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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 
Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη, 22100 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
 
 

Τίτλος Πράξης 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΕΙΣ  (MIS: 431041) 

 
 

Αντικείμενο Διαγωνισμού 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2 

 «ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ»  

 

 
 
 

Αναθέτουσα Αρχή ΕΛΚΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

Προϋπολογισμός 43.700,00 € 

Διαδικασία Ανάθεσης ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

Κριτήριο Ανάθεσης Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Ημερομηνία Διενέργειας Τετάρτη, 26 / 11 / 2014 

Κωδικός Έργου MIS: 431041 

Πρωτόκολλο διαγωνισμού Β3304 / 22 – 10 - 2014 
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Περιεχόμενα 
 
ΜΕΡΟΣ Α΄ - ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΑΡΘΡΟ 1: ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΑΡΘΡΟ 2: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΑΡΘΡΟ 3: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΑΡΘΡΟ 4: ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ  

ΑΡΘΡΟ 5: ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

ΑΡΘΡΟ 6: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ  

ΑΡΘΡΟ 7: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΑΡΘΡΟ 8: ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  

ΑΡΘΡΟ 9: ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  

ΑΡΘΡΟ 10: ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  

ΑΡΘΡΟ 11: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

ΑΡΘΡΟ 12: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  

ΑΡΘΡΟ 13: ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΑΡΘΡΟ 14: ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

ΑΡΘΡΟ 15: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

ΑΡΘΡΟ 16: ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

ΑΡΘΡΟ 17: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ  

ΑΡΘΡΟ 18: ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΝΟΜΙΣΜΑ  

ΑΡΘΡΟ 19: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ  

                    ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

ΑΡΘΡΟ 20: ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

ΑΡΘΡΟ 21: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ  

ΑΡΘΡΟ 22: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΑΡΘΡΟ 23: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

ΑΡΘΡΟ 24: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  

ΑΡΘΡΟ 25: ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ - ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ  

ΑΡΘΡΟ 26 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

ΑΡΘΡΟ 27 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ  

ΑΡΘΡΟ 28 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  

ΑΡΘΡΟ 29 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΟΥ  

ΑΡΘΡΟ 30 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ  

ΑΡΘΡΟ 31 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ  

ΑΡΘΡΟ 32 ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  
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ΜΕΡΟΣ Β΄: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ XΩΡΙΣ ΤΙΜΕΣ  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ : ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 
Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη, 22100 

 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Αριθμ. Πρωτ.:  Β3304 / 22 – 10 - 2014 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 
 

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  

 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

 
Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη 
χαμηλότερη τιμή, με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την «ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» για το υποέργο 2, συνολικού προϋπολογισμού 
43.700,00 €, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ. 
Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΧΕΔΙΩΝ 

ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΕΙΣ» με 
κωδικό έργου MIS: 431041 και επιστημονικό υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Καθηγητή του 
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Παναγιώτη Πρεζεράκο, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του 
ΕΣΠΑ 2007-2013, το οποίο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» του ΕΣΠΑ και υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-Ε.Κ.Τ.) και εθνικών πόρων (Άξονας Προτεραιότητας 13: «Εδραίωση 
της μεταρρύθμισης στον τομέα της ψυχικής υγείας - Ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας 
και προάσπιση της δημόσιας υγείας του πληθυσμού στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης.  
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά.  
 
Τόπος κατάθεσης προσφορών: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (Τέρμα Καραϊσκάκη – Κτίριο ΟΑΕΔ, τ.κ. 22100, 
Τρίπολη). 
Γλώσσα υποβολής προσφορών: Ελληνική 
Υποβολή προσφορών μέχρι Δευτέρα, 24 – 11 - 2014 και ώρα 14:00 μ.μ. 
Ημερομηνία Διενέργειας: Τετάρτη, 26 – 11 - 2014 και ώρα 11:00 π.μ. 
Τόπος Διενέργειας: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (Τέρμα Καραϊσκάκη – Κτίριο ΟΑΕΔ, τ.κ. 22100, Τρίπολη). 
Γενικές Πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της διακήρυξης δίνονται από την Γραμματεία του 
ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στα τηλέφωνα 2710 230380 και στην ιστοσελίδα του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (www.uop.gr). 
Πληροφορίες Ειδικές και Τεχνικής Φύσεως δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες από τον κο 

Πέτρο Σταθόπουλο στο τηλέφωνο 2710-230380. 

ΜΕΡΟΣ Α΄ - ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΜΕΡΟΣ Β’: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
 
 
 
 
 
 

O Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών  
του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου  

 
 
 

 Αναπλ. Καθηγητής Γεώργιος Τσούλος 

http://www.uop.gr/
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ΜΕΡΟΣ Α΄ : ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 1 : ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Πρόχειρος διαγωνισμός επιλογής αναδόχου υλοποίησης του Έργου  «ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ», με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο 

ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά. 

ΑΡΘΡΟ 2 : ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των σαράντα τριών χιλιάδων επτακοσίων 

ευρώ (43.700,00€), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (Καθαρή Αξία: 35.528,46 

€, ΦΠΑ: 8.171,54 €). 

ΑΡΘΡΟ 3 : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Αντικείμενο είναι η υλοποίηση του Έργου  «ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΚΑΙ 

ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ», το οποίο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» του ΕΣΠΑ και υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-Ε.Κ.Τ.) και εθνικών πόρων.  

Αναλυτικά, το αντικείμενο του διαγωνισμού και συνολικά οι υποχρεώσεις του αναδόχου 

περιγράφονται στο ΜΕΡΟΣ Β΄ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ», της διακήρυξης αυτής.  

Προσφορές γίνονται δεκτές μόνο για το σύνολο του έργου.  

ΑΡΘΡΟ 4 : ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ  

Περίληψη της διακήρυξης θα αποσταλεί προς δημοσίευση σε μια (1) ημερήσια εφημερίδα 

καθημερινής κυκλοφορίας την 12η / 11 / 2014.  

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με τις δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, τα κηρύκεια και τα λοιπά 

έξοδα δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής, σύμφωνα με τον Ν. 3548/2007, άρθρο 4, παρ. 

3, όπως συμπληρώθηκε από τις διατάξεις του Ν. 3801/2009, άρθρο 46.  

Η παρούσα Διακήρυξη δημοσιοποιείται στους δικτυακούς τόπους www.uop.gr, www.ygeia-

pronoia.gr, στον δικτυακό τόπο του Προγράμματος Διαύγεια http://et.diavgeia.gov.gr/ (φορέας: 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ), καθώς και σε μία ημερήσια 

εφημερίδα καθημερινής κυκλοφορίας.   

ΑΡΘΡΟ 5 : ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Μεταξύ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας και του 

αναδόχου, θα υπογραφεί σύμβαση. Η σύμβαση εκτελείται από την ημερομηνία υπογραφής της. 

Η διάρκεια της σύμβασης άρχεται από την ημερομηνία υπογραφής της και λήγει την 30/04/2015.  

http://www.uop.gr/
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Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας έχει το δικαίωμα 

να περιορίσει το αντικείμενο των υπηρεσιών ή/και να διακόψει το έργο, χωρίς την συγκατάθεση 

του αναδόχου, σε περίπτωση α) απένταξης του έργου για λόγους που δεν ανάγονται σε πράξεις 

ή παραλείψεις του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας 

ή β) μείωσης των χρηματοροών για λόγο, που δεν οφείλεται στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου – 

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας αλλά σε λόγους που αφορούν άλλους φορείς όπως 

π.χ. το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή το Ελληνικό Δημόσιο. Ο 

περιορισμός του αντικειμένου ή/και η διακοπή του έργου γίνεται με συστημένη επιστολή του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας προς τον ανάδοχο, 

ο οποίος έχει την υποχρέωση να συμμορφωθεί άμεσα με την λήψη της γραπτής ειδοποίησης. 

Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος θα αμειφθεί για σύνολο των πακέτων εργασίας, που έχει 

ολοκληρώσει επαρκώς έως την λήψη της γραπτής ειδοποίησης.  

ΑΡΘΡΟ 6 : ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ –ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ  

6.1. Παραλαβή τευχών διαγωνισμού  

Η διάθεση της Διακήρυξης γίνεται από τα γραφεία του ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ 

ΕΡΕΥΝΑΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, επί της οδού Τέρμα Καραϊσκάκη (κτίριο 

ΟΑΕΔ, 1ος Όροφος, τηλέφωνα επικοινωνίας +30 2710 230380,+30 2710 230381) κατά τις 

εργάσιμες μέρες και ώρες από 11:00 έως και 14:00 και η παραλαβή της γίνεται με έναν από τους 

παρακάτω τρόπους:  

α) αυτοπροσώπως  

β) με ταχυμεταφορική (courier) με χρέωση του ενδιαφερόμενου Αναδόχου.  

γ) μέσω του διαδικτύου  

Στην περίπτωση παραλαβής της Διακήρυξης μέσω ταχυμεταφορικής (courier), η Αναθέτουσα 

Αρχή δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοσή της. Οι παραλήπτες 

της Διακήρυξης θα πρέπει να συμπληρώνουν σχετικό έντυπο με τα στοιχεία των ενδιαφερομένων 

(όπως επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), έτσι ώστε 

η Αναθέτουσα Αρχή να έχει στη διάθεση της πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη Διακήρυξη, 

για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα ή 

διευκρινίσεις επ’ αυτής.  

Οι παραλήπτες της Διακήρυξης υποχρεούνται να ελέγξουν άμεσα το αντίτυπο της Διακήρυξης 

που παραλαμβάνουν από άποψη πληρότητας σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και τον 

συνολικό αριθμό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν 

έγγραφα στην Αναθέτουσα Αρχή και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της 
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νομιμότητας του Διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος 

αντιγράφου της Διακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται μέσω του Διαδικτύου στη διεύθυνση www.uop.gr 

/ανακοινώσεις και σε ηλεκτρονική μορφή. 

Οι παραλήπτες της Διακήρυξης μέσω του διαδικτυακού τόπου θα πρέπει επίσης κατά την 

παραλαβή της να αποστέλλουν σχετική ενημέρωση στο Fax: 2710 230383 με τα στοιχεία των 

ενδιαφερομένων (όπως επωνυμία, διεύθυνση, ΤΚ, επάγγελμα, ΑΦΜ, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) έτσι ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να έχει στη διάθεσή της πλήρη 

κατάλογο όσων παρέλαβαν τη Διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει 

τυχόν συμπληρωματικά στοιχεία ή διευκρινίσεις επ’ αυτής.  

Για τυχόν ελλείψεις στη συμπλήρωση των στοιχείων του πιο πάνω εντύπου την ευθύνη φέρει ο 

υποψήφιος Ανάδοχος.  

Οι παραλήπτες της Διακήρυξης θα πρέπει να συμπληρώνουν σχετικό έντυπο με τα στοιχεία τους 

(όπως επωνυμία, διεύθυνση, ΤΚ, επάγγελμα, ΑΦΜ, τηλέφωνο, fax, διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου), έτσι ώστε το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων 

Έρευνας να έχει στη διάθεση του πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη Διακήρυξη, για την 

περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινίσεις 

επ’ αυτής.  

Οι παραλήπτες της Διακήρυξης υποχρεούνται να ελέγξουν άμεσα το αντίτυπο της Διακήρυξης 

που παραλαμβάνουν από άποψη πληρότητας σύμφωνα με τον συνολικό αριθμό σελίδων και 

εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν έγγραφα στο Πανεπιστήμιο 

Πελοποννήσου – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας και να ζητήσουν νέο πλήρες 

αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νομιμότητας του Διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη 

πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της Διακήρυξης θα απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες.  

6.2. Πληροφορίες  

Γενικές πληροφορίες σχετικές με το τεύχος της διακήρυξης δίνονται στον ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ 

ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, επί της οδού Τέρμα 

Καραϊσκάκη (κτίριο ΟΑΕΔ, 1ος Όροφος, τηλέφωνα επικοινωνίας +30 2710 230380,+30 2710 

230382), Ειδικές και τεχνικές πληροφορίες σχετικές με τις απαιτήσεις του διαγωνισμού 

παρέχονται κατόπιν ηλεκτρονικού αιτήματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση email : pstath@uop.gr. 

 

mailto:pstath@uop.gr
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6.3. Προθεσμία Παραλαβής τευχών διαγωνισμού - Παροχή Διευκρινίσεων επί της 

Διακήρυξης. 

Η προθεσμία για την παραλαβή των τευχών του διαγωνισμού είναι μέχρι και την 17η / 11 / 2014 

και ώρα 14:00 μ.μ.  

Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται στον ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ 

ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, επί της οδού Τέρμα 

Καραϊσκάκη (κτίριο ΟΑΕΔ, 1ος Όροφος, τηλέφωνα επικοινωνίας +30 2710 230380,+30 2710 

230381. Κανένας ενδιαφερόμενος - διαγωνιζόμενος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να 

επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου – Ειδικός 

Λογαριασμός Έρευνας. Προς διευκόλυνση της διαδικασίας, η υποβολή των ερωτήσεων μπορεί 

να γίνει και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) προς τη διεύθυνση: pstath@uop.gr χωρίς όμως 

η δυνατότητα αυτή να απαλλάσσει τους ενδιαφερομένους από την υποχρέωση να υποβάλλουν 

τα ερωτήματα και γραπτώς (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία στο Fax: 2710230383), μέσα στην 

προθεσμία που ορίζεται παραπάνω. Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου – Ειδικός Λογαριασμός 

Κονδυλίων Έρευνας δεν θα απαντήσει σε ερωτήματα που θα έχουν υποβληθεί μόνο με 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Σημειώνεται ότι συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τεύχη 

του διαγωνισμού, καθώς και οι γραπτές διευκρινίσεις του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου – 

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας επί ερωτημάτων των ενδιαφερομένων σχετικά με τα 

έγγραφα και τη διαδικασία του διαγωνισμού θα αναρτώνται ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά και 

σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδικτυακό τόπο του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου – Ειδικός 

Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας www.uop.gr  

ΑΡΘΡΟ 7 : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 26η / 11 / 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία 

(έδρα) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας 

Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών, που θα έχει συσταθεί ειδικά για τον σκοπό αυτό με 

απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ/ΠΠ, για την συγκρότηση δια κληρώσεως α) 

επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών και β) επιτροπής παραλαβής, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο 

μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου 

πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».  

ΑΡΘΡΟ 8 : ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  

Για την ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι κατωτέρω διατάξεις, όπως 

ισχύουν κατά τον χρόνο δημοσίευσης της παρούσας διακήρυξης : 
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 Τον Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για 

την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/03.12.2007), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 Το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (ΦΕΚ 150/Α/10.07.2007)), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμοζομένου αναλογικά.  

 Το Ν.2286/1995 Περί Προμηθειών του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων.  

 Το Ν.2362/1995 Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες 

διατάξεις, όπως αυτός ισχύει σήμερα.  

 Τον Κανονισμό (ΕΚ) «Περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής καθώς και την 

κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999» και ειδικότερα τα άρθρα 60 και 65 (α).  

 Την Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης με αριθμό 14053/ΕΥΣ 

1749/27.03.2008 (ΦΕΚ 540/Β΄/27.03.2008) καθώς και το Εγχειρίδιο Διαδικασιών 

Διαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων του Υπουργείου Οικονομίας 

και Οικονομικών, όπως ισχύει.  

 Τον με αριθ. πρωτ. 37135/ΓΔΑΠΠΠ 5537/08.08.2008 Οδηγό Διαχείρισης και Ελέγχου 

Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων, όπως αυτός ισχύει.  

 Το Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων (ΦΕΚ 

221/Α΄/05.11.2009).  

 Το Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.  

 Το Ν. 4111/2013 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/2012». 

 Το Ν.2198/1994 (αρθ. 24) «Παρακράτηση φόρου εισοδήματος» (ΦΕΚ 43/Α/22.3.1994).  

 Το Ν.2842/2000 περί λήψης συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των 

κανονισμών του Συμβουλίου, όπως ισχύουν σχετικά με την εισαγωγή του ΕΥΡ' καθώς 

και της Κ.Υ.Α. αριθ. Ζ-288 και Ζ-412 περί εφαρμογής του  

 Το Ν.2690/1999 κυρώσεις του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις.  

 Το Ν.3021/2002 (ΦΕΚ 143/Α/19.06.2002) περί υπαγωγής της σύμβασης που θα 

συναφθεί στη διαδικασία διασταύρωσης στοιχείων που προβλέπεται από το άρθρο 4 

αυτού.  
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 Τις διατάξεις του Π.Δ 432/81 περί σύστασης Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας 

στα Α.Ε.Ι όπως αυτές τροποποιήθηκαν με την κοινή Υπουργική Απόφαση 679/22.8.1996 

(Φ.Ε.Κ. Β΄ Αρ. φύλλου 826/10.09.1996), που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του εδ. γ΄ της 

παρ. 10 του άρθρου 2 του Ν. 2233/1994, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 36 του Ν. 

3794/2009 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 του Ν. 3848/2010.  

 Την υπ’ αριθμ. 136/14.01.2013 πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Υγείας & 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» για την υποβολή προτάσεων στην 

κατηγορία παρεμβάσεων «Ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Υγείας του Πληθυσμού». 

 Την υπ’ αριθμ. 1304/13-03-2013 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης για  την  ένταξη  της  πράξης  «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΕΙΣ» 

(MIS: 431041) στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» 2007-2013, Άξονα 

προτεραιότητας 13). 

 Την υπ΄αριθ. 3η Τακτική Συνεδρίαση της 7ης / 10 / 2014, (θέμα 33ο) απόφαση της 

Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ/ΠΠ για τη διενέργεια του παρόντος Διαγωνισμού.  

 Την απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ/ΠΠ για την συγκρότηση δια 

κληρώσεως α) επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών και β) 

επιτροπής παραλαβής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 

«Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και 

άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 

2012-2015» με ΑΔΑ : 7Π79469Β7Δ-88Β  

 Την απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ/ΠΠ για τη συγκρότηση Επιτροπής 

Ενστάσεων Διαγωνισμών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για το έτος 2014.  

ΑΡΘΡΟ 9: ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  

Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η ελληνική γλώσσα. Κάθε έγγραφο ή απόφαση το οποίο 

θα εκδίδεται από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου θα συντάσσεται στην ελληνική γλώσσα. Κάθε 

συνεννόηση μεταξύ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων 

Έρευνας και των ενδιαφερομένων, των διαγωνιζομένων και του προσωρινού ή οριστικού 

αναδόχου, καθώς και κάθε ένσταση ή υπόμνημα των εν λόγω προσώπων που απευθύνονται 

στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας θα υποβάλλονται 

στην ελληνική γλώσσα. 
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ΑΡΘΡΟ 10 : ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  

Η συμμετοχή στη διαδικασία του διαγωνισμού συνιστά αμάχητο τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος, 

αλλά και κάθε μέλος του - σε περίπτωση διαγωνιζόμενης σύμπραξης, κοινοπραξίας ή ένωσης - 

έχει λάβει πλήρη γνώση: α) της παρούσας διακήρυξης και των παραρτημάτων της, β) της 

εφαρμοστέας νομοθεσίας, η οποία αναγράφεται στο άρθρο 8 της παρούσας διακήρυξης. Η 

συμμετοχή στο διαγωνισμό συνιστά, επίσης, αμάχητο τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έχει 

αποδεχθεί ανεπιφύλακτα τη νομιμότητα των όρων της διακήρυξης και των παραρτημάτων της.  

ΑΡΘΡΟ 11 : ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν τα κατωτέρω φυσικά ή νομικά πρόσωπα, 

αυτοτελώς ή σε σύμπραξη ή σε κοινοπραξία ή σε ένωση η οποία έχει συσταθεί ή πρόκειται να 

συσταθεί σε περίπτωση ανάθεσης του έργου του παρόντος διαγωνισμού σε αυτήν:  

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή είναι εγκαταστημένα στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας για τον 

Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) ή είναι εγκαταστημένα στα κράτη – μέλη που έχουν 

υπογράψει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού 

Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α΄ 139/1997) υπό τον όρο 

ότι η σύμβαση καλύπτεται από την Σ.Δ.Σ., ή είναι εγκαταστημένα σε τρίτες χώρες, που έχουν 

συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε., ή έχουν συσταθεί με την νομοθεσία κράτους-μέλους 

της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή του κράτους-μέλους που έχει υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. ή της τρίτης χώρας που 

έχει συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την Ε.Ε. και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια 

εγκατάστασή τους ή την έδρα τους στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω χωρών, τα οποία 

πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 12.1. Δικαιολογητικά Συμμετοχής και στο 

άρθρο 13 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής.  

Δεν έχουν Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό:  

 Όσοι έχουν κηρυχθεί με τελεσίδικη απόφαση έκπτωτοι από σύμβαση προμηθειών ή 

υπηρεσιών του δημόσιου τομέα  

 Όσοι έχουν τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών 

του δημόσιου τομέα  

 Όσοι ενδιαφερόμενοι εμπίπτουν στις κατηγορίες, που αναφέρονται στο άρθρο 43 του 

Π.Δ. 60/2007, ήτοι υπάρχει εις βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, γνωστή 

στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας, για έναν ή 

περισσότερους από τους κατωτέρω λόγους:  
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Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 «Ευαισθητοποίηση των νοσηλευτών και προβολή του 
έργου» της Πράξης «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΕΙΣ» (MIS: 431041) 

 

 - 12 - 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της 

κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου  

β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης 

Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων  

δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της 

οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης 

του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες  

ε) για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, 

ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεωκοπίας.  

 Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις 

παραπάνω κυρώσεις  

 Οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις 

αποκλεισμού της παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος της  

 Όσα πρόσωπα, μετέχουν αυτόνομα ή σε Ένωση σε περισσότερα του ενός σχήματα 

διαγωνιζόμενων.  

ΑΡΘΡΟ 12 : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  

12.1 Δικαιολογητικά συμμετοχής  

Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά τους, τα 

ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά Συμμετοχής. Επίσης, θα πρέπει να συμπεριλάβουν 

στο «Φάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής», συμπληρωμένους τους παρακάτω πίνακες κατά 

περίπτωση (σύμφωνα με τη νομική τους μορφή), λαμβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες 

επεξηγήσεις/οδηγίες:  

1. Στη στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ» περιγράφονται τα αντίστοιχα 

δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβληθούν υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά 

(Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής)  

2. Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» όπου έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», σημαίνει ότι το αντίστοιχο 

δικαιολογητικό πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά από τον διαγωνιζόμενο.  

3. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του διαγωνιζομένου που έχει τη 

μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν το αντίστοιχο δικαιολογητικό υποβάλλεται ή όχι  
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4. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί από τον διαγωνιζόμενο το αντίστοιχο 

κεφάλαιο ή ενότητα του «Φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής» στο οποίο 

περιλαμβάνεται το απαιτούμενο δικαιολογητικό  

 

Α/

Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ  ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ  

1.  
Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/19861 (ΦΕΚ Α΄75), (δεν 
απαιτείται θεώρηση του γνησίου υπογραφής), στις οποίες θα 
αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού και στις οποίες ο 
διαγωνιζόμενος, θα δηλώνει ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής 
προσφοράς:  
Α:  
1. Δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού στο πρόσωπό του από 
τους αναφερόμενους στο άρθρο 43 του ΠΔ 60/2007.  
2. Δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, 
αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, συνδιαλλαγή 
(ή σε περίπτωση αλλοδαπών φυσικών / νομικών προσώπων σε 
ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία) και επίσης ότι δεν έχει κινηθεί 
εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, 
αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού, 
προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης (ή σε περίπτωση 
αλλοδαπών φυσικών / νομικών προσώπων σε ανάλογη 
κατάσταση ή διαδικασία).  
3. Είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις καταβολής εισφορών 
σε οργανισμούς κύριας και επικουρικής κοινωνικής ασφάλισης 
και τις φορολογικές του υποχρεώσεις με σαφή αναφορά των 
οργανισμών κύριας και επικουρικής κοινωνικής ασφάλισής του ή 
του προσωπικού του.  
4. Είναι κατά την ημέρα υποβολής της προσφοράς ή της 
κατάθεσής της στο ταχυδρομείο εγγεγραμμένος στο οικείο 
Επιμελητήριο αναγράφοντας και το ειδικό επάγγελμά του (τα 
αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι είναι 
εγγεγραμμένα στα Μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή 
ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις της χώρας 
εγκατάστασης τους και το ειδικό επάγγελμα τους).  
5. Σε περίπτωση που ανακηρυχθεί προσωρινός Ανάδοχος της  
σύμβασης, θα προσκομίσει για τη σύναψή της εντός προθεσμίας 
είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από τη σχετική ειδοποίηση 

ΝΑΙ   

                                           

1 Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 4 τoυ Ν. 4111/2013 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις 

του ν. 4093/2012, κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έγκριση των Σχεδίων των Συμβάσεων 
Τροποποίησης της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ελληνικού Ταμείου 
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), με τίτλο «Κύρια Σύμβαση 
Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης», της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής 
Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Σύμβαση Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ» και της Σύμβασης 
Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ με τίτλο «Διευκόλυνση 
αποπληρωμής Τόκων Ομολόγων», παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των Συμβάσεων» και άλλες 
επείγουσες διατάξεις.». (ΦΕΚ Α 18/25-1-2013), Για τις Υπεύθυνες Δηλώσεις, που αναφέρονται στη παρούσα 
Διακήρυξη, ισχύουν τα αναγραφόμενα του άρθρου 21, παρ. 4 προστίθεται εδάφιο στην παρ. 1 του άρθρου 25 του 
Ν. 3614/2007, όπως ισχύει, ως εξής : «Η ως άνω Υπεύθυνη Δήλωση φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων 
τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημέρας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται 
βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, ακόμα και εάν άλλως ορίζεται στην 
εκάστοτε προκήρυξη».   
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του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου – Ειδικός Λογαριασμός 
Κονδυλίων Έρευνας τα επιμέρους δικαιολογητικά Κατακύρωσης.  
6. Εφόσον πρόκειται για συνεταιρισμό, ότι ο Συνεταιρισμός 
λειτουργεί νόμιμα.  
7. O/οι νόμιμος/οι εκπρόσωπος/οι του διαγωνιζομένου (σημ.: 
εφόσον πρόκειται για Ο.Ε. και Ε.Ε. οι ομόρρυθμοι εταίροι και 
διαχειριστές αυτών, εφόσον πρόκειται για Ε.Π.Ε. οι διαχειριστές 
αυτής, εφόσον πρόκειται για Α.Ε., ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων 
Σύμβουλος αυτής, οι νόμιμοι εκπρόσωποι κάθε άλλου νομικού 
προσώπου), καθώς και στην περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος 
είναι φυσικό πρόσωπο δηλώνει ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής 
της Προσφοράς τους ή της κατάθεσής της στο ταχυδρομείο:  
- i. Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για 
κάποιο από τα αδικήματα της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του 
ΠΔ 60/2007, ήτοι: Α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως 
αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 
98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου Β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται 
αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης 
Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 
98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, Γ) απάτη, κατά την έννοια του 
άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Δ) 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως 
ορίζεται από το άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη 
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες  
- ii. Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο 
από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, 
της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της 
δόλιας χρεωκοπίας.  
 
Β:  
1. Δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή 
υπηρεσιών του δημόσιου τομέα.  
2. Δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς 
προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα.  
 
Γ:  
1. Η Προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της 
παρούσας Διακήρυξης της οποίας έλαβε γνώση και ότι 
αποδέχεται ανεπιφύλαχτα τους όρους της.  
2. Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για απόφαση του 
αρμοδίου οργάνου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου – Ειδικός 
Λογαριασμός Έρευνας, περί ματαίωσης, ακύρωσης ή διακοπής 
του διαγωνισμού.  

2.  
Τα Νομικά Πρόσωπα θα υποβάλλουν τα δικαιολογητικά 
σύστασής τους, και συγκεκριμένα: 
Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε: 

1. ΦΕΚ σύστασης, 
2. Επικυρωμένο αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με 

τα ΦΕΚ στο οποίο έχουν δημοσιευτεί όλες οι μέχρι 
σήμερα τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωμένο αντίγραφο 
κωδικοποιημένου καταστατικού (εφόσον υπάρχει), 

3. ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ ή 
απόφαση των εταίρων περί εκπροσώπησης του νομικού 
προσώπου, 

4. Πρακτικό Δ.Σ περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, 
στο οποίο μπορεί να περιέχεται και εξουσιοδότηση 

ΝΑΙ   
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(εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του 
υποψηφίου αναδόχου) για υπογραφή και υποβολή 
Προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο 
νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα την Προσφορά και τα 
λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού και 
ορίζεται συγκεκριμένα άτομο ως αντίκλητος, 

5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής 
περί τροποποιήσεων του καταστατικού / μη λύσης της 
εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρείς 
(3) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής 
Προσφορών. 

Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε: 
1. Αντίγραφο του καταστατικού με όλα τα μέχρι σήμερα 

τροποποιητικά, 
2. Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής 

περί των τροποποιήσεων του καταστατικού. 
Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα 
δικαιολογητικά σύστασής τους εκδίδονται με βάση την ισχύουσα 
νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένα, από την οποία 
και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 
Εάν ο προσφέρων είναι Φυσικό Πρόσωπο, οφείλει να καταθέσει: 

1. Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια 
Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του. 

Εάν ο διαγωνιζόμενος είναι ένωση ή κοινοπραξία, οφείλει 
επιπλέον να καταθέσει:  

νωσης/Κοινοπραξίας όλα τα 
Δικαιολογητικά Συμμετοχής, ανάλογα με την περίπτωση 
(ημεδαπό/ αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό/ αλλοδαπό 
νομικό πρόσωπο, συνεταιρισμός).  

Κοινοπραξίας από το οποίο να προκύπτει η έγκριση του για τη 
συμμετοχή του Μέλους:  

 
 

όπου:  

Κοινοπραξία με την ανάληψη του έργου,  

σαφήνεια το μέρος του έργου (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) 
που αναλαμβάνει κάθε Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας στο 
σύνολο της Προσφοράς,  

και τη 
διοίκηση όλων των Μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας (leader),  

ευθύνη για την εκπλήρωση του έργου  

των μελών της για τη συμμετοχή της στο Διαγωνισμό και την 
εκπροσώπηση της Ένωσης / Κοινοπραξίας και των μελών της 
έναντι του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου – Ειδικός Λογαριασμός 
Έρευνας.   

3.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/198622 (ΦΕΚ Α΄75), (δεν 

απαιτείται θεώρηση του γνησίου υπογραφής), πως η 
ΝΑΙ   

                                           

2 Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 4 τoυ Ν. 4111/2013 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις 

του ν. 4093/2012, κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έγκριση των Σχεδίων των Συμβάσεων 
Τροποποίησης της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ελληνικού Ταμείου 
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υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει ολόκληρο το έργο.  

4.  
Εφόσον οι διαγωνιζόμενοι συμμετέχουν στον διαγωνισμό με 
αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά 
παραστατικό εκπροσώπησης.  

ΝΑΙ   

Σε περίπτωση που στη χώρα του διαγωνιζομένου ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν 

εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή 

αποκλεισμού να αναπληρωθούν με ένορκη βεβαίωση του διαγωνιζομένου ή, στα κράτη όπου 

δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζομένου ενώπιον 

δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της 

χώρας του διαγωνιζομένου, στην οποία θα βεβαιώνεται το αντίστοιχο περιεχόμενο. Η Ένορκη 

αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον διαγωνιζόμενο εντός του «Φακέλου 

Δικαιολογητικών Συμμετοχής». 

 12.2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσωρινός ανάδοχος οφείλει να υποβάλλει εντός 

προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ανακοίνωσης σ’ 

αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής, σε σφραγισμένο φάκελο και σύμφωνα με τη νομική του μορφή, 

τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη διαδικασία 

που προβλέπεται από το νόμο:  

1. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει 

ότι κατά την ημερομηνία της άνω ανακοίνωσης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους 

που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις 

φορολογικές υποχρεώσεις τους.  

2. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους 

σ΄ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και 

αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω 

ανακοίνωσης.  

Σε περίπτωση που στη χώρα του διαγωνιζομένου ορισμένα από τα πιο πάνω πιστοποιητικά δεν 

εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή 

                                           

Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), με τίτλο «Κύρια Σύμβαση 
Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης», της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής 
Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Σύμβαση Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ» και της Σύμβασης 
Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ με τίτλο «Διευκόλυνση 
αποπληρωμής Τόκων Ομολόγων», παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των Συμβάσεων» και άλλες 
επείγουσες διατάξεις.». (ΦΕΚ Α 18/25-1-2013), Για τις Υπεύθυνες Δηλώσεις, που αναφέρονται στη παρούσα 
Διακήρυξη, ισχύουν τα αναγραφόμενα του άρθρου 21, παρ. 4 προστίθεται εδάφιο στην παρ. 1 του άρθρου 25 του 
Ν. 3614/2007, όπως ισχύει, ως εξής : «Η ως άνω Υπεύθυνη Δήλωση φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων 
τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημέρας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται 
βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, ακόμα και εάν άλλως ορίζεται στην 
εκάστοτε προκήρυξη».   
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αποκλεισμού να αναπληρωθούν με ένορκη βεβαίωση του διαγωνιζομένου ή, στα κράτη όπου 

δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζομένου, ενώπιον 

δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της 

χώρας του διαγωνιζομένου, στην οποία θα βεβαιώνεται το αντίστοιχο περιεχόμενο. Η Ένορκη 

αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον διαγωνιζόμενο, στον οποίο πρόκειται να 

γίνει η κατακύρωση εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης».  

ΑΡΘΡΟ 13 : ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Για την απόδειξη και τεκμηρίωση των ανωτέρω ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής, στο 

φάκελο της προσφοράς (εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής) πρέπει να 

περιλαμβάνονται:  

Ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να αποδεικνύει και να τεκμηριώνει επαρκώς με ποινή 

αποκλεισμού, την τήρηση των παρακάτω ελαχίστων προϋποθέσεων συμμετοχής, 

προσκομίζοντας τα σχετικά δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία εντός του φακέλου 

Δικαιολογητικών Συμμετοχής στο διαγωνισμό:  

 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

1 Να διαθέτει την κατάλληλη οργάνωση, δομή και μέσα, ώστε να αντεπεξέλθει επιτυχώς στις 
απαιτήσεις του υπό ανάθεση Έργου. 

 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση 
συμμετοχής, καταθέτοντας με την προσφορά του (εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών) τα 
ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης: 

 

1.1 Αναλυτική παρουσίαση των κάτωθι χαρακτηριστικών του υποψήφιου Αναδόχου: 

- επιχειρηματική δομή 

- τομείς δραστηριότητας 

- προϊόντα και υπηρεσίες. 

1.2 Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπεργολαβικά σε τρίτους 
την υλοποίηση τμήματος του υπό ανάθεση Έργου, τότε θα πρέπει να καταθέσει συμπληρωμένο 
τον παρακάτω πίνακα καθώς και τις σχετικές δηλώσεις συνεργασίας (δεν απαιτείται θεώρηση 
γνησίου υπογραφής. 

 

Περιγραφή τμήματος Έργου που προτίθεται ο 
υποψήφιος Ανάδοχος να αναθέσει σε 

Υπεργολάβο 
Επωνυμία Υπεργολάβου 

Ημερομηνία 
Δήλωσης 

Συνεργασίας 

   

   

   
 

 

2 
Να διαθέτει την κατάλληλα τεκμηριωμένη και αποδεδειγμένη εμπειρία σε έργα του Δημόσιου, 
ευρύτερου Δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα αντίστοιχα με το υπό ανάθεση Έργο. Η εμπειρία αυτή 
αποδεικνύεται από τα παρακάτω: 
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2.
1  

Κατάλογο και συνοπτική περιγραφή των κυριοτέρων, αντίστοιχων με το προκηρυσσόμενο 
Έργων, τα οποία υλοποίησε ή υλοποιεί ο Υποψήφιος κατά την τελευταία πενταετία (έτη 2009, 
2010, 2011, 2012 και 2013), με ένδειξη της οικονομικής τους αξίας, του χρόνου υλοποίησης, του 
παραλήπτη και του ποσοστού συμμετοχής του Διαγωνιζομένου σε αυτό (βλ. πίνακα που 
ακολουθεί). Η παροχή των υπηρεσιών αποδεικνύεται με σχετική Βεβαίωση ή Πρωτόκολλο 
Παραλαβής που έχει εκδοθεί από την κατά περίπτωση αναθέτουσα Αρχή ή, εφόσον τούτο δεν είναι 
δυνατόν, με μια απλή υπεύθυνη δήλωση του Υποψηφίου Αναδόχου.  

Ο Πίνακας έργων πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το ακόλουθο Υπόδειγμα: 

Υπόδειγμα Πίνακα Έργων 

Α/
Α 

ΠΕΛΑΤΗ
Σ 

ΣΥΝΤΟΜΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑ
ΦΗ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΕΚΤΕΛΕΣ
ΗΣ ΕΡΓΟΥ 

ΠΡΟΫΠ
Ο-

ΛΟΓΙΣΜ
ΟΣ 

ΠΑΡΟΥ
ΣΑ 

ΦΑΣΗ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡ

ΑΣ ΣΤΟ 
ΕΡΓΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Σ 

ΣΤΟ ΕΡΓΟ 

(προϋπολογισμ
ός) 

ΣΤΟΙΧΕΙΟ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣ

ΗΣ 

(τύπος & 
ημερομηνία) 

         

Όπου  

- «ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ»: ολοκληρωμένο επιτυχώς / σε εξέλιξη 

- «ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ»: πιστοποιητικό Δημόσιας Αρχής, πρωτόκολλο παραλαβής 
Δημόσιας Αρχής, δήλωση πελάτη-ιδιώτη, δήλωση υποψηφίου Αναδόχου 

- Για τα έργα σε εξέλιξη μπορούν να προσκομίζονται αντίγραφα συμβάσεων  

3 Να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του Έργου: 

 Να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του Έργου. Η 
προτεινόμενη Ομάδα Έργου , θα πρέπει να διαθέτει ανθρώπινο δυναμικό και πόρους ικανούς και 
αξιόπιστους για να φέρει σε πέρας επιτυχώς τις απαιτήσεις του Έργου, σε όρους  απαιτούμενης 
εξειδίκευσης, επαγγελματικών προσόντων και εμπειρίας. Συγκεκριμένα απαιτείται κατ’  ελάχιστον 
στην Ομάδα Έργου να συμμετέχουν τα παρακάτω στελέχη: 

 
Ο Υπεύθυνος Έργου, ο οποίος θα πρέπει να διαθέτει απαραίτητα: 

- Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης  

- Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον (6) ετών σε Διαχείριση Έργων  

Ένα (1) Μέλος της Ομάδας Έργου – Υπεύθυνος Επικοινωνίας, ο οποίος θα πρέπει να διαθέτει 

απαραίτητα: 

- Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης  

- Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον (10) ετών στο χώρο του μάρκετινγκ (Διαφήμιση, 

Προβολή, Προώθηση, Επικοινωνία) 

Ένα (1) Μέλος της Ομάδας Έργου – Υπεύθυνος Ηλεκτρονικής Κοινωνικής Δικτύωσης, ο 

οποίος θα πρέπει να διαθέτει απαραίτητα: 

- Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης  

- Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον (3) ετών στο χώρο της δημιουργίας - ανάπτυξης 
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ιστοσελίδων και της ηλεκτρονικής δικτύωσης 

Δύο (2) Μέλη της Ομάδας Έργου – Εμπειρογνώμονες Υγείας οι οποίοι θα πρέπει να διαθέτουν 

απαραίτητα: 

- Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης  

- Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στον Τομέα Υγείας 

- Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον (8) ετών στον Τομέα της Υγείας 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής, 
καταθέτοντας με την προσφορά του (εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών) τα ακόλουθα στοιχεία 
τεκμηρίωσης: 

 

3.
1 

Πίνακας των υπαλλήλων του υποψήφιου Αναδόχου που συμμετέχουν στην Ομάδα Έργου, 
σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα: 

Α/Α 

Εταιρεία (σε 
περίπτωση 
Ένωσης / 

Κοινοπραξίας) 

Ονοματεπώνυμο 
Μέλους Ομάδας 

Έργου 

Θέση στην 
Ομάδα Έργου 

Ανθρωπομήνες 

Ποσοστό 
συμμετοχής* 

(%) 

      

      

      

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (3.1)    
 

3.
2 

Πίνακας των στελεχών των Υπεργολάβων του υποψήφιου Αναδόχου που συμμετέχουν στην 
Ομάδα Έργου, σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα:  

Α/Α 
Επωνυμία 
Εταιρείας 

Υπεργολάβου 

Ονοματεπώνυμο 
Μέλους Ομάδας 

Έργου 

Θέση στην 
Ομάδα Έργου 

Ανθρωπομήνες 
Ποσοστό 

συμμετοχής* 
(%) 

      

      

      

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (3.2)    

  

3.
3 

Πίνακας των εξωτερικών συνεργατών του υποψήφιου Αναδόχου που συμμετέχουν στην 
Ομάδα Έργου, σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα: 

Α/Α 
Ονοματεπώνυμο Μέλους Ομάδας 

Έργου 
Θέση στην 

Ομάδα Έργου 
Ανθρωπομήνες 

Ποσοστό 
συμμετοχής* 

(%) 

     

     

     

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (3.3)   

*ως Ποσοστό Συμμετοχής του Μέλους ορίζεται το πηλίκο των ανθρωπομηνών του δια των 
συνολικών προσφερόμενων ανθρωπομηνών (άθροισμα των μερικών συνόλων 3.1, 3.2, 3.3) 
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Ο υποψήφιος Ανάδοχος, συμπληρωματικά με τον ανωτέρω Πίνακα, θα πρέπει να καταθέσει 
δηλώσεις συνεργασίας των εξωτερικών συνεργατών (δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου 
υπογραφής). 

 

4 Να έχει συνολικό κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων μεγαλύτερο από το 
200 % του προϋπολογισμού του υπό ανάθεση Έργου. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος 
δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο συνολικός 
κύκλος εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιείται, θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από 
το 200% του προϋπολογισμού του Έργου. 

4.1 Ο υποψήφιος Ανάδοχος, σύμφωνα με την περί εταιρειών νομοθεσία της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος, υποβάλλει: 

- Ισολογισμούς των τελευταίων τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων, σε περίπτωση που υποχρεούται 
στην έκδοση Ισολογισμών. 

ή 

- ένορκη βεβαίωση περί του συνολικού ετήσιου  κύκλου εργασιών, σε περίπτωση που δεν υφίσταται 
υποχρέωση έκδοσης ισολογισμών. 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ  

1. Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών δύναται να ζητήσει από 

τον διαγωνιζόμενο διευκρινίσεις επί των ανωτέρω στοιχείων τεκμηρίωσης, ο οποίος υποχρεούται 

να τα υποβάλει επί ποινή αποκλεισμού εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την λήψη του 

σχετικού αιτήματος.  

2. Ο διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλλει εκτός των ανωτέρω στοιχείων τεκμηρίωσης και κάθε 

άλλο στοιχείο τεκμηρίωσης που θεωρεί ότι τεκμηριώνει την ικανότητα για συμμετοχή του στον 

διαγωνισμό στην ανάλογη κατηγορία δικαιολογητικών μόνο κατά την υποβολή της πρότασης και 

όχι εκ των υστέρων.  

3. Εάν ο διαγωνιζόμενος είναι Σύμπραξη, Κοινοπραξία ή Ένωση φυσικών ή νομικών προσώπων, 

η ειδική τεχνική, επαγγελματική και χρηματοπιστωτική ικανότητα η οποία απαιτείται, σύμφωνα 

με το παρόν άρθρο, μπορεί να προκύπτει και αθροιστικά από όλα τα μέλη της Σύμπραξης, 

Κοινοπραξίας ή Ένωσης. Τα ανωτέρω στοιχεία επιβάλλεται να παρέχονται χωριστά για κάθε 

μέλος της Σύμπραξης- Κοινοπραξίας- Ένωσης, ανάλογα με την ενέργεια του έργου στο οποίο 

θα συμμετάσχει το κάθε μέλος.  

4. Σε περίπτωση κατά την οποία τα δικαιολογητικά τεχνικής ικανότητας της προσφοράς δεν είναι 

δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται 

χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «Παράρτημα Προσφοράς» και τις 

λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.  

ΑΡΘΡΟ 14 : ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφη σφραγισμένη 

προσφορά. Οι προσφορές, μπορεί να αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο και 
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παραλαμβάνονται με απόδειξη, στον ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ - 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, επί της οδού Τέρμα Καραϊσκάκη (κτίριο ΟΑΕΔ, 1ος 

Όροφος, τηλέφωνα επικοινωνίας +30 2710 230380,+30 2710 230381),στην παρακάτω 

διεύθυνση, μέχρι και τις 24 / 11 / 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ. και θα έχουν την 

κάτωθι μορφή : 

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ » 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2  «ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ»  

ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΩΝ 
ΣΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΕΙΣ» (MIS: 431041) 

ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ) 
ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 

AΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ 
ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ : ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ - 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, επί της οδού Τέρμα Καραϊσκάκη (κτίριο ΟΑΕΔ, 1ος Όροφος, 

τηλέφωνα επικοινωνίας +30 2710 230380,+30 2710 230381) 

AΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : Β3304 / 22 – 10 - 2014 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 26 / 11 / 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. 

ΥΠΟΨΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Να μην αποσφραγιστεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο 

 

ΑΡΘΡΟ 15: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Οι προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Οι προσφορές 

κατατίθενται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο που πρέπει να περιλαμβάνει όλα όσα 

καθορίζονται στην παρούσα διακήρυξη.  

Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος περιέχει τρεις επί μέρους, ανεξάρτητους, σφραγισμένους 

φακέλους, δηλαδή: Α. «Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής», ο οποίος περιέχει τα 

νομιμοποιητικά στοιχεία και άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία προσδιορίζονται στο 

άρθρο 12.1 και στο άρθρο 13. Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι ταξινομημένα μέσα στον 

Φάκελο με τη σειρά που ζητούνται.  

Β. «Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς 

του διαγωνιζομένου, τα οποία προσδιορίζονται στο άρθρο 15.2.  

Γ. «Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Οικονομικής 

Προσφοράς του διαγωνιζομένου, τα οποία προσδιορίζονται στο άρθρο 15.3.  
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ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης (άρθρο 12.2) δεν υποβάλλονται κατά τη 

φάση υποβολής των προσφορών των διαγωνιζομένων.  

Οι ανωτέρω Φάκελοι θα υποβληθούν ως εξής: 

Δικαιολογητικά Συμμετοχής:  

- ένα (1) πρωτότυπο  

- ένα (1) αντίγραφο  

που θα περιλαμβάνονται στον σφραγισμένο φάκελο Δικαιολογητικά Συμμετοχής.  

Τεχνική Προσφορά:  

- ένα (1) πρωτότυπο  

- ένα (1) αντίγραφο  

που θα περιλαμβάνονται στον σφραγισμένο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς  

Οικονομική Προσφορά:  

- ένα (1) πρωτότυπο,  

- ένα (1) αντίγραφα  

που θα περιλαμβάνονται στον σφραγισμένο φάκελο Οικονομικής Προσφοράς.  

Όλοι οι επιμέρους φάκελοι αναγράφουν την επωνυμία και διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, αριθμό 

τηλεομοιοτυπίας (fax) και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του διαγωνιζομένου, τον 

τίτλο του διαγωνισμού και τον τίτλο του φακέλου.  

Σε περίπτωση Ένωσης/ Κοινοπραξίας πρέπει να αναγράφονται η πλήρης επωνυμία και 

διεύθυνση, καθώς και αριθμός τηλεφώνου, αριθμό τηλεομοιοτυπίας (fax) και τυχόν διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) όλων των μελών της.  

Απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων που είναι δυνατόν να αποσφραγιστούν και να 

επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη. Απαγορεύεται δε η χρήση φακέλων συσκευασίας 

(φυσαλίδες).  

Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα.  

Σε ένα από τα αντίτυπα που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, πρέπει να 

αναγράφεται ευκρινώς η λέξη “ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ” και να μονογράφεται από τον διαγωνιζόμενο. Το 

περιεχόμενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από τα άλλα αντίτυπα και τα ηλεκτρονικά 

αντίγραφα, σε περίπτωση ασυμφωνίας αυτών με το πρωτότυπο.  
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Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η τάξη και η 

σειρά των όρων της διακήρυξης.  

Οι απαντήσεις σε όλες τις απαιτήσεις της διακήρυξης πρέπει να είναι σαφείς. Δεν επιτρέπονται 

ασαφείς απαντήσεις της μορφής «ελήφθη υπόψη», «συμφωνούμε και αποδεχόμεθα», κ.λπ.  

Οι προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες και δεν πρέπει να φέρουν ξυσίματα, 

σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες κ.λπ. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, 

πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον διαγωνιζόμενο. Όλες οι διορθώσεις 

θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της προσφοράς. Η Επιτροπή Διενέργειας 

Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών προσυπογράφει το ανακεφαλαιωτικό φύλλο με τις 

τυχόν, διορθώσεις και τις αναφέρει στο συντασσόμενο πρακτικό, ώστε να αποδεικνύεται 

αδιαφιλονίκητα ότι προϋπήρχαν της ημερομηνίας αποσφράγισης.  

Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο της προσφοράς χρησιμοποιούνται συντομογραφίες 

(abbreviations), για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τον 

διαγωνιζόμενο να αναφέρει σε συνοδευτικό πίνακα την επεξήγησή τους.  

Με την υποβολή της προσφοράς θεωρείται βέβαιο, ότι ο διαγωνιζόμενος είναι απολύτως 

ενήμερος από κάθε πλευρά των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης του έργου, των πηγών 

προέλευσης των πάσης φύσης υλικών, ειδών εξοπλισμού, υπηρεσιών κ.λπ. και ότι έχει μελετήσει 

όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην διακήρυξη και στα παραρτήματα αυτής.  

Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της Επιτροπής 

Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι 

απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη.  

Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δεν γίνεται αποδεκτή αλλά 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της 

διακήρυξης ή της προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από την Επιτροπή 

Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών και λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες 

που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων 

είναι υποχρεωτική για τον διαγωνιζόμενο και δεν θεωρείται αντιπροσφορά.  

Οι διευκρινίσεις των διαγωνιζομένων πρέπει να δίνονται γραπτά, εφόσον ζητηθούν, σε χρόνο 

που θα ορίζει η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών.  

15.1. Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»  

Ο φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», που θα υποβάλει κάθε διαγωνιζόμενος πρέπει 

να περιέχει τα νομιμοποιητικά στοιχεία και άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά του ως προς τις 
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τυπικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές απαιτήσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό και τα οποία 

προσδιορίζονται στα άρθρα:  

 12.1: Δικαιολογητικά Συμμετοχής,  

 13: Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής  

15.2. Περιεχόμενα Φακέλου «Τεχνική Προσφορά»  

Ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που θα υποβάλει ο διαγωνιζόμενος πρέπει να περιέχει τα 

παρακάτω:  

1. Κατανόηση του Περιβάλλοντος  και του αντικειμένου του έργου 

2. Μεθοδολογία υλοποίησης του έργου  

3. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης   

4. Δομή και Οργάνωση της Ομάδας Έργου  

5. Οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκμηριώνει πληρέστερα την Προσφορά του υποψήφιου 

Αναδόχου και απαντά στις επιμέρους απαιτήσεις που τίθενται στην παρούσα Διακήρυξη, 

αλλά και στα αντίστοιχα κριτήρια αξιολόγησης. 

6. Συμπληρωμένους χωρίς τιμές τους ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Παράρτημα Ι 

Μέρους Β). 

15.3. Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά»  

Ο φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τον οποίο θα υποβάλει ο διαγωνιζόμενος πρέπει να 

περιέχει συμπληρωμένο τον Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της 

παρούσης).  

 

15.4. Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης»  

Ο φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ», που θα υποβάλει ο διαγωνιζόμενος στον 

οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο διαγωνισμός, πρέπει να περιέχει τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου, τα οποία προσδιορίζονται στο άρθρο 12.2. 

Δικαιολογητικά Κατακύρωσης. 
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ΑΡΘΡΟ 16: ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζομένους για εκατόν ογδόντα (180) ημέρες 

από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει 

μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

Η ισχύς της προσφοράς παρατείνεται υποχρεωτικά, εφόσον ζητηθεί από το Πανεπιστήμιο 

Πελοποννήσου – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας πριν από τη λήξη της, για διάστημα 

ακόμη εκατόν ογδόντα (180) ημερών.  

Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισμού στον οριστικό ανάδοχο μπορεί να γίνει και 

μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, τον δεσμεύει όμως μόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί.  

Σε περίπτωση που η εν ισχύ προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο διαγωνιζόμενος υπόκειται σε 

κυρώσεις και ειδικότερα στην απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση.  

ΑΡΘΡΟ 17: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ  

Εναλλακτικές Προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εάν 

υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο διαγωνιζόμενος, ο 

οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να 

διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών. 

Η προσφορά προαιρετικών προϊόντων ή υπηρεσιών, τα οποία δεν είναι απαραίτητα για την 

ικανοποίηση των απαιτήσεων της διακήρυξης δεν αποκλείεται, θα διαχωρίζεται όμως σαφώς, 

τόσο στην τεχνική όσο και στην οικονομική προσφορά και θα διευκρινίζεται ότι πρόκειται περί 

προσφοράς προαιρετικών προϊόντων ή υπηρεσιών.  

ΑΡΘΡΟ 18: ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΝΟΜΙΣΜΑ  

Οι τιμές των προσφορών που αφορούν σε οποιοδήποτε υπηρεσία θα εκφράζονται σε Ευρώ. Στις 

τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός 

από τον Φ.Π.Α. για το έργο, που προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη. 

Σε ιδιαίτερη στήλη των ως άνω τιμών, ο διαγωνιζόμενος θα καθορίζει το ποσό με το οποίο θα 

επιβαρύνει αθροιστικά τις τιμές αυτές με τον Φ.Π.Α. Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος 

Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης 

Προσφορών.  

Σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος κάνει έκπτωση, οι τιμές που θα αναφέρονται στους Πίνακες 

Οικονομικής Προσφοράς για κάθε υπηρεσία θα είναι οι τελικές τιμές μετά την έκπτωση. Επίσης 

δεν επιτρέπονται στην οικονομική προσφορά συνολικές εκπτώσεις σε επί επιμέρους αθροίσματα 

ή επί του συνολικού τιμήματος της προσφοράς. Από την οικονομική προσφορά πρέπει να 

προκύπτει σαφώς η τιμή μονάδας για κάθε προσφερόμενο είδος, για να μπορεί να 
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προσδιορίζεται το ακριβές κόστος, σε περίπτωση αυξομείωσης φυσικού αντικειμένου. 

Προσφερόμενη υπηρεσία, η οποία αναφέρεται στην Οικονομική Προσφορά χωρίς τιμή, θεωρείται 

ότι προσφέρεται με μηδενική αξία.  

Η τιμή χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται για τη σύγκριση των προσφορών.  

Προσφορά που δεν δίδει τιμή σε ευρώ ή δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

Οι διαγωνιζόμενοι είναι υποχρεωμένοι να συμπληρώσουν τον ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της παρούσης).  

Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς. 

Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της προσφοράς, οι διαγωνιζόμενοι δεν 

δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για την παράταση αυτή, να 

υποβάλλουν νέους πίνακες τιμών ή να τους τροποποιήσουν.  

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας διατηρεί το 

δικαίωμα να ζητήσει από τους διαγωνιζομένους στοιχεία απαραίτητα για τη τεκμηρίωση των 

προσφερόμενων τιμών, οι δε διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να τα παρέχουν.  

ΑΡΘΡΟ 19: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

19.1. Διαδικασία διενέργειας διαγωνισμού - Αποσφράγιση προσφορών  

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού 

και Αξιολόγησης Προσφορών (ΕΔΔΑΠ) την επομένη εργάσιμη, της ημερομηνίας κατάθεσης των 

προσφορών του άρθρου 14 της παρούσας, στον ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ 

ΕΡΕΥΝΑΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, επί της οδού Τέρμα Καραϊσκάκη (κτίριο 

ΟΑΕΔ, 1ος Όροφος, τηλέφωνα επικοινωνίας +30 2710 230380,+30 2710 230382), παρουσία 

των διαγωνιζομένων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους.  

Η ΕΔΔΑΠ προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την 

ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην παρούσα διακήρυξη.  

Η αποσφράγιση γίνεται με την εξής διαδικασία:  

1. Αποσφραγίζονται, σε δημόσια συνεδρίαση, οι ενιαίοι φάκελοι και κατόπιν αποσφραγίζονται οι 

Φάκελοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής, μονογράφονται από την ΕΔΔΑΠ όλα τα πρωτότυπα 

στοιχεία των Φακέλων Δικαιολογητικών Συμμετοχής κατά φύλλο.  

2. Οι Φάκελοι Τεχνικών και Οικονομικών Προσφορών δεν αποσφραγίζονται αλλά 

μονογράφονται, και φυλάσσονται από την ΕΔΔΑΠ.  
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3. Η ΕΔΔΑΠ, σε κλειστή συνεδρίαση, ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής. Ανάλογα με τον 

αριθμό και τον όγκο των δικαιολογητικών η ΕΔΔΑΠ, δύναται να ελέγξει το περιεχόμενο των 

δικαιολογητικών και την πλήρωση των ελαχίστων προϋποθέσεων συμμετοχής – κριτηρίων 

ποιοτικής επιλογής, σε επόμενη συνεδρίαση.  

4. Μετά την ολοκλήρωση του προηγούμενου σταδίου, και εφόσον δεν έχει απορριφθεί κανείς 

από τους διαγωνιζομένους, την ίδια μέρα, η ΕΔΔΑΠ αποσφραγίζει σε ανοικτή συνεδρίαση τους 

επιμέρους φακέλους τεχνικής προσφοράς αυτών, με την σειρά αριθμήσεως τους και αφού 

προηγουμένως αποδείξει ότι δεν παραβιάστηκε η αποσφράγισή τους και μονογράφει κατά φύλλο 

τα περιεχόμενά τους.  

5. Κατά την αποσφράγιση του φακέλου τεχνικών προσφορών, μονογράφονται από την ΕΔΔΑΠ, 

σε δημόσια συνεδρίαση, όλα τα πρωτότυπα στοιχεία του κατά φύλλο (εκτός των τεχνικών 

φυλλαδίων).  

6. Η ΕΔΔΑΠ, σε κλειστή συνεδρίαση, αξιολογεί τις τεχνικές προσφορές και εισηγείται μέσω του 

Γραφείου Διενέργειας Διαγωνισμών & Ανάθεσης /Παρακολούθησης Συμβάσεων στο αρμόδιο 

όργανο, στο αρμόδιο όργανο του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου – Ειδικός Λογαριασμός 

Κονδυλίων Έρευνας, το οποίο αποφαίνεται σχετικά και με μέριμνά του Γραφείου Διενέργειας 

Διαγωνισμών & Ανάθεσης /Παρακολούθησης Συμβάσεων γνωστοποιείται στους 

διαγωνιζομένους η απόφασή του. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται και ο τόπος, η ώρα και η 

ημερομηνία της αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών για τους διαγωνιζομένους, των 

οποίων η τεχνική προσφορά έχει γίνει αποδεκτή.  

Μετά την παραπάνω διαδικασία, οι σφραγισμένοι φάκελοι των οικονομικών προσφορών 

επαναφέρονται - για όσες προσφορές έγιναν αποδεκτές - στην ΕΔΔΑΠ για την αποσφράγισή 

τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω απόφαση του αρμοδίου οργάνου του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας. Όσες δεν κρίθηκαν 

αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. Ομοίως επιστρέφονται και οι φάκελοι 

τεχνικών προσφορών που δεν είχαν αποσφραγισθεί.  

8. Κατά την αποσφράγιση του φακέλου οικονομικών προσφορών, μονογράφονται από την 

ΕΔΔΑΠ, σε δημόσια συνεδρίαση, όλα τα πρωτότυπα στοιχεία του κατά φύλλο.  

9. Μετά το πέρας και της οικονομικής αξιολόγησης, η ΕΔΔΑΠ, σε κλειστή συνεδρίαση, συντάσσει 

τον τελικό Πίνακα Κατάταξης των διαγωνιζομένων κατά φθίνουσα σειρά αξιολόγησης σύμφωνα 

με τα κριτήρια αξιολόγησης, από τα οποία προκύπτει ο προτεινόμενος προς κατακύρωση του 

κάθε πακέτου εργασίας, επικρατέστερος ανάδοχος (προσωρινός ανάδοχος).  

10. Η ΕΔΔΑΠ διαβιβάζει το πρακτικό της μέσω του Γραφείου Διενέργειας Διαγωνισμών & 

Ανάθεσης /Παρακολούθησης Συμβάσεων στο αρμόδιο όργανο του Πανεπιστημίου 
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Πελοποννήσου – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, το οποίο αποφαίνεται σχετικά και 

με μέριμνά του γνωστοποιείται στους διαγωνιζομένους το αποτέλεσμα του διαγωνισμού.  

11. Κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού οι παρευρισκόμενοι λαμβάνουν γνώση 

μόνο των διαγωνιζομένων στο διαγωνισμό. Όσοι από τους διαγωνιζομένους επιθυμούν, 

μπορούν να πληροφορηθούν το περιεχόμενο των άλλων προσφορών (σε κάθε στάδιο της 

διαδικασίας αξιολόγησης) ύστερα από σχετική ειδοποίησή τους από το Γραφείο Διενέργειας 

Διαγωνισμών προς Ανάθεση / Παρακολούθηση Συμβάσεων του Τμήματος Οικονομικής 

Διαχείρισης Έργων της Δ/νσης Οικονομικού της Γραμματείας του Ειδικού Λογαριασμού 

Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.  

12. Η εξέταση των προσφορών θα γίνεται μετά από κάθε στάδιο της διαδικασίας και εντός πέντε 

(5) ημερολογιακών ημερών από την γνωστοποίηση του κάθε αποτελέσματος, χωρίς 

απομάκρυνσή τους από το χώρο του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου – Ειδικός Λογαριασμός 

Κονδυλίων Έρευνας και χωρίς να επιτρέπεται η φωτοαντιγραφή ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο 

ψηφιοποίησης, αναπαραγωγής ή αναμετάδοσης.  

13. Σε περίπτωση που με την προσφορά υποβάλλονται στοιχεία και πληροφορίες εμπιστευτικού 

χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα 

συμφέροντά τους, τότε ο διαγωνιζόμενος οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη 

«πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα» και να ενημερώνει την ΕΔΔΑΠ κατά την ημερομηνία 

διενέργειας του διαγωνισμού. Όλες οι πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα θα πρέπει να 

αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της προσφοράς. Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται 

να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας 

εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή 

εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου.  

14. Σε κάθε στάδιο της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών η ΕΔΔΑΠ συντάσσει 

πρακτικά τα οποία παραδίδει στο αρμόδιο όργανο του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου – Ειδικός 

Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας σε δύο (2) όμοια αντίτυπα. Τα πρακτικά θα πρέπει να είναι 

επαρκώς αιτιολογημένα.  

Σημείωση:  

Η ΕΔΔΑΠ ελέγχει τα μέσα (cd) που περιέχουν τα ηλεκτρονικά αρχεία των τεχνικών και των 

οικονομικών προσφορών (σε περίπτωση που ζητούνται στη Διακήρυξη) αναφορικά με:  

 το κατά πόσον είναι αναγνώσιμα και μη επανεγγράψιμα,  

 οποιαδήποτε άλλη παράλειψη που υποπέσει στην αντίληψή της.  
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Σε περίπτωση που παρουσιαστεί πρόβλημα σε κάποιο μέσο (cd) αυτό επιστρέφεται στον 

διαγωνιζόμενο, ο οποίος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει νέο, σύμφωνα με τις 

προαναφερθείσες απαιτήσεις της διακήρυξης, εντός δύο (2) ημερών από την με απόδειξη 

παραλαβής, έγγραφη ενημέρωση.  

Σημείωση: Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, κατά τα στάδια αξιολόγησης των προσφορών των 

συμμετεχόντων στο διαγωνισμό, να εφαρμόσει τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του Άρθρου 

21 «Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση των διαδικασιών ΕΣΠΑ» του Νόμου 4111/2013 (ΦΕΚ 

18Α/2013). 

 

19.2. Διαδικασία αξιολόγησης Προσφορών  

Η αξιολόγηση θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης 

προσφορά.  

Η αξιολόγηση των προσφορών θα ακολουθήσει τα παρακάτω στάδια:  

α) Απορρίπτονται ως απαράδεκτες οι προσφορές που κατά την κρίση της ΕΔΔΑΠ:  

 Είναι  αόριστες ή ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση,  

 Ο χρόνος εκτέλεσης (της ενέργειας ή των ενεργειών) του έργου ορίζεται μεγαλύτερος 

του προβλεπομένου 

 Παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές 

της διακήρυξης. Αντίθετα, δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες 

αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις.  

Οι προσφορές που για οποιοδήποτε λόγο κρίθηκαν από την ΕΔΔΑΠ απορριπτέες θα 

καταχωρηθούν σε σχετικό πρακτικό της. 

 Τεχνική αξιολόγηση και βαθμολόγηση των υπόλοιπων προσφορών. 

 Οικονομική αξιολόγηση των υπόλοιπων προσφορών. 

 Τελική Κατάταξη των προσφορών με βάση τον ακόλουθο τύπο : 

Λi = 0,80 * ( Βi / Βmax ) + 0,20 * (Kmin/Ki) 

όπου: 

Βmax  η συνολική βαθμολογία που έλαβε η καλύτερη Τεχνική Προσφορά  

Βi  η συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς i 

Kmin  Το συγκριτικό κόστος της Προσφοράς με τη μικρότερη τιμή  

Κi  Το συγκριτικό κόστος της Προσφοράς i  

Λi                      Τα οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία 
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Επικρατέστερη είναι η Προσφορά με το μεγαλύτερο Λ. 

Σε κάθε στάδιο της αξιολόγησης των προσφορών, η αρμόδια Επιτροπή συντάσσει πρακτικά στα 

οποία τεκμηριώνει την αποδοχή ή την απόρριψη των προσφορών και τη βαθμολόγηση των 

τεχνικών προσφορών, τα οποία παραδίδει στο αρμόδιο όργανο του Ειδικού Λογαριασμού 

Κονδυλίων Έρευνας σε δύο (2) αντίτυπα.  

Κατά την τεχνική αξιολόγηση η ΕΔΔΑΠ μπορεί να απορρίψει ισχυρισμούς του διαγωνιζόμενου, 

οι οποίοι κατά τη γνώμη της δεν αποδεικνύονται επαρκώς. Στην περίπτωση αυτή ο 

διαγωνιζόμενος θα ειδοποιηθεί σχετικά και αν έχει επιπλέον στοιχεία θα πρέπει να τα 

προσκομίσει μέσα σε 3 εργάσιμες ημέρες από την ειδοποίηση. 

19.2.1. Βαθμολόγηση τεχνικών προσφορών  

Η Βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τα «Κριτήρια αξιολόγησης», 

όπως αυτά αναφέρονται στον πίνακα του άρθρου 19.2.2. της παρούσας.  

Κάθε ομάδα αποτελείται από επί μέρους κριτήρια, τα οποία βαθμολογούνται χωριστά και έχουν 

επιμέρους συντελεστές βαρύτητας, με εύρος βαθμολογίας 100 έως 120 μονάδες και επιπλέον 

έχουν επιμέρους συντελεστές βαρύτητας.  

Όλα τα επιμέρους κριτήρια των ομάδων βαθμολόγησης βαθμολογούνται αυτόνομα με βάση τους 

100 βαθμούς.  

Η βαθμολογία των επιμέρους κριτηρίων :  

 είναι 100 όταν καλύπτονται ακριβώς όλες οι υποχρεωτικές απαιτήσεις/προδιαγραφές 

(απαράβατοι όροι)  

 αυξάνεται μέχρι 120 βαθμούς για τις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται κάποιες από τις 

υποχρεωτικές ή/και λοιπές απαιτήσεις της Διακήρυξης.  

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου είναι το γινόμενο του επί μέρους συντελεστή 

βαρύτητας του κριτηρίου επί την βαθμολογία του, το οποίο στρογγυλοποιείται στα δύο (2) 

δεκαδικά ψηφία και η συνολική βαθμολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισμα των 

σταθμισμένων βαθμολογιών όλων κριτηρίων.  

19.2.2. Ομάδες κριτηρίων – Κριτήρια τεχνικής αξιολόγησης  

Η αξιολόγηση των προσφορών των διαγωνιζομένων, για την επιλογή του καταλληλότερου, θα 

γίνει με βάση τα ακόλουθα κριτήρια : 
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Α/Α Κριτήρια Αξιολόγησης Συντελεστής 

Βαρύτητας 

A. 
OMAΔΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
70% 

1 Κατανόηση του Περιβάλλοντος  και του αντικειμένου του έργου 30% 

2 Μεθοδολογία υλοποίησης του έργου 30% 

3 Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης   10% 

Β. ΟΜΑΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 30% 

1 Δομή και Οργάνωση της Ομάδας Έργου  30% 

  ΣΥΝΟΛΟ 100% 

 

Ομάδα Κριτηρίων 1: ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ 

Ο διαγωνιζόμενος θα αξιολογηθεί αναφορικά με την κατανόηση των απαιτήσεων και των στόχων 

του έργου. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην αναλυτική περιγραφή του αντικειμένου και στην 

κατανόηση της σημασίας του αντικειμένου στα πλαίσια του έργου καθώς είναι καθοριστική για 

την εξέλιξη επιτυχία όλων των δράσεων του έργου.  

Ομάδα Κριτηρίων 2: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

Η επιστημονική τεκμηρίωση της μεθοδολογικής επάρκειας και των τεχνικών που θα 

χρησιμοποιηθούν είναι σημαντικά. Οι μεθοδολογίες που θα προταθούν από τον διαγωνιζόμενο 

για την εκπόνηση των παραδοτέων θα πρέπει να παρουσιάζουν αναλυτικά τις ενέργειες που θα 

εκτελεστούν καθώς και τα Εργαλεία και τεχνικές που θα χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση 

των παραδοτέων.  

Ομάδα Κριτηρίων 3: ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ   

Έμφαση θα δοθεί στην επιστημονική επάρκεια του υπευθύνου και των στελεχών του καθώς και 

στην προτεινόμενη οργανωτική δομή. Ακόμα, η ομάδα έργου θα πρέπει να έχει αποδεδειγμένη 

εμπειρία στο αντικείμενο του έργου και στις προτεινόμενες διαδικασίες, μεθόδους, εργαλεία και 

τεχνικές που θα χρησιμοποιήσει για την σχεδίαση και υλοποίησή του, οι οποίες πρέπει κατ’ 

ελάχιστον να καλύπτουν τις περιγραφόμενες στο Παράρτημα προδιαγραφές.  

19.2.3. Διαμόρφωση συγκριτικού κόστους Προσφοράς  

Το συγκριτικό κόστος Κ κάθε Προσφοράς περιλαμβάνει:  
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- το συνολικό κόστος, χωρίς ΦΠΑ  

όπως προκύπτει από τον Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς του διαγωνιζομένου.  

19.3. Διαδικασία κατακύρωσης διαγωνισμού  

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας διενέργειας του διαγωνισμού και της αξιολόγησης των 

προσφορών με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου – Ειδικός 

Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, ο προσωρινός ανάδοχος, καλείται να υποβάλλει στο 

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, εντός προθεσμίας 

είκοσι (20) ημερών (Ν. 3614/2007, άρθρο 25) από την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού, τον Φάκελο 

Δικαιολογητικών Κατακύρωσης (βλ. Άρθρο 12.2. της παρούσης), προκειμένου αυτά να 

ελεγχθούν από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών. Τα 

δικαιολογητικά κατακύρωσης υποβάλλονται σε ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο.  

Σε ημερομηνία που θα καθορίζεται με την ανωτέρω απόφαση αποσφραγίζεται ο φάκελος 

δικαιολογητικών κατακύρωσης, μονογράφονται από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και 

Αξιολόγησης Προσφορών όλα τα πρωτότυπα στοιχεία του φακέλου κατά φύλλο. Στη διαδικασία 

αυτή καλούνται να παραστούν όσοι έχουν υποβάλλει παραδεκτή τεχνική και οικονομική 

προσφορά.  

Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών ελέγχει τα δικαιολογητικά 

κατακύρωσης και εισηγείται στο αρμόδιο όργανο του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου – Ειδικός 

Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, το οποίο αποφαίνεται με σχετική του απόφαση και με μέριμνά 

του γνωστοποιείται στους διαγωνιζομένους, η απόφασή του.  

Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης συνιστά λόγο 

αποκλεισμού του προσωρινού αναδόχου. Σε αυτή την περίπτωση το Πανεπιστήμιο 

Πελοποννήσου – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας καλεί τον επόμενο στον τελικό 

Πίνακα Κατάταξης των διαγωνιζομένων, να υποβάλλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης και 

συνεχίζεται η διαδικασία ως ανωτέρω.  

ΑΡΘΡΟ 20: ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Η απόρριψη προσφοράς γίνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, ύστερα από γνωμοδότηση της 

Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών. 

Η προσφορά του διαγωνιζομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία ή περισσότερες από 

τις κάτωθι περιπτώσεις:  
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1. Έλλειψη δικαιώματος συμμετοχής σύμφωνα με τα αναφερόμενα του άρθρου 11  

2. Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού ή/ και παράβαση οποιασδήποτε υποχρέωσης του 

άρθρου 12  

3. Έλλειψη πλήρους και αιτιολογημένης τεκμηρίωσης των ελάχιστων προϋποθέσεων 

συμμετοχής του άρθρου 13  

4. Χρόνος ισχύος Προσφοράς μικρότερος από το ζητούμενο.  

5. Χρόνος παράδοσης Έργου μεγαλύτερος από τον προβλεπόμενο.  

6. Προσφορά που είναι αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίμησης, υπό αίρεση ή/ και δεν προκύπτει με 

σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή.  

7. Προσφορά που δεν καλύπτει πλήρως απαράβατους όρους της Διακήρυξης.  

8. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές 

προδιαγραφές της Διακήρυξης.  

9. Προσφορά που η προσφερόμενη εγγύηση είναι μικρότερης χρονικής διάρκειας από την 

ελάχιστη ζητούμενη, δεν διαρκεί ακέραιο αριθμό ετών και δεν καλύπτει το σύνολο της 

προσφερόμενης λύσης.  

10. Προσφορά που δεν συνοδεύεται από τη νόμιμη εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο 

διαγωνισμό.  

11. Προσφορά που αφορά μόνο σε μέρος του Έργου και δεν καλύπτει το σύνολο των 

ζητούμενων υπηρεσιών/προϊόντων.  

12. Υπερβολικά χαμηλή Οικονομική Προσφορά της οποίας το συγκριτικό κόστος 

προκύπτει από έκπτωση μεγαλύτερη του 15% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς Φ.Π.Α.). 

Στην περίπτωση αυτή θα ζητείται από τον υποψήφιο Ανάδοχο έγγραφη αιτιολόγηση της 

ανάλυσης της Οικονομικής Προσφοράς (π.χ. σχετικά με την οικονομία της μεθόδου παροχής 

υπηρεσίας/ τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες υπό τις οποίες ο υποψήφιος Ανάδοχος θα παράσχει 

την υπηρεσία). Εάν ο διαγωνιζόμενος δεν προσφέρει επαρκή αιτιολόγηση, θα αποκλεισθεί από 

τον διαγωνισμό, με βάση το άρθρο 55 της Κοινοτικής Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Μετά την εξέταση 

των υποβληθέντων στοιχείων και διευκρινίσεων, η ΕΔΔΑΠ εισηγείται με πρακτικό στο 

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας την αποδοχή ή 

αιτιολογημένη απόρριψη της προσφοράς αυτής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 52 του 

Π.Δ. 60/2007. 
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13. Προσφορά η οποία εμφανίζει οποιοδήποτε στοιχείο του προσφερομένου κόστους σε είδος, 

προϊόν ή υπηρεσία ή σε μερικό ή γενικό σύνολο σε άλλο μέρος πλην των πινάκων της 

Οικονομικής Προσφοράς.  

14. Προσφορά που παρουσιάζει διαφορές μεταξύ των Πινάκων Οικονομικής Προσφοράς χωρίς 

τιμές και των αντιστοίχων Πινάκων Οικονομικής Προσφοράς με τιμές.  

15. Προσφορά που το συνολικό της τίμημα υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του Έργου.  

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας επιφυλάσσεται 

του δικαιώματος να απορρίψει, ανεξάρτητα από το στάδιο που βρίσκεται ο Διαγωνισμός, 

Προσφορά διαγωνιζομένου για την οποία προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι απόρριψης ή λόγοι 

αποκλεισμού του διαγωνιζομένου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα.  

ΑΡΘΡΟ 21 : ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ  

Ενστάσεις κατά της Διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής διαγωνιζομένου σ’ αυτόν και 

της νομιμότητας της διενέργειας του έως και της κατακυρωτικής απόφασης υποβάλλονται, 

σύμφωνα το άρθρο 15 του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α΄/10.07.2007).  

ΑΡΘΡΟ 22 : ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Κριτήριο ανάθεσης είναι αυτό της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19.2 της παρούσης. Η κατακύρωση γίνεται κατόπιν ελέγχου 

των υποβληθέντων δικαιολογητικών κατακύρωσης με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, ύστερα από 

γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών. Η 

απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού του έργου στον ανάδοχο γνωστοποιείται σε αυτόν και 

στους λοιπούς διαγωνιζομένους.  

Η ανακοίνωση της κατακύρωσης στον ανάδοχο θα γίνει εγγράφως από το Πανεπιστήμιο 

Πελοποννήσου – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας. 

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας διατηρεί το 

δικαίωμα να ματαιώσει ή επαναλάβει τον διαγωνισμό σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, σύμφωνα 

με το άρθρο 21 του Π.Δ. 118/2007, ιδίως:  

(i) για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της 

διαδικασίας,  

(ii) εάν το αποτέλεσμα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό,  

(iii) εάν ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε 

συνεννόηση των διαγωνιζομένων προς αποφυγή πραγματικού ανταγωνισμού,  
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(iv) εάν υπήρξε αλλαγή των αναγκών σε σχέση με το υπό ανάθεση έργο, είτε λόγω αλλαγών στην 

τεχνολογία είτε λόγω διακοπής ή περιορισμού της δραστηριότητας, για την οποία επρόκειτο να 

χρησιμοποιηθεί το υπό ανάθεση έργο.  

(v) όταν συντρέχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος  

Σε περίπτωση ματαίωσης του διαγωνισμού, οι διαγωνιζόμενοι δεν θα έχουν δικαίωμα 

αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο.  

ΑΡΘΡΟ 23: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

1. Μεταξύ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας και 

του αναδόχου θα υπογραφεί σύμβαση, σύμφωνη με το υπόδειγμα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V της 

παρούσας.  

2. Τυχόν υποβολή σχεδίων σύμβασης από τους διαγωνιζομένους μαζί με τις προσφορές τους, 

δε δημιουργεί καμία δέσμευση για το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου – Ειδικός Λογαριασμός 

Κονδυλίων Έρευνας.  

3. Η σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται 

στη διακήρυξη και την προσφορά του οριστικού αναδόχου, θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο 

και δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας. Το κείμενο της 

σύμβασης θα κατισχύει των παραρτημάτων της εκτός προφανών ή πασίδηλων παραδρομών. 

Για θέματα, που δε θα ρυθμίζονται ρητώς από τη σύμβαση και τα παραρτήματα αυτής ή σε 

περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοι - αντιφατικοί όροι και διατάξεις αυτής, θα 

λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά η Τεχνική Προσφορά του αναδόχου, η Οικονομική του 

Προσφορά και η παρούσα διακήρυξη, εφαρμοζόμενων επίσης συμπληρωματικώς των οικείων 

διατάξεων του Αστικού Κώδικα.  

4. Ο ανάδοχος στον οποίο έχει κατακυρωθεί ο διαγωνισμός υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε 

δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων του ελέγχου των 

Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, για υπογραφή της σχετικής σύμβασης προσκομίζοντας 

Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης, το ύψος της οποίας ορίζεται σύμφωνα με 

το άρθρο 157 παραγρ.1β του ν.4281/2014 και αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% του συμβατικού 

τιμήματος μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  

5. Μπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης το αργότερο μέσα σε δέκα πέντε (15) 

ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση όμως αυτή ο 

χρόνος παράδοσης αρχίζει να υπολογίζεται μετά από δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία 

κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Εφόσον η σύμβαση υπογράφεται πριν από την λήξη της 

προθεσμίας των δέκα (10) ημερών που αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης 

υπολογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.  
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6. Αν περάσει η προθεσμία των ανωτέρω δεκαπέντε (15) ημερών χωρίς ο ανάδοχος να έχει 

παρουσιαστεί για να υπογράψει τη σύμβαση, ή προσέλθει αλλά δεν καταθέσει Εγγύηση Καλής 

Εκτέλεσης Σύμβασης, εντός του ανωτέρω χρονικού ορίου, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος. Σε 

αυτή την περίπτωση, το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων 

Έρευνας αποφασίζει την ανάθεση της σύμβασης στον επόμενο στη σειρά κατάταξης 

διαγωνιζόμενο. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται εις βάρος του εκπτώτου και θα αφορά κάθε μέτρο 

για την αποκατάσταση κάθε ζημιάς του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου – Ειδικός Λογαριασμός 

Κονδυλίων Έρευνας.  

7. Η ανωτέρω Εγγυητική Επιστολή εκδίδεται σύμφωνα με το υπόδειγμα (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΙV).  

8. Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και 

ποιοτική παραλαβή του Έργου, ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους 

δύο συμβαλλόμενους.  

9. Η σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους, που περιλαμβάνονται 

στη διακήρυξη και την προσφορά του αναδόχου, θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και δεν 

μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας. Το κείμενο της 

σύμβασης θα κατισχύει των παραρτημάτων της εκτός προφανών ή πασίδηλων παραδρομών. 

Για θέματα, που δε θα ρυθμίζονται ρητώς από τη σύμβαση και τα παραρτήματα αυτής ή σε 

περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοι - αντιφατικοί όροι και διατάξεις αυτής, θα 

λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά η Τεχνική Προσφορά του αναδόχου, η Οικονομική του 

Προσφορά και η παρούσα διακήρυξη, εφαρμοζόμενων επίσης συμπληρωματικώς των οικείων 

διατάξεων του Αστικού Κώδικα.  

10. Η σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί κατόπιν έγγραφης συμφωνίας των συμβαλλόμενων 

μερών στο πλαίσιο της διακήρυξης και του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου δημοσίων συμβάσεων, 

σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 4 του Π.Δ. 118/2007 σε αντικειμενικά δικαιολογημένες 

περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και υπό την 

προϋπόθεση ότι η τροποποίηση προβλέπεται από συμβατικό όρο, ύστερα και από γνωμοδότηση 

του αρμοδίου οργάνου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων 

Έρευνας.  

ΑΡΘΡΟ 24: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  

Ο συμβατικός τρόπος πληρωμής θα είναι σε τρείς (3) πληρωμές ως κάτωθι: 

1 
Το 15% της αξίας εντός τριάντα (30) ημερών μετά την υλοποίηση και την αποδοχή του 
παραδοτέου «Π0 – Σχέδιο Υλοποίησης Έργου». 
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2 

Το 35% της συνολικής αξίας εντός τριάντα (30) ημερών μετά την υλοποίηση και την αποδοχή 

των παραδοτέων Π.2 Ενημερωτικό φυλλάδιο τρίπτυχο και Π.3 Αφίσες διαστάσεων 48χ68 και 

με την προϋπόθεση ότι έχει δημιουργηθεί και λειτουργεί η ιστοσελίδα  

3 Το υπόλοιπο 50% εντός τριάντα (30) ημερών μετά την οριστική παραλαβή του Έργου 

Η πληρωμή θα πραγματοποιείται, μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των 

παραδοτέων, όπως αυτή θα πιστοποιείται από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και 

Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ) με την έκδοση αντίστοιχων τμηματικών βεβαιώσεων εκτέλεσης 

υπηρεσιών.  

Η πληρωμή θα γίνεται σε ΕΥΡΩ με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που 

προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο 

προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών 

ενταλμάτων. Για την πληρωμή ο ανάδοχος απαιτείται να προσκομίσει, τα εξής δικαιολογητικά:  

 Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών κατά περίπτωση.  

 Απόδειξη πληρωμής δαπάνης δημοσίευσης.  

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με τις δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, τα κηρύκεια και τα λοιπά 

έξοδα δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής, σύμφωνα με τον Ν. 3548/2007, άρθρο 4, παρ. 

3, όπως συμπληρώθηκε από τις διατάξεις του Ν. 3801/2009, άρθρο 46.  

Ο ανάδοχος βαρύνεται με τραπεζικά τέλη και όλες τις νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με την 

ισχύουσα νομοθεσία.  

ΑΡΘΡΟ 25: ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ  

Η παράδοση και η παραλαβή του Έργου θα γίνει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής 

του.  

Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης ενδιάμεσης Φάσης του Έργου ή του συνόλου αυτού 

από υπέρβαση τμηματικής ή συνολικής προθεσμίας με υπαιτιότητα του αναδόχου επιβάλλονται 

κυρώσεις σύμφωνα με τα παρακάτω:  

1. Αν παρέλθουν οι συμφωνημένες ημερομηνίες παράδοσης και τα παραδοτέα δεν παραδοθούν 

σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους, τότε ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει ως ποινική 

ρήτρα για κάθε ημέρα καθυστέρησης:  

 ποσοστό 0,2% επί της συμβατικής τιμής (χωρίς ΦΠΑ) των παραδοτέων που 

καθυστερούν, εφόσον αυτά είναι διακριτά κοστολογημένα στην οικονομική Προσφορά του 

αναδόχου.  
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 ποσοστό 0,02% επί του συμβατικού τιμήματος (χωρίς ΦΠΑ) του Έργου, σε κάθε άλλη 

περίπτωση.  

Η ίδια ρήτρα θα επιβάλλεται και στην περίπτωση κατά την οποία έχει παραδοθεί μέρος 

παραδοτέου, αλλά είναι αδύνατον να χρησιμοποιηθεί από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου – 

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, λόγω καθυστερημένης μεταγενέστερης παράδοσης 

απαραίτητου για την εκτέλεση του έργου. Ανώτατο όριο στη δυνατότητα επιβολής ποινικής 

ρήτρας ορίζεται το 25% του συμβατικού τιμήματος του έργου. Πέραν αυτού ο ανάδοχος θα 

κηρύσσεται έκπτωτος.  

2. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο ανάδοχος αποδείξει 

ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

– Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας.  

3. Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας έχει το δικαίωμα 

να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο αν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές 

του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της σύμβασης που θα υπογραφεί, χωρίς να 

καταβάλλει οποιαδήποτε αποζημίωση.  

4. Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στη 

σύμβαση (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) και οι προθεσμίες χωρίς μεταθέσεις.  

5. Οι ως άνω ρήτρες καθυστέρησης και με τους ίδιους όρους επιβάλλονται στην περίπτωση 

υπέρβασης τυχόν τμηματικών προθεσμιών ή μη ολοκλήρωσης φάσεων ή μη παράδοσης 

παραδοτέων όπως περιγράφονται στο χρονοδιάγραμμα του Έργου, από υπαιτιότητα του 

αναδόχου.  

6. Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα περιέχονται στη σύμβαση, θα επιβάλλονται 

με απόφαση του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας και 

θα παρακρατούνται από την επομένη πληρωμή του αναδόχου ή θα καταβάλλονται από τον ίδιο 

ή θα καταπίπτουν από την Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης.  

7. Με ίδια ως άνω απόφαση ανακαλούνται οι ρήτρες καθυστέρησης για τυχόν τμηματικές 

προθεσμίες μόνο αν το σύνολο των φάσεων του Έργου περατωθεί μέσα στη συνολική 

προθεσμία που προβλέπεται στο  

οριστικό χρονοδιάγραμμα. Οι ρήτρες καθυστέρησης που επιβάλλονται για υπέρβαση 

τμηματικών προθεσμιών, αν δεν ανακληθούν βαρύνουν τον ανάδοχο επιπλέον των ρητρών λόγω 

υπέρβασης συνολικής προθεσμίας που έχουν επιβληθεί.  
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8. Σε περίπτωση Ένωσης οι ως ανωτέρω ποινικές ρήτρες επιβάλλονται στα μέλη της Ένωσης, 

τα οποία συμφωνείται να ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον. Οι ως άνω ποινικές ρήτρες 

επιβάλλονται αναλογικά σε όλα τα μέλη της Ένωσης.  

9. Σε περίπτωση έκπτωσης του αναδόχου, Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου – Ειδικός 

Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας δικαιούται, κατά την κρίση της, να κρατήσει μέρος ή το σύνολο 

των παραδοτέων, καταβάλλοντας το αναλογούν συμβατικό τίμημα υπό την προϋπόθεση οτι έχει 

διασφαλιστεί η λειτουργικότητα και η αποτελεσματικότητα του εκτελεσθέντος έργου.  

ΑΡΘΡΟ 26: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

1. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, ο ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με 

το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, την Επιτροπή 

Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του 

οποιεσδήποτε παρατηρήσεις τους σχετικά με την εκτέλεση του έργου.  

2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν στο έργο 

(τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη 

αποφάσεων.  

3. Ο ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της 

ισχύουσας νομοθεσίας σε σχέση με οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από μέλη της ομάδας έργου, 

που θα ασχοληθούν ή θα παράσχουν οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε σχέση με την παρούσα 

σύμβαση. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους 

υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.  

4. Ο ανάδοχος εγγυάται για τη διάθεση του αναφερομένου στην προσφορά του, επιστημονικού 

και λοιπού προσωπικού, καθώς επίσης και συνεργατών, που θα διαθέτουν την απαιτούμενη 

εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της 

σύμβασης, υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας κατά τις επαφές 

τους με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τα στελέχη της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής 

του έργου καθώς και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων 

Έρευνας ή των εκάστοτε υποδεικνυομένων από αυτήν προσώπων. Σε αντίθετη περίπτωση, το 

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας δύναται να ζητήσει 

μετά από σχετική πρόταση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου την 

αντικατάσταση μέλους της ομάδας έργου του αναδόχου, οπότε ο ανάδοχος οφείλει να προβεί σε 

αντικατάσταση με άλλο πρόσωπο, ανάλογης εμπειρίας και προσόντων. Αντικατάσταση μέλους 

της ομάδας έργου του αναδόχου, κατόπιν αιτήματός του, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του 

Έργου, δύναται να γίνει μόνο μετά από έγκριση του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου – Ειδικός 

Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας και μόνο με άλλο πρόσωπο αντιστοίχων προσόντων ή 
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εμπειρίας. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου – Ειδικός 

Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας εγγράφως δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την 

αντικατάσταση.  

5. Σε περίπτωση που μέλη της ομάδας έργου του αναδόχου αποχωρήσουν από αυτήν ή λύσουν 

τη συνεργασία τους μαζί του, ο ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει ότι κατά το χρονικό 

διάστημα, μέχρι την αποχώρησή τους, θα παρέχουν κανονικά τις υπηρεσίες τους και αφετέρου 

να αντικαταστήσει άμεσα τους αποχωρήσαντες συνεργάτες, με άλλους ανάλογης εμπειρίας και 

προσόντων μετά από έγκριση του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου – Ειδικός Λογαριασμός 

Κονδυλίων Έρευνας.  

6. Ο ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή 

παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας.  

7. Ο ανάδοχος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της σύμβασης ή της διακήρυξης 

ή της προσφοράς του, έχει υποχρέωση να αποζημιώσει το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου – 

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ή και το Ελληνικό Δημόσιο, για κάθε θετική και 

αποθετική ζημία που προκάλεσε με αυτήν την παράβαση εξ’ οιασδήποτε αιτίας και αν 

προέρχεται, αλλά μέχρι το ύψος του ποσού της σύμβασης.  

8. Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας απαλλάσσεται 

από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση 

του έργου. Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας δεν 

έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη 

αμοιβή.  

9. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν την 

Ένωση/ Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας για την εκπλήρωση όλων των 

απορρεουσών από τη διακήρυξη υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους 

συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις 

και σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

– Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ως λόγος απαλλαγής του ενός Μέλους από τις 

ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων Μελών για την ολοκλήρωση του έργου.  

10. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης 

της σύμβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητας για 

οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα 
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υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της σύμβασης με τους ίδιους 

όρους.  

11. Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή ειδικής 

εκκαθάρισης ενός εκ των μελών που απαρτίζουν τον ανάδοχο, η σύμβαση εξακολουθεί να 

υφίσταται και οι απορρέουσες από τη σύμβαση υποχρεώσεις βαρύνουν τα εναπομείναντα μέλη 

του αναδόχου, μόνο εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις εκπληρώσουν. Η κρίση για τη δυνατότητα 

εκπλήρωσης ή μη των όρων της σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του αρμοδίου 

οργάνου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας. Σε 

αντίθετη περίπτωση, το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων 

Έρευνας δύναται να καταγγείλει τη σύμβαση. Επίσης σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς, 

μεταβίβασης της επιχείρησης κ.λπ. κάποιου εκ των μελών που απαρτίζουν τον ανάδοχο, η 

συνέχιση ή όχι της σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, το οποίο εξετάζει αν εξακολουθούν 

να συντρέχουν στο πρόσωπο του διαδόχου μέλους οι προϋποθέσεις ανάθεσης της σύμβασης. 

Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του αναδόχου, όταν αυτός αποτελείται από μία εταιρεία, ή 

θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια από 

την ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων.  

ΑΡΘΡΟ 27: ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ  

Καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής και για διάρκεια 

τουλάχιστον πέντε (5) ετών, ο ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές 

και να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα 

περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των 

υποχρεώσεων του.  

Επίσης θα αναλάβει την υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει μέρος ή το σύνολο του έργου που 

θα εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου – 

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής 

Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου.  

Ειδικότερα:  

Ο ανάδοχος υποχρεούται να διασφαλίσει ασφαλές πληροφορικό περιβάλλον ώστε ουδείς τρίτος 

προς το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας – 

υπερκείμενος ή υποκείμενος αυτού – να μπορεί να έχει πρόσβαση στο δίκτυο πληροφοριών του 

χωρίς την προηγούμενη δική του έγκριση.  

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας δεσμεύεται να 

τηρεί εμπιστευτικά για δύο (2) έτη τα στοιχεία που τίθενται στη διάθεσή του από τον ανάδοχο 
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εάν αφορούν σε τεχνικά στοιχεία ή πληροφορίες και τεχνογνωσία ή δικαιώματα πνευματικής 

ιδιοκτησίας εφόσον αυτά φέρουν την ένδειξη «εμπιστευτικό έγγραφο». Σε καμία περίπτωση η 

εμπιστευτικότητα δεν δεσμεύει το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου – Ειδικός Λογαριασμός 

Κονδυλίων Έρευνας προς τις αρχές του Ελληνικού Κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Η εμπιστευτικότητα αίρεται αυτοδικαίως σε περίπτωση εκκρεμούς δίκης, ένστασης, διαιτησίας, 

στο απολύτως αναγκαίο μέτρο και αποκλειστικά για χρήση της από τα μέρη, τους δικαστικούς 

παραστάτες καθώς και τους δικαστές της διαιτησίας.  

ΑΡΘΡΟ 28 : ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  

Όλα τα αποτελέσματα - μελέτες, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο σχετικό με το έργο, 

καθώς και όλα τα υπόλοιπα παραδοτέα που θα αποκτηθούν ή θα αναπτυχθούν από τον ανάδοχο 

με δαπάνες του έργου, θα αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας.  

Με την οριστική παραλαβή του έργου τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που θα παραχθούν 

κατά την εκτέλεση του έργου και δεν εμπίπτουν στις παραπάνω παραγράφους μεταβιβάζονται 

από τον ανάδοχο αυτοδίκαια στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου – Ειδικός Λογαριασμός 

Κονδυλίων Έρευνας, που θα είναι πλέον οι αποκλειστικοί δικαιούχοι επί του έργου και θα φέρουν 

όλες τις εξουσίες που απορρέουν από αυτό, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερομένων της 

εξουσίας οριστικής ή προσωρινής αναπαραγωγής του λογισμικού με κάθε μέσο και μορφή, εν 

όλω ή εν μέρει, αλλά και τροποποίησης χωρίς άδεια του αναδόχου, η οποία σε κάθε περίπτωση 

παρέχεται ανέκκλητα δια της υπογραφής της σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 29 : ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΟΥ  

Η παρακολούθηση και η παραλαβή του έργου θα γίνει από την αρμόδια τριμελή Επιτροπή 

Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠΕ), που έχει συσταθεί για το σκοπό αυτό, σύμφωνα με 

απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ/ΠΠ για την συγκρότηση δια κληρώσεως α) 

επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών και β) επιτροπής παραλαβής, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο 

μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου 

πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» με ΑΔΑ : 7Π79469Β7Δ-88Β  

ΑΡΘΡΟ 30 : ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ  

Η υλοποίηση του έργου χρονικά οριοθετείται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και 

σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της κάθε ενέργειας του έργου, όπως 

θα αποτυπώνεται στη προσφορά του αναδόχου και στη σύμβαση που θα υπογραφεί.  
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Η εκτέλεση θα γίνεται με ευθύνη και έξοδα του αναδόχου και η βεβαίωση εκτέλεσης θα 

πραγματοποιείται από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής έργου (ΕΠΠΕ), 

που έχει ορισθεί από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου - Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων 

Έρευνας, σύμφωνα με τις φάσεις υλοποίησης που αναλυτικά περιγράφονται στο ΜΕΡΟΣ Β΄ της 

παρούσας διακήρυξης και την προσφορά του αναδόχου.  

Ο ανάδοχος υποχρεούται επίσης να παραδίδει στην ΕΠΠΕ ότι θεωρείται απαραίτητο για την 

υλοποίηση του έργου, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση. Όλα τα παραπάνω πρέπει να 

παραδίδονται, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, στην Ελληνική γλώσσα, σε αριθμό ανάλογο με 

τους αποδέκτες, ήτοι την ΕΠΠΕ και το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου - Ειδικός Λογαριασμό 

Κονδυλίων Έρευνας και δεν θα υπερβαίνει τα τρία (3) αντίτυπα.  

Ο ανάδοχος, με δική του ευθύνη, δημιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις, ώστε η Επιτροπή 

Παρακολούθησης και Παραλαβής να δύναται να ελέγξει την πλήρη σύνθεση των υπηρεσιών του 

έργου, που θα παραληφθούν.  

Τα παραδοτέα εκάστου πακέτου εργασίας παραλαμβάνονται από την ΕΠΠΕ, η οποία εξετάζει 

και διαβιβάζει εγγράφως τις παρατηρήσεις της εντός δέκα πέντε (15) εργασίμων ημερών από την 

ημερομηνία λήψης τους. Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων 

Έρευνας -μέσω της ΕΠΠΕ- αξιολογεί την ποσοτική και ποιοτική επάρκεια των Παραδοτέων, 

σύμφωνα με τις προδιαγραφές της παρούσης διακήρυξης.  

Ο ανάδοχος οφείλει εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από τη λήψη των παρατηρήσεων να 

επανυποβάλει τα παραδοτέα καταλλήλως διορθωμένα και συμπληρωμένα. Η διαδικασία της 

επανυποβολής μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι δύο (2) φορές.  

Η ΕΠΠΕ μπορεί :  

α) να εγκρίνει την παραλαβή του παραδοτέου, αν κρίνει ότι αυτό δεν παρουσιάζει παρεκκλίσεις 

από τους σκοπούς του έργου.  

β) να απορρίψει το παραδοτέο, αν αυτό παρουσιάζει παρεκκλίσεις που επηρεάζουν την 

καταλληλότητά του να χρησιμοποιηθεί για την εκπλήρωση των σκοπών του έργου.  

Η μη γνωστοποίηση παρατηρήσεων από την ΕΠΠΕ εντός της παραπάνω προθεσμίας των δέκα 

πέντε (15) εργασίμων ημερών, συνεπάγεται και αποδοχή των παραδοτέων. Μέσα στην 

προθεσμία της οριστικής παραλαβής πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι τροποποιήσεις στα 

παραδοτέα που επιβάλλονται από ανάγκες που ανέκυψαν κατά την εξέλιξη του Έργου, εφόσον 

ζητήθηκαν τέτοιες τροποποιήσεις από την ΕΠΠΕ.  

Η ΕΠΠΕ, εφόσον διαπιστώσει: 1ον) την εμπρόθεσμη παράδοση, 2ον) την ολοκλήρωση εκάστου 

παραδοτέου και αφού ελέγξει και αναφέρει ρητά τις εκτελεσθείσες υπηρεσίες, την 

ΑΔΑ: 7ΔΩ7469Β7Δ-ΥΤΙ



Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 «Ευαισθητοποίηση των νοσηλευτών και προβολή του 
έργου» της Πράξης «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΕΙΣ» (MIS: 431041) 

 

 - 44 - 

πραγματοποίηση των τυχόν διορθώσεων ή συμπληρώσεων που απαιτήθηκαν για την άρση των 

προβλημάτων που διαπιστώθηκαν κατά την παραλαβή του, συντάσσει βεβαίωση εκτέλεσης 

υπηρεσιών ανά παραδοτέο (πακέτο εργασίας) εις τριπλούν και το παραδίδει αρμοδίως.  

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει όλες τις συμβατικές του υποχρεώσεις εμπρόθεσμα, κατά 

τρόπο άριστο και με βάση τους κανόνες την τέχνης και της τεχνικής. Σε άλλη περίπτωση, δεν 

οφείλεται από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας η 

καταβολή καμίας προβλεπόμενης αμοιβής στον ανάδοχο και διατηρεί το δικαίωμά του να ζητήσει 

την αποκατάσταση κάθε θετικής και αποθετικής ζημίας που θα υποστεί από την συμπεριφορά 

του αναδόχου.  

ΑΡΘΡΟ 31: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ  

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας και ο ανάδοχος θα 

προσπαθούν να ρυθμίζουν καλόπιστα κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους 

σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης. 

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί φιλική επίλυση της διαφοράς εντός τριών (3) μηνών από την 

εμφάνιση της διαφοράς, αυτή θα άγεται προς διευθέτηση ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων 

με εφαρμοστέο το Ελληνικό δίκαιο.  

Τα μέρη μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να προβλέψουν είτε στην Σύμβαση είτε μεταγενέστερα 

κατά την εμφάνιση της διαφοράς την επίλυση της με διαιτησία, σύμφωνα με την Ελληνική 

νομοθεσία. Εάν η διαδικασία της διαιτησίας δεν οδηγήσει σε επίλυση ή δεν ευδοκιμήσει, κάθε 

μέρος δικαιούται να προσφύγει στα αρμόδια δικαστήρια.  

ΑΡΘΡΟ 32: ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  

32.1. Εκχώρηση υποχρεώσεων και δικαιωμάτων  

Ο ανάδοχος δε δικαιούται να εκχωρεί τη σύμβαση σε οποιοδήποτε τρίτο, ούτε να αναθέτει 

υπεργολαβικά σε τρίτους μέρος ή το σύνολο του αντικειμένου της σύμβασης, ούτε να 

υποκαθίσταται από τρίτο, με την έγκριση του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου – Ειδικός 

Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, η οποία δίδεται, κατά την απόλυτη κρίση του, σε όλως 

εξαιρετικές περιπτώσεις. Σε περίπτωση εκχώρησης, υπεργολαβίας κ.λ.π., ο ανάδοχος είναι 

υποχρεωμένος να προσκομίζει στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου – Ειδικός Λογαριασμός 

Κονδυλίων Έρευνας τα σχετικά συμφωνητικά σε πρώτη αίτηση αυτού. Σε καμία δε ανάλογη 

περίπτωση ο ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες 

λόγω ανάθεσης υπηρεσιών σε τρίτους ή εκχώρησης ή υπεργολαβίας, ούτε το Πανεπιστήμιο 

Πελοποννήσου – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας συνδέεται συμβατικά με τα τρίτα 

αυτά πρόσωπα. Κατ’ εξαίρεση ο ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις 

απαιτήσεις του έναντι του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων 
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Έρευνας για την καταβολή συμβατικού Τιμήματος, με βάση τους όρους της σύμβασης, σε 

Τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Εάν το συμβατικό τίμημα 

εκχωρηθεί εν όλω ή εν μέρει σε Τράπεζα, κατά τα ως άνω, σε περίπτωση που, για λόγους που 

άπτονται στις συμβατικές σχέσεις μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, δεν προκύψει εν όλω ή εν 

μέρει υπέρ της Τράπεζας το εκχωρούμενο τίμημα (ενδεικτικά αναφέρονται έκπτωση αναδόχου, 

απομείωση συμβατικού τιμήματος, αναστολή εκτέλεσης της σύμβασης, διακοπή σύμβασης, 

καταλογισμός ρητρών, συμβιβασμός κ.λπ.) το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου – Ειδικός 

Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας δεν έχει καμία ευθύνη έναντι της εκδοχέως Τράπεζας.  

32.2. Ανωτέρα βία  

Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον ανάδοχο, ο οποίος 

υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που 

συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στο Πανεπιστήμιο 

Πελοποννήσου – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.  

32.3. Έλεγχοι Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης  

Ο ανάδοχος υποχρεούται να δέχεται επιτόπιους ελέγχους από την Διαχειριστική Αρχή του 

Προγράμματος, την Αρχή Πληρωμής και την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ). 

Επισυνάπτονται:  

ΜΕΡΟΣ Β’: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ XΩΡΙΣ ΤΙΜΕΣ  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ : ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της παρούσας διακήρυξης. 
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ΜΕΡΟΣ Β΄ : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Β.1. Συνοπτική παρουσίαση του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 13/2000. Έχει ως έδρα του 

την Τρίπολη και αναπτύσσεται σε επίπεδο ολοκληρωμένων Σχολών στις πέντε πρωτεύουσες 

των Νομών της Περιφέρειας Πελοποννήσου. 

Η λειτουργία του Πανεπιστημίου εγκαινιάστηκε στις 20 Σεπτεμβρίου 2002 με την έναρξη 

λειτουργίας του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών και του Τμήματος 

Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας. 

Στόχος της ίδρυσης και λειτουργίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου είναι η δημιουργική 

συμβολή στην ανάπτυξη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην ελληνική περιφέρεια, με υψηλές 

ποιοτικές προδιαγραφές που να ανταποκρίνονται ως προς το περιεχόμενο των σπουδών, την 

έρευνα και τη διδασκαλία στις απαιτήσεις ενός σύγχρονου Πανεπιστημίου με εθνική, ευρωπαϊκή 

και διεθνή εμβέλεια. 

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου αναφέρεται στην Ελλάδα και στον Ελληνισμό, φιλοδοξώντας 

να αποκτήσει ισχυρούς δεσμούς με την ελληνική ομογένεια και να καταστεί ένας πόλος 

συνεργασίας και πνευματικής δημιουργίας για τους απανταχού Έλληνες. 

Με τα Προεδρικά Διατάγματα 138/2002, 118/2003 και 109/2006, καθώς και με το Νόμο 

3391/2005/ ΦΕΚ 240, έχουν ιδρυθεί οι έξι Σχολές και τα δεκατέσσερα Τμήματα ως ακολούθως: 

1. Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας με έδρα την Τρίπολη. Συγκροτείται από τα 

εξής Τμήματα: 

 Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών 

 Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών 

Αρχικό ακαδημαϊκό έτος λειτουργίας 2002-03. 

2. Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών με έδρα την Καλαμάτα. 

Συγκροτείται από τα εξής Τμήματα: 

 Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών 

 Τμήμα Φιλολογίας 

Το πρώτο Τμήμα άρχισε να λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2003-04 και το δεύτερο από το 

ακαδημαϊκό έτος 2005-06. 

3. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών με έδρα την Κόρινθο. Συγκροτείται από τα εξής Τμήματα: 

 Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής 

 Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων 

Το πρώτο Τμήμα άρχισε να λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2003-04 και το δεύτερο από το 

ακαδημαϊκό έτος 2007-08. 

4. Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας με έδρα την Τρίπολη. Συγκροτείται από τα 

εξής Τμήματα: 
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 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών 

Αρχικό ακαδημαϊκό έτος λειτουργίας 2003-04 

5. Σχολή Καλών Τεχνών με έδρα το Ναύπλιο. Συγκροτείται από τα εξής Τμήματα: 

 Τμήμα Θεατρικών Σπουδών 

Αρχικό ακαδημαϊκό έτος λειτουργίας 2003-04. 

6. Σχολή Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής με έδρα τη Σπάρτη. 

Συγκροτείται από τα εξής Τμήματα: 

 Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού 

 Τμήμα Νοσηλευτικής 

Το πρώτο Τμήμα άρχισε να λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2003-04 και το δεύτερο από το 

ακαδημαϊκό έτος 2005-06. 

 

Β.2 Το περιβάλλον του Έργου 

Το παρόν έργο αποτελεί το υποέργο 2 της πράξης «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΕΙΣ» (MIS: 

431041) στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» 2007-2013. 

Αντικείμενο της πράξης είναι η ανάπτυξη σχεδίων νοσηλευτικής φροντίδας, εφαρμοζομένων και 

στην κατ’ οίκον νοσηλεία και βασιζόμενων σε νοσηλευτικές διαγνώσεις: 

Α.  ΣΧΕΔΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΥΓΕΙΑ (τα συγκεκριμένα σχέδια δε βασίζονται σε ενδείξεις σημείων και συμπτωμάτων, καθώς το πρόβλημα 
δεν υπάρχει και οι νοσηλευτικές παρεμβάσεις κατευθύνονται στην πρόληψη)  

1. Κίνδυνος για 
περιπεπλεγμένο θρήνο 

Αφορά σε άτομα που βρίσκονται σε κίνδυνο για διαταραχή που εμφανίζεται 
μετά από θάνατο προσφιλούς ατόμου ή απώλεια σημαντικού στοιχείου 
(περιουσίας, εργασίας, κοινωνικής θέσης, οικίας κλπ) και η οποία δεν 
αντιμετωπίζεται επαρκώς αλλά εξελίσσεται σε λειτουργική διαταραχή με 
απρόβλεπτες συνέπειες (πχ αυτοκτονία). 

2. Ετοιμότητα για 
βελτίωση διατροφής 

Αφορά σε πρότυπο πρόσληψης θρεπτικών ουσιών, το οποίο επαρκεί για 
την κάλυψη των αναγκών του μεταβολισμού και δύναται να ενισχυθεί. 

3. Συμπεριφορά 
επικίνδυνη για την υγεία 

Αφορά σε υποστήριξη του ατόμου για τροποποίηση συμπεριφοράς 
ανάλογα με την κατάσταση υγείας του. 

4. Κίνδυνος για 
αυτοκτονία 

Αφορά σε κίνδυνο για αυτοπροκαλούμενη απειλητική για τη ζωή βλάβη. 

5. Κίνδυνος για βία 
προς άλλους 

Αφορά σε κίνδυνο για συμπεριφορές με τις οποίες το άτομο καταδεικνύει 
ότι μπορεί να αποβεί οργανικά, συναισθηματικά ή και σεξουαλικά 
επιβλαβές σε άλλους 

6. Κίνδυνος για 
δηλητηρίαση 

Αφορά σε επιτεινόμενο κίνδυνο τυχαίας έκθεσης σε, ή κατάποσης των 
φαρμάκων ή επικίνδυνων προϊόντων σε δόσεις ικανές να προκαλέσουν 
δηλητηρίαση (ή ανεπιθύμητες ενέργειες φαρμάκων) 

7. Κίνδυνος για τραύμα Αφορά σε επιτεινόμενο κίνδυνο για απροσδόκητη βλάβη ιστών. 

 

Β. ΣΧΕΔΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ 
 

8. Υπερθερμία Αφορά σε κατάσταση κατά την οποία η θερμοκρασία σώματος είναι υψηλότερη 
από τα φυσιολογικά όρια. 

9. Υποθερμία Αφορά σε κατάσταση κατά την οποία η θερμοκρασία σώματος είναι χαμηλότερη 
από τα φυσιολογικά όρια. 
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10. Ναυτία Αφορά σε κατάσταση η οποία χαρακτηρίζεται από υποκειμενική δυσάρεστη, 
κατά ώσεις αίσθηση στο πίσω μέρος του λάρυγγα, το επιγάστριο ή την κοιλιακή 
χώρα, που μπορεί να οδηγήσει σε τάση ή ανάγκη για έμμετο. 

11. Περίσσεια όγκου 
υγρών 

Αφορά σε κατάσταση κατά την οποία υπάρχει αυξημένη κατακράτηση ισότονων 
υγρών. 

12. Χρόνιος πόνος Αφορά σε δυσάρεστη αισθητηριακή και συναισθηματική εμπειρία, προερχόμενη 
από υπαρκτή ή πιθανή βλάβη των ιστών ή υποκειμενικά περιγραφόμενη με 
όρους ανάλογης βλάβης, οξείας ή βραδείας έναρξης, ποικίλλης έντασης με ένα 
αναμενόμενο ή προβλεπόμενο τέλος και διάρκειας μεγαλύτερης των 6 μηνών. 

13. Οξεία σύγχυση Αφορά σε κατάσταση η οποία χαρακτηρίζεται από αιφνίδια έναρξη 
αναστρέψιμων διαταραχών της συνείδησης, της προσοχής, του γνωστικού 
επιπέδου και της αντίληψης που αναπτύσσονται μέσα σε σύντομο χρονικό 
διάστημα. 

14. Διατροφή: 
περισσότερη ή 
λιγότερη από τις 
απαιτήσεις, μη 
ισορροπημένη 

Αφορά σε ανεπαρκή πρόσληψη θρεπτικών ουσιών για την κάλυψη των 
αναγκών του μεταβολισμού. 

15. Διαταραγμένη 
αισθητηριακή 
αντίληψη 

Αφορά σε κατάσταση κατά την οποία μεταβάλλεται η ένταση και ο τρόπος 
μετάδοσης των εισερχόμενων ερεθισμάτων καθώς και η ανταπόκριση σε αυτά. 

16. Ανεπαρκής ιστική 
αιμάτωση 

Αφορά σε κατάσταση κατά την οποία υπάρχει μειωμένη παροχή οξυγόνου, με 
αποτέλεσμα ανεπαρκή άρδευση σε τριχοειδικό επίπεδο (με ή χωρίς μειωμένη 
καρδιακή παροχή) 

17. Άγχος  Αφορά σε ασαφές ή δυσάρεστο αίσθημα ανησυχίας ή φόβου συνοδευόμενο 
από αναπόκριση από το Αυτόνομο Νευρικό Σύστημα, αίσθημα φόβου για το 
μέλλον προκαλούμενο από την πρόβλεψη κινδύνου.  

18. Μετατραυματικό 
σύνδρομο 

Αφορά σε εμμένουσα δυσπροσαρμοστική ανταπόκριση σε τραυματικό, 
συγκλονιστικό συμβάν 

19. Αναποτελεσματικό
ς καθαρισμός 
αεραγωγών 

Αφορά σε ανικανότητα καθαρισμού των εκκρίσεων ή άρσης του κωλύματος της 
αναπνευστικής οδού για τη διατήρηση ελεύθερων αεραγωγών. 

20. Διάρροια Αφορά σε έξοδο υδαρών μη σχηματισμένων κοπράνων. 

21. Δυσκοιλιότητα Αφορά σε μείωση της φυσιολογικής συχνότητας των κενώσεων που 
ακολουθείται από δύσκολη ή ατελή διέλευση των κοπράνων και/ή διέλευση 
ιδιαίτερα σκληρών, ξηρών κοπράνων. 

22. Ούρων ακράτεια 
λόγω επιτακτικής 
ανάγκης 

Αφορά σε ακούσια απώλεια ούρων που εμφανίζεται λίγο μετά από ένα έντονο 
αίσθημα έπειξης για ούρηση. 

23. Κατακράτηση 
ούρων 

Αφορά σε ατελή κένωση της κύστης 

24. Αϋπνία Αφορά σε εμμένουσα διαταραχή στην ποσότητα και ποιότητα του ύπνου που 
επηρεάζει τη λειτουργικότητα 

25. Βάδιση, 
διαταραγμένη 

Αφορά σε περιορισμό ανεξάρτητης μετακίνησης με τα πόδια στο χώρο 

26. Κόπωση Αφορά σε ανυπόφορη εμμένουσα αίσθηση εξάντλησης και μειωμένης 
ικανότητας για σωματική και πνευματική εργασία στο σύνηθες επίπεδο. 

27. Διαταραχή 
στοματικού 
βλεννογόνου 

Αφορά σε λύση της συνέχειας του βλεννογόνου των χειλέων ή και των μαλακών 
μορίων της στοματικής κοιλότητας. 

28. Κοινωνική 
απομόνωση 

Αφορά σε βιωμένη μοναξιά από το άτομο η οποία γίνεται αντιληπτή ως 
επιβαλλόμενη από άλλους και ως αρνητική ή απειλητική κατάσταση. 

29. Διαταραγμένες 
οικογενειακές 
διεργασίες 

Αφορά σε αλλαγή στις σχέσεις και/ή στη λειτουργικότητα της οικογένειας 

30. Ανεπαρκής 
υποστήριξη από 
την οικογένεια 

Αφορά σε καταστάσεις όπου το σύνηθες κύριο υποστηρικτικό πρόσωπο, 
παρέχει μη ικανοποιητική, αναποτελεσματική ή ανεπαρκή υποστήριξη, άνεση, 
βοήθεια, ή ενθάρρυνση που ενδεχομένως χρειάζεται το άτομο για τη 
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διαχείρισης ή τον έλεγχο ενεργειών προσαρμογής που σχετίζονται με την 
πρόκληση της υγείας του. 

31. Άγχος 
εκπλήρωσης 
ρόλου φροντιστή 

Αφορά σε καταστάσεις που χαρακτηρίζονται από δυσκολία στην εκπλήρωση 
του ρόλου του φροντιστή. 

32. Διαταραγμένες 
διεργασίες σκέψης 

Αφορά σε διαταραχή γνωστικών λειτουργιών και δραστηριοτήτων. 

 

Γ. ΣΧΕΔΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ 
 

33. Αναποτελεσματική 
διαχείριση 
θεραπευτικής 
αγωγής (από το 
άτομο) 

Πρότυπο ρύθμισης και ενσωμάτωσης προγράμματος θεραπείας νόσου και 
των συνεπειών της στην καθημερινή ζωή, που είναι μη ικανοποιητικό για την 
κάλυψη συγκεκριμένων στόχων υγείας . 

34. Αναποτελεσματική 
διαχείριση 
θεραπευτικής 
αγωγής (από την 
οικογένεια του 
ασθενούς) 

Πρότυπο ενσωμάτωσης στις διεργασίες της οικογένειας του προγράμματος 
θεραπείας νόσου και των συνεπειών της στην καθημερινή ζωή, που είναι μη 
ικανοποιητικό για την κάλυψη συγκεκριμένων στόχων υγείας (αφορά στα 
υπόλοιπα μέλη της οικογένειας του ασθενούς). 

35. Αναποτελεσματική 
διαχείριση 
θεραπευτικής 
αγωγής (από την 
κοινότητα) 

Πρότυπο ενσωμάτωσης στις διεργασίες κοινοτικών προγραμμάτων 
θεραπείας νόσου και των συνεπειών της ασθένειας, που είναι μη 
ικανοποιητικά για την κάλυψη σχετιζόμενων με την υγεία στόχων (αφορά σε 
συλλόγους ασθενών, σε διάφορα προγράμματα της κοινότητας όπως 
βοήθεια στο σπίτι κλπ). 

36. Έλλειμμα γνώσης Πρότυπο διερεύνησης εκπαιδευτικών αναγκών του ασθενούς και 
ικανοποίησής τους ανάλογα με την περίπτωση. 

 

Η Πράξη χωρίζεται σε 2 υποέργα τα οποία είναι τα παρακάτω: 

 ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΑΝΑΠΤΥΞΗ 36 ΝΕΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 

 ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

Το ΥΠΟΕΡΓΟ 2 αποτελεί αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού.  

 

Β.3 Αναλυτική περιγραφή του αντικειμένου του Υποέργου 2 

Το αντικείμενο του υποέργου 2 (παρόν διαγωνισμός) αφορά στην υλοποίηση δράσεων 

ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινότητας στο πλαίσιο ανάπτυξης των σχεδίων 

νοσηλευτικής φροντίδας.  

Το υποέργο περιλαμβάνει τις παρακάτω δράσεις: 

Δράση 1: Λειτουργία Ιστοσελίδας - Κοινωνική δικτύωση 

Συνοπτική περιγραφή δράσης 

Θα δημιουργηθεί ιστοσελίδα του έργου στο Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου όπου: α) θα αναρτηθεί όλο το υλικό του προγράμματος, β) θα υπάρχει 

δυνατότητα ανταλλαγής επιστημονικών απόψεων και εμπειριών μεταξύ του νοσηλευτικού 

προσωπικού με συντονιστή την Ομάδα Πλοήγησης, γ) θα υπάρχει δυνατότητα απάντησης 

ερωτήσεων επαγγελματιών υγείας και δ) θα προβάλλει ολόκληρο το έργο στην κοινωνία.  
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Βασικά χαρακτηριστικά ιστοσελίδας: 

 Portal για ενδιαφερόμενους επιστήμονες & ενημέρωση του Portal 

 Παρουσίαση του έργου στα κοινωνικά δίκτυα Facebook, Twitter, YouTube  

 Σχεδιασμός banners και προβολή σε άλλα site 

 

Παραδοτέα Δράση 1 

Π.1 Δημιουργία & διαχείριση ιστοσελίδας, προβολή του έργου στην κοινωνία καθ’ όλη τη 

διάρκεια της σύμβασης. 

 

Δράση 2: Παραγωγή ενημερωτικού υλικού 

Συνοπτική περιγραφή δράσης 

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης θα γίνει η παραγωγή και διάθεση του ενημερωτικού 

υλικού, το οποίο θα διανεμηθεί στους επαγγελματίες υγείας που εργάζονται σε υπηρεσίες ΠΦΥ 

αλλά και στο πλαίσιο υλοποίησης συνεδρίου (Δράση 3). Η συγκεκριμένη δράση περιλαμβάνει 

παραγωγή και διάθεση ενημερωτικού φυλλαδίου και αφίσας. 

 

Παραδοτέα Δράση 2 

Π.2 Ενημερωτικό φυλλάδιο τρίπτυχο (τεμάχια 10.000) 

Π.3 Αφίσες διαστάσεων 48χ68 (τεμάχια 1.000) 

 

Δράση 3: Διεξαγωγή ενός (1) Συνεδρίου 

Συνοπτική περιγραφή δράσης 

Με αφορμή την ολοκλήρωση του έργου, θα διεξαχθεί ένα (1) Συνέδριο, στη Σπάρτη σε κατάλληλη 

αίθουσα του Πανεπιστημίου. Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα λάβουν χώρα: 

Α. Στρογγυλά τραπέζια και κεντρικές εισηγήσεις σχετικά με τη φιλοσοφία της νοσηλευτικής 

διεργασίας και των νοσηλευτικών διαγνώσεων καθώς και την πρακτική σημασία της εφαρμογής 

τους στην πράξη. Στο πλαίσιο αυτών των διαλέξεων θα προσκληθούν από το εξωτερικό (κράτη-

μέλη της ΕΕ και ΗΠΑ ή/και Αυστραλία) νοσηλευτές εγνωσμένου κύρους με τεράστια ακαδημαϊκή 

και κλινική περί την ανάπτυξη και εφαρμογή σχεδίων νοσηλευτικής φροντίδας,  

Β. Δορυφορικά φροντιστήρια, όπου θα αναπτύσσεται η εμπειρική εφαρμογή των σχεδίων 

νοσηλευτικής φροντίδας μέσα από μελέτες περιπτώσεων (case studies), και 

Γ. Παρουσίαση καλών πρακτικών από κράτη της Ευρώπης. 

 

Βασικά στοιχεία συνεδρίου: 

 Συμμετοχή τουλάχιστον 400 ατόμων  

 Coffee - Lunch break   
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 Μετακίνηση, διαμονή και διατροφή εισηγητών από την Ελλάδα και το εξωτερικό (ΕΕ, ΗΠΑ 

ή/και Αυστραλία) (τουλάχιστον 30 άτομα) 

 Διερμηνεία 

 Σχεδιασμός και αναπαραγωγή προσκλήσεων (τεμάχια 400) 

 Έντυπο υλικό (φόλτερ, στυλό, μπλοκ σημειώσεων) 

 Φωτογράφηση και βιντεοσκόπηση Συνεδρίου 

 Οργανωτική, Γραμματειακή και Τεχνική υποστήριξη Συνεδρίου  

 Υποχρεωτική καθημερινή παρουσία ενός ατόμου στο χώρο που θα διεξαχθεί το συνέδριο 

(Σπάρτη)  για χρονικό διάστημα 1,5 μήνα πριν τη διεξαγωγή του (θα αναλάβει βασικές 

ενέργειες προετοιμασίας όπως δημοσιότητα, επικοινωνία, συντονισμό) 

 

Παραδοτέα Δράση 3 

Π.4 Διεξαγωγή ενός (1) Συνεδρίου 

 

Στην αρχή του έργου: 

Εντός 30 ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει 

αναλυτικό Σχέδιο Υλοποίησης του έργου στο οποίο θα αναλύονται θέματα όπως: 

1. Δράσεις και Παραδοτέα του έργου 

2. Οργάνωση του έργου (εμπλεκόμενοι ρόλοι και αρμοδιότητες)  

3. Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης 

 

Παραδοτέα στην αρχή του έργου 

Π0 – Σχέδιο Υλοποίησης Έργου 

 

Β.4 Χρονοδιάγραμμα έργου 

Η διάρκεια του έργου ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως 30/04/2015. 

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι στην προσφορά τους θα πρέπει να ορίζουν αναλυτικό χρονοδιάγραμμα 

δράσεων.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΙΜΕΣ 

Α/Α ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

   

   

   

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΤΙΜΕΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΦΠΑ (€) 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 
(€) 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
(€) 

ΣΥΝΟΛΟ (€) 

       

       

       

ΣΥΝΟΛΟ    

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

Επώνυμο:  Όνομα:  

 

Πατρώνυμο:  Μητρώνυμο:  

 

Ημερομηνία 
Γέννησης: 

__ /__ / ____ Τόπος Γέννησης:  

 

Τηλέφωνο:  E-mail:  

Fax:    

    

Διεύθυνση Κατοικίας:    
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

Όνομα Ιδρύματος Όνομα Πτυχίου Ειδικότητα 
Ημερομηνία 
Απόκτησης 

Πτυχίου 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ  
(στο προτεινόμενο, από τον 
υποψήφιο Ανάδοχο, σχήμα 

διοίκησης Έργου) 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

 

Έργο Εργοδότης Θέση3 και Καθήκοντα στο Έργο  

Απασχόληση 
στο Έργο 

Περίοδος 
(από - 
έως) 

Α/Μ4 

 

 

  

 

 

__ /__ / 
___ 

- 

__ /__ / 
___ 

 

 

 

 

 

 

                                           

3  Ως ΘΕΣΕΙΣ ενδεικτικά αναφέρονται : manager, senior consultant, consultant, business expert κλπ. 

4 Αφορά τους πραγματικούς ανθρωπομήνες απασχόλησης στο έργο υπολογιζόμενοι σε ισοδύναμα 

ανθρωποετων – δεν ταυτίζεται με τη συνολική χρονική διάρκεια της χρονικής περιόδου απασχόλησης 

στο έργο. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

ΕΚΔΟΤΗΣ....................................................................... 

Ημερομηνία έκδοσης........................... 

Προς: …………….. 

………………………. 

 

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ....................... 

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως 
και διζήσεως, υπέρ  

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθμός ……. Τ.Κ. 
………}  

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών  

α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 

β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  

γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  

…… 

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο 
υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και μέχρι του ποσού 
των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με αριθμό................... που αφορά στο 
διαγωνισμό της …………. με αντικείμενο …….………..…… συνολικής αξίας ………........, σύμφωνα με τη 
με αριθμό................... Διακήρυξή σας. 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας 
καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το 
βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι 
μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. 

 

 

 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ  

 
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
Στη Τρίπολη, σήμερα ….. …………………. 2014, μεταξύ των συμβαλλομένων, αφενός μεν του 
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας που εδρεύει στην Τρίπολη, 
Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη, Τ.Κ. 22100, με Α.Φ.Μ. 999739279, ΔΟΥ Τρίπολης, και νόμιμα 
εκπροσωπείται, από .................................................................. και αφετέρου ................ 
…………………….…………………(συμπλήρωση) ................................., που νόμιμα εκπροσωπείται από 
…………………(συμπλήρωση ή διαγραφή ) και εδρεύει …………………….…………………(συμπλήρωση) 
επί της οδού ………,…………………….…………………(συμπλήρωση), αριθ. 
…………………….…………………(συμπλήρωση), με Α.Φ.Μ. 
…………………….…………………(συμπλήρωση), Δ.Ο.Υ ................, συμφωνήθηκαν και αμοιβαίως έγιναν 
αποδεκτά όσα ακολουθούν:  
Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας στο πλαίσιο υλοποίησης 
του έργου ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» το 
οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΕΙΣ» (MIS: 431041) και χρηματοδοτείται 
από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο, προκήρυξε πρόχειρο διαγωνισμό 
ανάδειξης αναδόχου ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ», με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομικής άποψης προσφορά, προϋπολογισμού δαπάνης σαράντα τριών χιλιάδων επτακοσίων 
ευρώ (43.700€) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.  
Ο πρόχειρος διαγωνισμός με αριθ. πρωτοκόλλου διακήρυξης ………../…-…-2014, διεξήχθη κανονικά την 
…../…/2014, ημέρα ………. και ώρα ….:….. μ.μ. στα γραφεία του ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ 
ΕΡΕΥΝΑΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, επί της οδού Τέρμα Καραϊσκάκη (κτίριο ΟΑΕΔ, 1ος 
Όροφος).  
Κατατέθηκαν εμπρόθεσμα ............ (συμπλήρωση ολογράφως) (........) (συμπλήρωση αριθμητικώς) 
προσφορά, σύμφωνα με τον πιο κάτω πίνακα : 

A/A ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

    

    

    

 
Με απόφαση του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου - Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Συνεδρίαση 
...../......... ........ .2014, θέμα ....), η υλοποίηση του συνόλου του έργου ………………………… 
κατακυρώθηκε σύμφωνα με τα πιο κάτω άρθρα, στον/ στην «...............................», έναντι του ποσού των 
.................. (συμπλήρωση ολογράφως) ευρώ (....................€),(συμπλήρωση αριθμητικώς) μη 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  
 
Κατόπιν των ανωτέρω, ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους που στο εξής θα καλείται στην παρούσα 
«Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου - Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας», αναθέτει στον δεύτερο, ο οποίος στο 
εξής θα καλείται στην παρούσα «ανάδοχος», την υλοποίηση του συνόλου του έργου 
………………………… και συγκεκριμένα για τα παραδοτέα, όπως αυτά αναγράφονται αναλυτικά στο 
Άρθρο 1 και αυτός το αναλαμβάνει με τους πιο κάτω όρους : 
 

ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  
(συμπλήρωση σύμφωνα με την προσφορά του αναδόχου)  
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ΑΡΘΡΟ 2. ΤΙΜΗ  
 
Η τιμή υλοποίησης του έργου ανέρχεται στο ποσό των ....................... (συμπλήρωση ολογράφως) ευρώ 
(....................€),(συμπλήρωση αριθμητικώς) μη συμπεριλαμβανομένου … % Φ.Π.Α. ο οποίος ανέρχεται 
στο ποσό των .......................................... (συμπλήρωση ολογράφως) ευρώ (....................€),(συμπλήρωση 
αριθμητικώς). Ο Φ.Π.Α. συνολικά ανέρχεται στο ποσό ....................... (συμπλήρωση ολογράφως) ευρώ 
(....................€),(συμπλήρωση αριθμητικώς) και βαρύνει το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου - Ειδικός 
Λογαριασμός Έρευνας. Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των ....................... (συμπλήρωση 
ολογράφως) ευρώ (....................€),(συμπλήρωση αριθμητικώς) συμπεριλαμβανομένου ….% Φ.Π.Α. και 
αναλύεται ως κάτωθι: 
 

 Α/Α 
ΣΥΜΒΑΣΗ
Σ  

ΠΑΚΕΤΟ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
/ ΤΙΤΛΟΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙ
ΑΣ  

ΠΕΡΙΓΡΑ
ΦΗ  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙ
Α 
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΠΡΟ 
ΦΠΑ  

Φ.Π.Α
.  

ΣΥΝΟΛΙΚ
Η ΤΙΜΗ 
ΜΕ ΦΠΑ  

       

ΣΥΝΟΛΟ  

 

Στην τιμή περιλαμβάνονται κάθε είδους έξοδα, κρατήσεις, τέλη κ.λ.π. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 3. ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
Η διάρκεια της σύμβασης άρχεται από την ημερομηνία υπογραφής της και λήγει την 30/04/2015.  
Η σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί κατόπιν έγγραφης συμφωνίας των συμβαλλόμενων μερών στο 
πλαίσιο της διακήρυξης και του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με το 
άρθρο 24 παρ. 4 του Π.Δ. 118/2007 σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν 
προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση προβλέπεται από 
συμβατικό όρο, ύστερα και από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 
– Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας.  
Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας έχει το δικαίωμα να 
περιορίσει το αντικείμενο των υπηρεσιών ή/και να διακόψει το έργο, χωρίς την συγκατάθεση του αναδόχου, 
σε περίπτωση α) απένταξης του έργου για λόγους που δεν ανάγονται σε πράξεις ή παραλείψεις του 
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ή β) μείωσης των 
χρηματορών για λόγο, που δεν οφείλεται στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου – Ειδικός Λογαριασμός 
Κονδυλίων Έρευνας αλλά σε λόγους που αφορούν άλλους φορείς όπως π.χ. το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο (ΕΚΤ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή το Ελληνικό Δημόσιο. Ο περιορισμός του αντικειμένου ή/και η 
διακοπή του έργου γίνεται με συστημένη επιστολή του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου – Ειδικός 
Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας προς τον ανάδοχο, ο οποίος έχει την υποχρέωση να συμμορφωθεί 
άμεσα με την λήψη της γραπτής ειδοποίησης. Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος θα αμειφθεί για το/τα 
πακέτο/α εργασίας, που έχει ολοκληρώσει επαρκώς έως την λήψη της γραπτής ειδοποίησης.  
 
ΑΡΘΡΟ 4. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥ (ανάλογα με τη μορφή του αναδόχου) 
Ο ανάδοχος υποχρεούται, κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του σύμφωνα με την παρούσα, να 
χρησιμοποιήσει το προσωπικό, όπως αυτό περιγράφεται στην με αριθ. πρωτ. ................(συμπλήρωση) 
οικονομοτεχνική προσφορά του. Το προσωπικό αυτό είναι το ακόλουθο:  
Πίνακας των υπαλλήλων και συνεργατών του αναδόχου που συμμετέχουν στην Ομάδα Έργου  
(συμπλήρωση ή διαγραφή) 
 
 
 

Α/Α  Ονοματεπώνυμο Μέλους Ομάδας Έργου  Ρόλος στην Ομάδα Έργου 
– Θέση στο σχήμα 
υλοποίησης  

   

 
ΑΡΘΡΟ 5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  
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1. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, ο ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με το 
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας, την Επιτροπή Παρακολούθησης και 
Παραλαβής του έργου, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις τους σχετικά 
με την εκτέλεση του έργου.  

2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν στο έργο (τακτικές 
και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων.  

3. Ο ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας 
νομοθεσίας σε σχέση με οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από μέλη της ομάδας έργου, που θα ασχοληθούν 
ή θα παράσχουν οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε σχέση με την παρούσα σύμβαση. Σε περίπτωση 
οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς 
αποκατάστασή της.  

4. Ο ανάδοχος εγγυάται για τη διάθεση του αναφερομένου στην προσφορά του, επιστημονικού και λοιπού 
προσωπικού, καθώς επίσης και συνεργατών, που θα διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία 
και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της σύμβασης, υπόσχεται δε και βεβαιώνει 
ότι θα επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας κατά τις επαφές τους με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τα στελέχη 
της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου καθώς και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 
– Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ή των εκάστοτε υποδεικνυομένων από αυτήν προσώπων. Σε 
αντίθετη περίπτωση, το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας 
δύναται να ζητήσει μετά από σχετική πρόταση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου 
την αντικατάσταση μέλους της ομάδας έργου του αναδόχου, οπότε ο ανάδοχος οφείλει να προβεί σε 
αντικατάσταση με άλλο πρόσωπο, ανάλογης εμπειρίας και προσόντων. Αντικατάσταση μέλους της ομάδας 
έργου του αναδόχου, κατόπιν αιτήματός του, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του Έργου, δύναται να γίνει 
μόνο μετά από έγκριση του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας 
και μόνο με άλλο πρόσωπο αντιστοίχων προσόντων ή εμπειρίας. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει 
το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας εγγράφως δεκαπέντε (15) 
ημέρες πριν από την αντικατάσταση.  

5. Σε περίπτωση που μέλη της ομάδας έργου του αναδόχου αποχωρήσουν από αυτήν ή λύσουν τη 
συνεργασία τους μαζί του, ο ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει ότι κατά το χρονικό διάστημα, μέχρι 
την αποχώρησή τους, θα παρέχουν κανονικά τις υπηρεσίες τους και αφετέρου να αντικαταστήσει άμεσα 
τους αποχωρήσαντες συνεργάτες, με άλλους ανάλογης εμπειρίας και προσόντων μετά από έγκριση του 
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας.  

6. Ο ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, 
που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου – 
Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας.  

7. Ο ανάδοχος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της σύμβασης ή της διακήρυξης ή της 
προσφοράς του, έχει υποχρέωση να αποζημιώσει το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου – Ειδικός Λογαριασμός 
Κονδυλίων Έρευνας ή και το Ελληνικό Δημόσιο, για κάθε θετική και αποθετική ζημία που προκάλεσε με 
αυτήν την παράβαση εξ’ οιασδήποτε αιτίας και αν προέρχεται, αλλά μέχρι το ύψος του ποσού της 
σύμβασης.  
8. Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας απαλλάσσεται από κάθε 
ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση του έργου. Το 
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας δεν έχει υποχρέωση καταβολής 
αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή.  
9. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν την Ένωση/ 
Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 
– Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη 
διακήρυξη υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών 
τους έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν 
έναντι του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ως λόγος 
απαλλαγής του ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων Μελών για την 
ολοκλήρωση του έργου. (συμπλήρωση ή διαγραφή).  

10. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της 
σύμβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε 
λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα Μέλη 
συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της σύμβασης με τους ίδιους όρους (συμπλήρωση ή 
διαγραφή)  

11. Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή ειδικής 
εκκαθάρισης ενός εκ των μελών που απαρτίζουν τον ανάδοχο, η σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται και 
οι απορρέουσες από τη σύμβαση υποχρεώσεις βαρύνουν τα εναπομείναντα μέλη του αναδόχου, μόνο 
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εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις εκπληρώσουν. Η κρίση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης ή μη των όρων 
της σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του αρμοδίου οργάνου του Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας. Σε αντίθετη περίπτωση, το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 
– Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας δύναται να καταγγείλει τη σύμβαση. Επίσης σε περίπτωση 
συγχώνευσης, εξαγοράς, μεταβίβασης της επιχείρησης κ.λπ. κάποιου εκ των μελών που απαρτίζουν τον 
ανάδοχο, η συνέχιση ή όχι της σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας, το οποίο εξετάζει αν εξακολουθούν να συντρέχουν στο 
πρόσωπο του διαδόχου μέλους οι προϋποθέσεις ανάθεσης της σύμβασης. Σε περίπτωση λύσης ή 
πτώχευσης του αναδόχου, όταν αυτός αποτελείται από μία εταιρεία, ή θέσης της περιουσίας αυτού σε 
αναγκαστική διαχείριση, τότε η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια από την ημέρα επέλευσης των ανωτέρω 
γεγονότων.  

12. Ο ανάδοχος υποχρεούται να δέχεται επιτόπιους ελέγχους από την Διαχειριστική Αρχή του 
Προγράμματος, την Αρχή Πληρωμής και την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ).  
 
ΑΡΘΡΟ 6. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ  
Καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής και για διάρκεια τουλάχιστον 
πέντε (5) ετών, ο ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη 
γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση 
του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του. Επίσης θα αναλάβει 
την υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει μέρος ή το σύνολο του έργου που θα εκτελέσει χωρίς την 
προηγούμενη έγγραφη έγκριση του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων 
Έρευνας μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου.  
Ειδικότερα:  
Ο ανάδοχος υποχρεούται να διασφαλίσει ασφαλές πληροφορικό περιβάλλον ώστε ουδείς τρίτος προς το 
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας – υπερκείμενος ή υποκείμενος 
αυτού – να μπορεί να έχει πρόσβαση στο δίκτυο πληροφοριών του χωρίς την προηγούμενη δική του 
έγκριση.  
Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας δεσμεύεται να τηρεί 
εμπιστευτικά για δύο (2) έτη τα στοιχεία που τίθενται στη διάθεσή του από τον ανάδοχο εάν αφορούν σε 
τεχνικά στοιχεία ή πληροφορίες και τεχνογνωσία ή δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας εφόσον αυτά 
φέρουν την ένδειξη «εμπιστευτικό έγγραφο». Σε καμία περίπτωση η εμπιστευτικότητα δεν δεσμεύει το 
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας προς τις αρχές του Ελληνικού 
Κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Η εμπιστευτικότητα αίρεται αυτοδικαίως σε περίπτωση εκκρεμούς δίκης, ένστασης, διαιτησίας, στο 
απολύτως αναγκαίο μέτρο και αποκλειστικά για χρήση της από τα μέρη, τους δικαστικούς παραστάτες 
καθώς και τους δικαστές της διαιτησίας.  
 
ΑΡΘΡΟ 7. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  
Όλα τα αποτελέσματα - μελέτες, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο σχετικό με το έργο, καθώς και 
όλα τα υπόλοιπα παραδοτέα που θα αποκτηθούν ή θα αναπτυχθούν από τον ανάδοχο με δαπάνες του 
έργου, θα αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου – Ειδικός Λογαριασμός 
Έρευνας.  Με την οριστική παραλαβή του έργου τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που θα 
παραχθούν κατά την εκτέλεση του έργου και δεν εμπίπτουν στις παραπάνω παραγράφους μεταβιβάζονται 
από τον ανάδοχο αυτοδίκαια στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, οι οποίοι θα είναι πλέον οι αποκλειστικοί 
δικαιούχοι επί του έργου και θα φέρουν όλες τις εξουσίες που απορρέουν από αυτό, ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά αναφερομένων της εξουσίας οριστικής ή προσωρινής αναπαραγωγής του λογισμικού με κάθε 
μέσο και μορφή, εν όλω ή εν μέρει, αλλά και τροποποίησης χωρίς άδεια του αναδόχου, η οποία σε κάθε 
περίπτωση παρέχεται ανέκκλητα δια της υπογραφής της σύμβασης.  
 
ΑΡΘΡΟ 8. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΟΥ  
Η παρακολούθηση και η παραλαβή του έργου θα γίνει από την αρμόδια τριμελή Επιτροπή 
Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠΕ), που έχει συσταθεί για το σκοπό αυτό, σύμφωνα με την 
υπ΄αριθ________,Συνεδρίαση_______, θέμα ______ απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του 
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για την συγκρότηση δια κληρώσεως α) επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού 
και αξιολόγησης προσφορών και β) επιτροπής παραλαβής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του 
Ν.4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες 
διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».  
 
ΑΡΘΡΟ 9 : ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ  
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Η υλοποίηση του έργου χρονικά οριοθετείται και καθορίζεται στην .............. (συμπληρώνεται αναλόγως) 
προσφορά του αναδόχου και σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:  
 
9.1 Πίνακας χρονοδιαγράμματος υλοποίησης έργου (ο πίνακας συμπληρώνεται αναλόγως)  
Η εκτέλεση θα γίνεται με ευθύνη και έξοδα του αναδόχου και η βεβαίωση εκτέλεσης θα πραγματοποιείται 
από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής έργου (ΕΠΠΕ) που έχει συσταθεί για το 
σκοπό αυτό (Απόφαση ____________, Συνεδρίαση________θέμα _____ απόφαση της Επιτροπής 
Ερευνών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για την συγκρότηση δια κληρώσεως α) επιτροπής διενέργειας 
διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών και β) επιτροπής παραλαβής, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 26 του Ν.4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή 
εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-
2015» με ΑΔΑ : ………………………...  
Ο ανάδοχος υποχρεούται επίσης να παραδίδει στην ΕΠΠΕ ότι θεωρείται απαραίτητο για την υλοποίηση 
του έργου, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση. Όλα τα παραπάνω πρέπει να παραδίδονται, σε έντυπη και 
ηλεκτρονική μορφή, στην Ελληνική γλώσσα, σε αριθμό ανάλογο με τους αποδέκτες, ήτοι την ΕΠΠΕ και το 
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου - Ειδικός Λογαριασμό Έρευνας και δεν θα υπερβαίνει τα τρία (3) αντίτυπα.  
Ο ανάδοχος, με δική του ευθύνη, δημιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις, ώστε η Επιτροπή 
Παρακολούθησης και Παραλαβής να δύναται να ελέγξει την πλήρη σύνθεση των υπηρεσιών του έργου, 
που θα παραληφθούν.  
Τα παραδοτέα εκάστου πακέτου εργασίας παραλαμβάνονται από την ΕΠΠΕ, η οποία εξετάζει και 
διαβιβάζει εγγράφως τις παρατηρήσεις της εντός δέκα (15) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία λήψης 
τους. Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας -μέσω της ΕΠΠΕ- 
αξιολογεί την ποσοτική και ποιοτική επάρκεια των Παραδοτέων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της 
παρούσης διακήρυξης. 
Ο ανάδοχος οφείλει εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από τη λήψη των παρατηρήσεων να 
επανυποβάλει τα παραδοτέα καταλλήλως διορθωμένα και συμπληρωμένα. Η διαδικασία της 
επανυποβολής μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι δύο (2) φορές.  
Η ΕΠΠΕ μπορεί :  
α) να εγκρίνει την παραλαβή του παραδοτέου, αν κρίνει ότι αυτό δεν παρουσιάζει παρεκκλίσεις από τους 
σκοπούς του έργου.  
β) να απορρίψει το παραδοτέο, αν αυτό παρουσιάζει παρεκκλίσεις που επηρεάζουν την καταλληλότητά 
του να χρησιμοποιηθεί για την εκπλήρωση των σκοπών του έργου.  
Η μη γνωστοποίηση παρατηρήσεων από την ΕΠΠΕ εντός της παραπάνω προθεσμίας των δέκα πέντε 
(15) εργασίμων ημερών, συνεπάγεται και αποδοχή των παραδοτέων. Μέσα στην προθεσμία της οριστικής 
παραλαβής πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι τροποποιήσεις στα παραδοτέα που επιβάλλονται από 
ανάγκες που ανέκυψαν κατά την εξέλιξη του Έργου, εφόσον ζητήθηκαν τέτοιες τροποποιήσεις από την 
ΕΠΠΕ.  
Η ΕΠΠΕ, εφόσον διαπιστώσει: 1ον) την εμπρόθεσμη παράδοση, 2ον) την ολοκλήρωση εκάστου 
παραδοτέου και αφού ελέγξει και αναφέρει ρητά τις εκτελεσθείσες υπηρεσίες, την πραγματοποίηση των 
τυχόν διορθώσεων ή συμπληρώσεων που απαιτήθηκαν για την άρση των προβλημάτων που 
διαπιστώθηκαν κατά την παραλαβή του, συντάσσει βεβαίωση εκτέλεσης υπηρεσιών ανά παραδοτέο 
(πακέτο εργασίας) εις τριπλούν και το παραδίδει αρμοδίως.  
Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει όλες τις συμβατικές του υποχρεώσεις εμπρόθεσμα, κατά τρόπο 
άριστο και με βάση τους κανόνες την τέχνης και της τεχνικής. Σε άλλη περίπτωση, δεν οφείλεται από το 
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας η καταβολή καμίας 
προβλεπόμενης αμοιβής στον ανάδοχο και διατηρεί το δικαίωμά του να ζητήσει την αποκατάσταση κάθε 
θετικής και αποθετικής ζημίας που θα υποστεί από την συμπεριφορά του αναδόχου.  
 
ΑΡΘΡΟ 10. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  
 
Ο συμβατικός τρόπος πληρωμής θα είναι σε τρείς (3) πληρωμές ως κάτωθι: 

1 
Το 15% της αξίας εντός τριάντα (30) ημερών μετά την υλοποίηση και την αποδοχή του παραδοτέου 
«Π0 – Σχέδιο Υλοποίησης Έργου». 

2 
Το 35% της συνολικής αξίας εντός τριάντα (30) ημερών μετά την υλοποίηση και την αποδοχή των 
παραδοτέων Π.2 Ενημερωτικό φυλλάδιο τρίπτυχο και Π.3 Αφίσες διαστάσεων 48χ68 και με την 
προϋπόθεση ότι έχει δημιουργηθεί και λειτουργεί η ιστοσελίδα  

3 Το υπόλοιπο 50% εντός τριάντα (30) ημερών μετά την οριστική παραλαβή του Έργου 
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Η πληρωμή θα πραγματοποιείται, μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των παραδοτέων, 
όπως αυτή θα πιστοποιείται από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ) 
με την έκδοση αντίστοιχων τμηματικών βεβαιώσεων εκτέλεσης υπηρεσιών.  
 
Η πληρωμή θα γίνεται σε ΕΥΡΩ με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από 
τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία 
διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων. Για την πληρωμή ο ανάδοχος 
απαιτείται να προσκομίσει, τα εξής δικαιολογητικά:  
 

 Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών κατά περίπτωση.  

 Απόδειξη πληρωμής δαπάνης δημοσίευσης.  
 
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται αναλογικά με τις δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, τα κηρύκεια και τα λοιπά 
έξοδα δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής, σύμφωνα με τον Ν. 3548/2007, άρθρο 4, παρ. 3, όπως 
συμπληρώθηκε από τις διατάξεις του Ν. 3801/2009, άρθρο 46.  
Ο ανάδοχος βαρύνεται με τραπεζικά τέλη και όλες τις νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία.  
 
ΑΡΘΡΟ 11. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ  
Η παράδοση και η παραλαβή του Έργου θα γίνει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του.  
Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης ενδιάμεσης Φάσης του Έργου ή του συνόλου αυτού από 
υπέρβαση τμηματικής ή συνολικής προθεσμίας με υπαιτιότητα του αναδόχου επιβάλλονται κυρώσεις 
σύμφωνα με τα παρακάτω:  
1. Αν παρέλθουν οι συμφωνημένες ημερομηνίες παράδοσης και τα παραδοτέα δεν παραδοθούν σύμφωνα 
με τους συμβατικούς όρους, τότε ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει ως ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα 
καθυστέρησης:  

0,2% επί της συμβατικής τιμής (χωρίς Φ.Π.Α.) των παραδοτέων που καθυστερούν, εφόσον 
αυτά είναι διακριτά κοστολογημένα στην οικονομική Προσφορά του αναδόχου.  

0,02% επί του συμβατικού τιμήματος (χωρίς Φ.Π.Α.) του Έργου, σε κάθε άλλη περίπτωση.  
 
Η ίδια ρήτρα θα επιβάλλεται και στην περίπτωση κατά την οποία έχει παραδοθεί μέρος παραδοτέου, αλλά 

είναι αδύνατον να χρησιμοποιηθεί από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου – Ειδικός Λογαριασμός 

Έρευνας, λόγω καθυστερημένης μεταγενέστερης παράδοσης απαραίτητου για την εκτέλεση του έργου. 
Ανώτατο όριο στη δυνατότητα επινολής ποινικής ρήτρας ορίζεται το 25% του συμβατικού τιμήματος του 
έργου. Πέραν αυτού ο ανάδοχος θα κηρύσσεται έκπτωτος.  
2. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο ανάδοχος αποδείξει ότι η 
καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου – Ειδικός 
Λογαριασμός Έρευνας.  

3. Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας έχει το δικαίωμα να 
κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο αν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του 
υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της σύμβασης που θα υπογραφεί, χωρίς να καταβάλλει 
οποιαδήποτε αποζημίωση.  

4. Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στη σύμβαση (μη 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) και οι προθεσμίες χωρίς μεταθέσεις.  

5. Οι ως άνω ρήτρες καθυστέρησης και με τους ίδιους όρους επιβάλλονται στην περίπτωση υπέρβασης 
τυχόν τμηματικών προθεσμιών ή μη ολοκλήρωσης φάσεων ή μη παράδοσης παραδοτέων όπως 
περιγράφονται στο χρονοδιάγραμμα του Έργου, από υπαιτιότητα του αναδόχου.  

6. Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα περιέχονται στη σύμβαση, θα επιβάλλονται με 
απόφαση του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας και θα 
παρακρατούνται από την επομένη πληρωμή του αναδόχου ή θα καταβάλλονται από τον ίδιο ή θα 
καταπίπτουν από την Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης.  

7. Με ίδια ως άνω απόφαση ανακαλούνται οι ρήτρες καθυστέρησης για τυχόν τμηματικές προθεσμίες 
μόνο αν το σύνολο των φάσεων του Έργου περατωθεί μέσα στη συνολική προθεσμία που προβλέπεται 
στο οριστικό χρονοδιάγραμμα. Οι ρήτρες καθυστέρησης που επιβάλλονται για υπέρβαση τμηματικών 
προθεσμιών, αν δεν ανακληθούν βαρύνουν τον ανάδοχο επιπλέον των ρητρών λόγω υπέρβασης 
συνολικής προθεσμίας που έχουν επιβληθεί.  
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8. Σε περίπτωση Ένωσης οι ως ανωτέρω ποινικές ρήτρες επιβάλλονται στα μέλη της Ένωσης, τα οποία 
συμφωνείται να ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον. Οι ως άνω ποινικές ρήτρες επιβάλλονται 
αναλογικά σε όλα τα μέλη της Ένωσης.  

9. Σε περίπτωση έκπτωσης του αναδόχου, Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου – Ειδικός Λογαριασμός 
Κονδυλίων Έρευνας δικαιούται, κατά την κρίση της, να κρατήσει μέρος ή το σύνολο των παραδοτέων, 
καταβάλλοντας το αναλογούν συμβατικό τίμημα υπό την προϋπόθεση ότι έχει διασφαλιστεί η 
λειτουργικότητα και η αποτελεσματικότητα του εκτελεσθέντος έργου.  
 
ΑΡΘΡΟ 12. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  
Για την ακριβή εκπλήρωση των όρων της παρούσας ο ανάδοχος κατέθεσε την με αριθμό ………….. και 
ημερομηνία ………………………. εγγυητική επιστολή καλής και εμπρόθεσμης εκτέλεσης της σύμβασης, 
της …………………………………………. Ποσού 5% της καθαρής αξίας, δηλαδή 
…………………………………………………. (…………€).  
Η ανωτέρω εγγυητική επιστολή περιέχει όλα τα στοιχεία της παραγράφου 5 του άρθρου 25 του Π.Δ. 
118/2007 (Φ.Ε.Κ. 150/Α/10.07.2007). Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι 
την επιστροφή της.  
Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή 
του Έργου, ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.  
 
ΑΡΘΡΟ 13. ΑΛΛΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  
Ο ανάδοχος δε δικαιούται να εκχωρεί τη σύμβαση σε οποιοδήποτε τρίτο, ούτε να αναθέτει υπεργολαβικά 
σε τρίτους, πέραν των όσων τυχόν αναφέρονται στην προσφορά του, μέρος ή το σύνολο του αντικειμένου 
της σύμβασης, ούτε να υποκαθίσταται από τρίτο, με την έγκριση του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου – 
Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας, η οποία δίδεται, κατά την απόλυτη κρίση του, σε όλως εξαιρετικές 
περιπτώσεις. Σε περίπτωση εκχώρησης, υπεργολαβίας κ.λ.π., ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 
προσκομίζει στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας τα σχετικά 
συμφωνητικά σε πρώτη αίτηση αυτού. Σε καμία δε ανάλογη περίπτωση ο ανάδοχος δεν απαλλάσσεται 
από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης υπηρεσιών σε τρίτους ή εκχώρησης ή 
υπεργολαβίας, ούτε το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας 
συνδέεται συμβατικά με τα τρίτα αυτά πρόσωπα. Κατ’ εξαίρεση ο ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς 
έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων 
Έρευνας για την καταβολή συμβατικού Τιμήματος, με βάση τους όρους της σύμβασης, σε Τράπεζα της 
επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Εάν το συμβατικό τίμημα εκχωρηθεί εν όλω ή εν μέρει 
σε Τράπεζα, κατά τα ως άνω, σε περίπτωση που, για λόγους που άπτονται στις συμβατικές σχέσεις μεταξύ 
των συμβαλλομένων μερών, δεν προκύψει εν όλω ή εν μέρει υπέρ της Τράπεζας το εκχωρούμενο τίμημα 
(ενδεικτικά αναφέρονται έκπτωση αναδόχου, απομείωση συμβατικού τιμήματος, αναστολή εκτέλεσης της 
σύμβασης, διακοπή σύμβασης, καταλογισμός ρητρών, συμβιβασμός κλπ.) το Πανεπιστήμιο 
Πελοποννήσου – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας δεν έχει καμία ευθύνη έναντι της εκδοχέως 
Τράπεζας.  
Η παρούσα σύμβαση έχει καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους, που περιλαμβάνονται 
στη διακήρυξη και την προσφορά του αναδόχου, διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει 
όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της διακήρυξης. Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει των 
παραρτημάτων της εκτός προφανών ή πασίδηλων παραδρομών. Για θέματα, που δε θα ρυθμίζονται 
ρητώς από τη σύμβαση και τα παραρτήματα αυτής ή σε περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοι - 
αντιφατικοί όροι και διατάξεις αυτής, θα λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά η Τεχνική Προσφορά του 
αναδόχου, η Οικονομική του Προσφορά και η διακήρυξη, εφαρμοζομένων επίσης συμπληρωματικώς των 
οικείων διατάξεων του Αστικού Κώδικα.  
Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας και ο ανάδοχος θα 
προσπαθούν να ρυθμίζουν καλόπιστα κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις 
κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί φιλική επίλυση της 
διαφοράς εντός τριών (3) μηνών από την εμφάνιση της διαφοράς, αυτή θα άγεται προς διευθέτηση ενώπιον 
των αρμοδίων ελληνικών δικαστηρίων με εφαρμοστέο το Ελληνικό δίκαιο.  
Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Νόμου 2286/1995, του Προεδρικού Διατάγματος Π.Δ. 
118/2007 (Φ.Ε.Κ. 150/Α/10.07.2007) και τις λοιπές περί προμηθειών του Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ. διατάξεις 
καθώς επίσης από την νομοθεσία που διέπει τους Ειδικούς Λογαριασμούς Ερευνών των Α.Ε.Ι.  
Για κάθε ζήτημα που δεν καθορίζεται με σαφήνεια στην παρούσα σύμβαση, εφαρμόζονται οι διατάξεις της 
κείμενης νομοθεσίας περί προμηθειών του Δημοσίου, όπως αυτή ισχύει κατά την ημέρα υπογραφής της 
παρούσας.  
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Τέλος, η παρούσα σύμβαση, αφού συντάχθηκε εις διπλούν και αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, 
μονογράφεται και υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους ως έπεται.  
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