
 

ΚΕΚ ΚΕΝΤΡΟΥ 

ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 

«Σχέδιο Πιλοτικής φάσης πιστοποίησης ΕΠΦ ασθενών µε άνοια και 
ενήλικων ατόµων του φάσµατος του αυτισµού: Σχεδιασµός εξειδικευµένης  

Μεθόδου Πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων ΕΠΦ, ανάπτυξη 
λειτουργικού Μητρώου πιστοποιηµένων ΕΠΦ και Μηχανισµού σύζευξης 
προσφοράς - ζήτησης εργασίας ΕΠΦ, υποστήριξη φορέα διαχείρισης του 
Μητρώου στην πιστοποίηση πρώτης σειράς ΕΠΦ, περιλαµβανοµένων των 

επωφεληθέντων από τις εκπαιδευτικές δράσεις στις τρεις περιφέρειες 
Σταδιακής Εξόδου: Αττική – Κεντρική Μακεδονία- ∆υτική Μακεδονία» 

 

 
www.ygeia-pronoia.gr  

 

 

 
www.epanad.gov .gr  

 

 
www.espa.gr  

Με τη συγ χρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω παϊκής Ένωσης 
  1 

 

                              

                                                                                                                                                                                                                                                              
 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ  

 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:  

«Σχέδιο Πιλοτικής φάσης ̟ ιστο̟ οίησης ΕΠΦ ασθενών µε άνοια και ενήλικων ατόµων του 

φάσµατος του αυτισµού: Σχεδιασµός εξειδικευµένης  Μεθόδου Πιστο̟ οίησης γνώσεων και 
δεξιοτήτων ΕΠΦ, ανά̟τυξη λειτουργικού Μητρώου ̟ιστο̟οιηµένων ΕΠΦ και Μηχανισµού 
σύζευξης ̟ροσφοράς - ζήτησης εργασίας ΕΠΦ, υ̟οστήριξη φορέα διαχείρισης του Μητρώου 

στην ̟ιστο̟οίηση  ̟ ρώτης σειράς ΕΠΦ, ̟ εριλαµβανοµένων των ε̟ ωφεληθέντων α̟ό τις 
εκ̟αιδευτικές δράσεις στις τρεις ̟ εριφέρειες Σταδιακής Εξόδου: Αττική – Κεντρική 

Μακεδονία – ∆υτική Μακεδονία» 

 

Αρ. ∆ιακήρυξης: 01/2015 

Στο ̟λαίσιο της Πράξης: 

Πρόγραµµα «∆ΑΦΝΗ»: Αναβάθµιση και Πιστο̟οίηση των γνώσεων και 
δεξιοτήτων των Φροντιστών ατόµων µε ̟ροβλήµατα ψυχικής υγείας, ασθενών µε 

άνοια και ενηλίκων ατόµων του φάσµατος του αυτισµού 

 

Του Ε.Π. «Ανά̟τυξη Ανθρώ̟ινου ∆υναµικού» / Άξονας 5, «Εδραίωση της 
Μεταρρύθµισης στον Τοµέα της Ψυχικής Υγείας» 

 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΠΣ:  383621                         ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΑΕ ΠΡΑΞΗΣ :  2012ΣΕ09180192 
 

 

Αθήνα, Ιανουάριος 2015 

 
 
 

 
  

Αγ. Μελετίου 166, 10445, ΑΘΗΝΑ 
www.kek-cmh.gr  

 
  



 

ΚΕΚ ΚΕΝΤΡΟΥ 

ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 

«Σχέδιο Πιλοτικής φάσης πιστοποίησης ΕΠΦ ασθενών µε άνοια και 
ενήλικων ατόµων του φάσµατος του αυτισµού: Σχεδιασµός εξειδικευµένης  

Μεθόδου Πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων ΕΠΦ, ανάπτυξη 
λειτουργικού Μητρώου πιστοποιηµένων ΕΠΦ και Μηχανισµού σύζευξης 
προσφοράς - ζήτησης εργασίας ΕΠΦ, υποστήριξη φορέα διαχείρισης του 
Μητρώου στην πιστοποίηση πρώτης σειράς ΕΠΦ, περιλαµβανοµένων των 

επωφεληθέντων από τις εκπαιδευτικές δράσεις στις τρεις περιφέρειες 
Σταδιακής Εξόδου: Αττική – Κεντρική Μακεδονία- ∆υτική Μακεδονία» 

 

 
www.ygeia-pronoia.gr  

 

 

 
www.epanad.gov .gr  

 

 
www.espa.gr  

Με τη συγ χρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω παϊκής Ένωσης 
  2 

 

 

Αναθέτουσα αρχή 

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 
ΚΕΝΤΡΟΥ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (ΚΕΚ/ΚΨΥ) 

̟ου εδρεύει στην Αθήνα, Ελλάδα, 
οδός Αγίου Μελετίου αρ. 166, Τ.Κ. 10445 
Τηλέφωνο: 210-5911851 Fax: 210-5319409 
Ηλεκτρονική ∆ιεύθυνση: info@kek-cmh.gr 

Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης στο      

ΦΕΚ ∆ηµοσίων Συµβάσεων: 
 

02/01/2015 
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης στον 

Ελληνικό Τύ̟ο: 
03/01/2015 - 05/01/2015 

Ηµεροµηνία Ανάρτησης της 

∆ιακήρυξης στη ∆ιαδικτυακή 

Πύλη του  ΕΣΗ∆ΗΣ 

 
07/01/2015 

Τρό̟ος υ̟οβολής ̟ ροσφορών - 

Α̟οσφράγιση 

Ο διαγωνισµός θα ̟ραγµατο̟οιηθεί µε χρήση 
της ̟λατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (εφεξής 
Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. ή το σύστηµα) µέσω της 
διαδικτυακής ̟ύλης www.promitheus.gov.gr 
του συστήµατος. 
Οι ̟ροσφορές υ̟οβάλλονται α̟ό τους 
υ̟οψήφιους ηλεκτρονικά, µέσω της 
διαδικτυακής ̟ύλης www.promitheus.gov.gr, 
του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. µέχρι την καταληκτική 
ηµεροµηνία και ώρα ̟ου ορίζει η ̟αρούσα, 
στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, 
σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Ν. 4155/2013 
(ΦΕΚ/Α/29.05.2013), στο άρθρο 11 της  Υ.Α. 
Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21.10.2013) 
«Τεχνικές λε̟τοµέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)», στο Π.∆. 60/2007 και 
συµ̟ληρωµατικά στο Π.∆. 118/2007, κατά το 
µέρος ̟ου δεν ̟ροσκρούουν στο Ν. 4155/2013 
και την ̟αρα̟άνω Υ.Α.  
Η Α̟οσφράγιση των ̟ροσφορών θα γίνει 
ηλεκτρονικά κατά τις διατάξεις του Ν. 
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4155/2013. 

Τό̟ος υ̟οβολής ̟ ροσφορών 

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:  

Η ∆ιαδικτυακή ̟ύλη  www.promitheus.gov.gr   
του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 

Καταληκτική Ηµεροµηνία και 
Ώρα Υ̟οβολής Προσφορών: 

09/02/2015 και ώρα 13:00 
Μετά την ̟αρέλευση της καταληκτικής 
ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υ̟άρχει η 
δυνατότητα υ̟οβολής ̟ροσφοράς στο σύστηµα. 

Είδος σύµβασης: 
Σύµβαση ̟αροχής υ̟ηρεσιών (Προµήθειες – 

Υ̟ηρεσίες Π/Υ κάτω των ορίων) 
Κριτήριο ανάθεσης της 

σύµβασης: 

Η ̟λέον συµφέρουσα α̟ό οικονοµική ά̟οψη 
̟ροσφορά. 

Προϋ̟ολογισµός: 

113.821,13 ευρώ χωρίς ΦΠΑ (140.000,00 ευρώ µε 
ΦΠΑ 23%). 

∆εν ̟ροβλέ̟εται η άσκηση δικαιώµατος 
̟ροαίρεσης. 

∆ιάρκεια της Σύµβασης 
Μέχρι οκτώ (8) µήνες α̟ό την υ̟ογραφή της 

Σύµβασης 

ΣΑΕ ̟ου βαρύνει η δα̟άνη: 2012ΣΕ09180192 

Χρηµατοδότηση Ευρω̟αϊκό Κοινωνικό Ταµείο και Εθνικοί 
Πόροι. 
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ΜΕΡΟΣ Α΄: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

  

Α.1. ΘΕΣΜΙΚΟ  ΠΛΑΙΣΙΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο ∆ιαγωνισµός διέ̟εται α̟ό τις διατάξεις του ̟αρόντος και τις ακόλουθες διατάξεις:   

1. του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ120/A/29-5-2013)«Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων και άλλες ∆ιατάξεις», ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε και ισχύει.  

2. του Ν. 4205/2013 (ΦΕΚ 242/Α/6-11-2013) «Ηλεκτρονική ε ι̟τήρηση υ̟όδικων … και 

άλλες διατάξεις» (άρθ. 9, ̟αρ.4β). 

3. του Π.∆. 60/2007 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της 

Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «̟ερί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων 

συµβάσεων έργων, ̟ροµηθειών και υ̟ηρεσιών», ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε µε την Οδηγία 

2005/51/ΕΚ της Ε ι̟τρο̟ής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρω̟αϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005 (ΦΕΚ Α/64)» ό̟ ως 

τρο̟ο̟οιήθηκε και ισχύει. 

4. των άρθρων 82-85 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α΄295)  «Περί ∆ηµόσιου λογιστικού, 

ελέγχου των δα̟ανών του κράτους και άλλες διατάξεις», ό̟ ως ισχύει.  

5. του Π.∆. 118/2007 (ΦΕΚ Α΄150) «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου», ό̟ ως 

τρο̟ο̟οιήθηκε και ισχύει, ̟ου εφαρµόζονται συµ̟ληρωµατικά, αναλογικά και κατά 

το µέρος, ̟ου δεν ̟ροσκρούουν στη φύση των υ̟ηρεσιών, στις διατάξεις του Π.∆. 

60/2007, του Ν. 4155/2013 και των εκτελεστικών του Υ.Α .  

6. του Ν. 3614/2007 «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή ανα̟τυξιακών ̟αρεµβάσεων 

για την ̟ρογραµµατική ̟ερίοδο 2007 - 2013» (ΦΕΚ Α/267), ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε και 

ισχύει. 

7. του Νόµου  3548/2007 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο 

νοµαρχιακό και το ι̟κό Τύ̟ο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 68/Α/2007). 

8. του Νόµου 2362/1995 «Περί ∆ηµόσιου Λογιστικού, ελέγχου των δα̟ανών του 

Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 247/1995), ό̟ως ισχύει. 

9. του Νόµου 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
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θεµάτων» (ΦΕΚ Α' 19/1995), ό̟ ως ισχύει. 

10. του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α/112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υ̟οχρεωτική 

ανάρτηση νόµων και ̟ράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 

οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις» ό̟ως 

τρο̟ο̟οιήθηκε και ισχύει. 

11. του άρθρου 26 του Ν. 4024/11 (ΦΕΚ Α/226) «Συντάξεις ∆ηµοσίου, ενιαίο µισθολόγιο 

- βαθµολόγιο, εργασ. εφεδρεία ΚΛΑ∆ΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ» για τη συγκρότηση των 

συλλογικών οργάνων ε ί̟ δηµόσιων διαγωνισµών.   

12. του Ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυ̟ογραφείο, Εφηµερίς της Κυβερνήσεως και λοι̟ές 

διατάξεις». 

13. του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/τ.Α΄/09.03.1999) «Κύρωση Κώδικα ∆ιοικητικής 

∆ιαδικασίας   και άλλες διατάξεις», ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε και ισχύει.  

14. Το Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-3-2014) «∆ιοικητικές Α̟λουστεύσεις – Καταργήσεις, 

Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώ̟ων και Υ̟ηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα – 

Τρο̟ο̟οίηση ∆ιατάξεων του Π.∆. 318/1992 (Α΄161) και λοι̟ές ρυθµίσεις. 

15. Τις διατάξεις των άρθρων 157 και 201 του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/1/08-08-2014) 

«Μέτρα στήριξης και ανά̟τυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα 

Υ̟ουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις», οι ο̟ οίες τυγχάνουν εφαρµογής στον 

̟αρόντα ∆ιαγωνισµό. 

16. τη διάταξη της  ̟αρ. 5 του άρθρου 11 του  Ν. 4013/2011 «Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµ. 

Συµβάσεων /ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ /ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ /Ε̟ιµελητήρια κλ̟» (ΦΕΚ Α΄204) ό̟ως 

τρο̟ο̟οιήθηκε και ισχύει. 

17. την Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές λε̟τοµέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)» 

18. την  Υ̟ουργική Α̟όφαση Συστήµατος ∆ιαχείρισης (ΦΕΚ Β 540/27.3.2008, αρ. ̟ρωτ. 

14053/ΕΥΣ1749/27.3.2008), ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε και ισχύει. 

19. την K.Y.A. µε αριθµό Π1/23807/18-12-2012  (ΦΕΚ Β' 3400/20.12.2012) για τα θέµατα 
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λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµόσιων 

Συµβάσεων του Υ̟ουργείου Ανά̟τυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υ̟οδοµών, 

Μεταφορών και ∆ικτύων. 

20. την Υ.Α. ∆ΙΣ//2011 (ΥΑ ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508 ΦΕΚ Β/ 2540 -2011) « ∆ιενέργεια 

διαδικασίας κληρώσεως για µέλη συλλογικών οργάνων της διοίκησης για δηµόσιους 

διαγωνισµούς κλ  ̟(556915)». 

21. του µε Α.Π. 23105/Γ∆ΑΑΠ4632/ΕΥΘΥ1/23.05.2008 Εγχειρίδιο ∆ιαδικασιών 

∆ιαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηµατοδοτούµενων Πράξεων, ό̟ως ισχύει. 

22. του  µε Α.Π. 37135/Γ∆ΑΠΠΠ 5537/08.08.2008 Οδηγό Συστήµατος ∆ιαχείρισης & 

Ελέγχου Συγχρηµατοδοτούµενων Πράξεων, ό̟ ως ισχύει. 

23. Την µε αρ. ̟ρωτ. ΕΥΤΥΚΑ 4726/27-12-2012 Α̟όφαση του γεν. Γραµµατέα Υ̟. Υγείας 

για την ένταξη της Πράξης: «Πρόγραµµα «∆ΑΦΝΗ»: Αναβάθµιση και ι̟στο̟ οίηση 

των γνώσεων και δεξιοτήτων των Ε ι̟µελητών Προσω ι̟κής Φροντίδας ασθενών µε 

άνοια και ενηλίκων ατόµων του φάσµατος του αυτισµού» στο Ε.Π. ‘‘Ανά̟τυξη 

Ανθρώ ι̟νου ∆υναµικού’’ µε κωδικό MIS 383621. 

24. Την µε αρ. ̟ρωτ. ΕΥΤΥΚΑ 3565/09-09-2014 1η Τρο̟ ο̟οίηση Πράξης ««Πρόγραµµα 

«∆ΑΦΝΗ»: Αναβάθµιση και Πιστο̟οίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων των 

Φροντιστών ατόµων µε ̟ροβλήµατα ψυχικής υγείας, ασθενών µε άνοια και ενηλίκων 

ατόµων του φάσµατος του αυτισµού», µε κωδικό MIS 383621  στο Ε.Π. «Ανά̟τυξη 

Ανθρω ί̟νου ∆υναµικού» 2007-2013 

25. την µε αρ. συνεδρ.154/10-11-2014 α̟όφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, µε την 

ο̟οία ̟ ροκηρύσσεται ο διαγωνισµός και εγκρίνεται το τεύχος διακήρυξης. 

26. την µε αριθµ. 4917/Φ.ΠΡΟΕΓΚ 383621-2/21-12-2014 ̟ροέγκριση δηµο̟ράτησης της 

Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής. 
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Η αναφορά της ̟αρούσας σε νοµοθετήµατα νοείται ότι γίνεται µόνο ̟ρος ρύθµιση 

ζητηµάτων, ̟ου δεν ρυθµίζονται  κατά τρό̟ο ολοκληρωµένο α̟ό την ίδια τη 

διακήρυξη. 

 

Α.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 

Αναθέτουσα Αρχή είναι το Κέντρο Ε̟αγγελµατικής Κατάρτισης Κέντρου Ψυχικής 

Υγιεινής ∆ιεύθυνση: οδός Αγίου Μελετίου αρ. 166,  Αθήνα, Ελλάδα, ΤΚ10445 

Τηλ. 210-5911498 

Fax. 210-5319409 

E-Mail. info@kek-cmh.gr 

Αρµόδιος για ̟αροχή ̟ληροφοριών: Κόσσυφα Ελένη 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1. ΤΡΟΠΟΣ –ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1. Ο διαγωνισµός θα ̟ραγµατο̟οιηθεί µε χρήση της ̟λατφόρµας του Εθνικού 

Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) µέσω της 

διαδικτυακής ̟ύλης www.promitheus.gov.gr του συστήµατος. 

Οι ̟ροσφορές υ̟οβάλλονται α̟ό τους υ ο̟ψήφιους ηλεκτρονικά, µέσω της 

διαδικτυακής ̟ύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. µέχρι την 

καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα ̟ου ορίζει η ̟αρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική 

γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Ν. 4155/13 

(ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της  Υ.Α. Π1/2390/2013 

(ΦΕΚ/Β/2677/21.10.2013) «Τεχνικές λε̟τοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 

Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)», στο Π.∆. 

60/2007 και συµ̟ληρωµατικά στο Π.∆. 118/2007.  

2.  ∆ιαδικτυακός τό̟ος υ̟οβολής ̟ροσφορών: Η ∆ιαδικτυακή ̟ύλη  
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www.promitheus.gov.gr  του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 

3.  Η καταληκτική ηµεροµηνία υ̟οβολής ̟ροσφορών δεν µ̟ορεί να είναι µικρότερη 

των  30 ηµερών α̟ό την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της ̟ροκήρυξης στο Τεύχος 

∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων και στον ελληνικό τύ ο̟. 

 

ΑΡΘΡΟ 2. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ. 

1. Για την συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς 

α̟αιτείται:  

α) να διαθέτουν ψηφιακή υ̟ογραφή, χορηγούµενη α̟ό ̟ιστο̟οιηµένη αρχή 

̟αροχής ψηφιακής υ̟ογραφής και  

β) να εγγραφούν  στο ηλεκτρονικό σύστηµα (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. - ∆ιαδικτυακή ̟ύλη 

www.promitheus.gov.gr)  

2. Για την εγγραφή ακολουθείται η κατωτέρω διαδικασία :   

2.1  Οι οικονοµικοί φορείς αιτούνται, µέσω της ιστοσελίδας του συστήµατος και α̟ό 

τον σύνδεσµο «Εγγραφείτε ως οικονοµικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό 

(̟αρέχοντας τις α̟αραίτητες ̟ληροφορίες και α̟οδεχόµενοι τους όρους χρήσης του) 

ταυτο̟οιούµενοι ως εξής: 

• Όσοι α̟ό τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου 

(ΑΦΜ) ταυτο̟οιούνται µε χρήση των δια̟ιστευτηρίων (όνοµα χρήστη και 

κωδικό ̟ρόσβασης) ̟ου αυτοί κατέχουν α̟ό το σύστηµα TAXISNet της  

Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων. Εφόσον γίνει η 

ταυτο̟οίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη α̟ό το Τµήµα 
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Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της 

Γενικής ∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών.  

• Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες των κρατών µελών της Ευρω̟αϊκής Ένωσης, 

οι ο̟οίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 

αιτούνται την εγγραφή τους συµ̟ληρώνοντας τον αριθµό ταυτότητας ΦΠΑ 

(VAT Ιdentification Number) και ταυτο̟οιούνται µε χρήση των 

δια̟ιστευτηρίων ̟ου κατέχουν α̟ό το αντίστοιχο σύστηµα. Εφόσον γίνει η 

ταυτο̟οίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη α̟ό το Τµήµα 

Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της 

Γενικής ∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών.   

• Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους  

και ταυτο̟οιούνται α̟ό τη ΓΓΕ α̟οστέλλοντας: 

-  είτε υ̟εύθυνη δήλωση ψηφιακά υ̟ογεγραµµένη µε ε̟ίσηµη µετάφραση 

στην ελληνική. 

-  είτε ένορκη βεβαίωση ή ̟ιστο̟οιητικό σε µορφή αρχείου .pdf µε ε̟ίσηµη 

µετάφραση στην ελληνική, ό̟ως αυτά ̟ροσδιορίζονται στο Παράρτηµα IX Α 

για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων, στο Παράρτηµα IX Β για τις δηµόσιες 

συµβάσεις ̟ροµηθειών και στο Παράρτηµα IX Γ για τις δηµόσιες συµβάσεις 

υ̟ηρεσιών του Π.∆. 60/2007, και σύµφωνα µε τους ̟ροβλε̟όµενους όρους 

στο κράτος µέλος εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα, στα ο̟οία  να 

δηλώνεται / α̟οδεικνύεται η εγγραφή του σε ε̟αγγελµατικό ή εµ̟ορικό  

µητρώο, ̟ροσκοµιζόµενα εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών και σε έντυ̟η 

µορφή (̟ρωτότυ̟ο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια υ̟ηρεσία. 
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3. Το αίτηµα εγγραφής υ̟οβάλλεται α̟ό όλους τους υ̟οψήφιους χρήστες 

ηλεκτρονικά µέσω του Συστήµατος. 

Ο υ̟οψήφιος χρήστης ενηµερώνεται α̟ό το Σύστηµα ή µέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου σχετικά µε την εξέλιξη του αιτήµατος εγγραφής του. Εφόσον το 

αίτηµα εγγραφής εγκριθεί, ο υ̟οψήφιος χρήστης λαµβάνει σύνδεσµο ενεργο̟οίησης 

λογαριασµού ως ̟ιστο̟οιηµένος χρήστης και ̟ροβαίνει στην ενεργο ο̟ίηση του 

λογαριασµού του.  

 

ΑΡΘΡΟ 3.  ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ - ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ 

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1. Ηµεροµηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη ∆ιαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗ∆ΗΣ την 

07/01/2015.   

2. Περίληψη  της διακήρυξης δηµοσιεύτηκε στις ̟ανελλήνιας κυκλοφορίας ηµερήσιες 

εφηµερίδες ΗΧΩ των ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ και ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ την 03/01/2015 και 

05/01/2015 αντίστοιχα. 

3. Περίληψη της διακήρυξης δηµοσιεύτηκε στο τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων του Φύλλου Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως την  02/01/2015 (ΦΕΚ 

778/31.12.2014 Τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων). 

4. Η λήψη των εγγράφων του διαγωνισµού γίνεται α̟ό την  διαδικτυακή ̟ύλη 

www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 

4155/2013 και  της  Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21.10.2013). 

 

ΑΡΘΡΟ 4. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ -  ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 
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1. Οι ενδιαφερόµενοι µ̟ορούν να ζητήσουν α̟ό την Αναθέτουσα Αρχή, 

συµ̟ληρωµατικές ̟ληροφορίες ή διευκρινίσεις για το ̟εριεχόµενο της ̟αρούσας το 

αργότερο δέκα (10) ηµέρες ̟ριν α̟ό την καταληκτική ηµεροµηνία της ̟ροθεσµίας 

υ̟οβολής των ̟ροσφορών. Τα αιτήµατα υ̟οβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό 

τό̟ο του διαγωνισµού µέσω της ∆ιαδικτυακής ̟ύλης www.promitheus.gov.gr, του 

Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.  

Για να υ̟οβληθούν αιτήµατα ̟αροχής συµ̟ληρωµατικών ̟ληροφοριών – 

διευκρινίσεων, οι ενδιαφερόµενοι ̟ρέ̟ει να είναι εγγεγραµµένοι στο σύστηµα του 

Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.  δηλαδή να διαθέτουν σχετικά δια̟ιστευτήρια ̟ου τους έχουν 

χορηγηθεί (όνοµα χρήστη και κωδικό ̟ρόσβασης). Το ηλεκτρονικό αρχείο µε το 

κείµενο των ερωτηµάτων α̟αιτείται να είναι ψηφιακά υ̟ογεγραµµένο. 

2. Οι ̟αρα̟άνω ̟ληροφορίες ή διευκρινίσεις θα δοθούν συγκεντρωτικά και 

ταυτόχρονα σε όλους τους ενδιαφερόµενους στο δικτυακό τό̟ο του διαγωνισµού 

µέσω της ∆ιαδικτυακής  ̟ύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. το 

αργότερο ̟έντε (5) ηµέρες ̟ριν α̟ό τη διενέργεια του διαγωνισµού.   

 3. Κανένας υ̟οψήφιος δεν µ̟ορεί να ε̟ικαλεστεί ̟ροφορικές α̟αντήσεις εκ µέρους 

της Αναθέτουσας Αρχής. 

4. Μετά την κατάθεση και την α̟οσφράγιση των ̟ροσφορών καµία διευκρίνιση, 

τρο̟ο̟οίηση ή α̟όκρουση όρου της διακήρυξης ή των ̟ροσφορών καθώς και  

υ̟οβολή εγγράφων δεν γίνεται δεκτή, ̟λην των διευκρινίσεων ̟ου τυχόν θα 

ζητηθούν α̟ό την Ε̟ιτρο̟ή ∆ιενέργειας του διαγωνισµού. 

 

ΑΡΘΡΟ 5. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
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1. Αντικείµενο της διακήρυξης είναι  η ε̟ιλογή Αναδόχου για το Έργο: «Σχέδιο 

Πιλοτικής φάσης ̟ιστο̟οίησης ΕΠΦ ασθενών µε άνοια και ενήλικων ατόµων του 

φάσµατος του αυτισµού: «Σχεδιασµός εξειδικευµένης  Μεθόδου Πιστο̟οίησης γνώσεων 

και δεξιοτήτων ΕΠΦ, ανά̟τυξη λειτουργικού Μητρώου ̟ιστο̟οιηµένων ΕΠΦ και 

Μηχανισµού σύζευξης ̟ροσφοράς - ζήτησης εργασίας ΕΠΦ, υ̟οστήριξη φορέα 

διαχείρισης του Μητρώου στην ̟ιστο̟οίηση ̟ρώτης σειράς ΕΠΦ, ̟εριλαµβανοµένων 

των ε̟ωφεληθέντων α̟ό τις εκ̟αιδευτικές δράσεις», ̟ου εντάσσεται στην Πράξη 

«Πρόγραµµα «∆ΑΦΝΗ»: Αναβάθµιση και Πιστο̟οίηση των γνώσεων και 

δεξιοτήτων των Φροντιστών ατόµων µε ̟ροβλήµατα ψυχικής υγείας, ασθενών µε 

άνοια και ενηλίκων ατόµων του φάσµατος του αυτισµού» του Άξονα  

Προτεραιότητας 5 «Εδραίωση της Μεταρρύθµισης στον Τοµέα της Ψυχικής Υγείας» του 

Ε̟ιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανά̟τυξη Ανθρώ̟ινου ∆υναµικού», ̟ου 

συγχρηµατοδοτείται α̟ό το ΕΚΤ. 

2.  Το αντικείµενο του Έργου ̟εριγράφεται αναλυτικά στο ΜΕΡΟΣ Β΄ της ̟αρούσας και  

οι όροι της σύµβασης µεταξύ του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής ̟εριγράφονται 

στο Παράρτηµα 1 –  Όροι Σύµβασης, ̟ου συνιστά ανα̟όσ̟αστο µέρος της ̟αρούσας. 

∆ια̟ραγµάτευση των όρων της σύµβασης δεν ε̟ιτρέ̟εται. 

3. Η ̟ροθεσµία εκτέλεσης του Έργου ορίζεται µέχρι οκτώ (8) µήνες α̟ό την 

υ̟ογραφή της σύµβασης. Η ̟ροθεσµία µ̟ορεί να ̟αραταθεί, εφόσον συντρέχει 

σοβαρός λόγος, ̟ου συνιστά αντικειµενική αδυναµία εµ̟ρόθεσµης εκτέλεσης ή 

ανωτέρα βία, µε αιτιολογηµένη α̟όφαση της Αναθέτουσας Αρχής, χωρίς αύξηση του 

τιµήµατος. Σε κάθε ̟ερί̟τωση, η υλο̟οίηση του Έργου, µετά την ό̟οια ̟αράταση ή 

µετάθεση τυχόν χορηγηθεί, θα ̟ρέ̟ει να έχει ολοκληρωθεί εντός των α̟ώτατων 

ορίων ̟ου εκάστοτε ισχύουν για την υλο̟οίηση έργων ̟ου συγχρηµατοδοτούνται 

α̟ό το ΕΣΠΑ 2007-2013.  

4. Γίνονται δεκτές ̟ροσφορές µόνο σύµφωνα µε τους όρους της ̟αρούσας.  
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5. ∆εν γίνονται δεκτές και α̟ορρί̟τονται ως α̟αράδεκτες, ̟ροσφορές ̟ου 

υ̟οβάλλονται για µέρος των ζητούµενων υ̟ηρεσιών καθώς και εναλλακτικές 

̟ροσφορές. 

 

ΑΡΘΡΟ 6. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

1. Ο ̟ροϋ̟ολογισµός του Έργου ανέρχεται στο ̟οσό των 113.821,13 ευρώ χωρίς ΦΠΑ 

(140.000,00 ευρώ µε ΦΠΑ 23%).   

2. Κριτήριο ανάθεσης της σύµβασης είναι η ̟λέον συµφέρουσα α̟ό οικονοµική 

ά̟οψη ̟ροσφορά. 

3. Το Έργο εντάσσεται στο Ε̟ιχειρησιακό Πρόγραµµα  

«Ανά̟τυξη Ανθρώ̟ινου ∆υναµικού», ̟ου συγχρηµατοδοτείται α̟ό το ΕΚΤ.  

4. Η δα̟άνη θα βαρύνει τον ̟ροϋ̟ολογισµό της Πράξης µε τίτλο «Πρόγραµµα 

«∆ΑΦΝΗ»: Αναβάθµιση και Πιστο̟οίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων των 

Φροντιστών ατόµων µε ̟ροβλήµατα ψυχικής υγείας, ασθενών µε άνοια και 

ενηλίκων ατόµων του φάσµατος του αυτισµού». 

5. Το σύνολο των δα̟ανών του Έργου (κοινοτική συνδροµή και εθνική συµµετοχή), 

θα βαρύνουν τις ̟ιστώσεις του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Ε̟ενδύσεων, και 

συγκεκριµένα τον ενάριθµο κωδικό Συλλογικής Α̟όφασης Ένταξης (ΣΑΕ)  

2012ΣΕ09180192. 

 

ΑΡΘΡΟ 7. ΟΡΙΣΜΟΙ 

Οι ακόλουθοι όροι έχουν, ̟λην της ̟ερί̟τωσης ο̟υ τα συµφραζόµενα α̟αιτούν 

διαφορετικά, τις έννοιες ̟ου τους α̟οδίδονται στη συνέχεια: 

Αναθέτουσα Αρχή: Το Κέντρο Ε̟αγγελµατικής Κατάρτισης Κέντρου Ψυχικής 

Υγιεινής (ΚΕΚ/ΚΨΥ), ̟ου εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αγίου Μελετίου αρ. 166 Τ.Κ. 

10445, Ελλάδα.  
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∆ιαγωνισµός: ο ̟αρών διαγωνισµός ̟ου διενεργείται ηλεκτρονικά σύµφωνα µε το 

θεσµικό ̟λαίσιο, ως ανωτέρω εκτέθη.  

Έργο /υ̟ηρεσίες : «Σχέδιο Πιλοτικής φάσης ̟ιστο ο̟ίησης ΕΠΦ ασθενών µε άνοια 

και ενήλικων ατόµων του φάσµατος του αυτισµού: Σχεδιασµός εξειδικευµένης  

Μεθόδου Πιστο̟οίησης γνώσεων και δεξιοτήτων ΕΠΦ, ανά̟τυξη λειτουργικού 

Μητρώου ̟ιστο̟οιηµένων ΕΠΦ και Μηχανισµού σύζευξης ̟ροσφοράς - ζήτησης 

εργασίας ΕΠΦ, υ̟οστήριξη φορέα διαχείρισης του Μητρώου στην ̟ιστο ο̟ίηση 

̟ρώτης σειράς ΕΠΦ, ̟εριλαµβανοµένων των ε̟ωφεληθέντων α̟ό τις εκ̟αιδευτικές 

δράσεις» 

Προϋ̟ολογισµός: Η εκτιµώµενη α̟ό την Αναθέτουσα Αρχή ως µέγιστη δα̟άνη για 

τις ζητούµενες υ̟ηρεσίες.  

Υ̟οψήφιος: Το φυσικό ή νοµικό ̟ρόσω̟ο ή ένωση ̟ροσώ̟ων/ κοινο̟ραξία,  ̟ου 

συµµετέχει στο διαγωνισµό και υ̟οβάλλει ηλεκτρονικά ̟ροσφορά µε σκο̟ό τη 

σύναψη Σύµβασης µε την Αναθέτουσα Αρχή. 

Εκ̟ρόσω̟ος: Ο υ̟ογράφων την ̟ροσφορά ̟ου µ̟ορεί να είναι ο νόµιµος 

εκ̟ρόσω̟ος του υ̟οψήφιου αν είναι νοµικό ̟ρόσω̟ο ή, στην ̟ερί̟τωση ̟ου αυτή 

δεν υ̟ογράφεται α̟ό τον ̟αρα̟άνω, ̟ρόσω̟ο εξουσιοδοτηµένο ̟ρος τούτο µε 

ειδικό ̟ληρεξούσιο α̟ό τον υ̟οψήφιο ή σε ̟ερί̟τωση ένωσης ̟ροσώ̟ων, ̟ρόσω̟ο 

εξουσιοδοτηµένο ̟ρος τούτο µε συµβολαιογραφικό ̟ληρεξούσιο α̟ό όλα τα µέλη 

της ένωσης.  

Υ̟εύθυνη δήλωση: Ό̟ου στην ̟αρούσα γίνεται αναφορά σε υ̟εύθυνη δήλωση 

εννοείται της ̟αρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 ό̟ως εκάστοτε ισχύει, η ο̟οία 

υ̟ογράφεται ηλεκτρονικά (ψηφιακή υ̟ογραφή) και δεν α̟αιτείται να είναι 

θεωρηµένη για το γνήσιο της υ̟ογραφής. Σε χώρες ό̟ου δεν ̟ροβλέ̟εται υ̟εύθυνη 

δήλωση, αυτή µ̟ορεί να αντικατασταθεί α̟ό ένορκη βεβαίωση ή ισοδύναµο 
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έγγραφο για αλλοδα̟ά φυσικά ή νοµικά ̟ρόσω̟α ενώ̟ιον δικαστικής ή 

διοικητικής Αρχής ή συµβολαιογράφου ή αρµόδιου ε̟αγγελµατικού οργανισµού.  

Ε̟ιτρο̟ή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού ή Ε̟ιτρο̟ή: Η Ε̟ιτρο̟ή, ̟ου ορίζεται  α̟ό 

την Αναθέτουσα Αρχή για τη διενέργεια του ∆ιαγωνισµού, η ο̟οία γνωµοδοτεί για 

κάθε θέµα κατά τη διενέργειά του ̟εριλαµβανόµενης της αξιολόγησης των 

̟ροσφορών και των ενστάσεων/̟ροσφυγών των υ̟οψηφίων.  

Ανάδοχος: Ο υ̟οψήφιος ο̟υ θα ε̟ιλεγεί να συνάψει Σύµβαση µε την Αναθέτουσα 

Αρχή για την ̟αροχή των ζητουµένων υ̟ηρεσιών σύµφωνα µε τον τρό ο̟ και τη 

διαδικασία ̟ου ̟εριγράφονται στο ̟αρόν τεύχος. 

Κατακύρωση ή κατακυρωτική α̟όφαση: Η α̟όφαση της Αναθέτουσας Αρχής µε 

την ο̟οία εγκρίνεται η τελική ε̟ιλογή του Αναδόχου για την υλο ο̟ίηση των 

υ̟ηρεσιών. 

Σύµβαση: Η έγγραφη συµφωνία µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, 

η ο̟οία καταρτίζεται µετά την κατακύρωση και το ̟εριεχόµενο της, ε̟ί του ο ο̟ίου 

δεν χωρεί δια̟ραγµάτευση, ε̟ισυνά̟τεται στην ̟αρούσα ως Παράρτηµα 1. 

Ε̟ιτρο̟ή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου: Η Ε̟ιτρο̟ή ̟ου ορίζεται α̟ό 

την Αναθέτουσα Αρχή ως αρµόδια  για την ̟αρακολούθηση και ̟αραλαβή των 

υ̟ηρεσιών / ̟αραδοτέων και του  Έργου. 

 

ΑΡΘΡΟ 8. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

1. Οι ̟εριεχόµενοι στην διακήρυξη όροι και α̟αιτήσεις είναι υ ο̟χρεωτικοί. Η µη 

τήρησή τους καθιστά α̟αράδεκτη την ̟ροσφορά του υ̟οψηφίου και την α̟οκλείει 

α̟ό ο̟οιαδή̟οτε αξιολόγηση. 

2. Η συµµετοχή στο διαγωνισµό γίνεται µε ευθύνη του υ̟οψηφίου, ο ο ο̟ίος εξ αυτού 

του λόγου δεν αντλεί δικαίωµα α̟οζηµίωσης. Η συµµετοχή στο διαγωνισµό 
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συνε̟άγεται ̟λήρη και ανε̟ιφύλακτη α̟οδοχή εκ µέρους του υ̟οψηφίου όλων των 

όρων της ̟αρούσας.  

3. Ο χρόνος υ̟οβολής της ̟ροσφοράς και ο̟οιαδή̟οτε ηλεκτρονική ε̟ικοινωνία 

µέσω του συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα α̟ό το σύστηµα µε υ̟ηρεσίες 

χρονοσήµανσης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ̟αρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 

4155/2013 και το άρθρο 6 της Υ.Α. Π1-2390/2013 «Τεχνικές λε̟τοµέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)». Η ̟αροχή των υ̟ηρεσιών χρονοσήµανσης 

α̟οδεικνύεται µε σχετική ηλεκτρονική ε̟ιβεβαίωση λήψης, η ο̟οία διαβιβάζεται 

στο χρήστη µέσω του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. µε ασφαλή κρυ̟τογραφηµένο τρό̟ο και η ο̟οία 

ε̟έχει θέση εγγράφου βέβαιης χρονολογίας. 

4. Η Αναθέτουσα Αρχή δε δεσµεύεται για την τελική ανάθεση της σύµβασης και 

δικαιούται να την αναθέσει ή όχι, να ακυρώσει σε ο̟οιοδή̟οτε στάδιο το 

διαγωνισµό, να µαταιώσει, να αναβάλει  ή να ε̟αναλάβει αυτόν χωρίς καµιά 

υ̟οχρέωση για καταβολή α̟οζηµίωσης εξ αυτού του λόγου στους υ̟οψηφίους. 

5. Οι υ̟οψήφιοι δε δικαιούνται σε καµία ̟ερί̟τωση α̟οζηµίωση για δα̟άνες 

σχετικές µε τη  σύνταξη και  υ̟οβολή των στοιχείων ̟ου αναφέρονται στην ̟αρούσα, 

̟.χ. Φακέλων Προσφοράς κλ̟. 

6. Σε ̟ερί̟τωση υ̟οβολής ̟ροσφοράς α̟ό ενώσεις/κοινο̟ραξίες  υ̟οψηφίων, ̟ου 

υ̟οβάλλουν κοινή ̟ροσφορά, όλα τα µέλη της ένωσης/κοινο̟ραξίας ευθύνονται 

έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλεγγύως και εις ολόκληρον. Σε ̟ερί̟τωση 

ανάθεσης της σύµβασης στην ένωση/κοινο̟ραξία η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι 

̟λήρους εκτελέσεως της σύµβασης. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου, εξ αιτίας ανικανότητας για 

ο̟οιοδή̟οτε λόγο ή ανωτέρας βίας, µέλος της ένωσης δε µ̟ορεί να αντα̟οκριθεί 

στις υ̟οχρεώσεις της ένωσης κατά το χρόνο αξιολόγησης των ̟ροσφορών, τα 

υ̟όλοι̟α µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής ̟ροσφοράς 
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µε την ίδια τιµή. Εάν η ̟αρα̟άνω ανικανότητα ̟ροκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης 

της σύµβασης, τα υ̟όλοι̟α µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης 

αυτής µε την ίδια τιµή και τους ίδιους όρους. Τα υ̟όλοι̟α µέλη της ένωσης και στις 

δύο ̟ερι̟τώσεις µ̟ορούν να ̟ροτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση 

εγκρίνεται  µε α̟όφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα α̟ό γνωµοδότηση του 

αρµόδιου οργάνου. 

7. Η Αναθέτουσα Αρχή ε̟ιφυλάσσεται, εφόσον το ε̟ιθυµεί, να κάνει ενδεικτικούς 

ελέγχους ε̟αλήθευσης των στοιχείων ο̟υ θα υ̟οβληθούν α̟ό τους υ̟οψηφίους.  

8. Η Αναθέτουσα Αρχή ε̟ιφυλάσσεται να α̟ορρίψει µε αιτιολογηµένη α̟όφαση 

̟ροσφορά υ̟οψηφίου, όταν α̟οδειχθεί, ότι τα ̟εριλαµβανόµενα σε αυτή στοιχεία ή 

δικαιολογητικά δεν είναι αληθή ή γνήσια. Η α̟όφαση α̟όρριψης λαµβάνεται α̟ό 

την  Αναθέτουσα Αρχή ανεξάρτητα α̟ό το στάδιο στο ο̟οίο βρίσκεται ο 

διαγωνισµός. 

9. Προσφορές ̟ου είναι αόριστες και ανε̟ίδεκτες εκτίµησης ή είναι υ̟ό αίρεση 

α̟ορρί̟τονται ως α̟αράδεκτες µετά α̟ό ̟ροηγούµενη γνωµοδότηση του αρµόδιου 

για την αξιολόγηση των α̟οτελεσµάτων του διαγωνισµού οργάνου.  

10. Το αντικείµενο της ̟αρούσας ̟εριλαµβάνει το σύνολο των ζητουµένων µε τη 

διακήρυξη  υ̟ηρεσιών. Προσφορές για µέρος των ζητουµένων µε την ̟αρούσα 

υ̟ηρεσιών καθώς και εναλλακτικές ̟ροσφορές δεν γίνονται δεκτές και 

α̟ορρί̟τονται ως α̟αράδεκτες.  

11. Η συµµετοχή στο διαγωνισµό είναι ανοικτή και ε̟ί ίσοις όροις για όσους 

̟ληρούν τις νοµικές, τεχνικές και οικονοµικές ̟ροϋ̟οθέσεις ̟ου ̟ροβλέ̟ονται στην 

̟αρούσα και διαθέτουν την α̟αιτούµενη τεχνική και χρηµατοοικονοµική ε̟άρκεια.  

12. Η γλώσσα διενέργειας του διαγωνισµού και εκτέλεσης της Σύµβασης είναι η 

Ελληνική. Ε̟ί  ̟οινή α̟οκλεισµού τα έγγραφα της ̟ροσφοράς και της Σύµβασης 
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καθώς και όλη η σχετική αλληλογραφία ̟ου είναι δυνατό να α̟αιτηθεί κατά τη 

διάρκεια της διαδικασίας του διαγωνισµού, υ̟οβάλλονται στην  ελληνική γλώσσα ή  

υ̟οβάλλεται ε̟ίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική µαζί µε το υ̟οβαλλόµενο 

έγγραφο και σε κάθε ̟ερί̟τωση διαφοράς υ̟ερισχύει η ε̟ίσηµη µετάφραση. 

∆ικαιολογητικά και έγγραφα ̟ου εκδίδονται σε κράτος εκτός Ελλάδος, 

συνοδεύονται ε̟ί ̟οινή α̟οκλεισµού α̟ό ε̟ίσηµη µετάφραση τους στην ελληνική 

γλώσσα. Εάν έγγραφο υ̟ογράφεται ή είναι ̟ιστο̟οιηµένο α̟ό µη ελληνική δηµόσια 

αρχή, αυτό θα ̟ρέ̟ει να υ̟οβάλλεται µε ε̟ισηµείωση (apostilled).  

13. Οι τιµές της Προσφοράς είναι ε̟ί ̟οινή α̟οκλεισµού σε ευρώ.  

14. Η Σύµβαση, ο̟υ θα καταρτιστεί µε τον Ανάδοχο θα έχει τους όρους, ̟ου 

̟εριλαµβάνονται στο Παράρτηµα 1 – Σχέδιο Σύµβασης της ̟αρούσας. 

∆ια̟ραγµάτευση της Σύµβασης δεν ε̟ιτρέ̟εται.  

15. Η Αναθέτουσα Αρχή γνωστο̟οιεί/κοινο ο̟ιεί ̟ρος τους υ̟οψήφιους  τις 

α̟οφάσεις της  ηλεκτρονικά στο δικτυακό τό̟ο του διαγωνισµού µέσω της 

∆ιαδικτυακής ̟ύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.  

16.  Οι ε̟ικεφαλίδες, οι τίτλοι των άρθρων, οι υ̟ότιτλοι και ο ̟ίνακας ̟εριεχοµένων 

της ̟αρούσας  τίθενται για διευκόλυνση της ανάγνωσης και δεν λαµβάνονται υ ό̟ψη 

για την ερµηνεία της διακήρυξης. Λέξεις στον ενικό ̟εριλαµβάνουν και τον 

̟ληθυντικό εκτός αν α̟ό τη σχετική έννοια ̟ροκύ̟τει το αντίθετο.  

17. Ό̟ου στην ̟αρούσα αναφέρεται ̟ροσκόµιση εγγράφων νοείται και η υ̟οβολή 

τους και αντιστρόφως σύµφωνα µε  τις διατάξεις του ν. 4155/2013. 

 

ΑΡΘΡΟ 9. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

1. Περιεχόµενο ̟ροσφορών 
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Τα ̟εριεχόµενα του ηλεκτρονικού φακέλου της ̟ροσφοράς ορίζονται ως εξής: (α) 

ένας υ̟οφάκελος µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής -  Τεχνική ̟ροσφορά» 

και (β) ένας υ̟οφάκελος µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά».  

Ως υ̟οφάκελος νοείται κατηγορία ε̟ισυνα̟τόµενων αρχείων στο σύστηµα. 

2. Περιεχόµενα υ̟οφακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική Προσφορά» 

Στον υ ο̟φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική ̟ροσφορά» 

υ̟οβάλλονται η εγγύηση συµµετοχής και όλα τα α̟αιτούµενα κατά το στάδιο 

υ̟οβολής της ̟ροσφοράς δικαιολογητικά καθώς και η τεχνική ̟ροσφορά. 

Συγκεκριµένα, στον ̟ροαναφερόµενο υ̟οφάκελο ̟εριλαµβάνονται τα  

∆ικαιολογητικά συµµετοχής του άρθρου 13 καθώς και η Τεχνική ̟ροσφορά, ό̟ως 

̟εριγράφεται στο ΜΕΡΟΣ Γ΄.  

3. Περιεχόµενα υ̟οφακέλου «Οικονοµική Προσφορά» 

Στον υ̟οφάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» ̟εριλαµβάνεται η 

οικονοµική ̟ροσφορά του ̟ροσφέροντα, ό̟ως ̟εριγράφεται στο ΜΕΡΟΣ ∆΄. Η  

Οικονοµική Προσφορά υ̟οβάλλεται ηλεκτρονικά ε̟ί ̟οινή α̟ ορρίψεως στον υ̟ό 

φάκελο «Οικονοµική Προσφορά».  

ΑΡΘΡΟ 10. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

1. Στο διαγωνισµό µ̟ορούν να µετέχουν φυσικά ή νοµικά ̟ρόσω̟α ή  

ενώσεις/κοινο̟ραξίες αυτών, ̟ου υ̟οβάλλουν κοινή ̟ροσφορά, έχουν συσταθεί 

σύµφωνα µε τη νοµοθεσία ενός Κράτους - Μέλους της ΕΕ και έχουν την καταστατική  

τους έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της 

ΕΕ, του ΕΟΧ και στο εσωτερικό των χωρών ̟ου είναι συµβαλλόµενα µέρη στη 

Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Σ∆Σ), του Παγκοσµίου Οργανισµού Εµ̟ορίου, η 
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ο̟οία κυρώθηκε α̟ό την Ελλάδα µε  το Ν. 2513/1997 (ΦΕΚ Α΄ 139), υ̟ό τον όρο ότι 

η σύµβαση καλύ̟τεται α̟ό την Σ∆Σ. ∆ικαιούνται να µετέχουν ε̟ίσης τα νοµικά 

̟ρόσω̟α ̟ου έχουν συσταθεί µε την νοµοθεσία κράτους – µέλους της ΕΕ ή  του ΕΟΧ  

ή κράτους – µέλους ̟ου έχει υ̟ογράψει την Σ∆Σ και έχουν την κεντρική τους 

διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την έδρα τους στο εσωτερικό µιας εκ των 

ανωτέρω χωρών. 

 Οι συµµετέχοντες ̟ρέ̟ει να ̟ληρούν τις ελάχιστες ̟ροϋ̟οθέσεις συµµετοχής 

(κριτήρια ε̟αγγελµατικής ικανότητας και χρηµατοοικονοµικής ε̟άρκειας) κατά τα 

̟αρακάτω οριζόµενα στο άρθρο 12 της ̟αρούσας.  

2. Οι ενώσεις ̟ροσώ̟ων δεν υ ο̟χρεούνται να ̟εριβληθούν ορισµένη νοµική µορφή 

για την υ̟οβολή της ̟ροσφοράς τους. Ωστόσο, σε ̟ερί̟τωση ̟ου το έργο 

κατακυρωθεί σε ένωση ̟ροσώ̟ων, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, εφόσον το 

θεωρήσει αναγκαίο για την ικανο̟οιητική εκτέλεση της Σύµβασης, να ζητήσει α̟ό 

την ένωση να ̟εριβληθεί ορισµένη νοµική µορφή (κοινο̟ραξία), και η ένωση, στην 

̟ερί̟τωση αυτή, υ̟οχρεούται να το ̟ράξει. 

3. Κανένας υ̟οψήφιος δεν µ̟ορεί να µετέχει άµεσα ή έµµεσα σε ̟ερισσότερες της 

µιας ̟ροσφορές στο ̟λαίσιο του διαγωνισµού άλλως α̟ορρί̟τονται όλες. 

 

ΑΡΘΡΟ 11. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ – ΛΟΓΟΙ 

Α̟ό το διαγωνισµό α̟οκλείονται:  

1. Υ̟οψήφιοι, σε βάρος των ο̟οίων έχει εκδοθεί αµετάκλητη καταδικαστική 

α̟όφαση, ̟ου ̟εριέρχεται σε γνώση της Αναθέτουσας Αρχής µε ο̟οιοδή̟οτε τρό ο̟ 

και αφορά τα ̟αρακάτω αδικήµατα:  

• Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, κατά το Άρθρο 2 ̟αράγραφος 1 της 

κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου της Ευρω̟αϊκής Ένωσης.  
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• ∆ωροδοκία, κατά το Άρθρο 3 της ̟ράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 

1997(21) και στο Άρθρο 3 ̟αράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του 

Συµβουλίου.  

• Α̟άτη, κατά την έννοια του Άρθρου 1 της Σύµβασης για την ̟ροστασία των 

οικονοµικών συµφερόντων των Ευρω̟αϊκών Κοινοτήτων.  

• Νοµιµο̟οίηση εσόδων α̟ό ̟αράνοµες δραστηριότητες, κατά το Άρθρο 1 της 

Οδηγίας 91/308/EOK του Συµβουλίου, για την ̟ρόληψη χρησιµο̟οίησης του 

χρηµατο̟ιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµο̟οίηση εσόδων α̟ό ̟αράνοµες 

δραστηριότητες.  

• Καταδίκη µε δικαστική α̟όφαση για αδίκηµα σχετικό µε την ε̟αγγελµατική τους 

διαγωγή  

Σε ̟ερί̟τωση ̟ου ο υ̟οψήφιος είναι νοµικό ̟ρόσω̟ο ο ̟αρα̟άνω λόγος 

α̟οκλεισµού εξετάζεται για το φυσικό ̟ρόσω̟ο του νοµίµου εκ̟ροσώ̟ου του και σε 

̟ερί̟τωση ̟λειόνων του ενός νοµίµων εκ̟ροσώ̟ων για όλους, ό̟ως ̟ροκύ̟τουν 

α̟ό τα νοµιµο̟οιητικά έγγραφα, ̟ου ̟ροσκοµίζει το νοµικό ̟ρόσω̟ο - υ̟οψήφιος.  

2. Υ̟οψήφιοι, ̟ου τελούν υ̟ό ̟τώχευση, εκκαθάριση, ̟αύση εργασιών, 

αναγκαστική διαχείριση, ̟ρο̟τωχευτική διαδικασία εξυγίανσης,  ̟τωχευτικό 

συµβιβασµό ή τελούν σε ανάλογη  κατάσταση ̟ου ̟ροβλέ̟εται α̟ό τις διατάξεις της 

χώρας εγκατάστασής τους. 

3. Υ̟οψήφιοι, ̟ου έχει κινηθεί σε βάρος τους  διαδικασία κήρυξης σε ̟τώχευση ή 

εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης, ̟τωχευτικού συµβιβασµού ή  

̟ρο̟τωχευτική διαδικασία εξυγίανσης ή ο̟οιαδή̟οτε άλλη ̟αρόµοια  διαδικασία 

̟ροβλε̟όµενη α̟ό τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής τους.  
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4.  Υ̟οψήφιοι, ̟ου  δεν έχουν εκ̟ληρώσει τις υ̟οχρεώσεις τους όσον αφορά στην 

καταβολή  των εισφορών κοινωνικής ασφαλίσεως (κύριας και ε̟ικουρικής) σύµφωνα 

µε τις διατάξεις  της χώρας εγκατάστασης τους όσο και του Ελληνικού ∆ικαίου. 

5. Υ̟οψήφιοι, ̟ου  δεν έχουν εκ̟ληρώσει τις υ̟οχρεώσεις  τους όσον αφορά στην 

̟ληρωµή  των φόρων και των τελών, σύµφωνα µε τις διατάξεις, τόσο της χώρας 

εγκατάστασης τους όσο και του Ελληνικού ∆ικαίου. 

6. Υ̟οψήφιοι, ̟ου  είναι ένοχοι ψευδών δηλώσεων κατά την ̟αροχή ̟ληροφοριών 

̟ου α̟αιτούνται σύµφωνα µε την ̟αρούσα ∆ιακήρυξη ή όσοι δεν έχουν ̟αράσχει 

τις ̟ληροφορίες  αυτές.  

7. Υ̟οψήφιοι, ο̟υ  έχουν α̟οκλειστεί α̟ό διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου µε 

αµετάκλητη α̟όφαση του Υ̟ουργού Ανά̟τυξης. Αν η ̟οινή του α̟οκλεισµού 

ε̟ιβλήθηκε για ορισµένο χρόνο το στοιχείο αυτό λαµβάνεται υ̟όψη για την 

α̟όρριψη της ̟ροσφοράς µόνο για το συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα.   

8. Υ̟οψήφιοι ̟ου δεν είναι εγγεγραµµένοι στα οικεία Ε̟ιµελητήρια/ε̟αγγελµατικά 

µητρώα ή στα µητρώα του οικείου Ε̟ιµελητηρίου ή σε ισοδύναµες ε̟αγγελµατικές 

οργανώσεις ή σε ο̟οιοδή̟οτε άλλο φορέα α̟αιτείται για να έχει νόµιµη υ̟όσταση ο 

φορέας ή ότι έχει ̟ροβεί σε έναρξη ε̟ιτηδεύµατος (για τα φυσικά ̟ρόσω̟α). 

9. Υ̟οψήφιοι, για τους ο ο̟ίους συντρέχει ο̟οιοσδή̟οτε άλλος λόγος α̟όρριψης 

̟ροσφοράς οριζόµενος στην ̟αρούσα. 

10.  Υ̟οψήφιοι, ̟ου δεν θα υ̟οβάλλουν εµ̟ροθέσµως και ̟ροσηκόντως, τα έγγραφα 

̟ου αναφέρονται στα ̟αρακάτω άρθρα µε τις διατυ̟ώσεις  ̟ου ορίζονται σε αυτά. 

11. Υ̟οψήφιος ̟ου, σε ̟ερί̟τωση ̟ου ανακηρυχθεί Ανάδοχος της Σύµβασης, δε θα 

̟ροσκοµίσει για τη σύναψή της εντός ̟ροθεσµίας είκοσι (20) ηµερολογιακών ηµερών 

α̟ό τη σχετική ̟ρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής τα ε̟ιµέρους δικαιολογητικά 

Κατακύρωσης. 
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12. Οι ενώσεις/κοινο̟ραξίες ̟ου υ̟οβάλουν κοινή ̟ροσφορά σε ̟ερί̟τωση ̟ου 

ο̟οιοσδή̟οτε α̟ό τους λόγους α̟οκλεισµού  του ̟αρόντος, ισχύει για ένα 

τουλάχιστον µέλος τους.  

 Η  Αναθέτουσα Αρχή µ̟ορεί, εφόσον αµφιβάλλει ως ̟ρος την ̟ροσω̟ική 

κατάσταση των υ̟οψηφίων, να α̟ευθυνθεί στις αρµόδιες αρχές για να λάβει τις 

̟ληροφορίες ̟ου θεωρεί α̟αραίτητες για την ̟ροσω̟ική κατάσταση των 

υ̟οψηφίων. Όταν οι ̟ληροφορίες αφορούν έναν υ̟οψήφιο εγκατεστηµένο σε άλλο 

κράτος µέλος, η  αναθέτουσα αρχή µ̟ορεί να ζητεί τη  συνεργασία των αρµόδιων 

αρχών. Τα αιτήµατα αυτά αφορούν, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του κράτους µέλους 

ό̟ου είναι εγκατεστηµένος ο υ̟οψήφιος ή/και φυσικά ̟ρόσω̟α, 

συµ̟εριλαµβανοµένων, ενδεχοµένως, των διευθυντών ε̟ιχείρησης, ή ο̟οιουδή ο̟τε 

̟ροσώ̟ου έχει εξουσία εκ̟ροσώ̟ησης, λήψης α̟οφάσεων ή ελέγχου του 

υ̟οψηφίου.   

 

ΑΡΘΡΟ 12.  ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ  

Ο υ̟οψήφιος για την ̟αραδεκτή συµµετοχή του ̟ρέ̟ει να ̟ληροί τα ̟αρακάτω 

κριτήρια ε̟αγγελµατικής ικανότητας και οικονοµικής ε̟άρκειας, άλλως η ̟ροσφορά 

του α̟ορρί̟τεται ως α̟αράδεκτη. Ειδικότερα: 

1 Να διαθέτει την κατάλληλη οργάνωση, δοµή και µέσα, ώστε να αντα̟εξέλθει 

ε̟ιτυχώς στις α̟αιτήσεις του υ̟ό ανάθεση Έργου. 

2.  Να έχει α̟οδεδειγµένη: 

• γενική εµ̟ειρία σε δράσεις και υ̟ηρεσίες υ̟οστήριξης κοινωνικών φορέων  

• ειδική εµ̟ειρία στην ανά̟τυξη και λειτουργία βάσεων δεδοµένων, κατά 

̟ροτίµηση µε αντικείµενο τη διαχείριση ̟οιοτικών δεδοµένων 
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Ο υ̟οψήφιος ή  σε ̟ερί̟τωση ένωσης /κοινο̟ραξίας ένα τουλάχιστον µέλος της 

ένωσης/κοινο̟ραξίας ̟ρέ̟ει να έχει ̟ροβεί σε εµ̟ρόθεσµη και ̟ροσήκουσα 

ολοκλήρωση τουλάχιστον δύο (2) ανάλογων έργων ̟αροχής υ̟ηρεσιών εντός των 

τελευταίων ̟έντε (5) ετών ̟ριν α̟ό την καταληκτική ηµεροµηνία υ̟οβολής 

̟ροσφορών στον ̟αρόντα διαγωνισµό.  

Η α̟όδειξη της συνδροµής αυτής της ̟ροϋ̟όθεσης γίνεται κατά τα οριζόµενα στο 

άρθρο 13 II. Η έλλειψη της ̟αρα̟άνω ̟ροϋ̟όθεσης ή η µη ̟ροσήκουσα α̟όδειξή 

της καθιστά την ̟ροσφορά α̟αράδεκτη.»  

3. Να διαθέτει στελέχη ε̟αρκή σε ̟λήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του Έργου. 

Ο υ̟οψήφιος Ανάδοχος υ̟οχρεούται στην Τεχνική του Προσφορά να ̟ροσδιορίσει 

τις ειδικότητες ̟ου τεκµηριώνουν την ̟λέον καταλληλότερη οµάδα, σε σχέση µε τις 

α̟αιτήσεις και  τις ιδιαιτερότητες του Έργου και, να καθορίσει στην ̟ροσφορά του 

(εντός του Φακέλου ∆ικαιολογητικών) τα στελέχη ̟ου θα συµµετέχουν στην Οµάδα 

Έργου και συγκεκριµένα: 

- Να καθοριστούν τα στελέχη ̟ου θα αναλάβουν τους ρόλους του Υ̟εύθυνου Έργου  

- Να δοθούν βιογραφικά για κάθε µέλος της Οµάδας Έργου.   

- Να ̟εριγραφεί η θέση κάθε µέλους στην Οµάδα Έργου. 

- Να δηλωθεί το ̟οσοστό συµµετοχής τους στο Έργο και οι ανθρω̟οµήνες ̟ου θα 

αφιερώσουν. 

- Να δηλωθεί η σχέση τους µε τον υ̟οψήφιο Ανάδοχο (υ̟άλληλος, στέλεχος 

υ̟εργολάβου, εξωτερικός συνεργάτης). 

4. Ο υ̟οψήφιος ̟ρέ̟ει να έχει µέσο όρο του κύκλου εργασιών των τριών (3) 

τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων, για τις ο̟οίες έχουν δηµοσιευθεί ισολογισµοί 

τουλάχιστον ίσο µε το 300% του ̟ροϋ̟ολογισµού του Έργου (µη ̟εριλαµβανοµένου 

ΦΠΑ). Σε ̟ερί̟τωση ο̟υ ο υ̟οψήφιος δραστηριο̟οιείται για χρονικό διάστηµα 
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µικρότερο των τριών διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο συνολικός κύκλος εργασιών για 

όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριο̟οιείται, θα ̟ρέ̟ει να είναι τουλάχιστον ίσος 

µε το 100% του ̟ροϋ ο̟λογισµού του Έργου. 

Σε ̟ερί̟τωση ένωσης /κοινο̟ραξίας η ̟αρα̟άνω ̟ροϋ ό̟θεση µ̟ορεί να 

καλύ̟τεται αθροιστικά α̟ό όλα τα µέλη της ένωσης / κοινο̟ραξίας  

Η α̟όδειξη της συνδροµής αυτής της ̟ροϋ̟όθεσης γίνεται κατά τα οριζόµενα στο 

άρθρο 13 II. Η έλλειψη της ̟αρα̟άνω ̟ροϋ̟όθεσης καθιστά την ̟ροσφορά 

α̟αράδεκτη.  

ΑΡΘΡΟ 13. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

 Οι υ̟οψήφιοι υ̟οβάλουν ηλεκτρονικά µαζί µε την ̟ροσφορά τους, εγκαίρως και 

̟ροσηκόντως, ε̟ί ̟οινή α̟οκλεισµού, τα δικαιολογητικά των ̟αρ. Ι, ΙΙ  - και εφόσον 

συντρέχει ̟ερί̟τωση και III - της ̟αρούσας, σε µορφή αρχείου .pdf σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), του άρθρου 11 της Υ.Α. Π1/2390/13 

«Τεχνικές λε̟τοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος 

Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)» καθώς και του Π.∆. 60/2007 

και του Π.∆. 118/2007 κατά το µέρος ̟ου δεν έρχονται σε αντίθεση µε τις διατάξεις 

του ως άνω νόµου και της ως άνω α̟όφασης, ό̟ως αναλυτικά ̟εριγράφονται 

κατωτέρω.  Η µη  υ̟οβολή ή η µη ̟ροσήκουσα υ̟οβολή των ̟αρα̟άνω ε̟άγεται την 

α̟όρριψη της ̟ροσφοράς.  

 

13.I. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

1. Εγγυητική Ε̟ιστολή Συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό, η ο ο̟ία α̟ευθύνεται ̟ρος την 

Αναθέτουσα Αρχή, ̟οσού ίσου µε το 2% της ̟ροϋ ο̟λογισθείσας δα̟άνης των 

ζητουµένων υ̟ηρεσιών άνευ Φ.Π.Α. Η Εγγυητική Ε̟ιστολή Συµµετοχής θα ̟ρέ̟ει 
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να έχει ισχύ τουλάχιστον ένα µήνα µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της ̟ροσφοράς 

του υ̟οψηφίου.   

Α. Οι εγγυητικές ε̟ιστολές συµµετοχής εκδίδονται α̟ό αναγνωρισµένο τρα̟εζικό ή 

̟ιστωτικό ίδρυµα, ̟ου λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος – µέλος της 

ΕΕ ή του ΕΟΧ και έχει σύµφωνα µε τη νοµοθεσία των ̟αρα̟άνω αυτό το δικαίωµα. 

Οι εγγυητικές  ε̟ιστολές µ̟ορούν ε̟ίσης να ̟ροέρχονται και α̟ό τρά̟εζα, ̟ου 

λειτουργεί νόµιµα σε χώρα – µέρος διµερούς ή ̟ολυµερούς συµφωνίας µε την ΕΕ ή 

χώρα ̟ου έχει υ̟ογράψει και κυρώσει τη συµφωνία για τις δηµόσιες συµβάσεις και 

έχει το σχετικό δικαίωµα έκδοσης εγγυήσεων. Μ̟ορούν, ε̟ίσης, να εκδίδονται α̟ό 

το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να ̟αρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου 

Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε ̟αρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 

χρηµατικού ̟οσού.Εγγυητική ε̟ιστολή συµµετοχής ̟ου εκδίδεται σε κράτος εκτός 

Ελλάδας θα συνοδεύεται ε̟ί ̟οινή α̟οκλεισµού α̟ό ε̟ίσηµη µετάφραση στην 

ελληνική γλώσσα. 

Β. Η  Εγγυητική  Ε̟ιστολή Συµµετοχής ̟ρέ̟ει ε̟ί ̟οινή α̟οκλεισµού να 

̟εριλαµβάνει τα ̟αρακάτω στοιχεία: 

• Την ηµεροµηνία έκδοσης  

• Τον εκδότη  

• Την Αναθέτουσα Αρχή ̟ρος την ο̟οία α̟ευθύνεται,  

• Τα στοιχεία της ∆ιακήρυξης και συγκεκριµένα τον αριθµό της ή /και  τον 

τίτλο του ∆ιαγωνισµού  και την ηµεροµηνία διενέργειας αυτού  

• Τον αριθµό της εγγύησης  

• Το ̟οσό ̟ου καλύ̟τει η εγγύηση 
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•  Την ̟λήρη ε̟ωνυµία (ό̟ως ορίζεται στο Καταστατικό σε ̟ερί̟τωση νοµικού 

̟ροσώ̟ου) και τη διεύθυνση του υ̟οψηφίου, υ̟έρ του ο̟οίου δίδεται η 

εγγύηση.  

• Την χρονική ισχύ της 

• Τους όρους ότι:  

α. η εγγύηση ̟αρέχεται ανέκκλητα και ανε̟ιφύλακτα, ο δε εκδότης 

̟αραιτείται της ένστασης της διαιρέσεως και της διζήσεως,  

β. το ̟οσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της υ̟ηρεσίας ̟ου διενεργεί το 

διαγωνισµό και ότι θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία α̟ό µέρους 

του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της 

α̟αίτησης, εντός τριών (3) ηµερών α̟ό την α̟λή έγγραφη ειδο̟οίηση,  

γ. σε ̟ερί̟τωση κατά̟τωσης της εγγύησης, το ̟οσό της κατά̟τωσης υ̟όκειται 

σε ̟άγιο τέλος χαρτοσήµου,  

δ. Ο εκδότης της εγγύησης υ̟οχρεούται να ̟ροβεί στην ̟αράταση της ισχύος 

της εγγύησης ύστερα α̟ό έγγραφο της αρµόδιας υ̟ηρεσίας, ̟ου θα υ̟οβληθεί 

̟ριν α̟ό την ηµεροµηνία λήξης της εγγύησης. 

Γ. Σε  ̟ερί̟τωση ένωσης/κοινο̟ραξίας η εγγυητική  ̟ρέ̟ει να εκδίδεται υ̟έρ όλων 

των µελών της και να αναφέρει ότι καλύ̟τει τις υ̟οχρεώσεις όλων των µελών της 

ένωσης/κοινο̟ραξίας α̟ό την συµµετοχή τους στο ∆ιαγωνισµό.  

∆. Το ανωτέρω, αναφερόµενο ̟οσό της εγγυητικής ε̟ιστολής συµµετοχής µ̟ορεί να 

καλύ̟τεται είτε µε µία είτε µε το άθροισµα ̟ερισσοτέρων εγγυητικών ε̟ιστολών. 

Κάθε µία όµως α̟ό αυτές σε  ̟ερί̟τωση ένωσης/κοινο̟ραξίας ̟ρέ̟ει να εκδίδεται 

υ̟έρ όλων των µελών της, τα ο̟οία ̟ρέ̟ει να κατονοµάζονται και να αναφέρει ότι 

καλύ̟τει τις υ̟οχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης /κοινο̟ραξίας α̟ό την 

συµµετοχή τους στο ∆ιαγωνισµό.  
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Η εγγύηση συµµετοχής του υ̟οψηφίου, ̟ου θα ε̟ιλεγεί ως ανάδοχος, ε̟ιστρέφεται 

µετά την κατάθεση της ̟ροβλε̟όµενης εγγύησης καλής εκτέλεσης. Οι εγγυητικές 

ε̟ιστολές συµµετοχής  των υ̟ολοί̟ων υ̟οψηφίων ε̟ιστρέφονται σε αυτούς εντός 

τεσσάρων (4) ηµερών α̟ό την ηµεροµηνία κοινο̟οίησης σε αυτούς είτε της οριστικής 

α̟όφασης ̟ερί α̟όρριψης της ̟ροσφοράς τους α̟ό τα ε̟όµενα στάδια της 

διαδικασίας ανάθεσης είτε της οριστικής α̟όφασης κατακύρωσης της Σύµβασης. 

2. Αίτηση συµµετοχής: Ο υ̟οψήφιος ̟ρέ̟ει να υ ο̟βάλει αίτηση συµµετοχής στο 

διαγωνισµό µε την µορφή ε̟ιστολής ̟ρος την Αναθέτουσα Αρχή στην ο̟οία 

αναφέρονται υ ο̟χρεωτικά τα ̟λήρη στοιχεία του (όνοµα, ε̟ώνυµο/ε̟ωνυµία, 

διεύθυνση, αριθµός τηλεφώνου, αριθµός fax, e- mail κλ̟.). Σε ̟ερί̟τωση Ένωσης/ 

Κοινο̟ραξίας ̟ρέ̟ει να αναγράφονται η ̟λήρης ε̟ωνυµία και διεύθυνση, καθώς 

και αριθµός τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου όλων 

των µελών της. 

3. Υ̟εύθυνη δήλωση του υ̟οψηφίου, στην ο̟οία αναφέρεται ο ̟αρών διαγωνισµός 

και δηλώνεται: 

α) ότι δεν συντρέχουν στο ̟ρόσω̟ο του υ̟οψηφίου οι αναφερόµενοι στο άρθρο 11 

λόγοι α̟οκλεισµού. Ε̟ι̟λέον και εφόσον ο υ̟οψήφιος είναι νοµικό ̟ρόσω̟ο 

̟ρέ̟ει να δηλώνεται, ε̟ίσης ότι ο αναφερόµενος στην ̟αρ. 1 του άρθρου 11 λόγος 

α̟οκλεισµού (καταδίκη µε αµετάκλητη καταδικαστική α̟όφαση για τα 

αναφερόµενα στην ̟αρ. 1 του άρθρου 11  αδικήµατα) δεν συντρέχει στο ̟ρόσω̟ο 

του νοµίµου εκ̟ροσώ̟ου του υ̟οψήφιου, ο ο̟οίος ̟ρέ̟ει υ̟οχρεωτικά να 

κατονοµάζεται.  Ε̟ισηµαίνεται: 1) ότι ο λόγος α̟οκλεισµού της ̟αρ. 1 του άρθρου 

11 εξετάζεται για το φυσικό ̟ρόσω̟ο του νοµίµου εκ̟ροσώ̟ου του υ̟οψηφίου και 

σε ̟ερί̟τωση ̟λειόνων νοµίµων εκ̟ροσώ̟ων για όλους, ό̟ως ̟ροκύ̟τουν α̟ό τα 
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νοµιµο̟οιητικά έγγραφα, ̟ου ̟ροσκοµίζει το νοµικό ̟ρόσω̟ο – υ̟οψήφιος  και 2) 

εάν ο υ̟οψήφιος έχει ̟ερισσότερους του ενός εκ̟ροσώ̟ους, τότε θα ̟ρέ̟ει να 

̟ροσκοµιστούν υ̟εύθυνες δηλώσεις α̟ό όλους τους νοµίµους εκ̟ροσώ̟ους, ̟ου να 

δηλώνουν ότι δεν συντρέχει στο ̟ρόσω̟ό τους  ο αναφερόµενος στην ̟αρ. 1 του 

άρθρου 11 λόγος α̟οκλεισµού.  

β) ότι ο υ̟οψήφιος αναλαµβάνει την υ̟οχρέωση να υ ο̟βάλει εµ̟ρόθεσµα τα 

δικαιολογητικά, ̟ου αναφέρονται στο άρθρο 14 της ̟αρούσας υ̟ό τους όρους και 

τις ̟ροϋ̟οθέσεις του άρθρου αυτού. 

γ) ότι η Προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της ̟αρούσας ∆ιακήρυξης 

της ο̟οίας έλαβε γνώση και ότι α̟οδέχεται ανε̟ιφύλαχτα τους όρους της. 

δ) ότι ̟αραιτείται α̟ό κάθε δικαίωµα α̟οζηµίωσης κατά της Αναθέτουσας Αρχής  

λόγω διακο̟ής ή µαταίωσης ή ακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

4. Εφόσον η ̟ροσφορά δεν υ̟ογράφεται α̟ό τον υ̟οψήφιο υ ο̟βάλλεται µαζί µε 

την ̟ροσφορά και συµβολαιογραφικό ̟ληρεξούσιο του υ ο̟γράφοντος.  

5. Σε ̟ερί̟τωση υ̟οψήφιου νοµικού ̟ροσώ̟ου, τα έγγραφα σύστασης και 

εκ̟ροσώ̟ησής του, ό̟ως ισχύουν κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του 

∆ιαγωνισµού σύµφωνα µε τη νοµοθεσία, ̟ου διέ̟ει το νοµικό ̟ρόσω̟ο,  α̟ό τα 

ο̟οία να ̟ροκύ̟τει η νόµιµη σύσταση και λειτουργία του υ̟οψήφιου καθώς και τα 

̟ρόσω̟α, ̟ου δεσµεύουν το νοµικό ̟ρόσω̟ο µε την υ̟ογραφή τους (νόµιµοι 

εκ̟ρόσω̟οι).  

6. Οι ενώσεις/κοινο̟ραξίες θα ̟ρέ̟ει να υ̟οβάλουν τα ̟αρα̟άνω δικαιολογητικά 

των ̟αραγράφων 1, 2, 3, 4 και 5 του ̟αρόντος άρθρου κατά ̟ερί̟τωση καθώς και τα 

αναφερόµενα ̟αρακάτω, για κάθε µέλος της  ένωσης/κοινο̟ραξίας:  
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α) Πρακτικό Α̟όφασης του διοικούντος το νοµικό ̟ρόσω̟ο οργάνου, µε το ο̟οίο: 

- εγκρίνεται η συµµετοχή του στο διαγωνισµό  

- εγκρίνεται η σύµ̟ραξη µε τις λοι̟ές εταιρείες, µέλη της 

ένωσης/κοινο̟ραξίας, οι ο̟οίες ̟ρέ̟ει να αναφέρονται ονοµαστικά 

- ορίζεται κοινός νόµιµος εκ̟ρόσω̟ος της ένωσης/κοινο̟ραξίας για το  

διαγωνισµό 

- ορίζεται το ̟οσοστό συµµετοχής κάθε µέλους της ένωσης/κοινο̟ραξίας στο 

έργο 

- ορίζεται ότι τα µέλη της ένωσης/κοινο̟ραξίας ευθύνονται αλληλεγγύως και  

εις ολόκληρο έκαστο α̟ό τη συµµετοχή τους στο διαγωνισµό έναντι της 

Αναθέτουσας Αρχής 

- ορίζεται ότι τα µέλη  της ένωσης/κοινο̟ραξίας θα είναι αλληλεγγύως και εις  

ολόκληρον υ̟εύθυνα για την τήρηση των όρων της σύµβασης 

β) Συµφωνητικό συνεργασίας των µελών της ένωσης, µε το ο ο̟ίο ορίζεται: 

- το ̟οσοστό συµµετοχής κάθε µέλους της ένωσης/κοινο̟ραξίας στο έργο, 

- ότι αναλαµβάνουν αλληλεγγύως και εις ολόκληρον την ευθύνη α̟ό τη 

συµµετοχή τους στο ∆ιαγωνισµό και την ευθύνη για την ̟αροχή των  

υ̟ηρεσιών της σύµβασης του ̟αρόντος διαγωνισµού, εφόσον τους ανατεθεί  

- ο κοινός νόµιµος εκ̟ρόσω̟ος και ο αντίκλητος της ένωσης/κοινο̟ραξίας 

για το διαγωνισµό, 

γ) Συµβολαιογραφικό ̟ληρεξούσιο µε το ο̟οίο ορίζεται κοινός νόµιµος εκ̟ρόσω̟ος 

των µελών της ένωσης/κοινο̟ραξίας, ο ο̟οίος θα υ̟ογράφει εκ µέρους της την 

̟ροσφορά και κάθε άλλο α̟αιτούµενο έγγραφο και εν γένει θα την εκ̟ροσω̟εί στη 

διαγωνιστική διαδικασία.  
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13.II. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ  

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ  

 

1.  Για την α̟όδειξη της συνδροµής της ̟ροϋ̟όθεσης της ̟αρ. 1 του άρθρου 12: 

 

∆ήλωση µε αναλυτικές ̟ληροφορίες σχετικά µε : 

- ε̟ιχειρηµατική δοµή 

- τοµείς δραστηριότητας 

- ̟ροϊόντα και υ̟ηρεσίες. 

 

Σε ̟ερί̟τωση ̟ου ο υ̟οψήφιος ̟ροτίθεται να αναθέσει υ̟εργολαβικά σε τρίτους 

την υλο ο̟ίηση τµήµατος του υ̟ό ανάθεση Έργου, τότε θα ̟ρέ̟ει να καταθέσει 

συµ̟ληρωµένο τον ̟αρακάτω ̟ίνακα καθώς και τις σχετικές δηλώσεις 

συνεργασίας. 

 

Α/Α 

Ε̟ωνυµία 

Εταιρείας 

Υ̟εργολάβου 

Ονοµατε̟ώνυµο 

Στελέχους 

Υ̟εργολάβου 

Θέση στην 

Οµάδα 

«Έργου» 

Ανθρω̟οµήνες 
Ποσοστό 

συµµετοχής (%) 

      

      

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   

 

2. Για την α̟όδειξη της συνδροµής της ̟ροϋ̟όθεσης της ̟αρ. 2 του άρθρου 12:  

α. Συνο̟τική ̟εριγραφή δύο (2) ανάλογων έργων ̟αροχής υ̟ηρεσιών, ό̟ως 

ορίζονται στην ̟αρ. 1 του άρθρου 12, ̟ου ολοκλήρωσε ο υ̟οψήφιος εντός των 

τελευταίων ̟έντε (5) ετών  ̟ριν α̟ό την καταληκτική ηµεροµηνία υ̟οβολής 

̟ροσφορών στον ̟αρόντα διαγωνισµό.  
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β. Πίνακα συνο̟τικής ̟αρουσίασης των ̟αρα̟άνω έργων σύµφωνα µε το 

υ̟όδειγµα ̟ου ακολουθεί:  

Α/ Α  
ΦΟΡΕΑΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ 

ΑΡΧΗ / 

ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ 

ΤΙΤΛΟΣ - 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

ΕΡΓΟΥ 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

ΕΡΓΟΥ  

(α̟ό µµ/εε 

έως  µµ/εε) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ  

(σε ευρώ) 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΕΝ 

ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟ 

ΣΤΟΙΧΕΙΟ 

(είδος & ηµ/νία 

έκδοσης) 

        

        

        

 

γ. Πιστο̟οιητικά/ βεβαιώσεις ̟αραλαβής / ολοκλήρωσης και ειδικότερα: αν οι 

α̟οδέκτες των υ̟ηρεσιών είναι φορείς του δηµόσιου ή του ευρύτερου δηµόσιου 

τοµέα, η ̟αροχή των ̟αρα̟άνω υ̟ηρεσιών  α̟οδεικνύεται µε σχετικές  βεβαιώσεις ή 

̟ρωτόκολλα οριστικής ̟αραλαβής ή ̟ιστο̟οιητικά τα ο̟οία έχουν εκδοθεί ή 

θεωρηθεί α̟ό την αρµόδια αρχή. Ως ηµεροµηνία ̟αραλαβής του έργου λογίζεται η 

ηµεροµηνία της βεβαίωσης /̟ρωτοκόλλου /̟ιστο̟οιητικού ̟αραλαβής εκτός αν 

̟ροκύ̟τει ρητά άλλως α̟ό το ̟εριεχόµενό του. Αν ο α̟οδέκτης είναι ιδιωτικός 

φορέας, η ̟αροχή θα α̟οδεικνύεται µε βεβαίωση του ̟αραλή̟τη και, εάν τούτο δεν 

είναι δυνατό, µε υ̟εύθυνη δήλωση του υ̟οψηφίου και ̟ροσκόµιση της. 

 

3. Για την α̟όδειξη της συνδροµής της ̟ροϋ̟όθεσης της ̟αρ. 3 του άρθρου 12:  

α). Πίνακα ̟αρουσίασης των µελών της Οµάδας Έργου, ̟ου θα αναλάβει τη 

διοίκηση/ υλο̟οίηση του έργου ό̟ως αυτή ̟ροδιαγράφεται στο άρθρο 12 της 

̟αρούσας, µε την ακόλουθη µορφή: 
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Ονοµατε̟ώνυµο 
Θέση στην 

Οµάδα Έργου 

Τίτλος 

Σ̟ουδών 

(εφόσον 

α̟αιτείται) 

∆ιάρκεια 

και 

Βεβαίωση ρ̟οϋ̟ηρεσίας 
(εφόσον α̟αιτείται) 

    

    

    

    

Σύνολο  

 

β)   αναλυτικά βιογραφικά όλων των µελών της οµάδας έργου, στα ο̟οία θα ̟ρέ̟ει 

να α̟οτυ̟ώνεται σαφώς η συµµετοχή και ο ρόλος του µέλους σε αναλόγου φύσεως 

έργα, ό̟ου ζητείται στο άρθρο 12.  

γ) υ̟εύθυνες δηλώσεις όλων των µελών της οµάδας Έργου, µε τις ο̟οίες δηλώνεται 

ότι συµφωνούν να συνεργαστούν µε τον υ̟οψήφιο ως µέλη της οµάδας του Έργου 

της ̟αρούσας καθόλη τη διάρκεια υλο̟οίησης του Έργου, εφόσον αυτό ανατεθεί 

στον υ̟οψήφιο. 

Εφόσον µέλη της Οµάδας έργου ̟ροέρχονται α̟ό υ̟εργολάβο του υ̟οψήφιου 

α̟αιτείται ε̟ί ̟λέον η ̟ροσκόµιση δήλωσης του υ̟εργολάβου µε την ο̟οία θα 

δηλώνεται ότι ̟ροτίθεται να συνεργαστεί µε τον υ ο̟ψήφιο ως υ̟εργολάβος του σε 

̟ερί̟τωση ανάθεσης του έργου σε αυτόν και θα ̟ροσφέρει για την εκτέλεση του 

έργου τα συγκεκριµένα ̟ρόσω̟α, τα ο̟οία θα κατονοµάζονται. 

4. Για την α̟όδειξη της συνδροµής της ̟ροϋ̟όθεσης της ̟αρ. 4 του άρθρου 12:  

Ισολογισµούς ή α̟οσ̟άσµατα ισολογισµών των τριών (3) ̟ροηγουµένων του έτους 

του διαγωνισµού οικονοµικών χρήσεων (2011,2012 και 2013), για τις ο̟οίες έχουν 
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δηµοσιευτεί ισολογισµοί. Στις ̟ερι̟τώσεις ̟ου ̟αρίσταται σχετική εκ του νόµου 

υ̟οχρέωση ̟ρος δηµοσίευση ισολογισµών ̟ροσκοµίζονται τα ΦΕΚ δηµοσίευσης 

αυτών. Εάν ο τελευταίος ισολογισµός έχει υ̟οβληθεί ̟ρος δηµοσίευση στο ΓΕΜΗ 

αλλά δεν έχει δηµοσιευτεί σε ΦΕΚ µέχρι την καταληκτική  ηµεροµηνία υ̟οβολής των 

̟ροσφορών, τότε ̟ροσκοµίζονται µαζί µε τον ισολογισµό, βεβαίωση της 

ε̟ο̟τεύουσας αρχής ότι έχει α̟οσταλεί ̟ρος δηµοσίευση σε ΦΕΚ. 

Στην ̟ερί̟τωση ̟ου ο υ̟οψήφιος δεν υ ο̟χρεούται στην έκδοση ισολογισµών, 

υ̟εύθυνη δήλωση ̟ερί του ύψους του συνολικού κύκλου εργασιών κατά τη διάρκεια 

των τριών (3) τελευταίων χρήσεων µε αιτιολόγηση της α̟αλλαγής  του α̟ό την 

υ̟οχρέωση έκδοσης ισολογισµών (̟χ µνεία νοµικής διάταξης κλ̟) .  

Εάν η ε̟ιχείρηση του υ̟οψήφιου λειτουργεί ή ασκεί ε̟ιχειρηµατική δραστηριότητα 

σχετικά µε την  ζητούµενη ̟ροµήθεια, για χρονικό διάστηµα ̟ου δεν ε̟ιτρέ̟ει την 

έκδοση κατά νόµο τριών ισολογισµών, υ̟οβάλλει τους ισολογισµούς, εφόσον 

υ̟άρχουν, ή τα σχετικά ε̟ίσηµα στοιχεία ̟ου υ̟άρχουν κατά το διάστηµα αυτό 

µαζί µε υ̟εύθυνη δήλωση ̟ερί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών για όσες 

διαχειριστικές χρήσεις δραστηριο̟οιείται. 

Εάν ο ̟ροσφέρων είναι φυσικό ̟ρόσω̟ο, καταθέτει Έναρξη Ε̟ιτηδεύµατος και όλες 

τις µεταβολές του α̟ό την αντίστοιχη ∆ηµόσια Οικονοµική Υ̟ηρεσία. 

 

13.ΙΙΙ. ΕΠΙΚΛΗΣΗ ∆ΑΝΕΙΑΣ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ  - 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ  

1. Ε̟ίκληση ∆άνειας ε̟αγγελµατικής ικανότητας:  

Ε̟ιτρέ̟εται η κάλυψη των ελάχιστων ̟ροϋ̟οθέσεων συµµετοχής, α̟ό τρίτους, κατ’ 

αναλογική εφαρµογή του άρθρου 46 ̟αρ. 3 του Π∆ 60/2007 (δάνεια εµ̟ειρία). Η 
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α̟όδειξη της δέσµευσης του τρίτου δανείζοντος φορέα κατά τα ανωτέρω γίνεται µε 

την ̟ροσκόµιση κάθε αναγκαίου εγγράφου και ενδεικτικά :  

α. Έγγραφης δέσµευσης του τρίτου φορέα  α̟ευθυνόµενης ̟ρος την Αναθέτουσα 

Αρχή, µε την ο̟οία θα αναλαµβάνει την υ̟οχρέωση να συνάψει έγγραφη συµφωνία 

συνεργασίας για την υλο̟οίηση του Έργου µε τον υ̟οψήφιο, ̟ριν την τελική 

κατακύρωση του ̟αρόντος διαγωνισµού, ̟ροκειµένου να αναλάβει την ̟αροχή 

αντίστοιχων υ̟ηρεσιών για διάρκεια ίση µε το ̟ροβλε̟όµενο χρονικό διάστηµα 

υλο̟οίησης του Έργου.  

β. Έγγραφης συµφωνίας συνεργασίας µε το εν λόγω φυσικό ή νοµικό ̟ρόσω̟ο, 

διάρκειας τουλάχιστον ίσης µε το ̟ροβλε̟όµενο χρονικό διάστηµα υλο̟οίησης του 

Έργου.  

γ. Όλων των κατά ̟ερί̟τωση ̟ροβλε̟όµενων δικαιολογητικών του άρθρου 13.II   

α̟ό τα ο̟οία α̟οδεικνύεται η ύ̟αρξη της ε̟αγγελµατικής ε̟άρκειας και τεχνικής 

ικανότητας του τρίτου ̟ου ̟ρόκειται να «δανειστεί», ό̟ως αυτή ζητείται ̟αρα̟άνω.  

δ. Των  εγγράφων  σύστασης και εκ̟ροσώ̟ησής του τρίτου, ό̟ως ισχύουν κατά την 

ηµεροµηνία διενέργειας του ∆ιαγωνισµού, α̟ό τα ο̟οία να ̟ροκύ̟τει η νόµιµη 

σύσταση και λειτουργία του καθώς και τα ̟ρόσω̟α, ̟ου δεσµεύουν τον ̟αρα̟άνω 

µε την υ̟ογραφή τους. 

2. Ε̟ίκληση δάνειας οικονοµικής ε̟άρκειας  

Ε̟ιτρέ̟εται η κάλυψη των ελάχιστων ̟ροϋ̟οθέσεων συµµετοχής, α̟ό τρίτους, κατ’ 

αναλογική εφαρµογή του άρθρου 46 ̟αρ. 3 του Π∆ 60/2007 (δάνεια εµ̟ειρία). Η 

α̟όδειξη της δέσµευσης του τρίτου δανείζοντος φορέα κατά τα ανωτέρω γίνεται µε 

την ̟ροσκόµιση κάθε αναγκαίου εγγράφου και ενδεικτικά :  
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α. Έγγραφης δέσµευσης του τρίτου φορέα α̟ευθυνόµενης ̟ρος την Αναθέτουσα 

Αρχή, µε την ο̟οία θα αναλαµβάνει την υ̟οχρέωση ̟αροχής των α̟αραίτητων 

οικονοµικών ̟όρων στον υ ο̟ψήφιο σε ̟ερί̟τωση ανάθεσης της σύµβασης  

β. Έγγραφης συµφωνίας µεταξύ τρίτου και υ̟οψηφίου α̟ό την ο ο̟ία θα 

α̟οδεικνύεται ότι ο τρίτος δεσµεύεται να θέσει στη διάθεση του υ̟οψηφίου  την 

ε̟ικληθείσα α̟ό αυτόν οικονοµική ε̟άρκεια καθόλη τη διάρκεια της σύµβασης  

γ. Όλων των ̟αρα̟άνω δικαιολογητικών α̟ό τα ο̟οία ̟ροκύ̟τει η  ύ̟αρξη της 

οικονοµικής ε̟άρκειας του τρίτου, ό̟ως αυτή ζητείται στο άρθρο 12 και 

α̟οδεικνύεται κατά το ̟αρόν άρθρο.  

δ.  Τα  έγγραφα σύστασης και εκ̟ροσώ̟ησής του τρίτου, ό̟ως ισχύουν κατά την 

ηµεροµηνία διενέργειας του ∆ιαγωνισµού, α̟ό τα ο̟οία να ̟ροκύ̟τει η νόµιµη 

σύσταση και λειτουργία του καθώς και τα ̟ρόσω̟α, ̟ου δεσµεύουν τον ̟αρα̟άνω 

µε την υ̟ογραφή τους. 

 

13.ΙV. ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 

1. Οι υ̟εύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συµµετοχή του 

υ̟οψήφιου στη διαγωνιστική διαδικασία υ̟οβάλλονται α̟ό αυτόν ηλεκτρονικά σε 

µορφή αρχείου τύ̟ου .pdf και ̟ροσκοµίζονται κατά ̟ερί̟τωση α̟ό αυτόν εντός 

τριών (3) εργάσιµων ηµερών α̟ό την ηλεκτρονική υ̟οβολή, ̟λην των ΦΕΚ.  

Όταν υ̟ογράφονται α̟ό τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υ̟ογραφή. 

2. Οι α̟αιτούµενες δηλώσεις ή υ̟εύθυνες δηλώσεις του ̟αρόντος άρθρου 

υ̟ογράφονται ψηφιακά α̟ό τους έχοντες υ̟οχρέωση ̟ρος τούτο και δεν α̟αιτείται  

σχετική θεώρηση. 
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3. Ε̟ισηµαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του 

υ̟οφακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική Προσφορά», ̟ου έχουν 

υ̟οβληθεί µε την ηλεκτρονική ̟ροσφορά και α̟αιτούνται να ̟ροσκοµισθούν στην 

Αναθέτουσα Αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόµενης ̟ροθεσµίας είναι τα 

δικαιολογητικά και στοιχεία, ̟ου δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί  α̟ό τον ίδιο τον 

οικονοµικό φορέα και κατά συνέ̟εια δεν φέρουν την ψηφιακή του υ̟ογραφή. Ως 

τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι : η εγγύηση συµµετοχής, ̟ιστο̟οιητικά ̟ου έχουν 

εκδοθεί α̟ό δηµόσιες αρχές ή άλλους φορείς. 

4.  ∆ικαιολογητικά /έγγραφα  ̟ου εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα 

συνοδεύονται ε̟ί ̟οινή α̟οκλεισµού α̟ό ε̟ίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική 

γλώσσα. Τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά ̟ου έχουν συνταχθεί στην αλλοδα̟ή 

̟ρέ̟ει ε̟ί ̟οινή α̟αραδέκτου να φέρουν την ε̟ίθεση της σφραγίδας ''Apostille'' 

σύµφωνα µε τη συνθήκη της Χάγης της 05.10.1961 ̟ου κυρώθηκε µε  το Ν. 1497/1984, 

ώστε να ̟ιστο̟οιείται η γνησιότητά τους και να συνοδεύονται α̟ό νόµιµη 

µετάφραση (α̟ό τη µεταφραστική υ̟ηρεσία του Υ̟ουργείου Εξωτερικών, έλληνα 

δικηγόρο ή το αρµόδιο Προξενείο, κατά ̟ερί̟τωση).  

5. Τα έγγραφα ̟ου θα υ̟οβληθούν, ̟λην της εγγυητικής συµµετοχής και των 

υ̟εύθυνων δηλώσεων, διέ̟ονται α̟ό τις διατάξεις του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-

3-2014) «∆ιοικητικές Α̟λουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών 

Προσώ̟ων και Υ̟ηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα – Τρο̟ο̟οίηση ∆ιατάξεων του Π.∆. 

318/1992 (Α΄161) και λοι̟ές ρυθµίσεις». 

 
ΑΡΘΡΟ 14.  ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

1. Μετά την αξιολόγηση των ̟ροσφορών ο υ̟οψήφιος, στον ο̟οίο ̟ρόκειται να 

γίνει η κατακύρωση (υ̟οψήφιος Ανάδοχος), εντός ̟ροθεσµίας δέκα (10) ηµερών α̟ό 

τη σχετική έγγραφη ειδο̟οίηση, ο̟υ του α̟οστέλλεται ηλεκτρονικά, υ̟οβάλλει 
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ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος, σε µορφή αρχείου. pdf και σε φάκελο µε   

σήµανση  «∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά ̟ου α̟αιτούνται και  

αναφέρονται ̟αρακάτω. Τα δικαιολογητικά ̟ροσκοµίζονται  α̟ό τον υ̟οψήφιο 

εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών α̟ό την ηλεκτρονική υ̟οβολή και σε έντυ̟η 

µορφή στην Αναθέτουσα Αρχή. 

α. Οι `Έλληνες ̟ολίτες: 

(1) Α̟όσ̟ασµα ̟οινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου ̟ριν α̟ό την 

κοινο̟οίηση της ως άνω έγγραφης ειδο̟οίησης, α̟ό το ο̟οίο να ̟ροκύ̟τει, ότι δεν 

έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική α̟όφαση, για κά̟οιο α̟ό τα 

αδικήµατα του άρθρου 11 της ̟αρούσας. 

(2) Πιστο̟οιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 

εξαµήνου, ̟ριν α̟ό την κοινο̟οίηση της ως άνω έγγραφης ειδο̟οίησης, α̟ό το 

ο̟οίο να ̟ροκύ̟τει ότι δεν τελούν σε ̟τώχευση και, ε̟ίσης, ότι δεν τελούν σε 

διαδικασία κήρυξης ̟τώχευσης. 

(3) Πιστο̟οιητικό ̟ου εκδίδεται α̟ό αρµόδια κατά ̟ερί̟τωση αρχή, α̟ό το ο̟οίο 

να ̟ροκύ̟τει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως  άνω ειδο̟οίησης, είναι ενήµεροι ως 

̟ρος τις υ ο̟χρεώσεις τους ̟ου αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας 

και ε̟ικουρικής) και ως ̟ρος τις φορολογικές υ̟οχρεώσεις τους. 

Σε ̟ερί̟τωση εγκατάστασης τους στην αλλοδα̟ή, τα δικαιολογητικά των ̟αρα̟άνω 

̟ερι̟τώσεων (2) και (3) εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας ̟ου 

είναι εγκατεστηµένοι, α̟ό την ο ο̟ία και εκδίδεται το σχετικό ̟ιστο ο̟ιητικό. 

(4) Πιστο̟οιητικό του οικείου Ε̟ιµελητηρίου, µε το ο̟οίο θα ̟ιστο̟οιείται αφενός η 

εγγραφή τους σ` αυτό και το ειδικό ε̟άγγελµα τους, κατά την ηµέρα διενέργειας του 

διαγωνισµού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να ̟αραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι 

της ε̟ίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδο̟οίησης. 
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(5) Υ̟εύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην ο̟οία ο Υ̟οψήφιος θα δηλώνει όλους 

τους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης στους ο̟οίους οφείλει να καταβάλει 

εισφορές για το α̟ασχολούµενο α̟ό αυτόν ̟ροσω̟ικό. 

(6) Πιστο̟οιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης ̟ου ο Υ̟οψήφιος 

δηλώνει στην Υ̟εύθυνη ∆ήλωση της ̟ροηγουµένης ̟αραγράφου, α̟ό τα ο̟οία να 

̟ροκύ̟τει ότι ο Υ̟οψήφιος είναι ενήµερος ως ̟ρος τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης έκδοσης µετά  την ηµεροµηνία κοινο̟οίησης της ̟ρόσκλησης υ̟οβολής 

των δικαιολογητικών κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

(7) Πιστο̟οιητικό αρµόδιας αρχής, α̟ό το ο̟οίο να ̟ροκύ̟τει ότι ο Υ̟οψήφιος 

είναι ενήµερος ως ̟ρος τις φορολογικές υ̟οχρεώσεις του έκδοσης µετά την 

ηµεροµηνία κοινο̟οίησης της ̟ρόσκλησης υ̟οβολής των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού.  

β. Οι αλλοδα̟οί: 

(1) Α̟όσ̟ασµα ̟οινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή 

δικαστικής αρχής της  χώρας  εγκατάστασης τους, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, 

̟ριν α̟ό την κοινο̟οίηση της ως άνω έγγραφης ειδο̟οίησης α̟ό το ο̟οίο να 

̟ροκύ̟τει ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική α̟όφαση για 

κά̟οιο α̟ό τα αδικήµατα της ̟ερί̟τωσης (1) του εδ. α της ̟αρ. 1 του ̟αρόντος 

άρθρου. 

(2) Πιστο̟οιητικό της κατά ̟ερί̟τωση αρµόδιας δικαστικής ή  διοικητικής αρχής της 

χώρας εγκατάστασης τους, α̟ό το ο̟οίο να ̟ροκύ̟τει ότι δεν τελούν σε κά̟οια α̟ό 

τις καταστάσεις της ̟ερ. (2) του ε δ. α ή υ̟ό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία 

και ότι ̟ληρούνται οι ̟ροϋ̟οθέσεις της ̟ερ. (3) του εδ. α της ̟αρ. 1 του ̟αρόντος 

άρθρου. 

(3) Πιστο̟οιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, α̟ό το ο̟οίο 

να ̟ροκύ̟τει ότι ήταν εγγεγραµµένοι στα µητρώα του οικείου Ε̟ιµελητηρίου ή σε 
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ισοδύναµες ε̟αγγελµατικές οργανώσεις, κατά την ηµέρα διενέργειας του 

διαγωνισµού και εξακολουθούν να ̟αραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι την ε̟ίδοση 

της ως άνω έγγραφης ειδο̟οίησης. 

(4) Πιστο̟οιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, α̟ό το ο̟οίο 

να ̟ροκύ̟τει ότι είναι ενήµερος ως ̟ρος τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης έκδοσης 

µετά  την ηµεροµηνία κοινο̟οίησης της ̟ρόσκλησης υ̟οβολής των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

(5) Πιστο̟οιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, α̟ό το ο̟οίο 

να ̟ροκύ̟τει ότι ο Υ̟οψήφιος είναι ενήµερος ως ̟ρος τις φορολογικές υ̟οχρεώσεις 

του έκδοσης µετά την ηµεροµηνία κοινο̟οίησης της ̟ρόσκλησης υ ο̟βολής των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού.  

γ. Τα νοµικά ̟ρόσω̟α ηµεδα̟ά ή αλλοδα̟ά:  

(1 ) Τα ̟αρα̟άνω δικαιολογητικά των ̟ερι̟τώσεων των εδαφίων α και β  της ̟αρ. 1 

του ̟αρόντος, αντίστοιχα. 

(2) Πιστο̟οιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 

εξαµήνου, ̟ριν α̟ό την κοινο̟οίηση της ως άνω έγγραφης ειδο̟οίησης της ̟αρ. 1, 

α̟ό το ο̟οίο να ̟ροκύ̟τει ότι δεν τελούν υ̟ό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, 

ό̟ως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (Α`101), ό̟ως εκάστοτε 

ισχύει, καθώς και υ̟ό καθεστώς ̟ρο̟τωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης ή σε άλλες 

ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδα̟ά νοµικά ̟ρόσω̟α) και, ε̟ίσης, ότι δεν 

τελούν υ̟ό διαδικασία έκδοσης α̟όφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των 

ανωτέρω νοµοθετηµάτων καθώς και υ̟ό διαδικασία θέσεως σε ̟ρο̟τωχευτική 

διαδικασία εξυγίανσης  ή υ̟ό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδα̟ά 

νοµικά ̟ρόσω̟α). 

(3) Ειδικότερα, τα ανωτέρω νοµικά ̟ρόσω̟α ̟ρέ̟ει να ̟ροσκοµίζουν για τους 

διαχειριστές, στις ̟ερι̟τώσεις των εταιρειών ̟εριορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των 
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̟ροσω̟ικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον ̟ρόεδρο και διευθύνοντα 

σύµβουλο ή τυχόν άλλους νοµίµους εκ̟ροσώ̟ους  για τις  ανώνυµες εταιρείες (Α.Ε.),  

α̟όσ̟ασµα ̟οινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή 

δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, α̟ό το ο ο̟ίο να ̟ροκύ̟τει ότι τα 

ανωτέρω ̟ρόσω̟α δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική α̟όφαση, για 

κά̟οιο α̟ό τα αδικήµατα της ̟ερί̟τωσης (1) του εδ. α της ̟αρ. 1 του ̟αρόντος 

άρθρου. 

(4) Υ̟εύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην ο̟οία ο Υ̟οψήφιος θα δηλώνει όλους 

τους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης στους ο̟οίους οφείλει να καταβάλει 

εισφορές για το α̟ασχολούµενο α̟ό αυτόν ̟ροσω̟ικό. 

(5) Πιστο̟οιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης ̟ου ο Υ̟οψήφιος 

δηλώνει στην Υ̟εύθυνη ∆ήλωση της ̟ροηγουµένης ̟αραγράφου, α̟ό τα ο̟οία να 

̟ροκύ̟τει ότι ο Υ̟οψήφιος είναι ενήµερος ως ̟ρος τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης έκδοσης µετά  την ηµεροµηνία κοινο̟οίησης της ̟ρόσκλησης υ̟οβολής 

των δικαιολογητικών κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

(6) Πιστο̟οιητικό αρµόδιας αρχής, α̟ό το ο̟οίο να ̟ροκύ̟τει ότι ο Υ̟οψήφιος 

είναι ενήµερος ως ̟ρος τις φορολογικές υ̟οχρεώσεις του έκδοσης µετά την 

ηµεροµηνία κοινο̟οίησης της ̟ρόσκλησης υ̟οβολής των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού.  

δ. Οι Συνεταιρισµοί: 

(1) Α̟όσ̟ασµα ̟οινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου ̟ριν α̟ό την 

κοινο̟οίηση της ως άνω έγγραφης ειδο̟οίησης, ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο 

αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης α̟ό το ο ο̟ίο να 

̟ροκύ̟τει ότι ο ̟ρόεδρος του ∆ιοικητικού του Συµβουλίου δεν έχει καταδικασθεί µε 

αµετάκλητη δικαστική α̟όφαση, για κά̟οιο α̟ό τα αδικήµατα της ̟ερί̟τωσης (1) 

του εδ. α της ̟αρ. 1 του ̟αρόντος άρθρου. 
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(2) Τα κατά ̟ερί̟τωση δικαιολογητικά της ̟αρ. 1 του ̟αρόντος άρθρου,. 

(3) Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 

(5) Υ̟εύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην ο̟οία ο Συνεταιρισµός θα δηλώνει 

όλους τους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης στους ο̟οίους οφείλει να καταβάλει 

εισφορές για το α̟ασχολούµενο α̟ό αυτόν ̟ροσω̟ικό. 

(6) Πιστο ο̟ιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης ̟ου ο 

Συνεταιρισµός δηλώνει στην Υ̟εύθυνη ∆ήλωση της ̟ροηγουµένης ̟αραγράφου, 

α̟ό τα ο̟οία να ̟ροκύ̟τει ότι ο Συνεταιρισµός είναι ενήµερος ως ̟ρος τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης έκδοσης µετά  την ηµεροµηνία κοινο ο̟ίησης της ̟ρόσκλησης 

υ̟οβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

(7) Πιστο ο̟ιητικό αρµόδιας αρχής, α̟ό το ο̟οίο να ̟ροκύ̟τει ότι ο Συνεταιρισµός 

είναι ενήµερος ως ̟ρος τις φορολογικές υ̟οχρεώσεις του έκδοσης µετά την 

ηµεροµηνία κοινο̟οίησης της ̟ρόσκλησης υ̟οβολής των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού.  

ε. Οι ενώσεις ο̟υ υ ο̟βάλλουν κοινή ̟ροσφορά: Τα ̟αρα̟άνω κατά ̟ερί̟τωση 

δικαιολογητικά, για κάθε µέλος ̟ου συµµετέχει στην Ένωση. 

στ. Εφόσον τίθεται θέµα α̟αλλαγής του υ̟οψήφιου Αναδόχου α̟ό την υ̟οχρέωση 

έκδοσης των ̟αρα̟άνω δικαιολογητικών ̟ρέ̟ει  να υ̟οβάλλεται το σχετικό 

α̟αλλακτικό έγγραφο (̟χ. Πιστο̟οιητικό, διάταξη νόµου κλ̟) 

 2. Εάν σε κά̟οια χώρα συµ̟εριλαµβανοµένης και της Ελλάδας δεν εκδίδονται τα 

̟αρα̟άνω έγγραφα ή ̟ιστο̟οιητικά ή δεν καλύ̟τουν όλες τις ως άνω ̟ερι̟τώσεις 

τα ̟αρα̟άνω αντικαθίστανται α̟ό ένορκη βεβαίωση του υ̟οψηφίου ̟ου γίνεται 

ενώ̟ιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου ή αρµόδιου 

ε̟αγγελµατικού οργανισµού της χώρας εγκατάστασης µε τις ίδιες ̟ροϋ̟οθέσεις 

χρονικής ισχύος ̟ου τίθενται για το αντίστοιχο ̟ιστο̟οιητικό ή έγγραφο ανωτέρω. 

Στην ένορκη βεβαίωση θα δηλώνεται καταρχήν η αδυναµία έκδοσης των σχετικών 
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δικαιολογητικών στη συγκεκριµένη χώρα ή η αδυναµία αυτών να καλύψουν τις 

α̟αιτήσεις της διακήρυξης καθώς και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριµένο ̟ρόσω̟ο 

οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις. Σε χώρες ό̟ου δεν ̟ροβλέ̟εται ένορκη βεβαίωση, 

αυτή δύναται να αντικατασταθεί α̟ό ισοδύναµο έγγραφο ενώ̟ιον δικαστικής ή 

διοικητικής Αρχής ή συµβολαιογράφου ή αρµόδιου ε̟αγγελµατικού οργανισµού. Αν 

δια̟ιστωθεί µε ο̟οιοδή ο̟τε τρό̟ο ότι στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα ̟αρα̟άνω 

̟ιστο̟οιητικά τότε ο διαγωνιζόµενος α̟οκλείεται α̟ό το διαγωνισµό και ε̟έρχονται 

οι συνέ̟ειες ̟αράβασης του ̟αρόντος άρθρου. 

3. Όταν ο υ̟οψήφιος, ο ο̟οίος ̟ροσφέρει την ̟λέον συµφέρουσα α̟ό οικονοµική 

ά̟οψη ̟ροσφορά δεν υ̟οβάλει/̟ροσκοµίζει, ένα ή ̟ερισσότερα α̟ό τα έγγραφα 

και τα δικαιολογητικά ̟ου ̟ροβλέ̟ονται στην ̟αρ. 1 του ̟αρόντος άρθρου 

σύµφωνα µε τα οριζόµενα σε αυτήν, η κατακύρωση γίνεται στον υ̟οψήφιο ̟ου 

̟ροσφέρει την αµέσως ε ό̟µενη ̟λέον συµφέρουσα α̟ό οικονοµική ά̟οψη 

̟ροσφορά. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου και αυτός δεν υ̟οβάλει/̟ροσκοµίζει  ένα ή 

̟ερισσότερα α̟ό τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα ο̟οία α̟αιτούνται κατά τα 

ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον υ̟οψήφιο µε την αµέσως ε̟όµενη ̟λέον 

συµφέρουσα α̟ό οικονοµική ά̟οψη ̟ροσφορά και ούτω καθεξής. Αν κανένας α̟ό 

τους υ̟οψήφιους δεν υ̟οβάλει/̟ροσκοµίζει, σύµφωνα µε τους όρους και τις 

̟ροϋ̟οθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή ̟ερισσότερα α̟ό τα έγγραφα και 

δικαιολογητικά τα ο̟οία α̟αιτούνται α̟ό αυτές, ο διαγωνισµός µαταιώνεται. 

4. Στις ̟ερι̟τώσεις αυτές όταν ο υ ο̟ψήφιος υ̟οβάλλει ψευδείς ή ανακριβείς 

υ̟εύθυνες δηλώσεις του άρθρου 13 της ̟αρούσας ή ο υ̟όχρεος ̟ρος τούτο 

υ̟οψήφιος δεν υ ο̟βάλει/̟ροσκοµίζει εγκαίρως και ̟ροσηκόντως κατά το στάδιο 

της κατακύρωσης ένα η ̟ερισσότερα α̟ό τα έγγραφα και δικαιολογητικά της ̟αρ.1 

του ̟αρόντος άρθρου κατα̟ί̟τει υ̟έρ του ∆ηµοσίου η εγγύηση συµµετοχής του. 
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5. Η Ε̟ιτρο̟ή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού µ̟ορεί να ζητήσει τη συµ̟λήρωση ή 

διευκρίνιση ̟ροσκοµισθέντων ήδη ̟ιστο̟οιητικών και εγγράφων, ̟ου αναφέρονται 

στα άρθρα 13 και 14 της ̟αρούσας, και οι υ̟οψήφιοι υ̟οχρεούνται να την 

̟ραγµατο̟οιήσουν µέσα σε τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες α̟ό την ηµεροµηνία ̟ου θα 

τους ζητηθεί εγγράφως. Αν τα ̟αρα̟άνω δεν ̟ραγµατο̟οιηθούν µέσα στην 

̟ροαναφερόµενη ̟ροθεσµία, στην ̟ερί̟τωση του άρθρου 13 η ̟ροσφορά θα 

α̟ορρί̟τεται και στην ̟ερί̟τωση του άρθρου 14 θα ε̟έρχονται οι συνέ̟ειες ̟ου 

ορίζονται στις ̟αρ.3 και 4 του ̟αρόντος άρθρου. 

 

ΑΡΘΡΟ 15. ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 1. Η ̟ροθεσµία για την υ̟οβολή των Προσφορών λήγει την 09/02/2015, ηµέρα 

∆ευτέρα και ώρα Ελλάδος 13:00. Μετά την ̟αρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας 

και ώρας, δεν υ̟άρχει η δυνατότητα υ̟οβολής ̟ροσφοράς στο σύστηµα.  

2. Ο χρόνος υ̟οβολής της ̟ροσφοράς και ο̟οιαδή̟οτε ηλεκτρονική ε̟ικοινωνία 

µέσω του συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα α̟ό το σύστηµα µε υ̟ηρεσίες 

χρονοσήµανσης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ̟αρ.3 του άρθρου 6 του Ν. 

4155/2013 και το άρθρο 6 της Υ.Α. Π1-2390/2013 «Τεχνικές λε̟τοµέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)».  

ΑΡΘΡΟ 16. ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1. Οι ̟ροσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους υ̟οψήφιους για έξι (6) µήνες α̟ό την 

ε̟οµένη της καταληκτικής ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού. Προσφορές 

̟ου αναφέρουν χρόνο ισχύος µικρότερο του ̟αρα̟άνω α̟ορρί̟τονται ως 

α̟αράδεκτες.  
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2. Η ισχύς της ̟ροσφοράς ̟αρατείνεται υ̟οχρεωτικά εφόσον τούτο ζητηθεί εντός 

ευλόγου χρόνου  ̟ριν α̟ό τη λήξη της α̟ό την Αναθέτουσα Αρχή, κατ’ ανώτατο όριο 

για χρονικό διάστηµα µέχρι ε̟ί ̟λέον έξι (6) µηνών. Στην ̟ερί̟τωση αυτήν 

̟αρατείνεται υ̟οχρεωτικά και η ισχύς της εγγυητικής συµµετοχής.  

3. Μετά τη λήξη  και  του ̟αρα̟άνω ανώτατου ορίου χρόνου ̟αράτασης ισχύος της 

̟ροσφοράς, τα α̟οτελέσµατα του ∆ιαγωνισµού υ̟οχρεωτικά µαταιώνονται, εκτός αν 

η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει αιτιολογηµένα ότι η συνέχιση του ∆ιαγωνισµού 

εξυ̟ηρετεί το δηµόσιο συµφέρον ο̟ότε οι συµµετέχοντες στο ∆ιαγωνισµό µ̟ορούν 

να ε̟ιλέξουν είτε να ̟αρατείνουν την ισχύ της ̟ροσφοράς τους εφόσον τους ζητηθεί 

̟ριν α̟ό την ̟άροδο του ̟αρα̟άνω ανώτατου ορίου είτε όχι. Στην τελευταία 

̟ερί̟τωση ο ∆ιαγωνισµός συνεχίζεται µε όσους ̟αρέτειναν τις ̟ροσφορές τους. 

4. Ανακοίνωση ε̟ιλογής Αναδόχου µ̟ορεί να γίνει και µετά τη λήξη της ισχύος της 

̟ροσφοράς, δεσµεύει όµως τον υ̟οψήφιο µόνο εφόσον αυτός το α̟οδεχθεί. Σε 

̟ερί̟τωση άρνησης του ε̟ιλεγέντος η ανάθεση γίνεται στο δεύτερο κατά σειρά 

ε̟ιλογής, ο ο̟οίος ερωτάται κατά τον ίδιο τρό̟ο, και ούτω καθεξής.  

 5. Ο υ̟οψήφιος στον ο̟οίο θα γίνει κατακύρωση είναι υ̟οχρεωµένος να ̟αρατείνει 

την ισχύ της Εγγυητικής Ε̟ιστολής Συµµετοχής για όσο διάστηµα διαρκεί η 

διαδικασία κατάρτισης της Σύµβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 17. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1. Η διενέργεια του διαγωνισµού και η αξιολόγηση των ̟ροσφορών θα γίνει α̟ό την 

Ε̟ιτρο̟ή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού (εφεξής «η Ε̟ιτρο̟ή»), η ο̟οία θα συσταθεί µε 

α̟όφαση της Αναθέτουσας Αρχής. Η Ε̟ιτρο̟ή ε̟ιλαµβάνεται και εισηγείται ε̟ί 

κάθε θέµατος ̟ου ά̟τεται του διενεργούµενου διαγωνισµού.  
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2. Η α̟οσφράγιση των ̟ροσφορών γίνεται ηλεκτρονικά τέσσερεις (4) εργάσιµες 

ηµέρες µετά την καταληκτική ηµεροµηνία υ̟οβολής των ̟ροσφορών και ώρα 10:00 

̟.µ.  

3. Κατά την ̟ροαναφερόµενη ηµεροµηνία και ώρα γίνεται α̟οσφράγιση µόνο των 

ηλεκτρονικών υ̟όφακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά». Οι 

ηλεκτρονικοί υ̟οφάκελοι των οικονοµικών ̟ροσφορών α̟οσφραγίζονται 

ηλεκτρονικά, σε ηµεροµηνία και ώρα ̟ου θα γνωστο̟οιηθεί στους υ̟οψήφιους, των 

ο̟οίων οι ̟ροσφορές κρίθηκαν α̟οδεκτές µετά την αξιολόγηση των λοι̟ών 

στοιχείων αυτών. 

3. Αµέσως µετά την ηλεκτρονική α̟οσφράγιση των υ̟οφακέλων «∆ικαιολογητικά 

Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά», οι υ̟οψήφιοι  θα έχουν ηλεκτρονική ̟ρόσβαση 

στο ̟εριεχόµενο των ̟ροσφορών ̟ου α̟οσφραγίσθηκαν. Οµοίως, µετά την 

ηλεκτρονική α̟οσφράγιση των υ̟οφακέλων «Οικονοµική Προσφορά», οι 

υ̟οψήφιοι των ο̟οίων οι οικονοµικές ̟ροσφορές α̟οσφραγίσθηκαν, θα έχουν 

ηλεκτρονική ̟ρόσβαση στο ̟εριεχόµενο των ̟ροσφορών ̟ου α̟οσφραγίσθηκαν 

̟ροκειµένου να λάβουν γνώση των τιµών ̟ου ̟ροσφέρθηκαν. 

4. Η κατά τα ̟αρα̟άνω ̟ρόσβαση στο ̟εριεχόµενο των ̟ροσφορών ̟αρέχεται  

α̟οκλειστικά για το σκο̟ό της έννοµης ̟ροστασίας των υ̟οψηφίων. Α̟αγορεύεται 

η καθοιονδή ο̟τε τρό̟ο αντιγραφή ή ανα̟αραγωγή του ̟εριεχοµένου των 

̟ροσφορών, το ο̟οίο ̟ροστατεύεται κατά τις διατάξεις του νόµου. Οι ̟αραβάτες της 

̟αρα̟άνω α̟αγόρευσης υ̟έχουν αστική και ̟οινική ευθύνη. 

 

ΑΡΘΡΟ 18. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1. Μετά την ηλεκτρονική α̟οσφράγιση των ̟ροσφορών η Αναθέτουσα Αρχή 

̟ροβαίνει στην αξιολόγηση αυτών κατό̟ιν εισήγησης της Ε̟ιτρο̟ής. 

2. Συγκεκριµένα µέσα α̟ό το Σύστηµα ιδίως: 
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• Η αρµόδια Ε̟ιτρο̟ή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού, ̟ου έχει ορισθεί α̟ό την 

Αναθέτουσα Αρχή και τα µέλη της, ̟ιστο̟οιηµένοι χρήστες του συστήµατος, 

̟ροβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των κατά ̟ερί̟τωση φακέλων 

και υ̟οφακέλων των ̟ροσφορών. 

• Η Ε̟ιτρο̟ή συντάσσει και υ̟ογράφει τα κατά ̟ερί̟τωση ̟ρακτικά αξιολόγησης 

των φακέλων και υ̟οφακέλων των ̟ροσφορών. 

• Η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει τις σχετικές α̟οφάσεις ε̟ί της  αξιολόγησης των 

ηλεκτρονικών ̟ροσφορών. 

• Οι υ̟οψήφιοι ενηµερώνονται για την α̟οδοχή ή την α̟όρριψη της ̟ροσφοράς 

τους. 

• Η Ε̟ιτρο̟ή ∆ιενέργειας διαγωνισµού δύναται να α̟ευθύνει αιτήµατα στους 

υ̟οψήφιους για ̟αροχή διευκρινίσεων ε̟ί υ ο̟βληθέντων δικαιολογητικών και οι  

υ̟οψήφιοι ̟αρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά ̟ερί̟τωση ̟ροθεσµιών ̟ου 

τους ορίζονται. 

3. Ειδικότερα, µετά την ηλεκτρονική α̟οσφράγιση των υ̟οφακέλων 

«∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά»,  η Ε̟ιτρο̟ή εξετάζει τα 

στοιχεία των ̟αρα̟άνω ̟ροβαίνοντας κατ΄ αρχήν σε λε̟τοµερή έλεγχο των 

δικαιολογητικών του άρθρου 13 της ̟αρούσας. Η Ε̟ιτρο̟ή συντάσσει Πρακτικό µε 

το ο̟οίο εισηγείται στην Αναθέτουσα Αρχή τον α̟οκλεισµό α̟ό τα ε̟όµενα στάδια 

αξιολόγησης των υ ο̟ψήφιων,  ο̟υ έχουν υ̟οβάλει ελλι̟ή τα ̟αρα̟άνω στοιχεία ή 

των ο̟οίων τα υ̟οβληθέντα στοιχεία δεν ικανο ο̟ιούν τους σχετικούς όρους της 

̟αρούσας. Η Ε̟ιτρο̟ή µ̟ορεί κατά τη διάρκεια του σταδίου αυτού να ζητήσει 

διευκρινίσεις /συµ̟ληρώσεις α̟ό τους υ̟οψήφιους ε̟ί των υ̟οβληθέντων 

στοιχείων κατά τα ̟ροαναφερόµενα. Στην ̟ερί̟τωση αυτή η ̟αροχή διευκρινίσεων 

είναι υ̟οχρεωτική για τους υ̟οψήφιους ε̟ί ̟οινή α̟οκλεισµού  και δεν θεωρείται 

αντι̟ροσφορά.  
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4. Στη συνέχεια, η Ε̟ιτρο̟ή ̟ροβαίνει σε αξιολόγηση των τεχνικών ̟ροσφορών των 

υ̟οψηφίων, ̟ου έχουν ̟ροσκοµίσει ̟ροσηκόντως τα ̟αρα̟άνω δικαιολογητικά και 

οι ̟ροσφορές τους κρίνονται ̟αραδεκτές, σύµφωνα µε  τα κριτήρια και τον τύ̟ο 

αξιολόγησης ̟ου αναφέρονται στην ̟αρούσα. Μετά τη µελέτη των τεχνικών 

̟ροσφορών κάθε µέλος της  Ε̟ιτρο̟ής αξιολογεί και  βαθµολογεί κάθε τεχνική 

̟ροσφορά ανά κριτήριο. Για να ολοκληρώσει το έργο της, η Ε̟ιτρο̟ή µ̟ορεί να 

ε̟ικοινωνεί ηλεκτρονικά µε τους υ̟οψηφίους και να θέτει διευκρινιστικές ερωτήσεις 

ε̟ί των υ̟οβληθέντων στοιχείων των ̟ροσφορών. Στην ̟ερί̟τωση αυτή η ̟αροχή 

διευκρινίσεων είναι υ̟οχρεωτική για τους υ̟οψήφιους και δεν θεωρείται 

αντι̟ροσφορά. ∆ιευκρινίσεις και έγγραφα, ̟ου δίδονται αυτοβούλως α̟ό τους 

υ̟οψήφιους  ο̟οτεδή̟οτε µετά τη λήξη της  ̟ροθεσµίας υ̟οβολής των ̟ροσφορών 

τους δε γίνονται δεκτές και α̟ορρί̟τονται. Σε καµία ̟ερί̟τωση οι υ̟οψήφιοι δεν 

ε̟ιτρέ̟εται να µεταβάλουν την ̟ροσφορά τους ή να καταθέσουν αντι̟ροσφορά. 

Τρο̟ο̟οίηση της ̟ροσφοράς ή ̟ρόταση ̟ου εξοµοιώνεται µε αντι̟ροσφορά είναι 

α̟αράδεκτη και δεν λαµβάνεται υ̟όψη. Τυχόν εµφάνιση τιµών ̟ου οδηγούν στην 

α̟οκάλυψη της «Οικονοµικής Προσφοράς» σε οιοδή̟οτε σηµείο της «Τεχνικής 

Προσφοράς» α̟οτελεί λόγο α̟όρριψης της ̟ροσφοράς. 

5. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, η Ε̟ιτρο̟ή συντάσσει σχετικό 

Πρακτικό, στο ο ο̟ίο ̟εριλαµβάνεται, για κάθε ̟ροσφορά, ̟ου έχει αξιολογηθεί και 

για κάθε κριτήριο, ο βαθµός της Ε̟ιτρο̟ής, ο συντελεστής βαρύτητας και ο βαθµός 

κάθε κριτηρίου, καθώς και το σύνολο της βαθµολογίας και το διαβιβάζει στο 

αρµόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής.  

6. Για τα α̟οτελέσµατα του σταδίου του ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης 

̟ροσφορών η Αναθέτουσα Αρχή µ̟ορεί να εκδίδει µια α̟όφαση.  
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7.  Μετά την α̟οσφράγιση των οικονοµικών ̟ροσφορών, η Ε̟ιτρο̟ή ̟ροβαίνει 

στην αξιολόγησή τους σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ̟αρούσα και στη συνέχεια 

̟ροχωρεί  στην τελική αξιολόγηση και βαθµολόγηση των ̟ροσφορών. Οι 

υ̟οφάκελοι των οικονοµικών ̟ροσφορών όσων ̟ροσφορών α̟ορρίφθηκαν κατά 

την αξιολόγηση των τεχνικών και λοι̟ών στοιχείων δεν α̟οσφραγίζονται.   

8. Η Ε̟ιτρο̟ή µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των ̟ροσφορών, συντάσσει 

̟ρακτικό µε την τελική κατάταξη των ̟ροσφορών κατά φθίνουσα σειρά 

βαθµολόγησης και το διαβιβάζει στο αρµόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής.  

 Η Ε̟ιτρο̟ή στη συνέχεια καλεί τον υ̟οψήφιο Ανάδοχο  να ̟ροσκοµίσει τα 

δικαιολογητικά κατακύρωσης κατά το άρθρο 14.  

9. Για τα α̟οτελέσµατα του σταδίου αξιολόγησης της οικονοµικής ̟ροσφοράς και 

του σταδίου του ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης η Αναθέτουσα Αρχή 

µ̟ορεί να εκδίδει µια α̟όφαση.  

 

ΑΡΘΡΟ 19. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ  ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

1. Η ηλεκτρονική α̟οσφράγιση του φακέλου «∆ικαιολογητικά κατακύρωσης» του 

υ̟οψήφιου Αναδόχου γίνεται τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά και την 

̟ροσκόµιση των δικαιολογητικών σε έντυ̟η µορφή, ύστερα α̟ό σχετική ειδο ο̟ίηση 

των υ̟οψήφιων, ̟ου δικαιούνται να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών ̟ου 

υ̟εβλήθησαν. Η α̟οσφράγιση γίνεται α̟ό την Ε̟ιτρο̟ή, η ο ο̟ία συντάσσει σχετικό 

Πρακτικό.  

2. Αµέσως µετά την ανωτέρω ηλεκτρονική α̟οσφράγιση, οι υ̟οψήφιοι  θα έχουν 

ηλεκτρονική ̟ρόσβαση στο ̟εριεχόµενο του φακέλου των ∆ικαιολογητικών 

Κατακύρωσης ̟ου α̟οσφραγίσθηκε. 
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3. Όταν ο υ̟οψήφιος Ανάδοχος δεν υ̟οβάλλει/̟ροσκοµίζει εντός της ̟αρα̟άνω 

̟ροθεσµίας, ένα ή ̟ερισσότερα α̟ό τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά ̟ου 

̟ροβλέ̟ονται στο άρθρο 14 της ̟αρούσας σύµφωνα µε τα οριζόµενα σε αυτό, 

καλείται  ο υ̟οψήφιος ̟ου ̟ροσφέρει την αµέσως ε̟όµενη ̟λέον συµφέρουσα α̟ό 

οικονοµική ά̟οψη ̟ροσφορά. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου και αυτός δεν υ̟οβάλλει/  

̟ροσκοµίζει ένα ή ̟ερισσότερα α̟ό τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα ο̟οία 

α̟αιτούνται κατά τα ανωτέρω, καλείται ο υ̟οψήφιος µε την αµέσως ε̟όµενη ̟λέον 

συµφέρουσα α̟ό οικονοµική ά̟οψη ̟ροσφορά και ούτω καθεξής. Αν κανένας α̟ό 

τους υ ο̟ψήφιους δεν υ̟οβάλλει/ ̟ροσκοµίζει, σύµφωνα µε τους όρους και τις 

̟ροϋ̟οθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή ̟ερισσότερα α̟ό τα έγγραφα και 

δικαιολογητικά τα ο̟οία α̟αιτούνται α̟ό αυτές, ο διαγωνισµός µαταιώνεται. 

4. Στις ̟αρα̟άνω ̟ερι̟τώσεις, όταν ο συµµετέχων υ̟οβάλλει ψευδή ή ανακριβή 

υ̟εύθυνη δήλωση του άρθρου 13 της ̟αρούσας ή ο υ̟όχρεος ̟ρος τούτο υ̟οψήφιος 

δεν υ̟οβάλει/̟ροσκοµίσει ένα η ̟ερισσότερα α̟ό τα έγγραφα και δικαιολογητικά 

του άρθρου 14 κατα̟ί̟τει υ̟έρ της  Αναθέτουσας Αρχής  µε α̟όφασή της  η  εγγύηση 

συµµετοχής του.  

 

ΑΡΘΡΟ 20. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΑΣΥΝΗΘΙΣΤΑ ΧΑΜΗΛΕΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ / ΕΚΠΤΩΣΗ 

1. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να α̟ορρίψει αιτιολογηµένα ̟ροσφορά, µε 

α̟όφασή της µετά α̟ό σχετική εισήγηση της Ε̟ιτρο̟ής σε κάθε ̟ερί̟τωση ̟ου 

ορίζεται στην ̟αρούσα και ιδίως όταν: 

- είναι αόριστη ή ανε̟ίδεκτη εκτιµήσεως, ̟εριέχει ελλι̟ή ή ανακριβή στοιχεία ή/και 

αιρέσεις,  
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- α̟οτελεί αντι̟ροσφορά ή τρο̟ο ο̟ίηση της ̟ροσφοράς ή ̟ρόταση ̟ου κατά την 

κρίση της Αναθέτουσας Αρχής εξοµοιώνεται µε αντι̟ροσφορά, 

- α̟οτελεί εναλλακτική ̟ροσφορά ή  αφορά σε µέρος µόνον των ζητουµένων 

υ̟ηρεσιών της ̟αρούσας, 

- δεν έχει συνταχθεί και υ̟οβληθεί, σύµφωνα µε τα ̟ροβλε̟όµενα στα σχετικά 

κεφάλαια της ̟αρούσας, 

- δεν ̟εριλαµβάνει τα ̟ροβλε̟όµενα έγγραφα και δικαιολογητικά και δεν 

συνοδεύεται α̟ό τη νόµιµη εγγυητική ε̟ιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό, 

- δεν ̟εριλαµβάνει µε σαφήνεια την ̟ροσφερόµενη τιµή, ή/και εµφανίζει τιµές σε 

ο̟οιοδή̟οτε σηµείο της τεχνικής ̟ροσφοράς, 

- η οικονοµική ̟ροσφορά υ̟ερβαίνει τον ̟ροϋ̟ολογισµό της ̟αρούσας, 

- ορίζει χρόνο εκτέλεσης των υ̟ηρεσιών  µεγαλύτερο του ̟ροβλε̟οµένου στην 

̟αρούσα, 

- ο χρόνος ισχύος της ορίζεται µικρότερος του ζητούµενου µε την ̟αρούσα, 

- ̟αρουσιάζει κατά την αιτιολογηµένη κρίση της Ε̟ιτρο̟ής ∆ιαγωνισµού ουσιώδεις 

α̟οκλίσεις α̟ό τους όρους και τις ̟ροδιαγραφές της ̟αρούσας, 

- δεν είναι σύµφωνη µε τους ε̟ί µέρους υ̟οχρεωτικούς όρους της ̟αρούσας, ό̟ου 

αυτοί αναφέρονται. 

2. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται ε̟ίσης να α̟ορρίψει αιτιολογηµένα ̟ροσφορά, µε 

α̟όφασή της µετά α̟ό σχετική εισήγηση της Ε̟ιτρο̟ής, σε ̟ερί̟τωση ̟ου η 

οικονοµική ̟ροσφορά είναι ασυνήθιστα χαµηλή σε σχέση µε το αντικείµενο της 

̟αρούσας, κατό̟ιν ̟ρόσκλησης του υ̟οψήφιου ̟ρος ̟αροχή εξηγήσεων. 
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ΑΡΘΡΟ 21. ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, της συµµετοχής υ̟οψηφίου σε αυτόν και 

της διενέργειας του, έως και την κατακυρωτική α̟όφαση, ε̟ιτρέ̟εται ένσταση 

(ενδικοφανής ̟ροσφυγή) για λόγους νοµιµότητας και  ουσίας (ενδικοφανής 

̟ροσφυγή), κατ' αναλογική εφαρµογή του άρθρου 15 του Π.∆ 118/2007. Ε̟ί των 

ενστάσεων α̟οφασίζει το αρµόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής κατό̟ιν 

γνωµοδότησης της Ε̟ιτρο̟ής ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού. 

Οι ανωτέρω ενστάσεις υ̟οβάλλονται εγγράφως στο αρµόδιο για τη διενέργεια του 

διαγωνισµού όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, ως εξής: 

α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού 

Μέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος α̟ό τη δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι 

την ηµεροµηνία λήξεως της ̟ροθεσµίας υ̟οβολής των ̟ροσφορών. Για τον 

καθορισµό της ̟ροθεσµίας αυτής συνυ̟ολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της 

δηµοσίευσης και της υ̟οβολής των ̟ροσφορών. 

Η ένσταση εξετάζεται α̟ό το αρµόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής και το 

α̟οφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική α̟όφαση του το αργότερο ̟έντε (5) 

εργάσιµες ηµέρες ̟ριν α̟ό την διενέργεια του διαγωνισµού. 

β) Κατά των ̟ράξεων ή ̟αραλείψεων της Αναθέτουσας Αρχής ̟ου αφορούν την 

συµµετοχή ο̟οιουδή̟οτε υ̟οψηφίου στον διαγωνισµό ή την διενέργεια του 

διαγωνισµού ως ̟ρος τη διαδικασία ̟αραλαβής και α̟οσφράγισης των ̟ροσφορών, 

κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ιδίου του διαγωνισµού και εντός της ε̟όµενης 

εργάσιµης ηµέρας α̟ό αυτήν κατά την ο̟οία ο ενιστάµενος έλαβε γνώση του 

σχετικού φακέλου. 

Η ένσταση αυτή δεν ε̟ιφέρει αναβολή ή διακο̟ή του διαγωνισµού, αλλά εξετάζεται 

κατά την αξιολόγηση των α̟οτελεσµάτων του διαγωνισµού α̟ό το  αρµόδιο όργανο 
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της Αναθέτουσας Αρχής και εκδίδεται η σχετική α̟όφαση µετά α̟ό γνωµοδότηση 

αυτού. 

Η ένσταση κατά της συµµετοχής υ ο̟ψηφίου σε διαγωνισµό κοινο̟οιείται 

υ̟οχρεωτικά σε αυτόν κατά του ο̟οίου στρέφεται, εντός δύο (2) ηµερών α̟ό της 

υ̟οβολής της. 

γ) Κατά της διενέργειας του διαγωνισµού έως και την κατακυρωτική α̟όφαση, µέσα 

σε χρονικό διάστηµα τριών (3) εργασίµων ηµερών, αφότου ο ενδιαφερόµενος 

υ̟οψήφιος έλαβε γνώση της σχετικής ̟ράξεως ή ̟αραλείψεως  της αναθέτουσας 

αρχής. 

Η ένσταση αυτή κοινο̟οιείται υ̟οχρεωτικά, εντός δύο (2) ηµερών α̟ό την υ̟οβολή 

της, σε αυτόν κατά του ο ο̟ίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται α̟ό το αρµόδιο 

όργανο της Αναθέτουσας Αρχής και το α̟οφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική 

α̟όφαση του το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες α̟ό την λήξη της 

̟ροθεσµίας υ̟οβολής ενστάσεων. 

δ) Εκτός των ανωτέρω ̟ερι̟τώσεων, κατά της κατακυρωτικής α̟όφασης, όσον 

αφορά τη νοµιµότητα και ̟ληρότητα των δικαιολογητικών του άρθρου 10 της 

̟αρούσας διακήρυξης µέσα σε χρονικό διάστηµα τριών (3) εργασίµων ηµερών, 

αφότου ο ενδιαφερόµενος υ̟οψήφιος έλαβε γνώση της ανωτέρω κατακυρωτικής 

α̟όφασης και των ως άνω δικαιολογητικών.  

2. Τα ένδικα βοηθήµατα υ̟οβάλλονται ηλεκτρονικά  α̟ό τους οικονοµικούς 

φορείς/υ̟οψήφιους  µέσω του συστήµατος και ε̟ισυνά̟τοντας το σχετικό έγγραφο 

σε µορφή αρχείου τύ̟ου .pdf το ο̟οίο φέρει ψηφιακή υ̟ογραφή.  

3. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου το εν λόγω έγγραφο δεν φέρει ψηφιακή υ̟ογραφή ο 

οικονοµικός φορέας το υ̟οβάλλει και σε έντυ̟η µορφή (̟ρωτότυ̟ο) εντός τριών (3) 

εργασίµων ηµερών α̟ό την ηλεκτρονική υ ο̟βολή. Σε ̟ερί̟τωση α̟οστολής µε 
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ταχυδροµείο ως ηµεροµηνία α̟οστολής λογίζεται η ηµεροµηνία ̟ου φέρει η 

σφραγίδα του ταχυδροµείου. 

4.  Σε κάθε ̟ερί̟τωση, η ηµεροµηνία άσκησης είναι η ηµεροµηνία της ηλεκτρονικής 

υ̟οβολής, εκτός εάν υ̟άρχει ̟ερί̟τωση διάστασης µεταξύ του κειµένου αυτής, ό̟ως 

έχει υ̟οβληθεί ηλεκτρονικά, και του ενδίκου βοηθήµατος, ό̟ως έχει ̟ροσκοµισθεί 

α̟ό τον οικονοµικό φορέα, ο̟ότε ως ηµεροµηνία άσκησης του ενδίκου βοηθήµατος 

λογίζεται η ηµεροµηνία α̟οστολής. 

5. Μετά την υ̟οβολή ένδικου βοηθήµατος η Αναθέτουσα Αρχή ̟ροβαίνει στην 

αξιολόγηση αυτού, εφαρµοζόµενων κατά τα λοι̟ά των σχετικών διατάξεων του 

νόµου. 

 

ΑΡΘΡΟ 22. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΕΓΓΡΑΦΑ 

Οι υ̟οψήφιοι έχουν ̟ρόσβαση στα έγγραφα ̟ου ̟αράγονται στο σύστηµα κατά τα 

οριζόµενα ̟αρα̟άνω, εφαρµοζόµενων κατά τα λοι̟ά των διατάξεων του άρθρου 5 

του Ν. 2690/1999, των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δηµόσιο έγγραφο 

(ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β’ 1317/23.04.2012) και αυτών της ̟ερί̟τωσης β της 

̟αραγράφου 2 του άρθρου 6 του Ν. 4155/2013.  

ΑΡΘΡΟ 23. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΑΚΥΡΩΣΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα κατά την αιτιολογηµένη κρίση της και 

αζηµίως για αυτήν να ακυρώσει το ∆ιαγωνισµό σε ο ο̟ιοδή̟οτε στάδιο της 

διαδικασίας, να ε̟αναλάβει αυτόν ή να µαταιώσει την λήψη των ζητουµένων 

υ̟ηρεσιών  σε ο ο̟ιοδή̟οτε στάδιο της διαδικασίας, και ιδίως:  

α) για ̟αράτυ̟η διεξαγωγή, εφόσον α̟ό την ̟αρατυ̟ία ε̟ηρεάζεται το 

α̟οτέλεσµα της διαδικασίας,  

β) εάν το α̟οτέλεσµα κρίνεται αιτιολογηµένα µη ικανο̟οιητικό,  
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γ) εάν υ̟ήρξε µεταβολή των αναγκών σε σχέση µε τις  υ̟ό ανάθεση υ̟ηρεσίες και 

δεν χρειάζεται ̟λέον αυτές. 

ΑΡΘΡΟ 24. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1. Η Αναθέτουσα Αρχή γνωστο̟οιεί ηλεκτρονικά στους υ̟οψήφιους την α̟όφαση 

κατακύρωσης. 

2. Στον Ανάδοχο στον ο̟οίο έγινε κατακύρωση, µετά την ̟αρέλευση του 

υ̟οχρεωτικού χρόνου αναµονής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π∆ 118/2007 και την 

̟ροέγκριση του σχεδίου σύµβασης α̟ό τη διαχειριστική αρχή, α̟οστέλλεται σχετική 

ανακοίνωση ̟ου ̟εριλαµβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα: 

α. Περιγραφή των υ̟ηρεσιών  

β. Την τιµή 

γ. Την Αναθέτουσα Αρχή  

δ. Τη συµφωνία της κατακύρωσης µε τους όρους της διακήρυξης και µε το σχέδιο της 

σύµβασης  

ε. Την ̟ροθεσµία υ̟ογραφής της σύµβασης 

Με την ανακοίνωση, η σύµβαση θεωρείται ως συναφθείσα και το έγγραφο της 

Σύµβασης έχει µόνο α̟οδεικτικό χαρακτήρα.  

4. Ο Ανάδοχος στον ο̟οίο κατακυρώθηκε  το α̟οτέλεσµα του διαγωνισµού 

υ̟οχρεούται να ̟ροσέλθει σε δέκα (10) µέρες α̟ό την ηµεροµηνία κοινο ο̟ίησης της 

ανακοίνωσης για την υ̟ογραφή της σύµβασης ̟ροσκοµίζοντας εγγύηση καλής 

εκτέλεσης αυτής αόριστης διάρκειας ίση µε το 5% του  τιµήµατος µη 

συµ̟εριλαµβανοµένου ΦΠΑ, ό̟ως  αναφέρεται στην α̟όφαση κατακύρωσης. Η 

εγγυητική ε̟ιστολή καλής εκτέλεσης κατα̟ί̟τει υ̟έρ της Αναθέτουσας Αρχής µε 

α̟όφασή της  σε κάθε ̟ερί̟τωση ̟ου ορίζεται στη σύµβαση, άλλως  ε̟ιστρέφεται 

στον Ανάδοχο µετά την οριστική ̟αραλαβή του Έργου και ύστερα α̟ό την 

εκκαθάριση των τυχόν α̟αιτήσεων α̟ό τους συµβαλλόµενους. 
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 Ο Ανάδοχος µ̟ορεί να ̟ροσέλθει για την υ̟ογραφή της σύµβασης το αργότερο 

µέσα σε δέκα (10) ηµέρες α̟ό την ηµεροµηνία κοινο̟οίησης της ανακοίνωσης.  

5. Αν η κατακύρωση γίνει σε αλλοδα̟ό Ανάδοχο η ανακοίνωση α̟ευθύνεται στον 

αντίκλητό του στην Ελλάδα αν υ̟άρχει, άλλως στον αλλοδα̟ό Ανάδοχο.  

6. Αν ο Ανάδοχος δεν ̟ροσέλθει να υ ο̟γράψει τη σύµβαση ή δεν ̟ροσκοµίσει 

εγγυητική ε̟ιστολή καλής εκτέλεσης κατά τα οριζόµενα στην ̟αρούσα κηρύσσεται 

έκ̟τωτος µε α̟όφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Αναθέτουσας Αρχής ο̟ότε η 

Εγγυητική Ε̟ιστολή Συµµετοχής του κατα̟ί̟τει αυτοδικαίως υ̟έρ της Αναθέτουσας 

Αρχής µετά την έκδοση της ̟αρα̟άνω  α̟όφασής της.  

7. Η µεταξύ του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής σύµβαση καταρτίζεται στην 

ελληνική γλώσσα, ορίζει τον τό̟ο και το χρόνο υ̟ογραφής της και τα στοιχεία των 

συµβαλλοµένων και ̟εριέχει τους όρους ̟ου αναφέρονται στην ̟αρούσα. 

∆ια̟ραγµάτευση της σύµβασης δεν ε̟ιτρέ̟εται. 

8. Ο̟οιαδή̟οτε τρο̟ο̟οίηση των όρων της Σύµβασης δύναται να γίνει µόνο 

εγγράφως, θα αφορά ε̟ιµέρους όρους της ήδη καταρτισθείσας Σύµβασης και δεν θα 

̟εριλαµβάνει ε̟ουδενί όρους ̟ου θα µετέβαλαν ουσιωδώς το αντικείµενο της 

αρχικής Σύµβασης. Η τρο̟ο̟οιηµένη Σύµβαση θα υ̟ογράφεται και α̟ό τους δύο 

συµβαλλόµενους, α̟οκλειόµενης, ρητά, ο̟οιασδή̟οτε τρο̟ο ο̟ίησης µε ̟ροφορική 

συµφωνία και µε την ̟ροϋ̟όθεση ότι θα εξασφαλίζεται η εκτέλεση του έργου ό̟ως 

αυτό έχει ̟ροδιαγραφεί. 

9. Το κείµενο της σύµβασης κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο ο̟οίο στηρίζεται, 

εκτός κατάδηλων σφαλµάτων ή ̟αραδροµών. Για θέµατα ̟ου δεν ρυθµίζονται ρητά 

α̟ό τη σύµβαση ή σε ̟ερί̟τωση ̟ου ανακύψουν αντικρουόµενοι/ αντιφατικοί όροι 

αυτής, για την ερµηνεία της λαµβάνονται υ̟όψη κατά σειρά η α̟όφαση 

κατακύρωσης,  η οικονοµική και τεχνική ̟ροσφορά του Αναδόχου και  η διακήρυξη. 
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ΜΕΡΟΣ Β΄: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ –

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ –  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

 
Β.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

Το Κέντρο Ε̟αγγελµατικής Κατάρτισης του Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής, µε 

διακριτικό τίτλο ΚΕΚ/ΚΨΥ, είναι Αστική µη Κερδοσκο̟ική Εταιρεία (ΑµΚΕ) µε 

κύριο εταίρο το Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής & Ερευνών (ΕΚΕΨΥΕ). Το 

ΚΕΚ/ΚΨΥ είναι φορέας Συνεχιζόµενης Ε̟αγγελµατικής  Κατάρτισης, 

̟ιστο̟οιηµένος α̟ό τον ΕΟΠΠΕΠ (̟ρ.ΕΚΕΠΙΣ) (Αρ. Πιστο ο̟ίησης ΕΚΕΠΙΣ 

11101169) και Πιστο̟οιηµένος Φορέας – ∆ικαιούχος Έργων & Ενεργειών 

χρηµατοδοτούµενων α̟ό το ΕΣΠΑ (Α.̟. ΕΥΤΥΚΑ 5082/25-11-2010).  

 

Το ΚΕΚ/ΚΨΥ έχει υλο̟οιήσει κατά το Γ΄  ΚΠΣ και συνεχίζει να υλο̟οιεί κατά την 

̟αρούσα ̟ρογραµµατική ̟ερίοδο – στο ̟λαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 – 2013 - δράσεις 

ανά̟τυξης των γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρώ̟ινου δυναµικού των τοµέων 

υγείας, ψυχικής υγείας και κοινωνικής φροντίδας, ̟ρογράµµατα συνεχιζόµενης 

κατάρτισης εργαζοµένων και ανέργων των ανωτέρω τοµέων, καθώς ε̟ίσης και 

̟ρογράµµατα υ̟οστήριξης της κοινωνικής και εργασιακής ένταξης ατόµων µε 

̟ροβλήµατα ψυχικής υγείας. Κατά την τελευταία ̟ερίοδο, η δραστηριότητα του 

ΚΕΚ/ΚΨΥ διευρύνεται µε την εκ̟όνηση ερευνών και διαγνωστικών µελετών, καθώς  

ε̟ίσης και µε το σχεδιασµό και ανά̟τυξη καινοτόµων - ολοκληρωµένων δράσεων 

για την αναβάθµιση των ανθρώ̟ινων ̟όρων του τοµέα ψυχικής υγείας και την 

ενίσχυση της ̟οιοτικής διάστασης στη λειτουργία των µονάδων ψυχικής υγείας. 
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Για την εκ̟λήρωση των στόχων του, το ΚΕΚ/ΚΨΥ έχει ανα̟τύξει ένα ευρύτατο 

δίκτυο συνεργασιών µε φορείς και έµ̟ειρους ε̟ιστήµονες - ε̟αγγελµατίες των 

τοµέων υγείας, ψυχικής υγείας  και κοινωνικής φροντίδας, µε µονάδες υγείας και 

ψυχικής υγείας και µε τα όργανα διοίκησης των φορέων (διοικήσεις Νοσοκοµείων 

και Υγειονοµικών Περιφερειών, διοικήσεις Φορέων ψυχικής υγείας, µέλη ∆ΕΠ, µέλη 

ΤΕΨΥ κλ̟). Ε̟ι̟ροσθέτως, το ΚΕΚ/ΚΨΥ συνεργάζεται µε φορείς του εξωτερικού, 

στο ̟λαίσιο υλο̟οίησης διακρατικών σχεδίων και εκ̟αιδευτικών ̟ρογραµµάτων.  

 

Β.1.1. Η Πράξη µε διακριτικό τίτλο: ‘’Πρόγραµµα ∆ΑΦΝΗ’’ 

 

Κατά την ̟αρούσα φάση και για τα έτη  2014 και 2015, το ΚΕΚ/ΚΨΥ  υλο̟οιεί την 

Πράξη µε τίτλο:  «Πρόγραµµα “∆ΑΦΝΗ”: Αναβάθµιση και Πιστο̟οίηση των 

γνώσεων και δεξιοτήτων των Φροντιστών ατόµων µε ̟ροβλήµατα ψυχικής υγείας, 

ασθενών µε άνοια και ενηλίκων ατόµων του φάσµατος του αυτισµού» (δ.τ. 

‘’Πρόγραµµα ∆ΑΦΝΗ’’), µε Κωδ. MIS: 383621 και Κωδ. Σ.Α. ΠΡΑΞΗΣ: 

2012ΣΕ09180192. Η συγκεκριµένη Πράξη  έχει ενταχθεί για χρηµατοδότηση στον 

Άξονα 5 του Ε.Π. ‘’Ανά̟τυξη Ανθρώ̟ινου ∆υναµικού’’, στο ̟λαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 

- 2013 και συγχρηµατοδοτείται α̟ό το  Ευρω̟αϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) και το 

Υ̟ουργείο Υγείας.  

Η υλο̟οίηση της συγκεκριµένης Πράξης  α̟οσκο̟εί στην αναβάθµιση και 

̟ιστο̟οίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρώ̟ινου δυναµικού  ̟ου 

α̟ασχολείται ή ̟ρόκειται να α̟ασχοληθεί στην ̟αροχή υ̟ηρεσιών κατ΄ οίκον 

φροντίδας  ατόµων µε ̟ροβλήµατα ψυχικής υγείας, µε ε̟ικέντρωση σε ασθενείς µε 

άνοια και ενήλικα άτοµα του φάσµατος του αυτισµού ̟ου διαβιούν µε τις 

οικογένειές τους.  
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Η Πράξη ̟εριλαµβάνει ένα ολοκληρωµένο και αλληλοσυµ̟ληρούµενο ̟λέγµα 

Υ̟οέργων:  καταγραφή της υφιστάµενης κατάστασης στο χώρο,  ανά̟τυξη 

̟εριεχοµένου και ̟ροδιαγραφών εκ̟αίδευσης και συστήµατος ̟ιστο̟οίησης 

γνώσεων και δεξιοτήτων, δηµιουργία συστήµατος (Μητρώου) σύζευξης ̟ροσφοράς-

ζήτησης εργασίας των ̟ιστο̟οιηµένων Ε̟ιµελητών Προσω̟ικής Φροντίδας και µια 

̟ρώτη ̟ιλοτικού χαρακτήρα φάση εκ̟αίδευσης & ̟ιστο̟οίησης ̟ερί̟ου 400 

Φροντιστών Ψυχικής Υγείας. Τα α̟οτελέσµατα του έργου αφορούν τόσο στην 

ικανο̟οίηση άµεσων αναγκών των ασθενών και  των οικογενειών τους, όσο και στην 

̟ροώθηση στην α̟ασχόληση και στην ε̟ίσηµη αγορά εργασίας ενός σηµαντικού 

αριθµού ανέργων ή άτυ̟α α̟ασχολουµένων ατόµων. Μεσο- µακρο̟ρόθεσµα, 

αναµένεται το έργο να ̟αράξει αισθητές ε̟ι̟τώσεις στην οικονοµία (εξοικονόµηση 

̟όρων, αύξηση εσόδων στα ασφαλιστικά ταµεία) και στην κοινωνία (δηµιουργία 

α̟ασχόλησης, α̟οτρο̟ή ιδρυµατισµού και κοινωνικού α̟οκλεισµού, ανακούφιση 

οικογενειών και α̟οδέσµευση δυνητικά εργαζοµένων συγγενών). Ε̟ίσης, θα 

συµβάλλει στην ε̟ίτευξη ετοιµότητας για αντα̟όκριση της αγοράς εργασίας στις 

ευκαιρίες ανά̟τυξης υ̟ηρεσιών υ̟οδοχής και φιλοξενίας στην Ελλάδα ατόµων 

τρίτης ηλικίας α̟ό τις χώρες της ΕΕ 

 

Την υλο̟οίηση του έργου ε̟ιβάλλει η αναγκαιότητα ̟οιοτικής και ̟οσοτικής 

αναβάθµισης της µακροχρόνιας φροντίδας ασθενών των ̟αρα̟άνω κατηγοριών, 

µέσω της δηµιουργίας µηχανισµού ̟ιστο̟οίησης των Φροντιστών Ψυχικής Υγείας, 

σύµφωνα και µε το σχετικό Ε̟αγγελµατικό Περίγραµµα ̟ου έχει ετοιµασθεί α̟ό το 

ΕΚΕΠΙΣ για την ειδικότητα του Ε̟ιµελητή/τριας Προσω̟ικής Φροντίδας.  

Ταυτόχρονα, το έργο θα  ̟ροετοιµάσει βιώσιµη λύση για την σύζευξη της ̟ροσφοράς 

̟ιστο̟οιηµένων Φροντιστών Ψυχικής Υγείας και ζήτησης αντίστοιχων υ̟ηρεσιών 

α̟ό τις οικογένειες.  Α̟ό την άλλη ̟λευρά, το ̟ροτεινόµενο έργο θα συµβάλλει στη 
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δηµιουργία σηµαντικών οικονοµιών κλίµακας, α̟ορροφώντας σηµαντικό µέρος της 

̟ίεσης για δηµιουργία νέων – και ακριβών – δοµών φιλοξενίας και στέγασης ̟ου 

εµ̟ερικλείουν τον κίνδυνο του ιδρυµατισµού, ενώ θα α̟οφορτίσει τους 

λειτουργούντες φορείς φιλοξενίας ασθενών των ̟αρα̟άνω κατηγοριών, τουλάχιστον 

για εκείνους τους ασθενείς οι ο̟οίοι, µε την κατάλληλη  φροντίδα, µ̟ορούν να 

διαβιούν στο οικογενειακό τους ̟εριβάλλον. 

 

Η διάρκεια υλο̟οίησης της Πράξης εκτιµάται  συνολικά σε 22,5 µήνες, ενώ ο 

̟ροϋ̟ολογισµός ανέρχεται στο 1.960.000 Ευρώ και θα καλύψει τη διερεύνηση της 

υφιστάµενης κατάστασης στον τοµέα, την εκτίµηση των αναγκών για την κατ΄ οίκον 

φροντίδα, τον εντο̟ισµό  της οµάδας στόχου, την ανά̟τυξη των εκ̟αιδευτικών 

̟ακέτων, εργαλείων και συστηµάτων, την κατάρτιση και ̟ιστο̟οίηση Ε̟ιµελητών 

Προσω̟ικής Φροντίδας Ψυχικής Υγείας, την υ̟οστήριξη της εφαρµογής και την 

ε̟ικοινωνία της Πράξης. Το µεγαλύτερο µέρος του ̟ροϋ̟ολογισµού θα δα̟ανηθεί 

στην κατάρτιση, ενώ, µέσω της ερευνητικής διαδικασίας θα καταγραφεί η διεθνής 

εµ̟ειρία και οι καλές ̟ρακτικές ̟ου ̟ροκρίνονται για το συγκεκριµένο ζήτηµα στο 

διεθνή χώρο. 

 

Β.1.2. Η αρχιτεκτονική του Προγράµµατος ‘’∆ΑΦΝΗ’’ 

 

Το φυσικό αντικείµενο της Πράξης ̟εριλαµβάνει συνολικά 5 αλληλοσυµ̟ληρούµενα  

Υ̟οέργα, των ο̟οίων  το ̟εριεχόµενο α̟οτυ̟ώνεται συνο̟τικά στη συνέχεια: 

• ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Α̟οτύ̟ωση εκ̟αιδευτικών αναγκών των Ε̟ιµελητών  

Προσω̟ικής Φροντίδας (ΕΠΦ) ̟ου α̟ασχολούνται µε ασθενείς µε άνοια και 

ενήλικα άτοµα του φάσµατος του αυτισµού: Υφιστάµενη κατάσταση, 

διαφορο ο̟ιήσεις α̟ό το ε̟ιθυµητό ̟ροφίλ δεξιοτήτων. Α̟οτύ̟ωση 

(γεωγραφική) της ̟ροσφοράς και ζήτησης σε θέσεις κατ΄ οίκον φροντίδας 
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ατόµων µε ̟ροβλήµατα άνοιας και αυτισµού, εκτίµηση του κόστους της 

̟αροχής της υ̟ηρεσίας. Ανά̟τυξη Εκ̟αιδευτικού Υλικού για την 

̟ροσαρµογή του ανθρώ̟ινου δυναµικού ̟ου α̟ασχολείται στην κατ’ οίκον 

φροντίδα των ατόµων των ανωτέρω κατηγοριών, στις τρεις (3) ̟εριφέρειες 

Σταδιακής Εξόδου: Αττική – Κεντρική Μακεδονία – ∆υτική Μακεδονία».  

• ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Σχέδιο θεσµικού ̟λαισίου και υ̟οστήριξη της ̟ιλοτικής φάσης 

̟ιστο̟οίησης ΕΠΦ ασθενών µε άνοια και ενήλικων ατόµων του φάσµατος του 

αυτισµού: Σχεδιασµός εξειδικευµένης Μεθόδου Πιστο̟οίησης γνώσεων και 

δεξιοτήτων ΕΠΦ, ανά̟τυξη λειτουργικού Μητρώου ̟ιστο̟οιηµένων ΕΠΦ και 

Μηχανισµού σύζευξης ̟ροσφοράς – ζήτησης εργασίας ΕΠΦ, υ̟οστήριξη 

φορέα διαχείρισης του Μητρώου στην ̟ιστο ο̟ίηση ̟ρώτης σειράς ΕΠΦ, 

̟εριλαµβανοµένων των ε̟ωφεληθέντων α̟ό τις εκ̟αιδευτικές δράσεις του 

̟αρόντος έργου στις τρεις (3) ̟εριφέρειες Σταδιακής Εξόδου: Αττική – 

Κεντρική Μακεδονία – ∆υτική Μακεδονία» 

• ΥΠΟΕΡΓΟ 3: Υλο̟οίηση Προγραµµάτων Κατάρτισης σε εθνικό ε̟ί̟εδο και 

Ε̟ιστηµονική / Τεχνική στήριξη της εφαρµογής της Πράξης. 

• ΥΠΟΕΡΓΟ 4: Ευαισθητο̟οίηση - ∆ηµοσιότητα και διάχυση α̟οτελεσµάτων  

της Πράξης. 

• ΥΠΟΕΡΓΟ 5: Συµ̟λήρωση – αναβάθµιση εξο̟λισµού του ΚΕΚ/ΚΨΥ για την 

α̟οτελεσµατική υλο̟οίηση της Πράξης, µε χρήση της ρήτρας ευελιξίας 

 

Το Υ̟οέργο 1 βρίσκεται σε φάση υλο̟οίησης µε στόχο την «α̟οτύ̟ωση της ̟ροσφοράς 

και ζήτησης σε θέσεις κατ΄ οίκον φροντίδας ατόµων µε ̟ροβλήµατα άνοιας και αυτισµού, 

Α̟οτύ̟ωση εκ̟αιδευτικών αναγκών των Ε̟ιµελητών Προσω̟ικής Φροντίδας (ΕΠΦ) και 

Ανά̟τυξη Εκ̟αιδευτικού Υλικού».  
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Η ̟αρούσα Προκήρυξη αφορά στην Υλο̟οίηση του Υ̟οέργου 2, το ο̟οίο στοχεύει 

στον σχεδιασµό εξειδικευµένης  «µεθόδου» ̟ιστο ο̟ίησης γνώσεων και δεξιοτήτων 

ΕΠΦ, στην ανά̟τυξη «Μητρώου» ̟ιστο ο̟ιηµένων ΕΠΦ και Μηχανισµού σύζευξης 

̟ροσφοράς - ζήτησης εργασίας των ΕΠΦ, στην υ̟οστήριξη φορέα διαχείρισης του 

Μητρώου για την ̟ιστο̟οίηση ̟ρώτης σειράς ΕΠΦ, συµ̟εριλαµβανοµένων των 

ε̟ωφεληθέντων α̟ό τις εκ̟αιδευτικές δράσεις» ̟ου ̟ροβλέ̟ονται στην Πράξη. 

Β.1.3. Το Περιεχόµενο του Υ̟οέργου (2) µε διακριτικό τίτλο: «Ανά̟τυξη 

Εκ̟αιδευτικού Υλικού για την Κατάρτιση του ανθρώ̟ινου δυναµικού ̟ου 

α̟ασχολείται στην κατ΄ οίκον φροντίδα ψυχικά ασθενών, ασθενών µε άνοια και 
ατόµων του φάσµατος του αυτισµού»  

 

Η ̟αρούσα ∆ιακήρυξη αφορά στην Υλο̟οίηση του Υ̟οέργου 2, το ο̟οίο θα έχει 

διακριτικό τίτλο «Σχέδιο Πιλοτικής φάσης ̟ιστο̟οίησης ΕΠΦ ασθενών µε άνοια και 

ενήλικων ατόµων του φάσµατος του αυτισµού» και, ειδικότερα, αφορά: 

• στον σχεδιασµό εξειδικευµένης  Μεθόδου Πιστο̟οίησης γνώσεων και 

δεξιοτήτων Ε̟ιµελητών Προσω̟ικής Φροντίδας (ΕΠΦ) Ψυχικής Υγείας,  

• στην ανά̟τυξη «λειτουργικού» Μητρώου ̟ιστο̟οιηµένων ΕΠΦ, καθώς και 

Μηχανισµού σύζευξης της ̟ροσφοράς µε τη ζήτηση α̟ασχόλησης των ΕΠΦ,  

• στην ̟ρόταση δηµιουργίας «Φορέα ∆ιαχείρισης» του «Μητρώου», 

• στην υ̟οστήριξη του φορέα διαχείρισης (ή άλλου φορέα ̟ου θα υ̟οδείξει η 

Αναθέτουσα Αρχή κατά τη διαδικασία µετάβασης στο νέο «σύστηµα»), του 

Μητρώου κατά την ̟ιστο̟οίηση της «̟ρώτης σειράς» των ΕΠΦ, 

̟εριλαµβανοµένων και των ε̟ωφεληθέντων α̟ό τις εκ̟αιδευτικές δράσεις 

του Προγράµµατος  

• στην ̟ροετοιµασία σχεδίου θεσµικού και κανονιστικού ̟λαισίου ̟ου θα 

διέ̟ει τη διαδικασία ̟ιστο̟οίησης και α̟ασχόλησης των ΕΠΦ 

Αναµενόµενα Προϊόντα του Υ̟οέργου 2:   
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• Εκ̟όνηση θεσµικού ̟λαισίου και εργαλείου/συστήµατος ̟ιστο̟οίησης των 

γνώσεων και δεξιοτήτων των ΕΠΦ Ψυχικής Υγείας, 

• Κατάρτιση και ̟ιλοτική διαχείριση Μητρώου ΕΠΦ Ψυχικής Υγείας, το ο̟οίο 

θα υ̟οστηρίζεται α̟ό ηλεκτρονική Βάση δεδοµένων, 

• Μηχανισµός σύζευξης ̟ροσφοράς - ζήτησης εργασίας των ΕΠΦ και ζήτησης 

αντίστοιχων υ̟ηρεσιών α̟ό τις οικογένειες των ασθενών.   

• Υ̟οστήριξη του «∆ιαχειριστή» του Μητρώου για την ̟ιστο̟οίηση της 

«̟ρώτης σειράς» ΕΠΦ. 

• Πιστο̟οίηση έως 350 ΕΠΦ 

 

Β.2. ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ - ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ  

Τα Παραδοτέα του Έργου και το χρονοδιάγραµµα υ̟οβολής τους έχουν ως εξής: 

• Παραδοτέο Π.1:  

o Έκθεση εναλλακτικών µεθόδων ̟ιστο̟οίησης γνώσεων και δεξιοτήτων 

Ε̟ιµελητών Προσω̟ικής Φροντίδας (ΕΠΦ) Ψυχικής Υγείας (µε βάση 

διεθνή ̟ρότυ̟α και καλές ̟ρακτικές),  

o Ανάλυση και αξιολόγηση του υφιστάµενου θεσµικού και κανονιστικού 

̟λαισίου ̟ου αφορά άµεσα και έµµεσα στη διαδικασία ̟ιστο ο̟ίησης 

και α̟ασχόλησης των ΕΠΦ 

o ∆ιατύ̟ωση εναλλακτικών σεναρίων κατάρτισης «Μητρώου| ΕΠΦ 

Ψυχικής Υγείας (̟εριεχόµενο, διαδικασίες, κανονισµός λειτουργίας, 

̟ρόσβαση ενδιαφερόµενων ΕΠΦ, υ̟οστήριξη µηχανισµού «σύζευξης» 

κ.λ̟.).  

o Εναλλακτικές ̟ροσεγγίσεις του «κατάλληλου» Φορέα – ∆ιαχειριστή του 

Μητρώου (διερεύνηση υφιστάµενων Φορέων και διατύ̟ωση 
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̟ροτάσεων). 

o Έκθεση ̟ε̟ραγµένων υ̟οστηρικτικών υ̟ηρεσιών ̟ρος την 

Αναθέτουσα Αρχή κατά την χρονική ̟ερίοδο αναφοράς του Π.1. 

Το Παραδοτέο Π1 υ̟οβάλλεται το αργότερο µέχρι δύο µήνες α̟ό την ηµεροµηνία 

υ̟ογραφής της Σύµβασης.  

 

• Παραδοτέο Π.2:  

o ∆ιαµόρφωση τελικής ̟ρότασης για την ανά̟τυξη 

εργαλείου/συστήµατος ̟ιστο̟οίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων των 

ΕΠΦ Ψυχικής Υγείας.  

o Έκθεση ̟ροετοιµασίας  θεσµικού και  κανονιστικού ̟λαισίου ̟ου θα 

διέ̟ει τη διαδικασία ̟ιστο̟οίησης και α̟ασχόλησης των ΕΠΦ. 

Εµ̟λεκόµενοι Φορείς και Αρχές, ε̟ισ̟εύδουσα Υ̟ηρεσία, 

̟ροετοιµασία διάταξης Νόµου (εφόσον α̟αιτηθεί) και εισηγητικής 

Έκθεσης. 

o Προσδιορισµός «Μητρώου| ΕΠΦ Ψυχικής Υγείας και οριστικο̟οίηση 

της αρχιτεκτονικής, της διάρθρωσής του σε «Υ̟οσυστήµατα», καθώς  

και των λειτουργικών του α̟αιτήσεων. 

o Προδιαγραφές και α̟αιτήσεις Χρηστών για την ανά̟τυξη βάσης 

δεδοµένων υ̟οστήριξης της λειτουργίας του «Μητρώου», 

συµ̟εριλαµβανοµένων του µηχανισµού σύζευξης και του ̟ρότυ̟ου 

̟ιστο̟οίησης. 

o Προσδιορισµός του «κατάλληλου» Φορέα – ∆ιαχειριστή του Μητρώου 

και υ̟οστήριξης / ̟αρακολούθησης της «Σύζευξης». 

o ∆ιαδικασίες και χρονοδιάγραµµα µετάβασης στο νέο «Σύστηµα» 

̟ιστο̟οίησης και α̟ασχόλησης ̟ιστο̟οιηµένων ΕΠΦ-ΨΥ 
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o Κρίσιµοι ̟αράγοντες ε̟ιτυχίας του νέου Συστήµατος. 

o Υ̟οστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής στην ̟ιστο̟οίηση του Προτύ ο̟υ. 

o Έκθεση ̟ε̟ραγµένων υ̟οστηρικτικών υ̟ηρεσιών ̟ρος την 

Αναθέτουσα Αρχή κατά την χρονική ̟ερίοδο αναφοράς του Π.2. 

Το Παραδοτέο Π2 υ̟οβάλλεται το αργότερο µέχρι τέσσερις µήνες α̟ό την 

ηµεροµηνία υ̟ογραφής της Σύµβασης. 

 

• Παραδοτέο Π.3:  

o Ανά̟τυξη βάσης δεδοµένων υ̟οστήριξης της λειτουργίας του 

«Μητρώου».  

o Εξωτερικές οντότητες του Μητρώου και σχέσεις µε αυτές (ανταλλαγές 

δεδοµένων, ̟ρόσβαση, ασφάλεια, εξουσιοδοτήσεις κ.λ̟.). 

o Ενσωµάτωση µεθόδων και λειτουργιών «σύζευξης» στο Μητρώο 

o Ενσωµάτωση των λειτουργικών ̟εριοχών του  εργαλείου/συστήµατος 

̟ιστο̟οίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων των ΕΠΦ Ψυχικής Υγείας. 

o Πιλοτική εφαρµογή του «Συστήµατος». 

o Υ̟οστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής στις διαδικασίες συνεργασίας µε 

τον ̟ροτεινόµενο Φορέα – ∆ιαχειριστή του Μητρώου και υ̟οστήριξης 

/ ̟αρακολούθησης της «Σύζευξης». 

o Έκθεση ̟ε̟ραγµένων λοι̟ών υ̟οστηρικτικών υ̟ηρεσιών ̟ρος την 

Αναθέτουσα Αρχή κατά την χρονική ̟ερίοδο αναφοράς του Π.3. 

Το Παραδοτέο Π3 υ̟οβάλλεται το αργότερο µέχρι έξι µήνες α̟ό την ηµεροµηνία 

υ̟ογραφής της Σύµβασης. 

 

• Παραδοτέο Π4:  

o Πιλοτική εφαρµογή του «Συστήµατος». 
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o Υ̟οστήριξη του «∆ιαχειριστή» του Μητρώου για την ̟ιστο̟οίηση της 

«̟ρώτης σειράς» ΕΠΦ. 

o ∆ιαδικασίες ̟ιστο̟οίησης µέχρι 350 ΕΠΦ 

o Έκθεση ̟ε̟ραγµένων λοι̟ών υ̟οστηρικτικών υ̟ηρεσιών ̟ρος την 

Αναθέτουσα Αρχή κατά την χρονική ̟ερίοδο αναφοράς του Π.4. 

Το Παραδοτέο Π4 υ̟οβάλλεται το αργότερο µέχρι οκτώ µήνες α̟ό την ηµεροµηνία 

υ̟ογραφής της Σύµβασης. 

Β.3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Β.3.1 Τρό̟ος υ̟οβολής:  

Η Τεχνική ̟ροσφορά υ̟οβάλλεται ηλεκτρονικά στον υ̟οφάκελο «∆ικαιολογητικά 

Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά» σε µορφή pdf, το ο̟οίο υ̟ογράφεται ψηφιακά 

και υ̟οβάλλεται α̟ό τον υ̟οψήφιο.   

Εφόσον α̟αιτήσεις της ∆ιακήρυξης για την τεχνική ̟ροσφορά δεν έχουν 

α̟οτυ̟ωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο 

υ̟οψήφιος ε̟ισυνά̟τει στην τεχνική του ̟ροσφορά ψηφιακά υ̟ογεγραµµένα τα 

σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.  

 

Β.3.2 Περιεχόµενο τεχνικής ̟ροσφοράς:  

Β.3.2.1 Η Τεχνική Προσφορά, ̟ου θα υ̟οβάλει ο υ̟οψήφιος Ανάδοχος ̟ρέ̟ει να 

̟εριέχει ε̟ί ̟οινή α̟οκλεισµού τα Κεφάλαια 1, 2 και τις ε̟ιµέρους  ενότητες 

(̟εριεχόµενα ̟ροσφοράς),  ό̟ως αναφέρονται κατωτέρω, στον αντίστοιχο  µέγιστο 

αριθµό σελίδων ̟ου αναφέρεται ανά Κεφάλαιο: 

 

1 Μεθοδολογική   ̟ροσέγγιση   υλο̟οίησης του «Έργου» (µέχρι 35 
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σελίδες)  

1.1 

• Μεθοδολογία υλο̟οίησης/οργάνωσης του Έργου 

• των Φροντιστών και σχεδιασµού του Εκ̟αιδευτικού 

Προγράµµατος 

1.2 

• Πηγές και µεθοδολογία ̟ροσέγγισης, αξιολόγησης και 

̟αρουσίασης της διεθνούς εµ̟ειρίας και των καλών ̟ρακτικών 

ως ̟ρος την ανά̟τυξη και λειτουργία «Μητρώων», Προτύ̟ων 

Πιστο̟οίησης και Ε̟αγγελµατικών Περιγραµµάτων  

1.3 
• Τεκµηρίωση και Περιεχόµενο  των υ̟ηρεσιών Πιστο̟οίησης των 

ΕΠΦ  

1.4 

• Αναλυτική Τµηµατο̟οίηση του Έργου σε Φάσεις και ανάλυση 

̟εριεχοµένου Παραδοτέων. Σχεδιασµός χρονοδιαγράµµατος και 

ανάλυση κινδύνων του Έργου. 

1.5 
• Εκτίµηση και τεκµηρίωση ̟ιθανών αναγκαίων ̟ρόσθετων 

Υ̟ηρεσιών 

2 Οµάδα «Έργου» (µέχρι 25 σελίδες, εκτός των αναλυτικών βιογραφικών) 

2.1 
• Σχήµα ∆ιοίκησης και Οργάνωσης του «Έργου» - Κατανοµή 

Α/Μ ανά Φάση Υλο̟οίησης του Έργου 

2.2 
• Καταλληλότητα και αντιµετώ̟ιση ειδικών συνθηκών και 

α̟αιτήσεων του Έργου α̟ό τον Υ̟εύθυνο «Έργου»  

2.3 
• Προτεινόµενη ∆οµή, Στελέχωση, διαθεσιµότητα και 

καταλληλότητα της Οµάδας «Έργου» 

 

Προσφορά ̟ου δεν θα τηρεί την ̟αρα̟άνω κύρια δοµή ̟εριεχοµένων και το µέγιστο 
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̟λήθος σελίδων ανά ενότητα θα κρίνεται εκτός ̟ροδιαγραφών και δεν θα 

αξιολογείται. Α̟ό τον ̟αρα̟άνω ̟εριορισµό εξαιρούνται τα αναλυτικά βιογραφικά 

των µελών της Οµάδας Έργου (Παράρτηµα).  

 

Β.3.2.2. Η Ενότητα «Οµάδα Έργου» θα ̟εριλαµβάνει: 

1. Αναλυτική ̟εριγραφή της δοµής και οργάνωσης της οµάδας των στελεχών ο̟υ 

θα εµ̟λακούν στο έργο, µε σαφή αναφορά στον τρό̟ο οργάνωσης και διοίκησης του 

Έργου και στην τεκµηριωµένη κατανοµή των  Α/Μ ανά Φάση. 

2. Αναφορά στο βαθµό εµ̟λοκής του Υ̟ευθύνου ανά φάση και ε̟ιµέρους εργασία 

του έργου. 

3. Αναλυτική αναφορά ως ̟ρος την Οµάδα Έργου σχετικά µε  την εξειδίκευση του 

ρόλου τους, στο Έργο, το εύρος εµ̟λοκής τους στην υλο ο̟ίησή του, τη 

συµ̟ληρωµατικότητα και συνέργια των ρόλων και τη βέλτιστη κάλυψη του 

συνολικού εύρους των α̟αιτήσεων του έργου, ανά φάση και ε̟ιµέρους εργασία του 

έργου. 

4. Συµ̟ληρωµένο τον ̟αρακάτω Πίνακα, στον ο̟οίο θα δίνονται αναλυτικά 

στοιχεία α̟ασχόλησης καθενός α̟ό τα Μέλη της Οµάδας Έργου.  

Πίνακας των στελεχών και συνεργατών του υ̟οψήφιου Αναδόχου ̟ου θα 

συµµετέχουν στην Οµάδα Έργου: 

Α/Α 

Εταιρεία (σε 

̟ερί̟τωση 

Ένωσης / 

Κοινο̟ραξίας) 

Ονοµατε̟ώνυµο 

Υ̟αλλήλου 

υ̟οψηφίου 

Αναδόχου 

Θέση 

στην 

Οµάδα 

Έργου 

Ανθρω̟οµήνες 
Ποσοστό 

συµµετοχής(%) 
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Α/Α 

Εταιρεία (σε 

̟ερί̟τωση 

Ένωσης / 

Κοινο̟ραξίας) 

Ονοµατε̟ώνυµο 

Υ̟αλλήλου 

υ̟οψηφίου 

Αναδόχου 

Θέση 

στην 

Οµάδα 

Έργου 

Ανθρω̟οµήνες 
Ποσοστό 

συµµετοχής(%) 

      

ΣΥΝΟΛΟ   

 

Τα στελέχη του Αναδόχου ̟ου θα αναλάβουν το ρόλο του Υ̟εύθυνου (Project 

Manager) θα ̟ρέ̟ει να διαθέτουν τουλάχιστον τα ακόλουθα ̟ροσόντα και εµ̟ειρίες, 

ε̟αρκώς α̟οδεικνυόµενα: 

1. Πανε̟ιστηµιακό δί̟λωµα σ̟ουδών. Ε̟ιθυµητή είναι η ύ̟αρξη µετα̟τυχιακών 

τίτλων σ̟ουδών σε συναφή τοµέα µε το αντικείµενο του ̟αρόντος έργου, ήτοι 

εναλλακτικά:  

• στην υ̟οστήριξη φορέων υγείας, ψυχικής υγείας, κοινωνικής φροντίδας, είτε 

• στον σχεδιασµό, ̟αρακολούθηση και αξιολόγηση ανάλυσης συστηµάτων, 

ανά̟τυξης διαδικασιών,  είτε 

• στην ανά̟τυξη και διαχείριση εκ̟αιδευτικών ̟ακέτων, εργαλείων εκ̟αίδευσης 

ενηλίκων, ε̟αγγελµατικών ̟εριγραµµάτων κ.λ̟.  

2. Κατ’ ελάχιστον εξαετή (6) ε̟αγγελµατική εµ̟ειρία σε θέσεις Υ̟εύθυνου Έργου 

(Project Manager) ή/και ειδικού ε̟ιστήµονα στα ανωτέρω ζητήµατα.  

3. Ειδική εµ̟ειρία σε ανάλογα έργα ή/και σε συναφές αντικείµενο µε το 

διαγωνισµό, η ο ο̟ία να α̟οδεικνύεται α̟ό τη συµµετοχή τους σε αντίστοιχα 

Έργα.  

 

Τα µέλη της Οµάδας Έργου, θα ̟ρέ̟ει να διαθέτουν τουλάχιστον τα ακόλουθα 
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̟ροσόντα και εµ̟ειρίες, ε̟αρκώς α̟οδεικνυόµενα: 

1. Πανε̟ιστηµιακό δί̟λωµα σ̟ουδών. Ε̟ιθυµητή είναι η ύ̟αρξη µετα̟τυχιακών 

τίτλων σ̟ουδών σε συναφείς τοµείς µε τα αντικείµενα του ̟αρόντος Έργου. 

2. Κατ’ ελάχιστον τριετή (3) ε̟αγγελµατική εµ̟ειρία και συµµετοχή σε υ̟οστήριξη 

Φορέων, στη διαχείριση συγχρηµατοδοτούµενων ̟αρεµβάσεων, κ.λ̟., τα ο̟οία 

να α̟οδεικνύονται α̟ό τη συµµετοχή τους σε αντίστοιχα Έργα. 

 

Β.3.2.3. Ο̟οιοδή̟οτε ε̟ι̟λέον στοιχείο τεκµηριώνει ̟ληρέστερα την ̟ρόταση του 

υ̟οψήφιου Αναδόχου και α̟αντά στις ε̟ιµέρους α̟αιτήσεις ̟ου τίθενται στην 

̟αρούσα διακήρυξη, αλλά και στα αντίστοιχα κριτήρια αξιολόγησης. 

 

Τονίζεται ότι σε καµία ̟ερί̟τωση δεν εξαντλούνται οι υ̟οχρεώσεις του Αναδόχου 

στην διάθεση µόνο των συγκεκριµένων στελεχών. Ο Ανάδοχος δεσµεύεται να 

αντα̟οκριθεί στους όρους και τις α̟αιτήσεις ̟ου ̟ροβλέ̟ει η ̟αρούσα ∆ιακήρυξη 

µε ό̟οια ̟ρόσθετη ανθρω̟ο-̟ροσ̟άθεια α̟αιτηθεί για την κάλυψη του συνόλου 

των αναγκών του «Έργου», στο ̟λαίσιο του συµβατικού τιµήµατος του «Έργου». 

 

Β.3.3 Προσκόµιση 

Τα ανωτέρω στοιχεία της τεχνικής ̟ροσφοράς του υ ο̟ψηφίου υ̟οβάλλονται α̟ό 

αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύ ο̟υ .pdf και ̟ροσκοµίζονται κατά 

̟ερί̟τωση α̟ό αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών α̟ό την ηλεκτρονική 

υ̟οβολή. Όταν υ ο̟γράφονται α̟ό τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υ̟ογραφή. 

 Προσφορά ̟ου δεν καλύ̟τει ̟λήρως α̟αράβατους όρους της διακήρυξης  

α̟ορρί̟τεται. Οµοίως α̟ορρί̟τεται και  ̟ροσφορά ̟ου ̟αρουσιάζει ουσιώδεις 

α̟οκλίσεις α̟ό τους όρους και τις τεχνικές ̟ροδιαγραφές της διακήρυξης. 
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ΜΕΡΟΣ Γ΄: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 

 
Γ.1. Κριτήρια αξιολόγησης  

 

Η διαδικασία τεχνικής αξιολόγησης ̟ραγµατο̟οιείται, µε την χρήση κριτηρίων και 

σταθµισµένης βαθµολογίας.  

Οµάδες και συντελεστές κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης 

Τα κριτήρια, βάσει των ο̟οίων θα αξιολογηθούν οι Τεχνικές ̟ροσφορές των 

υ̟οψηφίων, αναλύονται στον Πίνακα ̟ου ακολουθεί. Ε̟ίσης, για κάθε κριτήριο 

δίνεται και ο αντίστοιχος συντελεστής βαρύτητας.   

Πίνακας: "Οµάδες και συντελεστές κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης" 

Α/Α Κριτήρια Αξιολόγησης 
Συντελεστής 

Βαρύτητας  

Α. 
Μεθοδολογική   ̟ροσέγγιση   υλο̟οίησης του 

«Έργου»  
65% 

Α.1 

• Μεθοδολογία υλο̟οίησης/οργάνωσης του 

Έργου 

• των Φροντιστών και σχεδιασµού του 

Εκ̟αιδευτικού Προγράµµατος 

35% 

Α.2 

• Πηγές και µεθοδολογία ̟ροσέγγισης, 

αξιολόγησης και ̟αρουσίασης της διεθνούς 

εµ̟ειρίας και των καλών ̟ρακτικών ως ̟ρος 

την ανά̟τυξη και λειτουργία «Μητρώων», 

Προτύ̟ων Πιστο̟οίησης και 

5% 
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Α/Α Κριτήρια Αξιολόγησης 
Συντελεστής 

Βαρύτητας  

Ε̟αγγελµατικών Περιγραµµάτων  

Α.3 • Τεκµηρίωση και Περιεχόµενο  των 

υ̟ηρεσιών Πιστο̟οίησης των ΕΠΦ  

5% 

Α.4 

• Αναλυτική Τµηµατο̟οίηση του Έργου σε 

Φάσεις και ανάλυση ̟εριεχοµένου 

Παραδοτέων. Σχεδιασµός 

χρονοδιαγράµµατος και ανάλυση κινδύνων 

του Έργου. 

10% 

Α.5 • Εκτίµηση και τεκµηρίωση ̟ιθανών 

αναγκαίων ̟ρόσθετων Υ̟ηρεσιών 

10% 

Β 
Οµάδα Έργου 

35% 

Β.1 

• Σχήµα ∆ιοίκησης και Οργάνωσης του 

«Έργου» - Κατανοµή Α/Μ ανά Φάση 

Υλο̟οίησης του Έργου 

20% 

Β.2 

• Καταλληλότητα και αντιµετώ̟ιση ειδικών 

συνθηκών και α̟αιτήσεων του Έργου α̟ό 

τον Υ̟εύθυνο «Έργου»  

8% 

Β.3 

• Στελέχωση, διαθεσιµότητα και 

καταλληλότητα της Οµάδας «Έργου»  

• Ρεαλιστική και ̟λήρης καταγραφή του 

εύρους εµ̟λοκής των στελεχών της Οµάδας 

«Έργου» στα ε̟ιµέρους στάδια υλο̟οίησης 

7% 
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Α/Α Κριτήρια Αξιολόγησης 
Συντελεστής 

Βαρύτητας  

του Έργου 

• Εξειδίκευση και συµ̟ληρωµατικότητα των 

ρόλων των µελών της Οµάδας Έργου. 

Τα ως άνω κριτήρια αξιολόγησης εξειδικεύονται ως ακολούθως: 

Α. Πρόταση Μεθοδολογίας – Προσέγγισης του Έργου 

Α1) Μεθοδολογία υλο̟οίησης/οργάνωσης της έρευνας και δηµιουργίας  του εκ̟αιδευτικού 

υλικού  

Για την αξιολόγηση του κριτηρίου θα ληφθούν υ̟όψη: 

• Η κατανόηση του ̟εριεχοµένου και των α̟οτελεσµάτων του Έργου 

• Η σύνδεση και αξιο̟οίηση των α̟οτελεσµάτων του Έργου µε τα λοι̟ά 

Υ̟οέργα  

• Ο ̟ροσδιορισµός και η ανάλυση του εξωτερικού ̟εριβάλλοντος του Έργου 

και του τρό̟ου, του ̟λαισίου και της έντασης αλληλε̟ίδρασης µε αυτό 

Α2) Πηγές και µεθοδολογία ̟ροσέγγισης, αξιολόγησης και ̟αρουσίασης της διεθνούς εµ̟ειρίας 

και των καλών ̟ρακτικών 

Για την αξιολόγηση του κριτηρίου θα ληφθούν υ̟όψη: 

• Η αξιολόγηση και η ε̟ικαιρότητα της ε̟ιλογής των ̟ηγών και  της 

µεθοδολογίας της διεθνούς εµ̟ειρίας ως ̟ρος την ανά̟τυξη και λειτουργία 

«Μητρώων», Προτύ̟ων Πιστο̟οίησης και Ε̟αγγελµατικών Περιγραµµάτων  

• Ο τρό̟ος και η χρηστικότητα της ̟ροσέγγισης αξιολόγησης και ̟αρουσίασης 

και των καλών ̟ρακτικών σε σχέση µε την Ελληνική ̟ραγµατικότητα, καθώς  

και µε τις ειδικές συνθήκες του Έργου 

Α3) Τεκµηρίωση και Περιεχόµενο  των υ̟ηρεσιών Πιστο̟οίησης των ΕΠΦ 
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Για την αξιολόγηση του κριτηρίου θα ληφθούν υ̟όψη: 

• Η ̟ληρότητα της ̟ροσέγγισης ως ̟ρος τις ανάγκες και τις α̟αιτήσεις 

τεκµηρίωσης και ανάλυση των αναγκαίων υ̟ηρεσιών Πιστο̟οίησης των ΕΠΦ 

(λ.χ. κατάρτιση «οδικού χάρτη»). 

Α4) Αναλυτική Αναλυτική Τµηµατο̟οίηση του Έργου σε Φάσεις  και ανάλυση ̟εριεχοµένου 

Παραδοτέων. Σχεδιασµός χρονοδιαγράµµατος και ανάλυση κινδύνων του Έργου 

Για την αξιολόγηση του κριτηρίου θα ληφθούν υ̟όψη: 

• Το ̟εριεχόµενο και το είδος των Παραδοτέων,  

• Η ρεαλιστική εκτίµηση των χρονικών και  διαδικαστικών αλληλουχιών µεταξύ 

των ε̟ιµέρους εργασιών. 

• Η ανάλυση και αξιολόγηση των κινδύνων του Έργου, καθώς και η  διαχείριση 

της  ̟ροσαρµογής του χρονο̟ρογραµµατισµού των εργασιών του Αναδόχου 

µε βάση την ̟ορεία υλο̟οίησης του ̟αρόντος Έργου, αλλά και των 

σχετιζόµενων µε αυτό Υ̟οέργων (λ.χ. διαδικασία κατάρτισης ΕΠΦ). 

• Η οργάνωση των ̟αραδοτέων κατά τέτοιο τρό̟ο, α̟ό ά̟οψη χρονισµού και 

αλληλο-εξάρτησης, ούτως ώστε να είναι ̟λήρως  αξιο̟οιήσιµα α̟ό την 

Αναθέτουσα Αρχή. 

Α5) Εκτίµηση και τεκµηρίωση ̟ιθανών αναγκαίων ̟ρόσθετων Υ̟ηρεσιών 

Για την αξιολόγηση του κριτηρίου θα ληφθούν υ̟όψη: 

• Η αναλυτική τεκµηρίωση των αναγκαίων –κατά την ά̟οψη του Υ̟οψηφίου- 

̟ρόσθετων Υ̟ηρεσιών, η σαφήνεια, ο τρό̟ος ̟αροχής τους και η ενσωµάτωσή 

τους στο χρονοδιάγραµµα και στα Παραδοτέα του Έργου, η δυνατότητα 

µείωσης του χρόνου υλο̟οίησης του Έργου µε την ̟ροϋ̟όθεση για όλα τα 

ανωτέρω, ότι το συµβατικό αντικείµενο και τίµηµα ̟αραµένουν αµετάβλητα. 

Σε όλα τα ̟αρα̟άνω σηµεία: 
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• Πέραν των γενικών µεθοδολογιών ̟ου ίσως ̟ροταθούν, θα κριθεί θετικά 

κυρίως η ύ̟αρξη συγκεκριµένων ̟ροτάσεων-̟ροσεγγίσεων, ̟ου εστιάζουν 

στις ιδιαιτερότητες του Έργου. 

• Πέραν της κάλυψης των ελάχιστων α̟αιτήσεων ανά κατηγορία υ̟ηρεσίας, θα 

κριθούν θετικά και υ̟ηρεσίες ̟ου ̟ροτείνονται α̟ό τους υ̟οψήφιους 

Αναδόχους για την κάλυψη σηµαντικών αναγκών διαχείρισης-διοίκησης του 

Έργου. 

Β. Οργάνωση – Λειτουργία της Οµάδας Έργου 

 

Β1) Σχήµα ∆ιοίκησης και Οργάνωσης του «Έργου» - Κατανοµή Α/Μ ανά Φάση Υλο̟οίησης 

του Έργου 

Για την αξιολόγηση του κριτηρίου θα ληφθούν υ̟όψη: 

• Η τεκµηρίωση της ∆οµής της ̟ροτεινόµενης Οµάδας Έργου ανά ειδικότητα 

̟ροτεινόµενων στελεχών. Σηµειώνεται ότι α̟ό τη ∆ιακήρυξη δεν α̟αιτούνται 

-̟έραν του Υ̟ευθύνου του Έργου- συγκεκριµένες ειδικότητες των Μελών της 

Οµάδας Έργου.  

• Η τεκµηρίωση της σύνθεσης κατά ειδικότητα, σε σχέση µε τις α̟αιτήσεις και 

τις ιδιαιτερότητες του Έργου. 

• Η σύνδεση της σύνθεσης της ̟ροτεινόµενης Οµάδας Έργου µε τη 

µεθοδολογική ̟ροσέγγιση του Υ̟οψηφίου. 

 

Β2) Σχήµα ∆ιοίκησης και Οργάνωσης του Έργου 

Για την αξιολόγηση του κριτηρίου θα ληφθούν υ̟όψη: 
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• Η αναλυτική ̟εριγραφή της στελέχωσης και οργάνωσης της οµάδας και 

εξατοµικευµένη αναφορά στα Στελέχη ̟ου θα εµ̟λακούν στο Έργο, µε σαφή 

αναφορά στον τρό̟ο οργάνωσης και διοίκησης του Έργου. 

• Η ροή εργασίας και  ο συντονισµός µεταξύ των διαφορετικών κατά ̟ερί̟τωση 

ειδικών οµάδων, ανάλογα µε το χρονοδιάγραµµα και τα Παραδοτέα του 

Έργου. 

• Η καταλληλότητα/ συµβατότητα της δοµής, οργάνωσης και λειτουργίας της 

Οµάδας Έργου σε σχέση µε το γενικότερο ̟λαίσιο διαχείρισης (̟εριβάλλον 

του Έργου, εµ̟λεκόµενοι φορείς) 

• Η εξειδίκευση και η συµ̟ληρωµατικότητα των ρόλων των στελεχών της 

Οµάδας Έργου και των υ̟ο-οµάδων  

• Η ρεαλιστική ̟ροσέγγιση στον ̟ροσδιορισµό του α̟αιτούµενου 

ανθρω̟οχρόνου, καθώς και στην κατανοµή του ανά Κατηγορία Υ̟ηρεσιών / 

Πακέτο Εργασιών 

 

Β3) Καταλληλότητα και αντιµετώ̟ιση ειδικών συνθηκών και α̟αιτήσεων του Έργου α̟ό τον 

Υ̟εύθυνο «Έργου»  

Για την αξιολόγηση του κριτηρίου θα ληφθούν υ̟όψη η καταλληλότητα εµ̟ειρίας σε 

συνδυασµό µε τη διαθεσιµότητα (µε βάση ̟ροσφερόµενους ανθρω̟οµήνες και τη 

συµµετοχή στις ε̟ιµέρους εργασίες) του Υ̟ευθύνου του Έργου ή/και του 

Ανα̟ληρωτή του (εφόσον ̟ροβλέ̟εται). 

 

Β4) Στελέχωση, διαθεσιµότητα και καταλληλότητα της Οµάδας Έργου  

Για την αξιολόγηση του συγκεκριµένου κριτηρίου θα ληφθούν υ̟όψη: 
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• Η συνέργια των δεξιοτήτων της οµάδας Έργου συνολικά, αναφορικά µε τις 

ιδιαίτερες στατιστικές, εκ̟αιδευτικές και ε̟ιχειρησιακές α̟αιτήσεις του Έργου 

και των ε̟ιµέρους εργασιών. 

• Η ρεαλιστική και ̟λήρης καταγραφή του εύρους εµ̟λοκής των στελεχών της 

Οµάδας Έργου στα ε̟ιµέρους στάδια υλο̟οίησης. 

• Η κάλυψη του εύρους των θεµατικών ζητηµάτων ̟ου καλείται να 

αντιµετω̟ίσει η Οµάδα κατά την εκτέλεση του Έργου. 

• Η εξειδίκευση και συµ̟ληρωµατικότητα των ρόλων των µελών της Οµάδας 

Έργου. 

 

Γ. 2. ∆ιαδικασία 

 

Η Βαθµολόγηση των Τεχνικών ̟ροσφορών θα γίνει σύµφωνα µε τα ̟αρα̟άνω 

κριτήρια αξιολόγησης.  

Όλα τα ε̟ί µέρους κριτήρια βαθµολογούνται αυτόνοµα µε 100 έως 120 βαθµούς.   

Η βαθµολογία των ε̟ί µέρους κριτηρίων: 

- είναι 100 όταν καλύ̟τονται ακριβώς όλες οι υ̟οχρεωτικές α̟αιτήσεις/ 

̟ροδιαγραφές [α̟αράβατοι όροι], 

- αυξάνεται έως 120 όταν καλύ̟τονται εκτός α̟ό τις υ̟οχρεωτικές [α̟αράβατοι 

όροι] και λοι̟ές α̟αιτήσεις της διακήρυξης, και υ̟ερκαλύ̟τονται κά̟οιες α̟ό τις 

υ̟οχρεωτικές ή/και λοι̟ές α̟αιτήσεις της διακήρυξης. 

Η σταθµισµένη βαθµολογία του κάθε κριτηρίου είναι το γινόµενο του ε̟ί µέρους 

συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου ε̟ί τη βαθµολογία του, το ο̟οίο 

στρογγυλο̟οιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία, και η συνολική βαθµολογία της κάθε 

̟ροσφοράς είναι το άθροισµα των σταθµισµένων βαθµολογιών όλων των κριτηρίων. 
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Οι διαγωνιζόµενοι ̟ου θα συγκεντρώσουν συνολική βαθµολογία µικρότερη του 75% 

α̟οκλείονται α̟ό τα ε̟όµενα στάδια του διαγωνισµού και το άνοιγµα της 

οικονοµικής ̟ροσφοράς των. 

Ε̟ίσης α̟οκλείονται και όσοι διαγωνιζόµενοι συγκεντρώσουν κάτω α̟ό το 70% της 

α̟όλυτης βαθµολογίας κά̟οιου α̟ό τα κριτήρια. 

Προσφορά ̟ου δεν καλύ̟τει ̟λήρως α̟αράβατους όρους της διακήρυξης  

α̟ορρί̟τεται. Οµοίως α̟ορρί̟τεται και  ̟ροσφορά ̟ου ̟αρουσιάζει ουσιώδεις 

α̟οκλίσεις α̟ό τους όρους και τις τεχνικές ̟ροδιαγραφές της διακήρυξης. 
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ΜΕΡΟΣ ∆΄: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΕΟΝ 

ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑΣ  

(ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ) 

 

 

∆.1.  Περιεχόµενα υ̟οφακέλου «Οικονοµική Προσφορά» 

Στον υ ο̟φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» ̟εριλαµβάνεται η 

οικονοµική ̟ροσφορά του ̟ροσφέροντα. 

Η Οικονοµική Προσφορά υ̟οβάλλεται ηλεκτρονικά ε̟ί ̟οινή α̟ορρίψεως στον υ ό̟ 

φάκελο «Οικονοµική Προσφορά» , σε µορφή pdf, το ο̟οίο υ̟ογράφεται ψηφιακά 

και υ̟οβάλλεται α̟ό τον υ̟οψήφιο. 

 

Ο υ̟οφάκελος «Οικονοµική Προσφορά» ̟εριλαµβάνει την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ του υ̟οψηφίου, η ο̟οία:   

1. Αναφέρεται στο σύνολο του έργου, ̟εριλαµβάνει ρητά το ̟οσοστό έκ̟τωσης ε̟ί 

του ̟ροϋ ο̟λογισµού της ∆ιακήρυξης και αναλύει την ̟ροσφερόµενη τιµή σε 

συµβατική, στην ο ο̟ία ̟ροσθέτει στη συνέχεια τον ΦΠΑ ̟ου αναλογεί.  

2. Περιλαµβάνει ε̟ί ̟οινή α̟οκλεισµού Πίνακα κόστους των Παραδοτέων και 

ανάλυσης του κόστους των Παραδοτέων σε ανθρω̟οµήνες ανά µέλος οµάδας έργου, 

ώστε να διασφαλίζονται η µεθοδολογική συνοχή και συνέργεια της Τεχνικής µε την 

Οικονοµική Προσφορά. 

Το ̟οσό ̟λέον ΦΠΑ καθώς και το συνολικό ̟οσό, αναγράφονται ολογράφως και 

αριθµητικά. Σε ̟ερί̟τωση διαφωνίας µεταξύ του ̟οσού ολογράφως και αυτού 

αριθµητικώς, θεωρείται ως ̟ροσφορά το αναφερθέν ̟οσό ολογράφως. 

 

Α̟αγορεύεται µε ̟οινή α̟οκλεισµού η οικονοµική ̟ροσφορά για τµήµα του έργου, 

ό̟ως και διαφορετική σε ̟οσοστό έκ̟τωση ανά φάση του έργου. 
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Για υ̟ερβολικά χαµηλές οικονοµικές ̟ροσφορές η Ε̟ιτρο̟ή έχει δικαίωµα να 

ζητήσει διευκρινίσεις και αναλυτική τεκµηρίωση α̟ό τον υ̟οψήφιο, ώστε να 

διασφαλισθεί η ̟ληρότητα, η ̟οιότητα και  η ε̟άρκεια των Παραδοτέων. 

Η Ε̟ιτρο̟ή µ̟ορεί να ζητήσει ε̟ίσης διευκρινίσεις ε̟ί του Πίνακα ανάλυσης του 

κόστους των Παραδοτέων, ο ο ο̟ίος συµ̟εριλαµβάνεται στην Οικονοµική 

Προσφορά. Εάν η Ε̟ιτρο̟ή κρίνει τις α̟αντήσεις του Αναδόχου ελλι̟είς, 

γενικευµένες, ανακόλουθες κ.λ̟., µ̟ορεί να α̟ορρίψει την οικονοµική του 

̟ροσφορά. 

 

Οι τιµές των Προσφορών ̟ου αφορούν σε ο̟οιοδή̟οτε ̟αραδοτέο θα εκφράζονται 

σε Ευρώ. Στις τιµές θα ̟εριλαµβάνονται οι τυχόν υ̟έρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε 

άλλη ε̟ιβάρυνση. 

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

Προσφορά ̟ου δε δίδει τιµή σε Ευρώ ή δίδει τιµή σε συνάλλαγµα ή µε ρήτρα 

συναλλάγµατος α̟ορρί̟τεται ως α̟αράδεκτη.  

Οι τιµές των ̟ροσφορών δεν υ̟όκεινται σε µεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της 

Προσφοράς. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου ζητηθεί ̟αράταση της διάρκειας της Προσφοράς, οι 

υ̟οψήφιοι δεν δικαιούνται, κατά τη γνωστο̟οίηση της συγκατάθεσής τους για την 

̟αράταση αυτή, να υ̟οβάλλουν νέους ̟ίνακες τιµών ή να τους τρο̟ο̟οιήσουν. 

 

∆.2. Αξιολόγηση ̟λέον συµφέρουσας ̟ροσφοράς:  

 
Η τελική κατάταξη των υ̟οψηφίων θα γίνει µε σύνθεση του Βαθµού Τεχνικής 

Προσφοράς (ΒΤΠ) και των α̟οδεκτών Οικονοµικών Προσφορών (ΟΠ) των 
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συµµετεχόντων στο τελικό στάδιο αξιολόγησης και ανοίγµατος της οικονοµικής 

̟ροσφορά, µε συντελεστές βαρύτητας, ̟ου είναι για την ΒΤΠ 80% και την ΟΠ 20%. 

 

Η Ε̟ιτρο̟ή συνέρχεται στην συνέχεια σε κλειστή συνεδρίαση και συντάσσει ̟ίνακα 

µε τους συνολικούς βαθµούς (ΣΒ), ̟ου συγκέντρωσαν οι υ̟οψήφιοι ̟ου συµµετείχαν  

στο  ∆ιαγωνισµό  µέχρι  το  τελικό  στάδιο  του  ανοίγµατος των ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. 

 

Ο ΣΒ υ̟ολογίζεται µε βάση τον τύ̟ο ΣΒ= ((ΤΒ)*0,80)+ ((ΟΒ)*0,20), ό̟ου: 

ΤΒ = (ΒΤΠ του ∆ιαγωνιζοµένου) / (Μέγιστος ΒΤΠ µεταξύ των ∆ιαγωνιζοµένων) και 

ΟΒ= (Μικρότερη Οικονοµική Προσφορά µεταξύ των ∆ιαγωνιζοµένων) / 

(Οικονοµική Προσφορά ∆ιαγωνιζοµένου) 

Με βάση την ̟αρα̟άνω βαθµολογία οι υ̟οψήφιοι κατατάσσονται σε ̟ίνακα κατά 

φθίνουσα σειρά Συνολικού Βαθµού. Τα δεκαδικά ψηφία στρογγυλο̟οιούνται µέχρι 

και το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. 

Α̟ό τον ̟ίνακα αυτό ̟ροκύ̟τει και ο ̟ροτεινόµενος α̟ό την Ε̟ιτρο̟ή 

Αξιολόγησης των Προσφορών ως ο Ανάδοχος του ∆ιαγωνισµού, ̟ου είναι ο 

υ̟οψήφιος µε τον υψηλότερο ΣΒ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 –ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
 

ΑΡΘΡΟ 1. Αντικείµενο της Σύµβασης  

Αντικείµενο της Σύµβασης είναι η ̟αροχή των υ̟ηρεσιών και η εκ̟όνηση των 

Παραδοτέων για την εκτέλεση του Έργου «Σχέδιο Πιλοτικής φάσης ̟ιστο ο̟ίησης 

ΕΠΦ ασθενών µε άνοια και ενήλικων ατόµων του φάσµατος του αυτισµού: 

Σχεδιασµός εξειδικευµένης  Μεθόδου Πιστο̟οίησης γνώσεων και δεξιοτήτων ΕΠΦ, 

ανά̟τυξη λειτουργικού Μητρώου ̟ιστο̟οιηµένων ΕΠΦ και Μηχανισµού σύζευξης 

̟ροσφοράς - ζήτησης εργασίας ΕΠΦ, υ̟οστήριξη φορέα διαχείρισης του Μητρώου 

στην ̟ιστο̟οίηση ̟ρώτης σειράς ΕΠΦ, ̟εριλαµβανοµένων των ε̟ωφεληθέντων α̟ό 

τις εκ̟αιδευτικές δράσεις», ό̟ως ̟εριγράφονται στη ∆ιακήρυξη και εξειδικεύονται 

στην ̟ροσφορά του Αναδόχου. Το κείµενο της σύµβασης κατισχύει κάθε άλλου 

κειµένου στο ο̟οίο στηρίζεται, εκτός κατάδηλων σφαλµάτων ή  ̟αραδροµών. Για 

θέµατα ̟ου δεν ρυθµίζονται ρητά α̟ό τη σύµβαση ή σε ̟ερί̟τωση ̟ου ανακύψουν 

αντικρουόµενοι/αντιφατικοί όροι αυτής, για την ερµηνεία της λαµβάνονται υ ό̟ψη 

κατά σειρά η α̟όφαση κατακύρωσης, η  ̟ροσφορά του Αναδόχου και η διακήρυξη, 

τα ο̟οία α̟οτελούν ανα̟όσ̟αστο µέρος της σύµβασης και ενιαίο σύνολο µε αυτήν. 

 

ΑΡΘΡΟ 2. Προθεσµία  – Χρονοδιάγραµµα – Παραδοτέα 

1. Το έργο θα υλο̟οιηθεί το αργότερο εντός οκτώ (8) µηνών α̟ό την υ̟ογραφή της 

̟αρούσας. Ο Ανάδοχος δύναται να τεκµηριώσει στην µεθοδολογική του ̟ροσέγγιση 

βραχύτερο χρονικό διάστηµα υλο̟οίησης. 

2. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει δικαίωµα µονοµερούς ̟αράτασης της ̟αρα̟άνω 

̟ροθεσµίας, µε τους ίδιους τεχνικούς και άλλους όρους ̟ου ̟ροβλέ̟ει η ̟αρούσα.  

Σε ̟ερί̟τωση ̟αράτασης, ο Ανάδοχος δεν δικαιούται ε̟ι̟λέον αµοιβής, 
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υ̟οχρεούται, ωστόσο σε αντίστοιχη ε̟έκταση της Εγγυητικής Ε̟ιστολής Καλής 

Εκτέλεσης.   

3. Ο Ανάδοχος υ̟οχρεούται να τηρεί το χρονοδιάγραµµα ̟αροχής των υ̟ηρεσιών 

και ̟αράδοσης των Παραδοτέων, ό̟ως ορίζεται στη ∆ιακήρυξη και εξειδικεύεται 

στην ̟ροσφορά του. Το ̟αρα̟άνω µ̟ορεί να τρο̟ο̟οιείται µε συµφωνία της 

Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου. 

 

ΑΡΘΡΟ 3. Συµβατικές Εγγυήσεις 

1. Οι Εγγυητικές Ε̟ιστολές Καλής Εκτέλεσης και Προκαταβολής (εφόσον ληφθεί 

̟ροκαταβολή)  εκδίδονται α̟ό ̟ιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά ̟ρόσω̟α ̟ου 

λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της Ευρω̟αϊκής Ένωσης 

(ΕΕ) ή του Ευρω̟αϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) ̟ου έχουν υ̟ογράψει 

ευρω̟αϊκές συµφωνίες ή Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου 

Οργανισµού Εµ̟ορίου, η ο ο̟ία κυρώθηκε µε το νόµο 2513/1997 και  έχουν, 

σύµφωνα µε την νοµοθεσία των κρατών αυτών, αυτό το δικαίωµα. 

2. Οι Εγγυητικές Ε̟ιστολές ̟ρέ̟ει να εκδίδονται σύµφωνα µε το άρθρο 157 του Ν. 

4281/2014.  

 

ΑΡΘΡΟ 4. Εγγυητική Ε̟ιστολή Καλής Εκτέλεσης 

1. Ο Ανάδοχος µε την υ̟ογραφή της  ̟αρούσας ̟ροσκόµισε ως εγγύηση για την 

τήρηση των όρων της, την µε αριθµό ........ Εγγυητική Ε̟ιστολή Καλής Εκτέλεσης της 

Τρά̟εζας ......, ̟οσού ............ ευρώ  µε διάρκεια µέχρι .........  

2. Η Εγγυητική  Ε̟ιστολή  Καλής  Εκτέλεσης ε̟ιστρέφεται µε εντολή της 

Αναθέτουσας Αρχής ̟ρος το ίδρυµα ̟ου την εξέδωσε, µετά την οριστική ̟αραλαβή 
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του έργου, και εφόσον εκκαθαριστούν τυχόν υ̟οχρεώσεις εκ µέρους του Αναδόχου 

έναντι της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

ΑΡΘΡΟ 5. Υ̟οχρεώσεις Αναδόχου  

1. Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τα καθήκοντα ̟ου αναλαµβάνει µε τη Σύµβαση 

σύµφωνα µε τους όρους αυτής, της α̟όφασης κατακύρωσης, της ̟ροσφοράς του και 

της ∆ιακήρυξης, διαφορετικά υ̟οχρεούται να α̟οζηµιώσει κατά νόµο την 

Αναθέτουσα Αρχή. 

2. Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, ο Ανάδοχος θα ̟ρέ̟ει  να 

συνεργάζεται στενά µε την Αναθέτουσα Αρχή, υ̟οχρεούται δε να λαµβάνει υ̟όψη 

του ο̟οιεσδή̟οτε ̟αρατηρήσεις της σχετικά µε την εκτέλεση του έργου. 

3. Ο Ανάδοχος θα είναι ̟λήρως και  α̟οκλειστικά µόνος υ̟εύθυνος για την τήρηση 

της ισχύουσας νοµοθεσίας ως ̟ρος το α̟ασχολούµενο α̟ό αυτόν ̟ροσω̟ικό για την 

εκτέλεση των υ̟οχρεώσεων της σύµβασης. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υ̟οχρέωση 

καταβολής α̟οζηµίωσης για υ̟ερωριακή α̟ασχόληση ή ο̟οιαδή̟οτε άλλη αµοιβή 

στο ̟ροσω̟ικό του Αναδόχου ή τρίτων.  

4. Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί µε ε̟ιµέλεια και φροντίδα, ώστε να εµ̟οδίζει 

̟ράξεις ή ̟αραλείψεις, ̟ου θα µ̟ορούσαν να έχουν α̟οτέλεσµα αντίθετο µε το 

συµφέρον της Αναθέτουσας Αρχής. 

5. Α̟αγορεύεται η εκχώρηση α̟ό τον Ανάδοχο σε ο ο̟ιονδή̟οτε τρίτο, της 

Σύµβασης, των υ̟οχρεώσεων ̟ου α̟ορρέουν α̟ό τη σύµβαση ο̟υ θα συνάψει µε 

την Αναθέτουσα Αρχή καθώς και των δικαιωµάτων του ̟ου α̟ορρέουν α̟ό αυτήν ή 

µέρος αυτής χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής.   
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6. Εάν ο Ανάδοχος ̟ροβεί σε µεταβίβαση ή εκχώρηση χωρίς την ̟ροηγούµενη 

συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, η τελευταία δικαιούται, χωρίς ̟ροηγούµενη 

όχληση, να ε̟ιβάλει τις κυρώσεις για αθέτηση της Σύµβασης. 

7.  Η Αναθέτουσα Αρχή α̟αλλάσσεται α̟ό κάθε ευθύνη και υ̟οχρέωση α̟ό τυχόν 

ατύχηµα ή α̟ό κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση του έργου. Σε ̟ερί̟τωση 

ο̟οιασδή̟οτε ̟αράβασης ή ζηµίας ̟ου ̟ροκληθεί σε τρίτους α̟ό τα φυσικά 

̟ρόσω̟α ̟ου α̟ασχολεί ο Ανάδοχος ή οι υ̟εργολάβοι αυτού, υ ο̟χρεούται ο 

Ανάδοχος µόνος αυτός σε α̟οκατάστασή της. 

8. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου ο Ανάδοχος είναι ένωση/κοινο̟ραξία, τα µέλη ̟ου α̟οτελούν 

την ένωση/κοινο̟ραξία, θα είναι α̟ό κοινού και εις ολόκληρον υ̟εύθυνα έναντι 

της Αναθέτουσας Αρχής για την εκ̟λήρωση όλων των α̟ορρεουσών α̟ό την 

̟αρούσα υ̟οχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάµενες µεταξύ τους συµφωνίες ̟ερί 

κατανοµής των ευθυνών τους έχουν ισχύ µόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε 

καµία ̟ερί̟τωση δεν δύνανται να ̟ροβληθούν έναντι της Αναθέτουσας Αρχής ως 

λόγος α̟αλλαγής του ενός µέλους α̟ό τις ευθύνες και τις υ̟οχρεώσεις του άλλου ή 

των άλλων µελών για την ολοκλήρωση του έργου. 

9. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου ο Ανάδοχος είναι ένωση/κοινο̟ραξία και κατά τη διάρκεια της 

εκτέλεσης της Σύµβασης, ο̟οιαδή ο̟τε α̟ό τα µέλη της ένωσης/κοινο̟ραξίας, 

εξαιτίας ανικανότητας του για ο̟οιοδή ο̟τε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν µ̟ορεί 

να αντα̟οκριθεί στις υ̟οχρεώσεις του, τα υ̟όλοι̟α µέλη συνεχίζουν να έχουν την 

ευθύνη ολοκλήρωσης της σύµβασης µε τους ίδιους όρους.  Τα υ̟όλοι̟α µέλη της 

ένωσης στην ̟αρα̟άνω ̟ερί̟τωση µ̟ορούν να ̟ροτείνουν αντικατάσταση. Η 

αντικατάσταση µ̟ορεί να εγκριθεί µε α̟όφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα α̟ό 

γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου. 

10. Ο Ανάδοχος εγγυάται τη  νοµιµότητα των ̟ράξεων στις ο̟οίες ̟ροβαίνει στο 

̟λαίσιο της Σύµβασής, σύµφωνα µε το ισχύον θεσµικό ̟λαίσιο. Σε ̟ερί̟τωση 
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καταλογισµού ̟οσού στην Αναθέτουσα Αρχή α̟ό ο̟οιαδή̟οτε ελεγκτική υ̟ηρεσία 

για ̟ράξη ̟ου διεκ̟εραιώθηκε α̟ό τον Ανάδοχο στο ̟λαίσιο των υ̟οχρεώσεων ̟ου 

̟ηγάζουν α̟ό τη σύµβασή του και εντός ̟έντε (5) ετών α̟ό την ̟αραλαβή του 

Έργου, υ̟οχρεούται ο Ανάδοχος αυτοδικαίως και χωρίς καµιά διαδικασία εκτός της 

ειδο̟οίησης α̟ό την Αναθέτουσα Αρχή, σε ̟λήρη α̟οζηµίωση. 

11. Ο Ανάδοχος υ̟οχρεούται να ̟αρίσταται σε συναντήσεις εργασίας ̟ου αφορούν 

τις ̟αρεχόµενες υ̟ηρεσίες (τακτικές  και  έκτακτες),  ̟αρουσιάζοντας τα α̟αραίτητα 

στοιχεία για την α̟οτελεσµατική λήψη α̟οφάσεων. 

 

ΑΡΘΡΟ 6. Εµ̟ιστευτικότητα  

1. Καθ’ όλη τη  διάρκεια ισχύος της Σύµβασης, αλλά και µετά τη  λήξη ή  λύση αυτής, 

ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υ̟οχρέωση να τηρήσει εµ̟ιστευτικά και να µη 

γνωστο̟οιήσει σε τρίτους (συµ̟εριλαµβανοµένων των εκ̟ροσώ̟ων του ελληνικού 

και διεθνούς Τύ̟ου), χωρίς την ̟ροηγούµενη έγγραφη συγκατάθεση της 

Αναθέτουσας Αρχής, ο̟οιαδή̟οτε έγγραφα ή ̟ληροφορίες ̟ου θα ̟εριέλθουν σε 

γνώση του κατά την εκτέλεση των υ̟ηρεσιών και την εκ̟λήρωση των υ̟οχρεώσεών 

του. 

2. Ο Ανάδοχος δεν µ̟ορεί να ̟ροβαίνει σε δηµόσιες δηλώσεις σχετικά µε τις 

υ̟ηρεσίες χωρίς την ̟ροηγούµενη έγγραφη άδεια της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να 

συµµετέχει σε δραστηριότητες ασυµβίβαστες µε τις υ̟οχρεώσεις του α̟έναντι στην 

Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος δεν δεσµεύει την Αναθέτουσα Αρχή, µε κανένα 

τρό̟ο, χωρίς την ̟ροηγούµενη έγγραφή της άδεια. 

3. Η ανωτέρω υ̟οχρέωση εχεµύθειας και λοι̟ές υ̟οχρεώσεις καλύ̟τουν τον ίδιο 

τον Ανάδοχο, ό̟ως και όλους τους συνεργάτες του και, εν γένει, ̟άσης φύσεως 

̟ροστηθέντες ή βοηθούς εκ̟ληρώσεώς του κατά την ̟αροχή των υ̟ηρεσιών. 
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4. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Αναθέτουσα Αρχή και όλα τα 

εξουσιοδοτηµένα α̟’ αυτήν ̟ρόσω̟α οφείλουν να µην ανακοινώνουν σε κανένα, 

̟αρά µόνο στα ̟ρόσω̟α ̟ου δικαιούνται να γνωρίζουν, ̟ληροφορίες ̟ου 

̟εριήλθαν σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και µε την ευκαιρία της υλο̟οίησης του έργου 

και αφορούν σε τεχνικά ή εµ̟ορικά ζητήµατα ή µεθόδους υλο̟οίησης  του έργου ή 

τεχνογνωσία του Αναδόχου. 

 

ΑΡΘΡΟ 7. Πνευµατικά ∆ικαιώµατα  

1. Όλο το υλικό ̟ου ̟αράγεται α̟ό τον Ανάδοχο κατά τη διάρκεια της ̟αροχής 

των υ̟ηρεσιών ̟αραδίδεται στην Αναθέτουσα Αρχή, σύµφωνα µε το συµβατικό 

χρονοδιάγραµµά του, αλλά και κατά την καθ’ οιονδή̟οτε τρό̟ο λύση ή λήξη της 

Σύµβασης.  

2. Τα ̟νευµατικά και συγγενικά δικαιώµατα ε̟ί του συνόλου των υ̟ηρεσιών του 

Αναδόχου και των ̟ροϊόντων τους ρητώς εκχωρούνται, ̟αραχωρούνται και 

µεταβιβάζονται α̟ό τον ̟αρα̟άνω στην Αναθέτουσα Αρχή χωρίς  την καταβολή 

̟ρόσθετης αµοιβής ̟έραν της ̟ροβλε̟όµενης στη σχετική Σύµβαση, η ο̟οία 

καλύ̟τει ̟λήρως την αξία τους. 

3. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει  τα α̟οκλειστικά ̟νευµατικά ή/και συγγενικά 

δικαιώµατα όλων των υλικών, εντύ̟ων και ηλεκτρονικών, και λοι̟ών ̟αραδοτέων 

του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος δεν µ̟ορεί να τα χρησιµο ο̟ιεί χωρίς την έγγραφη 

άδεια της Αναθέτουσας Αρχής 

4. Ο Ανάδοχος δηλώνει, ότι κατά την ̟αροχή των υ̟ηρεσιών δεν χρησιµο̟οιεί 

µελέτες ή ̟ροϊόντα τρίτων χωρίς νόµιµη άδεια.  

5. Σε ̟ερί̟τωση άσκησης αγωγής  ή ενδίκου µέσου κατά της Αναθέτουσας Αρχής α̟ό 

τρίτο για ο̟οιοδή̟οτε θέµα σχετικά µε τα ̟νευµατικά δικαιώµατα των ̟αραδοτέων 
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του έργου ή των δηµιουργηµάτων ̟ου χρησιµο̟οιήθηκαν α̟ό το Ανάδοχο για την 

̟αραγωγή των ̟αραδοτέων του, η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να ειδο̟οιήσει αµέσως 

και γρα̟τά µε όλες τις α̟αραίτητες ̟ληροφορίες τον Ανάδοχο, ο ο̟οίος 

υ̟οχρεούται να αµυνθεί, δικαστικά και εξωδικαστικά, για λογαριασµό της 

Αναθέτουσας Αρχής, έναντι του τρίτου και να αναλάβει µε δικές του δα̟άνες τυχόν 

δίκες. 

6. Σε κάθε ̟ερί̟τωση, ο Ανάδοχος αφενός βαρύνεται α̟οκλειστικά µε κάθε δα̟άνη 

ή/και έξοδα τα ο̟οία θα κληθεί να καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή εξ αυτού του 

λόγου, συµ̟εριλαµβανοµένης και κάθε δικαστικής δα̟άνης ή αµοιβής δικηγόρων, 

αφετέρου υ ο̟χρεούται να α̟οζηµιώσει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε θετική ή 

α̟οθετική ζηµία ̟ου θα υ̟οστεί α̟ό ενδεχόµενη α̟οδοχή της ̟αρα̟άνω αγωγής ή 

του ένδικου µέσου.  

7. Ο Ανάδοχος δηλώνει ε̟ίσης ότι σε ̟ερί̟τωση ̟ου δηµιουργηθεί ο̟οιαδή ο̟τε 

διένεξη ή διαφορά, α̟’ αυτές ̟ου ̟εριγράφονται ̟αρα̟άνω η ο̟οία κατά την κρίση 

της Αναθέτουσας Αρχής είναι δυνατόν να θέσει σε κίνδυνο την ελεύθερη και 

α̟ρόσκο̟τη αξιο̟οίηση των υ̟ηρεσιών υ̟οχρεούται αναντίρρητα και το ταχύτερο 

δυνατόν, να ̟ροβεί σε ενέργειες εξασφαλιστικές των δικαιωµάτων και συµφερόντων 

του και ειδικότερα, είτε να εξασφαλίσει άµεσα την ̟λήρη και α̟οδεδειγµένη 

α̟όλαυση όλων των δικαιωµάτων χρήσης των ̟αραδοτέων του έργου, είτε να 

αντικαθιστά/τρο̟ο̟οιεί ορισµένα ή όλα τα ̟αραδοτέα του έργου µε άλλα ̟ου δεν 

̟αραβιάζουν δικαιώµατα τρίτων. Η τυχόν αντικατάσταση/τρο̟ο̟οίηση θα γίνεται 

κατό̟ιν της συναίνεσης της Αναθέτουσας Αρχής. Σε κάθε ̟ερί̟τωση, τα υ ό̟ 

αντικατάσταση/τρο̟ο̟οίηση ̟αραδοτέα, θα ̟ρέ̟ει να είναι σύµφωνα µε τις 

τεχνικές ̟ροδιαγραφές των υ̟ηρεσιών  και να εξασφαλίζουν την υλο ο̟ίηση του 

Έργου, ό̟ως ̟ροδιαγράφηκε. 
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ΑΡΘΡΟ 8.  Παράδοση – Παραλαβή  Υ̟ηρεσιών και Παραδοτέων 

1. Ο τό̟ος ̟αροχής των υ̟ηρεσιών είναι ο οριζόµενος στη ∆ιακήρυξη.   

2. Η ̟αροχή  των υ̟ηρεσιών και η εκ̟όνηση των ̟αραδοτέων του Αναδόχου θα 

γίνεται, ό̟ως ορίζεται στη διακήρυξη και εξειδικεύεται µε την ̟ροσφορά του 

Αναδόχου.  

3. Η ̟αραλαβή των υ̟ηρεσιών /̟αραδοτέων του έργου θα ̟ραγµατο̟οιηθεί α̟ό 

την αρµόδια  τριµελή Ε̟ιτρο̟ή Παραλαβής. 

4. Η ̟αραλαβή κάθε ̟αραδοτέου, ό̟ως αυτά ̟εριγράφονται στη Σύµβαση θα 

̟ραγµατο̟οιείται µε τη σύνταξη σχετικού ̟ρωτοκόλλου ̟αραλαβής,   ενόψει της 

̟ροσήκουσας και εµ̟ρόθεσµης  υλο ο̟ίησης αυτού α̟ό τον Ανάδοχο καθώς και της 

ε̟ιτυχούς εκτέλεσης όλων των α̟αιτούµενων εργασιών ̟ου καθορίζονται στο 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Β΄ της ∆ιακήρυξης,  

5. Εντός 10 ηµερών α̟ό την υ̟οβολή κάθε Παραδοτέου η Ε̟ιτρο̟ή ̟αραλαβής 

κοινο̟οιεί στον Ανάδοχο έγγραφες ̟αρατηρήσεις και υ̟οδείξεις ε̟ί του 

Παραδοτέου, εφόσον υ̟άρχουν, άλλως εκδίδει ̟ρωτόκολλο ̟αραλαβής. Ο 

Ανάδοχος υ̟οχρεούται να συµµορφωθεί ̟ρος τις  ̟αρα̟άνω εντός ̟έντε (5) ηµερών 

α̟ό της κοινο̟οίησεως.  Εάν ̟αρέλθει το ̟αρα̟άνω χρονικό διάστηµα των 10 

ηµερών χωρίς να κοινο̟οιηθούν στο Ανάδοχο ̟αρατηρήσεις ε̟ί των Παραδοτέων 

και χωρίς να εκδοθεί ̟ρωτόκολλο ̟αραλαβής, τότε το ̟αραδοτέο  θεωρείται ότι έχει 

̟αραληφθεί  σιω̟ηρά,  µε τη ρητή  ε̟ιφύλαξη των δικαιωµάτων της Αναθέτουσας 

Αρχής.  

6. Αν ο Ανάδοχος δεν συµµορφωθεί εντός του ταχθέντος εύλογου χρόνου η 

Αναθέτουσα εφαρµόζονται τα ̟ροβλε̟όµενα στο άρθρο  ̟ερί ̟οινικών ρητρών, 

διατηρουµένου του δικαιώµατος καταγγελίας  εκ µέρους της Αναθέτουσας Αρχής και 

κήρυξης του Αναδόχου έκ̟τωτου  κατά τα ̟αρακάτω.  
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7. Κατά τη λήξη της σύµβασης και µετά την υ̟οβολή και ̟αραλαβή του συνόλου των 

̟αραδοτέων, η Ε̟ιτρο̟ή εκδίδει Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής του έργου. 

8. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωµα να ζητά την άµεση διάθεση σε αυτήν 

ενδιάµεσων εκδόσεων των ̟αραδοτέων καθώς  ε̟ίσης και  να συµµετέχει σε 

συναντήσεις εργασίας των οµάδων των Ανάδοχων ό̟οτε το κρίνει σκό̟ιµο.  

 

ΑΡΘΡΟ 9. Αµοιβή του Αναδόχου - Όροι ̟ληρωµής 

11..  ΗΗ   ααµµοοιιββήή   του Αναδόχου ανέρχεται στο ̟οσό, ο̟υ ορίζεται στην κατακυρωτική 

α̟όφαση και ο τρό̟ος ̟ληρωµής του έχει ως εξής:  

Οι ενδιάµεσες ̟ληρωµές ανά Παραδοτέο έχουν ως εξής: 

• Με την ̟αραλαβή του Παραδοτέου Π.1 καταβάλλεται στον Ανάδοχο το 20% 

του Συµβατικού ̟οσού 

• Με την ̟αραλαβή του Παραδοτέου Π.2 καταβάλλεται στον Ανάδοχο το 30% 

του Συµβατικού ̟οσού 

• Με την ̟αραλαβή του Παραδοτέου Π.3 καταβάλλεται στον Ανάδοχο το 30% 

του Συµβατικού ̟οσού 

• Με την ̟αραλαβή του Παραδοτέου Π.4 καταβάλλεται στον Ανάδοχο το 20% 

του Συµβατικού ̟οσού 

2. Στην αµοιβή  ̟εριλαµβάνονται και όλες ανεξαιρέτως οι δα̟άνες για την εκτέλεση 

της ̟αρούσας χωρίς καµία ε̟ιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής, έστω και α̟ό 

ε̟ιγενόµενη αιτία, συµ̟εριλαµβανοµένων ενδεικτικά  των ασφαλιστικών εισφορών 

και ̟άσης φύσεως  φορολογικών και άλλων  ε̟ιβαρύνσεων υ̟έρ του ∆ηµοσίου ή 

ο̟οιουδή̟οτε τρίτου καθώς και κάθε  κόστους, ̟ου α̟αιτείται για την ̟ροσήκουσα 

και εµ̟ρόθεσµη ̟αροχή των υ̟ηρεσιών.  
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3. Ο Ανάδοχος ε̟ιβαρύνεται µε κάθε νόµιµη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υ̟έρ 

νοµικών ̟ροσώ̟ων ή άλλων οργανισµών, η ο̟οία κατά νόµο βαρύνει τον Ανάδοχο. 

Τρα̟εζικά τέλη ή άλλες ε̟ιβαρύνσεις ε̟ιβαρύνουν α̟οκλειστικά τον Ανάδοχο. 

4. Οι ̟ληρωµές θα ̟ραγµατο̟οιούνται µε την ̟ροσκόµιση των νόµιµων 

δικαιολογητικών ̟ου ̟ροβλέ̟ονται α̟ό τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο 

̟ληρωµής και σε χρόνο ̟ροσδιοριζόµενο α̟ό την αναγκαία διοικητική διαδικασία 

για έκδοση των σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου ο Ανάδοχος 

είναι ένωση εταιρειών η καταβολή θα γίνεται σε κάθε µέλος της ένωσης  κατά το 

̟οσοστό της συµµετοχής του σε αυτήν.  

 5. Κατά την ̟ληρωµή του Αναδόχου θα ̟αρακρατηθεί ο ̟ροβλε̟όµενος α̟ό τις 

κείµενες διατάξεις φόρος, ο ο̟οίος θα α̟οδοθεί στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. α̟ό την 

Αναθέτουσα Αρχή. Για το ̟οσό αυτό, η Αναθέτουσα Αρχή θα του χορηγήσει σχετική 

βεβαίωση. 

6. Ε̟ίσης, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης 

Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων, ε̟ιβάλλεται κράτηση ύψους 0,10%, η ο̟οία 

υ̟ολογίζεται ε̟ί της αξίας  κάθε ̟ληρωµής ̟ρο φόρων και κρατήσεων της αρχικής, 

καθώς και κάθε συµ̟ληρωµατικής σύµβασης. Το ̟οσό της κράτησης ̟αρακρατείται 

α̟ό την Αναθέτουσα Αρχή στο όνοµα και για λογαριασµό της Αρχής και 

κατατίθεται σε ειδικό τρα̟εζικό λογαριασµό.  

 

ΑΡΘΡΟ 10. Ποινικές Ρήτρες 

1. Σε ̟ερί̟τωση καθυστέρησης ̟αράδοσης ̟αραδοτέου, ενδιάµεσης φάσης   ή του 

συνόλου των υ̟ηρεσιών α̟ό υ̟έρβαση τµηµατικής ή συνολικής ̟ροθεσµίας µε 

υ̟αιτιότητα του Αναδόχου ε̟ιβάλλονται κυρώσεις (ρήτρες καθυστέρησης) σύµφωνα 

µε τα ̟αρακάτω:   
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i. Αν ̟αρέλθουν οι συµφωνηµένες ηµεροµηνίες ̟αράδοσης και τα ̟αραδοτέα/ 

υ̟ηρεσίες δεν ̟αραδοθούν σύµφωνα µε τους συµβατικούς όρους, τότε ο Ανάδοχος 

υ̟οχρεούται να καταβάλλει ως ̟οινική ρήτρα για κάθε ηµέρα καθυστέρησης 

̟οσοστό 0,5 % του µέρους του συµβατικού τιµήµατος, ̟ου αντιστοιχεί στη 

συγκεκριµένη υ̟ηρεσία /̟αραδοτέο χωρίς τον ΦΠΑ, εφόσον έχει ̟ροσδιοριστεί µε 

την ̟ροσφορά του Αναδόχου, άλλως ̟οινική ρήτρα ύψους µέχρι 500 ευρώ για κάθε 

ηµέρα καθυστέρησης. 

ii. Οι ρήτρες καθυστέρησης ̟ου ε̟ιβάλλονται κατά τα ̟αρα̟άνω, αν δεν 

ανακληθούν βαρύνουν τον Ανάδοχο ε̟ι̟λέον των τυχόν ρητρών λόγω υ̟έρβασης 

συνολικής ̟ροθεσµίας ̟ου έχουν ε̟ιβληθεί. 

iii. Εφόσον ο Ανάδοχος  έχει λάβει ̟ροκαταβολή καταλογίζεται  σε βάρος του ε̟ί 

̟λέον της κατά τα ̟αρα̟άνω ̟οινικής ρήτρας και τόκος ε̟ί του ̟οσού της 

̟ροκαταβολής, ̟ου υ̟ολογίζεται α̟ό την ε̟οµένη της λήξης του συµβατικού 

χρόνου  ̟αράδοσης µέχρι την ηµεροµηνία ̟αράδοσης  µε το ανώτατο ̟οσοστό του 

τόκου υ̟ερηµερίας 

2. Αν ο Ανάδοχος καθυστερήσει την ̟αράδοση ο ο̟ιασδή ο̟τε 

υ̟ηρεσίας/̟αραδοτέου ̟άνω α̟ό  είκοσι ηµέρες σε σχέση µε τη συµφωνηµένη 

ηµεροµηνία ̟αράδοσης, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη  σύµβαση 

και να κηρύξει τον Ανάδοχο έκ̟τωτο α̟ό αυτήν και α̟ό κάθε δικαίωµά του εξ αυτής 

για το σύνολο του Έργου. Το ίδιο δικαίωµα έχει η Αναθέτουσα Αρχή αν ο Ανάδοχος 

δεν  συµµορφώνεται µε τις ̟αρατηρήσεις και υ̟οδείξεις της Ε̟ιτρο̟ής ̟αραλαβής 

εντός του ταχθέντος ευλόγου χρόνου κατά τις ̟αρ. 6 και 7 του άρθρου 9.  

3. Οι ̟οινικές ρήτρες δεν ε̟ιβάλλονται αν ο Ανάδοχος α̟οδείξει ότι η καθυστέρηση 

οφείλεται σε ανωτέρα  βία ή σε υ̟αιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής. 

4. Οι ρήτρες καθυστέρησης ε̟ιβάλλονται µε α̟όφαση της Αναθέτουσα Αρχής 

κατό̟ιν εισήγησης της αρµόδιας Ε̟ιτρο̟ής ̟αραλαβής.  
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5. Με ίδια ως άνω α̟όφαση κατό̟ιν της ίδιας εισήγησης ανακαλούνται οι ρήτρες 

καθυστέρησης για τυχόν τµηµατικές ̟ροθεσµίες µόνο αν οι υ̟ηρεσίες ̟αρασχεθούν 

και ̟ερατωθούν στο σύνολό τους  µέσα στη συνολική ̟ροθεσµία. 

6. Οι ̟οινικές ρήτρες εισ̟ράττονται µε ̟αρακράτηση α̟ό την αµοιβή του Αναδόχου 

ή και µε κατά̟τωση της εγγυητικής ε̟ιστολής καλής εκτέλεσης ή/και ̟ροκαταβολής. 

7. Σε ̟ερί̟τωση ένωσης/ κοινο̟ραξίας οι ως ανωτέρω ̟οινικές ρήτρες και τόκοι 

ε̟ιβάλλονται αναλογικά σε όλα τα µέλη της ένωσης/ κοινο̟ραξίας.  

 

ΑΡΘΡΟ 11. Καταγγελία  

1. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύµβαση χωρίς να καταβάλλει 

ο̟οιαδή̟οτε α̟οζηµίωση σε κάθε ̟ερί̟τωση ̟αράβασης των όρων αυτής α̟ό τον 

Ανάδοχο, και ιδίως  στις ακόλουθες ̟ερι̟τώσεις: 

(α) ο Ανάδοχος δεν εκ̟ληρώνει ̟ροσηκόντως και εµ̟ροθέσµως τις υ̟οχρεώσεις του 

̟ου α̟ορρέουν α̟ό τη Σύµβαση,  

(β) ο Ανάδοχος δεν συµµορφώνεται ̟ρος τις σύµφωνες µε τις διατάξεις της 

Σύµβασης εντολές της Αναθέτουσας Αρχής, 

(γ) ο Ανάδοχος εκχωρεί τη σύµβαση ή αναθέτει εργασίες υ̟εργολαβικά χωρίς την 

άδεια της Αναθέτουσας Αρχής,  

(δ) ο Ανάδοχος ̟τωχεύσει, τεθεί υ̟ό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση ή υ ό̟ 

ανάλογη κατάσταση, ̟ου ̟ροβλέ̟εται α̟ό το νόµο, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια 

λειτουργίας του ή γίνουν ̟ράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο 

ή σε σηµαντικό µέρος των ̟εριουσιακών του στοιχείων. 

(ε) εκδοθεί τελεσίδικη Α̟όφαση κατά του Αναδόχου για αδίκηµα σχετικό µε  την 

άσκηση του ε̟αγγέλµατός του ή/και αµετάκλητη καταδικαστική α̟όφαση για τα 

αδικήµατα του άρθρου 43, ̟αραγρ. 2 του Π.∆. 60/2007. 
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2. Τα α̟οτελέσµατα της καταγγελίας ε̟έρχονται για τον Ανάδοχο α̟ό το χρόνο 

κοινο̟οίησής της. Κατ’ εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, να τάξει κατά 

̟ερί̟τωση, εύλογη κατ’ αυτήν, ̟ροθεσµία άρσης της ̟αράβασης, ο̟ότε τα 

α̟οτελέσµατα της καταγγελίας ε̟έρχονται χωρίς άλλη διαδικασία, µε την ̟άροδο 

της ̟ροθεσµίας αυτής, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή γνωστο̟οιήσει εγγράφως ̟ρος 

τον Ανάδοχο ότι θεωρεί την ̟αράβαση θερα̟ευθείσα. Με την λύση της  Σύµβασης, ο 

Ανάδοχος υ̟οχρεούται µετά α̟ό αίτηση της Αναθέτουσας Αρχής: 

(α) να α̟όσχει α̟ό την διενέργεια ο̟οιασδή ο̟τε εργασίας, έργου, ̟αροχής 

υ̟ηρεσιών ή εκτέλεσης υ̟οχρεώσεώς του ̟ου ̟ηγάζει α̟ό τη σύµβαση, ̟λην εκείνων 

̟ου  ε̟ιβάλλονται για την διασφάλιση  ̟ροϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων,  

(β) να ̟αραδώσει, σε χρόνο ̟ου θα ̟ροσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, ό̟οιο έργο, 

εργασία ή ̟ροϊόν (ολοκληρωµένο ή µη) έχει εκ̟ονήσει ή έχει στην κατοχή του καθώς 

και τα ̟άσης φύσεως υ̟οστηρικτικά έγγραφα και µέσα (µαγνητικά ή µη) και  να 

µεριµνήσει ό̟ως οι υ̟εργολάβοι και συνεργάτες του ̟ράξουν το ίδιο, 

(γ) να ̟αραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε υλικό ή άλλο αγαθό ̟ου αφορά 

άµεσα ή έµµεσα τις ̟αρεχόµενες υ̟ηρεσίες και βρίσκεται στην κατοχή του, 

εγγυώµενος ότι οι υ̟εργολάβοι και συνεργάτες του θα ̟ράξουν  το ίδιο. 

3. Σε ̟ερί̟τωση καταγγελίας  της Σύµβασης, η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την 

καταβολή ο̟οιουδή̟οτε ̟οσού ̟ληρωτέου σύµφωνα µε την Σύµβαση ̟ρος τον 

Ανάδοχο µέχρις εκκαθαρίσεως των µεταξύ τους υ̟οχρεώσεων και οι Εγγυητικές 

Ε̟ιστολές κατα̟ί̟τουν. 

4. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει ̟λήρη α̟οζηµίωση α̟ό τον Ανάδοχο 

για κάθε ζηµία,  ̟ου θα υ̟οστεί α̟ό την ̟ληµµελή ̟αροχή των υ̟ηρεσιών του. Αυτή 

η α̟οζηµίωση είναι ανεξάρτητη α̟ό την κατά̟τωση των Εγγυητικών Ε̟ιστολών, 

ό̟ως ̟ροβλέ̟εται ̟αρα̟άνω. 
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ΑΡΘΡΟ 12. Έκ̟τωση Αναδόχου 

1. Ο Ανάδοχος κηρύσσεται υ̟οχρεωτικά έκ̟τωτος α̟ό την κατακύρωση, εφόσον δεν 

̟ροσήλθε για την υ̟ογραφή της σύµβασης, κατά τα ̟αρα̟άνω καθώς και α̟ό τη 

Σύµβαση και α̟ό κάθε δικαίωµα ̟ου α̟ορρέει α̟ό αυτήν, εφόσον δεν ολοκλήρωσε 

τις υ̟ηρεσίες µέσα στο συµβατικό χρόνο ̟εριλαµβανοµένων τυχόν ̟αρατάσεων, 

̟ου δόθηκαν α̟ό την Αναθέτουσα Αρχή. Ε̟ίσης, η  Αναθέτουσα Αρχή έχει το 

δικαίωµα να κηρύξει έκ̟τωτο τον Ανάδοχο αν αυτός δεν εκ̟ληρώνει ή εκ̟ληρώνει 

̟ληµµελώς  τις συµβατικές του υ̟οχρεώσεις ̟αρά τις ε̟ανειληµµένες οχλήσεις τις 

Αναθέτουσας Αρχής. 

2. Στην ̟ερί̟τωση της έκ̟τωσης ε̟έρχονται αθροιστικά ή διαζευκτικά οι ακόλουθες 

συνέ̟ειες: 

Α. Κατα̟ί̟τουν αυτοδικαίως υ̟έρ της Αναθέτουσας Αρχής οι εγγυητικές ε̟ιστολές 

̟ροκαταβολής και καλής εκτέλεσης του Αναδόχου. 

Β. Καταλογίζεται σε βάρος του Αναδόχου ̟οσό ίσο µε το 100% της αξίας του µέρους 

του έργου για το ο̟οίο κηρύχθηκε έκ̟τωτος. Αν οι υ̟ηρεσίες ̟ου δεν ̟αραδόθηκαν 

ε̟ηρεάζουν δυσµενώς την αξιο̟οίηση α̟ό την Αναθέτουσα Αρχή όλων των 

υ̟ηρεσιών του έργου τότε το ̟αρα̟άνω ̟οσοστό υ̟ολογίζεται ε̟ί του συνολικού 

συµβατικού τιµήµατος του έργου. 

3. Ο Ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκ̟τωτος α̟ό τη σύµβαση όταν: 

Α) η σύµβαση δεν υ̟ογράφηκε ή το έργο δεν ολοκληρώθηκε εµ̟ροθέσµως και 

̟ροσηκόντως µε ευθύνη της Αναθέτουσας Αρχής 

Β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

4. Στον Ανάδοχο, ̟ου κηρύσσεται έκ̟τωτος α̟ό την κατακύρωση ή τη σύµβαση 

ε̟ιβάλλονται µε α̟όφαση του  αρµόδιου Υ̟ουργού, ύστερα α̟ό γνωµοδότηση του 

αρµόδιου οργάνου, το ο ο̟ίο υ̟οχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο για ̟αροχή 

εξηγήσεων αθροιστικά ή διαζευκτικά οι κυρώσεις του άρθρου 34 του Π.∆. 118/2007.  
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 5. Σε ̟ερί̟τωση έκ̟τωσης του Αναδόχου κατά τη διάρκεια υλο̟οίησης του έργου, η 

Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, κατά την κρίση της και υ̟ό την ̟ροϋ̟όθεση ότι δεν 

θίγεται η ε̟ιλεξιµότητα της  σχετικής δα̟άνης, να κρατήσει µέρος ή το σύνολο των 

̟αραδοτέων, καταβάλλοντας το αναλογούν συµβατικό τίµηµα. 

6. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται κατά την κρίση της να ασκήσει ε̟ιλεκτικά ή 

σωρευτικά όλα τα δικαιώµατά της ̟ου α̟ορρέουν α̟ό την ̟αρούσα (καταγγελία,  

έκ̟τωση, κατά̟τωση εγγυητικών ε̟ιστολών, ε̟ιβολή ̟οινικών ρητρών κλ̟) καθώς  

και κάθε άλλο δικαίωµα ̟ου της ̟αρέχει ο νόµος. Η άσκηση α̟ό την Αναθέτουσα 

Αρχή  ενός ή ̟ερισσοτέρων α̟ό τα δικαιώµατα αυτά δεν α̟οκλείει την άσκηση και 

άλλου ή άλλων δικαιωµάτων της.  

 

ΑΡΘΡΟ 13. Ανωτέρα βία 

1. Τα συµβαλλόµενα µέρη δεν ευθύνονται για τη µη εκ̟λήρωση των συµβατικών 

τους υ̟οχρεώσεων, στο µέτρο ̟ου η αδυναµία εκ̟λήρωσης οφείλεται σε ̟εριστατικά 

ανωτέρας βίας, υ̟ό την ̟ροϋ̟όθεση ότι η ε̟ικαλούµενη ανωτέρα βία α̟οδεικνύεται 

δεόντως και ε̟αρκώς.  

2. Ο Ανάδοχος, ε̟ικαλούµενος υ̟αγωγή της αδυναµίας εκ̟λήρωσης 

υ̟οχρεώσεών του σε γεγονός ̟ου εµ̟ί̟τει στην ̟ροηγούµενη ̟αράγραφο, οφείλει 

να γνωστο̟οιήσει και ε̟ικαλεσθεί ̟ρος την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς 

λόγους και ̟εριστατικά εντός α̟οσβεστικής ̟ροθεσµίας δέκα (10) ηµερών α̟ό τότε 

̟ου συνέβησαν, ̟ροσκοµίζοντας τα α̟αραίτητα α̟οδεικτικά στοιχεία. Η 

Αναθέτουσα Αρχή υ̟οχρεούται να α̟αντήσει εντός είκοσι (20) ηµερών α̟ό  τη λήψη 

του σχετικού αιτήµατος του Αναδόχου, διαφορετικά µε την ̟άροδο ά̟ρακτης της 

̟ροθεσµίας τεκµαίρεται η α̟οδοχή του αιτήµατος. 
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ΑΡΘΡΟ 14.  Τρο̟ο̟οίηση σύµβασης 

Ο̟οιαδή̟οτε τρο̟ο̟οίηση των όρων της Σύµβασης δύναται να γίνει µόνο 

εγγράφως, θα αφορά ε̟ιµέρους όρους της ήδη καταρτισθείσας Σύµβασης και δεν θα 

̟εριλαµβάνει ε̟ουδενί όρους ̟ου θα µετέβαλαν ουσιωδώς το αντικείµενο της 

αρχικής Σύµβασης. Η τρο̟ο̟οιηµένη Σύµβαση θα υ̟ογράφεται και α̟ό τους δύο 

συµβαλλόµενους, α̟οκλειόµενης, ρητά, ο̟οιασδή̟οτε τρο̟ο ο̟ίησης µε ̟ροφορική 

συµφωνία και µε την ̟ροϋ̟όθεση ότι θα εξασφαλίζεται η εκτέλεση του έργου ό̟ως 

αυτό έχει ̟ροδιαγραφεί. 

 

ΑΡΘΡΟ 15. Εφαρµοστέο ∆ίκαιο – Ε̟ίλυση ∆ιαφορών 

1. Η Σύµβαση διέ̟εται α̟ό το ελληνικό δίκαιο. 

2. Κάθε διαφορά ̟ου θα ̟ροκύψει µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών, σχετικά µε 

την ερµηνεία ή εκτέλεση της Σύµβασης ή εξ αφορµής αυτή θα ε̟ιλύεται α̟ό τα καθ'  

ύληv αρµόδια ∆ικαστήρια της Αθήνας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΣΥΜΒΑΣΗ 
µεταξύ του ΚΕΚ/ΚΨΥ 

ως Αναθέτουσας Αρχής  γ ια το έργο 
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επωφεληθέντων από τις εκπαιδευτικές δράσεις» 
 

και του Αναδόχου του έργου αυτού: 
«ΧΧΧΧ» 

 
ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

(ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ - ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) 
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 
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Άρθρο 2: Γλώσσα της Σύµβασης 
Άρθρο 3: Στοιχεία Επικοινωνίας  
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Άρθρο 5: ∆ιάρκεια υλοποίησης 
Άρθρο 6: Μετάθεση Προθεσµίας Εκτέλεσης 
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Άρθρο 9: Παραδοτέα Αναδόχου και Χρονοδιάγραµµα Υποβολής 
Άρθρο 10: Αµοιβή Αναδόχου- Τρόπος Πληρωµής 
Άρθρο 11: Υποχρεώσεις της Αναθέτουσας Αρχής 
Άρθρο 12: Υποχρεώσεις του Αναδόχου 
Άρθρο 13: Καταγγελία της Σύµβασης 
Άρθρο 14: Έκπτωση του Αναδόχου 
Άρθρο 15: Εµπιστευτικότητα 
Άρθρο 16: Πνευµατικά δικαιώµατα 
Άρθρο 17: Λύση της Σύµβασης – Τροποποίηση 
Άρθρο 18: Επίλυση ∆ιαφορών - Εγγυήσεις 
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Στην Αθήνα, σήµερα, τη  …η  ………. 2014, ηµέρα … µεταξύ,  

 
αφενός:  

• του  Κέντρου Επαγγελµατικής Κατάρτισης του Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής και, µε 
διακριτικό τίτλο ΚΕΚ/ΚΨΥ, Αστική µη Κερδοσκοπική Εταιρεία (ΑµΚΕ), η οποία εδρεύει στην 
Αθήνα, οδός  Αγ. Μελετίου 166, το οποίο εκπροσωπείται νόµιµα από τον Πρόεδρο κο Μωρόγιαννη 
Κωνσταντίνο  και στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύµβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή» 
και,  

αφετέρου,  
• της Εταιρείας µε την επωνυµία ΧΧΧΧ, µε έδρα την Αθήνα, …… Τ.Κ. ….. και Α.Φ.Μ. ….., ∆ΟY ….., 

και εκπροσωπείται νόµιµα στην παρούσα από τον κ. ….., . Νόµιµο Εκπρόσωπο της εταιρείας και η 
οποία στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύµβαση ως «ο Ανάδοχος»,  

συνοµολογήθηκαν, έγ ιναν αµοιβαία δεκτά και συµφωνήθηκαν τα ακόλουθα: 
 

Προοίµιο 
Σε συνέχεια της υπ΄αριθµ. πρωτ. ../..-….-201.. απόφασης ανάθεσης του έργου µε τίτλο «Σχέδιο 
Πιλοτικής φάσης πιστοποίησης ΕΠΦ ασθενών µε άνοια και ενήλικων ατόµων του φάσµατος του 
αυτισµού: Σχεδιασµός εξειδικευµένης  Μεθόδου Πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων ΕΠΦ, 
ανάπτυξη λειτουργικού Μητρώου πιστοποιηµένων ΕΠΦ και Μηχανισµού σύζευξης προσφοράς - 
ζήτησης εργασίας ΕΠΦ, υποστήριξη φορέα διαχείρισης του Μητρώου στην πιστοποίηση πρώτης σειράς 
ΕΠΦ, περιλαµβανοµένων των επωφεληθέντων από τις εκπαιδευτικές δράσεις», ο ανάδοχος 
αναλαµβάνει την υλοποίηση του ως άνω έργου, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της 
παρούσας σύµβασης.  
 
Το έργο υλοποιείται µε τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο).  
 

Άρθρο 1 
Εφαρµοστέα Νοµοθεσία 

1.1 Εφαρµοστέα Νοµοθεσία :  
Για την εκτέλεση της σύµβασης εφαρµόζονται οι διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας, όπως ρητά 
αναφέρεται στη ∆ιακήρυξη.  
1.2  Συµβατικά Τεύχη  

Τα συµβατικά τεύχη, είναι κατά σειρά ισχύος, τα ακόλουθα :  
1.2.1. Το κείµενο της παρούσας σύµβασης   
1.2.2. Η προσφορά του αναδόχου    
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1.2.3. Η διακήρυξη 
 

Άρθρο 2 
Γλώσσα της Σύµβασης 

 
Επίσηµη γλώσσα της σύµβασης είναι η ελληνική γλώσσα.   
 

Άρθρο 3 
Στοιχεία Επικοινωνίας 

 
3.1. Κάθε επικοινωνία µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του αναδόχου πραγµατοποιείται 
εγγράφως ταχυδροµικά, τηλεοµοιοτυπικά και ηλεκτρονικά.   
3.2. Τα στοιχεία επικοινωνίας των συµβαλλοµένων είναι τα ακόλουθα: 

Για την Αναθέτουσα Αρχή:  
Επωνυµία ΚΕΚ/ΚΨΥ 
Ταχ.∆/νση: ΑΓ. ΜΕΛΕΤΙΟΥ 166   
Ταχ.κωδ.10445 ΠΟΛΗ Αθήνα 
Τηλ. 210-5911498 fax 210-5319409 
Για τον ανάδοχο:    
Επωνυµία : «ΧΧΧΧ.» 
Ταχ. ∆/νση: ……,  
Ταχ. Κωδ. …… – ΠΟΛΗ: …….. 
Τηλ. 21 ……, fax 21…. 

 
Άρθρο 4 

Αντικείµενο της Σύµβασης 
4.1. Αντικείµενο της σύµβασης είναι η υλοποίηση του έργου «Σχέδιο Πιλοτικής φάσης 
πιστοποίησης ΕΠΦ ασθενών µε άνοια και ενήλικων ατόµων του φάσµατος του αυτισµού: Σχεδιασµός 
εξειδικευµένης  Μεθόδου Πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων ΕΠΦ, ανάπτυξη λειτουργικού 
Μητρώου πιστοποιηµένων ΕΠΦ και Μηχανισµού σύζευξης προσφοράς - ζήτησης εργασίας ΕΠΦ, 
υποστήριξη φορέα διαχείρισης του Μητρώου στην πιστοποίηση πρώτης σειράς ΕΠΦ, 
περιλαµβανοµένων των επωφεληθέντων από τις εκπαιδευτικές δράσεις». 
Συγκεκριµένα, το αντικείµενο του έργου αφορά στα ακόλουθα: 

• στον σχεδιασµό εξειδικευµένης  Μεθόδου Πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων Επιµελητών 
Προσωπικής Φροντίδας (ΕΠΦ) Ψυχικής Υγείας,  

• στην ανάπτυξη «λειτουργικού» Μητρώου πιστοποιηµένων ΕΠΦ, καθώς και Μηχανισµού 
σύζευξης της προσφοράς µε τη ζήτηση απασχόλησης των ΕΠΦ,  

• στην πρόταση δηµιουργίας «Φορέα ∆ιαχείρισης» του «Μητρώου», 

• στην υποστήριξη του φορέα διαχείρισης (ή άλλου φορέα που θα υποδείξει η Αναθέτουσα Αρχή 
κατά τη διαδικασία µετάβασης στο νέο «σύστηµα»), του Μητρώου κατά την πιστοποίηση της 
«πρώτης σειράς» των ΕΠΦ, περιλαµβανοµένων και των επωφεληθέντων από τις εκπαιδευτικές 
δράσεις του Προγράµµατος 

• στην προετοιµασία σχεδίου θεσµικού και κανονιστικού πλαισίου που θα διέπει τη διαδικασία 
πιστοποίησης και απασχόλησης των ΕΠΦ 
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4.2. Το έργο του αναδόχου εξειδικεύεται στην προσφορά του, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος 
και στοιχείο της παρούσας Σύµβασης.   
 
4.3. Το έργο του αναδόχου περιλαµβάνει την παροχή όλων των αναγκαίων υπηρεσιών υποστήριξης 
ώστε να υλοποιηθεί το αντικείµενο της παρούσας όπως περιγράφεται ανωτέρω. Για την υλοποίηση του 
Έργου ο Ανάδοχος δύναται να συµµετάσχει σε σειρά τεχνικών συναντήσεων µε τα αρµόδια στελέχη 
της Αναθέτουσας Αρχής γ ια την εξέταση του κατάλληλου τρόπου παροχής των υπηρεσιών του.   

 
Άρθρο 5 

∆ιάρκεια υλοποίησης έργου 
5.1 Η διάρκεια υλοποίησης του έργου και της σύµβασης ορίζεται από την ηµεροµηνία υπογραφής της 
παρούσας, και το αργότερο για οκτώ (8) µήνες.  
 

Άρθρο 6 
Μετάθεση Προθεσµίας Εκτέλεσης 

6.1. Η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί να µεταθέτει την προθεσµία εκτέλεσης του Έργου ή το 
χρονοδιάγραµµα του Έργου ή επί µέρους προβλεπόµενων χρονικών σηµείων ή δραστηριοτήτων του 
χρονοδιαγράµµατος, εφόσον συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που 
καθιστούν αντικειµενικώς αδύνατη την εµπρόθεσµη εκτέλεση . Στις περιπτώσεις αυτές, η Επιτροπή 
ενηµερώνει εγκαίρως τον ανάδοχο για την αναθεώρηση του προγράµµατος εκτέλεσης της σύµβασης, 
ως προς τη συγκεκριµένη δραστηριότητα. 
6.2. Ο ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει µετάθεση της προθεσµίας εκτέλεσης του Έργου, στην 
περίπτωση που εφόσον συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που 
καθιστούν αντικειµενικώς αδύνατη την εµπρόθεσµη εκτέλεση. 
6.3.   Ο ανάδοχος, εντός πέντε (5) ηµερών αφότου έλαβε γνώση γεγονότος που ενδέχεται να 
προκαλέσει τη µετάθεση της προηγούµενης παραγράφου, υποβάλλει στην Επιτροπή Παρακολούθησης 
και Παραλαβής του έργου, κοινοποιώντας παράλληλα στην Αναθέτουσα Αρχή, αίτηµα µετάθεσης της 
προθεσµίας εκτέλεσης παρέχοντας πλήρη και λεπτοµερή στοιχεία του αιτήµατός του, ώστε να 
καταστεί αµέσως δυνατή η εξέτασή του. Η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει επί του αιτήµατος αυτού, 
µετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής.  

 
ΑΡΘΡΟ 7 

Λόγοι Ανωτέρας Βίας – ∆υνατότητα παράτασης της Σύµβασης 

7.1 Τα συµβαλλόµενα µέρη δεν ευθύνονται γ ια τη µη εκπλήρωση των συµβατικών τους 
υποχρεώσεων, στο µέτρο που η αδυναµία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας, υπό 
την προϋπόθεση ότι η επικαλούµενη ανωτέρα βία αποδεικνύεται δεόντως και επαρκώς. 
7.2 Ο Ανάδοχος, επικαλούµενος υπαγωγή της αδυναµίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός 
που εµπίπτει στην προηγούµενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την 
Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσµίας δέκα (10) 
ηµερών από τότε που συνέβησαν, προσκοµίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η 
Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) ηµερών από  τη λήψη του σχετικού 
αιτήµατος του Αναδόχου, διαφορετικά µε την πάροδο άπρακτης της προθεσµίας τεκµαίρεται η 
αποδοχή του αιτήµατος 
7.3 Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να παρατείνει µονοµερώς την εκπλήρωση µέρους ή του συνόλου 
της σύµβασης µετά από προηγούµενη έγγραφη γνωστοποίηση προς τον ανάδοχο. Στην γνωστοποίηση 
αυτή προσδιορίζονται οι λόγοι οι οποίοι καθιστούν αναγκαία την παράταση, η ηµεροµηνία έναρξης της 
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διακοπής καθώς και η πιθανολογούµενη διάρκειά της. 
7.4 Από την ηµεροµηνία έκδοσης της γνωστοποίησης αναστέλλονται οι συµβατικές υποχρεώσεις του 
αναδόχου, πλην των υποχρεώσεων εµπιστευτικότητας και εχεµύθειας, οφείλει, όµως, να λάβει όλα τα 
ενδεικνυόµενα µέτρα για την προστασία των συµφερόντων της Αναθέτουσας Αρχής και την οµαλή 
εκτέλεση της σύµβασης, µετά την άρση των λόγων που επέβαλαν την παράταση της. 
 
 

Άρθρο 8 
Παρακολούθηση και Παραλαβή του Έργου 

8.1. Την ευθύνη για την παρακολούθηση της ορθής εκτέλεσης της σύµβασης από τον ανάδοχο έχει 
η Επιτροπή Παρακολούθησης (εφεξής και «Επιτροπή»), η οποία θα συσταθεί µε Απόφαση του ΚΕΚ. 
8.2. Η Επιτροπή παρακολουθεί την ορθή εκτέλεση της σύµβασης καθ’ όλη τη διάρκειά της.  
8.3. Αρµόδιοι συνεργάτες, στελέχη και κάθε προστηθείς ή βοηθός εκπλήρωσης του αναδόχου 
υποχρεούνται να προσέρχονται σε συσκέψεις κατά τη διάρκεια της σύµβασης, κατόπιν σχετικής 
πρόσκλησης της Επιτροπής και όποτε κρίνεται απαραίτητο, προκειµένου να συζητούνται προβλήµατα ή 
γενικώς θέµατα που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια υλοποίησης της σύµβασης και να δίδονται οδηγίες, 
κατευθύνσεις και διευκριν ίσεις εκατέρωθεν. 
8.4.  Η Επιτροπή είναι αρµόδια γ ια την έγκριση και παραλαβή των Παραδοτέων µε την έκδοση 
σχετικών Πρωτοκόλλων Παραλαβής. 
8.5 Η Επιτροπή συντάσσει γ ια κάθε Παραδοτέο Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής, εντός 10 ηµερών 
από την υποβολή του. Εάν έχει παρατηρήσεις, συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παρατηρήσεων εντός 5 
ηµερών από την υποβολή του. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συµµορφωθεί προς τις Παρατηρήσεις 
εντός 10 ηµερών από την παραλαβή του σχετικού πρωτοκόλλου. Εάν παρέλθει το παραπάνω χρονικό 
διάστηµα των 10 ηµερών χωρίς να κοινοποιηθούν στο Ανάδοχο παρατηρήσεις επί των Παραδοτέων και 
χωρίς να εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής, τότε το παραδοτέο  θεωρείται ότι έχει παραληφθεί  
σιωπηρά, µε τη ρητή επιφύλαξη των δικαιωµάτων της Αναθέτουσας Αρχής. 
8.6. Κατά τη λήξη της σύµβασης η Επιτροπή θα εκδώσει Πρωτόκολλο Ολοκλήρωσης και Οριστικής 
Παραλαβής του Έργου.  

 
Άρθρο 9 

Παραδοτέα Αναδόχου και Χρονοδιάγραµµα Υποβολής 
 

Τα Παραδοτέα του Αναδόχου και το χρονοδιάγραµµα υποβολής τους έχουν ως εξής: 
• Παραδοτέο Π.1:  

o Έκθεση εναλλακτικών µεθόδων πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων Επιµελητών 
Προσωπικής Φροντίδας (ΕΠΦ) Ψυχικής Υγείας (µε βάση διεθνή πρότυπα και καλές 
πρακτικές),  

o Ανάλυση και αξιολόγηση του υφιστάµενου θεσµικού και κανονιστικού πλαισίου που 
αφορά άµεσα και έµµεσα στη διαδικασία πιστοποίησης και απασχόλησης των ΕΠΦ 

o ∆ιατύπωση εναλλακτικών σεναρίων κατάρτισης «Μητρώου| ΕΠΦ Ψυχικής Υγείας 
(περιεχόµενο, διαδικασίες, κανονισµός λειτουργίας, πρόσβαση ενδιαφερόµενων ΕΠΦ, 
υποστήριξη µηχανισµού «σύζευξης» κ.λπ.). 

o Εναλλακτικές προσεγγίσεις του «κατάλληλου» Φορέα – ∆ιαχειριστή του Μητρώου 
(διερεύνηση υφιστάµενων Φορέων και διατύπωση προτάσεων). 

o Έκθεση πεπραγµένων υποστηρικτικών υπηρεσιών προς την Αναθέτουσα Αρχή κατά 
την χρονική περίοδο αναφοράς του Π.1. 
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Το Παραδοτέο Π1 υποβάλλεται το αργότερο µέχρι δύο µήνες από την ηµεροµηνία υπογραφής 
της Σύµβασης.  

• Παραδοτέο Π.2:  
o ∆ιαµόρφωση τελικής πρότασης γ ια την ανάπτυξη εργαλείου/συστήµατος πιστοποίησης 

των γνώσεων και δεξιοτήτων των ΕΠΦ Ψυχικής Υγείας. 
o Έκθεση προετοιµασίας  θεσµικού και κανονιστικού πλαισίου που θα διέπει τη 

διαδικασία πιστοποίησης και απασχόλησης των ΕΠΦ. Εµπλεκόµενοι Φορείς και Αρχές, 
επισπεύδουσα Υπηρεσία, προετοιµασία διάταξης Νόµου (εφόσον απαιτηθεί) και 
εισηγητικής Έκθεσης. 

o Προσδιορισµός «Μητρώου| ΕΠΦ Ψυχικής Υγείας και οριστικοποίηση της 
αρχιτεκτονικής, της διάρθρωσής του σε «Υποσυστήµατα», καθώς και των 
λειτουργικών του απαιτήσεων. 

o Προδιαγραφές και απαιτήσεις Χρηστών για την ανάπτυξη βάσης δεδοµένων 
υποστήριξης της λειτουργίας του «Μητρώου», συµπεριλαµβανοµένων του µηχανισµού 
σύζευξης και του πρότυπου πιστοποίησης. 

o Προσδιορισµός του «κατάλληλου» Φορέα – ∆ιαχειριστή του Μητρώου και 
υποστήριξης / παρακολούθησης της «Σύζευξης». 

o ∆ιαδικασίες και χρονοδιάγραµµα µετάβασης στο νέο «Σύστηµα» πιστοποίησης και 
απασχόλησης πιστοποιηµένων ΕΠΦ-ΨΥ 

o Κρίσιµοι παράγοντες επιτυχίας του νέου Συστήµατος. 
o Υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής στην πιστοποίηση του Προτύπου. 
o Έκθεση πεπραγµένων υποστηρικτικών υπηρεσιών προς την Αναθέτουσα Αρχή κατά 

την χρονική περίοδο αναφοράς του Π.2. 
Το Παραδοτέο Π2 υποβάλλεται το αργότερο µέχρι τέσσερις µήνες από την ηµεροµηνία 
υπογραφής της Σύµβασης. 

• Παραδοτέο Π.3:  
o Ανάπτυξη βάσης δεδοµένων υποστήριξης της λειτουργίας του «Μητρώου».  
o Εξωτερικές οντότητες του Μητρώου και σχέσεις µε αυτές (ανταλλαγές δεδοµένων, 

πρόσβαση, ασφάλεια, εξουσιοδοτήσεις κ.λπ.). 
o Ενσωµάτωση µεθόδων και λειτουργιών «σύζευξης» στο Μητρώο 
o Ενσωµάτωση των λειτουργικών περιοχών του  εργαλείου/συστήµατος πιστοποίησης 

των γνώσεων και δεξιοτήτων των ΕΠΦ Ψυχικής Υγείας. 
o Πιλοτική εφαρµογή του «Συστήµατος». 
o Υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής στις διαδικασίες συνεργασίας µε τον 

προτεινόµενο Φορέα – ∆ιαχειριστή του Μητρώου και υποστήριξης / παρακολούθησης 
της «Σύζευξης». 

o Έκθεση πεπραγµένων λοιπών υποστηρικτικών υπηρεσιών προς την Αναθέτουσα Αρχή 
κατά την χρονική περίοδο αναφοράς του Π.3. 

Το Παραδοτέο Π3 υποβάλλεται το αργότερο µέχρι έξι µήνες από την ηµεροµηνία υπογραφής 
της Σύµβασης. 

• Παραδοτέο Π4:  
o Πιλοτική εφαρµογή του «Συστήµατος». 
o Υποστήριξη του «∆ιαχειριστή» του Μητρώου για την πιστοποίηση της «πρώτης 

σειράς» ΕΠΦ. 
o ∆ιαδικασίες πιστοποίησης µέχρι 350 ΕΠΦ 
o Έκθεση πεπραγµένων λοιπών υποστηρικτικών υπηρεσιών προς την Αναθέτουσα Αρχή 

κατά την χρονική περίοδο αναφοράς του Π.4. 
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Το Παραδοτέο Π4 υποβάλλεται το αργότερο µέχρι οκτώ µήνες από την ηµεροµηνία 
υπογραφής της Σύµβασης. 
 

Άρθρο 10 
Αµοιβή Αναδόχου– Τρόπος Πληρωµής 

10.1. Η αµοιβή του αναδόχου για το σύνολο των παρεχόµενων υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των 
………….. ευρώ (……….€), πλέον ΦΠΑ, συµπεριλαµβανοµένων των λοιπών νοµίµων κρατήσεων ή σε 
……………………. ευρώ (………,00€) συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 
10.2. Στην ανωτέρω αµοιβή περιλαµβάνεται κάθε δαπάνη, που απαιτείται γ ια την ολοκλήρωση του 
έργου, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της παρούσας σύµβασης, χωρίς καµία περαιτέρω επιβάρυνση 
της Αναθέτουσας Αρχής, έστω και εξ επιγενόµενης αιτίας. 
10.3. Πληρωµή-Αποπληρωµή:  
Προβλέπονται ενδιάµεσες πληρωµές ανά Παραδοτέο ως εξής: 

• Με την παραλαβή του Παραδοτέου Π.1 καταβάλλεται στον Ανάδοχο το 30% του Συµβατικού 
ποσού 

• Με την παραλαβή του Παραδοτέου Π.2 καταβάλλεται στον Ανάδοχο το 30% του Συµβατικού 
ποσού 

• Με την παραλαβή του Παραδοτέου Π.3 καταβάλλεται στον Ανάδοχο το 20% του Συµβατικού 
ποσού 

• Με την παραλαβή του Παραδοτέου Π.4 καταβάλλεται στον Ανάδοχο το 20% του Συµβατικού 
ποσού 

10.4. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται µε κάθε νόµιµη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νοµικών 
προσώπων ή άλλων οργανισµών, η οποία κατά νόµο βαρύνει τον Ανάδοχο. Τραπεζικά τέλη ή άλλες 
επιβαρύνσεις επιβαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο. 
10.5. Οι πληρωµές θα πραγµατοποιούνται µε την προσκόµιση των νόµιµων δικαιολογητικών που 
προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωµής και σε χρόνο προσδιοριζόµενο από 
την αναγκαία διοικητική διαδικασία γ ια έκδοση των σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων. Σε περίπτωση 
που ο Ανάδοχος είναι ένωση εταιρειών η καταβολή θα γίνεται σε κάθε µέλος της ένωσης  κατά το 
ποσοστό της συµµετοχής του σε αυτήν.  
10.6. Κατά την πληρωµή του Αναδόχου θα παρακρατηθεί ο προβλεπόµενος από τις κείµενες διατάξεις 
φόρος, ο οποίος θα αποδοθεί στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. από την Αναθέτουσα Αρχή. Για το ποσό αυτό, η 
Αναθέτουσα Αρχή θα του χορηγήσει σχετική βεβαίωση. 
10.7. Επίσης, γ ια την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων, επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,10%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής 
προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης. Το ποσό της 
κράτησης παρακρατείται από την Αναθέτουσα Αρχή στο όνοµα και γ ια λογαριασµό της Αρχής και 
κατατίθεται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασµό 
 

Άρθρο 11 
Υποχρεώσεις της Αναθέτουσα Αρχής 

Η Αναθέτουσα Αρχή υπέχει τις ακόλουθες επιπλέον υποχρεώσεις: 
11.1. Παραδίδει στον ανάδοχο, ατελώς, κάθε έγγραφο ή πληροφορία και γενικότερα κάθε στοιχείο 
που έχει στην κατοχή της και δικαιούται να γνωστοποιήσει, σχετικό µε την εκτέλεση του Έργου.   
11.2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να επιστρέψει όλα τα στοιχεία της προηγούµενης παραγράφου µε 
την οριστική παραλαβή του Έργου ή µε την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της σύµβασης.  
11.5. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Επιτροπή Παρακολούθησης και όλα τα 
εξουσιοδοτηµένα απ’ αυτήν ή την Αναθέτουσα Αρχή πρόσωπα, οφείλουν να µην ανακοινώνουν σε 
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κανένα, παρά µόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ' 
αυτούς, κατά τη διάρκεια και µε την ευκαιρία της εκτέλεσης της σύµβασης και αφορούν τεχνικά ή 
εµπορικά ζητήµατα ή µεθόδους λειτουργίας του Έργου ή του αναδόχου. 
 

Άρθρο 12 
Υποχρεώσεις του Αναδόχου 

Ο Ανάδοχος υπέχει επιπλέον τις ακόλουθες υποχρεώσεις: 
12.1. Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τα καθήκοντα που αναλαµβάνει µε τη Σύµβαση σύµφωνα µε 
τους όρους αυτής, της απόφασης κατακύρωσης, της προσφοράς του και της ∆ιακήρυξης, διαφορετικά 
υποχρεούται να αποζηµιώσει κατά νόµο την Αναθέτουσα Αρχή. 
12.2. Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά µε 
την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαµβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της 
σχετικά µε την εκτέλεση του έργου. 
12.3. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά µόνος υπεύθυνος γ ια την τήρηση της ισχύουσας 
νοµοθεσίας ως προς το απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό γ ια την εκτέλεση των υποχρεώσεων 
της σύµβασης. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζηµίωσης γ ια υπερωριακή 
απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αµοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων.  
12.4. 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 της Αναθέτουσας 
Αρχής. 
12.5. Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον Ανάδοχο σε οποιονδήποτε τρίτο, της Σύµβασης, των 
υποχρεώσεων που απορρέουν από τη σύµβαση που θα συνάψει µε την Αναθέτουσα Αρχή καθώς και 
των δικαιωµάτων του που απορρέουν από αυτήν ή µέρος αυτής χωρίς την έγγραφη συναίνεση της 
Αναθέτουσας Αρχής.   
12.6. Εάν ο Ανάδοχος προβεί σε µεταβίβαση ή εκχώρηση χωρίς την προηγούµενη συναίνεση της 
Αναθέτουσας Αρχής, η τελευταία δικαιούται, χωρίς προηγούµενη όχληση, να επιβάλει τις κυρώσεις γ ια 
αθέτηση της Σύµβασης. 
12.7. Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχηµα ή από 
κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση του έργου. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζηµίας που 
προκληθεί σε τρίτους από τα φυσικά πρόσωπα που απασχολεί ο Ανάδοχος ή οι υπεργολάβοι αυτού, 
υποχρεούται ο Ανάδοχος µόνος αυτός σε αποκατάστασή της. 
12.8. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι ένωση/κοινοπραξία, τα µέλη που αποτελούν την 
ένωση/κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής 
γ ια την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από την παρούσα 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 της Αναθέτουσας Αρχής ως λόγος 
απαλλαγής του ενός µέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων µελών για 
την ολοκλήρωση του έργου. 
12.9. 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 του 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.  
Τα υπόλοιπα µέλη της ένωσης στην παραπάνω περίπτωση µπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η 
αντικατάσταση µπορεί να εγκριθεί µε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωµοδότηση 
του αρµόδιου οργάνου. 
12.10. Ο Ανάδοχος εγγυάται τη νοµιµότητα των πράξεων στις οποίες προβαίνει στο πλαίσιο της 
Σύµβασής, σύµφωνα µε το ισχύον θεσµικό πλαίσιο. Σε περίπτωση καταλογισµού ποσού στην 
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Αναθέτουσα Αρχή από οποιαδήποτε ελεγκτική υπηρεσία γ ια πράξη που διεκπεραιώθηκε από τον 
Ανάδοχο στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που πηγάζουν από τη σύµβασή του και εντός πέντε (5) ετών 
από την παραλαβή του Έργου, υποχρεούται ο Ανάδοχος αυτοδικαίως και χωρίς καµιά διαδικασία εκτός 
της ειδοποίησης από την Αναθέτουσα Αρχή, σε πλήρη αποζηµίωση. 
12.11. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε συναντήσεις εργασίας που αφορούν τις 
παρεχόµενες υπηρεσίες (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία γ ια την 
αποτελεσµατική λήψη αποφάσεων. 
 
 

Άρθρο 13 
Καταγγελία της Σύµβασης 

13.1. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύµβαση χωρίς να καταβάλλει οποιαδήποτε 
αποζηµίωση σε κάθε περίπτωση παράβασης των όρων αυτής από τον Ανάδοχο, και ιδίως  στις 
ακόλουθες περιπτώσεις: 

(α) ο Ανάδοχος δεν εκπληρώνει προσηκόντως και εµπροθέσµως τις υποχρεώσεις του που 
απορρέουν από τη Σύµβαση,  

(β) ο Ανάδοχος δεν συµµορφώνεται προς τις σύµφωνες µε τις διατάξεις της Σύµβασης εντολές της 
Αναθέτουσας Αρχής, 

(γ) ο Ανάδοχος εκχωρεί τη σύµβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια της 
Αναθέτουσας Αρχής,  

(δ) ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση ή υπό ανάλογη 
κατάσταση, που προβλέπεται από το νόµο, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γ ίνουν 
πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σηµαντικό µέρος των 
περιουσιακών του στοιχείων. 

(ε) εκδοθεί τελεσίδικη Απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση του 
επαγγέλµατός του ή/και αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση για τα αδικήµατα του άρθρου 43, 
παραγρ. 2 του Π.∆. 60/2007. 

13.2. Τα αποτελέσµατα της καταγγελίας επέρχονται γ ια τον Ανάδοχο από το χρόνο κοινοποίησής 
της. Κατ’ εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, να τάξει κατά περίπτωση, εύλογη κατ’ αυτήν, 
προθεσµία άρσης της παράβασης, οπότε τα αποτελέσµατα της καταγγελίας επέρχονται χωρίς άλλη 
διαδικασία, µε την πάροδο της προθεσµίας αυτής, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιήσει 
εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα. Με την λύση της  Σύµβασης, ο 
Ανάδοχος υποχρεούται µετά από αίτηση της Αναθέτουσας Αρχής: 

(α) να απόσχει από την διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης 
υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη σύµβαση, πλην εκείνων που  επιβάλλονται γ ια την 
διασφάλιση  προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων,  

(β) να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, όποιο έργο, εργασία ή 
προϊόν (ολοκληρωµένο ή µη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του καθώς και τα πάσης φύσεως 
υποστηρικτικά έγγραφα και µέσα (µαγνητικά ή µη) και να µεριµνήσει όπως οι υπεργολάβοι και 
συνεργάτες του πράξουν το ίδιο, 

(γ) να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε υλικό ή άλλο αγαθό που αφορά άµεσα ή έµµεσα τις 
παρεχόµενες υπηρεσίες και βρίσκεται στην κατοχή του, εγγυώµενος ότι οι υπεργολάβοι και 
συνεργάτες του θα πράξουν  το ίδιο. 
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13.3. Σε περίπτωση καταγγελίας της Σύµβασης, η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή 
οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύµφωνα µε την Σύµβαση προς τον Ανάδοχο µέχρις εκκαθαρίσεως 
των µεταξύ τους υποχρεώσεων και οι Εγγυητικές Επιστολές καταπίπτουν. 
13.4.  Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει πλήρη αποζηµίωση από τον Ανάδοχο για κάθε 
ζηµία, που θα υποστεί από την πληµµελή παροχή των υπηρεσιών του. Αυτή η αποζηµίωση είναι 
ανεξάρτητη από την κατάπτωση των Εγγυητικών Επιστολών, όπως προβλέπεται παραπάνω. 
 

Άρθρο 14 
Ποινικές ρήτρες - Έκπτωση του Αναδόχου 

 
14.1. Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης παραδοτέου, ενδιάµεσης φάσης   ή του συνόλου των 
υπηρεσιών από υπέρβαση τµηµατικής ή συνολικής προθεσµίας µε υπαιτιότητα του Αναδόχου 
επιβάλλονται κυρώσεις (ρήτρες καθυστέρησης) σύµφωνα µε τα παρακάτω:   

iv. Αν παρέλθουν οι συµφωνηµένες ηµεροµηνίες παράδοσης και τα παραδοτέα/ υπηρεσίες δεν 
παραδοθούν σύµφωνα µε τους συµβατικούς όρους, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
καταβάλλει ως ποιν ική ρήτρα για κάθε ηµέρα καθυστέρησης ποσοστό 0,5 % του µέρους του 
συµβατικού τιµήµατος, που αντιστοιχεί στη συγκεκριµένη υπηρεσία /παραδοτέο χωρίς τον 
ΦΠΑ, εφόσον έχει προσδιοριστεί µε την προσφορά του Αναδόχου, άλλως ποιν ική ρήτρα 
ύψους µέχρι 500 ευρώ για κάθε ηµέρα καθυστέρησης. 

v. Οι ρήτρες καθυστέρησης που επιβάλλονται κατά τα παραπάνω, αν δεν ανακληθούν βαρύνουν 
τον Ανάδοχο επιπλέον των τυχόν ρητρών λόγω υπέρβασης συνολικής προθεσµίας που έχουν 
επιβληθεί. 

vi. Εφόσον ο Ανάδοχος  έχει λάβει προκαταβολή καταλογίζεται σε βάρος του επί πλέον της κατά 
τα παραπάνω ποιν ικής ρήτρας και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται 
από την εποµένη της λήξης του συµβατικού χρόνου  παράδοσης µέχρι την ηµεροµηνία 
παράδοσης  µε το ανώτατο ποσοστό του τόκου υπερηµερίας. 

14.2. Αν ο Ανάδοχος καθυστερήσει την παράδοση οποιασδήποτε υπηρεσίας/παραδοτέου πάνω από  
είκοσι ηµέρες σε σχέση µε τη συµφωνηµένη ηµεροµηνία παράδοσης, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται 
να καταγγείλει τη σύµβαση και να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο από αυτήν και από κάθε δικαίωµά 
του εξ αυτής γ ια το σύνολο του Έργου. Το ίδιο δικαίωµα έχει η Αναθέτουσα Αρχή αν ο Ανάδοχος δεν  
συµµορφώνεται µε τις παρατηρήσεις και υποδείξεις της Επιτροπής παραλαβής εντός του ταχθέντος 
ευλόγου χρόνου κατά το άρθρο 8.  
14.3. Οι ποιν ικές ρήτρες δεν επιβάλλονται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε 
ανωτέρα  βία ή σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής. 
14.4. Οι ρήτρες καθυστέρησης επιβάλλονται µε απόφαση της Αναθέτουσα Αρχής κατόπιν εισήγησης 
της αρµόδιας Επιτροπής παραλαβής. 
14.5. Με ίδια ως άνω απόφαση κατόπιν της ίδιας εισήγησης ανακαλούνται οι ρήτρες καθυστέρησης γ ια 
τυχόν τµηµατικές προθεσµίες µόνο αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν και περατωθούν στο σύνολό τους  
µέσα στη συνολική προθεσµία. 
14.6. Οι ποιν ικές ρήτρες εισπράττονται µε παρακράτηση από την αµοιβή του Αναδόχου ή και µε 
κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης ή/και προκαταβολής. 
 
14.7. Σε περίπτωση ένωσης/ κοινοπραξίας οι ως ανωτέρω ποιν ικές ρήτρες και τόκοι επιβάλλονται 
αναλογικά σε όλα τα µέλη της ένωσης/ κοινοπραξίας.  
14.8.Ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση, εφόσον δεν προσήλθε γ ια 
την υπογραφή της σύµβασης, κατά τα παραπάνω καθώς και από τη Σύµβαση και από κάθε δικαίωµα 
που απορρέει από αυτήν, εφόσον δεν ολοκλήρωσε τις υπηρεσίες µέσα στο συµβατικό χρόνο 
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περιλαµβανοµένων τυχόν παρατάσεων, που δόθηκαν από την Αναθέτουσα Αρχή. Επίσης, η  
Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωµα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο αν αυτός δεν εκπληρώνει ή 
εκπληρώνει πληµµελώς τις συµβατικές του υποχρεώσεις παρά τις επανειληµµένες οχλήσεις τις 
Αναθέτουσας Αρχής. 

14.9. Στην περίπτωση της έκπτωσης επέρχονται αθροιστικά ή διαζευκτικά οι ακόλουθες συνέπειες: 

Α. Καταπίπτουν αυτοδικαίως υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και 
καλής εκτέλεσης του Αναδόχου. 

Β. Καταλογίζεται σε βάρος του Αναδόχου ποσό ίσο µε το 100% της αξίας του µέρους του έργου για το 
οποίο κηρύχθηκε έκπτωτος. Αν οι υπηρεσίες που δεν παραδόθηκαν επηρεάζουν δυσµενώς την 
αξιοποίηση από την Αναθέτουσα Αρχή όλων των υπηρεσιών του έργου τότε το παραπάνω ποσοστό 
υπολογίζεται επί του συνολικού συµβατικού τιµήµατος του έργου. 

14.10. Ο Ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύµβαση όταν: 
Α) η σύµβαση δεν υπογράφηκε ή το έργο δεν ολοκληρώθηκε εµπροθέσµως και προσηκόντως µε 
ευθύνη της Αναθέτουσας Αρχής 
Β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

14.11. Στον Ανάδοχο, που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή τη σύµβαση επιβάλλονται µε 
απόφαση του  αρµόδιου Υπουργού, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, το οποίο 
υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο για παροχή εξηγήσεων αθροιστικά ή διαζευκτικά οι κυρώσεις 
του άρθρου 34 του Π.∆. 118/2007. 

14.12. Σε περίπτωση έκπτωσης του Αναδόχου κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, η 
Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, κατά την κρίση της και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θίγεται η 
επιλεξιµότητα της σχετικής δαπάνης, να κρατήσει µέρος ή το σύνολο των παραδοτέων, καταβάλλοντας 
το αναλογούν συµβατικό τίµηµα. 

14.13. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται κατά την κρίση της να ασκήσει επιλεκτικά ή σωρευτικά όλα τα 
δικαιώµατά της που απορρέουν από την παρούσα (καταγγελία, έκπτωση, κατάπτωση εγγυητικών 
επιστολών, επιβολή ποιν ικών ρητρών κλπ) καθώς και κάθε άλλο δικαίωµα που της παρέχει ο νόµος. Η 
άσκηση από την Αναθέτουσα Αρχή  ενός ή περισσοτέρων από τα δικαιώµατα αυτά δεν αποκλείει την 
άσκηση και άλλου ή άλλων δικαιωµάτων της. 

 
Άρθρο 15 

Εµπιστευτικότητα 
 

15.1. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύµβασης, αλλά και µετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος 
αναλαµβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εµπιστευτικά και να µη γνωστοποιήσει σε τρίτους 
(συµπεριλαµβανοµένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς Τύπου), χωρίς την προηγούµενη 
έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα 
περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών 
του. 
15.2. Ο Ανάδοχος δεν µπορεί να προβαίνει σε δηµόσιες δηλώσεις σχετικά µε τις υπηρεσίες χωρίς την 
προηγούµενη έγγραφη άδεια της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συµµετέχει σε δραστηριότητες 
ασυµβίβαστες µε τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος δεν δεσµεύει την 
Αναθέτουσα Αρχή, µε κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούµενη έγγραφή της άδεια. 
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15.3. Η ανωτέρω υποχρέωση εχεµύθειας και λοιπές υποχρεώσεις καλύπτουν τον ίδιο τον Ανάδοχο, 
όπως και όλους τους συνεργάτες του και, εν γένει, πάσης φύσεως προστηθέντες ή βοηθούς 
εκπληρώσεώς του κατά την παροχή των υπηρεσιών. 
15.4. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Αναθέτουσα Αρχή και όλα τα εξουσιοδοτηµένα απ’ 
αυτήν πρόσωπα οφείλουν να µην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά µόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται 
να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και µε την ευκαιρία της 
υλοποίησης του έργου και αφορούν σε τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα ή µεθόδους υλοποίησης  του 
έργου ή τεχνογνωσία του Αναδόχου. 

Άρθρο 16 

Πνευµατικά ∆ικαιώµατα  

16.1. Όλο το υλικό που παράγεται από τον Ανάδοχο κατά τη διάρκεια της παροχής των υπηρεσιών 
παραδίδεται στην Αναθέτουσα Αρχή, σύµφωνα µε το συµβατικό χρονοδιάγραµµά του, αλλά και κατά 
την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση ή λήξη της Σύµβασης.  

16.2. Τα πνευµατικά και συγγενικά δικαιώµατα επί του συνόλου των υπηρεσιών του Αναδόχου και 
των προϊόντων τους ρητώς εκχωρούνται, παραχωρούνται και µεταβιβάζονται από τον παραπάνω στην 
Αναθέτουσα Αρχή χωρίς την καταβολή πρόσθετης αµοιβής πέραν της προβλεπόµενης στη σχετική 
Σύµβαση, η οποία καλύπτει πλήρως την αξία τους. 

16.3 Η Αναθέτουσα Αρχή έχει τα αποκλειστικά πνευµατικά ή/και συγγενικά δικαιώµατα όλων των 
υλικών, εντύπων και ηλεκτρονικών, και λοιπών παραδοτέων του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος δεν µπορεί να 
τα χρησιµοποιεί χωρίς την έγγραφη άδεια της Αναθέτουσας Αρχής. 
16.4. Ο Ανάδοχος δηλώνει, ότι κατά την παροχή των υπηρεσιών δεν χρησιµοποιεί µελέτες ή προϊόντα 
τρίτων χωρίς νόµιµη άδεια.  

16.5. Σε περίπτωση άσκησης αγωγής ή ενδίκου µέσου κατά της Αναθέτουσας Αρχής από τρίτο γ ια 
οποιοδήποτε θέµα σχετικά µε τα πνευµατικά δικαιώµατα των παραδοτέων του έργου ή των 
δηµιουργηµάτων που χρησιµοποιήθηκαν από το Ανάδοχο για την παραγωγή των παραδοτέων του, η 
Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να ειδοποιήσει αµέσως και γραπτά µε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες τον 
Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να αµυνθεί, δικαστικά και εξωδικαστικά, γ ια λογαριασµό της 
Αναθέτουσας Αρχής, έναντι του τρίτου και να αναλάβει µε δικές του δαπάνες τυχόν δίκες. 

16.6. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος αφενός βαρύνεται αποκλειστικά µε κάθε δαπάνη ή/και έξοδα τα 
οποία θα κληθεί να καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή εξ αυτού του λόγου, συµπεριλαµβανοµένης και 
κάθε δικαστικής δαπάνης ή αµοιβής δικηγόρων, αφετέρου υποχρεούται να αποζηµιώσει την 
Αναθέτουσα Αρχή για κάθε θετική ή αποθετική ζηµία που θα υποστεί από ενδεχόµενη αποδοχή της 
παραπάνω αγωγής ή του ένδικου µέσου.  

16.7. Ο Ανάδοχος δηλώνει επίσης ότι σε περίπτωση που δηµιουργηθεί οποιαδήποτε διένεξη ή 
διαφορά, απ’ αυτές που περιγράφονται παραπάνω η οποία κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής 
είναι δυνατόν να θέσει σε κίνδυνο την ελεύθερη και απρόσκοπτη αξιοποίηση των υπηρεσιών 
υποχρεούται αναντίρρητα και το ταχύτερο δυνατόν, να προβεί σε ενέργειες εξασφαλιστικές των 
δικαιωµάτων και συµφερόντων του και ειδικότερα, είτε να εξασφαλίσει άµεσα την πλήρη και 
αποδεδειγµένη απόλαυση όλων των δικαιωµάτων χρήσης των παραδοτέων του έργου, είτε να 
αντικαθιστά/τροποποιεί ορισµένα ή όλα τα παραδοτέα του έργου µε άλλα που δεν παραβιάζουν 
δικαιώµατα τρίτων. Η τυχόν αντικατάσταση/τροποποίηση θα γίνεται κατόπιν της συναίνεσης της 
Αναθέτουσας Αρχής. Σε κάθε περίπτωση, τα υπό αντικατάσταση/τροποποίηση παραδοτέα, θα πρέπει 
να είναι σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές των υπηρεσιών  και να εξασφαλίζουν την υλοποίηση 
του Έργου, όπως προδιαγράφηκε. 
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Άρθρο 17 

Λύση της Σύµβασης – Τροποποίηση 
17.1. Η σύµβαση λύεται αυτοδικαίως και πριν την πάροδο της χρονικής της διάρκειας, σε περίπτωση 
κατά την οποία ο ανάδοχος τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια 
λειτουργίας του ή γ ίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σηµαντικό 
µέρος των περιουσιακών του στοιχείων. 
17.2. Μετά την µε οιονδήποτε τρόπο λύση της σύµβασης, ο ανάδοχος υποχρεούται µετά από 
σχετική δήλωση της Αναθέτουσας Αρχής: 

17.2.1. Να απόσχει από τη διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής υπηρεσιών ή 
εκτέλεσης υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη σύµβαση, πλην εκείνων που 
επιβάλλονται γ ια την διασφάλιση εργασιών και εγκαταστάσεων. 

17.2.2. Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, όποιο έργο ή 
εργασία (ολοκληρωµένο ή µη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του καθώς και τα 
πάσης φύσεως υποστηρικτικά έγγραφα και µέσα (µαγνητικά ή µη). 

17.3. Το συντοµότερο δυνατό µετά τη λύση της σύµβασης, η Αναθέτουσα Αρχή, µετά από γνώµη 
της Επιτροπής, βεβαιώνει την αξία του ήδη εκτελεσθέντος κατά τον χρόνο λύσης της σύµβασης 
µέρους αυτής καθώς και κάθε οφειλή έναντι του αναδόχου κατά την ηµεροµηνία λύση της σύµβασης. 
17.4. Η καταβολή προς τον ανάδοχο οποιουδήποτε ποσού αναστέλλεται µέχρις εκκαθαρίσεως των 
µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών υποχρεώσεων 
17.5. Η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί να συµψηφίζει σχετικά οποιαδήποτε απαίτησής της έναντι του 
αναδόχου.  
17.6. Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων της σύµβασης δύναται να γ ίνει µόνο εγγράφως, θα αφορά 
επιµέρους όρους της ήδη καταρτισθείσας Σύµβασης και δεν θα περιλαµβάνει επουδενί όρους που θα 
µετέβαλαν ουσιωδώς το αντικείµενο της αρχικής Σύµβασης. Η τροποποιηµένη Σύµβαση θα 
υπογράφεται και από τους δύο συµβαλλόµενους, αποκλειόµενης, ρητά, οποιασδήποτε τροποποίησης 
µε προφορική συµφωνία και µε την προϋπόθεση ότι θα εξασφαλίζεται η εκτέλεση του έργου όπως 
αυτό έχει προδιαγραφεί. 
 

 
Άρθρο 18 

Επίλυση ∆ιαφορών - Εγγυήσεις 
Κάθε διαφορά που θα προκύψει µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών, σχετικά µε την ερµηνεία ή 
εκτέλεση της Σύµβασης ή εξ αφορµής αυτή θα επιλύεται από τα καθ'  ύληv αρµόδια ∆ικαστήρια της 
Αθήνας. Εφαρµοστέο δίκαιο είναι πάντοτε το ελληνικό. 
 
Σηµειώνεται ότι γ ια την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης ο Ανάδοχος κατέθεσε την µε αρ. 
…../..-…. εγγυητική επιστολή της Τράπεζας …., ποσού ………… (…….,00 €) η οποία ισχύει µέχρι την 
…. Σε περίπτωση παράτασης του έργου µε βάση τα προβλεπόµενα στην παρούσα ο ανάδοχος 
υποχρεούται πριν την λήξη της εν λόγω εγγυητικής να παρατείνει την ισχύ της ύστερα από απλό 
έγγραφο της Αναθέτουσας Αρχής. Η Εγγυητική  Επιστολή  Καλής  Εκτέλεσης επιστρέφεται µε εντολή 
της Αναθέτουσας Αρχής προς το ίδρυµα που την εξέδωσε, µετά την οριστική παραλαβή του έργου, και 
εφόσον εκκαθαριστούν τυχόν υποχρεώσεις εκ µέρους του Αναδόχου έναντι της Αναθέτουσας Αρχής.  
 
Η παρούσα σύµβαση διαβάστηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφηκε νόµιµα από τους συµβαλλόµενους σε 
τρία  (3) πρωτότυπα. Από αυτά, τα δύο (2) κατατέθηκαν στην Αναθέτουσα Αρχή και ένα (1) έλαβε ο 
Ανάδοχος.  
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