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Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Τακτικού Διαγωνισμού  

για την επιλογή Αναδόχου για το ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «Δράσεις 

Επικοινωνίας, δημοσιότητας & Διάχυσης Αποτελεσμάτων σε 

πανελλαδική κλίμακα» (CPV 79952000-2, 79341000-6, 22000000-1)της Πράξης 

με τίτλο : «ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ 

ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΟ ΣΕ ΈΝΑ ΕΥΦΥΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΠΑΥΕΥΣ)» 

Και με κωδικό αριθμό MIS 441235 

ΣΣτταα  ππλλααίίσσιιαα  ττοουυ  ΕΕππιιχχεειιρρηησσιιαακκοούύ  ΠΠρροογγρράάμμμμααττοοςς  

ΑΑΝΝΑΑΠΠΤΤΥΥΞΞΗΗ  ΑΑΝΝΘΘΡΡΩΩΠΠΙΙΝΝΟΟΥΥ  ΔΔΥΥΝΝΑΑΜΜΙΙΚΚΟΟΥΥ  22000077--22001133  

ΤΤοουυ  ΘΘεεμμααττιικκοούύ  ΆΆξξοονναα  ΠΠρροοττεερρααιιόόττηηττααςς  

 ««ΕΕδδρρααίίωωσσηη  ττηηςς  ΜΜεεττααρρρρύύθθμμιισσηηςς  σσττοονν  ΤΤοομμέέαα  ττηηςς  ΨΨυυχχιικκήήςς  ΥΥγγεείίααςς..  

ΑΑννάάππττυυξξηη  ΠΠρρωωττοοββάάθθμμιιααςς  ΦΦρροοννττίίδδααςς  ΥΥγγεείίααςς  κκααιι  ππρροοάάσσππιισσηη  ττηηςς  

ΔΔηημμόόσσιιααςς  ΥΥγγεείίααςς  ττοουυ  ΠΠλληηθθυυσσμμοούύ»»  

Αριθμός Διακήρυξης 4/2015 

Προϋπολογισμός: 

 

97.560,98 € + 22.439,02 € (ΦΠΑ)  

ΣΥΝΟΛΟ: 120.000,00 €                     

Έναρξη Υποβολής Προσφορών: 

 

Καταληκτική ημερομηνία 

Υποβολής Προσφορών: 

26/05/2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 

9:00 π.μ. 

01/06/2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 

17:00 μ.μ. 

 

Ημερομηνία Αποσφράγισης-

Διενέργεια Διαγωνισμού: 

05/06/2015, ημέρα Παρασκευή και 

ώρα 11:00 π.μ. 

  Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α  

     
  ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 
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            Χρηματοδότηση Το έργο συγχρηματοδοτείται από 

κοινοτικούς πόρους (Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς 

πόρους στο πλαίσιο του Ε.Π. 

Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 

Κριτήριο Κατακύρωσης Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά  

Αναθέτουσα Αρχή Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων 

Έρευνας (ΕΛΚΕ), Πανεπιστήμιο 

Πατρών  

Τόπος Κατάθεσης Προσφορών Οι προσφορές υποβάλλονται στο 

Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση 

www.promitheus.gov.gr, τα 

πρωτότυπα έγγραφα κατατίθενται 

στο Πρωτόκολλο της  Επιτροπή 

Ερευνών, Πανεπιστήμιο Πατρών, Α’ 

κτίριο, Πανεπιστημιούπολη, Ρίο – 

Πάτρα. 

Χρόνος παράδοσης Σύμφωνα με το Χρονοδιάγραμμα 

Υλοποίησης και μέχρι τη λήξη του 

έργου την 31/07/2015 με 

δυνατότητα παράτασης του έργου. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.  ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ 

ΑΡΘΡΟ 1. Αντικείμενο της Προκήρυξης 

Αντικείμενο της προκήρυξης του ηλεκτρονικού τακτικού διαγωνισμού 

είναι οι «Δράσεις Επικοινωνίας & Διενέργεια Ημερίδων » του 

πακέτου ΠΕ2.1, η  «Συγκρότηση Consensus Panel » του πακέτου ΠΕ2.2 

και η «Αναπαραγωγή/ Διανομή Υλικού» του πακέτου ΠΕ2.3 – σστταα  

ππλλααίίσσιιαα  του Υποέργου 2  «Δράσεις Επικοινωνίας, δημοσιότητας & 

Διάχυσης Αποτελεσμάτων σε πανελλαδική κλίμακα» της Πράξης 

«Πρότυπο Σύστημα Υποστήριξης Ατόμων με Αυτισμό βασιζόμενο σε ένα 
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ευφυές πληροφοριακό σύστημα (ΠΑΥΕΥΣ)» και  κωδικό MIS 441235  στο 

πλαίσιο του θεματικού Άξονα Προτεραιότητας «Εδραίωση της 

Μεταρρύθμισης στον Τομέα της Ψυχικής Υγείας. Ανάπτυξη 

Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και προάσπιση της Δημόσιας Υγείας 

του Πληθυσμού» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού». 

Αντικείμενο της πράξης αποτελεί  η εξειδικευμένη υποστήριξη 

ατόμων με αυτισμό. Το έργο θα κάνει εφικτή την ανάπτυξη 

εξατομικευμένης παροχής υπηρεσιών φροντίδας ατόμων διαφόρων 

ηλικιών και τύπων αυτισμού, μέσω α. ενός Πρότυπου Συστήματος 

Υποστήριξης Ατόμων με Αυτισμό (ΠΣΥΑ) β. ενός Ευφυούς Συστήματος 

Υποστήριξης Ατόμων με αυτισμό (ΕΣΥΑ) και ενός Έμπειρου Συστήματος 

Αρχικής Διάγνωσης που θα συμβάλλει στον έγκαιρο εντοπισμό 

περιπτώσεων αυτισμού και το οποίο θα αποτελεί ενσωματωμένο 

υποσύστημα στο ΕΣΥΑ.  

Στο ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «Δράσεις Επικοινωνίας, δημοσιότητας & Διάχυσης 

Αποτελεσμάτων σε πανελλαδική κλίμακα» περιλαμβάνονται τα παρακάτω 

παραδοτέα :  

 

Π.Ε. 2.1 Δράσεις Επικοινωνίας και Διενέργεια Ημερίδων 

Π.2.1 Αναφορά Πεπραγμένων 

Π.2.2. Έκθεση Αποτελεσμάτων 

Π.2.5. Διενέργεια Ημερίδων (15) 

Π.Ε.2.2.Συγκρότηση Consensus Panel 

Π.2.6. Διενέργεια Consensus Panel (1) 

Π.Ε.2.3.Αναπαραγωγή/ Διανομή Υλικού 

 Π.2.3 cd's, ενημερωτικά φυλλάδια, αφίσες, δημοσιεύσεις 

 Π.2.4. Τηλεοπτικά spots, ραδιοφωνικά spots, καταχωρήσεις σε 

εφημερίδες 

 
 

Γίνονται δεκτές Προσφορές για το σύνολο των απαιτήσεων. Δεν 

γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες Προσφορές που 

υποβάλλονται για μέρος του Έργου. 
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

Η συμμετοχή στον προκηρυσσόμενο με την παρούσα διαγωνισμό είναι 

ανοικτή, επί ίσοις όροις, σε όσους πληρούν τις νομικές, 

οικονομικές και τεχνικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στην 

Προκήρυξη και διαθέτουν την απαιτούμενη επαγγελματική επάρκεια 

και εμπειρία. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές οι προσφορές που είναι σύμφωνες με 

όλους τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές της 

Προκήρυξης, ενώ είναι δυνατό, κατά την κρίση της Επιτροπής 

Διαγωνισμού, να θεωρηθούν αποδεκτές και προσφορές που 

παρουσιάζουν ασήμαντες αποκλίσεις ή περιορισμούς Ως ασήμαντες 

αποκλίσεις ή περιορισμοί, νοούνται οι αποκλίσεις και οι 

περιορισμοί που δεν επηρεάζουν την έκταση του Έργου ή την 

ποιότητα εκτέλεσής του, δεν περιορίζουν, σε κανένα σημείο, τα 

δικαιώματα της Αναθέτουσας Αρχής ή τις υποχρεώσεις του 

Προσφέροντος και δεν θίγουν την αρχή της ίσης μεταχείρισης των 

Προσφερόντων 

Προσφορές που, κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού, είναι 

αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή περιέχουν όρους αντίθετους 

προς την Προκήρυξη ή/και αιρέσεις, χαρακτηρίζονται ως μη 

αποδεκτές και απορρίπτονται. 

Τα έγγραφα της προσφοράς και της Σύμβασης καθώς και όλη η σχετική 

αλληλογραφία που είναι δυνατό να απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.  

 

1α Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας 

(ΕΛΚΕ) του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 

 

Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ – ΡΙΟ. 

Γενικές πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της προκήρυξης δίνονται 

από το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Εργαστήριο Πληροφοριακών 

Συστημάτων Διοίκησης & Επιχειρηματικής Νοημοσύνης, Τηλέφωνο: 2610 

969838, Fax: 2610 969838 

Ηλεκτρονική διεύθυνση payeys@upatras.gr  
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Για τεχνικές πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στην 

ηλεκτρονική  διεύθυνση  payeys@upatras.gr 

 

Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου είναι ο Καθηγητής του Τμήματος 

Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών, κ. Βασίλειος 

Βουτσινάς. 

Οι απαιτήσεις σχετικά με τις Δράσεις Επικοινωνίας, δημοσιότητας & 

Διάχυσης Αποτελεσμάτων σε πανελλαδική κλίμακα και την εκτέλεση 

του έργου και τον προμηθευτή περιλαμβάνονται στο Κεφάλαιο 

“Τεχνική Περιγραφή” και στον αντίστοιχο Πίνακα Συμμόρφωσης της 

προκήρυξης.  

Η διάθεση της διακήρυξης γίνεται άμεσα και ελεύθερα είτε 

ηλεκτρονικά από τον ιστοχώρο του ΕΛΚΕ  

http://research.upatras.gr/index/page/8/2  και είτε από την 

ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr. καθώς και από το 

τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων 

Διοίκησης & Επιχειρηματικής Νοημοσύνης, Διεύθυνση 

Πανεπιστημιούπολη Ρίου, Πάτρα 26504, οπότε η παραλαβή της γίνεται 

αυτοπροσώπως ή με courier. Στην περίπτωση παραλαβής της 

διακήρυξης μέσω courier, το Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων 

Διοίκησης & Επιχειρηματικής Νοημοσύνης του Τμήματος Διοίκησης 

Επιχειρήσεων δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και 

σωστή παράδοση της διακήρυξης. 

Οι παραλήπτες της διακήρυξης θα πρέπει να συμπληρώνουν σχετικό 

έντυπο με τα στοιχεία των ενδιαφερομένων (όπως επωνυμία, 

διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), 

έτσι ώστε το Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης & 

Επιχειρηματικής Νοημοσύνης του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων να 

έχει στη διάθεση του πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη διακήρυξη, 

για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν 

συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινίσεις επ’ αυτής. Οι παραλήπτες 

της διακήρυξης υποχρεούνται άμεσα να την ελέγξουν από άποψη 

πληρότητας σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και τον συνολικό 

αριθμό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να 

το γνωρίσουν εγγράφως στο Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων 
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Διοίκησης & Επιχειρηματικής Νοημοσύνης του Τμήματος Διοίκησης και 

να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νομιμότητας 

του διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του 

παραληφθέντος αντιγράφου της διακήρυξης θα απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 

 

1β Νομικό κανονιστικό & θεσμικό Πλαίσιο Διαγωνισμού 

 

Ο παρών ανοιχτός διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία και ιδιαίτερα σύμφωνα με τις διατάξεις:  

 την νομοθεσία του ΕΛΚΕ ΚΥΑ 679/22-8-1996 (τροποποίηση και 

αντικατάσταση της αριθμ. Β1/819/20.12.88) 

 το Π.Δ. 60/07 για τη προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στις 

διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των 

διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και 

υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της 

Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005 

 το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (ΦΕΚ 

150/Α/10-7-2007) 

 το Ν.2286/1995 Περί Προμηθειών του Δημοσίου Τομέα και 

ρυθμίσεις συναφών θεμάτων 

 το Ν.2362/1995 Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών 

του κράτους και άλλες διατάξεις όπως αυτός ισχύει σήμερα 

 του Ν.2198/94 (αρθ. 24)”Παρακράτηση φόρου εισοδήματος” (ΦΕΚ 

43/Α/22-3-94) 

 το Ν.2842/00 “περί λήψης συμπληρωματικών μέτρων για την 

εφαρμογή των κανονισμών του Συμβουλίου, όπως ισχύουν σχετικά 

με την εισαγωγή του ΕΥΡ' καθώς και της Κ.Υ.Α. αριθ. Ζ-288 και 

Ζ-412 περί εφαρμογής του  

 το Ν.2690/99 κυρώσεις του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και 

άλλες διατάξεις 

 την Αρ. 2037288/808/0026 (ΦΕΚ 433/Β/96) Υπουργική Απόφαση 

“Καθορισμός του επιτοκίου των προκαταβολών που δίδονται από 
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το Δημόσιο για προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή 

εκτέλεση έργων” 

 του Ν.3021/02 (ΦΕΚ 143/Α/19-06-2002) περί υπαγωγής της 

σύμβασης που θα συναφθεί στη διαδικασία διασταύρωσης 

στοιχείων που προβλέπεται από το άρθρο 4 αυτού 

 το Νόμο 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-

2013» (ΦΕΚ Α 267/2007), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 

 το Ν.3861/2010 (ΦΕΚ Α΄112/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με 

την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, 

διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις 

 το Ν.4111/2013 άρθρο 21 (ΦΕΚ 237/Α/5-12-2012), «Ρυθμίσεις για 

την επιτάχυνση των διαδικασιών ΕΣΠΑ»,  

 το Ν.4024/2011 Άρθρο 26 (ΦΕΚ 226/Α/27-10-2011), 

«Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, 

εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του 

μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015». 

 το Ν.4013/2011(ΦΕΚ  204/Α/15-9-2011), Σύσταση ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του 

έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – 

Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις. 

 το Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ Α΄120/2013) “Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις” όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει  

 τo N. 4250/2014 (ΦΕΚ Α΄74/26-3-2014) “Διοικητικές 

Απλουστεύσεις και λοιπές ρυθμίσεις”  

 το Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α’ 160/0808-2014) «Μέτρα στήριξης και 

ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας , οργανωτικά θέματα 

Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» 

 το Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του 

Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» 

(ΦΕΚ 68/Α/2007) και την ΥΑ 18130/2007 (ΦΕΚ 1226/Β/2007) του 
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Υπουργού Επικρατείας, με θέμα «Καθορισμός ημερήσιων και 

εβδομαδιαίων νομαρχιακών εφημερίδων (πρώην επαρχιακών), 

ημερήσιων και εβδομαδιαίων τοπικών εφημερίδων (πρώην 

επαρχιακών εντός των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης) που 

έχουν τη δυνατότητα καταχώρισης δημοσιεύσεων των φορέων του 

Δημοσίου» 

 Η υπ’ αριθμόν 14053/ΕΥΣ 1749/27-03-2008 (ΦΕΚ 540/Β/27-3-

2008) Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει. 

 Η Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 περί συντονισμού των 

διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και 

υπηρεσιών (όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της 

Επιτροπής της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 για την τροποποίηση του 

παραρτήματος ΧΧ της οδηγίας 2004/17/ΕΚ και του παραρτήματος 

VIII της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου περί 

δημοσίων συμβάσεων και τον Κανονισμό 2083/2005 της 19ης 

Δεκεμβρίου 2005 για την τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ 

και 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά 

τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων). 

 Ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1177/2009, της Επιτροπής της 30ης 

Νοεμβρίου 2009 που τροποποιεί τις Οδηγίες 2004/17/ΕΚ και 

2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τις 

διαδικασίες σύναψης συμβάσεων. 

 Η Οδηγία 89/665/ΕΟΚ, «για το συντονισμό των νομοθετικών, 

κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων περί της εφαρμογής 

των διαδικασιών προσφυγής στον τομέα της σύναψης των 

συμβάσεων κρατικών προμηθειών και δημοσίων έργων» και της 

οδηγίας ΑΔΑ: Β41Ι469Β7Δ-ΟΓΤ 75 92/13/ ΕΟΚ του Συμβουλίου, 

της 25ης Φεβρουαρίου 1992. 

 την με αριθ. Πρωτ. 1739/12-04-2013  Απόφαση Ένταξης Πράξης 

της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέας Υγείας και Κοινωνικής 
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Αλληλεγγύης του Υπουργείου Υγείας, με Κωδικό έργου MIS 441235 

και τυχόν τροποποιήσεις αυτής. 

 την υπ’ αριθμόν 406/12-01-2015 απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής 

για τη διενέργεια του παρόντος Ανοικτού Διαγωνισμού. 

 Τις  υπ’ αριθ. 406/12-01-2015  και 405/29-12-2014 αποφάσεις 

της Επιτροπής Ερευνών για τον ορισμό και συγκρότηση των 

Επιτροπών (με τη διαδικασία της κλήρωσης σύμφωνα με τον 

Ν.4024/2011) για το διαγωνισμό, ήτοι της Επιτροπής 

διενέργειας και Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του 

διαγωνισμού, της Επιτροπής Ενστάσεων και της Επιτροπής 

Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου. 

 Η από 339/24-03-2015 Διατύπωση Γνώμης για τη δημοπράτηση του 

υποέργου 2 με τίτλο: «Δράσεις Επικοινωνίας, δημοσιότητας & 

Διάχυσης Αποτελεσμάτων σε πανελλαδική κλίμακα», της Πράξης 

«Πρότυπο σύστημα υποστήριξης ατόμων με αυτισμό βασιζόμενο σε 

ένα ευφυές πληροφοριακό σύστημα ΠΑΥΕΥΣ» με κωδικό ΟΠΣ 

441235. 

 

Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Όλοι οι όροι του 

παρόντος διαγωνισμού τίθενται επί   ποινή αποκλεισμού. 

 

ΑΡΘΡΟ 2. Ημερομηνία Αποστολής της Περίληψης 

Η περίληψη της διακήρυξης του Διαγωνισμού στάλθηκε για 
δημοσίευση:  
 
1. Στο «Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων» της Εφημερίδας της 
Κυβέρνησης στο φύλλο της Πέμπτης, 30/04/2015 
 
2.   Στον ελληνικό τύπο και ειδικότερα στις εφημερίδες «Γενική 
Δημοπρασιών», «Δημοπρασιών και Πλειστηριασμών», «Γνώμη» και 
«Πελοπόννησος» στις 30/04/2015 
 
3. Καταχωρήθηκε επίσης στο διαδίκτυο στη διεύθυνση  «Διαύγεια» 
(Ν. 3861/2010):  https//diavgeia.gov.gr/ στις 30/04/2015 
 
Η περίληψη του διαγωνισμού και το πλήρες τεύχος της διακήρυξη 
καταχωρήθηκαν επίσης: 
 
1. στο διαδίκτυο στη διεύθυνση 

http://research.upatras.gr/index/page/8/2, στις 30/04/2015 

15PROC002741637 2015-04-30



Με τη
συγχρηματοδότηση
της Ελλάδας και της

Ευρωπαϊκής
Ένωσης

www.espa.gr www.epanad.gov.gr www.ygeia-pronoia.gr

Με τη
συγχρηματοδότηση
της Ελλάδας και της

Ευρωπαϊκής
Ένωσης

www.espa.gr www.epanad.gov.gr www.ygeia-pronoia.gr
10 

2. στο διαδίκτυο στη διεύθυνση του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ) 
www.promitheus.gov.gr, στις 30/04/2015 

3. στο διαδίκτυο στη διεύθυνση του Κεντρικού Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ) www.promitheus.gov.gr, στις 
30/04/2015 

 

Τα έξοδα δημοσίευσης της Περίληψης της παρούσας Διακήρυξης, στον 

περιφερειακό-τοπικό τύπο βαρύνουν τον Ανάδοχο σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν. 3548/2007. 

 

ΑΡΘΡΟ 3. Τρόπος Λήψης Εγγράφων του Διαγωνισμού – Παροχή 

Διευκρινίσεων 

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης και συμπληρωματικά έγγραφα 

διατίθενται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή  μέσω του διαδικτύου στις 

διευθύνσεις http://research.upatras.gr/index/page/8/2  και 

www.promitheus.gov.gr. Στην περίπτωση αυτή, οι ενδιαφερόμενοι 

καλούνται να συμπληρώσουν τα στοιχεία της εταιρείας τους (όπως 

επωνυμία, διεύθυνση, ΤΚ, επάγγελμα, ΑΦΜ, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) προκειμένου να τηρηθεί αρχείο και να 

καταστεί δυνατή η ενημέρωσή τους σχετικά με τυχόν τροποποιήσεις ή 

διευκρινίσεις. Σε κάθε περίπτωση, αποτελεί ευθύνη κάθε 

ενδιαφερόμενου να λάβει γνώση για τυχόν διευκρινίσεις ή 

τροποποιήσεις.  

Τα αιτήματα παροχής διευκρινήσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο 

διαδικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Τονίζεται ότι προκειμένου 

να υποβάλουν αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών-

διευκρινίσεων, οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι 

εγγεγραμμένοι στο σύστημα, δηλαδή να διαθέτουν σχετικά 

διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό 

πρόσβασης). Τα αιτήματα συνοδεύονται υποχρεωτικά από 

επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή αρχείου .pdf, με το 

κείμενο των ερωτημάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι 

ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που 
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υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα 

συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. 

 

Η Αναθέτουσα Αρχή θα απαντήσει συγκεντρωτικά  σε όλες τις 

διευκρινίσεις που θα ζητηθούν μέχρι το αργότερο έξι (6) ημέρες 

πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για την υποβολή των 

προσφορών. 

 

Η Αναθέτουσα δεν θα απαντήσει  σε ερωτήματα που δεν θα υποβληθούν 

ηλεκτρονικά στο σύστημα Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

 

Σημειώνεται ότι οι συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα 

τεύχη του διαγωνισμού, καθώς και οι γραπτές διευκρινίσεις της 

Αναθέτουσας Αρχής επί ερωτημάτων των ενδιαφερόμενων σχετικά με τα 

έγγραφα του διαγωνισμού θα αναρτώνται ταυτόχρονα και 

συγκεντρωτικά σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδικτυακό τόπο της 

Αναθέτουσας Αρχής. 

 

Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση των προσφορών, 

διευκρινίσεις, και αποκρούσεις όρων της διακήρυξης δεν γίνονται 

δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες, εκτός των όσων τυχόν 

ζητηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή κατ' άρθρο 49 του ΠΔ 60/2007. 

 

ΑΡΘΡΟ 4. Δικαίωμα Συμμετοχής 

1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, έχουν: 

(α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή 

συνεταιρισμοί, που ασχολούνται με την παραγωγή ή προμήθεια, 

την ανάπτυξη, εγκατάσταση και συντήρηση του υπό προμήθεια 

εξοπλισμού, καθώς και με την παροχή σχετικών υπηρεσιών. 

(β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον 

πληρούν τους όρους που καθορίζονται στα Άρθρα 6 και 7 του 

παρόντος Κεφαλαίου. 

(γ) Κοινοπραξίες προμηθευτών.  

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες αυτές δεν υποχρεώνονται να 

λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την 
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προσφορά. Πάντως, η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία δύναται να 

υποχρεωθεί να πράξει τούτο, εάν κατακυρωθεί σε αυτήν η σύμβαση, 

εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την 

ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.  

Στη συνέχεια της παρούσας διακήρυξης, ο όρος “προμηθευτής” αφορά 

όλες τις προαναφερθείσες κατηγορίες. 

2. Δεν γίνονται δεκτοί: 

(α) Όσοι αποκλείσθηκαν τελεσίδικα από κάποια Ελληνική Δημόσια 

Υπηρεσία ή ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ ή Α.Ε. του Δημόσιου τομέα γιατί δεν 

εκπλήρωσαν συμβατικές τους υποχρεώσεις. 

(β) Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισμούς για προμήθειες του 

Ελληνικού Δημοσίου με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης. 

(γ) Όσοι εις βάρος των οποίων έχει εκδοθεί αμετάκλητη 

καταδικαστική απόφαση που αφορά τα παρακάτω αδικήματα :  

 - συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο 

άρθρο 2 παρ.1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου. 

 - δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της 

πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαϊου 1997 και στο άρθρο 3 

παρ.1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ  του Συμβουλίου, 

 - απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με 

την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων, 

 - νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως 

ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, 

της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες. 

(δ) Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί 

αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις σε χώρες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Τυχόν αντίστοιχες κυρώσεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα 

εξετάζονται και θα κρίνονται από την Αναθέτουσα Αρχή ανά 

περίπτωση. 

3. Στην Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται το δικαίωμα να απορρίψει 

κατά την κρίση της και ανεξάρτητα από το στάδιο που βρίσκεται 
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ο διαγωνισμός, προσφορά προμηθευτή ο οποίος αποδεικνύεται 

αναξιόπιστος.  

4. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι 

οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, 

χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής 

και να εγγραφούν  στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - 

Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την 

κατωτέρω διαδικασία εγγραφής.   

A) Οι οικονομικοί φορείς,  αιτούνται, μέσω της ιστοσελίδας 

συστήματος και από τον σύνδεσμο «Εγγραφείτε ως οικονομικός 

φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις απαραίτητες 

πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του) 

ταυτοποιούμενοι ως εξής: 

 Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό 

Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται με χρήση των 

διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που 

αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής 

Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η 

ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα 

Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής 

Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.  

 Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθμό 

Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους 

συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT 

Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται με χρήση των 

διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. 

Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του 

χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της 

Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης 

Κρατικών Προμηθειών.  

 Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την 

εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας: 

-  είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη 

μετάφραση στην ελληνική. 
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-  είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου 

.pdf με επίσημη μετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά 

προσδιορίζονται στο Παράρτημα IX Α για τις δημόσιες 

συμβάσεις έργων, στο Παράρτημα IX Β για τις δημόσιες 

συμβάσεις προμηθειών και στο Παράρτημα IX Γ για τις 

δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών του π.δ. 60/2007, και σύμφωνα 

με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης 

του οικονομικού φορέα, στα οποία  να δηλώνεται / 

αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό 

μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών 

και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην 

αρμόδια υπηρεσία. 

Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες 

ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης του Συστήματος, όπως 

αναφέρεται ανωτέρω. 

Β) Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος 

εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος 

χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως 

πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του 

λογαριασμού του.  

 
ΑΡΘΡΟ 5. Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται 

ως εξής: 

(α) ένας (υπό)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – 

Τεχνική Προσφορά» και 

(β) ένας (υπό)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» 

[*(υπό)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα] 

Στον (υπό)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – 

Τεχνική Προσφορά» υποβάλλονται η Εγγύηση Συμμετοχής, και όλα τα 

απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά 

καθώς και η Τεχνική Προσφορά. 

Οι προσφορές  υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς 

ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr 
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του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η 

παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο. 

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι οφείλουν να καταθέσουν, επί ποινή 

αποκλεισμού μαζί με την Προσφορά τους, τα ακόλουθα κατά περίπτωση 

(σύμφωνα με τη νομική τους μορφή) δικαιολογητικά συμμετοχής σε 

μορφή αρχείου .pdf, τα οποία θα πρέπει να συμπεριλάβουν στον 

(υπό)φάκελο Δικαιολογητικά Συμμετοχής/Τεχνική Προσφορά, 

λαμβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες επεξηγήσεις/οδηγίες: 

 

-Αίτησης Συμμετοχής στον Διαγωνισμό σύμφωνα με το συνημμένο 

υπόδειγμα.  

-Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’75), 

όπως εκάστοτε ισχύει στην οποία: 

i. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο 

συμμετέχουν. 

ii. Να δηλώνεται ότι, μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς 

τους δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο 

αδίκημα από τα αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του εδ. α της 

παρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ118/07, ειδικότερα για συμμετοχή σε 

εγκληματική οργάνωση, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες, κάποιο αδίκημα από τα αδικήματα του 

Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής 

τους δραστηριότητας, ή για κάποιο από τα αδικήματα της 

υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 

ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας και αυτά 

στο Άρθρο 43.1 του ΠΔ 60/2007 του ήτοι δεν υπάρχει εις βάρος 

τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, για έναν ή 

περισσότερους από τους κατωτέρω λόγους: 

α)  συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο 

άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου 

β)  δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της 

πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 

παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου 
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γ)  απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με 

την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων 

δ)  νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως 

ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, 

της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες 

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

πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας. 

 - δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) 

του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ118/07, ειδικότερα 

ότι δεν τελούν σε πτώχευση, παύση εργασιών, αναγκαστική 

διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, αναστολή εργασιών και ότι 

δεν έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία κήρυξης σε 

πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού 

συμβιβασμού ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις. 

 - δεν τελούν σε κάποια κατάσταση από τις αναφερόμενες στην περ. 

(2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ118/07, 

ειδικότερα για τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, ότι δεν 

τελούν υπό κοινή εκκαθάριση, ή ειδική εκκαθάριση ή άλλες 

ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, 

επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής 

ή ειδικής εκκαθάρισης ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο 

για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). 

 - είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις 

υποχρεώσεις τους της περίπτωσης (3) του εδ.α  παρ. 2 του 

άρθρου 6 του ΠΔ118/07, ειδικότερα ως προς τις υποχρεώσεις 

τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας 

και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις 

τουςκαι ειδικότερα να δηλώνεται και ποιοι είναι συγκεκριμένα 

οι φορείς ασφάλισης που υπάγεται.   

 - για Έλληνες πολίτες κατά την ημέρα διενέργειας του 

διαγωνισμού είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο και 

ασκούν το ειδικό επάγγελμά τους όπως αυτό έχει δηλωθεί στο 
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οικείο Επιμελητήριο, ενώ για αλλοδαπούς κατά την ημέρα 

διενέργειας του διαγωνισμού είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα 

του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές 

οργανώσεις. 

iv. Να δηλώνει ότι: 

-η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους και τις 

προδιαγραφές της παρούσας Προκήρυξης, της οποίας έλαβε γνώση  

 -γίνονται ανεπιφύλακτα αποδεκτοί όλοι οι όροι της παρούσας 

προκήρυξης  

-τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι ακριβή  

-παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για απόφαση της 

Αναθέτουσας Αρχής αναβολής ή ακύρωσης ή ματαίωσης του 

διαγωνισμού για λόγους δημοσίου συμφέροντος  

-Σε περίπτωση που ανακηρυχθεί Ανάδοχος της Σύμβασης, θα 

προσκομίσει για τη σύναψή της, εντός προθεσμίας είκοσι (20) 

ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 

πρόσκλησης της Αναθέτουσας Αρχής, τα επιμέρους δικαιολογητικά 

κατακύρωσης σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 2 του Π.Δ. 118/2007 

και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 

του ιδίου Π.Δ 

v. Εφόσον οι διαγωνιζόμενοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό με 

εκπρόσωπο τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά και 

παραστατικό εκπροσώπησης, βεβαιούμενου του γνήσιου της 

υπογραφής του εκπροσωπούμενου από αρμόδια δικαστική ή 

διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο. 

Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις που αναφέρονται στην παρούσα θα φέρουν 

ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών 

προ της καταληκτικής ημέρας υποβολής των προσφορών και δεν 

απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια 

διοικητική αρχή ή τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (άρθρο 3, 

παρ. 5 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύθηκε 

στο ΦΕΚ 237/Α/5-12-2012). 

Τα νομικά πρόσωπα θα υποβάλλουν τα δικαιολογητικά σύστασής 

τους, και συγκεκριμένα: 

Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε., Ε.Π.Ε.: 
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1. ΦΕΚ σύστασης. 

2. Επικυρωμένο αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με το ΦΕΚ 

στο οποίο έχουν δημοσιευτεί όλες οι μέχρι σήμερα τροποποιήσεις 

αυτού ή επικυρωμένο αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού 

(εφόσον υπάρχει). 

3. ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό Δ.Σ. ή απόφαση 

των εταίρων περί εκπροσώπησης του νομικού προσώπου. 

4. Πρακτικό Δ.Σ. περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, στο 

οποίο μπορεί να περιέχεται και εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό 

προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου Αναδόχου) για 

υπογραφή και υποβολή προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει 

ο ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα την προσφορά και τα 

λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού και ορίζεται 

συγκεκριμένα άτομο ως αντίκλητος. 

5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί 

τροποποιήσεων του καταστατικού / μη λύσης της εταιρείας, το 

οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από 

την ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε., Ε.Ε.: 

1. Αντίγραφο του καταστατικού με όλα τα μέχρι σήμερα 

τροποποιητικά. 

2. Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί 

των τροποποιήσεων του καταστατικού. 

Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα 

δικαιολογητικά σύστασής τους εκδίδονται με βάση την ισχύουσα 

νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένα, από την οποία και 

εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

Εάν ο προσφέρων είναι φυσικό πρόσωπο, οφείλει να καταθέσει: 

1. Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική 

Υπηρεσία και τις μεταβολές του. 

Εάν ο προσφέρων είναι Ένωση ή Κοινοπραξία, οφείλει να 

καταθέσει όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά συμμετοχής για κάθε 

μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας, ανάλογα με την περίπτωση 

(ημεδαπό / αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό / αλλοδαπό νομικό 

πρόσωπο, συνεταιρισμός) και επιπλέον: 
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1. Πράξη του αρμόδιου οργάνου κάθε Μέλους της Ένωσης / 

Κοινοπραξίας από το οποίο να προκύπτει η έγκριση του για τη 

συμμετοχή του Μέλους:  

 στην Ένωση / Κοινοπραξία, και  στο Διαγωνισμό. 

2. Συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης / Κοινοπραξίας 

όπου: 

 να συστήνεται η Ένωση / Κοινοπραξία, 

 να αναγράφεται και να οριοθετείται με τη μέγιστη δυνατή 

σαφήνεια το μέρος του υποέργου (φυσικό και οικονομικό 

αντικείμενο) που αναλαμβάνει κάθε Μέλος της Ένωσης / 

Κοινοπραξίας στο σύνολο της προσφοράς,  

 να δηλώνεται ένα Μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισμό και τη 

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

 να δηλώνουν από κοινού ότι αναλαμβάνουν εις ολόκληρο την 

ευθύνη για την εκπλήρωση του υποέργου, 

 να ορίζεται  κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης / Κοινοπραξίας 

και των Μελών της για τη συμμετοχή της στο διαγωνισμό και την 

εκπροσώπηση της Ένωσης / Κοινοπραξίας και των Μελών της έναντι 

της Αναθέτουσας Αρχής. 

 Ειδικότερα για τις  Ενώσεις και τις Κοινοπραξίες Προμηθευτών  

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επίσης οι ενώσεις προσώπων που 

υποβάλλουν κοινή προσφορά, με τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

1. Ότι θα προσκομιστούν όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση 

δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην 

Ένωση ή στην Κοινοπραξία. 

2. Ότι όλα τα πρόσωπα της ένωσης καλύπτουν την απαίτηση της 

νόμιμης λειτουργίας τους στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος 

της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη 

Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού 

Εμπορίου 

3. Οι ενώσεις προσώπων δεν υποχρεούνται να περιβληθούν 

ορισμένη νομική μορφή για την υποβολή της προσφοράς τους. 

Ωστόσο, σε περίπτωση που το προκηρυσσόμενο με την παρούσα 

Έργο κατακυρωθεί σε ένωση προσώπων, η Αναθέτουσα Αρχή 

δικαιούται, εφ’ όσον το θεωρήσει αναγκαίο για την 
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ικανοποιητική εκτέλεση της Σύμβασης, να ζητήσει από την 

ένωση να περιβληθεί ορισμένη νομική μορφή και η ένωση, στην 

περίπτωση αυτή, υποχρεούται να το πράξει. 

4. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο 

ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης ή της κοινοπραξίας δεν 

μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης ή της 

κοινοπραξίας κατά το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα 

υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της 

κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω 

ανικανότητα προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης 

τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης 

της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή και τους ίδιους 

όρους.Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας και 

στις δύο παραπάνω περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν 

αντικαταστάτη.  Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με 

απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

 
Ειδικότερα για την ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 

Ο Ανάδοχος, για την υλοποίηση του Έργου, θα χρησιμοποιήσει 

τους υπεργολάβους που έχει προσδιορίσει στην προσφορά του, για 

το κατά περίπτωση αναφερόμενο στην προσφορά του τμήμα του 

Έργου. 

Οι υπεργολάβοι δεν αποκτούν οποιαδήποτε συμβατική σχέση με την 

Αναθέτουσα Αρχή. 

Ο Ανάδοχος ευθύνεται για τις πράξεις, παραλείψεις και αμέλειες 

των υπεργολάβων και των εκπροσώπων ή των υπαλλήλων τους, όπως 

ακριβώς και για τις πράξεις, παραλείψεις ή αμέλειες του ιδίου, 

των εκπροσώπων ή των υπαλλήλων του. 

Ο Ανάδοχος δικαιούται να αντικαταστήσει υπεργολάβο σε 

περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του με αυτόν ή να 

χρησιμοποιήσει και άλλον υπεργολάβο, μόνο εφ’ όσον ο νέος 

υπεργολάβος ανταποκρίνεται στα αντίστοιχα κριτήρια επιλογής 

που ίσχυσαν για την ανάθεση της Σύμβασης  
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Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο την 

αντικατάσταση υπεργολάβου ή φυσικού προσώπου εμπλεκομένου στην 

εκτέλεση του Έργου που, κατά την βάσιμη και αιτιολογημένη 

κρίση της, δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Έργου, ο δε 

Ανάδοχος υποχρεούται στην περίπτωση αυτή να ανταποκριθεί στην 

απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής, σε εύλογο χρονικό διάστημα που 

θα συμφωνηθεί από κοινού ότι απαιτείται για την εξεύρεση 

αντικαταστάτη. 

Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση του 

Έργου φέρει αποκλειστικά ο Ανάδοχος. 

 

Επισημαίνεται ότι: 

Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις πρέπει να φέρουν ημερομηνία εντός των 

τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών πριν από την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών (σύμφωνα με το 

άρθρο 6 παρ. 1β του ΠΔ 118/2007, όπως αυτό τροποποιήθηκε από 

το άρθρο 3 του Ν. 4250/2014) 

Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισμένα από 

τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο 

σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή 

αποκλεισμού να αναπληρωθούν με ένορκη βεβαίωση του υποψήφιου 

Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, με 

υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή 

διοικητική αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού 

οργανισμού της χώρας του υποψήφιου Αναδόχου στην οποία θα 

βεβαιώνεται το αντίστοιχο περιεχόμενο. Η υπεύθυνη δήλωση θα 

προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο εντός του 

«Φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής». 

Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα 

συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

Ελλείψεις δικαιολογητικών οδηγούν στον αποκλεισμό του 

προσφέροντα από την συνέχεια του διαγωνισμού. 

Όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής τοποθετούνται σε σφραγισμένο 

φάκελο με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» 
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Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη 

συμμετοχή του προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία 

υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά μορφή αρχείου .pdf και 

προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών(3) 

εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των ΦΕΚ. 

(Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται στο Πρωτόκολλο της υπηρεσίας 

που διενεργεί των διαγωνισμό, με διαβιβαστικό όπου θα 

αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά) 

Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 

Οι απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος 

άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρεώσει προς 

τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. 

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία 

του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Πεοσφορά» 

που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και 

απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της 

ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και 

στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο 

οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή 

υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι: η εγγύηση 

συμμετοχής, πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές 

ή άλλους φορείς. 

Κατά την υποβολής της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα 

σημαίνονται από αυτόν με χρήση του σχετικού πεδίου του 

συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν 

εμπιστευτικό χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά αφορούν, ιδίως, τα 

τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και τις εμπιστευτικές πτυχές των 

προσφορών. 

 
ΑΡΘΡΟ 5α Αποκλεισμός Συμμετοχής 

Δεν έχουν Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό: 

 Όσοι δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις Συμμετοχής 

 Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 

Δικαιολογητικά Συμμετοχής 
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 Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου Ελάχιστες 

Προϋποθέσεις Συμμετοχής 

 Όσοι έχουν κηρυχθεί με τελεσίδικη απόφαση έκπτωτοι από σύμβαση 

προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα 

 Όσοι έχουν τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς 

προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα, με αμετάκλητη 

απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης 

 Όσοι υποψήφιοι Ανάδοχοι εμπίπτουν στις κατηγορίες που 

αναφέρονται στο Άρθρο 43.1 του ΠΔ 60/2007 που αναφέρονται 

παρακάτω, ήτοι υπάρχει εις βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική 

απόφαση, για έναν ή περισσότερους από τους κατωτέρω λόγους: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται 

στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ 

του Συμβουλίου 

β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της 

πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 

παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου 

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

με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων 

δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως 

ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, 

της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες 

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

εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας 

χρεοκοπίας. 

 Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί 

αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις 

 Οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις 

προϋποθέσεις αποκλεισμού της παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα 

τουλάχιστον μέλος της 

 Όσα πρόσωπα, μετέχουν αυτόνομα ή σε Ένωση ή ως υπεργολάβοι σε 

περισσότερα του ενός σχήματα διαγωνιζόμενων. 
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ΑΡΘΡΟ 6. Στοιχεία Προμηθευτή και Ενώσεων Προμηθευτών – Ελάχιστες 

Προϋποθέσεις Συμμετοχής Στοιχεία προμηθευτή  

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να αποδεικνύει και να τεκμηριώνει 

επαρκώς, με ποινή αποκλεισμού, την τήρηση των παρακάτω ελάχιστων 

προϋποθέσεων συμμετοχής, προσκομίζοντας τα σχετικά δικαιολογητικά 

και λοιπά στοιχεία εντός του φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-

Τεχνική Προσφορά» 

Σε περίπτωση ένωσης /κοινοπραξίας, οι ελάχιστες προϋποθέσεις 

συμμετοχής θα είναι δυνατόν να καλύπτονται αθροιστικά και όχι 

αναγκαστικά από κάθε μέλος της ξεχωριστά, σύμφωνα με την αρχή της 

ίσης μεταχείρισης και μη διάκρισης των διαγωνιζομένων.  

Α) Δικαιολογητικά χρηματοπιστωτικής και οικονομικής ικανότητας 

προμηθευτή. 

1. Οι υποψήφιοι προμηθευτές θα πρέπει να έχουν κατά την 

προηγούμενη τριετία (3), μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών ως προς 

την παροχή συναφών προς το είδος των ζητούμενων υπηρεσιών, ίσο 

ή μεγαλύτερο με πεντακόσιες χιλιάδες (500.000,00) Ευρώ μη 

συμπεριλαμβανομένου τον Φ.Π.Α. 

2. Οι υποψήφιοι προμηθευτές θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικό 

συμμόρφωσης από διαπιστευμένους προς τούτο Φορείς Πιστοποίησης 

σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1435 «Υπηρεσίες επικοινωνίας-

Απαιτήσεις για παρόχους». 

Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας, θα πρέπει όλα τα μέλη τους 

να διαθέτουν το παραπάνω πιστοποιητικό συμμόρφωσης. 

3. Οι υποψήφιοι προμηθευτές θα πρέπει να διαθέτουν ανθρώπινο 

δυναμικό και πόρους ικανούς και αξιόπιστους για να φέρουν σε 

πέρας επιτυχώς τις απαιτήσεις του Έργου, σε όρους απαιτούμενης 

εξειδίκευσης, επαγγελματικών προσόντων και εμπειρίας. 

Η αντικατάσταση μελών της Ομάδος Έργου του υποψήφιου Αναδόχου 

επιτρέπεται μόνο με την έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. Σε κάθε 

περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή θα συναινέσει στην αντικατάσταση 

ενός μέλους, εφ’ όσον το νέο μέλος έχει ανάλογα προσόντα. 

Ο Υπεύθυνος της Ομάδας Συμβούλου Δημοσιότητας (ΥΣΔ) που θα 

ηγηθεί της Ομάδας Έργου, όπως και ο Αναπληρωτής του θα πρέπει 
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να έχουν εμπειρία τουλάχιστον από ένα (1) συγχρηματοδοτούμενο 

από την Ε.Ε. έργο δημοσιότητας, το οποίο να έχουν ολοκληρώσει 

επιτυχώς. 

4. Αντίγραφα δημοσιευμένων ισολογισμών (εφόσον ο οργανισμός 

εκδίδει τέτοια) ή αναφορά του ύψους του συνολικού κύκλου 

εργασιών. Τα έγγραφα αυτά θα αφορούν στις τρεις (3) 

προηγούμενες του τρέχοντος έτους οικονομικές χρήσεις. Εάν η 

επιχείρηση λειτουργούσε ή ασκούσε επιχειρηματική δραστηριότητα 

σχετικά με το υπό προμήθεια υλικό, κατά χρονικό διάστημα που 

δεν επιτρέπει την έκδοση κατά νόμο τριών ισολογισμών, 

υποβάλλει τους ισολογισμούς που  έχουν εκδοθεί ή τα σχετικά 

επίσημα στοιχεία που υπάρχουν κατά το διάστημα αυτό.  

5. Στην περίπτωση κατά την οποία ο ισολογισμός του 2014 δεν έχει 

δημοσιευθεί, οι συμμετέχοντες υποψήφιοι υποβάλουν, επικυρωμένο 

φωτοαντίγραφο θεωρημένου από την Εφορία ισοζυγίου μηνός 

Δεκεμβρίου 2014. Το ισοζύγιο αυτό πρέπει να συνοδεύεται από 

κατάσταση στην οποία θα εμφανίζεται ο Συνολικός Κύκλος 

Εργασιών για τη χρήση 2014 και από ποιους λογαριασμούς του 

ισοζυγίου αποτελείται αυτός. 

6. Σε περίπτωση νεοσύστατου νομικού προσώπου, είναι υποχρεωτική η 

κατάθεση προσωρινών ισολογισμών ή οποιουδήποτε άλλου 

αποδεικτικού εγγράφου για τη χρηματοοικονομική κατάσταση του 

συμμετέχοντος. 

7. Σε περίπτωση συμμετέχοντος που δεν έχει κατά νόμο υποχρέωση 

δημοσίευσης ισολογισμών, είναι υποχρεωτική η κατάθεση του 

υποβληθέντος εντύπου Ε3 των τριών τελευταίων ετών (Ατομικές 

Επιχειρήσεις, Ο.Ε., Ε.Ε.). 

 

Β) Τεχνική ικανότητα προμηθευτή 

1. Κατάλογο των κυριότερων παραδόσεων (πρέπει να έχει 

πραγματοποιηθεί τουλάχιστον μία) που πραγματοποιήθηκαν κατά 

την προηγούμενη τριετία και έχουν αντικείμενο συναφές με αυτό 

της παρούσας διακήρυξης, με αναφορά του αντίστοιχου ποσού, 

της ημερομηνίας και του δημόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη. Οι 

παραδόσεις αποδεικνύονται, εάν ο αποδέκτης είναι δημόσια 
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αρχή, με πιστοποιητικά τα οποία έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από 

την αρμόδια αρχή και εάν ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, 

με τα αντίστοιχα παραστατικά ή, εφόσον δεν προβλέπεται η 

έκδοση παραστατικών ή δεν υπάρχουν παραστατικά, με υπεύθυνη 

δήλωση του αγοραστή και, εάν τούτο δεν είναι δυνατό, του 

προμηθευτή. Ο κατάλογος προτείνεται να έχει την παρακάτω 

μορφή : 

 

Α/

Α 

Πελάτη

ς 

Σύντομη 

Περιγραφ

ή Έργου 

Διάρκει

α 

Εκτέλεσ

ης 

Έργου 

Προϋπολογισμό

ς 

Παρούσα 

Φάση 

Έργου 

      

 

2. Δήλωση σχετικά με την ικανότητα του προμηθευτή για παροχή 

υπηρεσιών εγκατάστασης και τεχνικής υποστήριξης των Δράσεων 

επικοινωνίας , δημοσιότητας & Διάχυσης αποτελεσμάτων σε 

πανελλαδική κλίμακα και εκπαίδευσης ως προς τη λειτουργία 

του, ή πιστοποιητικά που να την τεκμηριώνουν. 

3. Δήλωση δέσμευσης παροχής υπηρεσιών εγκατάστασης και 

συντήρησης των Δράσεων επικοινωνίας , δημοσιότητας & Διάχυσης 

αποτελεσμάτων σε πανελλαδική κλίμακα και εκπαίδευσης ως προς 

τη λειτουργία του, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την 

παράδοσή του. 

Γ. Εγγύηση συμμετοχής 

Η Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου πρέπει υποχρεωτικά και με 

ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή 

Συμμετοχής της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε ευρώ 

(€) ποσοστό 2% του προϋπολογισμού του Έργου μη 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  

Συγκεκριμένα το ύψος της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής 

είναι 1.951,22 ευρώ (Χίλια Εννιακόσια Πενήντα Ένα Ευρώ και 

Είκοσι Δύο Λεπτά). 
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Οι Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής εκδίδονται από 

αναγνωρισμένο τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό 

πρόσωπο που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-

μέλος της ΕΕ και του ΕΟΧ, και έχουν σύμφωνα με τη νομοθεσία 

των κρατών-μελών αυτό το δικαίωμα. Οι εγγυήσεις μπορούν 

επίσης να προέρχονται και από τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυμα 

που λειτουργεί νόμιμα σε χώρα-μέρος διμερούς ή πολυμερούς 

συμφωνίας με την ΕΕ ή χώρα που έχει υπογράψει και κυρώσει 

τη συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις και έχει το σχετικό 

δικαίωμα έκδοσης εγγυήσεων. 

Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής που εκδίδονται σε 

οποιοδήποτε κράτος από τα παραπάνω εκτός της Ελλάδας, θα 

συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην 

Ελληνική γλώσσα.  

Οι Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής θα πρέπει να είναι 

συμπληρωμένες σύμφωνα με το υπόδειγμα  

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος, στον οποίο θα 

κατακυρωθεί το Έργο, αρνηθεί να υπογράψει εμπροθέσμως τη 

Σύμβαση ή να καταθέσει προ της υπογραφής της Σύμβασης 

Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στην, ή να εκπληρώσει εμπρόθεσμα οποιαδήποτε άλλη υποχρέωσή 

του, που απορρέει από τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, 

κηρύσσεται σύμφωνα έκπτωτος, οπότε η Εγγύηση Συμμετοχής 

καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ της Αναθέτουσα Αρχή μετά την 

έκδοση σχετικής απόφασης της Αναθέτουσα Αρχή  

Η Εγγυητική Επιστολή πρέπει να έχει χρονική ισχύ ένα (1) 

τουλάχιστον μήνα μετά τον χρόνο λήξης ισχύος της Προσφοράς 

και επιστρέφεται στον Ανάδοχο του Διαγωνισμού με την 

κατάθεση από αυτόν της Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης, στους δε 

λοιπούς υποψηφίους Αναδόχους μέσα σε δέκα (10) ημέρες από 

την ημερομηνία της απόφασης περί αποκλεισμού, με την 

προϋπόθεση ότι δεν έχουν ασκηθεί ένδικα/ ενδικοφανή μέσα 

από τον υποψήφιο Ανάδοχο που αποκλείστηκε. 
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Στην περίπτωση Ένωσης/ Κοινοπραξίας η Εγγύηση Συμμετοχής 

περιλαμβάνει και όρο ότι αυτή καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων 

των Μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας. 

 

Ενώσεις και Κοινοπραξίες Προμηθευτών 

Κάθε προμηθευτής που συμμετέχει στην ένωση ή στην κοινοπραξία 

πρέπει να προσκομίζει τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο 

στοιχεία.  

 

ΑΡΘΡΟ 7.  Προθεσμία και Τρόπος Υποβολής Προσφορών 

Α. Προθεσμία Υποβολής 

1. Η προθεσμία υποβολής προσφορών ξεκινάει  την 26/05/2015, ημέρα 

Τρίτη και ώρα 9:00 π.μ. και λήγει την 01/06/2015, ημέρα 

Δευτέρα και ώρα 17:00 μ.μ. 

2. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε υποβολή συμπληρωματικών ή 

διευκρινιστικών στοιχείων, εκτός εκείνων που θα ζητηθούν από 

την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού. 

3. Οι προσφορές πρέπει να έχουν συνταχθεί υποχρεωτικά μέσω του 

ΕΣΗΔΗΣ και να φέρουν τη ψηφιακή υπογραφή του διαγωνιζόμενου. 

4. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται 

ως απαράδεκτες. Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές προσφορές 

δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφιος Ανάδοχος, ο οποίος θα 

υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δε δικαιούται σε καμία 

περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής 

κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών. 

5. Οι προσφορές κατατίθεται ηλεκτρονικά σύμφωνα με τις διατάξεις 

της παρούσης. 

Β. Τρόπος Υποβολής των προσφορών. 

1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς 

ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την καταληκτική 

ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην 

Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στο Ν 4155/2013, στο άρθρο 11 της ΥΑ 
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Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/τ. Β/21-10-2013) «Τεχνικές 

λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)», στο 

ΠΔ 60/2007 και συμπληρωματικά στο ΠΔ 118/2007. 

2. Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς 

ορίζονται ως εξής: (α) ένας (υπό)φάκελος με την ένδειξη 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και (β) ένας 

(υπό)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». Με τον 

όρο «(υπό)φάκελος» εννοούμε την κατηγορία επισυναπτόμενων 

αρχείων στο σύστημα. 

Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα 

σημαίνονται από αυτόν με χρήση του σχετικού πεδίου του 

συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν 

εμπιστευτικό χαρακτήρα. 

Ο χρήστης – οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω 

(υπό)φακέλους, ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά του, εγκαίρως 

και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα δικαιολογητικά που 

αναφέρονται στην διακήρυξη, σε μορφή αρχείου *.pdf σύμφωνα με  

το Ν. 4155/2013 και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 

2677/τ. Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 

λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)», όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω: 

 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του 

οικονομικού φορέα στη διαγωνιστική διαδικασία 

υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου 

τύπου .pdf  και προσκομίζονται κατά περίπτωση από 

αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την 

ηλεκτρονική υποβολή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο 

φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική 

θεώρηση. 

 Η Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 

1599/1986 (Α’75), η οποία περιλαμβάνει τα στοιχεία που 

αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 6Α της 

παρούσης, υπογράφεται ψηφιακά από τον προσφέροντα και 

δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής. 
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 Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, την 

υπεύθυνη δήλωση υποβάλλουν: 

1. Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι ΟΕ, ΕΕ 

ή ΕΠΕ 

2. Ο Πρόεδρος του ΔΣ και ο Διευθύνων Σύμβουλος, όταν 

το νομικό πρόσωπο είναι ΑΕ 

3. Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι 

νόμιμοι εκπρόσωποί του 

4. Όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός η ως άνω 

υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον Πρόεδρο του 

συνεταιρισμού. 

 Ο χρήστης – οικονομικός φορέας υποβάλλει την εγγυητική 

επιστολή συμμετοχής ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου .pdf 

και υποχρεούται να την υποβάλλει σε έντυπη μορφή 

(πρωτότυπο) σε προθεσμία που δεν υπερβαίνει τις τρείς 

(3) εργάσιμες ημέρες από την ηλεκτρονική υποβολή. 

 Ο οικονομικός φορέας συντάσσει την τεχνική και 

οικονομική του προσφορά συμπληρώνοντας την αντίστοιχη 

ειδική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα 

παράγει  σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο το οποίο 

υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον οικονομικό 

φορέα. Σε περίπτωση διάστασης των στοιχείων που 

περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 

συστήματος και του ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικά 

αρχείου υπερισχύει το τελευταίο. 

 Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οικονομικοί 

όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές 

ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο οικονομικός 

φορέας επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά 

ηλεκτρονικά αρχεία (ιδίως τεχνική και οικονομική 

προσφορά). 

 Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής 

της προσφοράς. 

 Ο οικονομικός φορέας στον οποίο πρόκειται να γίνει η 

κατακύρωση  υποβάλλει μέσω του Συστήματος τα 
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δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση, σύμφωνα 

με την διακήρυξη, τις κείμενες περί δημοσιών συμβάσεων 

διατάξεις και όσα ορίζονται  στην περίπτωση  β της 

παραγράφου 2 και στην παράγραφο 3 του άρθρου 6 του Ν. 

4155/2013. 

 Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το Σύστημα 

εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους  και αποστέλλει 

ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σε αυτόν στον οποίο 

πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 

3. Ο φάκελος κάθε προσφοράς περιλαμβάνει τους ακόλουθους δύο 

(2)    επιμέρους, ανεξάρτητους, ηλεκτρονικούς 

(υπό)φακέλους: 

Α) (Υπό)φάκελος «Δικαιολογητικά-Τεχνική Προσφορά» που περιέχει 

αφενός τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την εγγυητική 

συμμετοχής, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα και αφετέρου την 

Τεχνική Προσφορά. Συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη 

ειδική ηλεκτρονική φόρμα  του συστήματος. Στην συνέχεια, το 

σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή .pdf, το 

οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. 

Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα 

του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου 

ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη 

περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων 

καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. Εφόσον 

οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους 

στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων 

επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά 

αρχεία. 

Ο (υπό)φάκελος «Τεχνική Προσφορά», που θα υποβάλλει ο 

Υποψήφιος Ανάδοχος, πρέπει να λαμβάνει αυστηρά υπόψη του τις 

«Τεχνικές Προδιαγραφές Έργου», όπως αυτές περιγράφονται στο 

Κεφάλαιο Β και να περιλαμβάνει συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο 

το έντυπο του Παραρτήματος ΙΙ - Πίνακας Ανάλυσης Τεχνικής 

Προσφοράς της παρούσας. 
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Β) (Υπό)φάκελος «Οικονομική Προσφορά» που περιλαμβάνεται η 

οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα. Η Οικονομική 

Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον 

(υπό) φάκελο «Οικονομική Προσφορά». Η οικονομική προσφορά, 

συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική 

φόρμα  του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει 

σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή .pdf, το οποίο 

υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα 

στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 

συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου 

ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη 

περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων 

καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.   

 

ΑΡΘΡΟ 8. Σχέδια Συμβάσεων 

1. Μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του προμηθευτή που θα 

επιλεγεί θα υπογραφεί σύμβαση σύμφωνα με το συνημμένο 

υπόδειγμα.  

2. Τυχόν υποβολή σχεδίων σύμβασης από τους υποψηφίους μαζί με τις 

προσφορές τους, δεν δημιουργεί καμία δέσμευση στην Αναθέτουσα 

Αρχή. 

 

ΑΡΘΡΟ 9. Τιμές Προσφορών – Νόμισμα 

1. Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ. Θα αναγράφονται δε 

αριθμητικώς. 

2. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν 

σχέση ΕΥΡΩ σε ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

3. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η 

προσφερόμενη τιμή τότε η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

4. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

5. Οι τιμές για το προσφερόμενο είδος θα καταγράφονται ως εξής : 

Α) Τιμή χωρίς ΦΠΑ 
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Β) Ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό στο οποίο υπάγεται το είδος. Σε 

περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος ΦΠΑ, αυτός θα 

διορθώνεται από την Υπηρεσία.  

Γ) Σύνολο προσφερόμενης τιμής 

6. Σε περίπτωση προσφοράς είδους προς επιλογή, η τιμή του θα 

αναφέρεται ξεχωριστά χωρίς ΦΠΑ, όπως και το ποσοστό ΦΠΑ επί 

τοις εκατό στο οποίο υπάγεται το είδος. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 10. Προϋπολογισμός Έργου 

 Το  Έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 

(ΕΚΤ) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού» 

Το σύνολο των δαπανών του Έργου (κοινοτική συνδρομή και εθνική 

συμμετοχή), θα βαρύνουν τις πιστώσεις του Προγράμματος 

Δημοσίων Επενδύσεων, και συγκεκριμένα τον ενάριθμο κωδικό 

Συλλογικής Απόφασης Ένταξης (ΣΑΕ) 2013ΣΕ09180035 

 Η σχετική σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία περί δημοσίων 

συμβάσεων. 

Ο Προϋπολογισμός του Έργου, ανέρχεται στο ποσό των 120.000 €  

(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ : 97.560,98 €)  

 

 

ΑΡΘΡΟ 11. Η Ισχύς των Προσφορών 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές επί εκατόν 
ογδόντα (180) ημέρες από την επόμενη μέρα της καταληκτικής 
ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο 
ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον 

τούτο ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, πριν από τη λήξη της, 

κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα εκατόν ογδόντα  (180) 

ημερών. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου 

παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα του 

διαγωνισμού ματαιώνονται, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει 

κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση του Διαγωνισμού 

εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στον 
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διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την 

προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί, πριν την πάροδο του 

ανωτέρω ανωτάτου ορίου, είτε όχι (Άρθρο 13, Π.Δ. 118/2007). 

Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του Διαγωνισμού 

συνεχίζεται με όσους παρατείναν τις προσφορές τους. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 12.  Πληρωμή – Κρατήσεις 

Η πληρωμή της αμοιβής του αναδόχου θα γίνεται σύμφωνα με τις 

χρηματοροές από το φορέα χρηματοδότησης και το ταμειακό υπόλοιπο 

του έργου και σύμφωνα με τον παρακάτω τρόπο: 

 

Οι πληρωμές γίνονται από την Αναθέτουσα Αρχή, αφού προσκομιστούν 

τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τον Ανάδοχο και μετά από την 

σχετική γνωμοδότηση της ΕΠΠΕ. Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται 

ως ακολούθως:  

 Η καταβολή της Συμβατικής Τιμής του Έργου θα γίνει Τμηματικά, 

με την παράδοση (και αντίστοιχη αποδεδειγμένη παραλαβή εκ μέρους 

της αναθέτουσας Αρχής - μέσω των Πρακτικών της Επιτροπής 

Παραλαβής  

Συγκεκριμένα θα λάβει το 15% της τελικής προσφερόμενης τιμής με 

την υλοποίηση της 1ης φάσης  

Το υπόλοιπο 30% με την υλοποίηση της δεύτερης φάσης και το 

υπόλοιπο 55% με την οριστική παράδοση και έγκριση των σχετικών 

παραδοτέων.  

 Ο ανάδοχος δεν επιβαρύνεται με κρατήσεις υπέρ νομικών προσώπων 

ή άλλων οργανισμών, εκτός μόνο από την παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος για την παροχή υπηρεσιών και για την προμήθεια υλικών 

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και την Κράτηση 0,10% υπέρ 

ΕΑΑΔΣ (Ν.4013/2011) επί του καθαρού ποσού χωρίς ΦΠΑ. 

 Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα 

παραστατικά / δικαιολογητικά.  

 Από κάθε τιμολόγιο του αναδόχου θα γίνονται οι νόμιμες 

κρατήσεις σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες νόμους και σχετικές 

εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.  
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 Κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη, σε καμιά περίπτωση, δεν θα 

μπορεί να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει τη Σύμβαση ή μέρος της, ή 

οποιοδήποτε δικαίωμα ή υποχρέωση απορρέει από αυτή.  

 

ΑΡΘΡΟ 13. Παράδοση  

1. Διάρκεια έργου - Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης 

Η διάρκεια του έργου δεν μπορεί να υπερβεί τη διάρκεια 

εκτέλεσης του προγράμματος που λήγει την 31/07/2015. Ο 

υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει (με την τεχνική 

προσφορά του) αναλυτικό χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου, 

σύμφωνα και με τους πίνακες συμμόρφωσης τεχνικών προδιαγραφών 

και την Φάση Υλοποίησης του έργου. 

Το χρονοδιάγραμμα είναι ουσιώδες και θα ληφθεί υπ' όψη κατά 

την αξιολόγηση των προσφορών. Προσφορά με χρόνο υλοποίησης 

μεγαλύτερο από τον προβλεπόμενο θα απορρίπτεται. 

 

ΑΡΘΡΟ 14. Παραλαβή Έργου  

1. Η Παραλαβή του έργου θα γίνει από την Επιτροπή Παρακολούθησης 

και Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ). Η Οριστική Παραλαβή των 

Δράσεων  επικοινωνίας , δημοσιότητας & Διάχυσης αποτελεσμάτων 

σε πανελλαδική κλίμακα  από την ΕΠΠΕ θα περιλαμβάνει ποσοτικό 

και ποιοτικό έλεγχο του παραδιδόμενου υλικού και έκδοση 

σχετικού Πρακτικού, ενώ θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός 

τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία παράδοσης του σχετικού 

υλικού .  

2. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα μετάθεσης του 

χρονοδιαγράμματος του Έργου ή επί μέρους προβλεπόμενων 

χρονικών σημείων ή δραστηριοτήτων του χρονοδιαγράμματος, εάν 

κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται, για συνολικό χρονικό διάστημα 

ενός μηνός και στις περιπτώσεις αυτές ενημερώνει εγκαίρως τον 

Ανάδοχο για την διαφοροποίηση του χρονοδιαγράμματος ως προς τη 

συγκεκριμένη δραστηριότητα. 

3. Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει μετάθεση της προθεσμίας 

εκτέλεσης του Έργου, στην περίπτωση που η εκτέλεση της 

Σύμβασης ή επί μέρους δραστηριοτήτων της καθυστερεί ή 
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πρόκειται να καθυστερήσει για λόγους που δεν ανάγονται σε 

περιοχές ευθύνης του ή για λόγους ανωτέρας βίας. Στην 

περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος συνυποβάλλει πλήρη  και λεπτομερή 

στοιχεία για την τεκμηρίωση του αιτήματός του και το αίτημα 

εξετάζεται από την Αναθέτουσα Αρχή η οποία αποφασίζει εάν 

δικαιολογείται να δοθεί μετάθεση και πόση, είτε για το μέλλον 

είτε με αναδρομική ισχύ και ειδοποιεί σχετικά γραπτώς τον 

Ανάδοχο  

 

 ΑΡΘΡΟ 15 Ποινικές Ρήτρες – Έκπτωση Αναδόχου 

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

χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του. 

Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης ενδιάμεσης Φάσης του Έργου ή 

του συνόλου αυτού από υπέρβαση τμηματικής ή συνολικής προθεσμίας 

με υπαιτιότητα του Αναδόχου επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με τα 

παρακάτω: 

Αν παρέλθουν οι συμφωνημένες ημερομηνίες παράδοσης και τα 

παραδοτέα δεν παραδοθούν σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους, τότε 

ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει ως ποινική ρήτρα για κάθε 

ημέρα καθυστέρησης: 

ποσοστό 0,2% επί της συμβατικής τιμής των παραδοτέων που 

καθυστερούν, εφόσον αυτά είναι διακριτά κοστολογημένα στην 

οικονομική Προσφορά του Αναδόχου 

ποσοστό 0,02% του συμβατικού τιμήματος του Έργου, σε κάθε άλλη 

περίπτωση 

μέχρι συμπλήρωσης 15% επί του συνολικού συμβατικού τιμήματος και 

στις δύο  περιπτώσεις οπότε  πλέον θα  κηρύσσεται  έκπτωτος.  

Η ίδια ρήτρα θα επιβάλλεται και στην περίπτωση κατά την οποία 

έχει παραδοθεί μέρος των Δράσεων  επικοινωνίας , δημοσιότητας & 

Διάχυσης αποτελεσμάτων σε πανελλαδική κλίμακα αλλά είναι 

αδύνατον να χρησιμοποιηθεί από τον Φορέα Λειτουργίας (ή την 

Αναθέτουσα Αρχή κατά περίπτωση, αν ο Φορέας Λειτουργίας 

ταυτίζεται με την Αναθέτουσα Αρχή), λόγω καθυστερημένης 

μεταγενέστερης παράδοσης απαραίτητου για τη λειτουργία 

λογισμικού. 
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Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται 

αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη 

βία ή σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής 

Η Αναθέτουσα Αρχή κατόπιν εισηγήσεως της επιτροπής 

Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠΕ) του έργου έχει το δικαίωμα 

να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο αν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει 

πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη 

όρο της Σύμβασης που θα υπογραφεί, χωρίς να καταβάλλει 

οποιαδήποτε αποζημίωση. 

Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά όπως 

προβλέπονται στη Σύμβαση (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και οι 

προθεσμίες χωρίς μεταθέσεις. 

Οι ως άνω ρήτρες καθυστέρησης και με τους ίδιους όρους 

επιβάλλονται στην περίπτωση υπέρβασης τυχόν τμηματικών 

προθεσμιών ή μη ολοκλήρωσης φάσεων ή μη παράδοσης παραδοτέων 

όπως περιγράφονται στο χρονοδιάγραμμα του Έργου, από υπαιτιότητα 

του Αναδόχου.  

Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα περιέχονται στη 

Σύμβαση, θα επιβάλλονται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και θα 

παρακρατούνται από την επομένη πληρωμή του Αναδόχου ή θα 

καταβάλλονται από τον ίδιο.  

Σε περίπτωση Ένωσης οι ως ανωτέρω ποινικές ρήτρες επιβάλλονται 

στα μέλη της Ένωσης, τα οποία συμφωνείται να ευθύνονται 

αλληλεγγύως και εις ολόκληρον. Οι ως άνω ποινικές ρήτρες 

επιβάλλονται σε όλα τα μέλη της Ένωσης.  

Σε περίπτωση έκπτωσης του Αναδόχου, η Αναθέτουσα Αρχή 

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

των παραδοτέων, με γνώμονα την λειτουργικότητα και την 

αποτελεσματικότητα του έργου καταβάλλοντας το αναλογούν 

συμβατικό τίμημα. 
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ΑΡΘΡΟ 16. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Διαιτησία 

 

1.  Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα Ελληνικά 

Δικαστήρια και συγκεκριμένα τα Δικαστήρια Πατρών, εφαρμοστέο δε 

δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό.  

2.  Δεν αποκλείεται όμως, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον 

συμφωνούν και τα δύο μέρη, να  προβλεφθεί στη σύμβαση προσφυγή 

των συμβαλλομένων, αντί των Δικαστηρίων, σε διαιτησία σύμφωνα 

πάντα με την Ελληνική Νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους 

συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για 

την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά Δικαστήρια κατά τα 

οριζόμενα στην παραπάνω Παράγραφο. 

 

 

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ κ΄ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ  

 

Όλα τα αποτελέσματα, εικαστικά σχέδια, λογότυπα, φωτογραφίες, 

κείμενα, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο σχετικό με το 

Έργο καθώς και όλα τα υπόλοιπα παραδοτέα που θα αποκτηθούν ή θα 

αναπτυχθούν από τον Ανάδοχο με δαπάνες του Έργου θα αποτελούν 

αποκλειστική ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής, που μπορούν να τα 

διαχειρίζονται πλήρως και να τα εκμεταλλεύονται, εκτός και αν ήδη 

προϋπάρχουν σχετικά πνευματικά δικαιώματα.  

Όλες οι εκθέσεις και τα συναφή στοιχεία όπως χάρτες, διαγράμματα, 

σχέδια, προδιαγραφές, πλάνα, στατιστικά στοιχεία, υπολογισμοί και 

κάθε άλλο σχετικό έγγραφο ή υλικό που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή 

καταρτίζεται από τον Ανάδοχο κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, 

είναι εμπιστευτικά και ανήκουν στην απόλυτη ιδιοκτησία της 

Αναθέτουσας Αρχής. Ο Ανάδοχος, μόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση της 

Σύμβασης, παραδίδει όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία στην 

Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος μπορεί να κρατά αντίγραφα αυτών των 

εγγράφων και στοιχείων, αλλά δεν επιτρέπεται να τα χρησιμοποιεί 

για σκοπούς άλλους από της Σύμβασης, χωρίς την προηγούμενη γραπτή 

συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. 
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Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του ν.2121/1993 περί 

πνευματικής ιδιοκτησίας. 

Σε περίπτωση άσκησης αγωγής ή ενδίκου μέσου κατά της Αναθέτουσας 

Αρχής από τρίτο για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με δικαιώματα επί 

του παραδοτέου υλικού , η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να ειδοποιήσει 

αμέσως και γραπτά με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες τον 

Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να αμυνθεί, δικαστικά και 

εξωδικαστικά, για λογαριασμό της Αναθέτουσας Αρχής, έναντι του 

τρίτου. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος αφενός βαρύνεται με όλα τα 

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.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β. ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

ΑΡΘΡΟ  1. Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς 

Η τεχνική προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας τη αντίστοιχη 

ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το 

σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το 

οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα 

στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 

συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου 

ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη 

περίπτωση, το σύστημα παράγει το σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων 

καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 

Ο (υπό)φάκελος της Τεχνικής Προσφοράς θα περιλαμβάνει την πρόταση 

του υποψηφίου για το έργο, σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται στην 

ενότητα Αντικείμενο του Έργου της παρούσας προκήρυξης και θα 

περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

•         Κατανόηση του Περιβάλλοντος και του αντικειμένου του 

Έργου 

•         Μεθοδολογία υλοποίησης του Έργου – Αναλυτική παρουσίαση 

(δράσεις, παραδοτέα) 
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•         Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 

•         Δόμη και Οργάνωση της Ομάδας Έργου 

 Αναλυτική περιγραφή της δομής και οργάνωσης της ομάδας των 

στελεχών που θα εμπλακούν στο έργο, με σαφή αναφορά στον τρόπο 

οργάνωσης και διοίκησης του Έργου. 

Ειδικότερα για η παρουσίαση της Ομάδας Έργου και η οργάνωση 

της δομής της  θα παρουσιάζονται αναλυτικά από τα ακόλουθα 

τουλάχιστον: α)ο Υπεύθυνος Έργου, η οργάνωση και η δομής 

της Ομάδας Έργου, ο κατάλογος του προσωπικού του Αναδόχου 

και των εξωτερικών συνεργατών που προτείνονται για την 

στελέχωση της Ομάδας Έργου, β) βιογραφικά σημειώματα 

στελεχών της Ομάδας Έργου και γ) Υπεύθυνες Δηλώσεις 

Εξωτερικών Συνεργατών που θα αναφέρουν ότι υπάρχει συμφωνία 

συνεργασίας για όλη την προβλεπόμενη διάρκεια της σύμβασης 

και ότι είναι αποδεκτοί οι όροι της παρούσας Διακήρυξης. 

 Κατάλογο στελεχών του υποψήφιου Αναδόχου τα οποία 

προτείνονται για τη στελέχωση της Ομάδας Έργου, με αναφορά στο 

ρόλο τους, το εύρος εμπλοκής τους στην υλοποίηση του Έργου, και 

στα ειδικά καθήκοντα που κατά περίπτωση αναλαμβάνουν, για κάθε 

στέλεχος χωριστά. 

 Τρόπο υλοποίησης της προτεινόμενης μεθοδολογίας από τα μέλη 

της Ομάδας Έργου. 

 Αναφορά στους Εμπειρογνώμονες και στις ειδικές απαιτήσεις 

που αυτοί θα καλύπτουν, τη σχέση τους με το γενικότερο διοικητικό 

σχήμα, καθώς και τους ρόλους που θα αναλάβουν στο πλαίσιο του 

Έργου. 

 Ο Υπεύθυνος της Ομάδας Συμβούλου Δημοσιότητας (ΥΣΔ) που θα 

ηγηθεί της Ομάδας Έργου, όπως και ο Αναπληρωτής του. 

 

ΑΡΘΡΟ  2. Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς 

Στον (υπό)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» 

περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του προσφέροντα. Υποβάλλεται 

ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως τον (υπό)φάκελο «Οικονομική 

Προσφορά». 
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Η οικονομική προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη 

ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το 

σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το 

οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα 

στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 

συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου 

ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη 

περίπτωση, το σύστημα παράγει το σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων 

καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 

Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της 

στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων 

επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 

 

Ο (υπό)φάκελος της Οικονομικής Προσφοράς πρέπει να περιλαμβάνει: 

Το ποσό σε ΕΥΡΩ το οποίο θα αναλύεται σε καθαρό ποσό, σε ΦΠΑ που 

αντιστοιχεί σε αυτό καθώς και σε συνολικό ποσό 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ολογράφως και αριθμητικά, έναντι του 

οποίου προτίθεται να εκτελέσει ο ανάδοχος το έργο. Στην περίπτωση 

που το ποσό ολογράφως δεν συμπίπτει με το ποσό αριθμητικά 

θεωρείται σωστό αυτό που αναγράφεται ολογράφως. Επιπλέον στην 

περίπτωση που αναγράφεται εσφαλμένος Φ.Π.Α., αυτός θα διορθώνεται 

από την υπηρεσία. 

Το συνολικό ποσό της οικονομικής προσφοράς δεν πρέπει, επί ποινή 

απορρίψεως, να υπερβαίνει τον ανώτατο προϋπολογισμό του έργου. 

Στην περίπτωση υπερβολικά χαμηλής οικονομικής προσφοράς από τον 

υποψήφιο ανάδοχο δηλαδή με έκπτωση μεγαλύτερου του 10% χωρίς 

Φ.Π.Α., θα ζητούνται γραπτές διευκρινίσεις για τη σύνθεση της 

Προσφοράς τις οποίες κρίνει σκόπιμες και ιδίως:  

 για τον οικονομικό χαρακτήρα της Παροχής των υπηρεσιών, 

 τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή και εξαιρετικά ευνοϊκές 

συνθήκες που διαθέτει ο υποψήφιος ανάδοχος για την εκτέλεση 

του Έργου, 

 την πρωτοτυπία του Έργου που προτείνει ο προσφέρων, 
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 την τήρηση των διατάξεων περί προστασίας της εργασίας και 

των συνθηκών εργασίας που ισχύουν στον τόπο εκτέλεσης της 

παροχής υπηρεσιών, 

 την ενδεχόμενη χορήγησης κρατικής ενίσχυσης στον 

προσφέροντα, 

 άλλα συμπληρωματικά στοιχεία κατά απαίτησης της Επιτροπής. 

 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 3Α. Διαδικασία διενέργειας Διαγωνισμού-Ηλεκτρονική 

Αποσφράγιση Προσφορών. 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) 

εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών δηλαδή 05/06/2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., 

μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της 

Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων 

διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. 

Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση 

μόνο των ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-

Τεχνική Προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί (υπό)φάκελοι των οικονομικών 

προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων 

πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που θα 

γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν 

αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών. 

Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπό)φακέλων 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά», οι συμμετέχοντες 

στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των 

προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. 

Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπό)φακέλων 

«Οικονομική Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές 

προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο 

περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να 

λάβουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν. 
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ΑΡΘΡΟ 3Β. Διαδικασία Ηλεκτρονικής Αξιολόγησης Προσφορών 

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή 

προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμοδίων πιστοποιημένων 

στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων 

διατάξεων για την ανάθεση των δημοσιών συμβάσεων και των 

διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. 

Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα: 

 Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού, που έχει 

ορισθεί από την αναθέτουσα αρχή και τα μέλη της, 

πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος, προβαίνει στη 

διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των κατά περίπτωση 

φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. 

 Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού συντάσσει 

και υπογράφει τα κατά περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των 

φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. 

 Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της 

αξιολόγησης των ηλεκτρονικών προσφορών. Η αναθέτουσα αρχή 

εκδίδει μια διοικητική πράξη για τα αποτελέσματα του 

σταδίου του ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και του 

σταδίου αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς και μια επίσης 

μόνο διοικητική πράξη για τα αποτελέσματα του σταδίου 

αξιολόγησης της οικονομικής προσφοράς και του σταδίου 

ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

 Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της 

αξιολόγησης των ηλεκτρονικών προσφορών. 

 Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται για την 

αποδοχή ή την απόρριψη της προσφοράς τους. 

 Η επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού ή άλλοι 

πιστοποιημένοι χρήστες από την αναθέτουσα αρχή του 

διαγωνισμού απευθύνουν αιτήματα στους συμμετέχοντες 

χρήστες-οικονομικούς φορείς για παροχή διευκρινήσεων επί 

υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι χρήστες-οικονομικοί 

φορείς παρέχουν τις διευκρινήσεις εντός των κατά περίπτωση 

προθεσμιών που τους ορίζονται.    
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Η αξιολόγηση θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη Προσφορά. 

Για τη επιλογή της συμφερότερης Προσφοράς η αρμόδια Επιτροπή θα 

προβεί στα παρακάτω: 

- Αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών για όσες 

προσφορές δεν έχουν απορριφθεί κατά τον έλεγχο και την 

αξιολόγηση των δικαιολογητικών και ελάχιστων προϋποθέσεων 

συμμετοχής 

- Αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών για όσες προσφορές δεν 

έχουν απορριφθεί σε προηγούμενο στάδιο αξιολόγησης 

- Κατάταξη των προσφορών για την τελική επιλογή της 

συμφερότερης Προσφοράς με βάση τον ακόλουθο τύπο: 

Λi = K/Β 

(α)  Κ = Κόστος   

Το κόστος περιλαμβάνει: το κόστος προμήθειας. 

(β) Β = (βi * σi), δηλαδή το άθροισμα της σταθμισμένης 

βαθμολογίας των επιμέρους στοιχείων κάθε ομάδας ή υποομάδας 

κριτηρίων αξιολόγησης (βi) επί τους αντίστοιχους συντελεστές 

βαρύτητας (σi).  Τα στοιχεία βi και οι αντίστοιχοι συντελεστές 

σi δίνονται στον παρακάτω Πίνακα Α. 

 

Επικρατέστερη είναι η Προσφορά με το μικρότερο Λ. 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας του Λ μεταξύ δύο προσφορών θα επιλεγεί η 
προσφορά εκείνη που έχει τη μεγαλύτερη σταθμισμένη βαθμολογία. 

 

ΑΡΘΡΟ 4. Αξιολόγηση Τεχνικής Προσφοράς  

 
Η βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τον 

πίνακα “Κριτηρίων αξιολόγησης”, όπως αυτοί προσδιορίζονται στη 

συνέχεια. 

Όλα τα επί μέρους στοιχεία των ομάδων τεχνικής αξιολόγησης 

βαθμολογούνται αυτόνομα με βάση του 100 βαθμούς. Η βαθμολογία των 

επί μέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 βαθμοί για τις 

περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς όλοι οι απαράβατοι όροι. Η 

βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 110 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι 
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τεχνικές προδιαγραφές. Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε 

στοιχείου των ομάδων τεχνικής αξιολόγησης είναι το γινόμενο του 

από μέρους συντελεστή βαρύτητας του στοιχείου επί τη βαθμολογία 

του και η συνολική βαθμολογία της κάθε προσφοράς είναι το 

άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των στοιχείων και των 

δύο ομάδων. Η τελική βαθμολογία με βάση τα παραπάνω κυμαίνεται 

από 100 έως 110 βαθμούς. 

Διευκρινίζεται ότι η προτεινόμενη από το σύστημα κατάταξη δεν θα 

ληφθεί υπόψη. Για την κατάταξη των προσφορών θα ληφθεί υπόψη η 

προτεινόμενη από την Επιτροπή κατάταξη σύμφωνα με τον ανωτέρω 

τύπο. 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

Α ΟΜΑΔΑ Α/ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ & 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

(70%) 

1 Κατανόηση του Περιβάλλοντος και του 

αντικειμένου του έργου 

30% 

2 Μεθοδολογία υλοποίησης του έργου – 

Αναλυτική παρουσίαση (δράσεις, 

παραδοτέα) 

30% 

3 Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης  10% 

Β ΟΜΑΔΑ Β/ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΟΥ  

(30%) 

1 Δομή και Οργάνωση της Ομάδας Έργου 30% 

 

 

Διαμόρφωση του συγκριτικού κόστους Προσφοράς 

Το συγκριτικό κόστος Κ κάθε προσφοράς περιλαμβάνει το κόστος 

παροχής των απαιτούμενων υπηρεσιών και κάθε άλλο κόστος το οποίο 

ορίζει ο υποψήφιος Ανάδοχος στην Οικονομική του Προσφορά. Για την 

οικονομική αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθεί υπόψη το συγκριτικό 

κόστος χωρίς ΦΠΑ. 
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ΑΡΘΡΟ 5 Διαδικασία Αξιολόγησης 

 

Τόσο στον φάκελο με την ένδειξη «Φάκελος Δικαιολογητικών 

Συμμετοχής», όσο και στον φάκελο με την ένδειξη «Φάκελος Τεχνικής 

Προσφοράς» δεν επιτρέπεται επί ποινή αποκλεισμού να περιέχονται 

με άμεσο ή έμμεσο τρόπο αναφορές σε οικονομικά στοιχεία και 

τιμές.  

Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την 

κρίση της Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης 

Προσφορών εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν 

λαμβάνεται υπόψη. 

Οι προσφορές δεν πρέπει να φέρουν ξυσίματα, σβησίματα, διαγραφές, 

προσθήκες κλπ. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, 

πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραφηθεί από τον «Υποψήφιο 

Ανάδοχο». Όλες οι διορθώσεις θα πρέπει να αναφέρονται 

ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της προσφοράς. Η ΕΔΔ προσυπογράφει το 

ανακεφαλαιωτικό φύλλο με τις τυχόν διορθώσεις και τις αναφέρει 

στο συντασσόμενο πρακτικό, ώστε να αποδεικνύεται αδιαφιλονίκητα 

ότι προϋπήρχαν της στιγμής του κλεισίματος του διαγωνισμού.  

Προσφορές, που κατά την κρίση της ΕΔΔ θα είναι ελλιπείς, υπό 

αίρεση ή θα συνδυάζονται με προϋποθέσεις άσχετες με τους σκοπούς 

του παρόντος διαγωνισμού, δε θα ληφθούν υπόψη. Σε περίπτωση που 

στο περιεχόμενο των προσφορών (εκτός των Τεχνικών Φυλλαδίων) 

χρησιμοποιούνται συντομογραφίες (abbreviations), για τη δήλωση 

τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι απαραίτητο για τους προσφέροντες 

όπως σε ιδιαίτερο πίνακα, συνοδευτικό των προσφορών, αναφέρουν 

τις συντομογραφίες αυτές με την εξήγηση της έννοιας τους.  

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό, συνεπάγεται αυτόματα και την πλήρη 

και ανεπιφύλακτη αποδοχή από το διαγωνιζόμενο όλων των όρων της 

προκήρυξης (τεχνικών, οικονομικών κτλ.). Προσφορά που 

περιλαμβάνει μη αποδοχή όρων της προκήρυξης ή απόκλιση από αυτούς 

αποκλείεται και δεν αξιολογείται από την ΕΔΔ. 

Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη 

σύνταξη τους, η τάξη και η σειρά των όρων της προκήρυξης.  
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Οι απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα της προκήρυξης πρέπει να είναι 

σαφείς. Δεν επιτρέπονται ασαφείς απαντήσεις της μορφής «ελήφθη 

υπόψη» (NOTED), κλπ. Παραπομπές σε τεχνικά έντυπα ή εκδόσεις των 

Κατασκευαστικών Οίκων επιτρέπονται εφόσον προσαρτώνται στην 

προσφορά και εφόσον δίνεται ο συγκεκριμένος αριθμός παραγράφου 

και σελίδας. Προσφορά με, κατά την κρίση της ΕΔΔ, γενικές και 

ασαφείς απαντήσεις θα αποκλείεται από περαιτέρω αξιολόγηση.   

Ο προσφέρων υποχρεούται να συμπληρώσει ο ίδιος, πέρα από τις κατά 

παράγραφο απαντήσεις, και τους σχετικούς συνοδευτικούς πίνακες 

και παραρτήματα της προκήρυξης, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση 

οδηγίες.  

Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική Γλώσσα ή σε οποιαδήποτε 

άλλη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνοδευόμενες από επίσημη 

μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Σε περίπτωση διαφωνίας υπερισχύει 

η επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Πιστοποιητικά αλλοδαπών 

αρχών γίνονται δεκτά, εφόσον συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση 

στην Ελληνική Γλώσσα. Όλα τα έγγραφα των προσφορών θα πρέπει να 

έχουν συνταχθεί ή να έχουν επίσημα μεταφρασθεί στην Ελληνική 

Γλώσσα επί ποινή αποκλεισμού.  

Γίνονται δεκτές προσφορές μόνο για το σύνολο του υποέργου. Δε 

γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που 

υποβάλλονται για μέρος του υποέργου. 

Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και 

πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων 

στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά τους, τότε 

ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη 

«πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Όλες οι πληροφορίες 

εμπιστευτικού χαρακτήρα θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά 

στην αρχή της Προσφοράς. Σε αντίθετη περίπτωση θα δύνανται να 

λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η 

Αναθέτουσα Αρχή, δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που της έχουν 

διαβιβάσει οικονομικοί φορείς και τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει 

ως εμπιστευτικές. Οι πληροφορίες αυτές αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά 

ή εμπορικά απόρρητα και τις εμπιστευτικές πτυχές των προσφορών. 
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Εναλλακτικές Προσφορές  

Εναλλακτικές προσφορές, καθώς και αντιπροσφορές, δε γίνονται 

δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές προτάσεις ή αντιπροσφορές, δεν 

θα ληφθούν υπόψη. Ο διαγωνιζόμενος, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας 

φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να 

διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής, αν οι προτάσεις 

αυτές δε ληφθούν υπ’ όψη κατά την αξιολόγηση των προσφορών. 

 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

Μετά την αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή Διαγωνισμού 

ελέγχει την ορθότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών που 

έχουν υποβληθεί και καταγράφει τα αποτελέσματα του ελέγχου σε 

Πρακτικό της.  

Η Επιτροπή Διαγωνισμού, εφ’ όσον παραστεί ανάγκη, μπορεί να 

καλέσει τους Προσφέροντες να παράσχουν τις σχετικές διευκρινήσεις 

για τα δικαιολογητικά της παραγράφου 8.2 μέσα σε πέντε (5) 

εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία που θα τους ζητηθούν. 

Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία του ελέγχου προκύψει η ανάγκη 

απόρριψης προσφορών που δεν καλύπτουν τις απαιτούμενες από την 

Προκήρυξη προϋποθέσεις, η επιτροπή συντάσσει σχετικό πρακτικό, 

στο οποίο τεκμηριώνει τους λόγους της απόρριψης και το οποίο, 

μαζί με τις απορριφθείσες προσφορές, αποστέλλει στην Υπηρεσία 

Διενέργειας για την έκδοση των απαιτούμενων αποφάσεων απόρριψης. 

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών και των 

εγγυήσεων συμμετοχής η Επιτροπή Διαγωνισμού θα διαβιβάσει στην 

Υπηρεσία Διενέργειας το/ά πρακτικό/ά της, για την έκδοση της 

σχετικής απόφασης έγκρισης της διαδικασίας ελέγχου 

δικαιολογητικών  

 

2. Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, όπως περιγράφεται 

στο Κεφάλαιο Δ. 
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3. Απορρίπτονται ως απαράδεκτες οι προσφορές που κατά την κρίση 

της Επιτροπής: 

 είναι αόριστες ή ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση,  

 παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις 

τεχνικές προδιαγραφές της προκήρυξης. Αντίθετα, δεν 

απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις 

κρίνονται ως επουσιώδεις,  

 παρουσιάσουν ανεπιτυχή ή ελλιπή αποτελέσματα σε ενδεχόμενες 

δοκιμές επίδοσης και επίδειξης. 

Οι προσφορές που για οποιοδήποτε λόγο κρίθηκαν από την Επιτροπή 

απορριπτέες, θα καταχωρισθούν σε σχετικό πρακτικό της επιτροπής. 

Παρατηρήσεις 

Κατά την τεχνική αξιολόγηση η Επιτροπή μπορεί να απορρίψει 

ισχυρισμούς του προμηθευτή οι οποίοι κατά τη γνώμη της δεν 

αποδεικνύονται επαρκώς. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος 

προμηθευτής θα ειδοποιηθεί σχετικά και αν έχει επιπλέον 

στοιχεία πρέπει να τα προσκομίσει μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες 

ημέρες από την ειδοποίηση. 

 

 

Άρθρο 6 ΔIOIKHTIKEΣ ΠPOΣΦYΓEΣ 

Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και με την διαδικασία που 

προβλέπεται από το Π.Δ.118/2007. 

Σύμφωνα με το άρθρο 15 του Π.Δ.118/07 για το παραδεκτό της 

άσκησης ένστασης, προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του 

Δημοσίου ποσού ίσου με το 0,10 επί τοις εκατό (0.10%) επί της 

προϋπολογιζόμενης αξίας του υπό προμήθεια είδους, το ύψος του 

οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των χιλίων και μεγαλύτερο 

των πέντε χιλιάδων ευρώ,.  

Οι Προσφέροντες δικαιούνται να υποβάλουν ένσταση: 

α. κατά της Προκήρυξης του διαγωνισμού   

β. κατά της συμμετοχής Προσφέροντα στο διαγωνισμό  και 

γ. κατά της νομιμότητας διενέργειας του διαγωνισμού. 
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Οι ενστάσεις υποβάλλονται μέσω του συστήματος και 

επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου pdf το 

οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή ως εξής: 

α. Κατά της Προκήρυξης του διαγωνισμού, μέσα στο μισό του 

χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της Προκήρυξης 

μέχρι την ημερομηνία διενέργειας Η απόφαση περί αποδοχής ή 

απόρριψης της ένστασης, στην περίπτωση αυτή, εκδίδεται από 

την Αναθέτουσα Αρχή το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες 

πριν από την ημερομηνία διενέργειας. 

β. Κατά της συμμετοχής Προσφέροντα στο διαγωνισμό ή κατά της 

νομιμότητας της διενέργειας ως προς τη διαδικασία 

παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τη διάρκεια 

αποσφράγισης των προσφορών και μέχρι την επόμενη εργάσιμη 

ημέρα. Η ένσταση, στην περίπτωση αυτή, δεν επιφέρει 

αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού αλλά εξετάζεται κατά τη 

διαδικασία αξιολόγησης από την Επιτροπή Διαγωνισμού η 

οποία γνωμοδοτεί σχετικά. Επί της ένστασης αποφασίζει η 

Υπηρεσία Διενέργειας. Η ένσταση κατά της συμμετοχής 

Προσφέροντα στο διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά από 

τον ενιστάμενο σ’ αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. 

γ. Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού έως 

και την Κατακύρωση, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) 

εργασίμων ημερών από την έκδοση των σχετικών αποφάσεων. Η 

ένσταση, στην περίπτωση αυτή, εξετάζεται από την Επιτροπή 

Διαγωνισμού, η οποία γνωμοδοτεί σχετικά. Επί της ένστασης 

αποφασίζει η Υπηρεσία Διενέργειας, το αργότερο σε δέκα 

(10) εργάσιμες ημέρες από την κατά περίπτωση λήξη της 

προθεσμίας υποβολής ενστάσεων. Η προθεσμία των δέκα (10) 

ημερών είναι δυνατό να παρατείνεται, σε εξαιρετικές 

περιπτώσεις, με απόφαση της Αναθέτουσα Αρχής. 

Οι Προσφέροντες δικαιούνται να υποβάλουν προσφυγή, κατά των 

αποφάσεων που επιβάλλουν οποιασδήποτε μορφής κυρώσεις σε 

βάρος τους, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών 

από την έκδοσή τους. Μετά την υποβολή ενστάσεων/προσφυγών η 

Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των 
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αρμοδίων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, 

εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την 

ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά 

περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. 

 

Αρθρο 7. Δικαίωμα Ματαίωσης 

 

Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπή 

Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών, διατηρεί το 

δικαίωμα: 

α. να αποφασίσει τη ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού, 

β. να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψή 

του με τροποποίηση ή μη των όρων και των προδιαγραφών της 

Προκήρυξης. 

Σε περίπτωση ματαίωσης του διαγωνισμού, οι υποψήφιοι ανάδοχοι δεν 

θα έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο. 

 

Άρθρο 8. Δικαιολογητικά Κατακύρωσης 

 
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 

118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, 

εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την σχετική ειδοποίηση 

που του αποστέλλεται ηλεκτρονικά, υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω του 

συστήματος, σε μορφή αρχείου pdf  και σε φάκελο με σήμανση 

«Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που απαιτούνται 

κατά  περίπτωση και αναφέρονται παρακάτω. 

 

Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται από τον προσφέροντα εντός τριών 

(3) ημερών από ην ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη μορφή 

(πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία που 

διενεργεί τον διαγωνισμό. 

 

Εντός του ηλεκτρονικού φακέλου με σήμανση «Δικαιολογητικά 

Κατακύρωσης» πρέπει να συμπεριληφθούν συμπληρωμένα τα ακόλουθα 
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κατά περίπτωση δικαιολογητικά (σύμφωνα με τη νομική του μορφή) 

λαμβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες επεξηγήσεις / οδηγίες: 

 

Οι Έλληνες Πολίτες 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό 

με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας για κάποιο 

από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, 

πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας, 

και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγρ. 1 

του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 16.03.2007) περί προσαρμογής της 

Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το 

απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες 

πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής 

των δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού. 

2.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το 
οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 

πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ 

έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του 

διαγωνισμού. 

3.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το 
οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 

διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει 

να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 

κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης του διαγωνισμού. 

4.  Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα 

πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό 

επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, 

και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι 

μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

5.  Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης, από τα 
οποία να προκύπτει ότι, κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του 

διαγωνισμού, ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής).  

6.  Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος, κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του 

διαγωνισμού, είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές 

υποχρεώσεις του. 

7.  Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που 

υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, όταν αυτά δεν 

υποβάλλονται από τον ίδιο τον υποψήφιο Ανάδοχο. 

Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν 

εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω 

περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με 

υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται 

ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. 

Η υπεύθυνη αυτή δήλωση θα προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον 

υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο 

διαγωνισμός εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης». 

 

Οι Αλλοδαποί Πολίτες 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

  Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας 

διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, 

από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει 

καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της 

επαγγελματικής του δραστηριότητας, για κάποιο από τα αδικήματα 

της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, 

δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας, και για τα αδικήματα που 

προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγρ. 1 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 

64/Α’/ 16.03.2007) περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας 

στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το απόσπασμα αυτό 

πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την 

ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού. 

  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 

πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ 

έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του 

διαγωνισμού. 

  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 

διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει 

να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 

κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης του διαγωνισμού. 

  Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, ή ισοδύναμο 

πιστοποιητικό της χώρας εγκατάστασης με το οποίο θα 

πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό 

επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, 

και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι 

μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης . 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

  Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης, από τα 

οποία να προκύπτει ότι, κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του 

διαγωνισμού, ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής).  

  Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι, 

κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού, ο υποψήφιος 

Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις 

του. 

  Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που 

υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, όταν αυτά δεν 

υποβάλλονται από τον ίδιο τον υποψήφιο Ανάδοχο. 

Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισμένα από τα 

πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό 

τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού 

να αναπληρωθούν με Υπεύθυνη Δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου στην 

οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην 

αντίστοιχη κατάσταση. Η υπεύθυνη αυτή δήλωση θα προσκομίζεται 

υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να 

κατακυρωθεί ο διαγωνισμός εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης». 

 

 

Τα Ημεδαπά Νομικά Πρόσωπα 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι α) 
ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε., β) 

διαχειριστές Ε.Π.Ε., γ) Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε., 

δ) οι νόμιμοι εκπρόσωποι κάθε άλλου νομικού προσώπου, δεν 

έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της 

επαγγελματικής τους δραστηριότητας, για κάποιο από τα 

αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, 

ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας και για τα 

αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγρ. 1 του Π.Δ. 

60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 16.03.2007) περί προσαρμογής της Ελληνικής 

Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το απόσπασμα 

αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από 

την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού. 

2. Εφόσον από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών εγγράφων για τη 
λειτουργία των νομικών προσώπων έχει υπάρξει οποιαδήποτε 

αλλαγή ή τροποποίηση, ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να 

προσκομίσει με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης και τα σχετικά 

έγγραφα (λ.χ. τροποποίηση καταστατικού). 

3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το 
οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 

πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ 

έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του 

διαγωνισμού. 

4. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το 
οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 

διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει 

να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 

κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης του διαγωνισμού. 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το 
οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται σε 

εκκαθάριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το 

πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του 

διαγωνισμού. 

6. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα 

πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό 

επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, 

και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι 

μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης 

7. Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης, από τα 
οποία να προκύπτει ότι, κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του 

διαγωνισμού, ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). 

8. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι, 
κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού, ο υποψήφιος 

Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις 

του. 

9. Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που 

υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης όταν αυτά δεν 

υποβάλλονται από τον ίδιο τον νόμιμο εκπρόσωπο του υποψήφιου 

Αναδόχου. 

Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν 

εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω 

περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με 

ένορκη βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συμβολαιογράφου ή 

Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν 

βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η ένορκη αυτή βεβαίωση θα 

υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο 

πρόκειται να κατακυρωθεί ο διαγωνισμός εντός του «Φακέλου 

Δικαιολογητικών Κατακύρωσης». 
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Οι Συνεταιρισμοί 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ο 

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού δεν έχει 

καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της 

επαγγελματικής του δραστηριότητας, για κάποιο από τα αδικήματα 

της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, 

δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας και για τα αδικήματα που 

προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγρ. 1 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 

64/Α’/ 16.03.2007) περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας 

στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το απόσπασμα αυτό 

πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την 

ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού. 

2.  Εφόσον από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών εγγράφων για τη 

λειτουργία των νομικών προσώπων έχει υπάρξει οποιαδήποτε 

αλλαγή ή τροποποίηση, ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να 

προσκομίσει με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης και τα σχετικά 

έγγραφα (λ.χ. τροποποίηση καταστατικού). 

3.  Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής, ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 

λειτουργεί νόμιμα.  

4.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 

πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ 

έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του 

διαγωνισμού. 

5.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 

διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει 

να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 

κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης του διαγωνισμού. 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

6.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται σε 

εκκαθάριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το 

πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του 

διαγωνισμού. 

7.  Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα 

πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό 

επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, 

και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι 

μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.  

8.  Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης, από τα 

οποία να προκύπτει ότι, κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του 

διαγωνισμού, ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). 

9.  Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι, 

κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού, ο υποψήφιος 

Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις 

του. 

10.  Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που 

υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, όταν αυτά δεν 

υποβάλλονται από τον ίδιο τον νόμιμο εκπρόσωπο του υποψήφιου 

Αναδόχου.  

Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν 

εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω 

περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με 

ένορκη βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συμβολαιογράφου ή 

Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν 

βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η ένορκη αυτή βεβαίωση θα 

υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο 

πρόκειται να κατακυρωθεί ο διαγωνισμός εντός του «Φακέλου 

Δικαιολογητικών Κατακύρωσης». 

15PROC002741637 2015-04-30



Με τη
συγχρηματοδότηση
της Ελλάδας και της

Ευρωπαϊκής
Ένωσης

www.espa.gr www.epanad.gov.gr www.ygeia-pronoia.gr

Με τη
συγχρηματοδότηση
της Ελλάδας και της

Ευρωπαϊκής
Ένωσης

www.espa.gr www.epanad.gov.gr www.ygeia-pronoia.gr
60 

 

 

Τα Αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

  Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδυνάμου 

εγγράφου που εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική 

αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης του προσώπου αυτού από 

το οποίο να προκύπτει ότι οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή διαχειριστές 

του νομικού αυτού προσώπου δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα 

σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, 

για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, 

πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας 

και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγρ. 1 

του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 16.03.2007) περί προσαρμογής της 

Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το 

απόσπασμα ή το έγγραφο αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ 

τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του 

διαγωνισμού. 

  Εφόσον από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών εγγράφων για τη 

λειτουργία των νομικών προσώπων έχει υπάρξει οποιαδήποτε 

αλλαγή ή τροποποίηση, ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να 

προσκομίσει με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης και τα σχετικά 

έγγραφα (λ.χ. τροποποίηση καταστατικού). 

  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 

πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της 

χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το 

πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του 

διαγωνισμού. 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 

διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που 

προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό 

πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 

κοινοποίηση της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης του διαγωνισμού. 

  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται σε 

εκκαθάριση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της 

χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το 

πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του 

διαγωνισμού. 

  Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, ή ισοδύναμο 

πιστοποιητικό της χώρας εγκατάστασης, με το οποίο θα 

πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό 

επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, 

και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι 

μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.  

  Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο 

υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της 

προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι, κατά 

την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού, ο υποψήφιος 

Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης. 

  Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι, 

κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού, ο υποψήφιος 

Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις 

του. 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

  Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που 

υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, όταν αυτά δεν 

υποβάλλονται από τον ίδιο τον νόμιμο εκπρόσωπο του υποψήφιου 

Αναδόχου.  

Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισμένα από τα 

πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό 

τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού 

να αναπληρωθούν με Υπεύθυνη Δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου στην 

οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην 

αντίστοιχη κατάσταση. Η υπεύθυνη αυτή δήλωση θα προσκομίζεται 

υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να 

κατακυρωθεί ο διαγωνισμός εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης». 

 

Οι Ενώσεις / Κοινοπραξίες 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1. Πρέπει να κατατεθούν όλα τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, όπως 
αναφέρονται παραπάνω, για κάθε Μέλος της Ένωσης / 

Κοινοπραξίας, ανάλογα με την περίπτωση (ημεδαπό / αλλοδαπό 

φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό / αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, 

συνεταιρισμός).  

Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα 

συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

Όταν ο υποψήφιος Ανάδοχος, ο οποίος προσφέρει την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, δεν προσκομίζει, ένα ή 

περισσότερα από τα ανωτέρω έγγραφα και δικαιολογητικά, η 

κατακύρωση γίνεται στον υποψήφιο Ανάδοχο που προσφέρει την αμέσως 

επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Σε 

περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα 

έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, 

η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την αμέσως επόμενη πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά και ούτω καθ΄ εξής. Αν 

κανένας από τους υποψήφιους Αναδόχους δεν προσκομίζει, σύμφωνα με 
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τους ανωτέρω όρους και προϋποθέσεις, ένα ή περισσότερα από τα 

έγγραφα και δικαιολογητικά, ο διαγωνισμός ματαιώνεται. 
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Άρθρο 9. Διαδικασία Κατακύρωσης 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 

118/07, προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, 

εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση που 

του αποστέλλεται ηλεκτρονικά, υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω του 

συστήματος, σε μορφή αρχείου pdf και σε φάκελο με σήμανση 

«Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που απαιτούνται 

κατά περίπτωση και αναφέρονται στο άρθρο 8. Τα δικαιολογητικά 

προσκομίζονται από τον προσφέροντα εντός τριών (3) ημερών από την 

ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές 

αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία. 

 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την κατακύρωση της προμήθειας 

στον προσφέροντα υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή 

αρχείου pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός 

τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Όταν 

υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Τυχόν 

απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου 

υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και 

δεν απαιτείται σχετική θεώρηση γνησίου της υπογραφής. 

 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά 

Κατακύρωσης» του προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η 

κατακύρωση γίνεται δύο (2) εργάσιμες ημέρες μετά και την 

προσκόμιση των δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή, ύστερα από 

σχετική ειδοποίηση των συμμετεχόντων που δικαιούνται να λάβουν 

γνώση των δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Η αποσφράγιση γίνεται 

μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της 

Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων 

διατάξεων για την ανάθεση δημοσιών συμβάσεων και διαδικασιών. 

Αμέσως μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες 

στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο του 

φακέλου των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης που αποσφραγίσθηκε. 
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Σε περίπτωση αποδοχής των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, η 

Αναθέτουσα Αρχή καλεί εγγράφως τον Ανάδοχο στον οποίο έχει 

κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός, να υποβάλλει τα απαραίτητα 

Δικαιολογητικά και Νομιμοποιητικά έγγραφα για την υπογραφή της 

Σύμβασης, τα οποία θα είναι σύμφωνα με την επιστολή της 

πρόσκλησης και τα οποία θα είναι: 

Ι) Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης, 

ΙΙ) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 

πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ 

έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 

υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού. 

ΙΙΙ) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από 

το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 

διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να 

έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 

κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης του διαγωνισμού.   

ΙV) Πιστοποιητικά από τα οποία να προκύπτει ότι είναι ενήμερος ως 

προς τις υποχρεώσεις καταβολής εισφορών σε οργανισμούς κύριας και 

επικουρικής κοινωνικής ασφάλισης και τις φορολογικές του 

υποχρεώσεις. 

 

Εφόσον τα παραπάνω δικαιολογητικά (πλην του Ι) που έχουν 

υποβληθεί στο Φάκελο Δικαιολογητικά Κατακύρωσης είναι εν ισχύ, 

δεν χρειάζεται να προσκομιστούν εν νέου. 

 

Η μη έγκυρη και προσήκουσα υποβολή των Δικαιολογητικών 

κατακύρωσης συνιστά λόγο αποκλεισμού του προσφέροντος και έκπτωση 

της Εγγυητικής Συμμετοχής του. Σε αυτή την περίπτωση η Αναθέτουσα 

Αρχή καλεί τον επόμενο στον τελικό πίνακα κατάταξης των 

διαγωνιζομένων υποψήφιο Ανάδοχο, να υποβάλλει τα Δικαιολογητικά 

Κατακύρωσης και συνεχίζεται η διαδικασία ως ανωτέρω.  
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

για το ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «Δράσεις Επικοινωνίας, δημοσιότητας & 

Διάχυσης Αποτελεσμάτων σε πανελλαδική κλίμακα» 

 

Ανάπτυξη Σχεδίου Πιλοτικής Εφαρμογής σε Πανελλαδική Κλίμακα & 

Πιλοτική Εφαρμογή του ΕΣΥΑ σε Πανελλαδική Κλίμακα 

Οι ημερίδες θα διοργανώνονται με την παράλληλη υποστήριξη και 

συμμετοχή από φορείς που θα μπορούσαν να συμβάλλουν ενεργά στην 

καθιέρωση, διάδοση και επέκταση του συστήματος όπως οι τοπικοί 

Δήμοι και οι αρχές με εξουσία, εκπαιδευτικοί φορείς 

(Πανεπιστήμια, ΑΤΕΙ, ερευνητικά ιδρύματα), ιατρικοί σύλλογοι, 

σύλλογοι αυτισμού κ.ά. 

Οι ημερίδες θα λάβουν χώρα με στόχο την κατ’αρχήν την γνωριμία 

και στην συνέχεια δοκιμαστική χρήση του συστήματος από το ευρύ 

κοινό, μέσω της διάχυσης των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από 

αυτό, της προβολής των πλεονεκτημάτων του σε σχέση με παρόμοιες 

δράσεις και τις νέες δυνατότητες που παρέχονται από αυτό.  

Από τη διενέργεια των ημερίδων και  από τις σχετικές με τη 

διάχυση των αποτελεσμάτων δράσεις , θα ανευρεθούν οι σύλλογοι/ 

φορείς που θα εκδηλώσουν  ενδιαφέρον συμμετοχής στην εφαρμογή του 

συστήματος.  Θα ακολουθήσει ανταλλαγή απόψεων και ιδεών καθώς και 

χρονοπρογραμματισμός της πιλοτικής εφαρμογής. Συγκεκριμένα, κατά 

την διάρκεια της προβολής των ημερίδων αλλά και της διεξαγωγής 

των ημερίδων, θα εντοπίζονται οι ενδιαφερόμενοι για πιλοτική 

χρήση του συστήματος και όσον αφορά την διάγνωση και όσον αφορά 

την υποστήριξη. Η σύγκριση των αποκρίσεων του συστήματος σχετικά 

με υποστήριξη και διάγνωση, με αυτές των εμπειρογνωμόνων, θα 

αποτελέσει την βάση για την αξιολόγηση της ακρίβειας και της 

φερεγγυότητας του συστήματος.  

Η παρουσίαση του ιδίου του συστήματος και των αποτελεσμάτων που 

προέκυψαν από αυτό θα παράσχει πληροφόρηση για τη λειτουργία του 

συστήματος. Η ανάπτυξη του σχεδίου θα περιλαμβάνει πληροφορίες 

σχετικές με τον χρονοπρογραμματισμό και τον τρόπο εφαρμογής του 

Συστήματος τόσο στα Κέντρα Ημέρας ή σε Ξενώνες Διαβίωσης, καθώς 
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και σε εξειδικευμένες περιπτώσεις δομών φορέων σε Πανελλαδική 

κλίμακα.  

     Δεδομένης της πιλοτικής λειτουργίας του Συστήματος στο 

ελεγχόμενο περιβάλλον των συλλόγων που ανευρέθηκαν ανωτέρω, η 

μετέπειτα λειτουργία σε πανελλαδική κλίμακα θα βασίζεται σε 

μεγαλύτερη εμπειρία και θα υλοποιείται μέσω απλής χρήσης του 

συστήματος. Το προγραμματισμένο σενάριο πανελλαδικής πιλοτικής 

εφαρμογής θα έχει περίπου ως εξής: Οι ενδιαφερόμενοι φορείς 

σχετιζόμενοι με τον Αυτισμό αλλά και γονείς/κηδεμόνες ατόμων που 

είτε έχουν διαγνωστεί με αυτισμό είτε τους ενδιαφέρει να 

ενημερωθούν για το συγκεκριμένο θέμα, θα ενημερώνονται για την 

διεξαγωγή ημερίδων, έπειτα από ανακοίνωση στα τοπικά μέσα 

ενημέρωσης (εφημερίδες, τηλεοπτικά-ραδιοφωνικά σποτς). Στην 

ανακοίνωση θα γίνεται αναφορά στις δυνατότητες υποστήριξης αλλά 

και διάγνωσης που το σύστημα παρέχει, προτρέποντας κάθε 

ενδιαφερόμενο να επισκεφθεί  ειδική διαμορφωμένη ιστοσελίδα, 

προκειμένου να λάβει ενημέρωση πριν την παρουσία τους στην 

Ημερίδα, αλλά και να δοκιμάσει πιλοτικά τις δυνατότητες 

υποστήριξης και διάγνωσης που έχει το σύστημα. 

 Οι ενδιαφερόμενοι φορείς και γονείς/κηδεμόνες, κατά την παρουσία 

τους στις ημερίδες που θα διεξαχθούν ανά πόλη, θα έχουν τη 

δυνατότητα να ενημερωθούν/εκπαιδευθούν αναλυτικά για τον τρόπο 

λειτουργίας του συστήματος καθώς και να πειραματιστούν πάνω σε 

αυτό. Συγκεκριμένα,  στο χώρο διεξαγωγής  της ημερίδας, θα 

βρίσκονται εγκατεστημένες ηλεκτρονικές συσκευές όπως laptop, Η/Υ, 

tablets, κινητά τηλέφωνα, μέσω των οποίων ο κάθε γονιός θα μπορεί 

να έρθει σε μια πρώτη επαφή με το «περιβάλλον» του συστήματος. Με 

τον τρόπο αυτό, του παρέχεται η δυνατότητα να γνωρίσει την 

λειτουργικότητα και την χρηστικότητα του συστήματος.  

Η χρήση του συστήματος από ενδιαφερόμενους φορείς ή 

γονείς/κηδεμόνες πριν, κατά και μετά τις ημερίδες θα έχει 

καταγραφεί από το σύστημα ώστε να είναι δυνατή η άμεση 

επικοινωνία με τους χρήστες αυτούς. Έτσι, θα γίνει δυνατή η 

σύγκριση των αποκρίσεων του συστήματος σχετικά με υποστήριξη και 

διάγνωση, με αυτές των εμπειρογνωμόνων στους ίδιους χρήστε, ώστε 
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να αξιολογηθεί η ακρίβεια και η φερεγγυότητά του. Δεδομένου του 

ενδιαφέροντος που θα εκδηλωθεί από έναν μεγάλο αριθμό φορέων ή 

γονέων/κηδεμόνων, αυτοί θα ενημερώνονται μέσω του συστήματος σε 

δεύτερο χρόνο (μετά τις ημερίδες) ότι μπορούν να επικοινωνήσουν 

με έναν συγκεκριμένο τηλεφωνικό αριθμό και να κανονισθεί 

συνάντηση με τους εμπειρογνώμονες, με φυσική παρουσία του 

παιδιού, ώστε να γίνει η εμπεριστατωμένη διάγνωση και στην 

συνέχεια αξιολόγηση. 

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.1.  Δράσεις Επικοινωνίας και Διενέργεια 

Ημερίδων  

Περιγραφή: Περιλαμβάνει τόσο την ενημέρωση επί της πορείας του 

έργου, όσο και όλες τις ενέργειες ευαισθητοποίησης του κοινού  

καθώς και  της διάχυσης των αποτελεσμάτων αυτού, της ανάπτυξης 

επιχειρηματικών σχεδίων και σεναρίων αξιοποίησης που θα 

εξασφαλίσουν την ομαλή εισαγωγή των αποτελεσμάτων του έργου στην 

αγορά  αλλά και την πραγματοποίηση εκτεταμένων αναλύσεων και 

αξιολογήσεων του έργου, με δράσεις δημοσιότητας σε τοπικό και  

εθνικό επίπεδο. Επίσης περιλαμβάνει τη διενέργεια ημερίδων στις 

οποίες θα παρουσιάζεται ο σκοπός του ΠΑΥΕΥΣ , τα πεδία εφαρμογής 

του, τα αναμενόμενα αποτελέσματα ενώ θα δίνεται η δυνατότητα 

στους υποψήφιους Συλλόγους/Φορείς να δηλώσουν επιθυμία συμμετοχής 

στο έργο με σκοπό την πιλοτική εφαρμογή του Προγράμματος.  

Οι ημερίδες θα λάβουν χώρα με στόχο την κατ’αρχήν την γνωριμία 

και στην συνέχεια δοκιμαστική χρήση του συστήματος από το ευρύ 

κοινό. Μία σημαντική δυνατότητα που πρέπει να τονιστεί είναι η 

δυνατότητα αυτόματης πρωταρχικής διάγνωσης μέσω ειδικών 

διερευνητικών ερωταπαντήσεων που θα έχουν συνταχθεί από 

εμπειρογνώμονες και θα έχουν μεταφερθεί στο σύστημα μέσω ενός 

Έμπειρου Συστήματος 

Θα συνταχθεί επίσης ένα πλάνο διάχυσης του αποτελέσματος 

(dissemination plan) σε ένα αρχικό στάδιο του έργου. Παράλληλα 

αναφορές προόδου σχετικά με τις δραστηριότητες διάχυσης θα 

συντάσσονται μετά το τέλος της περιόδου αναφοράς για κάθε 

δραστηριότητα ενώ θα ακολουθήσει ένα τελικό πλάνο, για τη χρήση 

και τη διάχυση της γνώσης το οποίο θα συνταχθεί όταν το έργο θα 
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πλησιάζει στην ολοκλήρωσή του. Οι δραστηριότητες δημοσιοποίησης 

των αποτελεσμάτων θα εστιάζουν επίσης στην αύξηση του 

ενδιαφέροντος, της συμμετοχής και της γνώσης του κοινού.  Στόχος 

της Διάχυσης των αποτελεσμάτων είναι η εκμετάλλευση των 

αποτελεσμάτων του συστήματος. 

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.2. Συγκρότηση Consensus Panel  

Περιγραφή: Η διενέργεια ημερίδων σε τουλάχιστον πέντε (5) 

περιοχές της Ελλάδας, με τη συμμετοχή φορέων, επιστημόνων και 

λοιπών ενδιαφερομένων, θα οδηγήσει τελικά σε ένα consensus panel 

με υψηλού κύρους συμμετέχοντες, όπου θα υπάρξει η δυνατότητα 

παράθεσης εναλλακτικών ιδεών με σκοπό την ανεύρεση και εν τέλει 

τη διατύπωση της βέλτιστης τελικής πρότασης. 

 

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.3. Αναπαραγωγή/ Διανομή Υλικού  

Περιγραφή: Τα βασικά αποτελέσματα του έργου θα διαχυθούν μέσω της 

ιστοσελίδας της παρουσίασης του έργου, των επίσημων ιστοσελίδων 

των συνεργαζόμενων φορέων καθώς και μέσω ενημερωτικού υλικού 

(όπως cd’s, τεύχη διαδικασιών/προτύπων, προδιαγραφών κλπ). Το 

ενημερωτικό υλικό θα δημοσιευτεί και θα διανεμηθεί σε ποικίλες 

ομάδες δυνητικών χρηστών, συμπεριλαμβανομένων ιδιωτών αλλά και 

επιχειρήσεων, σε συνέδρια και εκθέσεις. Οι δράσεις δημοσιότητας 

θα δίνουν έμφαση στη συνολική προβολή της πράξης με σκοπό την 

ευρύτερη ενημέρωση  και ευαισθητοποίηση του πληθυσμού της χώρας 

στο θέμα του αυτισμού. Η πληροφόρηση και η δημοσιότητα 

περιλαμβάνει τη χρήση διαφορετικών κατηγοριών μέσων και μεθόδων 

προβολής. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν όλα τα μέσα μαζικής 

ενημέρωσης όπως η τηλεόραση, οι εφημερίδες, το ραδιόφωνο.  

Στα πλαίσια της διάχυσης του αποτελέσματος θα εξετασθεί επίσης, η 

δημοσίευση τυχόντων νέων ερευνητικών αποτελεσμάτων σε σχετικά 

διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια. 
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Αντικείμενο του Έργου 

Στο πλαίσιο της υλοποίησης των Δράσεων Επικοινωνίας, Δημοσιότητας 

& Διάχυσης Αποτελεσμάτων σε πανελλαδική κλίμακα (Υποέργο 2) θα 

πραγματοποιηθεί ένα φάσμα ενεργειών στην κοινότητα, με σκοπό την 

ενημέρωση, ευαισθητοποίηση, προβολή του έργου. Οι δράσεις που θα 

υλοποιηθούν από τον Ανάδοχο του Υποέργου 2 είναι οι εξής:  

 
Δράση 1: Αναλυτικό Πρόγραμμα Ενεργειών 

Εντός είκοσι (20) ημερών από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος της 

Σύμβασης και σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή, ο Ανάδοχος θα 

συντάξει και θα υποβάλει στην Αναθέτουσα Αρχή ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ, στο οποίο θα φαίνονται τα Παραδοτέα και οι πραγματικοί 

χρόνοι παράδοσής τους ή οι πραγματικές ημερομηνίες έναρξης και 

λήξης τους. Το αναλυτικό πρόγραμμα καταρτίζεται σε συμφωνία με το 

συνολικό χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της Σύμβασης και περιέχει, 

τουλάχιστον, τα ακόλουθα: 

(α) τη σειρά με την οποία ο Ανάδοχος σκοπεύει να παραδώσει τα 

επιμέρους Παραδοτέα και να εκτελέσει όλες τις επιμέρους 

δραστηριότητες που του αντιστοιχούν, συμπεριλαμβανομένων των 

επιμέρους χρονικών διαστημάτων παράδοσης / υλοποίησης, 

(β) τις προθεσμίες για την υποβολή και την έγκριση των ενδιάμεσων 

και τελικών Παραδοτέων, 

(γ) επαρκείς λεπτομέρειες και πληροφορίες σχετικά με τη χρονική ή 

γενικότερη εξάρτηση μεταξύ των επιμέρους Παραδοτέων και 

 (δ) άλλες πληροφορίες τις οποίες μπορεί εύλογα να ζητήσει η 

Αναθέτουσα Αρχή. 

 

 

Δράση 2: Σχεδιασμός και παραγωγή ενημερωτικού υλικού (φυλλάδια,  

πόστερ) 

Η δράση περιλαμβάνει το σχεδιασμό και παραγωγή του κάτωθι 

ενημερωτικού υλικού: 

1. Ετοιμασία επικοινωνιακής ταυτότητας με την παραγωγή Λογοτύπου 
και τη διατύπωση Επωνυμίας (Brand Name) για τις ανάγκες 

προβολής του Έργου. 
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2. Καθορισμός και οργάνωση σε Βάση Δεδομένων της ομάδας στόχου  
3. Φυλλάδια οδηγιών χρήσης του ΕΣΥΑ και προβολής του έργου για 

την ομάδα στόχο 

4. Πόστερ οδηγιών χρήσης του ΕΣΥΑ για την ομάδα στόχο 
 

 

Δράση 3: Διενέργεια ενημερωτικών ημερίδων, Αφίσες, Διενέργεια 

απολογιστικής ημερίδας, Δημιουργία τηλεοπτικού σποτ με κοινωνικό 

μήνυμα, Δημιουργία ραδιοφωνικών σποτ με κοινωνικό μήνυμα, 

Δημιουργία καταχώρησης στα έντυπα μέσα,  Δημιουργία ενεργής 

ιστοσελίδας και κοινωνικής δικτύωσης Κοινωνικής δικτύωση, 

Internet 

Στο πλαίσιο αυτής της δράσης, θα λάβουν χώρα ημερίδες με στόχο 

κατ’αρχήν την γνωριμία και στην συνέχεια την δοκιμαστική χρήση 

του συστήματος από το ευρύ κοινό, μέσω της διάχυσης των 

αποτελεσμάτων που προκύπτουν από αυτό, της προβολής των 

πλεονεκτημάτων του σε σχέση με παρόμοιες δράσεις και τις νέες 

δυνατότητες που παρέχονται από αυτό. Οι ημερίδες θα διεξαχθούν 

στις εξής πόλεις :  

 

 Πάτρα 

 Λάρισα 

 Κόρινθος 

 Ιωάννινα 

 Θεσσαλονίκη 

 Αθήνα 

 Καλαμάτα 

 Ρέθυμνο 

 Καβάλα 

 Μυτιλήνη 

 Ρόδος 

 Λαμία 

 Καστοριά 

 Χίος 
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 Σύρος 

 

Για την υλοποίηση κάθε ημερίδας θα πρέπει να προσφέρονται 

τουλάχιστον τα παρακάτω: 

1. Τεχνολογικός εξοπλισμός (μικροφωνική εγκατάσταση, τεχνικός, 

προτζέκτορας, laptop κτλ) 

2. Αφίσες προβολής έργου για την ομάδα στόχο  
3. Σχεδιασμός και προώθηση Δελτίων Τύπου  
4. Σχεδιασμός και αναπαραγωγή προσκλήσεων  
5. Φωτογράφηση & βιντεοσκόπηση 
6. Γραμματειακή/Τεχνική υποστήριξη 
7. Coffe break – snack 
 

Με αφορμή την ολοκλήρωση του έργου, θα διεξαχθεί μια (1) ημερίδα 

απολογισμού πεπραγμένων στην Αθήνα, με στόχο την προβολή του 

έργου και την διάχυση των αποτελεσμάτων του. Επίσης, θα διεξαχθεί 

ένα consensus panel με υψηλού κύρους συμμετέχοντες, όπου θα 

υπάρξει η δυνατότητα παράθεσης εναλλακτικών ιδεών με σκοπό την 

ανεύρεση και εν τέλει τη διατύπωση της βέλτιστης τελικής 

πρότασης. 

Για την υλοποίηση της ημερίδας θα πρέπει να προσφέρονται 

τουλάχιστον τα παρακάτω: 

1. Τεχνολογικός εξοπλισμός (μικροφωνική εγκατάσταση, τεχνικός, 

προτζέκτορας, laptop κτλ) 

2. Σχεδιασμός και προώθηση Δελτίων Τύπου  

3. Σχεδιασμός και αναπαραγωγή προσκλήσεων  

4. Φωτογράφηση & βιντεοσκόπηση 

5. Γραμματειακή/Τεχνική υποστήριξη 

6. Coffe break – snack 

 

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης προβλέπεται η δημιουργία 

τηλεοπτικού κοινωνικού 

μηνύματος για την λειτουργία αλλά και τα οφέλη από την λειτουργία 

του συστήματος ΕΣΥΑ. 
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Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης προβλέπεται η δημιουργία 

ραδιοφωνικού κοινωνικού 

μηνύματος για την λειτουργία αλλά και τα οφέλη από την λειτουργία 

του συστήματος ΕΣΥΑ. 

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης προβλέπεται η δημιουργία 

καταχώρησης στα έντυπα μέσα κοινωνικού μηνύματος για την 

λειτουργία αλλά και τα οφέλη από την λειτουργία του συστήματος 

ΕΣΥΑ. 

Δημιουργία ενεργής ιστοσελίδας στην οποία θα αναρτηθεί όλο το 

υλικό του προγράμματος και θα αποτελέσει και τον οδηγό 

πληροφόρησης του προγράμματος.  

Ενημέρωση για όλη την περίοδο της προβολής του Έργου με τη χρήση 

κοινωνικών δικτύων (facebook, twitter, youtube κλπ.), με στόχο 

την προώθηση των μηνυμάτων και τη δημιουργία μόνιμου διαύλου 

επικοινωνίας. 

Προβολή του Έργου σε επιλεγμένα sites.  

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

 

Παραδοτέα Δράσης 1  

Π.2.1. Αναφορά Πεπραγμένων- Αναλυτικό Πρόγραμμα Ενεργειών   

Παραδοτέα Δράσης 2 

 Π.2.3 cd's, ενημερωτικά φυλλάδια, αφίσες, δημοσιεύσεις 

i Επικοινωνιακή ταυτότητα με την παραγωγή Λογοτύπου 

ii Φυλλάδια οδηγιών χρήσης του ΕΣΥΑ και προβολής για την 

ομάδα στόχο ( Τιράζ 3.000 φυλλαδίων ) 

iii Πόστερ οδηγιών χρήσης του ΕΣΥΑ για την ομάδα στόχο (50 

τεμάχια) 

Π.2.5. Διενέργεια Ημερίδων (15) 

i Βάση Δεδομένων ομάδας στόχου 

Παραδοτέα Δράσης 3:  

 Π.2.3 Cd's, ενημερωτικά φυλλάδια, αφίσες, δημοσιεύσεις 

iv Αφίσες προβολής έργου για την ομάδα στόχο (450 τεμάχια) 

Π.2.5. Διενέργεια Ημερίδων (15) 

 i (15) Eνημερωτικές ημερίδες 
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Π.2.6. Διενέργεια Consensus Panel (1)- Απολογιστική ημερίδα 

 Π.2.4. Τηλεοπτικά spots, ραδιοφωνικά spots, καταχωρήσεις σε 

εφημερίδες 

i Δημιουργία ενός (1) τηλεοπτικού σποτ με κοινωνικό μήνυμα  

- Διάρκεια 30΄΄ 

 ii Δημιουργία ενός (1) ραδιοφωνικού σποτ με κοινωνικό 

μήνυμα - Διάρκεια 30΄΄ 

iii Δημιουργία μίας (1) καταχώρησης σε έντυπα μέσα Τοπικής 

και εθνικής εμβέλειας 

iv Δημιουργία ενεργής ιστοσελίδας και κοινωνικής δικτύωσης  

v Κοινωνική δικτύωση  

vi Καμπάνια Internet  

Π.2.2 Έκθεση Αποτελεσμάτων 
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Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης  (μήνες) 1 2 3 4 5 6 7 

Δράση 1        

Π.2.1. Αναφορά Πεπραγμένων- Αναλυτικό 
Πρόγραμμα Ενεργειών         

Δράση 2        

Π.2.3 i Επικοινωνιακή ταυτότητα με την 
παραγωγή Λογοτύπου        

Π.2.3 ii Φυλλάδια οδηγιών χρήσης του 
ΕΣΥΑ και προβολής για την ομάδα στόχο ( 
Τιράζ 3.000 φυλλαδίων )        

Π.2.3 iii Πόστερ οδηγιών χρήσης του ΕΣΥΑ 
για την ομάδα στόχο (50 τεμάχια        

 Π.2.5. i Βάση Δεδομένων ομάδας στόχου        

Δράση 3        

Π.2.3 iv Αφίσες προβολής έργου για την 
ομάδα στόχο (450 τεμάχια)        

Π.2.5 i (15) Eνημερωτικές ημερίδες        

Π.2.6. Διενέργεια Consensus Panel (1)- 
Απολογιστική ημερίδα        

Π.2.4 i Δημιουργία ενός (1) τηλεοπτικού 
σποτ με κοινωνικό μήνυμα  - Διάρκεια 
30΄΄        

Π.2.4 ii Δημιουργία ενός (1) 
ραδιοφωνικού σποτ με κοινωνικό μήνυμα - 
Διάρκεια 30΄΄        

Π.2.4 iii Δημιουργία μίας (1) 
καταχώρησης σε έντυπα μέσα Τοπικής και 
εθνικής εμβέλειας        

Π.2.4 iv Δημιουργία ενεργής ιστοσελίδας 
και κοινωνικής δικτύωσης         
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Π.2.4 v Κοινωνική δικτύωση         

Π.2.4 vi Καμπάνια Internet         

Π.2.2 Έκθεση Αποτελεσμάτων        
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Κατάρτιση και Υπογραφή Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών 

1. Μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης καταρτίζεται η σχετική 

σύμβαση, η οποία περιλαμβάνει λεπτομερώς όλους τους όρους 

και τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση του Υποέργου καθώς 

και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων 

μερών. 

1. Η σύμβαση καταρτίζεται στην Ελληνική γλώσσα επί τη βάσει του 

κειμένου του Σχεδίου Σύμβασης που περιέχεται στο Παράρτημα 3 

της παρούσας διακήρυξης. Η Σύμβαση συνίσταται στην 

συμπλήρωση των αντίστοιχων κενών πεδίων του Σχεδίου Σύμβασης 

που επισυνάπτεται στην διακήρυξη με το Παράρτημα 3 αυτής και 

της οποίας αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα, βάσει της προσφοράς 

του Αναδόχου με την οποία συμμετείχε αυτός στον διαγωνισμό 

και η οποία προσφορά έγινε αποδεκτή με την κατακύρωση του 

διαγωνισμού. Η Σύμβαση ρυθμίζει τις λεπτομέρειες για την 

εφαρμογή της κατακύρωσης και υπογράφεται και από τα δύο 

συμβαλλόμενα μέρη. Δεν χωρεί οποιαδήποτε διαπραγμάτευση στο 

κείμενο της Σύμβασης του Παραρτήματος 3. 

2. Για θέματα που δεν ρυθμίζονται ρητά από τη σύμβαση και τα 

παραρτήματά αυτής ή σε περίπτωση που ανακύψουν 

αντικρουόμενοι / αντιφατικοί όροι αυτής, για την ερμηνεία 

της λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά η παρούσα Διακήρυξη, η 

απόφαση Κατακύρωσης και η τεχνική και οικονομική προσφορά 

του Αναδόχου. 

3. Τροποποίηση του αντικειμένου της Σύμβασης δεν επιτρέπεται 

μετά τη σύναψή της . 

4. Τροποποιήσεις ή αλλαγές της σύμβασης επιτρέπονται, εφόσον 

δεν αλλοιώνουν το φυσικό αντικείμενο (είδος, ποσότητα, 

παραδοτέα) και πραγματοποιούνται με έγγραφη συμφωνία των 

συμβαλλόμενων μερών, η οποία θα αποτελεί Παράρτημα της 

αρχικής σύμβασης» 

5. Ο υποψήφιος Ανάδοχος, καλείται έγγραφα να προσέλθει να 

υπογράψει την σύμβαση. Υποχρεούται δε να ανταποκριθεί στην 
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πρόσκληση αυτή μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την έγγραφη 

ενημέρωση.  

6. Το κόστος και η ευθύνη έκδοσης οιωνδήποτε αδειών ή εγκρίσεων 

που αφορούν  στην πλευρά της Αναθέτουσας Αρχής και τυχόν 

απαιτούνται για την υλοποίηση του υποέργου, βαρύνουν την 

Αναθέτουσα Αρχή, λαμβανομένης υπόψη της απόφασης ένταξης του 

υποέργου και της Προγραμματικής Σύμβασης.  
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ 

ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 

ΕΚΔΟΤΗΣ (ΕΠΩΝΥΜΙΑ) 

ΠΡΟΣ 

................ ΗΜ/ΝΙΑ 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ......... 

1. Με την επιστολή αυτή σας γνωστοποιούμε ότι εγγυόμαστε 

ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι απέναντι σας 

εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες υπέρ της 

........................(πλήρη επωνυμία & διεύθυνση 

προμηθευτή) για ποσόν ευρώ  .......  Στο ως άνω ποσόν 

περιορίζεται η ευθύνη μας, για την συμμετοχή της 

................ στον διαγωνισμό της........ (ημερομηνία 

διενέργειας) με αριθμό διακήρυξης ............ για την 

υλοποίηση του έργου.............. και για κάθε αναβολή 

αυτού. 

2. Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του 

ευεργετήματος της διαιρέσεως και διζήσεως από το δικαίωμα 

προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη 

ακόμη και των μη προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε 

άλλης ένστασης των άρθρων 852 – 855, 862 – 864 και 866 – 

869 του Αστικού Κώδικα, όπως και από τα δικαιώματα μας που 

τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά. 

3. Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη 

κρίση σας την οποία θα μας γνωστοποιήσετε ότι η 

............ δεν εκπλήρωσε την υποχρέωσή της που 

περιγράφεται στο ανωτέρω σημείο 1, σας δηλώνουμε ότι 

αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή τη ρητή υποχρέωση να 

σας καταβάλουμε, χωρίς οποιαδήποτε αντίρρηση, ολόκληρο ή 

μέρος του ποσού της εγγύησης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας 

και εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία που μας το 

ζητήσετε με απλή έγγραφη ειδοποίηση.  
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4. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της 

κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος 

χαρτοσήμου. 

5. Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία 

εξουσιοδότηση ή ενέργεια συγκατάθεσης της .............. 

ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη 

ή προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα 

την μη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ή την θέση 

αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση. 

6. Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπόψη εγγύηση μας θα παραμείνει 

σε πλήρη ισχύ μέχρι την ………….... 

7. Η Τράπεζά μας (εκδότης της εγγύησης) πρόκειται να προβεί 

στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από έγγραφο 

της αρμόδιας υπηρεσίας σας που θα υποβληθεί πριν από την 

ημερομηνία λήξης της εγγύησης. 

8. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της 

Τράπεζας μας που έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, 

συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο που 

έχει καθορίσει ο Νόμος για την Τράπεζά μας. 

9. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει την προμήθεια του/των 

μέρους/ών:…………………….. 

                                                                                                      

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 

ΕΚΔΟΤΗΣ (ΕΠΩΝΥΜΙΑ) 

ΠΡΟΣ  

................                                                                                          

ΗΜ/ΝΙΑ 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ......... 

 

1. Με την επιστολή αυτή σας γνωστοποιούμε ότι εγγυόμαστε 

ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι απέναντι σας 

εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες υπέρ της 

........................(πλήρη επωνυμία & διεύθυνση 

προμηθευτή για ποσό ευρώ ……………. Στο ως άνω ποσό 

περιορίζεται η ευθύνη μας, για την καλή εκτέλεση των όρων 

της Σύμβασης μεταξύ της  ................... και της 

................. 

2. Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του 

ευεργετήματος της διαιρέσεως και διζήσεως από το δικαίωμα 

προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη 

ακόμη και των μη προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε 

άλλης ένστασης των άρθρων 852 – 855, 862 – 864 και 866 – 

869 του Αστικού Κώδικα, πως και από τα δικαιώματα μας που 

τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά. 

3. Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη 

κρίση σας την οποία θα μας γνωστοποιήσετε, ότι η 

................ δεν εκπλήρωσε την υποχρέωσή της που 

περιγράφεται στο ανωτέρω σημείο 1, σας δηλώνουμε ότι  

αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή, την ρητή υποχρέωση 

να σας καταβάλουμε, χωρίς οποιαδήποτε αντίρρηση, ολόκληρο 

ή μέρος του ποσού της εγγύησης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας 

και εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία που μας το 

ζητήσετε με απλή έγγραφη ειδοποίηση. 

4. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της 

κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος 

χαρτοσήμου. 
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5. Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία 

εξουσιοδότηση ή ενέργεια συγκατάθεσης της ................ 

ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη 

ή προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα 

την μη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ή την θέση 

αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση. 

6. Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπόψη εγγύηση μας, θα παραμείνει 

σε πλήρη ισχύ μέχρι να επιστραφεί σ’ εμάς η παρούσα 

εγγυητική επιστολή, μαζί με έγγραφη δήλωση σας ότι μας 

απαλλάσσετε από την υπόψη εγγύηση. Μέχρι τότε, θα 

παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σ’ εσάς του 

ποσού της εγγύησης. 

7. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της 

Τράπεζας μας που έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, 

συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο που 

έχει καθορίσει ο Νόμος για την Τράπεζά μας. 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει την υλοποίηση του έργου:  

 

                                                                                                                            

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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Αίτηση Συμμετοχής στον Διαγωνισμό 

 

 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας 

«Δράσεις επικοινωνίας , δημοσιότητας & Διάχυσης αποτελεσμάτων 

σε πανελλαδική κλίμακα»  

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

Αριθμός προσφοράς: ………………………………(Συμπληρώνεται από την 

Υπηρεσία) 

Ημερομηνία Υποβολής: ………………………….(Συμπληρώνεται από την 

Υπηρεσία) 

ΚΥΡΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΡΓΟΥ: ………………………………………………………… 

Πλήρης ονομασία: ………………………………………………………………….. 

Διεύθυνση:  

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥ : 

Ονοματεπώνυμο: …………………………………………………………………….. 

Τηλέφωνο: …………………  Fax: ………………..    

Email: ……………………..  

Δηλώνω ότι έλαβα γνώση και αποδέχομαι τους όρους του παρόντος 

διαγωνισμού. 

Ονοματεπώνυμο Νόμιμου Εκπροσώπου του κύριου ανάδοχου φορέα 

(νομικά δεσμευτική υπογραφή και σφραγίδα του φορέα)  

……………………………………………………………………… 

Φορείς της ένωσης ή της κοινοπραξίας: 

 

A/A Ρόλος στην 

Ένωση 

Ονομασία Συντομογραφία 

1 Ανάδοχος 

φορέας 

 

  

2 Φορέας 
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# Υπεργολάβος 

 

  

# …………   

 

Στοιχεία των φορέων που συμμετέχουν στην προσφορά 

 

Να συμπληρωθεί για κάθε φορέα της ένωσης - χρησιμοποιήστε όσα 

αντίγραφα είναι απαραίτητα. 

Επωνυμία:…………………………………………………………………………… 

Ταχυδρομική Διεύθυνση: ………………………………………………………… 

 

Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου του Φορέα στο Έργο: 

 

 

……………………………….………………………….......................................

......... 

Τηλέφωνο: ………………………… 

Fax:   …………………………………… 

Email:………………………….…………………………………….………………… 

Ρόλος του Φορέα στην Ένωση: ……………………………….  (κύριος ανάδοχος, 

απλός φορέας ή υπεργολάβος) 

Βεβαιώνω ότι τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτή την αίτηση 

για τον οργανισμό μου είναι ακριβή και ότι ο οργανισμός/ 

εταιρεία που νομίμως εκπροσωπώ έχει συμφωνήσει να συμμετάσχει. 

Ονοματεπώνυμο Νόμιμου Εκπροσώπου………………………………………………. 

 

Ημερομηνία: …………………………  

 

Υπογραφή: ………………………………………… 

 

Σφραγίδα 
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Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α  

 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Τίτλος έργου: «Δράσεις επικοινωνίας, δημοσιότητας & Διάχυσης 

αποτελεσμάτων σε πανελλαδική κλίμακα » 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ  

Συμβάλλονται:    

Α. Ο Δημοσθένης Πολύζος , Αναπληρωτής Πρύτανη Έρευνας και 

Ανάπτυξης ως νόμιμος εκπρόσωπος της του Πανεπιστημίου Πατρών / 

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (η Αναθέτουσα Αρχή) 

Β. Η …………..  Δ/νση  …………., ………., ………., ΑΦΜ …………,  ΔΟΥ ……….     

(ο Ανάδοχος) 

Γ. Επιστημονικός Υπεύθυνος (καθ. Βουτσινάς Βασίλειος) στα 

πλαίσια του Έργου «Πρότυπο Σύστημα Υποστήριξης Ατόμων με 

Αυτισμό βασιζόμενο σε ένα ευφυές πληροφοριακό σύστημα 

(ΠΑΥΕΥΣ)» 

 

ΑΡΘΡΟ 1. Αντικείμενο 

Σύμφωνα με: 

1) την υπ’ αριθμόν ……. Απόφαση Κατακύρωσης της Επιτροπής 

Ερευνών Πανεπιστημίου Πατρών 

2)  την από …-…-……  προσφορά της (,,,) εκ των συμβαλλόμενων 

……. και 

3) την από ….. Προκήρυξη του Πανεπιστημίου Πατρών/ΕΛΚΕ 

ο Α. εκ των συμβαλλόμενων  ο οποίος στο εξής θα καλείται 

Αναθέτουσα Αρχή, αναθέτει στο Β. εκ των συμβαλλόμενων  ο 

οποίος στο εξής θα καλείται Ανάδοχος,  
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Αντικείμενο της προκήρυξης του ηλεκτρονικού τακτικού 

διαγωνισμού είναι οι «Δράσεις Επικοινωνίας & Διενέργεια 

Ημερίδων » του πακέτου ΠΕ2.1, η  «Συγκρότηση Consensus Panel 

»του πακέτου ΠΕ2.2 και η «Αναπαραγωγή/ Διανομή Υλικού» του 

πακέτου ΠΕ2.3 – σστταα  ππλλααίίσσιιαα  του Υποέργου 2  «Δράσεις 

Επικοινωνίας, δημοσιότητας & Διάχυσης Αποτελεσμάτων σε 

πανελλαδική κλίμακα». 

 Τα παραδοτέα των δράσεων που θα υλοποιηθούν από τον Ανάδοχο 

του Υποέργου 2 είναι οι εξής:  

 

Παραδοτέα Δράσης 1  

Π.2.1. Αναφορά Πεπραγμένων- Αναλυτικό Πρόγραμμα Ενεργειών   

Παραδοτέα Δράσης 2 

 Π.2.3 cd's, ενημερωτικά φυλλάδια, αφίσες, δημοσιεύσεις 

i Επικοινωνιακή ταυτότητα με την παραγωγή Λογοτύπου 

ii Φυλλάδια οδηγιών χρήσης του ΕΣΥΑ και προβολής για την 

ομάδα στόχο ( Τιράζ 3.000 φυλλαδίων ) 

iii Πόστερ οδηγιών χρήσης του ΕΣΥΑ για την ομάδα στόχο 

(50 τεμάχια) 

Π.2.5. Διενέργεια Ημερίδων (15) 

i Βάση Δεδομένων ομάδας στόχου 

Παραδοτέα Δράσης 3:  

 Π.2.3 Cd's, ενημερωτικά φυλλάδια, αφίσες, δημοσιεύσεις 

iv Αφίσες προβολής έργου για την ομάδα στόχο (450 

τεμάχια) 

Π.2.5. Διενέργεια Ημερίδων (15) 

 i (15) Eνημερωτικές ημερίδες 

Π.2.6. Διενέργεια Consensus Panel (1)- Απολογιστική ημερίδα 

 Π.2.4. Τηλεοπτικά spots, ραδιοφωνικά spots, καταχωρήσεις σε 

εφημερίδες 

i Δημιουργία ενός (1) τηλεοπτικού σποτ με κοινωνικό 

μήνυμα  - Διάρκεια 30΄΄ 

 ii Δημιουργία ενός (1) ραδιοφωνικού σποτ με κοινωνικό 

μήνυμα - Διάρκεια 30΄΄ 
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iii Δημιουργία μίας (1) καταχώρησης σε έντυπα μέσα 

Τοπικής και εθνικής εμβέλειας 

iv Δημιουργία ενεργής ιστοσελίδας και κοινωνικής 

δικτύωσης  

v Κοινωνική δικτύωση  

vi Καμπάνια Internet  

Π.2.2 Έκθεση Αποτελεσμάτων 

το οποίο στο εξής θα καλείται το Έργο), στα πλαίσια του έργου 

«Πρότυπο Σύστημα Υποστήριξης Ατόμων με Αυτισμό βασιζόμενο σε 

ένα ευφυές πληροφοριακό σύστημα (ΠΑΥΕΥΣ)» του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» με Επιστημονικό 

Υπεύθυνο τον Γ. συμβαλλόμενο καθ. κ. Βασίλειο Βουτσινά. Το 

έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 

(ΕΚΤ) 

Το Έργο θα υλοποιηθεί από τον Ανάδοχο σύμφωνα με τον τρόπο, 

τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται αναλυτικά 

στη Σύμβαση.  

 

ΑΡΘΡΟ 2. Τίμημα 

Το Συμβατικό Τίμημα του Έργου ανέρχεται μέχρι του ποσού ΕΥΡΩ 

…………….και επιπλέον ΦΠΑ  ΕΥΡΩ ………………  

 

ΑΡΘΡΟ 3  

Ο Ανάδοχος θεωρείται ότι, προτού υποβάλει την Προσφορά του, 

είχε λάβει υπόψη όλο τα αναγκαία στοιχεία για την εμπρόθεσμη 

και προσήκουσα εκτέλεση της Σύμβασης και συνεπώς, στο 

Συμβατικό Τίμημα περιλαμβάνονται όλα τα σχετικά με την 

υλοποίηση του Έργου έξοδα, όπως: 

α) τα έξοδα μεταφοράς, χειρισμού, συσκευασίας, φόρτωσης, 

εκφόρτωσης, διαμετακόμισης, παράδοσης, αποσυσκευασίας, 

ελέγχου, ασφάλισης, επιτόπιας συναρμολόγησης ή/και της θέσης 

σε λειτουργία των προμηθευόμενων με τη Σύμβαση προϊόντων.  

γ) τα έξοδα παραγωγής σχεδίων, εκθέσεων, μελετών, αναφορών 

και κάθε είδους εγγράφων που προβλέπονται στη Σύμβαση 
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ε) τα έξοδα της προμήθειας των εργαλείων που απαιτούνται για 

την υλοποίηση του Έργου 

στ) τα έξοδα της προμήθειας ή παραγωγής εγχειριδίων και 

οδηγιών 

ΑΡΘΡΟ 4. Πληρωμή 

Η πληρωμή της αμοιβής του αναδόχου θα γίνεται σύμφωνα με τις 

χρηματοροές από το φορέα χρηματοδότησης και το ταμειακό 

υπόλοιπο του έργου και σύμφωνα με τον παρακάτω τρόπο: 

 

Η πληρωμή της αξίας του υπό ανάθεση Έργου θα γίνεται με την 

προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που 

προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και κάθε άλλου 

δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες 

υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.  

 

Στην περίπτωση που παρατηρηθεί μετά τη διενέργεια της 

παραλαβής των Δράσεων  επικοινωνίας , δημοσιότητας & Διάχυσης 

αποτελεσμάτων σε πανελλαδική κλίμακα  ή και αργότερα εντός της 

περιόδου εγγύησης, ότι υπάρχουν προβλήματα ή ελλείψεις, τότε ο 

ανάδοχος θα πρέπει άμεσα να αντικαταστήσει τα προβληματικά 

τμήματα των Δράσεων  επικοινωνίας , δημοσιότητας & Διάχυσης 

αποτελεσμάτων σε πανελλαδική κλίμακα , όπως ακριβώς θα του 

ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. 

 Ειδικότερα η πληρωμή θα γίνεται σύμφωνα με τους όρους της 

διακήρυξης  

 

Οι πληρωμές γίνονται από την Αναθέτουσα Αρχή, αφού 

προσκομιστούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τον Ανάδοχο και 

μετά από την σχετική γνωμοδότηση της ΕΠΠΕ. Η πληρωμή του 

Αναδόχου θα γίνεται ως ακολούθως:  

 Η καταβολή της Συμβατικής Τιμής του Έργου θα γίνει 

Τμηματικά, με την παράδοση (και αντίστοιχη αποδεδειγμένη 

παραλαβή εκ μέρους της αναθέτουσας Αρχής - μέσω των Πρακτικών 

της Επιτροπής Παραλαβής  
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Συγκεκριμένα θα λάβει το 15% της τελικής προσφερόμενης τιμής 

με την υλοποίηση της 1ης φάσης  

Το υπόλοιπο 30% με την υλοποίηση της δεύτερης φάσης και το 

υπόλοιπο 55% με την οριστική παράδοση και έγκριση των σχετικών 

παραδοτέων.  

 Ο Ανάδοχος Οικονομικός Φορέας επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη 

ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων 

οργανισμών ή άλλα έξοδα που κατά νόμο βαρύνουν τον Ανάδοχο  

 Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα 

παραστατικά / δικαιολογητικά.  

 Από κάθε τιμολόγιο του αναδόχου θα γίνονται οι νόμιμες 

κρατήσεις σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες νόμους και 

σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.  

 Κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη, σε καμιά περίπτωση, δεν θα 

μπορεί να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει τη Σύμβαση ή μέρος της, ή 

οποιοδήποτε δικαίωμα ή υποχρέωση απορρέει από αυτή.  

 

ΑΡΘΡΟ 5. Διάρκεια έργου 

Η διάρκεια υλοποίησης του έργου δεν μπορεί να υπερβεί τη 

διάρκεια εκτέλεσης του προγράμματος.  

Αρθρο 5α  Μετάθεση προθεσμίας εκτέλεσης 

 Η Αναθέτουσα Αρχή, κατόπιν εισηγήσεως της ΕΠΠΕ, διατηρεί 

μονομερώς το δικαίωμα μετάθεσης του χρονοδιαγράμματος του 

Έργου ή επί μέρους προβλεπόμενων χρονικών σημείων ή 

δραστηριοτήτων του χρονοδιαγράμματος, εάν κρίνει ότι αυτό 

επιβάλλεται, για συνολικό χρονικό διάστημα <πλήθος Ημερών> 

και στις περιπτώσεις αυτές η Αναθέτουσα Αρχή θα ενημερώνει 

εγκαίρως τον Ανάδοχο για την αναθεώρηση του προγράμματος 

εκτέλεσης της Σύμβασης, ως προς τη συγκεκριμένη 

δραστηριότητα. 

 Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει μετάθεση της προθεσμίας 

εκτέλεσης του Έργου, στην περίπτωση που η εκτέλεση της 

Σύμβασης ή επί μέρους δραστηριοτήτων της καθυστερεί ή 
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πρόκειται να καθυστερήσει για λόγους που δεν αναφέρονται σε 

περιοχές ευθύνης του ή για λόγους ανωτέρας βίας. 

Ο Ανάδοχος, εντός 15 ημερών αφότου έλαβε γνώση γεγονότος 

που ενδέχεται να προκαλέσει τέτοιου είδους καθυστέρηση, 

υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή αίτημα μετάθεσης της 

προθεσμίας εκτέλεσης, την οποία κρίνει ότι δικαιούται, 

παρέχοντας πλήρη και λεπτομερή στοιχεία του αιτήματός του, 

ώστε να καταστεί αμέσως δυνατή η εξέτασή του. 

Η Αναθέτουσα Αρχή εξετάζει το αίτημα του Αναδόχου –η οποία 

αποφασίζει τελικά-, εάν δικαιολογείται να δοθεί μετάθεση 

και πόση, είτε για το μέλλον είτε με αναδρομική ισχύ.  

 Μετάθεση της προθεσμίας εκτέλεσης επί μέρους δραστηριοτήτων 

της Σύμβασης είναι δυνατό να εγκριθεί, με την ίδια ως άνω 

διαδικασία και σε περιπτώσεις καθυστερήσεων που ανάγονται 

σε άλλους λόγους, υπό τη ρητή αίρεση ότι ο Ανάδοχος 

δεσμεύεται, με την αίτησή του, ότι η μετάθεση της εκτέλεσης 

των επιμέρους δραστηριοτήτων δεν θα επηρεάσει το συνολικό 

χρονοδιάγραμμα του Έργου και η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει ότι, 

με την ικανοποίηση του αιτήματος μετάθεσης δεν καθίσταται 

δυσμενέστερο το πλαίσιο των σχετικών με τις διαδικασίες, 

τους χρόνους και την παροχή ανθρώπινων πόρων υποχρεώσεων 

της Αναθέτουσας Αρχής.  

 Οι μεταθέσεις της προθεσμίας ή των προθεσμιών εκτέλεσης δεν 

συνεπάγονται κυρώσεις και το συμβατικό τίμημα όπως έχει 

οριστεί ανωτέρω δεν αλλάζει. 

 

Άρθρο 5β : Καθυστερήσεις εκτέλεσης 

 Αν ο Ανάδοχος δεν υλοποιήσει το σύνολο ή μέρος του Έργου 

εντός της προθεσμίας ή των προθεσμιών που ορίζονται στη 

Σύμβαση, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, χωρίς όχληση και 

ανεξάρτητα από άλλα δικαιώματα που της παρέχει η Σύμβαση, 

πρόσθετη αποζημίωση για κάθε ημέρα καθυστέρησης μεταξύ της 

ημερομηνίας κατά την οποία έληγε η προθεσμία εκτέλεσης ή η 

μετάθεσή της ή η παράτασή της και της ημερομηνίας κατά την 
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οποία ολοκληρώθηκε πράγματι η εκτέλεση, κατά ποσοστό 2 

τοις χιλίοις επί της συμβατικής αξίας του μέρους του Έργου 

στο οποίο αφορά και του μέρους του Έργου το οποίο 

επηρεάζεται χρονικά από την καθυστέρηση.  

 Σε περίπτωση καθυστερήσεων για τις οποίες η συνολικά 

υπολογιζόμενη Συμβατική Αποζημίωση ανέρχεται σε ποσοστό 10% 

της Συμβατικής Τιμής, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, αφού 

ειδοποιήσει σχετικά τον Ανάδοχο να καταγγείλει τη Σύμβαση. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6. Παραλαβή – Οριστική Παραλαβή 

 Η Παραλαβή του έργου θα γίνει από την Επιτροπή 

Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ). Η Οριστική 

Παραλαβή των Δράσεων  επικοινωνίας , δημοσιότητας & 

Διάχυσης αποτελεσμάτων σε πανελλαδική κλίμακα από την ΕΠΠΕ 

θα περιλαμβάνει ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο του 

παραδιδόμενου υλικού και έκδοση σχετικού Πρακτικού, ενώ θα 

πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός τριάντα (30) ημερών από 

την ημερομηνία παράδοσης των Δράσεων  επικοινωνίας , 

δημοσιότητας & Διάχυσης αποτελεσμάτων σε πανελλαδική 

κλίμακα. Σε περίπτωση ζημίας μέρους του Δράσεων  

επικοινωνίας , δημοσιότητας & Διάχυσης αποτελεσμάτων σε 

πανελλαδική κλίμακα κατά τη μεταφορά, ο προμηθευτής οφείλει 

να αντικαταστήσει τα βλαβέντα μέρη. 

 Ο προμηθευτής φέρει τον κίνδυνο μέχρι της οριστικής 

παράδοσης των Δράσεων  επικοινωνίας , δημοσιότητας & 

Διάχυσης αποτελεσμάτων σε πανελλαδική κλίμακα  

 

ΑΡΘΡΟ 6α  Ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών 

 Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που προβλέπεται να 

παραδοθούν ή να παρασχεθούν στα πλαίσια της Σύμβασης 

καθώς και ο τρόπος παράδοσης ή εκτέλεσής τους, πρέπει να 

συμφωνούν, από κάθε άποψη, με τα οριζόμενα στα 

Παραρτήματα της Σύμβασης. 
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 Για οποιαδήποτε προσωρινή ή ενδιάμεση παραλαβή 

προβλέπεται στα Παραρτήματα της Σύμβασης, θα πρέπει να 

υποβάλλεται αίτηση από τον Ανάδοχο στην Αναθέτουσα αρχή. 

Στην αίτηση θα αναγράφεται η περιγραφή των προϊόντων ή 

υπηρεσιών που προτείνονται για παραλαβή, σύμφωνα με τη 

Σύμβαση και ο τόπος όπου θα γίνει η παραλαβή, ανάλογα με 

την περίπτωση 

 Στην περίπτωση διαπίστωσης παρεκκλίσεων κάθε παραδοτέου 

από τους όρους της Σύμβασης, η ΕΠΠΕ διαβιβάζει εγγράφως 

στον Ανάδοχο - το αργότερο εντός επτά (7) εργάσιμων 

ημερών από την επόμενη της ημερομηνίας παράδοσής του - 

τις παρατηρήσεις της επί του παραδοτέου, προκειμένου ο 

Ανάδοχος να συμμορφωθεί με αυτές και να το επανυποβάλει 

κατάλληλα διορθωμένο και συμπληρωμένο εντός επτά (7) 

εργάσιμων ημερών από τη λήψη των παρατηρήσεων. 

 Η διαδικασία επανυποβολής μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι 

δύο (2) φορές και σε καμία περίπτωση ο χρόνος των 

παρατηρήσεων ή της επανυποβολής παραδοτέου δεν επηρεάζει 

το συνολικό χρόνο του Έργου. 

 Η παράδοση του Έργου από τον Ανάδοχο και η παραλαβή του 

Έργου από την ΕΠΠΕ, γίνονται υποχρεωτικά μέσα στις 

προθεσμίες που θα οριστούν στη Σύμβαση. 

 

ΑΡΘΡΟ 7. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  

 

Υποχρεώσεις Αναθέτουσας Αρχής 

 

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Η Αναθέτουσα Αρχή θα κοινοποιήσει αμελητί στον Ανάδοχο και το 

αργότερο μέχρι την Ημερομηνία Εκκίνησης, τους συμμετέχοντες 

στο Εργο  

Η Αναθέτουσα Αρχή θα διαθέσει το προσωπικό που απαιτείται για 

τις ανάγκες, την παρακολούθηση και τον έλεγχο της πορείας 
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υλοποίησης του Έργου και τη μεταφορά τεχνογνωσίας στην 

Αναθέτουσα Αρχή. 

 

ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

Η Αναθετουσα Αρχή οφείλει να παραδίδει στον Ανάδοχο, ατελώς, 

κάθε έγγραφο, σχέδιο, μελέτη, προδιαγραφή και γενικότερα κάθε 

στοιχείο που έχει στην κατοχή της και δικαιούται να 

γνωστοποιήσει, σχετικό με την εκτέλεση του Έργου, χωρίς να 

απαιτείται προηγούμενο αίτημα του Αναδόχου. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να επιστρέψει όλα τα στοιχεία της ως 

άνω παραγράφου με την οριστική παραλαβή του Έργου ή με την 

καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της Σύμβασης. 

 

 

ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 

Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει τη συνδρομή της Αναθέτουσας 

Αρχής προκειμένου να διευκολυνθεί στην επικοινωνία του με 

τυχόν εμπλεκόμενες αρμόδιες αρχές ή άλλα πρόσωπα, εφ’ όσον 

θεωρεί ότι η επικοινωνία αυτή απαιτείται για να τον 

υποβοηθήσει στην εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεών του. 

 

 

ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

Α. Γενικές υποχρεώσεις 

5. Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τις απορρέουσες από τη 

Σύμβαση υποχρεώσεις του με τη δέουσα προσοχή και επιμέλεια 

και τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. 

Μετά την υπογραφή της Σύμβασης, ο Ανάδοχος θα υποβάλει 

αναλυτικό πρόγραμμα ενεργειών στην Αναθέτουσα Αρχή  Εάν κατά 

τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου προκύπτουν αλλαγές στο 

χρονοδιάγραμμα ενεργειών, τότε οι αλλαγές αυτές θα 

υποβάλλονται ως εισηγήσεις στην Αναθέτουσα Αρχή, η οποία και 

θα τις εγκρίνει κατά περίπτωση ή θα τις απορρίπτει. 

6. Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, ο Ανάδοχος θα 

πρέπει να συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή , 
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υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε 

παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση του Έργου. 

7. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές 

συνεδριάσεις που αφορούν στο Έργο (τακτικές και έκτακτες), 

παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική 

λήψη αποφάσεων. 

8. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος 

υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το 

απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των 

υποχρεώσεων της Σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε 

παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται 

μόνος αυτός προς αποκατάστασή της. 

9. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εγγυάται για τη διάθεση του 

αναφερομένου στην Προσφορά του, επιστημονικού και λοιπού 

προσωπικού, καθώς επίσης και συνεργατών, που θα διαθέτουν 

την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να 

ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της Σύμβασης, υπόσχεται 

δε και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας κατά 

τις επαφές τους με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τα στελέχη της 

Αναθέτουσα Αρχή ή των εκάστοτε υποδεικνυομένων από αυτήν 

προσώπων. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται 

να ζητήσει την αντικατάσταση μέλους του προσωπικού του 

Αναδόχου, οπότε ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί σε 

αντικατάσταση με άλλο πρόσωπο, ανάλογης εμπειρίας και 

προσόντων. Αντικατάσταση μέλους του προσωπικού του Αναδόχου, 

κατόπιν αιτήματός του, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του 

Έργου, δύναται να γίνει μετά από έγκριση της Αναθέτουσα Αρχή 

. και μόνο με άλλο πρόσωπο αντιστοίχων προσόντων ή 

εμπειρίας. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει την 

Αναθέτουσα Αρχή . εγγράφως, τουλάχιστον τριάντα (30) 

ημερολογιακές ημέρες πριν από την αντικατάσταση.  

10. Σε περίπτωση που μέλη της Ομάδας Έργου του Αναδόχου 

αποχωρήσουν από αυτήν ή λύσουν τη συνεργασία τους μαζί του, 

ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει ότι κατά το χρονικό 

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

αποχωρήσαντες συνεργάτες.  

11. 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 Αναθέτουσα Αρχή 

ή του Φορέα. 

12. Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον Ανάδοχο σε οποιονδήποτε 

τρίτο, των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν από τη 

Σύμβαση που θα συνάψει με την Αναθέτουσα Αρχή, εκτός της 

αμοιβής του την οποία μπορεί να εκχωρήσει σε Τράπεζα της 

επιλογής του. 

13. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ 

ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε δέκα 

(10) εργάσιμες ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά 

που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να 

προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή  τα απαραίτητα αποδεικτικά 

στοιχεία.  

14. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει τον Φορέα για τις 

υποχρεώσεις που έχει έναντι της Αρχής Προστασίας Δεδομένων 

Προσωπικού Χαρακτήρα. 

15. Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και 

υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την 

εκτέλεση του Έργου. Η Αναθέτουσα Αρχή  δεν έχει υποχρέωση 

καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή 

οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων. 

1. 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 Αναθέτουσα Αρχή 

. για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη Διακήρυξη 

υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες 

περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις 

εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν δύνανται 

να προβληθούν έναντι της Αναθέτουσα Αρχή . ως λόγος 

απαλλαγής του ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις 
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υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων Μελών για την ολοκλήρωση 

του Έργου. 

16. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία και 

κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της Σύμβασης, οποιαδήποτε από 

τα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητας για 

οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να 

ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα Μέλη 

συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύμβασης με 

τους ίδιους όρους. 

 

Β. Παράδοση Υλικού  

 Η παράδοση των  Δράσεων  επικοινωνίας , δημοσιότητας & 

Διάχυσης αποτελεσμάτων σε πανελλαδική κλίμακα θα γίνει στους 

χώρους του Εργαστηρίου Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης & 

Επιχειρηματικής Νοημοσύνης του Τμήματος Διοίκησης 

Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών στην Πανεπιστημιούπολη 

Πάτρας, Ρίο Πατρών 26504. 

 

Γ. Αποζημιώση 

 Ο Ανάδοχος αποζημιώνει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε απαίτηση 

τρίτων από την εκτέλεση του Έργου, η οποία απορρέει από τη 

χρήση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, σχεδίων, 

υποδειγμάτων και εργοστασιακών ή εμπορικών σημάτων εκ μέρους 

του, η οποία αναφέρεται στη Σύμβαση ή την Προσφορά.  

 Ο Ανάδοχος αποζημιώνει πλήρως την Αναθέτουσα Αρχή, για κάθε 

ζημία που ενδεχομένως προξενηθεί σε αυτήν από υπαιτιότητα 

του Αναδόχου ή των προσώπων που συνεργάζονται με αυτόν για 

την υλοποίηση του Έργου.  

 Ο Ανάδοχος συνδράμει με δαπάνες του την Αναθέτουσα Αρχή, 

αναλαμβάνοντας το κόστος κάθε αντιδικίας, εξώδικης ή 

δικαστικής, με τρίτους, που συνδέεται με την εκ μέρους του 

αδυναμία ή πλημμελή εκπλήρωση των συμβατικών του 

υποχρεώσεων. 

Δ. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 
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 Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την ΕΠΠΕ ότι το Έργο θα εκτελεσθεί 

σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της Σύμβασης, τους 

τεχνικούς κανόνες και τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα που 

ισχύουν στην υλοποίηση παρόμοιων έργων, θα πληροί όλες τις 

ιδιότητες και χαρακτηριστικά που προβλέπονται στη Σύμβαση 

και θα στερείται οποιωνδήποτε ελαττωμάτων (οφειλομένων 

ενδεικτικά σε ελλιπή σχεδίαση, πλημμελή κατασκευή, 

ελαττωματικά υλικά) και ότι θα ανταποκρίνεται στις 

προδιαγραφές, λειτουργίες, αποτελέσματα και ιδιότητες όπως 

αυτές προδιαγράφονται στην Προκήρυξη και στην προσφορά που 

κατέθεσε, όπως προκύπτει από την απόφαση κατακύρωσης. 

 Ο Ανάδοχος εγγυάται αυτοτελώς την καλή και προσήκουσα 

λειτουργία των  Δράσεων  επικοινωνίας , δημοσιότητας & 

Διάχυσης αποτελεσμάτων σε πανελλαδική κλίμακα και του 

λογισμικού κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας. 

 Είναι υπεύθυνος για τη χωρίς καθυστέρηση και με δικά του 

έξοδα αποκατάσταση κάθε ελαττώματος που παρουσιάζεται κατά 

την περίοδο αυτή, εκτός αν μπορέσει να αποδείξει ότι τα 

ελαττώματα προέρχονται από αίτια που δεν έχουν σχέση με 

σφάλματα στην κατασκευή, στα υλικά, στη σχεδίαση ή στην 

υλοποίηση.  

 Αν ελαττώματα κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής 

συνεπάγονται την αχρηστία μέρους ή του συνόλου των Δράσεων  

επικοινωνίας , δημοσιότητας & Διάχυσης αποτελεσμάτων σε 

πανελλαδική κλίμακα ή του λογισμικού, ο Ανάδοχος προβαίνει 

σε αντικαταστάσεις σε τέτοιο βαθμό ώστε να διατηρηθεί το 

επίπεδο που καθορίζεται στη Σύμβαση, χωρίς επιβάρυνση της 

Αναθέτουσας Αρχής. 

 Η Αναθέτουσα Αρχή πληροφορεί τον Ανάδοχο ως προς το είδος 

και την έκταση κάθε ελαττώματος μόλις αυτό γίνει εμφανές. Αν 

ο Ανάδοχος δεν αποκαταστήσει το ελάττωμα χωρίς καθυστέρηση, 

η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να φροντίσει για την αποκατάσταση 

του ελαττώματος από τρίτον, με κίνδυνο και δαπάνη του 

Αναδόχου. 
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 Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής που αφορά στον Ανάδοχο στον 

οποίο κατακυρώθηκε η Σύμβαση, επιστρέφεται μετά την κατάθεση 

της προβλεπόμενης Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης και μέσα σε δέκα 

(10) ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης. Οι Εγγυήσεις 

Συμμετοχής των υπόλοιπων υποψηφίων Αναδόχων τους 

επιστρέφονται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία 

ανακοίνωσης της κατακύρωσης. 

 Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης επιστρέφεται μετά την 

οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του Έργου, ύστερα 

από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο 

Συμβαλλόμενους.  

ΑΡΘΡΟ 8. Τροποποίηση της Σύμβασης 

 Τροποποίηση του αντικειμένου της Σύμβασης δεν επιτρέπεται 

μετά τη σύναψή της . 

 Τροποποιήσεις ή αλλαγές της σύμβασης επιτρέπονται, εφόσον 

δεν αλλοιώνουν το φυσικό αντικείμενο (είδος, ποσότητα, 

παραδοτέα) και πραγματοποιούνται με έγγραφη συμφωνία των 

συμβαλλόμενων μερών, η οποία θα αποτελεί Παράρτημα της 

αρχικής σύμβασης» 

 

ΑΡΘΡΟ 9. Ποινικές Ρήτρες-Εκπτώσεις 

Ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος αν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει 

πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη 

όρο της σύμβασης. 

 

Άρθρο 10. Εμπιστευτικότητα 

 Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας 

Αρχής, ο Ανάδοχος δεν αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες 

που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την υλοποίηση 

του Έργου, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες 

των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη Σύμβαση, 

υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό του, οι 

υπεργολάβοι του και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει 

την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο 
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της ως άνω υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα Αρχή  δικαιούται να 

απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας της και την παύση 

κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή 

της στο μέλλον. 

 Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις 

σχετικά με το Έργο χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της 

Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες 

ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα 

Αρχή και δεν δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή, με κανένα τρόπο, 

χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση. 

 Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η τυχόν  Επιτροπή 

Ελέγχου και όλα τα εξουσιοδοτημένα από αυτήν ή την 

Αναθέτουσα Αρχή 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 εκτέλεσης του Έργου και αφορούν σε τεχνικά 

ή εμπορικά ζητήματα ή μεθόδους κατασκευής ή λειτουργίας του 

Έργου ή του Αναδόχου. 

 

Αρθρο 11 : Υποκατάσταση αναδόχου 

 Η υποκατάσταση του αναδόχου στο σύνολο ή μέρος της σύμβασης 

προμήθειας απαγορεύεται.   

 

Αρθρο 12. Υπεργολαβία 

 Ο Ανάδοχος, για την υλοποίηση του Έργου, θα χρησιμοποιήσει 

τους υπεργολάβους που έχει προσδιορίσει στην Προσφορά, για 

το εκεί προσδιοριζόμενο τμήμα. 

 Οι υπεργολάβοι δεν αποκτούν οποιαδήποτε συμβατική σχέση με 

την Αναθέτουσα Αρχή. 

 Ο Ανάδοχος ευθύνεται για τις πράξεις και παραλείψεις των 

υπεργολάβων του, των εκπροσώπων ή των υπαλλήλων τους, όπως 

ακριβώς και για τις πράξεις και παραλείψεις του ιδίου, των 

εκπροσώπων ή των υπαλλήλων του. 
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 Ο Ανάδοχος δικαιούται να αντικαταστήσει υπεργολάβο σε 

περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του με αυτόν ή να 

χρησιμοποιήσει και άλλον υπεργολάβο, μόνο εφ’ όσον ο νέος 

υπεργολάβος ανταποκρίνεται στα αντίστοιχα κριτήρια επιλογής 

που ίσχυσαν για την ανάθεση της Σύμβασης και εγκριθεί από 

την Αναθέτουσα Αρχή. Για το σκοπό αυτό ο Ανάδοχος ενημερώνει 

προηγουμένως την Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιώντας την ταυτότητα 

του νέου υπεργολάβου και το αντικείμενο που θα εκτελέσει, 

μαζί με την απαιτούμενη τεκμηρίωση για την απόδειξη 

συνδρομής στο πρόσωπό του των κριτηρίων που ίσχυσαν για την 

ανάθεση της Σύμβασης.  

 Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο την 

αντικατάσταση υπεργολάβου και κάθε άλλου προσώπου 

εμπλεκομένου στην εκτέλεση του Έργου που, κατά την βάσιμη 

και αιτιολογημένη κρίση της, δεν ανταποκρίνεται στις 

απαιτήσεις του Έργου, ο δε Ανάδοχος υποχρεούται στην 

περίπτωση αυτή να ανταποκριθεί στην απαίτηση της Αναθέτουσας 

Αρχής, σε εύλογο χρονικό διάστημα που θα συμφωνηθεί από 

κοινού ότι απαιτείται για την εξεύρεση αντικαταστάτη. 

 Εάν ο Ανάδοχος συνάψει σύμβαση υπεργολαβίας χωρίς έγκριση, η 

Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, χωρίς προηγούμενη όχληση, να 

επιβάλει αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση της Σύμβασης. 

Αρθρο 13: Αθέτηση και καταγγελία της Σύμβασης  

Α. Καταγγελία εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής 

 Η Αναθέτουσα Αρχή, κατόπιν εισηγήσεως της ΕΠΠΕ, δικαιούται 

να καταγγείλει τη Σύμβαση σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

περιπτώσεις: 

α) ο Ανάδοχος δεν υλοποιεί το Έργο με τον τρόπο που ορίζεται 

στη Σύμβαση, παρά τις προς τούτο επανειλημμένες οχλήσεις της 

Αναθέτουσας Αρχής. 

β) ο Ανάδοχος αρνείται ή αμελεί να εκτελέσει Διοικητικές 

Εντολές  

γ) ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύμβαση ή αναθέτει εργασίες 

υπεργολαβικά χωρίς την άδεια της Αναθέτουσας Αρχής  
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δ) Ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική  διαχείριση ή 

εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή 

γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο 

σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων. 

ε) εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για 

αδίκημα σχετικό με την άσκηση του επαγγέλματός του 

 Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την χρονική 

στιγμή  που αυτή κοινοποιείται στον Ανάδοχο. Κατ’ εξαίρεση, 

η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, κατ’ ενάσκηση διακριτικής της 

ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι 

αυτό δυνατό, να τάξει εύλογη (κατ’ αυτήν) προθεσμία 

θεραπείας της παραβάσεως, οπότε τα αποτελέσματα της 

καταγγελίας επέρχονται αυτόματα με την πάροδο της ταχθείσας 

προθεσμίας, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιήσει  

εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι θεωρεί την παράβαση 

θεραπευθείσα. 

 Με την μετά από καταγγελία της Αναθέτουσας Αρχής 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 για 

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 εξοπλισμό, υλικά  

ή άλλα αγαθά που αφορούν άμεσα ή έμμεσα το Έργο και 

ευρίσκονται στην κατοχή του, εγγυώμενος ότι οι Υπεργολάβοι 

και συνεργάτες του θα πράξουν  το ίδιο. 

Το συντομότερο δυνατό μετά την καταγγελία της Σύμβασης, η 

Αναθέτουσα Αρχή βεβαιώνει την αξία του παρασχεθέντος μέρους 
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του Έργου καθώς και κάθε οφειλή έναντι του Αναδόχου κατά την 

ημερομηνία καταγγελίας. 

 Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού 

πληρωτέου σύμφωνα με  την Σύμβαση προς τον Ανάδοχο μέχρις 

εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων  

 Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αγοράσει, σε τιμές αγοράς, τα 

παραδοθέντα ή παραγγελθέντα από τον Ανάδοχο υλικά και 

αντικείμενα και τις παρασχεθείσες υπηρεσίες που δεν έχει 

ακόμα πληρώσει.   

 Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετα από τον 

Ανάδοχο αποζημίωση για κάθε ζημία που υπέστη μέχρι του 

ανώτατου ποσού της Συμβατικής Τιμής που αντιστοιχεί στην 

αξία του τμήματος του Έργου που δεν μπορεί, λόγω πλημμελούς 

εκτελέσεως της Σύμβασης, να χρησιμοποιηθεί για τον 

προοριζόμενο σκοπό . 

 

Β, Καταγγελία εκ μέρους του Αναδόχου 

 Ο Ανάδοχος μπορεί να καταγγείλει τη Σύμβαση, αφού 

ειδοποιήσει την Αναθέτουσα Αρχή τριάντα (30) ημέρες πριν, 

εφόσον αυτή: 

 μεταθέτει το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Έργου για χρονικό 

διάστημα μεγαλύτερο του συνολικά προβλεπόμενου στη Σύμβαση, 

για λόγους που δεν προβλέπονται στη Σύμβαση και δεν οφείλονται 

σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

 Στην περίπτωση τέτοιας καταγγελίας, η Αναθέτουσα Αρχή 

αποζημιώνει τον προμηθευτή για το μέχρι στιγμής παρασχεθέν 

έργο.  

ΑΡΘΡΟ 14. Εφαρμοστέο Δίκαιο - Διαιτησία 

 Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα Ελληνικά 

Δικαστήρια και συγκεκριμένα τα Δικαστήρια Πατρών, εφαρμοστέο 

δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό.  

 Δεν αποκλείεται όμως, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον 

συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφθεί στη σύμβαση 

προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των Δικαστηρίων, σε 
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διαιτησία σύμφωνα πάντα με την Ελληνική Νομοθεσία και με όσα 

μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η 

αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά 

Δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην παραπάνω Παράγραφο. 

Αρθρο 15. ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Το πλήρες και αποκλειστικό περιουσιακό δικαίωμα επί του υλικού 

που ο Ανάδοχος θα παραδώσειεξ' αρχής σε εκτέλεση της Σύμβασης, 

μεταβιβάζεται, επ’ αόριστον, στην Αναθέτουσα Αρχή για πλήρη 

και απόλυτη χρήση και εκμετάλλευση από αυτήν, από τη γέννησή 

του.  

Ο Ανάδοχος, σε κάθε περίπτωση, έχει το δικαίωμα να 

χρησιμοποιήσει, χωρίς περιορισμό, την τεχνογνωσία (know-how) 

που θα αποκτήσει κατά την εκτέλεση του Έργου, σε παρόμοια έργα 

που τυχόν θα αναλάβει για λογαριασμό οιουδήποτε τρίτου. 

Φωτογραφίες, εικαστικά, κείμενα, οπτικοακουστικό υλικό 

  ΌΌλλοο  ττοο  έγγραφο υλικό που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή 

καταρτίζεται από τον Ανάδοχο κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, 

είναι εμπιστευτικά και ανήκουν στην απόλυτη ιδιοκτησία της 

Αναθέτουσας Αρχής. Ο Ανάδοχος, μόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση 

της Σύμβασης, παραδίδει όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία στην 

Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος μπορεί να κρατά αντίγραφα αυτών 

των εγγράφων και στοιχείων, αλλά δεν επιτρέπεται να τα 

χρησιμοποιεί για σκοπούς άλλους από της Σύμβασης, χωρίς την 

προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. 

   

Σε περίπτωση άσκησης αγωγής ή ενδίκου μέσου κατά της 

Αναθέτουσας Αρχής από τρίτο για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με 

δικαιώματα επί τουπαραδοτεου υλικού  , η Αναθέτουσα Αρχή 

οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως και γραπτά με όλες τις 

απαραίτητες πληροφορίες τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να 

αμυνθεί, δικαστικά και εξωδικαστικά, για λογαριασμό της 

Αναθέτουσας Αρχής, έναντι του τρίτου. Σε κάθε περίπτωση, ο 

Ανάδοχος αφενός βαρύνεται με όλα τα έξοδα τα οποία θα κληθεί 

να καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή εξ αυτού του λόγου, 

συμπεριλαμβανομένης και κάθε δικαστικής δαπάνης ή αμοιβής 
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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.  

2255..44  Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του N.2121/1993 περί 

πνευματικής ιδιοκτησίας. 

 

Αναπόσπαστα μέρη, κατά τα λοιπά, των όρων της παρούσας 

σύμβασης αποτελούν οι όροι της από …….. προσφοράς του Αναδόχου 

και την από……. Διακήρυξη του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πατρών.  

Σε περίπτωση ασάφειας ή διαφορετικής ρύθμισης μεταξύ των 

συμβατικών τευχών, η σειρά προτεραιότητας  και ισχύος είναι η 

ακόλουθη: 

α. η Απόφαση……./……. Κατακύρωσης του έργου, 

β. η Προσφορά (οικονομική και τεχνική) του Αναδόχου 

γ. η Διακήρυξη του διαγωνισμού του Έργου 

Η παρούσα σύμβαση συντάχτηκε εις τριπλούν και αφού διαβάστηκε 

και βεβαιώθηκε και από τα τρία συμβαλλόμενα μέρη, υπεγράφη σε 

τρία νόμιμα, ισότιμα πρωτότυπα και κάθε μέρος έλαβε από ένα.  

                                                                 

Πάτρα  …./…./2015 

                                                           ΟΙ 

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΥΤΑΝΕΩΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ/   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ 

Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

  

  

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ                                                              

(υπογραφή και σφραγίδα) 
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