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Θέμα: Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για το υποέργο 3: «Αξιολό-
γηση έργου», το οποίο εντάσσεται στην Πράξη: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ - ΠΡΟΑ-

ΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ» 

του Ε.Π. «Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού 2007-2013» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ. 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος  

Του Ινστιτούτου Κοινωνικής & Προληπτικής Ιατρικής  

Έχοντας υπόψη: 

1. Το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)» ( ΦΕΚ Α΄ 150/10-7-2007). 

2. Το Π.Δ. 60/2007 «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 Επιτρο-
πής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
16ης Νοεμβρίου 2005» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 64/16-3-2007). 

3. Τον Ν.3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/3/12/2007) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξια-
κών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013», ως  τροποποιήθηκε με τον 
Ν. 3840/2010 ( ΦΕΚ 53/Α/2010). «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση των διαδικασιών 
του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)  2007-2013 και άλλες διατάξεις.   

4. Τον Ν. 2198/1994 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 43/22-3-1994), και ειδικότερα το άρθρο 24 (παρακράτηση φό-

http://www.ikpi.gr/
mailto:info@ispm.gr


 
www.ygeia-
pronoia.gr 

 

Με την συγχρημα-
τοδότηση της Ευρω-

παϊκής Ένωσης   
www.epanad.gov.gr 

 
www.espa.gr 

                      

 

 

2 

 

ρου στο εισόδημα  από εμπορικές επιχειρήσεις). 

5. To Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες δια-
τάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 247/27-11-1995), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3871/2010 «Δημοσιονομική 
Διαχείριση και Ευθύνη» (Φ.Ε.Κ. Α΄, 141/17-8-2010).  

6. Το Π.Δ. 166/2003 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35/29-6-2000 για 
την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 
138/5-6-2003).  

7. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 

8. Το Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α/20.3.2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου 
στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». 

9. Το Ν.3469/2006 (ΦΕΚ Α΄ 131), «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές δια-
τάξεις» και ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 5.  

10. Την υπ’ αριθμ. 18130/17.7.2007 (ΦΕΚ 1226/Β/2007) απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Κα-
θορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα κα-
ταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου». 

11. Η υπ΄αριθμ. 14053/ΕΥΣ1749/2008 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας για το Σύστημα Διαχείρι-
σης των Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων του Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ 540/Β/27-3-
2008), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ΄αριθμ. 43804/ΕΥΘΥ2041/7-9-2009 (ΦΕΚ 1957/Β΄/9-9-2009 
και 28020/ΕΥΘΥ1212/30-6-2010 (ΦΕΚ 1088/Β΄/19-7-2010) υπουργικές αποφάσεις.  

12. Την με αρ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως 
ισχύει. 

13. Της Οδηγίας 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμ-
βρίου 2007, για την τροποποίηση των οδηγιών 89/665/ΕΟΚ και 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον 
αφορά τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών προσφυγής στον τομέα της σύ-
ναψης δημόσιων συμβάσεων (ΕΕ L 335/20-12-2007).  

14.  Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ.1251/2011 της Επιτροπής της 30ης Νοεμβρίου 2011 για την τροποποί-
ηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ , 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τις διαδικασίες σύναψης 
συμβάσεων.     

15. Την υπ΄αριθ. C(2007)5534/12-11-2007 Απόφαση της Ε.Ε. για την έγκριση του Ε.Π. «Ανάπτυ-

ξη Ανθρώπινου Δυναμικού» όπως αυτή ισχύει. 

16. Την υπ. αριθμ. 1851/28-05-2011 Απόφαση Ένταξης της Πράξης "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕ-

ΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ" 

στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού", η οποία χρηματοδοτεί-

ται από τη  ΣΑΕ Ε0918  με κωδικό MIS 376093. 

17. Το γεγονός ότι, η συνολική δαπάνη του Υποέργου ανέρχεται στο ποσό δέκα οκτώ χιλιάδων 

ευρώ (18.000,00 €), πλέον ΦΠΑ 23% τεσσάρων χιλιάδων εκατόν σαράντα ευρώ (4.140,00 €), 

ήτοι συνολικά στο ποσό των είκοσι δύο χιλιάδων εκατόν σαράντα ευρώ (22.140,00 €) και θα  

αντιμετωπισθεί από τη χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, στα πλαίσια 

του ΕΣΠΑ 2007-2013 (MIS 376093 για ποσό 22.140,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).  
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ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σε ευρώ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την επιλογή αναδόχου του Υποέργου «Αξιολό-
γηση Έργου», το οποίο εντάσσεται στην Πράξη "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ - ΠΡΟΑ-
ΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ" του Ε.Π. «Ανάπτυξης Ανθρωπί-
νου Δυναμικού 2007 -2013» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ.   

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Υποέργου ανέρχεται στο ποσό των δέκα οκτώ χιλιάδων ευρώ 
(18.000,00 €), πλέον ΦΠΑ 23% τεσσάρων χιλιάδων εκατόν σαράντα ευρώ (4.140,00 €), ήτοι συνολι-
κά στο ποσό των είκοσι δύο χιλιάδων εκατόν σαράντα ευρώ (22.140,00 €).  
Το Υποέργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ.  

Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 23/07/2012, ημέρα  Δευτέρα, ώρα 10.00 
π.μ. και τόπος η έδρα του ΙΚΠΙ (Λαμψάκου 5, ΤΚ 11528, Αθήνα).  

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται το αργότερο έως την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα του 
διαγωνισμού, δηλαδή μέχρι την 20/07/2012, ημέρα και ώρα 14.00 μ.μ.  

Η ημερομηνία και ώρα αυτή αποδεικνύεται αποκλειστικά και μόνο από το  γενικό πρωτόκολλο 
εισερχομένων της Υπηρεσίας.   

Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο στην Υπηρεσία μετά 
την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται χωρίς να 
αποσφραγιστούν. 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δημόσια, από το αρμόδιο συλλογικό όργανο (Επιτροπή 
Διαγωνισμού και Παρακολούθησης – Παραλαβής του Έργου [εφεξής: «Επιτροπή»]) όπως αναλυτικά 
περιγράφεται στο Α΄ Μέρος της παρούσης (γενικοί όροι διακήρυξης διαγωνισμού). 

Κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες ή εκπρόσωποί 
τους, εφόσον έχει υποβληθεί με την προσφορά σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης.  

H πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Α΄ Μέρος της παρούσης (ειδικοί 
όροι διακήρυξης διαγωνισμού). 

Δικαίωμα Συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι αναφερόμενοι κατωτέρω, εφόσον ασκούν δραστη-
ριότητα συναφή με το φυσικό αντικείμενο του έργου και πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις 
της Δ/ξης : 

α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά. 

β) Ενώσεις φυσικών ή/ και νομικών προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 

γ) Συνεταιρισμοί. 

δ) Κοινοπραξίες. 

Οι ενώσεις φυσικών ή/ και νομικών προσώπων και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν 
ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία 
υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σ’ αυτήν η σύμβαση, εφόσον, κατά την κρίση της 
Αναθέτουσας Αρχής, η περιβολή ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική 
εκτέλεση της σύμβασης. 

2. Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί και το έργο θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τα παρα-
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κάτω Μέρη που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

1.  ΓΕΝΙΚΟΙ & ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΡΟΣ Α΄  

2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕΡΟΣ Β΄ 

3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ & ΣΧΕΔΙΟ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α΄, 
Β΄ 

 

3. Αντίγραφα της διακήρυξης θα διατίθενται από την Γραμματεία του ΙΚΠΙ, κατά τις εργάσιμες η-
μέρες και ώρες από 12.00μ.μ. - 14.00μ.μ.. 

4. Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο πλήρες κείμενο της Δ/ξης 
(συμπεριλαμβανομένων όλων των παραρτημάτων της), σε ηλεκτρονική μορφή, στην ιστοσελίδα 
του ΙΚΠΙ στο διαδίκτυο (ηλεκτρονική διεύθυνση: www.neaygeia.gr). 

 
 

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος ΙΚΠΙ  
 
 

Χ. Δημητρακάκη  

 
Κοινοποίηση: 
1.Ειδική Υπηρεσία Τομέα Υγείας και Κοινων. Αλληλεγγύης, 
   (Γλάδστωνος 1

α
 και Πατησίων, Αθήνα). 
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ :  06/2012 
 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ 

 ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

τα οποία έχουν ενταχθεί στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», με συνολικό 
προϋπολογισμό 22.140,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%). 

  
Τα Έργα υλοποιούνται με την χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) 
 
 

ΑΘΗΝΑ,  ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 

                                           

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ  

____________________________________________ 
ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ  

 

 

«Αξιολόγηση έργου»  

 

στο πλαίσιο της Πράξης: 

"ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΗΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ", με Κωδικό MIS 376093,  
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ΜΕΡΟΣ Α΄ 

 ΓΕΝIΚΟI ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Εισαγωγή 

Το Ινστιτούτο Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής (στο εξής Αναθέτουσα Αρχή) προκηρύσσει Πρό-

χειρο Διαγωνισμό, προϋπολογισμού δαπάνης δέκα οκτώ χιλιάδων ευρώ (18.000,00 €), πλέον ΦΠΑ 

23% τεσσάρων χιλιάδων εκατόν σαράντα ευρώ (4.140,00 €), ήτοι συνολικά ποσού είκοσι δύο χιλιά-

δων εκατόν σαράντα ευρώ (22.140,00 €), και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικο-

νομική άποψη προσφορά, με αντικείμενο την ανάθεση του Υποέργου 3 «Αξιολόγηση έργου» στο 

πλαίσιο της Πράξης «Πρόγραμμα Παρεμβάσεων Πρόληψης – Προαγωγής Υγείας σε υφιστάμενα δίκ-

τυα στην Περιφέρεια Αττικής» με κωδικό MIS376093, η οποία χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 14: Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον 

Τομέα Ψυχικής Υγείας, Ανάπτυξη της Α’θμιας Φροντίδας Υγείας και προάσπιση της Δημόσιας Υγείας 

του πληθυσμού στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου και εντάσσεται στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπι-

νου Δυναμικού» της προγραμματικής περιόδου «ΕΣΠΑ 2007-2013» χρηματοδοτούμενο από το Ευ-

ρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ε.Ε.  

Αναλυτικά το αντικείμενο του έργου και συνολικά οι υποχρεώσεις του Ανάδοχου, περιγράφονται 

στο Μέρος Β΄ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» της παρούσας Διακήρυξης. 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

Άρθρο 1. Προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής 

1.1. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν με την προσφορά τους στον κυρίως φάκελο, κατά την διαδικασία των 

άρθρων 11 και 12 του Π.Δ. 118/2007 και σύμφωνα με τις διατάξεις και τους όρους της παρούσας 

διακήρυξης, τα στοιχεία που αναφέρονται στη συνέχεια. Εντός του κυρίου φακέλου τοποθετείται 

επίσης, προαιρετικά, συνοδευτική επιστολή του προσφέροντος, με αντικείμενο την υποβολή προσ-

φοράς στο διαγωνισμό και συνοπτική παρουσίαση αυτής. 

Α.  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 

Α.1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς τοποθετούνται υποχρεωτικά τα αναφερόμενα κατω-

τέρω δικαιολογητικά συμμετοχής. Ειδικότερα, οι προσφέροντες υποβάλλουν: 

1. Οι Έλληνες πολίτες: 

α. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με 

θεώρηση γνήσιου υπογραφής και ημερομηνία σύνταξης την ημερομηνία υποβολής της 

προσφοράς, στην οποία: 

i) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν. 

ii) Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς, 

- δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση : 

 α) για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, δηλ. για 
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κάποιο από τα ακόλουθα : 

 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 1 της 

κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE L 

351-29.1.1998 σελ. 1), 

 Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης 

Μαΐου 1997 (ΕΕ C 195-25.6.1997) και στο άρθρο 3 παρ. 1 της κοινής δράσης 

98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου των Ε.Κ (ΕΕ L 358-31.12.1998, σελ. 2), 

  Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316-27.11.1995, σελ. 

48), 

 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 τη νομιμοποίηση εσόδων 

από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166/28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας), η οποία τρο-

ποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-

βουλίου (ΕΕ L 344/28.12.2001, σελ. 76), η οποία ενσωματώθηκε στο Ελληνικό Δίκαιο 

με το ν. 2331/95 (ΦΕΚ Α΄173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (ΦΕΚ Α΄305), 

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

πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας, 

- δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση 

ή πτωχευτικό συμβιβασμό, αναστολή εργασιών ή άλλη ανάλογη κατάσταση και ε-

πίσης δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης α-

ναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασ-

μού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία (περίπτωση (2) του εδαφ. α της παρ.2 του 

άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 σε συνδυασμό με την παρ. 2 του άρθρου 43 του 

Π.Δ.60/2007). 

- είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνι-

κής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), καθώς και ως προς τις φορολογικές υ-

ποχρεώσεις τους,  

- είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο (θα αναφέρεται το συγκεκριμένο Ε-

πιμελητήριο στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι) και το ειδικό επάγγελμά τους (δηλα-

δή το αντικείμενο της επιχείρησης με το οποίο είναι εγγεγραμμένοι σε αυτό) κατά 

την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπ-

τωση (4) του εδαφίου α΄ της παραγράφου 2 και στην περίπτωση (3) του εδαφίου 

β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Π.Δ.118/2007 (δεν αφορά Συνεταιρισμο-

ύς) και  

- η επιχείρησή τους δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση ή ειδική εκκαθάριση και, επί-

σης, ότι η επιχείρηση δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδι-

κής εκκαθάρισης. 

iii) Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των 
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δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, σύμφωνα με τους όρους 

και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ιδίου Διατάγματος και τα οριζόμενα στην 

παρούσα διακήρυξη. 

β. Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό το-

υς. 

γ. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με 

θεώρηση γνήσιου υπογραφής, με την οποία να δηλώνεται: i) ότι δεν υφίστανται νομικοί 

περιορισμοί στη λειτουργία της επιχείρησής τους, ii) ότι δεν έχει αποκλειστεί η συμμετο-

χή τους σε δημόσιο διαγωνισμό με αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, iii) 

ότι μέχρι το χρόνο υποβολής της προσφοράς, η επιχείρησή τους υπήρξε συνεπής ως προς 

την εκπλήρωση των συμβατικών ή άλλων νόμιμων υποχρεώσεών της έναντι φορέων του 

δημόσιου τομέα, iv) ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στην προσφορά 

τους είναι αληθή και ακριβή ως προς το περιεχόμενό τους, v) ότι η προσφορά συντάχθη-

κε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης της οποίας έλαβαν γνώση, και την 

αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα, καθώς και vi) ότι παραιτείται από κάθε δικαίω-

μα αποζημίωσής του, σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για α-

ναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του διαγωνισμού. Η μη εκπλήρωση των προϋποθέσεων 

υπό στοιχ. i, ii και iii ανταποδεικνύεται από την αναθέτουσα Αρχή ή άλλο υποψήφιο με 

σχετική αμετάκλητη απόφαση δικαστικής αρχής ή απόφαση αρμόδιας διοικητικής αρχής, 

η οποία δεν υπόκειται πλέον σε προσβολή με ένδικα μέσα.  

2. Οι αλλοδαποί: 

α. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, με θεώρηση γνήσιου υ-

πογραφής, η οποία θα έχει το περιεχόμενο που αναφέρεται πιο πάνω, υπό στοιχ. Α.1.α΄. 

β. Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπρόσωπό τους.  

γ. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, με θεώρηση γνήσιου υ-

πογραφής, η οποία θα έχει το περιεχόμενο που αναφέρεται πιο πάνω, υπό στοιχ. Α.1.γ. 

3. Τα νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά: 

α. Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά των παραγράφων A.1 και Α.2, κατά περίπτωση. Διευκρι-

νίζεται ότι:  

i) Οι απαιτούμενες κατά τα άνω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται, επί εταιριών περι-

ορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) από τους διαχει-

ριστές τους ή πρόσωπο ειδικώς εξουσιοδοτημένο απ’ αυτούς και επί ανωνύμων εται-

ριών (Α.Ε.) από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας (δηλ. από φυσικό πρόσωπο το 

οποίο σύμφωνα με το καταστατικό εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία) ή πρόσω-

πο ειδικώς εξουσιοδοτημένο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.  

ii) Ως προς ό,τι αφορά ειδικώς την ανυπαρξία ποινικής καταδίκης, οι υπεύθυνες δηλώσε-

ις αφορούν τα πρόσωπα των διαχειριστών των Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. και όλων των νομί-

μων εκπροσώπων των Ανωνύμων Εταιρειών (Α.Ε.), δηλαδή όλων των φυσικών προ-

σώπων τα οποία, σύμφωνα με το καταστατικό εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εται-

ρεία, υπογράφονται δε μόνον από αυτούς.  
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β. Για την απόδειξη των ανωτέρω ιδιοτήτων και της εξουσίας έκδοσης παραστατικού εκ-

προσώπησης, τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα προσκομίζουν επιπρόσθετα:  

i) Οι προσωπικές εταιρίες (Ο.Ε. και Ε.Ε.) αντίγραφο του καταστατικού, όπως τροποποιη-

μένο ισχύει, νόμιμα δημοσιευμένου. 

ii) Οι Ε.Π.Ε., αντίγραφο του καταστατικού, όπως τροποποιημένο ισχύει, νόμιμα δημοσι-

ευμένου, μαζί με τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.). 

iii) Οι Α.Ε., αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού, όπως έχει κατατεθεί στην αρμό-

δια διοικητική Αρχή, μαζί με τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) στα οποία έχουν 

δημοσιευτεί η σύσταση της Εταιρίας και οι τροποποιήσεις του καταστατικού, καθώς 

και το Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) στο οποίο έχει δημοσιευτεί η συγκρότηση του Διοικη-

τικού τους Συμβουλίου. Σε όσες περιπτώσεις δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία δη-

μοσιότητας, αρκεί η προσκόμιση ανακοίνωσης της αρμόδιας διοικητικής αρχής για 

την καταχώριση των σχετικών στοιχείων στον οικείο Μ.Α.Ε. 

iv) Για όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητι-

κής ή δικαστικής αρχής, από την οποία να προκύπτουν οι τυχόν μεταβολές που έχουν 

επέλθει στο νομικό πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτού. 

γ. Αντιστοίχως, τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα προσκομίζουν επιπρόσθετα:  

i) αντίγραφο του καταστατικού του νομικού προσώπου, όπως τροποποιημένο ισχύει, 

και των εγγράφων από τα οποία αποδεικνύεται, με βάση τη νομοθεσία της χώρας ό-

που έχει την έδρα του, η τήρηση των προβλεπόμενων κανόνων δημοσιότητας ως προς 

ότι αφορά την ίδρυση και τις μεταβολές αυτού, καθώς και, συμπληρωματικά, για τα 

νομικά πρόσωπα (Α.Ε. ή άλλα) που διοικούνται από συλλογικό όργανο (Δ.Σ.), αντίγ-

ραφο της απόφασης συγκρότησης του συλλογικού οργάνου διοίκησης και των εγγρά-

φων από τα οποία αποδεικνύεται η τήρηση, ως προς το όργανο αυτό, των αντίστοι-

χων κανόνων δημοσιότητας και  

ii) βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής της χώρας όπου έχει την έδρα του, 

από την οποία να προκύπτουν οι τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει στο νομικό 

πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτού.  

4. Οι Συνεταιρισμοί: 

 Κατά περίπτωση, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται αντιστοίχως ανωτέρω, υπό στοιχ. 

Α.1, Α.2 και A.3.  

 Επιπρόσθετα, στην σχετική υπεύθυνη δήλωση, μεταξύ άλλων, να αναγραφεί ότι ο Συνεται-

ρισμός λειτουργεί νόμιμα.  

 Διευκρινίζεται ότι α) οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται 

από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του συνεταιρισμού, ενώ, β) ως προς ό,τι αφορά ειδικώς την 

ανυπαρξία ποινικής καταδίκης, αφορούν το πρόσωπο του ιδίου.  

5. Οι ενώσεις φυσικών ή/ και νομικών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και οι κοινοπ-

ραξίες: 

α. Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για τον κάθε υποψήφιο Ανάδοχο που 

συμμετέχει στην ένωση ή την κοινοπραξία.  



 
www.ygeia-pronoia.gr 

 

Με την 

συγχρηματοδότηση 

της Ευρωπαϊκής 

Ενωσης  

 
www.epanad.gov.gr 

 
www.espa.gr 

 

Πρόγραμμα Παρεμβάσεων Πρόληψης – Προαγωγής Υγείας σε υφιστάμενα δίκτυα στην Περιφέρεια Αττικής 
«Αξιολόγηση έργου», Αρ. Δ/ξης  06/2012. 

-------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 

 
Σελίδα 7 από 48 

 

 

β. Δήλωση σύστασης ένωσης φυσικών ή/ και νομικών προσώπων ή κοινοπραξίας, νόμιμα 

θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής των δηλούντων, στην οποία θα φαίνεται το αν-

τικείμενο των εργασιών του καθενός από τους συμμετέχοντες ή το μέρος των εργασιών 

που αντιστοιχεί στον καθένα εξ αυτών επί του συνόλου της προσφοράς, ο εκπρόσωπος 

της ένωσης έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και το πρόσωπο που ενδεχομένως τον αναπ-

ληρώνει. 

Α.2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 

Με στόχο την εξασφάλιση Αναδόχου ικανού να αντεπεξέλθει στις υψηλού επιπέδου απαιτήσεις 

του προκηρυσσόμενου με την παρούσα Έργου και να προβεί στην επιτυχή ολοκλήρωσή του, κα-

θορίζονται για τους Προσφέροντες ελάχιστες προϋποθέσεις οικονομικής - χρηματοοικονομικής 

επάρκειας και τεχνικής - επαγγελματικής επάρκειας. Κάθε Προσφέρων θα πρέπει να πληροί και 

να τεκμηριώνει επαρκώς, με ποινή αποκλεισμού, τις Ελάχιστες Προϋποθέσεις συμμετοχής στο 

Διαγωνισμό όπως αυτές περιγράφονται παρακάτω μετά από υποβολή των ακόλουθων δικαιο-

λογητικών :  

Α.2.1. Δικαιολογητικά πιστοποίησης χρηματοοικονομικής ικανότητας: 

1. Ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών ή εκκαθαριστικά σημειώματα στην περίπτω-

ση φυσικών προσώπων, των τριών (3) προηγουμένων του έτους του διαγωνισμού οικο-

νομικών χρήσεων ή αντίγραφα των Φορολογικών Δηλώσεων ή των Εκκαθαριστικών Ση-

μειωμάτων ή των εντύπων Ε3 και Ε5 για το χρονικό διάστημα που αντιστοιχεί στις τρεις 

(3) τελευταίες χρήσεις. (Η τελευταία χρήση που περιλαμβάνεται στα ανωτέρω στοιχεία 

είναι αυτή για την οποία έχει παρέλθει η προθεσμία εμπρόθεσμης δημοσίευσης του Ισο-

λογισμού ή υποβολής της Φορολογικής Δήλωσης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.).   

Ο προσφέρων θα πρέπει να έχει συνολικό κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων δια-

χειριστικών χρήσεων μεγαλύτερο του 200% του συνολικού προϋπολογισμού του υπό α-

νάθεση έργου.  

2. Υπεύθυνη Δήλωση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής περί του ολικού ύψους του 

κύκλου εργασιών και περί του κύκλου εργασιών ως προς την παροχή παρόμοιων ή αντίσ-

τοιχων με τις ζητούμενες υπηρεσίες κατά την διάρκεια των τριών (3) προηγουμένων του 

έτους του διαγωνισμού οικονομικών χρήσεων.  

Ο προσφέρων θα πρέπει να έχει υλοποιήσει τουλάχιστον ένα έργο εξωτερικής αξιολόγη-

σης.  

Α.2.2 Δικαιολογητικά πιστοποίησης τεχνικής ικανότητας:  

- Γενικές πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά, τη δραστηριότητα, το ιστορικό δραστηριο-

ποίησης του, την τεχνική υποδομή και τη δυνατότητα παραγωγής του ζητούμενου έργου.  

- Αναλυτικά βιογραφικά των βασικών στελεχών που προτείνονται για το έργο, με ιδιαίτερη 

αναφορά στη γνώση και εμπειρία τους σε υπηρεσίες συναφείς με το περιεχόμενο του 

έργου -τα οποία μπορούν να υποβληθούν σε Παράρτημα.  

Κάθε υποψήφιος ανάδοχος ορίζει ένα από τα στελέχη της ομάδας έργου ως Κύριο Υπεύ-

θυνο – Συντονιστή του Έργου (ΚΥΣΕ), που θα ηγηθεί της ομάδας έργου. Ειδικότερα η Ο-

μάδα Έργου, επί ποινή αποκλεισμού θα απαρτίζεται από: 
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- Τον Κύριο Υπεύθυνο – Συντονιστή του Έργου (ΚΥΣΕ), ο οποίος θα πρέπει να διαθέτει:  

Α) Πτυχίο Πανεπιστημιακής Σχολής με Μεταπτυχιακή και Διδακτορική εξειδίκευση.  

Β) Αποδεδειγμένη δεκαπενταετή εμπειρία στον σχεδιασμό, την υλοποίηση και διαχείριση 

ολοκληρωμένων προγραμμάτων σε επίπεδο επικράτειας, σε θέματα συναφή με το 

προκηρυσσόμενο αντικείμενο (CPV). 

- Δύο (2) τουλάχιστον στελέχη εκτός του Συντονιστή του Έργου, με τα ακόλουθα χαρακ-

τηριστικά: 

Α) Απόφοιτοι Πανεπιστημιακής Σχολής (ΑΕΙ), με εξειδίκευση στα θεματικά αντικείμενα 

του φυσικού έργου,  

Β) Πενταετή τουλάχιστον εμπειρία σε θέματα εκπόνησης μελετών.   

Γ)  Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία/ εμπειρία στην κατάρτιση, συμπλήρωση ερωτηματολο-

γίων και διεξαγωγή συνεντεύξεων 

Δ) Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία/ εμπειρία στη συλλογή στοιχείων, επεξεργασία, εξαγω-

γή συμπερασμάτων με τη χρήση επιστημονικών εργαλείων (π.χ. SPSS) και αξιολόγηση 

στατιστικών δεδομένων  

Ε) Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία/ εμπειρία στην υλοποίηση έργων αξιολόγησης Έργων ή 

Προγραμμάτων. 

 

- Συμπληρωμένο τον Πίνακα 1 που ακολουθεί, και στον οποίο θα δίνονται αναλυτικά στοι-

χεία απασχόλησης καθενός από τα προτεινόμενα στελέχη της Ομάδας Έργου και εξειδι-

κευμένων συνεργατών σε σχέση με το έργο. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 : ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ  

Εταιρεία : 

Στέλεχος Θέση στην Ομάδα Έτη προϋπηρεσίας  

 π.χ. ΚΥΣΕ   

   

 

- Κατάλογο και συνοπτική περιγραφή των κυριοτέρων, αντίστοιχων με το προκηρυσσόμε-

νο, έργων, τα οποία υλοποίησαν κατά την προηγούμενη τριετία, με ένδειξη της οικονομι-

κής τους αξίας, του χρόνου υλοποίησης, του αποδέκτη και του ποσοστού συμμετοχής 

του διαγωνιζομένου σε αυτό. Αν οι αποδέκτες των έργων είναι φορείς του δημοσίου το-

μέα, η προσήκουσα υλοποίηση αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση ή πρωτόκολλο πα-

ραλαβής που έχει εκδοθεί από την κατά περίπτωση αναθέτουσα αρχή. Εάν οι αποδέκτες 

των έργων είναι ιδιωτικοί φορείς, η προσήκουσα εκτέλεση του έργου αποδεικνύεται με 

αντίστοιχα παραστατικά, εφόσον προβλέπεται η έκδοσή τους ή με βεβαίωση ή σχετική 

δήλωσή τους.  

-  Εν ισχύ πιστοποιητικό ISO 9000 ή σχετικό που να έχει εκδοθεί από αναγνωρισμένο ευ-

ρωπαϊκό φορέα για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας για τις παρεχόμενες υπηρεσίες 

του αναδόχου που να καλύπτουν το πεδίο των υπό Διακήρυξη εκτέλεση υπηρεσιών (Πα-
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ροχή Συμβουλευτικών και Μελετητικών Υπηρεσιών σε Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα). 

- Κάθε άλλο στοιχείο που τεκμηριώνει την επάρκεια του προσφέροντα για το συγκεκριμέ-

νο έργο.  

Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας που υποβάλλει κοινή προσφορά, οι ως άνω προϋπο-

θέσεις και τα αντίστοιχα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά μπορούν να πληρούνται αθροιστι-

κά από όλα τα μέλη της ένωσης. Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι που, όπως προκύπτει από 

τα δικαιολογητικά των παραγράφων Α.2.1 και Α.2.2 του παρόντος άρθρου, δεν διαθέτουν 

κατά την αιτιολογημένη κρίση της Αναθέτουσας Αρχής την κατάλληλη υποδομή και εμπειρί-

α, σύμφωνα με την διαδικασία ελέγχου πλήρωσης των ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετο-

χής της παρούσας προκήρυξης, αιτιολογημένα αποκλείονται από τη συνέχεια της διαδικα-

σίας. 

Α.3. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

Στην περίπτωση περισσοτέρων του ενός φυσικών ή νομικών προσώπων που υποβάλλουν 

κοινή προσφορά, κάθε συμμετέχων στην ένωση υποχρεούται να προσκομίσει όλα τα ανω-

τέρω δικαιολογητικά. 

Σε περίπτωση που στη χώρα του Υποψήφιου Αναδόχου ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιο-

λογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, 

πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν από Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου 

που γίνεται ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητική αρχής ή συμβολαιογράφου της χώ-

ρας εγκατάστασης. 

Η υπεύθυνη δήλωση θα ισχύει μόνο εφόσον συνοδεύεται από βεβαίωση της Αρμόδιας Αρ-

χής από την οποία ζητήθηκε το πιστοποιητικό ή έγγραφο, ότι δεν το εκδίδει. 

Στην κατά τα άνω Υπεύθυνη Δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη Χώρα δεν εκδί-

δονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι α-

νωτέρω νομικές καταστάσεις. 

Η υπεύθυνη δήλωση θα συμπεριλαμβάνεται υποχρεωτικά στον κυρίως φάκελο του Υπο-

ψήφιου Αναδόχου και συγκεκριμένα εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής». 

 Το δικαιολογητικό της παραγράφου Α.1.β. (και αντιστοίχως της Α.2.β. κατά περίπτωση) 

προσκομίζεται σε περίπτωση που ο Υποψήφιος δεν παρίσταται αυτοπροσώπως. Το παρασ-

τατικό εκπροσώπησης (π.χ. πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου, συμβολαιογραφική πράξη, 

υπεύθυνη δήλωση νομίμως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής) πρέπει να παρέχει 

στον εκπρόσωπο του Υποψηφίου το δικαίωμα να υποβάλει την προσφορά και να παρευρε-

θεί στο διαγωνισμό. Σε περίπτωση υποβολής Προσφοράς από Ένωση Εταιρειών ή Κοινοπρα-

ξία, η Προσφορά θα πρέπει να υποβάλλεται για όλα τα μέλη της Ένωσης από εκπρόσωπό 

τους ειδικά εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. 

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, οι Υποψήφιοι, πρέπει να ορίσουν Αντίκ-

λητο που θα έχει την έδρα του στην Αθήνα και προς τον οποίο θα γίνονται όλες οι κοινοποι-

ήσεις εγγράφων από την Αναθέτουσα Αρχή προς τον Υποψήφιο, στο πλαίσιο της παρούσας 

διαδικασίας. Στην περίπτωση αυτή, προσκομίζεται το δικαιολογητικό της παραγράφου 

Α.2.γ. 
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Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτι-

κά και με ποινή αποκλεισμού από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

Μετά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των Προσφορών, επί νομίμως υποβ-

ληθέντων δικαιολογητικών δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε 

διευκρίνιση ή τροποποίηση. 

Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από την αρμόδια Επιτροπή, είτε κατά την ενώ-

πιόν της διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου, λαμβάνονται δε υπόψη μόνο εκείνες που ανα-

φέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι 

υποχρεωτική για τον Υποψήφιο Ανάδοχο και δεν θεωρείται αντιπροσφορά.  

Σε περίπτωση που οι διευκρινίσεις, που ζητήθηκαν από την Επιτροπή σύμφωνα με τα παρα-

πάνω, δεν προσκομισθούν μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από το έγγραφο, η Προσφο-

ρά θα απορρίπτεται. 

Σε περίπτωση μη υποβολής ή μη προσήκουσας υποβολής των αναφερόμενων πιο πάνω δι-

καιολογητικών, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Το αυτό ισχύει και σε περίπτω-

ση υποβολής υπεύθυνων δηλώσεων με αναληθές ή ανακριβές περιεχόμενο. 

 

Β. Χωριστό σφραγισμένο ΦΑΚΕΛΟ, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  

Εντός του φακέλου αυτού τοποθετούνται τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς (πρωτότυπα και 

αντίγραφα), τα δικαιολογητικά άρθρου 9 του Π.Δ. 118/2007 εφόσον απαιτούνται από τη διακή-

ρυξη και όσα άλλα έγγραφα και στοιχεία αναφέρονται στους όρους και στις τεχνικές προδιαγ-

ραφές (ΜΕΡΟΣ Β΄) της Δ/ξης. Το περιεχόμενο της τεχνικής προσφοράς θα υποβληθεί και σε η-

λεκτρονική μορφή (μη επανεγγράψιμο cd), το οποίο θα περιλαμβάνεται στον σφραγισμένο 

φάκελο της τεχνικής προσφοράς. Μόνη εξαίρεση αποτελούν τα συνοδευτικά φυλλάδια (pro-

spectus, συνοπτικά φυλλάδια τεχνικών χαρακτηριστικών κ.α.) τα οποία μπορεί να υποβληθούν 

μόνον εντύπως, εφόσον υπάρχει τεκμηριωμένη αδυναμία υποβολής τους σε ηλεκτρονική μορ-

φή. 

Γ. Χωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

Εντός του φακέλου αυτού τοποθετούνται τα στοιχεία της οικονομικής προσφοράς (πρωτότυπο 

και αντίγραφο), όπου, επί ποινή απορρίψεως, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, 

επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο.  

 

1.2. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.Δ. 118/2007, ο προσφέρων στον 

οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίη-

ση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με τον Ν. 

2672/1998, οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο, τα αναφερόμενα παρακάτω έγγραφα 

ή δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά την διαδικασία που προβλέπεται 

στο άρθρο 19 παρ. 6 του Π.Δ. 118/2007: 

Α. Τα έγγραφα και δικαιολογητικά του άρθρου 6 παρ. 2 ή 3 του Π.Δ. 118/2007, κατά περίπτω-

ση.  
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Αναλυτικότερα: 

1. Οι Έλληνες πολίτες: 

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοπο-

ίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν κατα-

δικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα ακόλουθα αδικήματα: 

i. Τα προβλεπόμενα στο άρθρο 43 παρ. 1 του Π.Δ. 60/2007, δηλαδή: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγρα-

φος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, 

σελ. 1).  

β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλί-

ου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγ-

ραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 

31.12.1998, σελ. 2).  

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

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, 

σελ. 48). 

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

1 της οδηγίας 91/308/ EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρό-

ληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση 

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, 

η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί-

ου και του Συμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76), η οποία ενσωματώθηκε 

με το ν. 2331/1995 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 173/1995) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 

(Φ.Ε.Κ. Α΄ 305/2005). 

ii. Για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, 

ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεωκοπίας.  

β. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμή-

νου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προ-

κύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης και επίσης δεν 

τελούν σε αναγκαστική διαχείριση ή διαδικασία αναγκαστικής διαχείρισης.  

γ. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προ-

κύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υ-

ποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρι-

κής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας του συμμετέχοντος θα αφορά όλους τους 

εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας στην επιχείρησή του. Για τη διαπίστωση 

του οργανισμού κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο είναι ασφαλισμένος κάθε απασχολο-

ύμενος στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του υπο-

ψηφίου, νόμιμα θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, με την οποία θα δηλώνονται 

οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι απασχολούμενοι στην επι-
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χείρησή του. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται μαζί με τα λοιπά πιστοποιητικά της παρούσας 

παραγράφου. 

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω πε-

ριπτώσεων β΄ και γ΄ εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι 

εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό .  

δ. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγ-

γραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του δια-

γωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την ε-

πίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.  

2. Οι αλλοδαποί:  

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστι-

κής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από 

την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 

έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα 

της περίπτωσης (1) του εδ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, όπως αυτά εξει-

δικεύονται ανωτέρω στην παρούσα παράγραφο, υπό στοιχ. Α.1.α΄.  

β.  Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας 

εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις κατασ-

τάσεις της περ. (2) του εδ. α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 (δηλα-

δή ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης), και ότι 

δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση ή διαδικασία αναγκαστικής διαχείρισης ή υπό άλ-

λη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία καθώς και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της περ. 

(3) του εδ. α΄ της παραγράφου 2 του ιδίου άρθρου. 

Για τη διαπίστωση του οργανισμού κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο είναι ασφαλισμέ-

νος κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, προσκομίζεται υπεύθυ-

νη δήλωση του υποψηφίου, νόμιμα θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, με την ο-

ποία θα δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι απασ-

χολούμενοι στην επιχείρησή του. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται μαζί με τα λοιπά πιστοπο-

ιητικά της παρούσας παραγράφου. 

γ. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προ-

κύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες 

επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολο-

υθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποί-

ησης.  

3. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά:  

α. Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες ή τους αλλοδα-

πούς, αντίστοιχα.  

Διευκρινίζεται ότι, για τη διαπίστωση των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης στους ο-

ποίους είναι ασφαλισμένοι οι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας απασχολούμενοι στο 

συμμετέχον στο διαγωνισμό νομικό πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων των διοικούντων 

αυτό, προσκομίζονται, εκτός από τα αναφερόμενα πιο πάνω στοιχεία (καταστατικό, στο-



 
www.ygeia-pronoia.gr 

 

Με την 

συγχρηματοδότηση 

της Ευρωπαϊκής 

Ενωσης  

 
www.epanad.gov.gr 

 
www.espa.gr 

 

Πρόγραμμα Παρεμβάσεων Πρόληψης – Προαγωγής Υγείας σε υφιστάμενα δίκτυα στην Περιφέρεια Αττικής 
«Αξιολόγηση έργου», Αρ. Δ/ξης  06/2012. 

-------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 

 
Σελίδα 13 από 48 

 

 

ιχεία για τα όργανα διοίκησης κ.λ.π.), τα εξής:  

i) Από τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 

1599/1986, του εκπροσωπούντος το νομικό πρόσωπο, νόμιμα θεωρημένη για το γνή-

σιο της υπογραφής, με την οποία θα δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποί-

ους είναι ασφαλισμένοι οι απασχολούμενοι σ’ αυτό. 

ii) Από τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα: υπεύθυνη δήλωση του εκπροσωπούντος το νομι-

κό πρόσωπο, ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή άλλης 

αρμόδιας αρχής της χώρας όπου αυτό έχει την έδρα του, με την οποία θα δηλώνονται 

οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι απασχολούμενοι σ’ αυ-

τό.  

Οι ανωτέρω δηλώσεις υποβάλλονται μαζί με τα λοιπά πιστοποιητικά της παρούσας πα-

ραγράφου. 

β. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμή-

νου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προ-

κύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή 

ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά 

νομικά πρόσωπα), επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή 

ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις 

(μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) επίσης ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση, 

παύση εργασιών, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και ότι δεν έχει 

κινηθεί εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμ-

βιβασμό ή άλλη ανάλογη διαδικασία.  

γ. Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειριστές, 

στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εται-

ρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για όλους τους νόμιμους εκπροσώπους για τις Ανώνυμες Εταιρεί-

ες (Α.Ε.), δηλαδή όλα τα φυσικά πρόσωπα τα οποία, σύμφωνα με το καταστατικό εκπρο-

σωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία, απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο 

έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οπο-

ίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικασ-

τική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του 

άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, όπως αυτά εξειδικεύονται ανωτέρω στην παρούσα παράγ-

ραφο, υπό στοιχ. Α.1.α΄.  

δ. Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών, τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρι-

σης ή διαδικασίας έκδοσης απόφασης εκκαθάρισης, εκδίδονται, i) όσον αφορά στην κοι-

νή εκκαθάριση, από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης στο μητρώο 

Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό 

A.E., καθώς και από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας, και ii) 

όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, από το αρμόδιο Εφετείο της έδ-

ρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση.  

ε. Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών 

(Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του 
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Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό επιχείρησης.  

4. Οι Συνεταιρισμοί:  

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστι-

κής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από 

την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι ο 

Πρόεδρος του Διοικητικού τους Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δι-

καστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. α΄ της παρ. 2 

του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, όπως αυτά εξειδικεύονται ανωτέρω στην παρούσα πα-

ράγραφο, υπό στοιχ. Α.1.α΄. 

β. Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του εδ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 

118/2007, εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και της περίπτωσης (2) του 

εδ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συ-

νεταιρισμούς, αντίστοιχα, και της περίπτωσης (2) του εδ. γ΄ της παρ. 2 του ιδίου άρθρου. 

γ. Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 

 

5. Οι ενώσεις φυσικών ή / και νομικών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και οι κοινοπ-

ραξίες:  

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε υποψήφιο ανάδοχο που συμμετέ-

χει στην ένωση ή την κοινοπραξία.  

Τα αναφερόμενα ανωτέρω, υπό στοιχ. Α.1.δ΄ και Α.2.γ΄, επαγγελματικά μητρώα και οι αντίσ-

τοιχες δηλώσεις και πιστοποιητικά για τις χώρες της Ε.Ε., είναι αυτά που ορίζονται στο Πα-

ράρτημα ΙΧ Γ΄ του Π.Δ. 60/2007. Σε περίπτωση που έχουν επέλθει τροποποιήσεις σε εθνικό 

επίπεδο, ως επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα λαμβάνονται υπόψη εκείνα που έχουν αν-

τικαταστήσει τα αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα.  

Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπά-

νω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις, 

δύνανται να αντικατασταθούν αυτά από ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή του 

δικαιολογητικού. Εάν στη χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή 

να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής 

ή συμβολαιογράφου της χώρας, στην οποία είναι εγκατεστημένος ο υποψήφιος ανάδοχος. 

Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδον-

ται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέ-

ρω νομικές καταστάσεις. Η υποχρέωση αυτή αφορά όλες τις πιο πάνω κατηγορίες υποψη-

φίων. Η Ένορκη αυτή Δήλωση ή υπεύθυνη δήλωση θα ισχύει μόνο εφόσον συνοδεύεται από 

βεβαίωση της Αρμόδιας Αρχής από την οποία ζητήθηκε το πιστοποιητικό ή έγγραφο, ότι δεν 

το εκδίδει. 

Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών επιφέρει τον απο-

κλεισμό του υποψηφίου αναδόχου από το διαγωνισμό και την επιβολή των κυρώσεων του 

άρθρου 20 παρ. 2 του Π.Δ. 118/2007. Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση υποβολής υπεύθυ-

νων δηλώσεων με αναληθές ή ανακριβές περιεχόμενο. 
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Άρθρο 2. Δικαίωμα Συμμετοχής 

2.1. Η διακήρυξη απευθύνεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

39 του Π.Δ.60/2007, που προσφέρουν είδη και υπηρεσίες σχετικές με το αντικείμενο του παρόντος 

διαγωνισμού, είτε αυτοτελώς είτε υπό μορφή ένωσης/κοινοπραξίας και λειτουργούν νόμιμα στην 

Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώ-

ρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγ-

κόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997.  

2.2.Ειδικότερα για τις ενώσεις φυσικών ή/ και νομικών προσώπων : 

Η ένωση φυσικών ή/ και νομικών προσώπων ή η κοινοπραξία υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία 

υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους συμμετέχοντες, που αποτελούν την ένωση ή την 

κοινοπραξία, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσ-

φορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλο-

υς της ένωσης ή της κοινοπραξίας. 

Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ή της κοινοπραξίας ευθύνεται εις ολόκλη-

ρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης του έργου, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους 

εκτέλεσης της σύμβασης. 

2.3. Κάθε Υποψήφιος ή κάθε Συμμετέχων σε ένωση ή κοινοπραξία Υποψηφίου, δεν μπορεί να 

μετέχει σε περισσότερες από μία προσφορές,. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, οι προσφορές στις 

οποίες συμμετέχει ο ίδιος Συμμετέχων, αποκλείονται από τον διαγωνισμό.  

2.4. Σε περίπτωση που οι προσφέροντες προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε 

τρίτους, συγκεκριμένο τμήμα των ζητούμενων από την παρούσα προκήρυξη υπηρεσιών και 

εργασιών, οφείλουν να καθορίσουν στην προσφορά τους αναλυτικά τις συγκεκριμένες υπηρεσίες, 

καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν, υποβάλλοντας μαζί με την προσφορά τους σχετικό 

συμφωνητικό στο οποίο να δηλώνεται ρητά η δέσμευση των υπεργολάβων για την εκτέλεση των 

ανατιθέμενων από τον προσφέροντα εργασιών και υπηρεσιών. Σε αυτή την περίπτωση, δεν αίρεται 

η ευθύνη του προσφέροντα για την εκτέλεση της σύμβασης, σε περίπτωση που αυτός αναδειχθεί 

ανάδοχος.  

2.5. Δεν μπορούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, με οποιαδήποτε ιδιότητα, τα Στελέχη των 

υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα που εμπλέκονται με οποιοδήποτε τρόπο στoν σχεδιασμό και την 

υλοποίηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ε.Σ.Π.Α. (Δ΄ Προγραμματική Περίοδος 2007-

2013). 

2.6. Προϋποθέσεις συμμετοχής 

Ο υποψήφιος πρέπει να διαθέτει αποδεδειγμένη επαγγελματική ενασχόληση, εξειδικευμένες γνώ-

σεις και εμπειρία σχετική με το φυσικό και τεχνικό αντικείμενο του έργου, όπως αυτό εξειδικεύεται 

στην παρούσα, ώστε να αντεπεξέλθει επιτυχώς στις απαιτήσεις του υπό ανάθεση έργου. 

Ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής στον παρόντα Διαγωνισμό αποτελεί ο Υποψήφιος Ανάδοχος να 

τεκμηριώνει εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έργου, αντίστοιχου περιεχομένου, μεγέθους και πολυπ-

λοκότητας με το προκηρυσσόμενο και το οποίο να έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς. 

Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας (φυσικών ή νομικών προσώπων) που υποβάλλει κοινή προσ-

φορά, οι προϋποθέσεις συμμετοχής μπορούν να καλύπτονται μερικώς για κάθε ένα μέλος της ένω-
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σης ή κοινοπραξίας, με την προϋπόθεση ότι στο σύνολό της, η Προσφορά της ένωσης /κοινοπραξίας 

καλύπτει εξ ολοκλήρου τις προϋποθέσεις των παραπάνω εδαφίων. 

Επίσης, θα πρέπει να αποδεικνύει σχέση εργασίας με το προς διάθεση προσωπικό προς την Αναθέ-

τουσα Αρχή.  

Ειδικότερα, αντικείμενο του προσφέροντα είναι η παροχή υπηρεσιών εξωτερικής αξιολόγησης, 

σύμφωνα με τον ακόλουθο κωδικό CPV: 79400000 - Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα δια-

χείρισης και συναφείς υπηρεσίες. 

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να επιδεικνύει εμπειρία υλοποίησης αντίστοιχων έργων κλίμα-

κας δαπάνης που θα αποδεικνύεται με προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων για ύπαρξη κύκλου 

εργασιών τριετίας τουλάχιστον 200% του προϋπολογισμού του προκηρυσσόμενου έργου.  

Θα συνεκτιμηθεί η ανάληψη αντίστοιχων έργων με περιεχόμενο που άπτεται των σχεδιαστικών α-

παιτήσεων του παρόντος έργου.  

Κάθε υποψήφιος ανάδοχος ορίζει ένα από τα στελέχη της ομάδας έργου ως Κύριο Υπεύθυνο – Συν-

τονιστή του Έργου (ΚΥΣΕ), που θα ηγηθεί της ομάδας έργου. Ειδικότερα η Ομάδα Έργου, επί ποινή 

αποκλεισμού θα απαρτίζεται από: 

- Τον Κύριο Υπεύθυνο – Συντονιστή του Έργου (ΚΥΣΕ), ο οποίος θα πρέπει να διαθέτει: Α) Πτυχίο Πα-

νεπιστημιακής Σχολής με Μεταπτυχιακή και Διδακτορική εξειδίκευση. Β) Αποδεδειγμένη δεκαπεν-

ταετή εμπειρία στον σχεδιασμό, την υλοποίηση και διαχείριση ολοκληρωμένων προγραμμάτων σε 

επίπεδο επικράτειας, σε θέματα συναφή με το προκηρυσσόμενο αντικείμενο (CPV). 

- Δύο (2) τουλάχιστον στελέχη εκτός του Συντονιστή του Έργου, με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: Α) 

Απόφοιτοι Πανεπιστημιακής Σχολής (ΑΕΙ), με εξειδίκευση στα θεματικά αντικείμενα του φυσικού 

έργου, Β) Πενταετή τουλάχιστον εμπειρία σε θέματα εκπόνησης μελετών, Γ)  Αποδεδειγμένη προϋ-

πηρεσία/ εμπειρία στην κατάρτιση, συμπλήρωση ερωτηματολογίων και διεξαγωγή συνεντεύξεων, 

Δ) Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία/ εμπειρία στη συλλογή στοιχείων, επεξεργασία, εξαγωγή συμπε-

ρασμάτων με τη χρήση επιστημονικών εργαλείων (π.χ. SPSS) και αξιολόγηση στατιστικών δεδομέ-

νων, Ε) Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία/ εμπειρία στην υλοποίηση έργων αξιολόγησης Έργων ή Προγ-

ραμμάτων. 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει τις ανωτέρω ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής, 

καταθέτοντας με την προσφορά του (εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών) ως στοιχεία τεκμηρίω-

σης συναφή εκτελεσθέντα έργα, συναφή επαγγελματικά προσόντα καθώς και οποιοδήποτε άλλο 

πιστοποιητικό ή αποδεικτικής αξίας έγγραφο που θεμελιώνει τις ελάχιστες απαιτούμενες τεχνικές 

και επαγγελματικές ικανότητες.  

 

Άρθρο 3. Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών – Κατάρτιση και περιεχόμενο προσφο-

ρών  

3.1. Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό, πρέπει να υποβάλουν εμπροθέσ-

μως την προσφορά τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ότι άλλο απαιτείται από την παρούσα 

διακήρυξη. Η κατάρτιση και υποβολή των προσφορών γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 

11 και 12 του Κανονισμού Προμηθειών Δημοσίου (Π.Δ. 118/2007).  

3.2. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην Δ/νση του ΙΚΠΙ με οποιοδήποτε τρόπο και παρα-
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λαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται μέχρι 

τη λήξη της καθοριζόμενης από τη διακήρυξη προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Προσφορές 

που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής μετά την καθοριζόμενη από 

τη διακήρυξη ημερομηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται χωρίς να 

αποσφραγιστούν. 

3.3. Οι Προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης και υποβάλ-

λονται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, όπως αναφέρεται κατωτέρω στον Πίνακα «Αντίτυπα 

Προσφοράς», δακτυλογραφημένες και υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα με εξαίρεση τους τεχνι-

κούς όρους που δύνανται να αναφέρονται και στην Αγγλική γλώσσα. Αν αυτοί δεν μπορούν να απο-

δοθούν στην Ελληνική θα αναφέρονται μόνον στην Αγγλική.  

Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο του έργου, σύμφωνα με τους όρους υποβολής προσφο-

ρών. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες, προσφορές που υποβάλλονται για 

τμήμα του έργου. Επίσης δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές. Σε πε-

ρίπτωση υποβολής τους, απορρίπτονται.  

Το ένα αντίτυπο θα φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ», σε όλες τις σελίδες. Όλες οι σελίδες του Πρω-

τοτύπου θα πρέπει επίσης να υπογράφονται από τον Υποψήφιο ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του. 

Αν υπάρχει διαφορά των στοιχείων μεταξύ του πρωτοτύπου και των αντιτύπων θα λαμβάνονται ως 

ορθά τα στοιχεία του πρωτοτύπου. 

Στο φάκελο κάθε Προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

 Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα. 

 Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό. 

 Ο αριθμός της Διακήρυξης. 

 Ο τίτλος του Έργου και του/των τμημάτων για τα οποία υποβάλλεται προσφορά. 

 Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

 Τα στοιχεία του αποστολέα. 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΙΚΠΙ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. ___/2012 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ:  

Πρόγραμμα Παρεμβάσεων Πρόληψης – Προαγωγής Υγείας σε υφιστάμενα δίκτυα στην Περιφέρεια 

Αττικής 

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού:    /     /2012 

Αποστολέας:............................................................ 

ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ  

Οι προσφορές κατατίθενται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, που πρέπει να περιλαμβάνει όλα 

όσα καθορίζονται στην παρούσα διακήρυξη. 

Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς θα συνοδεύεται από συνοδευτική επιστολή/αίτηση συμμετοχής 
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στο διαγωνισμό, προς την Αναθέτουσα Αρχή, στην οποία πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία του 

υποψηφίου και του σχετικού διαγωνισμού. Η αίτηση πρέπει να υπογράφεται από το νόμιμο εκπρό-

σωπο του προσφέροντος (σε περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας, από τον κοινό εκπρόσωπο που ορί-

ζεται για τον σκοπό αυτό από τους συμμετέχοντες στην ένωση/κοινοπραξία ή από τους εκπροσώ-

πους όλων των μελών). Στην αίτηση αναφέρονται και τα στοιχεία του ορισμένου, τυχόν, αντικλήτου.  

Μέσα στον κυρίως φάκελο της Προσφοράς, τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την Προσφορά στοι-

χεία ως εξής: 

Α. «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ» ο οποίος περιέχει τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής που υποβάλλονται 

με την προσφορά δηλαδή τις δηλώσεις, τα νομιμοποιητικά στοιχεία και κάθε άλλο απαραίτητο δικαιολο-

γητικό του Υποψήφιου Αναδόχου, τα οποία προσδιορίζονται στην παρούσα καθώς και η εγγυητική συμμε-

τοχής.  

Β. «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», (χωριστός σφραγισμένος φάκελος), ο οποίος περιέχει τα στοιχε-

ία της Τεχνικής Προσφοράς του Υποψήφιου Αναδόχου, όπως αυτά απαιτούνται από την παρούσα Διακή-

ρυξη. 

Γ. «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», (χωριστός σφραγισμένος φάκελος), ο οποίος περιέχει τα 

στοιχεία της Οικονομικής Προσφοράς του Υποψήφιου Αναδόχου, όπως αυτά απαιτούνται από την παρού-

σα Διακήρυξη.  

 

Οι ως άνω φάκελοι θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

Η Προσφορά πρέπει να έχει συνταχθεί με τον τρόπο, την τάξη, την αρίθμηση και τα χαρακτηριστικά 

που καθορίζονται στην παρούσα Διακήρυξη και να φέρει την υπογραφή του Υποψηφίου ή του νό-

μιμου εκπρόσωπού του, ενώ όλες οι σελίδες του Πρωτοτύπου θα πρέπει επίσης να υπογράφονται 

από ένα εκ των ανωτέρω προσώπων. 

Σε περίπτωση υποβολής Προσφοράς από Ένωση Εταιρειών ή Κοινοπραξία, η Προσφορά να υπογ-

ράφεται από όλα τα μέλη της Ένωσης ή από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογρα-

φική πράξη.  

Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της Προσφοράς, δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να 

τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως 

φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως 

φακέλου. 

Η Προσφορά και τα άλλα στοιχεία που θα τη συνοδεύουν θα υποβληθούν σε αριθμό αντιτύπων 

όπως αναφέρονται παρακάτω: 

 

Αντίτυπα Προσφοράς 

Δικαιολογητικά συμμετοχής Ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο 

Τεχνική Προσφορά Ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο σε ηλεκτρονική 

μορφή (σε μη επανεγγράψιμο CD) 

Οικονομική Προσφορά Ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο 
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Οποιοσδήποτε άλλος τρόπος υποβολής θα έχει σαν αποτέλεσμα να μη γίνει δεκτή η Προσφορά. 

Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο της Προσφοράς χρησιμοποιούνται συντομογραφίες, για τη δή-

λωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τον Υποψήφιο Ανάδοχο να αναφέρει σε συ-

νοδευτικό πίνακα την επεξήγησή τους. 

Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της Προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτρο-

πής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη. 

Μετά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των Προσφορών δεν γίνεται αποδεκτή αλλά 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της Διακήρυξης ή 

της Προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από την αρμόδια Επιτροπή και λαμβά-

νονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. Στην περίπτωση αυτή η 

παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον Υποψήφιο Ανάδοχο και δεν θεωρείται αντιπροσ-

φορά.  

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

που θα ορίζει η αρμόδια Επιτροπή.  

Περιπτώσεις Προσφορών που παρουσιάζουν επιφυλάξεις ή τροποποιήσεις σε οποιονδήποτε όρο 

της παρούσας Διακήρυξης απορρίπτονται. 

Σε περίπτωση συνυποβολής με την Προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακ-

τήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά το-

υς, τότε ο Υποψήφιος οφείλει να σημειώνει επ΄ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού 

χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι 

συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο την προστα-

σία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομέ-

νου. 

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Αν υπάρχει στην 

προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογ-

ραμμένη από τον Υποψήφιο Ανάδοχο, η δε Επιτροπή διενέργειας, κατά τον έλεγχο, μονογράφει την 

τυχόν διόρθωση ή προσθήκη.  

Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά 

την κρίση της Επιτροπής διενέργειας. 

Ρήτρα ηθικού περιεχομένου - Απορρίπτονται Προσφορές επιχειρήσεων που κατά παράβαση των 

άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους 

κάτω των 15 ετών. 

3.4. Οι προσφορές υπογράφονται από τον προσφέροντα ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του. Σε 

περίπτωση ένωσης φυσικών ή/ και νομικών προσώπων ή κοινοπραξίας, η προσφορά υπογράφεται 

από κάθε μέλος της ή, διαφορετικά, από τον τυχόν ορισθέντα εκπρόσωπό τους. 

Άρθρο 4. Χρόνος ισχύος προσφορών 

4.1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψηφίους αναδόχους επί εκατόν ογδόντα (180) 

ημέρες προσμετρούμενες από την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και για τον χρόνο 

που αποδέχθηκαν να παρατείνουν την προσφορά τους. Εάν οι διαγωνιζόμενοι κλήθηκαν να 

παρατείνουν την ισχύ των προσφορών τους, σύμφωνα με την παρ. 4.3 του παρόντος άρθρου και 
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αποδέχθηκαν την παράταση, οι προσφορές τους ισχύουν και τους δεσμεύουν και για το επιπλέον 

αυτό χρονικό διάστημα.  

4.2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την παρούσα διακήρυ-

ξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

4.3. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την Ανα-

θέτουσα Αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλε-

πόμενο από τη διακήρυξη. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης 

ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η 

αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρε-

τεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να 

παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου 

ορίου, παράταση της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του δια-

γωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους. 

4.4. Η ισχύς των προσφορών παρατείνεται αυτοδικαίως για όσο χρονικό διάστημα ενδεχομένως 

ανασταλεί η διαδικασία του διαγωνισμού ή εμποδιστεί ή βραδύνει η πρόοδος αυτού, συνεπεία 

άσκησης διοικητικής προσφυγής ή ενδίκου μέσου ή βοηθήματος κατά πράξεων ή παραλείψεων της 

Αναθέτουσας Αρχής, που αφορούν τον διαγωνισμό. Στην περίπτωση αυτή οι προσφέροντες 

υποχρεούνται να μεριμνούν για την παράταση, αντιστοίχως, της ισχύος της εγγυητικής επιστολής 

συμμετοχής. 

Άρθρο 5. Εναλλακτικές προσφορές 

Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές για το σύνολο ή μέρος του προκηρυσ-

σόμενου, με την παρούσα, έργου. Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές προσφορές, δε θα ληφθούν 

υπόψη.  

Άρθρο 6. Προσφερόμενη  τιμή 

6.1. Οι τιμές για τις προσφερόμενες υπηρεσίες, πρέπει να δίνονται σε ευρώ (€) και να 

αναγράφονται ολογράφως και αριθμητικώς. Στην προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνονται το σύνολο 

των προβλεπόμενων επιβαρύνσεων και δαπανών του Αναδόχου για την πλήρη εκτέλεση κάθε 

τμήματος του έργου για το οποίο υποβάλλεται προσφορά, περιλαμβανομένων και των εξόδων 

μετακινήσεων και διαμονής των στελεχών του Αναδόχου εκτός Αθηνών, που μπορεί να απαιτηθούν 

για την εκτέλεση του έργου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του.  

Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δύο ή και περισσότερα δεκαδικά ψηφία (άνευ 

ορίου), εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο 

στρογγυλοποιείται σε δύο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή 

μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε. 

6.2. Προσφορές με τις οποίες δεν δίνεται η τιμή σε ευρώ ή καθορίζεται μ’ αυτές σχέση του ευρώ 

προς ξένο νόμισμα, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

6.3. Η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, εφόσον δεν προκύπτει απ’ αυτήν με σαφήνεια η 

προσφερόμενη τιμή για το αντίστοιχο τμήμα του έργου.  

6.4. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

6.5. Οι τιμές θα δίδονται ως εξής: 
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- Τιμή με τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση που προβλέπε-

ται από τις ισχύουσες διατάξεις, χωρίς Φ.Π.Α.  

- Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό (%) στο οποίο υπάγεται η υπηρεσία. Σε περίπτωση που ανα-

φέρεται εσφαλμένο ποσοστό Φ.Π.Α., αυτό θα διορθώνεται από την Υπηρεσία. Η τιμή με 

κρατήσεις, και χωρίς Φ.Π.Α., θα λαμβάνεται υπόψη για την σύγκριση των προσφορών.  

6.6. Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον ανάδοχο μέχρι και την τελευταία οριστική 

τμηματική παραλαβή του έργου. Αποκλείεται η αναθεώρηση των τιμών της προσφοράς ή 

οποιαδήποτε αξίωση του Αναδόχου πέραν του αντιτίμου για το έργο που θα εκτελέσει, βάσει των 

τιμών της προσφοράς του. 

6.7. Σε οποιαδήποτε περίπτωση δεν αναγράφεται τιμή σε υλικά ή υπηρεσίες που αναφέρονται στην 

προσφορά, θεωρείται αμαχήτως ότι αυτά προσφέρονται δωρεάν. 

6.8. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητά από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτη-

τα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών (ιδίως όταν αυτές είναι ασυνήθιστα χαμηλές για 

το αντικείμενο του έργου), οι δε υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να παρέχουν τα στοιχεία αυτά 

και να διευκολύνουν κάθε σχετικό έλεγχο της Αναθέτουσας Αρχής.  

6.9. Εάν στο διαγωνισμό, οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές, χωρίς αναλυτική τεκ-

μηρίωση, θα εξετάζονται λεπτομερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για 

το σκοπό αυτό, θα ζητηθούν από τον προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκ-

ρινήσεις. Προσφορές με μεγάλη έκπτωση, που μετά την παροχή διευκρινήσεων δε διασφαλίζουν 

την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών, θα αποκλείονται..   

Άρθρο 7. Διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών – Ανακοίνωση τιμών 

7.1. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από το αρμόδιο όργανο διενέργειας του 

διαγωνισμού και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων αυτού (Επιτροπή Διαγωνισμού). 

7.2. Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την 

ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. 

7.3. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: 

7.3.1. Αποσφραγίζονται οι κυρίως φάκελοι καθώς και οι φάκελοι των τεχνικών προσφορών, 

μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και οι τεχνικές 

προσφορές κατά φύλλο. 

7.3.2. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μoνoγράφoνται και 

σφραγίζονται από την Επιτροπή και τοποθετούνται σ’ ένα νέο φάκελο, o οποίος επίσης 

σφραγίζεται και υπογράφεται από την ίδια Επιτροπή και παραδίδεται στην Υπηρεσία. 

7.3.3. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή του διαγωνισμού προβαίνει στην κατα-

χώρηση όσων έχουν υποβάλει προσφορές σε πρακτικό το οποίο υπογράφεται από τα μέλη 

της. 

7.4. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται μετά την ολοκλήρωση της αξιολό-

γησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, σε ημερομηνία που θα γνωστοποιηθεί στους συμ-

μετέχοντες μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax), δύο (2) τουλάχιστον ημέρες νωρίτερα. 

7.5. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά 

την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται, 
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εφόσον δεν ασκηθεί ένδικο μέσο κατά της απόφασης απόρριψης της προσφοράς ή εφόσον έχει 

παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενδίκων μέσων κατ’ αυτής ή έχει υποβληθεί παραίτηση 

από τυχόν ασκηθέν ένδικο μέσο. 

7.6. Αυτοί που δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών 

λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τιμών που 

προσφέρθηκαν. 

7.7. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η 

κατακύρωση, η Επιτροπή του διαγωνισμού προβαίνει επίσης στην αποσφράγιση του φακέλου των 

δικαιολογητικών των άρθρων 6 παρ. 2 και 8α παρ. 1 του Π.Δ. 118/2007, σε ημερομηνία και ώρα που 

θα γνωστοποιηθεί στους συμμετέχοντες, των οποίων έγινε τεχνικά αποδεκτή η προσφορά, με 

σχετική ανακοίνωση που θα τους αποσταλεί με τηλεομοιοτυπία (fax), δύο (2) τουλάχιστον ημέρες 

προ της ημερομηνίας αποσφράγισης του φακέλου. Όσοι δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω, 

να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών των άρθρων 6 

παρ. 2 και 8α παρ. 1 του Π.Δ. 118/2007, λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 

Τα δικαιολογητικά αυτά προσκομίζονται από τον διαγωνιζόμενο στον οποίο πρόκειται να γίνει η 

κατακύρωση, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, που φέρει τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου, ο οποίος 

παραδίδεται εμπρόθεσμα στο αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών. 

7.8. Το αποτέλεσμα της κατακύρωσης του διαγωνισμού θα γνωστοποιηθεί εγγράφως σε όλους τους 

συμμετέχοντες που υπέβαλαν παραδεκτές και τεχνικώς αποδεκτές προσφορές. 

Άρθρο  8. Αξιολόγηση προσφορών - κατακύρωση διαγωνισμού 

Η αξιολόγηση θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 

20 του Π.Δ. 118/2007.  

Η διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια: 

 Διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και των ελαχίστων προϋποθέσεων 

συμμετοχής που αναφέρονται σε παραγράφους των Άρθρων 1 και 2. Σε κάθε περίπτωση 

που κατά τη διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής απορριφθούν προτάσεις, 

η αρμόδια επιτροπή συντάσσει πρακτικό, στο οποίο τεκμηριώνει την απόρριψη ενός εκάσ-

του υποψηφίου. Αξιολόγηση της Προσφοράς γίνεται μόνο για τις προσφορές που μετά τη 

διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής κριθούν ότι πληρούν τις τεθείσες 

προϋποθέσεις.  

 Αξιολόγηση Τεχνικής Προσφοράς, που βασίζεται στο περιεχόμενο του φακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ».  

 Αξιολόγηση Οικονομικής Προσφοράς, που βασίζεται στο περιεχόμενο του φακέλου «ΟΙΚΟ-

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

 Τελική Αξιολόγηση – Πρακτικό Επιλογής Αναδόχου 

Σε περίπτωση που μια προσφορά δεν καλύπτει τις παραπάνω προϋποθέσεις, αποκλείεται από τη 

συνέχεια της διαδικασίας με αιτιολογημένο πρακτικό της Επιτροπής, ενώ οι Φάκελοι Τεχνικής και 

Οικονομικής προσφοράς επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.  

Το Έργο θα ανατεθεί µε βάση την συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά η οποία θα προ-
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κύψει από την στάθμιση της βαθμολόγησης τεχνικών κριτηρίων αξιολόγησης των Προσφερόντων 

και των αντίστοιχων οικονομικών προσφορών.  

Αξιολόγηση Τεχνικής Προσφοράς 

Για τις προσφορές που κρίθηκαν αποδεκτές και δεν απορρίφθηκαν για οποιοδήποτε λόγο σε προη-

γούμενο στάδιο της διαδικασίας διενέργειας, ακολουθεί βαθμολόγηση και κατάταξή τους. Προς τού-

το εφαρμόζεται ο ακόλουθος τύπος που βασίζεται στην βαθμολόγηση των κριτηρίων Β1 , Β2, Β3 με 

αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας (α, β, γ):  

ΒΤ =     α * Β1 + β * Β2  + γ * Β3 , όπου:  

Βτ = Βαθμολογία τεχνικής προσφοράς 

Β1 = Η βαθμολογία του πρώτου κριτηρίου 

Β2 = Η βαθμολογία του δευτέρου κριτηρίου 

Β3 = Η βαθμολογία του τρίτου κριτηρίου 

Οι συντελεστές βαρύτητας των επιμέρους κριτηρίων δίνονται στον παρακάτω πίνακα. 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

Α 

Πρόταση ανάπτυξης και μεθοδολογικής προσέγγισης της 

αξιολόγησης, για τους σκοπούς κάλυψης των απαιτήσεων 

του έργου. Σαφήνεια της πρότασης και κατανόηση των 

απαιτήσεων του Έργου.   

40% 100-110 

Β Σαφής περιγραφή και αξιοπιστία του χρονοδιαγράμματος 20% 100-110 

Γ 

Εξειδίκευση ρόλων και καθηκόντων στην υλοποίηση των 

επιμέρους φάσεων καθώς και βαθμός εμπλοκής τους. 

Αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα του οργανωτικού 

σχήματος 

40% 100-110 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ 100%  

 

Η βαθμολόγηση της προσφοράς με βάση τα καθορισμένα κριτήρια αξιολόγησης, γίνεται σύμφωνα 

με τον τρόπο που ορίζεται στο άρθρο 20 του Π.Δ. 118/2007. Ειδικότερα, κάθε επιμέρους στοιχείο 

εκάστης ομάδας κριτηρίων βαθμολογείται ως εξής: 

- Όλα τα επί μέρους στοιχεία των ομάδων βαθμολογούνται αυτόνομα με βάση τους 100 βαθ-

μούς. 

- Η βαθμολογία των επί μέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 βαθμοί για τις περιπτώσε-

ις που καλύπτονται ακριβώς όλοι οι απαράβατοι όροι. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 110 

βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. 

- Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε στοιχείου των ομάδων είναι το γινόμενο του επιμέρους 

συντελεστή βαρύτητας του στοιχείου επί την βαθμολογία του και η συνολική βαθμολογία της 

κάθε προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των στοιχείων και 
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των δύο ομάδων. 

- Η τελική βαθμολογία με βάση τα παραπάνω κυμαίνεται  από 100 έως 110 βαθμούς. 

Οικονομική Προσφορά 

Για τη συγκριτική βαθμολόγηση των οικονομικών προσφορών που κρίθηκαν αποδεκτές και δεν α-

πορρίφθηκαν σε προηγούμενο στάδιο της διαδικασίας διενέργειας, η Επιτροπή Αξιολόγησης λαμ-

βάνει υπόψη της  το κόστος κάθε προσφοράς, όπως αποδίδεται από τον προσφέροντα στην Οικο-

νομική του Προσφορά. 

Bκ = Συνολική αξία έργου χωρίς ΦΠΑ 

Σε περίπτωση ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών ή προσφορών που δεν ανταποκρίνονται στο φυσι-

κό αντικείμενο του έργου, ή θέτουν σε αμφισβήτηση την ομαλή διεξαγωγή του έργου, ή τον χρόνο 

παράδοσης του συνόλου ή τμημάτων του έργου, η Αναθέτουσα Αρχή πριν απορρίψει τις παραπάνω 

προσφορές, ζητεί εγγράφως διευκρινήσεις για την οικονομική προσφορά. Στην περίπτωση που οι 

παρεχόμενες επεξηγήσεις που αφορούν τον οικονομικό χαρακτήρα της μεθόδου παροχής υπηρεσί-

ας ή τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες υπό τις οποίες ο προσφέρων 

θα παράσχει την υπηρεσία ή την πρωτοτυπία του σχεδίου του προσφέροντος δεν κριθούν ικανοπο-

ιητικές, η προσφορά απορρίπτεται. 

Τελική αξιολόγηση  

Μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής και οικονομικής αξιολόγησης κατά τα προηγούμενα, η Επιτροπή 

κατατάσσει τις προσφορές σε πίνακα, κατά φθίνουσα σειρά του τελικού βαθμού, ο οποίος αποδίδε-

ται από την ακόλουθη σχέση: 

i

i

B

MΙΙ

MΑΑ

B
Bi 2,08,0  

Όπου: 

Βi = η συνολική βαθμολογία του διαγωνιζόμενου i 

Bτi = ο βαθμός τεχνικής αξιολόγησης του διαγωνιζόμενου i 

Bκi = το συνολικό κόστος της οικονομικής προσφοράς του διαγωνιζόμενου i 

MAXT = η υψηλότερη τεχνική βαθμολογία μεταξύ των διαγωνιζομένων 

ΜΙΝκ = Η χαμηλότερη οικονομική προσφορά μεταξύ των διαγωνιζομένων 

O υπολογισμός του Βi γίνεται μέχρι πέμπτο δεκαδικό ψηφίο. Το έκτο δεκαδικό ψηφίο αποκόπτεται 

όταν έχει τιμές 0,1,2,3,4. Στρογγυλοποιείται προς τα άνω όταν έχει τιμές 5,6,7,8 και 9. 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας, οι προσφορές που ισοβαθμούν κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά του 

βαθμού τεχνικής αξιολόγησης Bτi. 

Η με μεγαλύτερο βαθμό Βi προσφορά του πίνακα κατάταξης, θεωρείται η πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά. 

Άρθρο  9. Κρίση αποτελεσμάτων διαγωνισμού – Ανακοίνωση κατακύρωσης 

9.1. Η Επιτροπή του διαγωνισμού με εισήγησή της μπορεί να προτείνει: 

9.1.1.Την κατακύρωση της υλοποίησης του έργου, σύμφωνα με όσα ορίζει το άρθρο 21 παρ. (α) του 

Π.Δ.118/2007. Ειδικότερα, η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από σχετική γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτ-
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ροπής, διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού για μέρος του υπό 

προκήρυξη Έργου, που σε καμία περίπτωση δεν θα είναι λιγότερο του 50% του προβλεπόμενου 

στην Προκήρυξη. Διευκρινίζεται επίσης ότι η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης 

μεγαλύτερου από το προκηρυχθέν Έργο, μέχρι ποσοστού 15% επί του φυσικού αντικειμένου, με 

ανάλογη μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης και αύξηση του συμβατικού τιμήματος, 

σύμφωνα με τα άρθρο 21 του Π.Δ. 118/2007. 

9.1.2. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 21 

περ. δ΄, ε΄, στ΄ και ζ΄ του Π.Δ. 118/2007. 

9.2. Η κατακύρωση του διαγωvισμoύ θα αvακoιvωθεί εγγράφως στον αvακηρυχθέvτα ανάδοχο, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23 παρ. 1 του Π.Δ. 118/2007. Με την ανακοίνωση της 

κατακύρωσης η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί 

έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα. 

9.3. Ο ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε το έργο, υποχρεούται να προσέλθει σε δέκα (10) ημέρες 

από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, 

προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. Ο ανάδοχος μπορεί να 

προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης το αργότερο μέσα σε (15) δέκα πέντε ημέρες από την 

ημερομηνία της κοινοποίησης. Στην περίπτωση όμως αυτή, ο χρόνος παράδοσης υπολογίζεται μετά 

την παρέλευση δεκαημέρου από την κοινοποίηση της ανακοίνωσης. 

Άρθρο 10. Κατάρτιση της σύμβασης 

10.1. Μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης, και με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο προη-

γούμενο άρθρο, υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη η σύμβαση, το κείμενο της οποίας 

(σχέδιο σύμβασης) επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη. Η Υπηρεσία συμπληρώνει στο κείμενο 

της σύμβασης τα στοιχεία της προσφοράς του αναδόχου, με την οποία συμμετείχε αυτός στον 

διαγωνισμό και η οποία έγινε αποδεκτή με την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού σ’ 

αυτόν. Δεν χωρεί διαπραγμάτευση στο κείμενο της σύμβασης που επισυνάφθηκε στην διακήρυξη 

του διαγωνισμού, ούτε καθ’ οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συμπλήρωση της προσφοράς του 

αναδόχου.  

10.2. Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως 

προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή πα-

ραδρομών.  

10.3. Η σύμβαση που υπογράφεται περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία του έργου, οπωσδήποτε όμως 

αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 24 παρ. 2 του Π.Δ. 118/2007. 

10.4. Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο 

συμβαλλόμενα μέρη και υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση προβλέπεται από συμβατικό όρο, 

μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. 

10.5. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:  

10.5.1. Παραδόθηκαν όλα τα παραδοτέα του έργου και το έργο υλοποιήθηκε στο σύνολό του.  

10.5.2. Το έργο παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά).  

10.5.3.  Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν 

κυρώσεις ή εκπτώσεις.  
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10.5.4. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα 

μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.  

Άρθρο 11. Αποκλεισμός Συμμετοχής 

11.1. Από τον διαγωνισμό θα αποκλεισθούν όσοι δεν πληρούν ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια 

του άρθρου 43 παρ.1 του ΠΔ 60/2007, όπως ισχύει και συγκεκριμένα εάν οι ίδιοι ή σε περίπτωση 

που είναι ένωση προσώπων- έστω και ένας συμμετέχων στην ένωση οικονομικός φορέας, έχουν 

καταδικαστεί με αμετάκλητη καταδικαστικής απόφαση για : 

 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 1 της 

κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE L 

351-29.1.1998 σελ. 1), 

 Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης 

Μαΐου 1997 (ΕΕ C 195-25.6.1997) και στο άρθρο 3 παρ. 1 της κοινής δράσης 

98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου των Ε.Κ (ΕΕ L 358-31.12.1998, σελ. 2), 

  Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316-27.11.1995, σελ. 

48), 

 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 τη νομιμοποίηση εσόδων 

από παράνομες δραστηριότητες, επίσης  

 για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης (375 ΠΚ), της απάτης (386, 388 ΠΚ), 

της εκβίασης (385 ΠΚ), της πλαστογραφίας (216, 218 ΠΚ), της ψευδορκίας (224 ΠΚ), 

της δωροδοκίας (235-237 ΠΚ) και της δόλιας χρεωκοπίας (398 ΠΚ) ή της ανάλογης 

νομοθεσίας του κράτους εγκατάστασης., 

11.2. Επίσης κάθε Υποψήφιος μπορεί να αποκλειστεί από τον Διαγωνισμό, σύμφωνα με το άρθρο 

43 παρ.2 του ΠΔ 60/2007, εάν ο ίδιος ή σε περίπτωση που είναι ένωση προσώπων- έστω και ένας 

συμμετέχων στην ένωση οικονομικός φορέας : 

α) τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμ-

βιβασμό, ή αναστολή εργασιών ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από τις 

διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του, 

β) κινήθηκε εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, ή έκδοσης απόφασης α-

ναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού, ή οποιαδήποτε άλλη ανάλογη διαδικασία 

προβλεπόμενη από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του,  

γ) καταδικάστηκε με τελεσίδικη δικαστική απόφαση για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική 

διαγωγή του, 

δ) έχει διαπράξει συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού επαγγελματικό παράπτωμα, που 

μπορεί να διαπιστωθεί με οποιαδήποτε μέσο από την Αναθέτουσα Αρχή, 

ε) δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης σύμφωνα με την νομοθεσία της χώρας εγκατάστασής του, ή σύμφωνα με την ελληνική 
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νομοθεσία, 

στ) δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, τις σχετικές με την πληρωμή των φόρων και τελών, 

σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία ή της χώρας εγκατάστασής του, 

ζ) είναι ένοχος υποβολής σοβαρών ψευδών δηλώσεων ή παραλείψεως υποβολής των πληροφοριών 

που απαιτούνται κατ΄ εφαρμογή της παρούσης. 

11.3. Θα αποκλεισθεί επίσης :  

α) Ο Υποψήφιος που δεν έχει υποβάλλει εγγυητική επιστολή συμμετοχής, σύμφωνα με τα προβλε-

πόμενα στο παρόν τεύχος, 

β) Ο Υποψήφιος που δεν έχει υποβάλλει όλα τα απαιτούμενα έγγραφα επισήμως μεταφρασμένα 

στην Ελληνικής Γλώσσα,  

γ) Ο Υποψήφιος που δεν έχει υποβάλλει όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρούσα 

διακήρυξη, ή/και έχει παραβεί οποιαδήποτε υποχρέωση από τις αναφερόμενες στην παρούσα προ-

κήρυξη.  

δ) Ο Υποψήφιος που έχει αποκλειστεί από διαγωνισμούς για προμήθειες/υπηρεσίες του δημοσίου 

με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, 

ε) Ο Υποψήφιος που έχει απωλέσει το δικαίωμα να συμμετέχει σε δημόσιους διαγωνισμούς με α-

πόφαση άλλης δημόσιας υπηρεσίας ή ΝΠΔΔ ή φορέα του ευρύτερου δημοσίου τομέα, γιατί δεν εκ-

πλήρωσε τις συμβατικές του υποχρεώσεις, 

στ) Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού που έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω 

κυρώσεις, 

ζ) Οι ενώσεις προσώπων (φυσικών ή/ και νομικών) σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋ-

ποθέσεις αποκλεισμού της παραγράφου αυτής ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος της, 

η) Τα νομικά πρόσωπα, ο εκπρόσωπος των οποίων δεν έχει προσκομίσει κατά την υποβολή της 

προσφοράς το κατάλληλο αποδεικτικό εκπροσώπησης, 

θ) Οι ενώσεις φυσικών ή/ και νομικών προσώπων/ κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά 

και δεν προσκομίζουν συμφωνητικό μεταξύ των μελών τους, το οποίο θα αφορά το συγκεκριμένο 

έργο.   

Άρθρο 12. Εγγυήσεις 

12.1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν 

νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν, σύμφωνα με τα ισχύοντα, το δικαίωμα 

αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, θα 

συvoδεύovται από επίσημη μετάφραση, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Σε περίπτωση προσφο-

ρών ενώσεων φυσικών ή/ και νομικών προσώπων ή κοινοπραξιών, οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και 

τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας. 

Το ποσό των εγγυήσεων θα δίνεται σε ευρώ (€). 

12.2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης 

Ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται να καταθέσει στην υπηρεσία, το αργότερο κατά την υπογραφή 

της Σύμβασης, Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης των όρων της σύμβασης σύμφωνα με το συνημμένο υπό-

δειγμα, το ύψος της οποίας σε ευρώ αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% του συμβατικού τιμήματος χωρίς 
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ΦΠΑ. 

Σε περίπτωση Ένωσης Εταιρειών, η Εγγύηση περιλαμβάνει τον όρο ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις 

όλων των μελών της ένωσης. 

Επισημαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της προς υπογραφή 

σύμβασης και της εγγυητικής επιστολής προκαταβολής πρέπει να είναι αορίστου χρόνου, δηλαδή 

θα ισχύουν μέχρι επιστροφής τους στην Τράπεζα. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του 

έργου και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους συμβαλλόμενους. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να προβλέπει ότι σε περίπτωση κατάπτωσής της το οφειλόμενο 

ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου και θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το συ-

νημμένο υπόδειγμα. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρ.25 του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/2007) 

Οι εγγυήσεις πρέπει να είναι συμπληρωμένες σύμφωνα με τα συνημμένα υποδείγματα του 

παραρτήματος Α΄. Διαφορετική διατύπωση της εγγυητικής επιστολής, λόγω χρήσης τυποποιημένων 

εντύπων από τα πιστωτικά ιδρύματα, δεν καθιστά την εγγύηση απαράδεκτη, εφόσον αυτή έχει το 

υποχρεωτικό περιεχόμενο που καθορίζεται από το νόμο και την παρούσα διακήρυξη.   

Άρθρο 13. Διοικητικές Προσφυγές  

Κατά της Διακήρυξης του Διαγωνισμού, της συμμετοχής υποψηφίων σε αυτόν και της διενέργειας 

του, έως και την κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται ένσταση για λόγους νομιμότητας και ουσίας, 

της οποίας νόμιμη επίδοση θεωρείται η επίδοση προς την Αναθέτουσα Αρχή. 

Οι ανωτέρω ενστάσεις και προσφυγές υποβάλλονται εγγράφως και εξετάζονται από την αρμόδια 

επιτροπή Διαγωνισμού της Αναθέτουσας Αρχής, που συστήνεται για το λόγο αυτό. 

Άρθρο 14. Γλώσσα Εγγράφων Διαγωνισμού 

Οι προσφορές, τα υποβαλλόμενα μ’ αυτές δικαιολογητικά και γενικά όλα τα έγγραφα που 

απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισμού και την συμμετοχή σ’ αυτόν, συντάσσονται στην 

Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τεχνικούς όρους που μπορεί να αναφέρονται και σε άλλη γλώσσα, 

εφόσον δεν είναι δυνατό να αποδοθούν στην Ελληνική. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τα έγγραφα 

που απευθύνει ή υποβάλλει ο υποψήφιος Ανάδοχος κατά την διάρκεια της σύμβασης. 

Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε άλλο κράτος, συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην 

Ελληνική γλώσσα. 

Άρθρο 15. Ανωτέρα βία 

Σε όσες περιπτώσεις ο ανάδοχος επικαλείται ανωτέρα βία, ως λόγο αδυναμίας συμμόρφωσης προς 

τις συμβατικές του υποχρεώσεις, είναι υποχρεωμένος μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συ-

νέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να τα αναφέρει εγγράφως στην Αναθέτο-

υσα Αρχή και να προσκομίσει τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

Άρθρο 16. Διαδικασία επίλυσης διαφορών 

Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή, οφείλουν να καταβάλλουν προσπάθεια για την από κοινού 

ρύθμιση κάθε ζητήματος το οποίο τυχόν θα προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης. 

Κάθε διαφορά σχετική με τη σύμβαση (συμπεριλαμβανομένων και των ζητημάτων προσυμβατικής 
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και εξωσυμβατικής ευθύνης), επιλύεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια, και συγκεκριμένα τα Δικαστή-

ρια της Αθήνας, και σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο (δικονομικό και ουσιαστικό). 

Άρθρο 17. Σειρά Ισχύος  

Μετά την ανάθεση του έργου και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, η σειρά ισχύος της σύμβα-

σης και των τευχών δημοπράτησης του έργου ορίζεται ως εξής: 

 Κατακύρωση 

 Σύμβαση 

 Προσφορά 

 Διακήρυξη 
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ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

  

1. Προϋπολογισμός Έργου - Τρόπος Πληρωμής 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των δέκα οκτώ χιλιάδων ευρώ 

(18.000,00 €), πλέον ΦΠΑ 23% τεσσάρων χιλιάδων εκατόν σαράντα ευρώ (4.140,00 €), ήτοι συνολι-

κά στο ποσό των είκοσι δύο χιλιάδων εκατόν σαράντα ευρώ (22.140,00 €).  

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Αν-

θρώπινου Δυναμικού», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ.     

Οι δαπάνες θα βαρύνουν την ΣΑΕ 091/8 για το έργο με Κωδικό MIS 376093.  

Οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν σε ευρώ (€), με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών 

που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, κατά τον χρόνο πληρωμής. 

Η αμοιβή του Αναδόχου θα είναι κατ’ αποκοπή για το σύνολο του αντικειμένου της Σύμβασης. Στο 

τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες αμοιβές και δαπάνες για την εκτέλεση του Έργου χω-

ρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής έστω και εξ επιγενόμενης αιτίας και ενδε-

ικτικά: 

• Η αμοιβή του προσωπικού που διαθέτει ο Ανάδοχος. 

• Κάθε δαπάνη που αφορά οποιονδήποτε τρίτο, σχετικό με τις υπηρεσίες αυτές, συμπεριλαμ-

βανομένων των εισφορών σε κύρια και επικουρικά Ασφαλιστικά Ταμεία, της ασφάλισης έ-

ναντι όλων των ατυχημάτων (προσώπων, περιουσιών, κλπ.) ή υποχρεώσεων έναντι τρίτων 

κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών της παρούσας ή εξ αφορμής αυτών. Η πλήρωση των κρι-

τηρίων ασφαλιστικής κάλυψης και αποζημίωσης του προσωπικού του αναδόχου θα πρέπει 

να είναι σύμφωνη με την κείμενη νομοθεσία και θα εμπίπτει σε μηνιαίο έλεγχο της Αναθέ-

τουσας Αρχής. Τυχόν μη συμμόρφωση του Αναδόχου, επισύρει άμεση έκπτωσή του.  

• Κάθε δαπάνη που αφορά μετακίνηση του προσωπικού που διαθέτει ο Ανάδοχος. 

Δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή της αμοιβής του αναδόχου κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των υπη-

ρεσιών που θα αναλάβει σύμφωνα με την σχετική σύμβαση. 

Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών προ-

σώπων ή άλλων οργανισμών, η οποία, κατά νόμο, βαρύνει τον Ανάδοχο. 

Η αμοιβή θα καταβάλλεται σε τρεις (3) δόσεις με την παραλαβή των αντίστοιχων Παραδοτέων και 

την έγκρισή τους από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου, ως ακολούθως: 

- Υποβολή πρώτου παραδοτέου (30% της συνολικής συμβατικής αξίας του έργου) εντός δύο μηνών 

από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης μεταξύ Αναδόχου και Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο θα 

περιλαμβάνει έναν πρότυπο Οδηγό Εξωτερικής Αξιολόγησης όπου θα περιγράφεται αναλυτικά η 

επιστημονική μεθοδολογία υλοποίησης της έρευνας, όπως και όλα τα στάδια για την ολοκλήρωσή 

της. Ειδικότερα, ο οδηγός εξωτερικής αξιολόγησης θα περιέχει τους δείκτες και τη μεθοδολογία για 

την αξιολόγηση καθενός από αυτούς, τα στοιχεία τα οποία πρέπει να συγκεντρωθούν, τις πηγές και 

τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν τα βασικά δεδομένα του πληθυσμού στόχου, χρονοδιάγραμ-

μα σταδιακής υλοποίησης του υποέργου κ.τ.λ.  Θα πρέπει να γίνεται σαφής αναφορά στους τρόπο-

υς με τους οποίους θα διασφαλιστεί η εγκυρότητα, η αξιοπιστία και η αποτελεσματικότητα του 

προτεινόμενου μοντέλου της αξιολόγησης. Επίσης, θα πρέπει να γίνεται σαφής αναφορά σε τυχόν 
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δυσκολίες και περιορισμούς της έρευνας, όπως και σε τρόπους άρσης τους. 

- Υποβολή δεύτερου παραδοτέου – Ετήσια Ενδιάμεση Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης (50% της 

συνολικής συμβατικής αξίας του έργου), εντός δώδεκα μηνών από την υπογραφή της σχετικής σύμ-

βασης μεταξύ Αναδόχου και Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο συνιστά την ενδιάμεση αξιολόγηση και 

θα παρουσιάζει τα πρώτα αποτελέσματα της αξιολόγησης αναφορικά με την επίδραση του Προγ-

ράμματος στις συγκεκριμένες ομάδες στόχους που περιλαμβάνονται ως αποδέκτες (άμεσοι, έμμε-

σοι) στην περιγραφή του φυσικού αντικειμένου και έχουν εξυπηρετηθεί μέχρι τη στιγμή της υποβο-

λής του παραδοτέου, τη διάρθρωση και λειτουργία όλων των εμπλεκόμενων φορέων υλοποίησης 

του έργου,  την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων του έργου, και την τήρηση του προϋπολογιστικού 

κόστους του έργου. 

- Υποβολή τρίτου παραδοτέου – Τελική Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης (20% της συνολικής συμ-

βατικής αξίας του έργου), εντός δέκα έξι μηνών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης μεταξύ 

Αναδόχου και Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο αφορά στην τελική έκθεση αξιολόγησης της πράξης, 

αλλά και της επίδρασης του προγράμματος στις συγκεκριμένες ομάδες στόχους που περιλαμβάνον-

ται ως αποδέκτες (άμεσοι και έμμεσοι). Ειδικότερα, στο Α’ Μέρος θα γίνεται η αξιολόγηση στο επί-

πεδο του προγράμματος παρεμβάσεων πρόληψης – προαγωγής υγείας και στο Β’ Μέρος θα γίνεται 

η αξιολόγηση στο επίπεδο της οργάνωσης και λειτουργίας της Πράξης στο σύνολό της (επίτευξη 

στόχων, βαθμός υλοποίησης οικονομικού και φυσικού αντικειμένου πράξης). Η έκθεση θα κλείνει 

με προτάσεις, οι οποίες θα στηρίζονται στα προαναφερθέντα ευρήματα σχετικά με την υλοποίηση 

προγραμμάτων παρεμβάσεων πρόληψης - προαγωγής υγείας με την αξιοποίηση υφιστάμενων δικ-

τύων. 

Ο Ανάδοχος συνεργάζεται με τις υπηρεσίες της Αναθέτουσας Αρχής και δεν ευθύνεται για καθυστε-

ρήσεις που προέρχονται από υπαιτιότητα αυτής.  

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την αρτιότητα των παραδοτέων και την τήρηση του χρονοδιαγ-

ράμματος.  

Δεν προβλέπεται προκαταβολή για το έργο.  

Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο διακοπεί η προβλεπόμενη για το Έργο χρηματοδότηση, η 

Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της εν λόγω Σύμβασης αζημίως υπέρ αυτής.  

Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής, αυτά συνίστανται σε:  

• Πρωτότυπο Τιμολόγιο όπου αναγράφεται στην αιτιολογία το αντικείμενο του παραδοτέου, 

η Πράξη, το Υποέργο και το MIS 

• Απόδειξη εξόφλησης του σχετικού τιμολογίου 

• Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπ-

τει ότι κατά την ημερομηνία πραγματοποίησης της πληρωμής, ο Ανάδοχος είναι ενήμερος 

ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 

επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του. 

Σε περίπτωση που ανάδοχος είναι Ένωση εταιρειών, είναι δυνατό να προβλεφθεί στη Σύμβαση ότι 

το σύνολο των πληρωμών θα καταβάλλεται από την Αναθέτουσα Αρχή στο φυσικό ή νομικό πρόσω-

πο που έχει οριστεί ως ηγέτης της ένωσης (Project Leader). Με την ως άνω καταβολή επέρχεται ε-

ξόφληση έναντι κάθε μέλους της ένωσης και ουδεμία αξίωση δύναται να προβληθεί κατά της Ανα-
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θέτουσας Αρχής. Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη κράτηση, σύμφωνα με το άρθρο 35 του 

ΠΔ 118/2007.   

2. Διάρκεια και τόπος υλοποίησης του έργου 

Η διάρκεια υλοποίησης του Έργου καθορίζεται σε δέκα έξι (16) ημερολογιακούς μήνες από την υ-

πογραφή της σχετικής σύμβασης. Η παροχή των υπηρεσιών του θα γίνει σύμφωνα με την πρόταση 

του Αναδόχου και τις υποδείξεις της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου.  

3. Παραλαβή του έργου  

Η παραλαβή των παραδοτέων του έργου, όπως αυτά περιγράφονται στην παρούσα προκήρυξη, θα 

πραγματοποιηθεί από Επιτροπή Παραλαβής, η οποία θα συσταθεί με την έκδοση σχετικής διοικητι-

κής πράξης. Η Επιτροπή Παραλαβής σε περίπτωση καλής εκτέλεσης θα παραλαμβάνει τα παραδο-

τέα και θα συντάσσει σχετικό πρακτικό παραλαβής, στο οποίο θα εισηγείται την πληρωμή του Ανα-

δόχου σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης. Σε αντίθετη περίπτωση η επιβολή των 

νομίμων κυρώσεων (άρθρα 32 και 34 του ΠΔ 118/07) θα διερευνηθεί από την αρμόδια Επιτροπή, η 

οποία θα εισηγηθεί σχετικά στην Αναθέτουσα Αρχή.     

4. Κυρώσεις σε βάρος του Αναδόχου 

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Έργου θα καθοριστεί λεπτομερειακά στην σύμβαση που θα 

υπογραφεί με τον Ανάδοχο σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στην παρούσα Προκήρυξη. 

Σε περιπτώσεις καθυστερήσεων ως προς τις συμφωνημένες ημερομηνίες παράδοσης των προβλε-

πόμενων υπηρεσιών για λόγους που οφείλονται στον Ανάδοχο, καθώς και σε περιπτώσεις που τα 

ανωτέρω δεν παραδοθούν σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης και της Σύμβασης που θα υπογ-

ραφεί, τότε ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει ποινική ρήτρα για κάθε μέρα καθυστέρησης πο-

σοστό 2‰ επί του συμβατικού τιμήματος του μέρους του Έργου που καθυστερεί και μέχρι 15% επί 

του συνολικού συμβατικού τιμήματος. 

Διευκρινίζεται ότι οι προβλεπόμενες στο παραπάνω σημείο του παρόντος Άρθρου ρήτρες, επιβάλ-

λονται, πέραν της καθυστέρησης σε σχέση με την συμφωνημένη ημερομηνία αποπεράτωσης του 

έργου, κατ΄ αντιστοιχία και στις περιπτώσεις καθυστερήσεων ολοκλήρωσης ενδιάμεσων παραδοτέ-

ων η έγκαιρη ολοκλήρωση των οποίων αποτελεί ουσιώδη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση του 

συνολικού έργου. Σε περίπτωση επιβολής ρητρών για ενδιάμεσα παραδοτέα, αυτές μπορεί να α-

νακληθούν ή να επιστραφούν σε περίπτωση έγκαιρης ολοκλήρωσης του συνολικού έργου. Οι ρήτ-

ρες καθυστέρησης για ενδιάμεσα παραδοτέα, εάν δεν ανακληθούν, βαρύνουν τον Ανάδοχο επιπλέ-

ον των ρητρών που τυχόν θα επιβληθούν λόγω υπέρβασης της Συμφωνημένης Ημερομηνίας Απο-

περάτωσης του συνολικού έργου. 

Οι ποινικές ρήτρες μπορούν να εισπραχθούν είτε με παρακράτηση από την αμοιβή του Αναδόχου ή 

και κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής καλής εκτέλεσης. 

Εφόσον ο Ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από τις προβλεπόμενες ποινικές ρήτρες, κατα-

λογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επό-

μενη της λήξης του συμβατικού χρόνου παράδοσης μέχρι την ημερομηνία παράδοσης του τμήμα-

τος, με ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας. 

Σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας οι ως ανωτέρω ποινικές ρήτρες και τόκοι επιβάλλονται ανα-

λογικά σε όλα τα μέλη της Ένωσης ή Κοινοπραξίας. 
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Κατά τα λοιπά, στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, την ανάθεση ή τη 

σύμβαση, επιβάλλονται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση της 

Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς 

παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 34 παρ. 5 

του Π.Δ. 118/2007. 

5. Τροποποίηση σύμβασης  

Η Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών τροποποιείται όταν συμφωνήσουν εγγράφως προς τούτο τα δύο 

συμβαλλόμενα μέρη. Η Αναθέτουσα Αρχή, με την επιφύλαξη της εξασφάλισης των κατά περίπτωση 

απαιτούμενων εγκρίσεων, δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο συμπληρωματικές υπηρεσίες 

από τις προβλεπόμενες στην παρούσα, στην περίπτωση που αυτό αποδειχθεί απαραίτητο για την 

κάλυψη απρόβλεπτων αναγκών της Αναθέτουσας Αρχής, εξ αιτίας οργανωτικών ή άλλων ρυθμίσεων 

που είναι πιθανό να προκύψουν και ο Ανάδοχος, στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται στην υλοποί-

ηση του συμπληρωματικού αυτού έργου, σε χρόνο και με τρόπο που θα συμφωνηθεί από κοινού 

και με κόστος ίδιο ή ανάλογο του προσφερόμενου για ίδιες ή παρόμοιες αντίστοιχα υπηρεσίες.  

6. Υποχρεώσεις Ασφάλισης 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο ασφάλειας και προστασίας για την 

αποτροπή ζημιών ή φθορών και είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία ή βλάβη προσώπων, πραγμάτων ή 

εγκαταστάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, του προσωπικού της ή τρίτων και για την αποκατάσταση 

κάθε τέτοιας βλάβης ή ζημίας που είναι δυνατόν να προκληθεί κατά ή επ’ ευκαιρία της εκτέλεσης 

του Έργου από τον Ανάδοχο ή τους υπεργολάβους του εφ’ όσον οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη 

αυτών. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει και να διατηρεί ασφαλισμένο το προσωπικό του 

στους αρμόδιους ασφαλιστικούς οργανισμούς καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου. 

7. Εκχωρήσεις- Μεταβιβάσεις  

Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής.  

8. Πνευματικά Δικαιώματα 

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

και όλα τα υπόλοιπα παραδοτέα που θα αποκτηθούν ή θα αναπτυχθούν από τον Ανάδοχο με δαπά-

νες του έργου, θα αποτελούν ιδιοκτησία του ΙΚΠΙ που μπορεί να τα διαχειρίζεται και να τα εκμεταλ-

λεύεται, εκτός και αν ήδη υπάρχουν σχετικά πνευματικά δικαιώματα. Σε περίπτωση δικαστικής δι-

εκδίκησης από τρίτους που αφορά στο αντικείμενο της σύμβασης, τυχόν επιδικαζόμενη αποζημίω-

ση θα βαρύνει απ’ ευθείας τον ανάδοχο, ο οποίος καθίσταται δικονομικός εγγυητής, η δε αναθέτο-

υσα αρχή θα προσεπικαλέσει τον ανάδοχο στη σχετική δίκη.  

9. Εμπιστευτικότητα 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της ισχύος της Σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος δεν 

επιτρέπεται, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, να αποκαλύπτει σε 

τρίτους (συμπεριλαμβανομένων και των εκπροσώπων του Ελληνικού και Διεθνούς Τύπου) εμπιστε-

υτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την υλοποίηση του Έργου, ού-

τε να 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 συνερ-

γαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση.  
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Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα Αρχή δικαι-

ούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας της και την παύση κοινοποίησης των εμπιστευ-

τικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον. 

10. Λύση – Καταγγελία της σύμβασης – Έκπτωση Αναδόχου 

10.1. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει εγγράφως τη Σύμβαση και να κηρύξει έκπτωτο 

τον Ανάδοχο, λόγω υπαιτιότητάς του, 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 εκχωρεί τη Σύμβαση  

γ) εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του επαγ-

γέλματός του 

δ) Σε περίπτωση παράβασης από τον ανάδοχο οιουδήποτε από τους όρους της διακήρυξης και της 

σχετικής σύμβασης, ή πλημμελούς εκτέλεσης των υποχρεώσεών του. 

ε) 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. 

Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον Ανάδοχο της εκ μέρους της 

Αναθέτουσας Αρχής καταγγελίας. Κατ’ εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, κατ’ ενάσκηση διακ-

ριτικής 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 επέρ-

χονται αυτόματα με την πάροδο της ταχθείσας προθεσμίας, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή γνωστο-

ποιήσει 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 διασφάλι-

ση προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων. 

β) Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, όποια εργασία (ολοκληρω-

μένη ή μη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του καθώς και τα πάσης φύσεως υποστηρικτικά έγ-

γραφα και μέσα (μαγνητικά ή μη) και να μεριμνήσει όπως οι συνεργάτες του πράξουν το ίδιο. 

Το συντομότερο δυνατό μετά την καταγγελία της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή βεβαιώνει την αξία 

του παρασχεθέντος μέρους του Έργου καθώς και κάθε οφειλή έναντι του Αναδόχου κατά την ημε-

ρομηνία καταγγελίας. Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρω-

τέου σύμφωνα με τη Σύμβαση προς τον Ανάδοχο μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώ-

σεων και οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αγοράσει, σε τιμές αγοράς, τις παρασχεθείσες υπηρεσίες που δεν 

έχει ακόμα πληρώσει. Οι όροι της αγοράς εναπόκεινται στην κρίση της Αναθέτουσας Αρχής. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετα από τον Ανάδοχο αποζημίωση για κάθε ζη-

μία που υπέστη μέχρι του ανώτατου ποσού του Συμβατικού Τιμήματος που αντιστοιχεί στην αξία 

του τμήματος του Έργου που δεν μπορεί, λόγω πλημμελούς εκτελέσεως της Σύμβασης, να χρησιμο-
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ποιηθεί για τον προοριζόμενο σκοπό. 

Για τα θέματα κήρυξης του Αναδόχου έκπτωτου, έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 

34 του ΠΔ 118/2007. 

10.2. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να προχωρήσει σε λύση της σύμβασης, στην περίπτωση που 

επιθυμεί να περιορίσει το αντικείμενο του έργου (πάντοτε μετά από σχετική έγκριση της Ειδικής 

Υπηρεσίας Διαχείρισης της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης). Στην περίπτωση αυτή η πρόωρη λύση 

της σύμβασης δε δημιουργεί οικονομικές απαιτήσεις από την πλευρά του Αναδόχου. 
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ΜΕΡΟΣ Β΄ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ 

Το Ινστιτούτο Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής έχει αναλάβει την εκπόνηση της Πράξης: 

«Πρόγραμμα Παρεμβάσεων Πρόληψης – Προαγωγής Υγείας σε υφιστάμενα δίκτυα στην Περιφέρε-

ια Αττικής» η οποία χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Άξονα 

Προτεραιότητας 14: Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον Τομέα Ψυχικής Υγείας, Ανάπτυξη της 

Α’θμιας Φροντίδας Υγείας και προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού στις 3 Περιφέρειες 

Σταδιακής Εξόδου και εντάσσεται στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» της προγραμματι-

κής περιόδου «ΕΣΠΑ 2007-2013» χρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ε.Ε.   

Αναλυτικότερα, η Πράξη στοχεύει στο σχεδιασμό και υλοποίηση ενός καινοτόμου προγράμματος 

προσυμπτωματικού ελέγχου και ενημέρωσης του πληθυσμού για την πρόληψη των καρδιαγγεια-

κών νοσημάτων, του καρκίνου και του διαβήτη στην περιφέρεια Αττικής με  έμφαση στους κοινωνι-

κό-οικονομικά υποβαθμισμένους πληθυσμούς Δήμων. Το έργο θα υλοποιηθεί μέσω των υποέργων: 

ΥΠΟΕΡΓΟ-1. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΥΠΤΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΚΑΡ-

ΚΙΝΟ, ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΑ & ΔΙΑΒΗΤΗ, όπου θα αναπτυχθεί το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης των βασι-

κών παραγόντων κινδύνου και η πλαστικοποιημένη κάρτα με τις βασικές προληπτικές εξετάσεις 

(κατά φύλο και ηλικία) για την πρόληψη καρδιαγγειακών νοσημάτων, καρκίνου και σακχαρώδους 

διαβήτη. Το ΙΚΠΙ θα ορίσει τα δημόσια κέντρα όπου θα υλοποιηθούν οι προσυμπτωματικοί έλεγχοι 

(μέτρηση σακχάρου, χοληστερόλης, αρτηριακής πίεσης, μαστογραφία, τεστ Παπανικολάου, ανίχνε-

υση αιμοσφαιρίνης στα κόπρανα βάσει φύλου/ ηλικίας). Μετά από την οριστικοποίηση των κέν-

τρων και μετά από σχετική δημοσιότητα (ομιλίες σε δήμους και νοσοκομεία & Υποέργο 2), το ΙΚΠΙ 

θα οργανώσει τις ανωτέρω δράσεις. Κατά την επίσκεψή τους στα κέντρα όπου θα πραγματοποιεί-

ται ο προσυπτωματικός έλεγχος, οι συμμετέχοντες θα συμπληρώνουν εθελοντικά τα ερωτηματολό-

για υγείας και θα λαμβάνουν έντυπη ή ηλεκτρονική εξατομικευμένη έκθεση αξιολόγησης (οδηγίες 

για τη βελτίωση της υγείας τους) από ειδικούς επιστήμονες. 

ΥΠΟΕΡΓΟ-2. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 

Προβολή του προσυμπτωματικού ελέγχου (αφίσες, φυλλάδια, εκδήλωση, ραδιοφωνικό σποτ, κατα-

χωρήσεις σε έντυπα). Σε επίπεδο πρόληψης, διανομή της πλαστικοποιημένης κάρτας σε σημεία 

πραγματοποίησης εξετάσεων και ενημερωτικών ομιλιών. Θα λειτουργεί ενημερωτικά και ιστοσελί-

δα με ενημερωτικό υλικό και δωρεάν διαδραστικές εφαρμογές. 

ΥΠΟΕΡΓΟ-3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΟΥ (διαδικασίες, αποτελέσματα, βαθμός ολοκλήρωσης οικονομικού/ 

φυσ. αντικειμένου) 

Στο πλαίσιο της προαναφερθείσας Πράξης, εκτελείται το Υποέργο 3: «Αξιολόγηση έργου» που αφο-

ρά στην αξιολόγηση της πράξης αναφορικά με το φυσικό και οικονομικό της (διαδικασίες, αποτε-

λέσματα, βαθμός ολοκλήρωσης οικονομικού/ φυσ. αντικειμένου).  

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 

Το παρόν έργο αφορά στην εξωτερική αξιολόγηση του προγράμματος παρεμβάσεων πρόληψης –

προαγωγής υγείας με έμφαση στην επίδραση των ωφελουμένων της Πράξης, αλλά και της Πράξης 

στο σύνολό της (στόχοι, φυσικό και οικονομικό αντικείμενο). Τα Υποέργα της εξωτερικής αξιολόγη-

σης συνίστανται στη συστηματική ανάλυση των σπουδαιότερων πλευρών του προγράμματος, με 

έμφαση στο όφελος που απεκόμισαν οι ωφελούμενοι της πράξης, αλλά και την επίδραση των εμ-

πλεκομένων φορέων . Με το πέρας της διαδικασίας εξετάσεων, θα γίνεται εξωτερική αξιολόγηση 
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της διαδικασίας στον άμεσα ωφελούμενο πληθυσμό, αλλά και των εμπλεκομένων στη διαδικασία 

αξιολόγησης / καταγραφής ερωτηματολογίου υγείας από τους συμμετέχοντες επαγγελματίες υγεί-

ας. Θα ακολουθήσει επεξεργασία των αποτελεσμάτων, τα οποία θα είναι διαθέσιμα και θα αξιο-

ποιηθούν για την αξιολόγηση των επιμέρους δραστηριοτήτων του προγράμματος. Η εξωτερική αξι-

ολόγηση θα πραγματοποιηθεί σε τρία διακριτά επίπεδα: 

Α. Σε επίπεδο διοργάνωσης ειδικών προγραμμάτων πραγματοποίησης προληπτικών εξετάσεων. Εν-

δεικτικά και όχι περιοριστικά, αναφορικά με τις διαδικασίες εφαρμογής των ειδικών προγραμμά-

των προληπτικών εξετάσεων, στο βαθμό ανταπόκρισης & συμμετοχής, στο βαθμό ικανοποίησης 

από την πλευρά των συμμετεχόντων (ωφελουμένων). 

Β. Σε επίπεδο πραγματοποίησης των ενημερωτικών ομιλιών για θέματα πρόληψης και προαγωγής 

υγείας, όπου θα αξιολογηθεί ο βαθμός συμμετοχής και ενδιαφέροντος, ο βαθμός κατανόησης του 

αντικειμένου των ενημερωτικών ομιλιών, η επίτευξη των στόχων. 

Γ. Σε επίπεδο της οργάνωσης και λειτουργίας της Πράξης στο σύνολό της όσον αφορά στο βαθμό 

υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της Πράξης, των αναμενόμενων αποτελεσ-

μάτων, στο βαθμό επίτευξης στόχων & εφαρμογής των βασικών αρχών της Πράξης. Πρόσθετα, θα 

αποτυπωθούν και θα αξιολογηθούν ως προς την επάρκεια και αποτελεσματικότητά τους οι ενέργε-

ιες προβολής/ δημοσιότητας της Πράξης συνολικά. 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ: Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την αξιολόγηση τουλάχιστον του 50% του πληθυσ-

μού/ ωφελούμενων της Πράξης (1.000 άτομα).  

Οι μετακινήσεις (όπου αυτό απαιτηθεί) γίνονται με τη μέριμνα και την ευθύνη του αναδόχου. 

Τεχνικές Αξιολόγησης: Για την εκπόνηση της αξιολόγησης θα χρησιμοποιηθεί υποχρεωτικά το ερω-

τηματολόγιο. Πρόσθετα, ο Ανάδοχος μπορεί να χρησιμοποιήσει εναλλακτικά ή συνδυαστικά μία 

τουλάχιστον από τις παρακάτω μεθόδους και τεχνικές, που θα αποτυπωθούν και θα τεκμηριωθούν 

στο προτεινόμενο από τον ανάδοχο μεθοδολογικό οδηγό αξιολόγησης του έργου: α) Συνέντευξη, β) 

Παρατήρηση, γ) Μελέτη περίπτωσης, δ) Ανάλυση περιεχομένου. Για την εξαγωγή συμπερασμάτων 

θα χρησιμοποιηθούν τεχνικές συγκέντρωσης, στατιστικής επεξεργασίας και ανάλυσης πληροφορι-

ών. 

Το ΙΚΠΙ, ως νόμιμος και αποκλειστικός ιδιοκτήτης των παραγόμενων από τον ανάδοχο προϊόντων, 

έχει το δικαίωμα να κάνει χρήση του συνόλου ή μερών αυτών ή γενικότερα να αξιοποιήσει τα πα-

ραπάνω, ανάλογα με τις διάφορες υποχρεώσεις ή ανάγκες του ή την κρίση των συντεταγμένων ορ-

γάνων του. Σε κάθε περίπτωση το παραγόμενο προϊόν αποτελεί ιδιοκτησία του ΙΚΠΙ, απαγορευμέ-

νης της χρήσης του από τον ανάδοχο, ο οποίος μόνο κατόπιν γραπτής άδειας του ΙΚΠΙ και μόνο για 

εκπαιδευτικούς λόγους μπορεί να κάνει χρήση τμημάτων τους. 

2. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

Ο Ανάδοχος και τα στελέχη του οφείλει την παροχή των εξειδικευμένων υπηρεσιών του για την υ-

λοποίηση του Έργου, σε χρονικό διάστημα δέκα έξι μηνών (16) μηνών από την ημερομηνία υπογ-

ραφής της Σύμβασης Έργου. Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Παρα-

λαβής του Έργου, τα ακόλουθα παραδοτέα:  

- Υποβολή πρώτου παραδοτέου (30% της συνολικής συμβατικής αξίας του έργου) εντός δύο μηνών 

από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης μεταξύ Αναδόχου και Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο θα 

περιλαμβάνει έναν πρότυπο Οδηγό Εξωτερικής Αξιολόγησης όπου θα περιγράφεται αναλυτικά η 
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επιστημονική μεθοδολογία υλοποίησης της έρευνας, όπως και όλα τα στάδια για την ολοκλήρωσή 

της. Ειδικότερα, ο οδηγός εξωτερικής αξιολόγησης θα περιέχει τους δείκτες και τη μεθοδολογία για 

την αξιολόγηση καθενός από αυτούς, τα στοιχεία τα οποία πρέπει να συγκεντρωθούν, τις πηγές και 

τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν τα βασικά δεδομένα του πληθυσμού στόχου, χρονοδιάγραμ-

μα σταδιακής υλοποίησης του υποέργου κ.τ.λ.  Θα πρέπει να γίνεται σαφής αναφορά στους τρόπο-

υς με τους οποίους θα διασφαλιστεί η εγκυρότητα, η αξιοπιστία και η αποτελεσματικότητα του 

προτεινόμενου μοντέλου της αξιολόγησης. Επίσης, θα πρέπει να γίνεται σαφής αναφορά σε τυχόν 

δυσκολίες και περιορισμούς της έρευνας, όπως και σε τρόπους άρσης τους. 

- Υποβολή δεύτερου παραδοτέου - Ετήσια Ενδιάμεση Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης (50% της 

συνολικής συμβατικής αξίας του έργου), εντός δώδεκα μηνών από την υπογραφή της σχετικής σύμ-

βασης μεταξύ Αναδόχου και Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο συνιστά την ενδιάμεση αξιολόγηση και 

θα παρουσιάζει τα πρώτα αποτελέσματα της αξιολόγησης αναφορικά με την επίδραση του Προγ-

ράμματος στις συγκεκριμένες ομάδες στόχους που περιλαμβάνονται ως αποδέκτες (άμεσοι, έμμε-

σοι) στην περιγραφή του φυσικού αντικειμένου και έχουν εξυπηρετηθεί μέχρι τη στιγμή της υποβο-

λής του παραδοτέου, τη διάρθρωση και λειτουργία όλων των εμπλεκόμενων φορέων υλοποίησης 

του έργου,  την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων του έργου, και την τήρηση του προϋπολογιστικού 

κόστους του έργου. 

- Υποβολή τρίτου παραδοτέου - Τελική Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης (20% της συνολικής συμ-

βατικής αξίας του έργου), εντός δέκα έξι μηνών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης μεταξύ 

Αναδόχου και Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο αφορά στην τελική έκθεση αξιολόγησης της πράξης, 

αλλά και της επίδρασης του προγράμματος στις συγκεκριμένες ομάδες στόχους που περιλαμβάνον-

ται ως αποδέκτες (άμεσοι και έμμεσοι). Ειδικότερα, στο Α’ Μέρος θα γίνεται η αξιολόγηση στο επί-

πεδο του προγράμματος παρεμβάσεων πρόληψης – προαγωγής υγείας και στο Β’ Μέρος θα γίνεται 

η αξιολόγηση στο επίπεδο της οργάνωσης και λειτουργίας της Πράξης στο σύνολό της (επίτευξη 

στόχων, βαθμός υλοποίησης οικονομικού και φυσικού αντικειμένου πράξης). Η έκθεση θα κλείνει 

με προτάσεις, οι οποίες θα στηρίζονται στα προαναφερθέντα ευρήματα σχετικά με την υλοποίηση 

προγραμμάτων παρεμβάσεων πρόληψης - προαγωγής υγείας με την αξιοποίηση υφιστάμενων δικ-

τύων. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Στον Φάκελο Τεχνικής Προσφοράς περικλείεται η ανάλυση της τεχνικής προσφοράς του υποψηφίου 

αναδόχου, παρουσιάζεται η κατανόηση του αντικειμένου κατά τον υποψήφιο ανάδοχο, καθώς και η 

μεθοδολογία προσέγγισης του έργου. Ιδιαίτερο βάρος πρέπει να δοθεί στις ακόλουθες ενότητες:   

1. Ενότητα 1: «Μεθοδολογία, Σαφήνεια της πρότασης και κατανόηση των απαιτήσεων του Έργου» 

Η ενότητα «Μεθοδολογία, Σαφήνεια της πρότασης και κατανόηση των απαιτήσεων του Έργου»  πε-

ριλαμβάνει την ολοκληρωμένη αντίληψη του υποψηφίου Αναδόχου για το έργο και την αναλυτική 

περιγραφή του τρόπου με τον οποίο αυτός σκοπεύει να το προσεγγίσει και να το υλοποιήσει. Ο υ-

ποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να περιγράψει με σαφήνεια τη μεθοδολογική προσέγγισή του, αιτι-

ολογώντας όπου απαιτείται τις επιλογές του σε σχέση με την αντίληψή του για τις απαιτήσεις του 

συγκεκριμένου έργου και απαντώντας τεκμηριωμένα στις ειδικές απαιτήσεις της παρούσας Προκή-

ρυξης. Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί: 

- Στην κατανόηση – εμβάθυνση στις απαιτήσεις του έργου και στη δυνατότητα άμεσης αντα-
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πόκρισης σ’ αυτές. 

- Στην περιγραφή της μεθοδολογίας υλοποίησης του έργου και τα εργαλεία υποστήριξής της. 

Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει να περιγράψουν τη μεθοδολογία της εξωτερικής αξιολό-

γησης και του τρόπου συλλογής δεδομένων. Επίσης, θα πρέπει να περιγράψουν αναλυτικά 

τα υποστηρικτικά μέσα και εργαλεία που θα αξιοποιηθούν για την υλοποίηση του έργου.  

- Στην αναλυτική περιγραφή των πακέτων εργασίας και των παραδοτέων του Έργου σε πλήρη 

αντιστοίχηση με τις απαιτούμενες εργασίες του έργου του. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην 

ορθολογική προσέγγιση και την πληρότητα των πακέτων εργασίας. 

2. Ενότητα «Χρονοδιάγραμμα παράδοσης παραδοτέων ανά κατηγορία» 

Η ενότητα Χρονοδιάγραμμα παράδοσης παραδοτέων ανά κατηγορία, αφορά τον μεθοδολογικό 

σχεδιασμό και την ετοιμότητα του Αναδόχου να ανταποκριθεί στους χρόνους που θέτει η Αναθέτο-

υσα Αρχή. Αναλυτικά η προσέγγιση του Αναδόχου θα περιλαμβάνει τη μεθοδολογία κάλυψης όλων 

των ενοτήτων παραδοτέων του έργου, τα ενδεχόμενα προβλήματα που πιθανά προκύψουν καθώς 

τον τρόπο που προτείνεται να αντιμετωπισθούν έτσι ώστε να υποστηριχθεί το έργο απρόσκοπτα.  

3. Ενότητα «Ικανότητα και αποτελεσματικότητα του οργανωτικού σχήματος της Ομάδας Έργου» 

Η ενότητα «Ικανότητα και αποτελεσματικότητα του οργανωτικού σχήματος της Ομάδας Έργου» πε-

ριέχει αναλυτική περιγραφή της Ομάδας Έργου και του οργανωτικού της σχήματος, καθώς και τον 

προτεινόμενο τρόπο οργάνωσης και συντονισμού των στελεχών της Ομάδας Έργου, έτσι ώστε οι 

στόχοι και τα παραδοτέα του έργου να επιτευχθούν στον δεδομένο χρόνο εκτέλεσης του έργου. 

Στην ενότητα αυτή θα παρατεθούν αναλυτικά στοιχεία για το ρόλο και τα καθήκοντα της Ομάδας 

Έργου, των υπεργολάβων που θα απαιτηθούν, των εμπειρογνωμόνων που θα συμβληθούν με τον 

Ανάδοχο, καθώς και στοιχεία που θα τεκμηριώνουν την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα του 

οργανωτικού σχήματος σε σχέση με τους προσδοκώμενους στόχους (αποτελεσματικότητα, ποιότη-

τα, ταχύτητα ανταπόκρισης).   
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(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Διακήρυξης υπ’ αριθ. 06/2012) 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 

 

ΕΚΔΟΤΗΣ ……………………………………………. 
 
                            Ημερομηνία έκδοσης  ………………… 
 
Προς το  «…………………………» (πλήρη στοιχεία) 
 
Εγγύηση μας υπ’ αριθ. ………………………………. 
για ποσό ΕΥΡΩ ……………………………  
 
Πληροφορηθήκαμε ότι η Εταιρία (ή η Ένωση Εταιριών ή Κοινοπραξία ……………………….) οδός  
…………………….. αριθ. ……………. ως ανάδοχος πρόκειται να συνάψει μαζί σας, ως αγοραστές, σύμβα-
ση, που θα καλύπτει την υλοποίηση του έργου …………………………..…., συνολικής αξίας 
…………………………… (εκτελούμενη δυνάμει της υπ’ αριθ. 06/2012 διακήρυξης του Ινστιτούτου Κοινω-
νικής και Προληπτικής Ιατρικής και ότι σύμφωνα με σχετικό όρο στη σύμβαση αυτή η εταιρία (ή η 
Ένωση ή Κοινοπραξία) υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης, ποσού ίσου προς το 
10% της συμβατικής αξίας των ειδών δηλαδή για  ΕΥΡΩ …………………….... 
Μετά τα παραπάνω, η Τράπεζα …………………………….. παρέχει την απαιτούμενη εγγύηση υπέρ της 
εταιρίας (ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, υπέρ των Εταιριών 1) …………….…… …………………….. 
και 2) ………………………………………. ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκλη-
ρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης  ή Κοινοπραξίας), και εγγυά-
ται προς εσάς με την παρούσα, ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως, παραιτούμενη του δικαιώματος της 
διαιρέσεως και διζήσεως,  να καταβάλλει μέσα σε τρεις (3) ημέρες, ανεξάρτητα από τυχόν αμφισβη-
τήσεις, αντιρρήσεις ή ενστάσεις της εταιρίας και χωρίς έρευνα του βάσιμου ή μη της απαίτησής σας, 
μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση και δήλωσή σας ότι η εταιρία παρέβη ή παρέλειψε να εκπλη-
ρώσει οποιοδήποτε όρο της σύμβασης, κάθε ποσό που θα ορίζετε στη δήλωση σας και που δεν θα 
ξεπερνά το οριζόμενο στην εγγύηση αυτή. 
 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτό-
σημου. 
 
Η παρούσα ισχύει μέχρι την ………………………….  
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας πριν από 
την ημερομηνία λήξης της.       
Βεβαιώνουμε ότι το ποσό των εγγυήσεων μας, που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα Νομικά Πρόσω-
πα Δημοσίου Δικαίου,  μαζί με το ποσό της εγγύησης αυτής, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων 
που έχει καθοριστεί για την Τράπεζα μας.    

       (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης υπ’ αριθ. 06/2012) 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ΄ αριθμ…../2012 

 

ΣΎΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:  

«Αξιολόγηση έργου», για το Ινστιτούτο Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής, το οποίο εντάσσεται 
στην Πράξη «Πρόγραμμα Παρεμβάσεων Πρόληψης – Προαγωγής Υγείας σε υφιστάμενα δίκτυα στην 
Περιφέρεια Αττικής».  

 

Στ… ……..…..…..……….., σήμερα …………. 200…, μεταξύ των συμβαλλομένων: 

αφενός του ………………..………………………….., που εδρεύει στ…. …………………………… (Α.Φ.Μ. 
……………….., Δ.Ο.Υ. ………………………),  όπως εκπροσωπείται νόμιμα κατά την υπογραφή της παρούσας 
από τ… …………………………………………………………………., το οποίο θα αποκαλείται στο εξής «Αναθέτουσα 
Αρχή»   και 

αφετέρου της ………….. εταιρίας με την επωνυμία …….…………………………………. (Α.Φ.Μ. …………………, 
Δ.Ο.Υ. ………………..)  [ή, ενδεχομένως,  της ένωσης ή κοινοπραξίας των εταιριών α) ……………………….., 
β) …………………….. κ.λ.π.] που εδρεύει στ…  ………………………. (οδός ……………… αριθ. …,), όπως εκπρο-
σωπείται νόμιμα κατά την υπογραφή της παρούσας από τ... …………………….., η οποία θα αποκαλείται 
στο εξής χάριν συντομίας «Ανάδοχος»,  

 

Λαμβάνοντας υπόψη : 

1)Την υπ΄αριθμ.     Διακήρυξη της Αναθέτουσας Αρχής για το έργο «….». 

2)Την από … και με αριθμ. Πρωτ. ……./…../….. προσφορά του Αναδόχου, που υποβλήθηκε στο πλαί-
σιο του διαγωνισμού της προαναφερόμενης διακήρυξης. 

3)Την υπ΄ αριθμ. Απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα 
του διαγωνισμού της προαναφερόμενης διακήρυξης, στον Ανάδοχο, κατόπιν σχετικής γνωμοδότη-
σης της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού                                         

 

ΣΥΝΟΜΟΛΟΓΟΥΝ, ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΟΝΤΑΙ τα εξής: 

 

ΆΡΘΡO 1 - Γενικοί Όροι  

1.1  Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τις απορρέουσες από τη Σύμβαση  υποχρεώσεις του με τη δέο-
υσα προσοχή και επιμέλεια, σύμφωνα με τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών 
ηθών.  
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ΑΡΘΡΟ 2 - Αντικείμενο της Σύμβασης 

2.1  Αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης Έργου είναι η παροχή εκ μέρους του Αναδόχου  του 
Συνόλου των Υπηρεσιών που περιγράφονται στο Άρθρο 7 της παρούσας «Έργο του Αναδό-
χου». 

 Η Σύμβαση περιλαμβάνει το σύνολο των συμφωνηθέντων μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, 
τους όρους και προϋποθέσεις για την υλοποίηση του Έργου, και κατισχύει κάθε άλλου εγγρά-
φου. 

Συμπληρωματικά εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην Απόφαση Κατακύρωσης του Έργου 
στον Ανάδοχο, στην Προκήρυξη και στην προσφορά του Αναδόχου.  

2.2  Η υποβληθείσα από τον Ανάδοχο προσφορά, κατά τα σημεία που δεν  καλύπτεται από την 
παρούσα σύμβαση είναι δεσμευτική για τον Ανάδοχο και επ’ ωφελεία της Αναθέτουσας Αρ-
χής. 

ΑΡΘΡΟ 3 - Διάρκεια της Σύμβασης  

3.1  Η διάρκεια υλοποίησης του Έργου καθορίζεται σε δέκα έξι (16) ημερολογιακούς μήνες από 
την υπογραφή της παρούσας σύμβασης. Η παροχή των υπηρεσιών του θα γίνει σύμφωνα με 
την έγκριση και υπόδειξη της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου.  

 ΑΡΘΡΟ 4 - Υποχρεώσεις του Αναδόχου 

4.1 Ο Ανάδοχος, οι συνεργάτες και τα στελέχη του ή / και τα μέλη της ένωσης της αναδόχου 
ευθύνονται απέναντι στη Αναθέτουσα Αρχή εις ολόκληρον για κάθε υποχρέωση που απορ-
ρέει από τη Σύμβαση αυτή ή το Νόμο. 

4.2 Ο Ανάδοχος ορίζει τον Υπεύθυνο Έργου και τα στελέχη  της Ομάδας Έργου ή τους υπεργο-
λάβους που θα απασχοληθούν στο έργο.  

4.3 Ο Ανάδοχος οφείλει να χρησιμοποιήσει εξ αρχής όλα τα  άτομα που θα απασχοληθούν στο 
έργο σύμφωνα με την προσφορά του. Σε κάθε περίπτωση, οφείλει να καλύπτει το σύνολο 
των αναγκών του «έργου»  σύμφωνα με την προσφορά του. 

4.4 Ο Ανάδοχος στο πλαίσιο των υποχρεώσεών του που απορρέουν από τη σύμβαση οφείλει 
οποτεδήποτε διατυπώνει απόψεις, να το πράττει: 

 εγκαίρως και γραπτώς 

 με τεκμηριωμένη επιχειρηματολογία και  

 φέροντας την αποκλειστική γι’ αυτές ευθύνη. 

 Τις απόψεις του αυτές οφείλει να τις γνωστοποιεί στον Πρόεδρο της Επιτροπής Παρακολού-
θησης του Έργου. 

4.5 Η εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Αναδόχου υπόκειται στα περί εχεμύθειας προβλεπό-
μενα. Ειδικότερα, ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να γνωστοποιήσει προς τρίτους πληροφορίες 
που διαθέτει στα πλαίσια εκτέλεσης του συγκεκριμένου έργου χωρίς προηγούμενη έγγραφη 
άδεια της Αναθέτουσας Αρχής.  

4.6 Με την υπογραφή της σύμβασης καθορίζεται ένας εκπρόσωπος της Εταιρίας/ένωσης εται-
ριών, ο κύριος ………………………….., ο οποίος θα εκπροσωπεί τον Ανάδοχο στις σχέσεις του με 
την Αναθέτουσα Αρχή, στο πλαίσιο των συμβατικών της υποχρεώσεων. 

 

Άρθρο 5 - Αντικατάσταση του Υπεύθυνου και των μελών της Ομάδας Έργου του Συμβούλου  

5.1. Αντικατάσταση του ΚΥΣΕ και των μελών της Ομάδας Έργου απαγορεύεται. Επιτρέπεται μόνο 
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κατ’ εξαίρεση μετά από αιτιολογημένη πρόταση του Αναδόχου, διατύπωση σύμφωνης γνώ-
μης της Αναθέτουσας Αρχής. 

Ο αντικαταστάτης πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον ίση επάρκεια και εμπειρία για την εκτέ-
λεση του έργου με τον αντικαθιστάμενο. 

     

ΑΡΘΡΟ 6 - Υποχρεώσεις της Αναθέτουσας Αρχής 

6.1. Η Αναθέτουσα Αρχή θα λαμβάνει κάθε ενδεδειγμένο μέτρο για να διευκολύνει τον Ανάδοχο 
στο έργο του. 

6.2. Η Αναθέτουσα Αρχή θα εξασφαλίζει πρόσβαση του Αναδόχου στις διαθέσιμες πηγές πλη-
ροφοριών και θα τον συνδράμει στην απόκτηση κάθε πρόσθετης πληροφορίας ή στοιχείων, 
απαραιτήτων για το έργο του.  Κοινοποιεί δε σ’ αυτόν τα έγγραφα που, κατά την κρίση της, 
είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση του έργου του. 

6.3 Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει τη συνδρομή της Αναθέτουσας Αρχής προκειμένου να 
διευκολυνθεί στην επικοινωνία του με τυχόν εμπλεκόμενες αρμόδιες αρχές ή άλλα πρόσω-
πα, εφ’ όσον θεωρεί ότι η επικοινωνία αυτή απαιτείται για να τον υποβοηθήσει στην εκπλή-
ρωση των συμβατικών υποχρεώσεών του. 

 

Άρθρο 7 - Έργο του Αναδόχου   

7.1. Το παρόν έργο αφορά στην εξωτερική αξιολόγηση του προγράμματος παρεμβάσεων πρόληψης 

–προαγωγής υγείας με έμφαση στην επίδραση των ωφελουμένων της Πράξης, αλλά και της Πράξης 

στο σύνολό της (στόχοι, φυσικό και οικονομικό αντικείμενο). Τα Υποέργα της εξωτερικής αξιολόγη-

σης συνίστανται στη συστηματική ανάλυση των σπουδαιότερων πλευρών του προγράμματος, με 

έμφαση στο όφελος που απεκόμισαν οι ωφελούμενοι της πράξης, αλλά και την επίδραση των εμ-

πλεκομένων φορέων . Με το πέρας της διαδικασίας εξετάσεων, θα γίνεται εξωτερική αξιολόγηση 

της διαδικασίας στον άμεσα ωφελούμενο πληθυσμό, αλλά και των εμπλεκομένων στη διαδικασία 

αξιολόγησης / καταγραφής ερωτηματολογίου υγείας από τους συμμετέχοντες επαγγελματίες υγεί-

ας. Θα ακολουθήσει επεξεργασία των αποτελεσμάτων, τα οποία θα είναι διαθέσιμα και θα αξιο-

ποιηθούν για την αξιολόγηση των επιμέρους δραστηριοτήτων του προγράμματος. Η εξωτερική αξι-

ολόγηση θα πραγματοποιηθεί σε τρία διακριτά επίπεδα: 

Α. Σε επίπεδο διοργάνωσης ειδικών προγραμμάτων πραγματοποίησης προληπτικών εξετάσεων. Εν-

δεικτικά και όχι περιοριστικά, αναφορικά με τις διαδικασίες εφαρμογής των ειδικών προγραμμά-

των προληπτικών εξετάσεων, στο βαθμό ανταπόκρισης & συμμετοχής, στο βαθμό ικανοποίησης 

από την πλευρά των συμμετεχόντων (ωφελουμένων). 

Β. Σε επίπεδο πραγματοποίησης των ενημερωτικών ομιλιών για θέματα πρόληψης και προαγωγής 

υγείας, όπου θα αξιολογηθεί ο βαθμός συμμετοχής και ενδιαφέροντος, ο βαθμός κατανόησης του 

αντικειμένου των ενημερωτικών ομιλιών, η επίτευξη των στόχων. 

Γ. Σε επίπεδο της οργάνωσης και λειτουργίας της Πράξης στο σύνολό της όσον αφορά στο βαθμό 

υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της Πράξης, των αναμενόμενων αποτελεσ-

μάτων, στο βαθμό επίτευξης στόχων & εφαρμογής των βασικών αρχών της Πράξης. Πρόσθετα, θα 

αποτυπωθούν και θα αξιολογηθούν ως προς την επάρκεια και αποτελεσματικότητά τους οι ενέργε-

ιες προβολής/ δημοσιότητας της Πράξης συνολικά. 

7.2. ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ: Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την αξιολόγηση τουλάχιστον του 50% του πλη-
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θυσμού/ ωφελούμενων της Πράξης (σύνολο ωφελουμένων 1.000 άτομα).  

Οι μετακινήσεις (όπου αυτό απαιτηθεί) γίνονται με τη μέριμνα και την ευθύνη του αναδόχου. 

7.3. Τεχνικές Αξιολόγησης: Για την εκπόνηση της αξιολόγησης θα χρησιμοποιηθεί υποχρεωτικά το 

ερωτηματολόγιο. Πρόσθετα, ο Ανάδοχος μπορεί να χρησιμοποιήσει εναλλακτικά ή συνδυαστικά 

μία τουλάχιστον από τις παρακάτω μεθόδους και τεχνικές, που θα αποτυπωθούν και θα τεκμηριω-

θούν στο προτεινόμενο από τον ανάδοχο μεθοδολογικό οδηγό αξιολόγησης του έργου: α) Συνέντε-

υξη, β) Παρατήρηση, γ) Μελέτη περίπτωσης, δ) Ανάλυση περιεχομένου. Για την εξαγωγή συμπε-

ρασμάτων θα χρησιμοποιηθούν τεχνικές συγκέντρωσης, στατιστικής επεξεργασίας και ανάλυσης 

πληροφοριών. 

7.4. Το ΙΚΠΙ, ως νόμιμος και αποκλειστικός ιδιοκτήτης των παραγόμενων από τον ανάδοχο προϊόν-
των, έχει το δικαίωμα να κάνει χρήση του συνόλου ή μερών αυτών ή γενικότερα να αξιοποιήσει τα 
παραπάνω, ανάλογα με τις διάφορες υποχρεώσεις ή ανάγκες του ή την κρίση των συντεταγμένων 
οργάνων του. Σε κάθε περίπτωση το παραγόμενο προϊόν αποτελεί ιδιοκτησία του ΙΚΠΙ, απαγορευ-
μένης της χρήσης του από τον ανάδοχο, ο οποίος μόνο κατόπιν γραπτής άδειας του ΙΚΠΙ και μόνο 
για εκπαιδευτικούς λόγους μπορεί να κάνει χρήση τμημάτων τους. 

Άρθρο 8 - Παραδοτέα  

8.1 Ο Ανάδοχος και τα στελέχη του οφείλει την παροχή των εξειδικευμένων υπηρεσιών του για 
την υλοποίηση του Έργου, σε χρονικό διάστημα δέκα έξι (16) μηνών από την ημερομηνία υπογρα-
φής της Σύμβασης Έργου. Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλα-
βής του Έργου, τα ακόλουθα παραδοτέα:  

- Υποβολή πρώτου παραδοτέου (30% της συνολικής συμβατικής αξίας του έργου) εντός δύο μηνών 

από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης μεταξύ Αναδόχου και Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο θα 

περιλαμβάνει έναν πρότυπο Οδηγό Εξωτερικής Αξιολόγησης όπου θα περιγράφεται αναλυτικά η 

επιστημονική μεθοδολογία υλοποίησης της έρευνας, όπως και όλα τα στάδια για την ολοκλήρωσή 

της. Ειδικότερα, ο οδηγός εξωτερικής αξιολόγησης θα περιέχει τους δείκτες και τη μεθοδολογία για 

την αξιολόγηση καθενός από αυτούς, τα στοιχεία τα οποία πρέπει να συγκεντρωθούν, τις πηγές και 

τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν τα βασικά δεδομένα του πληθυσμού στόχου, χρονοδιάγραμ-

μα σταδιακής υλοποίησης του υποέργου κ.τ.λ.  Θα πρέπει να γίνεται σαφής αναφορά στους τρόπο-

υς με τους οποίους θα διασφαλιστεί η εγκυρότητα, η αξιοπιστία και η αποτελεσματικότητα του 

προτεινόμενου μοντέλου της αξιολόγησης. Επίσης, θα πρέπει να γίνεται σαφής αναφορά σε τυχόν 

δυσκολίες και περιορισμούς της έρευνας, όπως και σε τρόπους άρσης τους. 

- Υποβολή δεύτερου παραδοτέου - Ετήσια Ενδιάμεση Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης (50% της 

συνολικής συμβατικής αξίας του έργου), εντός δώδεκα μηνών από την υπογραφή της σχετικής σύμ-

βασης μεταξύ Αναδόχου και Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο συνιστά την ενδιάμεση αξιολόγηση και 

θα παρουσιάζει τα πρώτα αποτελέσματα της αξιολόγησης αναφορικά με την επίδραση του Προγ-

ράμματος στις συγκεκριμένες ομάδες στόχους που περιλαμβάνονται ως αποδέκτες (άμεσοι, έμμε-

σοι) στην περιγραφή του φυσικού αντικειμένου και έχουν εξυπηρετηθεί μέχρι τη στιγμή της υποβο-

λής του παραδοτέου, τη διάρθρωση και λειτουργία όλων των εμπλεκόμενων φορέων υλοποίησης 

του έργου,  την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων του έργου, και την τήρηση του προϋπολογιστικού 

κόστους του έργου. 

- Υποβολή τρίτου παραδοτέου - Τελική Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης (20% της συνολικής συμ-

βατικής αξίας του έργου), εντός δέκα έξι μηνών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης μεταξύ 
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Αναδόχου και Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο αφορά στην τελική έκθεση αξιολόγησης της πράξης, 

αλλά και της επίδρασης του προγράμματος στις συγκεκριμένες ομάδες στόχους που περιλαμβάνον-

ται ως αποδέκτες (άμεσοι και έμμεσοι). Ειδικότερα, στο Α’ Μέρος θα γίνεται η αξιολόγηση στο επί-

πεδο του προγράμματος παρεμβάσεων πρόληψης – προαγωγής υγείας και στο Β’ Μέρος θα γίνεται 

η αξιολόγηση στο επίπεδο της οργάνωσης και λειτουργίας της Πράξης στο σύνολό της (επίτευξη 

στόχων, βαθμός υλοποίησης οικονομικού και φυσικού αντικειμένου πράξης). Η έκθεση θα κλείνει 

με προτάσεις, οι οποίες θα στηρίζονται στα προαναφερθέντα ευρήματα σχετικά με την υλοποίηση 

προγραμμάτων παρεμβάσεων πρόληψης - προαγωγής υγείας με την αξιοποίηση υφιστάμενων δικ-

τύων. 

Άρθρο 9 - Παρακολούθηση και Αξιολόγηση του έργου  

9.1 Την ευθύνη για την οργάνωση και τη σωστή εκτέλεση του έργου έχει η Αναθέτουσα  Αρχή. 
Το έργο του Συμβούλου παρακολουθείται καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασής του από την 
Επιτροπή  οριζόμενη από το ΙΚΠΙ, από την οποία καθοδηγείται και λαμβάνει οδηγίες.  

                                                        

Άρθρο 10 - Προϋποθέσεις και διαδικασία παραλαβής 

10.1  Η παραλαβή των παραδοτέων του Έργου  θα γίνεται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και 
Παραλαβής του Έργου, η οποία ορίζεται από το ΙΚΠΙ.  

10.2  Μετά την εμπρόθεσμη υποβολή των παραδοτέων από τον Ανάδοχο, η Επιτροπή εξετάζει την 
πληρότητα και ποιότητα αυτών. Εάν η Επιτροπή διαπιστώσει ελλείψεις, παραλείψεις ή αδυ-
ναμίες των ανωτέρω δικαιούται να προβεί εντός δέκα πέντε (15) ημερών σε έγγραφες πα-
ρατηρήσεις προς τον Ανάδοχο, ο οποίος οφείλει να συμμορφωθεί εντός δέκα πέντε (15) η-
μερών. Στην περίπτωση που οι απαντήσεις του Αναδόχου στις τυχόν παρατηρήσεις δεν κρι-
θούν ικανοποιητικές η Επιτροπή μπορεί να επανέλθει με παρατηρήσεις, θέτοντας νέα προ-
θεσμία συμμόρφωσης του Αναδόχου.  

 

Άρθρο 11 - Αμοιβή του Αναδόχου – Τρόπος Πληρωμής  

11.1  Η αμοιβή του Συμβούλου αφορά όλες τις απαραίτητες αμοιβές και δαπάνες για την εκτέλεση 
του Έργου χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής έστω και εξ επιγε-
νόμενης αιτίας και ενδεικτικά : 

• Αμοιβή του προσωπικού που διαθέτει ο Ανάδοχος. 

• Κάθε δαπάνη που αφορά οποιονδήποτε τρίτο, σχετικό με τις υπηρεσίες αυτές, συμπεριλαμ-
βανομένων των εισφορών σε κύρια και επικουρικά Ασφαλιστικά Ταμεία, της ασφάλισης έ-
ναντι όλων των ατυχημάτων (προσώπων, περιουσιών, κλπ.) ή υποχρεώσεων έναντι τρίτων 
κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών της παρούσας ή εξ αφορμής αυτών. Η πλήρωση των κρι-
τηρίων ασφαλιστικής κάλυψης και αποζημίωσης του προσωπικού του αναδόχου θα πρέπει 
να είναι σύμφωνη με την κείμενη νομοθεσία και θα εμπίπτει σε μηνιαίο έλεγχο της Αναθέ-
τουσας Αρχής. Τυχόν μη συμμόρφωση του Αναδόχου, επισύρει άμεση έκπτωσή του.    

• Κάθε δαπάνη που αφορά μετακίνηση του προσωπικού που διαθέτει ο Ανάδοχος. 

Δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή της αμοιβής του αναδόχου κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των υπη-
ρεσιών που θα αναλάβει σύμφωνα με την σχετική σύμβαση. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νό-
μιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων οργανισμών, η οποία, 
κατά νόμο, βαρύνει τον Ανάδοχο. 

Άρθρο 12 - Τρόπος πληρωμής 
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12.1 Η αμοιβή θα καταβάλλεται σε τρεις (3) δόσεις με την παραλαβή των αντίστοιχων Παραδο-
τέων και την έγκρισή τους από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου, ως ακο-
λούθως: 

- Υποβολή πρώτου παραδοτέου (30% της συνολικής συμβατικής αξίας του έργου) εντός δύο μηνών 

από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης μεταξύ Αναδόχου και Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο θα 

περιλαμβάνει έναν πρότυπο Οδηγό Εξωτερικής Αξιολόγησης όπου θα περιγράφεται αναλυτικά η 

επιστημονική μεθοδολογία υλοποίησης της έρευνας, όπως και όλα τα στάδια για την ολοκλήρωσή 

της. Ειδικότερα, ο οδηγός εξωτερικής αξιολόγησης θα περιέχει τους δείκτες και τη μεθοδολογία για 

την αξιολόγηση καθενός από αυτούς, τα στοιχεία τα οποία πρέπει να συγκεντρωθούν, τις πηγές και 

τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν τα βασικά δεδομένα του πληθυσμού στόχου, χρονοδιάγραμ-

μα σταδιακής υλοποίησης του υποέργου κ.τ.λ.  Θα πρέπει να γίνεται σαφής αναφορά στους τρόπο-

υς με τους οποίους θα διασφαλιστεί η εγκυρότητα, η αξιοπιστία και η αποτελεσματικότητα του 

προτεινόμενου μοντέλου της αξιολόγησης. Επίσης, θα πρέπει να γίνεται σαφής αναφορά σε τυχόν 

δυσκολίες και περιορισμούς της έρευνας, όπως και σε τρόπους άρσης τους. 

- Υποβολή δεύτερου παραδοτέου - Ετήσια Ενδιάμεση Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης (50% της 

συνολικής συμβατικής αξίας του έργου), εντός δώδεκα μηνών από την υπογραφή της σχετικής σύμ-

βασης μεταξύ Αναδόχου και Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο συνιστά την ενδιάμεση αξιολόγηση και 

θα παρουσιάζει τα πρώτα αποτελέσματα της αξιολόγησης αναφορικά με την επίδραση του Προγ-

ράμματος στις συγκεκριμένες ομάδες στόχους που περιλαμβάνονται ως αποδέκτες (άμεσοι, έμμε-

σοι) στην περιγραφή του φυσικού αντικειμένου και έχουν εξυπηρετηθεί μέχρι τη στιγμή της υποβο-

λής του παραδοτέου, τη διάρθρωση και λειτουργία όλων των εμπλεκόμενων φορέων υλοποίησης 

του έργου,  την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων του έργου, και την τήρηση του προϋπολογιστικού 

κόστους του έργου. 

- Υποβολή τρίτου παραδοτέου - Τελική Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης (20% της συνολικής συμ-

βατικής αξίας του έργου), εντός δέκα έξι μηνών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης μεταξύ 

Αναδόχου και Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο αφορά στην τελική έκθεση αξιολόγησης της πράξης, 

αλλά και της επίδρασης του προγράμματος στις συγκεκριμένες ομάδες στόχους που περιλαμβάνον-

ται ως αποδέκτες (άμεσοι και έμμεσοι). Ειδικότερα, στο Α’ Μέρος θα γίνεται η αξιολόγηση στο επί-

πεδο του προγράμματος παρεμβάσεων πρόληψης – προαγωγής υγείας και στο Β’ Μέρος θα γίνεται 

η αξιολόγηση στο επίπεδο της οργάνωσης και λειτουργίας της Πράξης στο σύνολό της (επίτευξη 

στόχων, βαθμός υλοποίησης οικονομικού και φυσικού αντικειμένου πράξης). Η έκθεση θα κλείνει 

με προτάσεις, οι οποίες θα στηρίζονται στα προαναφερθέντα ευρήματα σχετικά με την υλοποίηση 

προγραμμάτων παρεμβάσεων πρόληψης - προαγωγής υγείας με την αξιοποίηση υφιστάμενων δικ-

τύων. 

Άρθρο 13 - Εγγυήσεις 

13.1.  Προς εξασφάλιση της Αναθέτουσας Αρχής, για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης, ο 
Ανάδοχος κατέθεσε την με αριθμό …………………………. εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 
των όρων της σύμβασης, ποσού ……………………… ευρώ (…………………… €), που αντιπροσωπεύ-
ει  ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α.  

13.2   Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον Ανάδοχο μετά την λήξη του Έργου 
και εφ’ όσον δεν εκκρεμεί οποιαδήποτε αξίωσή της.  
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Άρθρο 14 – Κυριότητα Προϊόντων και Υπηρεσιών  

14.1 Το σύνολο των Παραδοτέων που θα εκπονηθούν στα πλαίσια της Σύμβασης, αποτελούν ιδι-
οκτησία της Αναθέτουσα Αρχής, η οποία και μόνη θα έχει το πλήρες και αποκλειστικό δικα-
ίωμα χρήσης τους μετά την οριστική παραλαβή τους. 

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. 

14.2 Κατά τα λοιπά ισχύουν  οι  διατάξεις του Ν. 2121/1993 περί πνευματικής ιδιοκτησίας. 

Άρθρο 15 – Απαλλαγή Ευθύνης 

15.1.  Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη που δεν προβλέπεται στην παρούσα 
σύμβαση. 

Άρθρο 16 - Καταγγελία – Λύση σύμβασης 

16.1 Σε περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή διαπιστώσει μη προσήκουσα εκπλήρωση των υποχ-
ρεώσεων του Αναδόχου επισημαίνει τούτο εγγράφως και αναλυτικώς σε αυτόν και τάσσει 
εύλογη προθεσμία η οποία δεν μπορεί να είναι κατώτερη των δέκα πέντε (15) ημερών για 
να επανορθώσει τις τυχόν παραλείψεις του και να εκπληρώσει προσηκόντως τις υποχρεώ-
σεις του. Ο Ανάδοχος μέσα στην προθεσμία αυτή υποχρεούται είτε να συμμορφωθεί με τις 
υποδείξεις αυτές, είτε να διατυπώσει τις αντιρρήσεις του στις οποίες η Αναθέτουσα Αρχή 
οφείλει να απαντήσει εντός της αυτής ως άνω προθεσμίας. 

Στην περίπτωση που η προθεσμία παρέλθει άπρακτη, ή ο Ανάδοχος δε συμμορφωθεί με τις 
τελικές υποδείξεις της Αναθέτουσας Αρχής, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής αφενός 
διακόπτεται η χρηματοδότηση του έργου πλην των ήδη παραληφθέντων τμημάτων του και 
αφ’ ετέρου η Αναθέτουσα Αρχή κηρύσσει τον Ανάδοχο έκπτωτο. Η απόφαση περί εκπτώσε-
ως θα πρέπει να γνωστοποιηθεί στην Ανάδοχο εντός 30 ημερών από την λήψη της. Με την 
έκπτωση καταπίπτει η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης .  

16.2 Ο Ανάδοχος δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα με προηγούμενη γραπτή ειδοποίηση τρι-
άντα (30) ημερολογιακών ημερών, σε περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή παραβιάσει ο-
ποιονδήποτε όρο αυτής και δεν έχει αποκαταστήσει την εν λόγω παράβαση μέσα σε τριάντα 
(30) ημερολογιακές ημέρες από την παραλαβή της σχετικής γραπτής ειδοποίησης του Ανα-
δόχου. 

16.3 Σε περίπτωση λύσης ή καταγγελίας της σύμβασης ο Ανάδοχος: 

α. Είναι υποχρεωμένος να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή όλα τα στοιχεία που έχει στη 
διάθεσή του. 

β. Δεν δικαιούται οποιασδήποτε αποζημίωσης, παρά μόνο την αμοιβή του για τις υπηρεσίες 
που έχουν παρασχεθεί μόνο για το μέχρι την λύση ή καταγγελία της σύμβασης χρονικό 
διάστημα. 

Άρθρο 17 - Εκχώρηση Δικαιωμάτων 

17.1 Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρήσει τα δικαιώματα του που απορρέουν από την παρούσα 
Σύμβαση σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.  

Άρθρο 18 - Υπεργολαβίες 

18.1 Ο Ανάδοχος μετά την ανάθεση του Έργου δεν έχει δικαίωμα, να αναθέσει οποιοδήποτε μέρος ή 
το σύνολο του Έργου που έχει αναλάβει υπεργολαβικά σε τρίτους, τους οποίους δεν είχε 
συμπεριλάβει στην προσφορά του, χωρίς προηγούμενη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής.  
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18.2 Σε περίπτωση αποδεδειγμένης διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου µε υπεργολάβο/ους, 
η εκτέλεση του Έργου θα συνεχίζεται από τον Ανάδοχο ή από νέο συνεργάτη/υπεργολάβο 
µε σκοπό την πλήρη υλοποίηση του Έργου, μετά από προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της 
αναθέτουσας Αρχής.  

18.3. Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση του Έργου, φέρει αποκλειστικά ο 
Ανάδοχος. 

Άρθρο 19 - Έγγραφη Επικοινωνία 

19.1 Όλα τα κείμενα που αποστέλλονται στο ………………………………….. συντάσσονται στην Ελληνική 
γλώσσα και αποστέλλονται σε αντίγραφα στη διεύθυνση: ……………………………………….. 

19.2 Όλα τα κείμενα που απευθύνονται στον Ανάδοχο, αποστέλλονται στη διεύθυνση 
:………………………………….….. 

Άρθρο 20 - Ανωτέρα Βία 

20.1 Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχ-
ρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. 

20.2 Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε 
γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικα-
λεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστι-
κής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτη-
τα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) 
περαιτέρω ημερών στο σχετικό αίτημα του Αναδόχου, διαφορετικά, με την πάροδο άπρακ-
της της προθεσμίας, τεκμαίρεται αποδοχή του αιτήματος. 

Άρθρο 21 - Εφαρμοστέο Δίκαιο - Επίλυση διαφορών 

21.1 Η παρούσα σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο  

21.2 Οποιαδήποτε διαφορά περί την ερμηνεία ή εφαρμογή της παρούσας, που δεν μπορεί να 
επιλυθεί συμβιβαστικά μέσα σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την παραλαβή του 
σχετικού αιτήματος του ενός συμβαλλομένου μέρους από το άλλο συμβαλλόμενο μέρος, θα 
επιλύεται αποκλειστικά από τα δικαστήρια ……………………………………... 

21.3 Κατά το χρονικό διάστημα επίλυσης των διαφορών τα συμβαλλόμενα μέρη οφείλουν να 
εκτελούν τις υποχρεώσεις τους και να ασκούν τα δικαιώματά τους με καλή πίστη και με βά-
ση τους όρους της παρούσας. 

Άρθρο 22 – Τροποποίηση 

22.1 Οποιαδήποτε τροποποίηση, μεταβολή ή συμπλήρωση της παρούσας θα γίνεται μόνο εγ-
γράφως, μετά από συμφωνία των μερών και θα υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους.  

22.2 Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση, διαβάστηκε και έγινε αποδεκτό και από τα δύο μέ-
ρη το περιεχόμενό της, μονογραφήθηκε σε όλες τις σελίδες της και υπογράφηκε από τους 
συμβαλλομένους σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα, από τα οποία το ένα κατατέθηκε στην αρ-
μόδια υπηρεσία του ………………………, το δεύτερο ……………….. και το τρίτο έλαβε ο Ανάδοχος. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
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