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Σελίδα 1 

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

 
Επωνυμία ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΡΕΚΤΙΦΙΕ 

ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Β.Ρ.Ε.) 
Ταχυδρομική διεύθυνση Κρεούσης 9 
Πόλη Αθήνα 
Ταχυδρομικός Κωδικός 118 54 
Τηλέφωνο 210 34 55 401 
Φαξ 210 34 55 401 
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  ovre1.pros@gmail.com 
Αρμόδιος για πληροφορίες ΚΑΤΣΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) https://xn--nxag2aj.gr/ 
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο 
(URL) 

https://xn--nxag2aj.gr/ 

 
Είδος Αναθέτουσας Αρχής  
Αναθέτουσα Αρχή είναι ηΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΡΕΚΤΙΦΙΕ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Β.Ρ.Ε.) (μη κεντρική 
αναθέτουσα αρχή). Η ΟΒΡΕ είναι δευτεροβάθμια επαγγελματική οργάνωση βιοτεχνών ρεκτιφιέ 
(Ομοσπονδία) με έδρα την Αθήνα.Διέπεται από τις διατάξεις του καταστατικού της, τις διατάξεις του 
Ν. 1721/87 και τις τροποποιήσεις που επήλθαν σε αυτόν, στον Ν. 2081/92 και συμπληρωματικά από 
τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα. Σκοποί της οργάνωσης αυτής είναι η διεκδίκηση, η διαφύλαξη, η 
μελέτη και η προαγωγή των κοινών συμφερόντων των μελών της, στα πλαίσια της εξυπηρέτησης του 
κοινωνικού συνόλου.Ειδικότερα, η Ομοσπονδία μεταξύ άλλων, έχει τους εξής σκοπούς: 

• Την καλλιέργεια, υποβοήθηση, ανάπτυξη και διάδοση του πνεύματος του συνδικαλισμού 
στους κλάδους των βιοτεχνών ρεκτιφιέ, με τη γενίκευση της συμμετοχής όλων, στις 
πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις και μέσω αυτών, στις αντίστοιχες δευτεροβάθμιες 
και τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση. 

• Τη συστηματική μελέτη των προβλημάτων των κλάδων, για την προσφορότερη συλλογική 
διεκδίκηση και επίλυση αυτών. 

• Την ενθάρρυνση και προώθηση της συνεργασίας των μελών, με την οργάνωσή τους σε 
κοινοπραξίες και συνεταιρισμούς, κάθε οικονομικής μορφής, για την αποτελεσματικότερη 
προάσπιση και προαγωγή των οικονομικών, επαγγελματικών και ασφαλιστικών συμφερόντων 
τους, Κλπ. 

Για την εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών η Ομοσπονδία: 
• Απευθύνεται στις δημόσιες, διοικητικές και δικαστικές αρχές, την τοπική αυτοδιοίκηση, τις 

συνεταιριστικές και συνδικαλιστικές οργανώσεις εσωτερικού και εξωτερικού και στους 
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εκπροσώπους διαφόρων κοινωνικών ομάδων, για κάθε ζήτημα που αφορά τα επαγγελματικά 
συμφέροντα των μελών της, για τη διαμόρφωση, τη λήψη και την εφαρμογή των αποφάσεων, 
που αφορούν τα κοινά επαγγελματικά, οικονομικά και κοινωνικά συμφέροντα των μελών και 
γενικότερα τα συμφέροντα του κοινωνικού συνόλου. 

• Διεξάγει κάθε νόμιμης μορφής κινητοποιήσεις και δραστηριότητες για τη διεκδίκηση και 
επίλυση των απασχολούντων την τάξη προβλημάτων και την περιφρούρηση των 
επαγγελματικών, οικονομικών και κοινωνικών συμφερόντων των μελών-Ενώσεων 
(σωματείων). 

• Χρησιμοποιεί κάθε πρόσφορο νόμιμο μέσο, για την ενημέρωση της κοινής γνώμης και της 
δημόσιας διοίκησης, πάνω στα θέματα που ενδιαφέρουν τον κλάδο και την προβολή αυτών. 

• Επιδιώκει την εκπροσώπηση της Ομοσπονδίας σε Συμβούλια, Κρατικές Επιτροπές και 
Οργανισμούς και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, πάνω σε θέματα που άμεσα ή έμμεσα αφορούν 
τον κλάδο. 

• Εκδίδει εφημερίδα, βιβλία, έντυπα επαγγελματικού και μορφωτικού ενδιαφέροντος και ενισχύει 
τέτοια έντυπα που συμβάλλουν την ανάπτυξη του συνδικαλιστικού κινήματος και την 
επαγγελματική κατάρτιση και ενημέρωση επί θεμάτων του κλάδου. 

• Συμπράττει και συνεργάζεται με συνδικαλιστικούς και άλλους φορείς, σε κοινούς στόχους 
ανάπτυξης και προαγωγής των συλλογικών συμφερόντων των μελών.  

• Μετέχει οργανικά σε μια τριτοβάθμια ομοιοεπαγγελματική συνδικαλιστική οργάνωση 
(Συνομοσπονδία) με ταυτόσημους γενικά σκοπούς και επιδιώξεις.  

• Συγκροτεί τον κατάλληλο υπηρεσιακό και γραφειακό μηχανισμό της Ομοσπονδίας  
Μέλη της Ομοσπονδίας γίνονται οι νόμιμα λειτουργούσες πρωτοβάθμιες επαγγελματικές Οργανώσεις 
(ενώσεις) που έχουν ως μέλη τους φυσικά πρόσωπα, που ασκούν το επάγγελμα του βιοτέχνη 
ρεκτιφιέ, ως επίσης και μη αμιγή σωματεία και ενώσεις που ως βάση έχουν μέλη που ασχολούνται με 
το επάγγελμα του βιοτέχνη ρεκτιφιέ.Για να γίνει μια ένωση μέλος της Ομοσπονδίας αυτής, πρέπει να 
υποβάλλει έγγραφη αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, υπογραφόμενη από τους εκπροσώπους της 
και ύστερα να δηλώνει την περί εγγραφής της βούληση και να συγκεντρώνει σειρά προϋποθέσεων. 
Στην αίτηση αυτή πρέπει να αναγράφονται η επωνυμία και η έδρα της ένωσης.Μαζί με την αίτησή 
της, η ένωση υποβάλλει πλήρες πρακτικό της Γενικής της Συνέλευσης, σε κυρωμένο φωτοαντίγραφο, 
στο οποίο περιέχεται η περί εγγραφής στην Ομοσπονδία απόφασή της. Οι Αντιπρόσωποι της 
Ομοσπονδίας στην τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση που είναι μέλος η Ομοσπονδία, εκλέγονται 
από την Γενική Συνέλευση ταυτόχρονα με την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου και η θητεία τους 
είναι τριετής 
 
Κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής 
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής-ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΡΕΚΤΙΦΙΕ ΕΛΛΑΔΟΣείναι 
η συστηματική μελέτη των προβλημάτων των βιοτεχνών ρεκτιφιέ, για την προσφορότερη συλλογική 
διεκδίκηση και επίλυση αυτών. 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας  
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α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση& δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

γ) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr 
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

δ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση: https://xn--
nxag2aj.gr/ 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16, με χρήση της 
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) 
 
Χρηματοδότηση της σύμβασης 
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
Κωδ. ΣΑ. Ε1191. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων (Κωδ. ενάριθ. έργου 2020ΣΕ11910074) 
Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργοΝο1 της Πράξης : «Κατάρτιση και Πιστοποίηση 1.273 
εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα για την απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων 
στο νέο οικονομικό περιβάλλον»η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2014-2020» με βάση την Απόφαση 
Ένταξης με αρ. πρωτ.: 1982/397/Α3, 06/04/2020 και έχει λάβει κωδικό ΟΠΣ5035202. Η παρούσα 
σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο- ΕΚΤ) και από 
εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή συμβουλευτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών στο 
συντονισμό, διαχείριση και την παρακολούθηση της υλοποίησης της Πράξης «Κατάρτιση και 
Πιστοποίηση 1.273 εργαζομένων του ιδιωτικό τομέα για την απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και 
ικανοτήτων στο νέο οικονομικό περιβάλλον» με κωδικό ΟΠΣ 5035202 και αποτελεί το πρώτο υποέργο 
αυτής: Υποέργο 1. «Ενέργειες συντονισμού, διαχείρισης και παρακολούθησης της υλοποίησης της 
Πράξης».  

 

Μέσω της παρούσας θα υποστηριχθεί η Αναθέτουσα αρχή με στόχο την 

• απρόσκοπτη υλοποίηση της Πράξης,  
• διαχειριστική υποστήριξη του έργου (ΣΔΕ ΕΣΠΑ 2014-2020)  
• τήρηση των διαδικασιών διαχείρισης και ελέγχου όπως αυτά ορίζονται στο σχετικό θεσμικό 

πλαίσιο  
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• τήρηση των λοιπών όρων και διατάξεων σχετικά με την υλοποίηση των δράσεων κατάρτισης και 
πιστοποίησης  

• επίτευξη των ποιοτικών και ποσοτικών αποτελεσμάτων που έχουν τεθεί στα πλαίσια των 
εγκεκριμένων προϋπολογισμών και χρονοδιαγραμμάτων. 

Στο πλαίσιο αυτό, η Αναθέτουσα Αρχή, αναγνωρίζοντας τις αυξημένες ανάγκες διαχειριστικής 
υποστήριξης της Πράξης, σχεδιάζει την ανάθεση των παρακάτω υπηρεσιών υποστήριξης:  

 Συντονισμός και παρακολούθηση έργου 
 Η παρακολούθηση και υποστήριξη της διαδικασίας επιλογής των ωφελούμενων του έργου. 
 Υποστήριξη στην παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης όλων των επιμέρους ενεργειών της 

πράξης. 
 Υποστήριξη στην επιστημονική εποπτεία του έργου (, επιστημονική επίβλεψη της κατάρτισης – 

πιστοποίησης από την πλευρά του Δικαιούχου κλπ.) 
 Υποστήριξη στην συγκέντρωση στοιχείων τεκμηρίωσης της πράξης (παραδοτέα, εκροές 

εργασιών κλπ.). 
 Υποστήριξη στον έλεγχο των χρονοδιαγραμμάτων του έργου. 
 Υποστήριξη στον εντοπισμό αποκλίσεων ή ενδεχόμενων κινδύνων. 
 Εισήγηση για λήψη διορθωτικών/ βελτιωτικών μέτρων για την απρόσκοπτη υλοποίηση του 

έργου. 
 Υποστήριξη στην παρακολούθηση του διαγωνισμούτης Δημοσιότητας που πραγματοποιούνται 

για τις ανάγκες της πράξης. 
 Υποστήριξη στην επικοινωνία με τους ωφελούμενους του έργου για θέματα που ανακύπτουν ή 

για την παροχή πληροφοριών που απαιτούνται. 
 Υποστήριξη στην εφαρμογή οδηγιών και κατευθυντηρίων γραμμών που ορίζει η Ειδική 

Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ ΑΝΕΚ και κάθε άλλη εμπλεκόμενη αρχή. 
 Υποστήριξη στην οργάνωση των απαιτούμενων φακέλων/ αρχείων του έργου (φυσικό 

αντικείμενο, οικονομικό αντικείμενο, διαχειριστικά έγγραφα πράξης, αρχείο με αλληλογραφία, 
αρχείο με αποφάσεις του Δικαιούχου και των Επιτροπών του έργου, αρχείο με την επιλογή 
των ωφελουμένων). 
 

 Διαχείριση έργου 
 Υποστήριξη για την σύνταξη και υποβολή μέσω του ΟΠΣ των απαιτούμενων εντύπων της 

πράξης (Τεχνικά Δελτία, Δελτία Παρακολούθησης Πράξης). 
 Υποστήριξη για την τήρηση Απογραφικών Δελτίων ΕΚΤ. 
 Υποστήριξη για την υποβολή στην ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ αιτημάτων χρηματοδότησης της πράξης. 
 Υποστήριξη για την σύνταξη και υποβολή στην ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ κάθε συμπληρωματικού 

εγγράφου που απαιτείται. 
 Υποστήριξη για την ανταπόκριση στην περίπτωση ελέγχων από τις αρμόδιες αρχές. 
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  Η διαμόρφωση των εγγράφων για την ολοκλήρωση της πράξης (Τελικό Τεχνικό Δελτίο, 
Τελικό Δελτίο Παρακολούθησης Πράξης, Έκθεση Ολοκλήρωσης Πράξης κλπ.). 

 Υποστήριξη στην ενημέρωση του φακέλου με τα διαχειριστικά έγγραφα της πράξης. 
 Υποστήριξη στην τήρηση των υποχρεώσεων του Δικαιούχου όπως απορρέουν από το 

σύστημα διαχείρισης και ελέγχου 2014-2020.  
 Υποστηρικτικές Εργασίες στο πλαίσιο της Οικονομικής Διαχείρισης Έργου 
 Υποστήριξη στην εφαρμογή όποιας τροποποίησης απαιτείται στον προϋπολογισμότης πράξης. 
 Υποστήριξη στην τήρηση λογιστικής μερίδας για την πράξη. 
 Υποστήριξη στην παρακολούθηση της πορείας εκτέλεσης του προϋπολογισμού της πράξης. 
 Υποστήριξη στον έλεγχο και τηντήρηση των συμβάσεων που υπογράφονται για τις ανάγκες 

της πράξης. 
 Υποστήριξη στον έλεγχο των δαπανών της πράξης (επιλεξιμότητα δαπάνης, κανονικότητα 

παραστατικού, πληρότητα απαιτούμενων δικαιολογητικών κλπ.) 
 Εισήγηση για την πραγματοποίηση των πληρωμών της πράξης. 
 Υποστήριξη στη σύνταξη και υποβολή στην ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ των Μηνιαίων Δελτίων Δήλωσης 

Δαπανών. 
 Η ενημέρωση του φακέλου με τα οικονομικά στοιχεία του έργου. 
 Υποστήριξη στη δημιουργία καρτέλας ωφελούμενου για τη διενέργεια των πληρωμών των 

επιδομάτων των ωφελούμενων 
 Υποστήριξη στη σύνταξη αιτημάτων πληρωμής για την καταβολή δόσεων και υποστήριξη της 

Αναθέτουσας Αρχής στις πληρωμές των αναδόχων 

 
 Υποστήριξη κατά τη προετοιμασία και διεξαγωγή Διαγωνισμού επιλογής Αναδόχου για την 

υλοποίηση του Υποέργου 2-Δημοσιότητα 
 

 
 Υποστήριξη κατά τη διενέργεια ελέγχων στο πλαίσιο της Δράσης «Κατάρτιση – Πιστοποίηση» 

(Υποέργα 4,5,6,7,8) 
 Προληπτικός έλεγχος: αφορά το στάδιο πριν την έναρξη υλοποίησης των καταρτίσεων, όπου 

εξετάζεται η τήρηση των συμφωνηθέντων για την προετοιμασία υλοποίησης των καταρτίσεων 
και της διαδικασίας πιστοποίησης των προσόντων των ωφελούμενων. 

 Έλεγχος κατά την εκτέλεση του έργου του Αναδόχου: ελέγχεται η αξιοπιστία των 
πληροφοριών που δηλώνονται από τον Ανάδοχο στον Δικαιούχο, η τήρηση των δεσμεύσεων 
που έχει αναλάβει ο Ανάδοχος με βάση τη σύμβαση και η τήρηση των κανόνων δημοσιότητας 
σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και διατάξεις. 

 Έλεγχος με την ολοκλήρωση των διαφόρων τμημάτων κατάρτισης και εξετάσεων 
πιστοποίησης. 

Την υλοποίηση των ανωτέρω θα αναλάβει η Ομάδα Έργου του Αναδόχου, η οποία θα απαρτίζεται 
κατ’ ελάχιστον από τα κάτωθι στελέχη: 
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1. Διευθυντής Υπεύθυνος Έργου (είναι υπεύθυνος για το συντονισμό και την ορθή οργάνωση και 
υλοποίηση του Έργου) 

2. Υπεύθυνος Παρακολούθησης Φυσικού Αντικειμένου (Παρακολούθηση Φυσικού Αντικειμένου 
και τήρηση ΣΔΕ ΕΣΠΑ 2014-2020) 

3. Υπεύθυνος Παρακολούθησης οικονομικού αντικειμένου, (Οικονομικό έλεγχο και οικονομική 
παρακολούθηση / διαχείριση Έργου) 

4. Νομικός Σύμβουλος (γνωμοδοτήσεις και εμπειρογνωμοσύνες) 
 
Ο Ανάδοχος με την αξιοποίηση της Ομάδας Έργου (του Αναδόχου) θα υποστηρίξει την Ομάδα 
Έργου – Τακτικό (Υφιστάμενο) Προσωπικό του Δικαιούχου στον συντονισμό, διαχείριση και 
παρακολούθηση της υλοποίησης της Πράξης (του συνόλου των Υποέργων). Η απαιτούμενη 
Ομάδα Έργου περιγράφεται στην ενότητα 2.2.6 της παρούσης. 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 
δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 79411000-8 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα γενικής 
διαχείρισης. 

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της Σύμβασης. 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 102.600,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 82.741,94€ , ΦΠΑ : 19.858,06 €). 
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε 18μήνες. 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας διακήρυξης.  
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, 
βάσει της βέλτιστης σχέση ποιότητας – τιμής. 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο 

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονταιαπό την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ 
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

 του ν. 4782/2021 "Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου 
των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της 
ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία" 

 του ν. 4314/2014 (Α' 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) 
στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 
3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2007 -2013», 
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 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,  

 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 
2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 
συναλλαγές»,  

 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

 Τον Ν. 3471/2006 «Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον 
τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών», 

 Τον Κανονισμό 679/2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επεξεργασίας και προστασίας 
Προσωπικών Δεδομένων (PersonalData) 

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα 
Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

 του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150) 

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό 
και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   

  

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και 
ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,  

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία”,  

 του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

 του π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της 
Α.Ε.Π.Π.» 

 της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 
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 της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  

 Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης 
Δεκεμβρίου 2013 όπως ισχύει, για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006, 

 Τον Κανονισμό (ΕΕ) αρ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης 
Δεκεμβρίου 2013, όπως ισχύει, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί 
καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006, 

 Τον Κανονισμό 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 
2018 σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της 
Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) 
αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 
223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012. 

 Η υπ' αρ. Αριθμ. 137675/EΥΘΥ1016/19.12.2018 (ΦΕΚ 5968/Β'/31.12.2018)  Αντικατάσταση της 
υπ’ αριθμ. 110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄ 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο 
«Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ Β΄ 1822) 
υπουργικής απόφασης “Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 
2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 
2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των 
αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων”, 

 Την με αρ. πρωτ. 5788/1873/Α3/21.09.2018 Πρόσκληση, με κωδικό 110 και α/α ΟΠΣ 3319, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π «Ανταγωνιστικότητα, 
Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία», Άξονας Προτεραιότητας 02 «Προσαρμογή εργαζομένων, 
επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις» και 02Σ 
«Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες 
αναπτυξιακές απαιτήσεις (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο)», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο με τίτλο «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων 
Εργαζομένων στον Ιδιωτικό Τομέα (Β' κύκλος)» 

 Το υπ’ αριθμ. 90/02.10.2018 Πρακτικό του αρμόδιου Συλλογικού Οργάνου περί υποβολής 
πρότασης και αποδοχής των όρων της Πρόσκλησης με αριθμ. πρωτ. 5788/1873/Α3/21-9-2018, 
κωδικό πρόσκλησης 110 και Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 3319, /έκδοση 1/1) της Ειδικής Γραμματείας 
Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητά και Καινοτομία» του άξονα προτεραιότητας 02 
«Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες 
αναπτυξιακές απαιτήσεις», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, του 
Άξονα Προτεραιότητας 02Σ «Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού 
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περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο)», ο οποίος 
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, με τίτλο «Κατάρτιση και πιστοποίηση 
γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα ( Β’ κύκλος)» 

 Την με Α.Π. 1982/397/Α3, 06/04/2020απόφαση ένταξης της πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση 
1.273 εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα για την απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων 
στο νέο οικονομικό περιβάλλον» με Κωδικό ΟΠΣ 5035202 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» 

 Το από 08/04/2020 πρακτικό συνεδρίασης του Δ.Σ.τηςΟ.Β.Ρ.Ε., με αριθμό 100,στο οποίο 
αναφέρεται η αποδοχή ένταξης της πράξης εκ μέρους του φορέα, η έγκρισητου προϋπολογισμού 
της πράξης, ο ορισμός υπεύθυνου πράξης και η έγκριση απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα 
(ΑΥΙΜ) του υποέργου 3 της Πράξης: «Κατάρτιση και Πιστοποίηση 1.273 εργαζομένων του 
ιδιωτικού τομέα για την απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων στο νέο οικονομικό 
περιβάλλον» με Κωδικό ΟΠΣ 5035202 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» 

 Την υπ' αρ. πρωτ. (ΕΥΔ 2256/518B3/08-04-2021) Απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του 
ΕΠ Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία  με την οποία διατυπώθηκε Θετική Γνώμη 
για το υποβληθέν «Σχέδιο» του τεύχους Δημοπράτησης του διαγωνισμού για την ανάδειξη 
Αναδόχου της Σύμβασης «Ενέργειες συντονισμού, διαχείρισης και παρακολούθησης της 
υλοποίησης της Πράξης» «Κατάρτιση και Πιστοποίηση 1.273 εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα για 
την απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων στο νέο οικονομικό περιβάλλον» με κωδικό 
ΟΠΣ  5035202 

 Το πρακτικό της από 12/04/2021 συνεδρίασης του Δ.Σ. της Ο.Β.Ρ.Ε., με αριθμό 105 που αφορά 
στην Απόφαση Έγκρισης του τεύχους Διακήρυξης του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού με 
αντικείμενο την ανάδειξη Αναδόχου της Σύμβασης «Ενέργειες συντονισμού, διαχείρισης και 
παρακολούθησης της υλοποίησης της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση 1.273 εργαζομένων του 
ιδιωτικού τομέα για την απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων στο νέο 
οικονομικόπεριβάλλον» με κωδικό ΟΠΣ  5035202 

 Το πρακτικό της από 12/04/2021 συνεδρίασης του Δ.Σ. Ο.Β.Ρ.Ε., με αριθμό 105 που αφορά στην 
Απόφαση περί διενέργειας του παρόντος Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού με αντικείμενο την 
ανάδειξη Αναδόχου της Σύμβασης «Ενέργειες συντονισμού, διαχείρισης και παρακολούθησης της 
υλοποίησης της Πράξης» «Κατάρτιση και Πιστοποίηση 1.273 εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα για 
την απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων στο νέο οικονομικό περιβάλλον» με κωδικό 
ΟΠΣ  5035202 

 Το πρακτικό της από 03/11/2020 συνεδρίασης του Δ.Σ. της Ο.Β.Ρ.Ε., με αριθμό 102 που αφορά 
στην συγκρότηση της αρμόδιας επιτροπής  Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών,  

 Τις σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες κανονιστικές Πράξεις τις λοιπές διατάξεις που 
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη, της παρούσας, καθώς και 
του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού, και 
φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης έστω και εάν 
δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. Η αναφορά της παρούσας σε νομοθετήματα νοείται ότι γίνεται 
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προς ρύθμιση ζητημάτων που δεν ρυθμίζονται κατά τρόπο ολοκληρωμένο από την ίδια την 
Διακήρυξη.  

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 28/04/2021και ώρα 09:00 π.μ. 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr ,  την 06/05/2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00. 
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1.6 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

Δεν απαιτείται 

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  ://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης 
στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : 108935 

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον 
ιστότοποhttp://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)  

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση 
(URL) : https://xn--nxag2aj.gr/, στις 12/04/2021 

 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης 

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, 
τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής 
και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων 
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της 
ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους  

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που 
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1  Έγγραφα της σύμβασης 
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης  είναι τα ακόλουθα: 

1. η από    12/04/2021προκήρυξη σύμβασης (ΑΔΑΜ 21PROC008450522 2021-04-12) 
2. τοΤυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ] 
3. Η παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήματάτης 
4. οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως 

σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 
 

2.1.2  Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς 
και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της 
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι 
προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. 

2.1.3  Παροχή Διευκρινίσεων 
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο δέκα (10) 
ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο 
δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από 
εγγεγραμμένουςστο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά 
διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το 
ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα 
παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα 
συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε 
όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων 
πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό 
φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία 
που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών. 

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή 
των αλλαγών.Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για 
την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 
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2.1.4  Γλώσσα 
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές 
προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα 
και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 
1497/1984 (Α΄188).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην 
ελληνική γλώσσα, επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας 
είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη 
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά 
εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, 
τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα 
επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο 
κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 
μπορούν να υποβάλλονται και στην Αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην 
ελληνική. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

2.1.5  Εγγυήσεις 
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματαή 
χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ 
της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13), που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. 
ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό 
του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης 
χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά 
τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό 
φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους 
εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, 
β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, 
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του 
οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα 
τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα 
και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) 
ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 
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χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
προσφορών, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης 
από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) 
ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην 
περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής 
σύμβασης.  

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται σύμφωνα με το Υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ IΙΙ 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να 
διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής 
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα 
σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του 
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν 
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 
δημοσίων συμβάσεων. 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.  

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 
2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται 
από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, 
ποσοστού 1,93% επί του συνολικού προϋπολογισμού, ποσού χιλίων εξακοσίων ευρώ –(1.600 €)που 
αντιστοιχεί σε 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται σύμφωνα με το Υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙΙ 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η 
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του 
χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι 06/06/2022, άλλως η 
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προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον 
προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης 
συμμετοχής. 

2.2.2.2.Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης.  

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα 
οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη 
διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 
2.2.8, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει 
εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού 
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) 
οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή 
περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 
ακόλουθους λόγους:  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του 
οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς 
στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης 
(ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας 
στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη 
νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η 
οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου 
της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) 
ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 
αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, 
όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και 
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τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε 
στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της 
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, 
για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των 
θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το 
ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου 
εκδόθηκεαμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 
οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) 
και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (IKE), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ 
ελάχιστον στους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ 
ελάχιστον στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων 
αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν 
έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την 
ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.  

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

α) όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων 
ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την 
εθνική νομοθεσία ή/και   

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο οικονομικός φορέαςείναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο 
και την επικουρική ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας 
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά 
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 
διακανονισμό για την καταβολή τους.  
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ή/και 

γ) η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε 
βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία 
λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα 
αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής 
νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), 
όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν 
αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα 
αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής 
νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) 
διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και 
δεσμευτική ισχύ.  

2.2.3.3 Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την 
παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε 
σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα 
να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από 
την εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  
2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 
4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτώχευσηή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί 
υπό αναγκαστική διαχείρισηαπό εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται 
σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε 
εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο 
οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την 
προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, 
λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του 
λειτουργίας,  

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας 
συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 
δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού 
φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 
του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 
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φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 
επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα 
δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.9.2 της παρούσας,  

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας 
αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο 
πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές 
πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, 
την επιλογή ή την ανάθεση,  

(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.  

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με 
αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού 
γεγονότος.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ 
των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρούσας παραγράφου, υπό την 
προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, 
λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του 
λειτουργίας 

 

2.2.3.5. Ο οικονομικός φορέαςαποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή 
παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις  

2.2.3.6.Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να 
αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο 
σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός 
φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους 
οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις 
του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον 
οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε 
διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω 
δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 

2.2.3.7. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 
4412/2016. 
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2.2.3.8. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του 
άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα 
διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 

ΚριτήριαΕπιλογής 

2.2.4  Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται 
να ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης. 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται 
να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος 
εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Εφόσον οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ειδική 
έγκριση ή να είναι μέλη συγκεκριμένου οργανισμού για να μπορούν να παράσχουν τη σχετική 
υπηρεσία στη χώρα καταγωγής τους, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να τους ζητεί να αποδείξουν ότι 
διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη του εν λόγω οργανισμού ή να τους καλέσει να προβούν 
σε ένορκη δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου σχετικά με την άσκηση του συγκεκριμένου 
επαγγέλματος. 

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν 
εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την 
Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε 
αντίστοιχα επαγγελματικά μητρώα. 

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στοοικείο 
επαγγελματικό μητρώο, εφόσον, κατά την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η εγγραφή τους για την υπό 
ανάθεση υπηρεσία. 

2.2.5  Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών 
μεγαλύτερο ή ίσο από το 100% του προϋπολογισμού του υπό ανάθεση έργου χωρίς Φ.Π.Α για τις 
τρεις (3) τελευταίες οικονομικές χρήσεις πριν το έτος διενέργειας του διαγωνισμού (2017, 2018, 
2019). 

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος οικονομικός φορέας δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα 
μικρότερο των τριών διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο ελάχιστος κύκλος εργασιών για όσες 
διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιείται, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με το 100% του 
προϋπολογισμού του συγκεκριμένου έργου. 

Εάν ο προσφέρων οικονομικός φορέας είναι Ένωση φυσικών ή νομικών προσώπων ή Κοινοπραξία, η 
οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια η οποία απαιτείται, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, μπορεί 
να καλύπτεται είτε από ένα τουλάχιστον μέλος της Ένωσης, είτε να προκύπτει και αθροιστικά από όλα 
τα μέλη της Κοινοπραξίας ή Ένωσης 
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Η ζητούμενη ικανότητα δεν επηρεάζεται από το ποσοστό συμμετοχής του κάθε φορέα στην ένωση / 
κοινοπραξία. 

2.2.6  Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται επί ποινή αποκλεισμού: 

2.2.6.1 Ναδιαθέτουν τοαπαιτούμενοπροσωπικόγια τη διεκπεραίωση του 
υπόανάθεσήέργου. Ειδικότεραοιοικονομικοί 
φορείςαπαιτείταινασυστήσουνΟμάδαΈργου με τις ειδικότητες του παρακάτω 
πίνακα, οι οποίες απαιτούνται για την εκτέλεση του Έργου. 

Θέση Ειδικότητα 

Διευθυντής 
Υπεύθυνος Έργου 

Επιστήμονας ΠΕ ή ΤΕ στη Διοίκηση ή Οικονομία με γενική εμπειρία: 
10ετή  στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και 5ετή στη 

διαχείριση ή/και  υλοποίηση Συγχρηματοδοτούμενων έργων. Ειδική 
εμπειρία: στο συντονισμό ή/και υλοποίηση προγραμμάτων 

ανάπτυξης δεξιοτήτων. 
. 

Υπεύθυνος 
Φυσικού 

Αντικειμένου 

Επιστήμονας ΠΕ ή ΤΕ με γενική εμπειρία: 5ετή στην παροχή 
συμβουλευτικών υπηρεσιών και 3ετή εμπειρία στη διαχείριση ή/και  

υλοποίηση Συγχρηματοδοτούμενων έργων. 
 

Υπεύθυνος 
Παρακολούθησης 

οικονομικού 
αντικειμένου 

Επιστήμονας ΠΕ ή ΤΕ στη Διοίκηση ή Οικονομία με γενική εμπειρία: 
5ετή στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και 3ετή εμπειρία 

στην οικονομική διαχείριση Συγχρηματοδοτούμενων έργων 
 

Νομικός 
Σύμβουλος 

Επιστήμονας Π.Ε. Νομικός, με εμπειρία σε θέματα δημοσίων 
συμβάσεων. 

 

Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης, η Ομάδα Έργου του Αναδόχου θα συνεργάζεται με τις αρμόδιες 
υπηρεσίες και με την Ομάδα Έργου του Φορέα, οι οποίες με τη σειρά τους θα παρέχουν στον 
ανάδοχο το σχετικό υλικό και όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την επιτυχή ολοκλήρωση του 
έργου. 

Αντικατάσταση των στελεχών της Ομάδας Έργου που θα προταθούν στην προσφορά του αναδόχου 
επιτρέπεται μόνο για σπουδαίο λόγο, υπό την προϋπόθεση της έγκρισης της Αναθέτουσας Αρχής και 
με άτομα ανάλογων προσόντων με αυτά που αναφέρονται στην προσφορά. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει από τον ανάδοχο την αντικατάσταση μέλους της Ομάδας 
Έργου μετά από αιτιολογημένη εισήγηση σχετική με την αδυναμία ανταπόκρισης αυτού στην 
εκτέλεση του Έργου, ο δε ανάδοχος υποχρεούται να ανταποκριθεί άμεσα στην απαίτηση της 
Αναθέτουσας Αρχής. 
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Τα στελέχη της Ομάδας Έργου που θα χρησιμοποιηθούν από τον Ανάδοχο για την εκτέλεση του 
έργου της παρούσας σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι συνδέονται με οποιαδήποτε 
μορφή σχέσης εργασίας με την Αναθέτουσα Αρχή και, συνεπώς, δεν γεννάται καμία υποχρέωση, 
οποιασδήποτε μορφής, της Αναθέτουσας Αρχής απέναντί τους. 

Τα στελέχη της Ομάδας Έργου και συγκεκριμένα ο Διευθυντής Υπεύθυνος Έργουκαι ο Υπεύθυνος 
Φυσικού Αντικειμένουμπορούν να προέρχονται από το εργατοϋπαλληλικό προσωπικό, ή και τα 
Διευθυντικά στελέχη/εταίρους/μετόχους του οικονομικού φορέα. Ο έλεγχος τήρησης του κριτηρίου 
θα γίνει από τον πίνακα προσωπικού (για το προσωπικό) και βεβαίωση του οικονομικού φορέα (για τα 
Διευθυντικά στελέχη/εταίρους/μετόχους). Τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας έργου πρέπει να εργάζονται 
στην επιχείρηση των υποψήφιων οικονομικών φορέων είτε με συμβάσεις έργου είτε με συμβάσεις 
εξαρτημένης εργασίας. 

Επιπλέον επισημαίνεται ότι στο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό του Αναδόχου εντάσσονται και 
προσωπικό του που έχει τεθεί σε αναστολής εργασιακής σύμβασης λόγω κορωνοϊού. 

2.2.6.2 Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν την κατωτέρω εμπειρία: 

εμπειρία: Να έχουν υλοποιήσει την τελευταία (5) πενταετία, υπολογίζοντας από την ημερομηνία 
δημοσίευσης της παρούσας διακήρυξης, ένα τουλάχιστον Συγχρηματοδοτούμενο έργο με αντικείμενο 
συναφές με αυτό της υπό προκήρυξης σύμβασης και προϋπολογισμό τουλάχιστον 80% του υπό 
προκήρυξη έργου. 

εμπειρία: Να έχουν υλοποιήσει την τελευταία (5) πενταετία υπολογίζοντας από την ημερομηνία 
δημοσίευσης της παρούσας διακήρυξης: 

1. Δύο(2) τουλάχιστον έργα παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με την 
παρακολούθηση και διοίκηση συγχρηματοδοτούμενων έργων δικαιούχων στο πλαίσιο του 
ΕΣΠΑ 2014-2020. 

2. Ένα (1) τουλάχιστον Συγχρηματοδοτούμενο έργο με πεδίο Συλλογή Αιτήσεων, 
Αξιολόγηση και τελική Επιλογή ωφελούμενων σε έργο κατάρτισης. 

 

Έργο το οποίο δύναται να καλύπτει παραπάνω από ένα από τα παραπάνω αναφερόμενα πεδία της 
ζητούμενης ειδικής εμπειρίας, λαμβάνεται υπόψη για την πλήρωση του κριτηρίου αυτού μόνο για το 
ένα ανωτέρω στοιχείο, δηλαδή είτε, για τη ζητούμενη γενική εμπειρία, είτε, για το στοιχείο (1) είτε, 
για το στοιχείο (2) της ειδικής εμπειρίας.Το ζητούμενο έργο της γενικής εμπειρίας (Α) δύναται να 
καλύπτει ένα από τα αναφερόμενα πεδία της ειδικής εμπειρίας (Β). 

 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 
Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να διαθέτουν και 
συμμορφώνονται με το σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2015ή άλλο ισοδύναμο. 
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2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής 
επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της 
παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των 
δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους, τους 
αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των 
οποίων στηρίζονται. Εάν ο προσφέρων οικονομικός φορέας είναι Ένωσηφυσικών 
ήνομικώνήΚοινοπραξία,ητεχνική,επαγγελματικήικανότηταηοποίααπαιτείται,σύμφωναμετο 
παρόνάρθρο,μπορείνα προκύπτεικαιαθροιστικάαπόόλαταμέλητηςΚοινοπραξίαςήΈνωσης. 

 Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους 
σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του 
Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική 
εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι 
τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες 
ικανότητες. 

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που 
σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι  εν 
λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την 
εκτέλεση της σύμβασης. 

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των 
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 

2.2.9  Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από 
τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των 
παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της 
προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 
4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το 
επισυναπτόμενο στην παρούσα ΠαράρτημαII, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με 
τις συνέπειες του ν. 1599/1986. 

Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του 
Παραρτήματος Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες 
οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ:  
ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ 
(www.eaadhsy.gr) και (www.hsppa.gr ). 

Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
των προσφορών. Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο Έντυπο 
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φέρειμόνο την 
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υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των 
λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1της παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που 
είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.  

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το 
ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το 
αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες 
σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο 
Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα 
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, 
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά 
την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας παραγράφου και κατά τη σύναψη της σύμβασης 
στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες 
άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των 
οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν 
συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.5 και 2.2.8). 

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου 
στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν 
λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, 
αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις 
συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε 
κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό 
φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η 
δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο 
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που 
έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν. 

Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

• οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν 
συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,  

• οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται 
θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους. 

21PROC008450580 2021-04-12



 

 

Σελίδα 24 

Β.1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι 
προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, 
ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του 
κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός 
φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις 
(3) μήνες πριν από την υποβολή του. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά 
και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή 
στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα 
ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1, 

β)για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την 
αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής 
του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως 
τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του και υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού αναδόχου 
αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης – κύριας και επικουρικής – στους οποίους 
οφείλει να καταβάλει εισφορές.  

Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.2 α., πέραν του ως άνω πιστοποιητικού, 
υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική 
απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά 
στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν 
υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε 
διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το 
πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται 
από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί 
υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν 
πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση.  

Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους 
εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. 

γ)Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως 
τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής 
προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών 
πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.Μέχρι να καταστεί εφικτή η 
έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού 
φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το 
έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, 
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ταέγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη 
ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου 
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 
εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία 
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα 
έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 
2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίσημες δηλώσεις 
καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 
81 του ν. 4412/2016. 

δ)Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος 
οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι 
αποκλεισμού. 

 

ε) για την παράγραφο 2.2.3.8. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει 
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

B.2.Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση 
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού 
ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε 
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου 
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 
4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό 
επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό 
μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν 
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας 
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 
οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι 
δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του 
αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. 

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο οικείο 
επαγγελματικό μητρώο. 

Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν 
σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης. 

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του 
άρθρου 2.2.4 (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής 
δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες 
ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις 
αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 
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Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: 

⇒ Ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών, των τριών (3) προηγούμενων ετών, στην 
περίπτωση που η δημοσίευση των ισολογισμών απαιτείται από τη νομοθεσία της χώρας όπου 
είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν έχει δημοσιευθεί 
ο ισολογισμός του προηγούμενου έτους, τότε προσκομίζεται οι ισολογισμοί των τριών (3) 
προηγούμενων ετών αυτού.  

⇒ Σε περίπτωση που πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, αντίστοιχες δηλώσεις φόρου εισοδήματος 
(incometaxfilings) και εκκαθαριστικά σημειώματα (incometaxreturns).  

⇒ Σε περίπτωση που πρόκειται για νομικό πρόσωπο που δεν τηρεί ισολογισμούς, αντίστοιχα τα 
αντίγραφα Ε3 και Ε5 από όπου προκύπτει ο κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα.  

Αν ο οικονομικός φορέας λειτουργεί για χρόνο μικρότερο της τριετίας, θα υποβάλει ανάλογα τα 
ανωτέρω δικαιολογητικά για όσο χρόνο λειτουργεί. 

Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω 
δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με 
οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων που υποβάλλει κοινή προσφορά, η ανωτέρω επάρκεια 
πληρείται αθροιστικά από τους οικονομικούς φορείς που απαρτίζουν την ένωση.  

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος προτίθεται να στηριχθεί στις ικανότητες τρίτων φορέων 
όσον αφορά στα κριτήρια που σχετίζονται με την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, 
προσκομίζει τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά των ανωτέρω παραγράφων για κάθε τρίτο φορέα..  

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς 
προσκομίζουν: 

⇒ Για την παρ. 2.2.6.1και ειδικά για την τεκμηρίωση της τεχνικής ικανότητας της προτεινόμενης 
στελέχωσης της Ομάδας Έργου οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα ακόλουθα: 

o  Πίνακα με την προτεινόμενη στελέχωση της Ομάδας Έργου, σύμφωνα με τον 
κατωτέρω πίνακα. Επισημαίνεται ότι στην «Θέση στην Ομάδα Έργου» περιγράφεται ο 
ρόλος τους στο προτεινόμενο Σχήμα Διοίκησης και το γνωστικό αντικείμενο που θα 
καλύψουν : 

Α/Α Ονοματεπώνυμο 
Επωνυμία 
Μέλους 
Ένωσης 

Θέση στην 
Ομάδα 
Έργου 

Τίτλος 
σπουδών 

Ειδικότητα & 
σύντομη 

περιγραφή 
επαγγελματικής 

εμπειρίας 

Απασχόληση 
στο Έργο σε 

ανθρωπομήνες 
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o Αντίγραφα των τίτλων σπουδών 
o Αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα όλων των μελών της Ομάδας Έργου. Θα πρέπει 

κατ’ ελάχιστον να περιέχονται στοιχεία για τους τίτλους σπουδών, τις επαγγελματικές 
και επιστημονικές δραστηριότητες τους, γενικά και ειδικά προσόντα, μέχρι και τη 
δημοσίευση της παρούσας. 

o Αποδεικτικά στοιχεία επαγγελματικής εμπειρίας (π.χ. βεβαιώσεις εργοδοτών, ή 
συμβάσεις ή μισθοδοτικές καταστάσεις, ΔΑΠΥ ή /και τιμολόγια) 

o Υπεύθυνες Δηλώσεις του Ν. 1599/1986 όπως ισχύει, των μελών της Ομάδας Έργου με 
τις οποίες θα δηλώνεται, ότι τα αναφερόμενα στα βιογραφικά τους σημειώματα είναι 
αληθή και ακριβή. 

o  

Στην περίπτωση που στην Ομάδα Έργου περιλαμβάνονται στελέχη με μη μόνιμη σχέση 
εργασίας με τον προσφέροντα, προσκομίζονται οι ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις των 
προσώπων αυτών, στις οποίες θα δηλώνεται, πέραν του ότι τα αναφερόμενα στα 
βιογραφικά τους σημειώματα είναι αληθή και ακριβή, ότι υπάρχει σχετική συμφωνία 
συνεργασίας με τον προσφέροντα, ότι δεν συμμετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο σε 
οποιαδήποτε άλλη προσφορά για τον ίδιο διαγωνισμό, ότι αποδέχονται τους όρους του 
διαγωνισμού και την θέση τους στην ομάδα έργου. 

Διευκρινίζεται ότι:Η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται πρωτότυπη. Δεν απαιτείται 
θεώρηση του γνήσιου υπογραφής. Δεν απαιτείται ψηφιακή υπογραφή. Οι ανωτέρω 
υπεύθυνες δηλώσεις επισυνάπτονται ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου pdf στον φάκελο 
της προσφοράς. Η συμμετοχή στην ομάδα έργου του οικονομικού φορέα δεν νοείται 
ως υπεργολαβία ή στήριξη στην ικανότητα τρίτων και ως εκ τούτου τα μέλη της 
ομάδας έργου δεν υποβάλλουν ΤΕΥΔ  

⇒ Σε περίπτωση που ο προσφέρων οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει υπεργολαβικά σε 
τρίτους την υλοποίηση τμήματος του υπό ανάθεση Έργου, τότε θα πρέπει να καταθέσει σε 
υπεύθυνη δήλωση συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα. 

Περιγραφή τμήματος Έργου που 
προτίθεται ο υποψήφιος Ανάδοχος να 

αναθέσει σε Υπεργολάβο 

Επωνυμία, Στοιχεία 
Επικοινωνίας, Νόμιμοι 

Εκπρόσωποι 
Υπεργολάβου 

Ημερομηνία 
ΔήλωσηςΣυνεργασίας 

   

   

   

⇒ Για την παράγραφο 2.2.6.2 και ειδικά για την τεκμηρίωση της τεχνικής ικανότητας των 
υποψήφιων οικονομικών φορέων προσκομίζονται τα ακόλουθα: 
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⇒ Για την απόδειξη της γενικής εμπειρίας της παρ. 2.2.6.2, πίνακα συνοπτικής παρουσίασης των 

σχετικών έργων σύμφωνα με το υπόδειγμα που ακολουθεί: 

Α/Α Αποδέκτης 
ΤίτλοςΈργου 

/ 
Αντικείμενο 

Διάρκεια 
Εκτέλεσης 

Έργου (από 
μμ/εε έως 

μμ/εε) 

ΣυνολικήΑξία 
(σεευρώ) 

Ποσοστό 
Συμμετοχής 

στο Έργο 
(σε %) 

Προσκομισθέν 
Αποδεικτικό 

Στοιχείο (είδος και 
ημ/νια έκδοσης) 

       

       

       

 

 
⇒ Για την απόδειξη της ειδικής εμπειρίας της παρ. 2.2.6.2 πίνακα συνοπτικής παρουσίασης των 

σχετικών έργων σύμφωνα με το υπόδειγμα που ακολουθεί: 
 

Α/Α Αποδέκτης 
ΤίτλοςΈργου 

/ 
Αντικείμενο 

Διάρκεια 
Εκτέλεσης 

Έργου (από 
μμ/εε έως 

μμ/εε) 

ΣυνολικήΑξία 
(σεευρώ) 

Ποσοστό 
Συμμετοχής 

στο Έργο 
(σε %) 

Προσκομισθέν 
Αποδεικτικό 

Στοιχείο (είδος και 
ημ/νια έκδοσης) 

       

       

       

 
⇒ Και για τις δύο ανωτέρω παραγράφους πιστοποιητικά-βεβαιώσεις από τους αποδέκτες των 

υπηρεσιών (πελάτες) για την ορθή υλοποίηση των έργων που αναφέρονται ανωτέρω. 
• Αν οι αποδέκτες των υπηρεσιών των έργων είναι φορείς του δημόσιου ή του ευρύτερου 

δημόσιου τομέα (Αναθέτουσες Αρχές), η παροχή των παραπάνω υπηρεσιών αποδεικνύεται με 
σχετικές βεβαιώσεις ή πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής (ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα), τα 
οποία έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης 
νοείται η ημερομηνία της βεβαίωσης / πρωτοκόλλου παραλαβής του αντικειμένου της 
Σύμβασης, που εκδίδει η Αναθέτουσα Αρχή / αποδέκτης. 

• Αν ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, η παροχή θα αποδεικνύεται με βεβαίωση του 
αποδέκτη και προσκόμιση της σχετικής σύμβασης. Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης νοείται η 
ημερομηνία της βεβαίωσης ολοκλήρωσης του αντικειμένου της σύμβασης, που εκδίδει ο 
αποδέκτης (ιδιωτικός φορέας). 

• Εάν το έργο, ο υποψήφιος οικονομικός φορέας, το έχει υλοποιήσει ως μέλος Ένωσης ή 
Κοινοπραξίας προσκομίζει επιπρόσθετα και αντίγραφο του συμφωνητικού που να 
αποδεικνύεται το ποσοστό συμμετοχής του. 
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• Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων που υποβάλλει κοινή προσφορά το ανωτέρω 
κριτήριο δύναται να αποδεικνύεται από τα μέλη της ένωσης σωρευτικά. 

 
Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας της παραγράφου 
2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης ποιότητας ISO 
9001:2015 ή άλλο ισοδύναμο (εν ισχύ) 

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι 
νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις 
μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ)προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας 
εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την 
υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσειςτα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης 
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., 
κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση 
του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή 
προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή 
αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις 
τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, 
πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού 
φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να 
ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας 
εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου 
εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και 
εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση 
της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι 
σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία 
κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), 
τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των 
ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από 
τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης 
που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος 
VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές 
πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον 
αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.  
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Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν 
λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω 
κατάλογο.  

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας 
όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το 
πιστοποιητικό.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.  

Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, 
κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα 
με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους 
πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 
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2.3 Κριτήρια Ανάθεσης 

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης 
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει 
βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κάτωθι κριτηρίων:  

Κριτήρια Αξιολόγησης 
(ΣΒ) 

Συντελεστής 
Βαρύτητας (%) 

Μέγιστος Αριθμός 
Σελίδων 

1 Κατανόηση και Μεθοδολογική προσέγγιση 
υλοποίησης του Έργου. 70% 33 

1.1 
Περιβάλλον στο οποίο εντάσσεται το «Έργο» 
(Κατανόηση από τον Ανάδοχο του περιβάλλοντος του 
έργου και τεκμηρίωση των εκτιμώμενων αναγκών σε σχέση 
με τις ζητούμενες υπηρεσίες του έργου) 

5% 2 

1.2 

Κατανόηση απαιτήσεων, στόχου και αντικειμένου του 
«Έργου». 
(Ανάλυση των απαιτήσεων, των στόχων και υπηρεσιών του 
έργου και τεκμηρίωση της κάλυψης τους από την πρόταση 
του Αναδόχου.) 

5% 4 

1.3 

Μεθοδολογία υλοποίησης / οργάνωσης του «Έργου» 
(Ανάλυση και τεκμηρίωση της προτεινόμενης μεθοδολογίας 
που θα εφαρμόσει ο Ανάδοχος, επεξήγηση της 
καταλληλότητας αυτής και περιγραφή των σχετικών 
τεχνικών) 

10% 4 

1.4 

Πληρότητα / ποιότητα παρεχόμενων Υπηρεσιών – 
Παραδοτέων 
(Περιγραφή των υπηρεσιών που θα παρασχεθούν και 
τεκμηρίωση της ποιότητας των παραδοτέων) 

8% 4 

1.5 

Ιδιαιτερότητες, Κίνδυνοι, Πλαίσιο Οργάνωσης και 
υλοποίησης των δράσεων Κατάρτισης και πιστοποίησης 
(Παρουσίαση των κινδύνων του «Έργου» κατά την 
εκτίμηση του Προσφέροντος σε σχέση με το φυσικό και 
οικονομικό αντικείμενο. Περιγραφή προτεινόμενης 
μεθοδολογίας αντιμετώπισης κινδύνων)  

15% 5 

1.6 

Εργαλεία Υποστήριξης και περιγραφή – αιτιολόγηση 
χρησιμοποίησής τους  
(Περιγραφή των προτεινόμενων εργαλείων για την 
υλοποίηση του έργου και αιτιολόγηση της χρήσης αυτών) 

10% 5 

1.7 

Χρονοδιάγραμμα παρεχόμενων Υπηρεσιών – Οργάνωση 
Παραδοτέων  
(Παρουσίαση χρονοπρογραμματισμού υλοποίησης 
εργασιών και παραδοτέων, ρεαλιστικότητα 
χρονοδιαγράμματος, GanttChart με παραδοτέα και 
ορόσημα)  

10% 5 

1.8 Τεκμηρίωση πρόσθετων αναγκαίων υπηρεσιών που πιθανά 
δεν έχουν συνεκτιμηθεί στους όρους της παρούσας 7% 4 
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Κριτήρια Αξιολόγησης 
(ΣΒ) 

Συντελεστής 
Βαρύτητας (%) 

Μέγιστος Αριθμός 
Σελίδων 

(Παράθεση πρόσθετων στοιχείων και εργασιών οι οποίες 
τεκμηριωμένα είναι απαραίτητες για την ορθή υλοποίηση 
του περιγραφόμενου έργου, όπως ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά συνεργασίες, παροχή τεχνογνωσίας κλπ) 

2 Ομάδα «Έργου» 30% 12 

2.1 
Σχήμα Διοίκησης και Οργάνωσης του «Έργου» 
(τρόπος οργάνωσης και μεθοδολογία της διοίκησης του 
έργου) 

15% 6 

2.2 
Στελέχωση, διαθεσιμότητα και καταλληλότητα της Ομάδας 
«Έργου» 
(ρόλοι, συμπληρωματικότητα και διαθεσιμότητα - ομάδας 
έργου) 

15% 6 

 

Κατανόηση και Μεθοδολογική προσέγγιση υλοποίησης του Έργου 

Η κατανόηση και η μεθοδολογική προσέγγιση του έργου θα αξιολογηθούν με βάση την στοχευμένη 
ανάλυση των κριτηρίων του ανωτέρω πίνακα.  

Ομάδα «Έργου» 

Ομοίως η αξιολόγηση της ομάδας έργου θα γίνει με βάση την ανάλυση των κριτηρίων του ανωτέρω 
πίνακα. 
Τα περιεχόμενα ανά Ενότητα και ο μέγιστος αριθμός σελίδων ανά Ενότητα και Υποενότητα όπως 
αναφέρονται στον παραπάνω Πίνακα, θα πρέπει να τηρηθούν απαρέγκλιτα με χρήση κειμένου 
μεγέθους Α4 με περιθώρια 2 εκ. από όλες τις πλευρές (επάνω, κάτω, αριστερά και 
δεξιά)γραμματοσειρά Tahoma 11 στιγμών με μονό διάστιχο και διάστημα 6 στιγμών ανά 
παράγραφο.Οποιαδήποτε υπέρβαση  των οριζόμενων ως άνω σελίδων δεν θα λαμβάνεται υπόψιν. και δεν 
θα βαθμολογείται. 

Στα παραπάνω δεν περιλαμβάνονται εξώφυλλα και περιεχόμενα, περιλαμβάνονται όμως σχήματα και 
συνοπτικά βιογραφικά (goldenparagraphs). Τα αναλυτικά βιογραφικά των μελών της ομάδας έργου 
μπορούν τα τεθούν σε Παράρτημα της Τεχνικής Προσφοράς. Κανένα άλλο Παράρτημα, πλην των 
ρητά αναφερομένων στην παρούσα δεν θα λαμβάνεται υπόψη. 

 

2.3.2  Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών 
Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που 
ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 150 
βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου. 

Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς.  

Ειδικότερα:  
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Η Ενότητα «Μεθοδολογική Προσέγγιση του «Έργου» περιέχει αναλυτική περιγραφή του 
τρόπου με τον οποίο ο υποψήφιος Ανάδοχος σκοπεύει να προσεγγίσει το έργο. Ιδιαίτερη έμφαση θα 
πρέπει να δοθεί: 

Κριτήριο 1.1 

Στην τεκμηρίωση της ολοκληρωμένης αντίληψης και της περιβάλλουσας του Έργου του υποψήφιου 
Αναδόχου για τις απαιτούμενες υπηρεσίες 

Κριτήριο 1.2 

Στην ανάλυση απαιτήσεων και στόχων του έργου σε σχέση με τις υπηρεσίες που θα προσφερθούν. 
Κριτήριο 1.3 

Στην τεκμηρίωση της επάρκειας της προτεινόμενης μεθοδολογίας υλοποίησης του Έργου με ανάλυση 
σχετικών τεχνικών, στην στρατηγική που προτίθεται να χρησιμοποιήσει σε όλα τα στάδια της 
υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου και την αναλυτική προσέγγιση που θα ακολουθήσει.  

Κριτήριο 1.4 

Στην ανάλυση των υπηρεσιών που θα παράσχει και εφαρμογή μεθόδων ποιοτικού ελέγχου.  

Κριτήριο 1.5 

Στην πρόγνωση των ιδιαιτεροτήτων, των κινδύνων και του πλαισίου οργάνωσης και αντιμετώπισης 
της ταυτοποίησης του φυσικού αντικειμένου των διανομών, τη συσχέτιση του φυσικού με το 
οικονομικό αντικείμενο και στην αντιμετώπιση πιθανών ελέγχων από τη Δ.Α. ή την ΕΔΕΛ. 

Κριτήριο 1.6 

Στην τεκμηρίωση των εργαλείων που θα χρησιμοποιήσει σε σχέση με την ομαλή υλοποίηση του 
έργου. 

Κριτήριο 1.7 

Στη ρεαλιστική εφαρμογή και εκτέλεση του χρονοδιαγράμματος, συσχέτιση του χρονοδιαγράμματος 
με παραδοτέα και καθορισμών οροσήμων για την ομαλή διεξαγωγή του έργου.  

Κριτήριο 1.8 

Οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκμηριώνει πληρέστερα την πρόταση του υποψήφιου Αναδόχου και 
απαντά στις επιμέρους απαιτήσεις που τίθενται στην παρούσα διακήρυξη, αλλά και στα αντίστοιχα 
κριτήρια αξιολόγησης, ενδεικτικά στις διαδικασίες μεταφοράς τεχνολογίας – τεχνογνωσίας ή 
συνεργασίες που πρόκειται να κάνει με άλλους εξωτερικούς φορείς. Επίσης, η τεκμηρίωση των 
κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας του έργου και προτάσεις σχετικά με τη λήψη μέτρων για την ορθή 
και ομαλή ολοκλήρωση του έργου 

 

Η Ενότητα «Ομάδα Έργου» αναφέρεται στην Ομάδα Έργου Υποστήριξης (ΟΕΥ) και θα 
περιλαμβάνει: 

Κριτήριο 2.1 
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Στην αναλυτική περιγραφή της δομής και οργάνωσης της ομάδας των στελεχών που θα εμπλακούν 
στο έργο, με σαφή αναφορά στον τρόπο οργάνωσης και διοίκησης του έργου και στην τεκμηριωμένη 
κατανομή των Α/Μ ανά φάση 

Κριτήριο 2.2 

Στην αναλυτική αναφορά ως προς την ομάδα έργου σχετικά με την εξειδίκευση του ρόλου των μελών 
της στο έργο, το εύρος εμπλοκής τους στην υλοποίησή του, τησυμπληρωματικότητα και συνέργεια 
των ρόλων και τη βέλτιστη κάλυψη του συνολικού εύρους των απαιτήσεων του έργου, ανά φάση και 
επιμέρους εργασία του έργου 

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους 
συντελεστή βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της προσφοράς θα 
προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων. 

Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο :  

UΤ = σ1*Κ1 + σ2*Κ2 +……+σν*Κν 

Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν 
αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς. 

Για κάθε τεχνική προσφορά υπολογίζεται ο Τελικός Βαθμός Τεχνικής Προσφοράς (ΤΒΤΠ), δηλ.  
ΤΒΤΠ= (UT/ Umax) * 100, όπου Umax = η απόλυτη βαθμολογία του καλύτερου τεχνικά υποψηφίου. 

Για κάθε οικονομική προσφορά υπολογίζεται το συγκριτικό της κόστος, δηλ. ΤΒΟΑ = (Bmin/ BK) *100 

Τελική Αξιολόγηση 

Μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής και οικονομικής αξιολόγησης κατά τα προηγούμενα, η Επιτροπή 
Διαγωνισμού κατατάσσει τις προσφορές σε Συγκριτικό Πίνακα, κατά φθίνουσα σειρά του τελικού 
βαθμού: Β = 0,80 * (UΤ / UΜΑΧ) + 0,20 * (ΒΜΙΝ/ ΒΚ) 
όπου: 

• Β = ο τελικός βαθμός της προσφοράς 
• UΤ = ο βαθμός τεχνικής αξιολόγησης της προσφοράς του υποψηφίου αναδόχου 
• UΜΑΧ = ο βαθμός τεχνικής αξιολόγησης της καλύτερης τεχνικής προσφοράς 
• ΒΚ = το συνολικό κόστος της οικονομικής προσφοράς 
• ΒΜΙΝ = το συνολικό κόστος της χαμηλότερης οικονομικής προσφοράς. 

 
Η προσφορά, η οποία μετά την ανωτέρω αξιολόγηση, θα λάβει την πρώτη θέση στο 
Συγκριτικό Πίνακα κατάταξης, δηλαδή η προσφορά εκείνη με το μεγαλύτερο βαθμό Β, 
είναιη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσειβέλτιστης σχέσης 
ποιότητας τιμής). 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο ΠαράρτημαIτης Διακήρυξης, 
για όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες. 
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Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από 
εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται 
η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ 
τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών 
2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα 
που ορίζει η παρούσα διακήρυξη (άρθρο 1.5), στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση 
αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που 
υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο 
υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται 
στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις 
διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να 
εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) 
ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.  
Επισημαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα 
δικαιολογητικά που υποβάλλουν με την προσφορά τους, με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής 
υπογραφής, αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, εφόσον 
στη χώρα προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε 
διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η αίτηση συμμετοχής 
συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι στην χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται 
η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι στην χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η 
χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής για την συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων. Η υπεύθυνη δήλωση του προηγούμενου εδαφίου φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) 
ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 
 
2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η 
αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της. 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:  
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(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο 
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά σύμφωνα 
με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η 
οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.  

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα 
της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του 
ν. 4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω 
ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές 
διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης 
πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες 
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται 
για την αξιολόγησή της. 

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά 
συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το 
σύστημα παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ηλεκτρονικά και 
υποβάλλονται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική 
φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί 
ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και 
ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf]. Οι τεχνικές προδιαγραφές της 
παρούσας δεν έχουν αποτυπωθεί στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του ΕΣΗΔΗΣ, για αυτό οι 
υποψήφιοι Οικονομικοί Φορείς συντάσσουν την τεχνική προσφορά τους και υποβάλλουν ψηφιακά 
υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία της Τεχνικής Προσφοράς σύμφωνα με τα περιεχόμενα 
και το μέγιστο αριθμό σελίδων όπως αναφέρονται στον Πίνακα της Ενότητας 2.3.1 της παρούσας (σε 
συμπιεσμένη μορφή και κατά προτίμηση σε ένα (1) αρχείο pdf).   

2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του 
Συστήματος, όπως περιγράφεται παρακάτω: 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία 
υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν 
συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή 
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται 
θεώρηση γνησίου της υπογραφής, με την επιφύλαξη των αναφερθέντων στην τελευταία 
υποπαράγραφο της παραγράφου 2.4.2.1 του παρόντος για τους αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς. 

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον 
οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε 
κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον 
συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει 
υπογραφή μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης 
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Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 
δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε 
έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία 
απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 
του ν. 2690/1999 ''Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας'', όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του 
άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 4250/2014.Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι, ενδεικτικά, η εγγυητική 
επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν 
φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης 
(Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν 
ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι 
οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων. 

Τα έγγραφα του κυρίως φάκελου αλλά και όλων των επιμέρους Υποφακέλων των Προσφορών τα 
οποία υποβάλλονται σε φυσική/έντυπη μορφή στην Αναθέτουσα Αρχή, πρέπει να είναι σε κλειστούς 
φακέλους και απαραίτητα να φέρουν την επωνυμία και τη διεύθυνση του διαγωνιζομένου (Οδός, 
αριθμός, πόλη, ΤΚ, τηλέφωνα, Φαξ, E-mail), καθώς επίσης και τις ενδείξεις: 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

"Ενέργειες συντονισμού, διαχείρισης και παρακολούθησης της υλοποίησης της Πράξης «Κατάρτιση και 
Πιστοποίηση 1.273 εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα για την απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και 

ικανοτήτων στο νέο οικονομικό περιβάλλον» με κωδικό ΟΠΣ 5035202" 

Διαγωνισμός 01/ 2021 

με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 28/04/2021 

Προς: ..ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΡΕΚΤΙΦΙΕ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Β.Ρ.Ε.) 

Επωνυμία Διαγωνιζομένου :     

Στοιχεία Εκπροσώπου:   

Διεύθυνση Επικοινωνίας (συμπεριλαμβανομένου και αριθμού τηλεομοιοτυπίας καθώς και 
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου): 

Να μην ανοιχθεί παρά μόνο από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών. 

 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό 
σημείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία 
όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται 
για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά» 

2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής 
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 
περιλαμβάνουν: 
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α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του 
άρθρου 79 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.1. της παρούσας διακήρυξης. Οι 
προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε 
επεξεργάσιμη μορφή αρχείου doc, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (ΠαράρτημαII), 

β) εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τo άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και 
2.2.2 της παρούσας διακήρυξης. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε 
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

2.4.3.2 Τεχνική Προσφορά 
H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί 
από την αναθέτουσα αρχή στο Παράρτημα I της παρούσας και στην ενότητα 2.3.1, περιγράφοντας 
ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα 
έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων 
υπηρεσιών / ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στην 
παρούσα και στο ως άνω Παράρτημα. 

Οι τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας δεν έχουν αποτυπωθεί στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του 
ΕΣΗΔΗΣ, για αυτό οι υποψήφιοι Οικονομικοί Φορείς συντάσσουν την τεχνική προσφορά τους και 
υποβάλλουν ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία της Τεχνικής Προσφοράς 
σύμφωνα με τα περιεχόμενα και το μέγιστο αριθμό σελίδων όπως αναφέρονται στον Πίνακα της 
Ενότητας 2.3.1 της παρούσας (σε συμπιεσμένη μορφή και κατά προτίμηση σε ένα (1) αρχείο pdf).   

Επιπλέον οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν στην τεχνική προσφορά τους το τμήμα της σύμβασης που 
προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που 
προτείνουν. 

2.4.4  Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής 
οικονομικών προσφορών 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σχετικό ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV της 
διακήρυξης. 

Η Οικονομική προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 
συστήματος και υποβάλλεται ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου .pdf ψηφιακά υπογεγραμμένη, στον 
Υποφάκελο «Οικονομική Προσφορά». 

Αν στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν μπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονομική προσφορά, ο 
προσφέρων θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελλο “οικονομική προσφορά” την ηλεκτρονική οικονομική 
προσφορά του ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (σύμφωνα με το 
υπόδειγμα που υπάρχει στο Παράρτημα ΙV της παρούσας διακήρυξης) σε μορφή pdf 
 

Η τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται σε ευρώ για το σύνολο των υπηρεσιών. 
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Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και 
με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην 
επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται 
αυτόματα από το σύστημα.  

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν 
αναπροσαρμόζονται  

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που 
καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β)δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με 
την επιφύλαξητου άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της 
σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή.  

Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της Προσφοράς. Σε 
περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της Προσφοράς, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δε 
δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για την παράταση αυτή να υποβάλλουν 
νέους πίνακες τιμών ή να τους τροποποιήσουν. 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα 
για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να τα 
παρέχουν. 

Επισημαίνεται ότι εφόσον δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, οι προσφορές θα 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών 
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα 
(12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την 
αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής 
συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 
2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω 
αρχική διάρκεια. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι 
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 
προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω 
ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία 
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 
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Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, 
η αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης 
εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που 
συμμετέχουν στη διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω 
και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και 
τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής 
προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής 
οικονομικών προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση 
προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,  

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί 
κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης 
διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της 
προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα 
με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, ή η οποία δεν πληροί τις απαιτήσεις των άρθρων της 
διακήρυξης (ενδεικτικά 2.2.5-2.2.7) 

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. 
Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ. γ της παρούσας (περ. γ΄ 
της παρ. 4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με 
κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως 
μέλη ενώσεων.  

στ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

η) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 
παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 
σύμβασης, 

θ) η οποία εμφανίζει οποιοδήποτε στοιχείο του προσφερομένου κόστους σε υπηρεσία, ή σε μερικό ή 
γενικό σύνολο σε άλλο μέρος πλην των αντιτύπων της Οικονομικής Προσφοράς, 

ι) της οποίας το συνολικό τίμημα υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του Έργου,  
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο της 
Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής 
αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας 
τα εξής στάδια: 

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 
Προσφορά» τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
προσφορών και συγκεκριμένα την 06/05/2021 και ώρα 11:00. 

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία 
και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή 

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 
3.1.2 της παρούσας, κάθε προσφέρων αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα 
δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν 
χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. 

Η αναθέτουσα αρχή καλεί τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα 
έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή 
οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016όπως τροποποιήθηκε με 
το νόμο 4782/2021 και ισχύει.. 

3.1.2  Αξιολόγηση προσφορών 
Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει 
στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, 
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα 
υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο 
υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου. 

Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, οι αναθέτουσες αρχές, 
τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητούν από τους προσφέροντες ή 
υποψήφιους οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται 
είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο ΤΕΥΔ, ή όταν 
λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να 
ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα 
(10) ημερών και όχι μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε 
αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. 
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β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση μόνο 
των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε 
πλήρη. Η αξιολόγηση και βαθμολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και 
συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις 
απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή και βαθμολόγηση των τεχνικών 
προσφορών, με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης του άρθρου 2.3.1 και 2.3.2 της παρούσας. 

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να 
συντάσσεται ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο,μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση. 

Τα αποτελέσματα των εν λόγω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής» & «Τεχνική 
Προσφορά» επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας 
αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής, μέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, στους προσφέροντες, μαζί με αντίγραφο των 
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών των ως άνω 
σταδίων. Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας. 

γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την 
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών 
εκείνων των προσφερόντων που δεν έχουν απορριφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω. 

δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών που 
αποσφραγίστηκαν και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή 
απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που 
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) 
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα 
άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση ισοδύναμων προφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική τελική βαθμολογία 
μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων η ανάθεση γίνεται στην προσφορά με την μεγαλύτερη 
βαθμολογία τεχνικής προσφοράς. 

Αν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια τιμήη αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με 
κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές. Η κλήρωση 
γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων. 

Τα αποτελέσματα του εν λόγω σταδίου («Οικονομική Προσφορά») επικυρώνονται με απόφαση του 
αποφαινομένου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής, μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, στους προσφέροντες, μαζί με 
αντίγραφο των πρακτικών της διαδικασίαςελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών του ως άνω 
σταδίου. Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 3.4 της παρούσας. Σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως ποσού και διαδικασίας, όταν εξ αρχής έχει 
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υποβληθεί μία προσφορά, εκδίδεται μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα 
όλων των σταδίων, ήτοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και 
ΟικονομικήςΠροσφοράς. 
 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - 
Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική 
πρόσκληση μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση 
(«προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την 
κοινοποίηση της σχετικής  έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης 
και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 
4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών  που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της 
παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της 
παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής 
των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτής. 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), 
ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από 
αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους, κατά τις διατάξεις του 
ν. 4250/2014 (Α’ 94). Ειδικά τα αποδεικτικά, τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να 
γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία 
βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν 
ηλεκτρονική υπογραφή.  

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους 
και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση. 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 
υπoβλήθηκαν, και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει εντός της προθεσμίας της παρ. 5.3.1 του 
παρόντος, αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, 
το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί την 
χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των 
δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για την χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες 
αρχές 

Το παρόν εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των 
δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν το 
στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 4412/2016, 
τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας. 

Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 
κατατέθηκαν. 
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Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 
εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως 
επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω 
διαδικασίας, εάν: 

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν μετο 
Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα 
των παραπάνω δικαιολογητικών ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι 
και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.8 
(κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές 
στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τ.Ε.Υ.Δ., ότι 
πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της 
έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς 
μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 
περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής 
επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία 
ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από 
την Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά 
τα οριζόμενα ανωτέρω και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας 
αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της 
διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.  

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών 
της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που δεν έχει 
αποκλειστεί οριστικά, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.   

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν 
την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα 
αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον 
συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 

α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, 
παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και σε 
περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί της 
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αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 372 του ν.4412/2016, 
 
β) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα 
άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται, 
και  
γ) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει, 
στην περίπτωση που απαιτείται, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται 
κατά τα οριζόμενα στοάρθρο 79Α, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του 
οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια τουάρθρου 104και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού 
ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη 
δήλωση ελέγχεται από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία συντάσσει πρακτικό που 
συνοδεύει τη σύμβαση. 
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού,θέτοντάς 
του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής 
ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην 
τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική 
επιστολή συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον προσφέροντα που 
υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και 
έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας 
αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, 
δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή 
παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις 
που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η 
προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι: 

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 
οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   

γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.  

Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την 
πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.  

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι 
δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. 

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του 
ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη 
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«Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου 
PortableDocumentFormat (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή 
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο 
άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..  

Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της 
προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η 
αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη 
της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση 
προσφυγής, σύμφωνα με το  άρθρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεση, δεν κωλύεται η σύναψη 
της σύμβασης εάν υποβλήθηκε μόνο μία (1) προσφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι. 
 
Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής 
διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 
 
Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ: 

• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. 
α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016και την περ. α΄ της παρ. 1 του 
άρθρου 9 του π.δ. 39/2017. 

• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β 
του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016, σύμφωνα και με την παρ. 1 του 
άρθρου 9 του π.δ. 39/2017. 

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και 
νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση 
παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την 
προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών 
από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής. Η Αρχή επιλαμβάνεται αποκλειστικά επί θεμάτων που 
θίγονται με την προσφυγή και δεν μπορεί να ελέγξει παρεμπιπτόντως όρους της διακήρυξης ή 
ζητήματα που αφορούν τη διενέργεια της διαδικασίας. 
 
Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή υποβάλλεται έως 
και δέκα (10) ημέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται αυθημερόν στον 
προσφεύγοντα μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ή αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδήποτε 
πρόσφορο μέσο. Υπομνήματα επί των απόψεων και της συμπληρωματικής αιτιολογίας της 
Αναθέτουσας Αρχής κατατίθενται μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε (5) ημέρες πριν από 
τη συζήτηση της προσφυγής. 

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από 
την ΑΕΠΠ. 
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Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων 
βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 
κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. 

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της 
ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων 
ενδίκων βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική 
προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης 
λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την 
ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή 
συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της 
αίτησης ακύρωσης. 
 
Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης 
ακύρωσης. 
 
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από 
την κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την 
άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 
παρ. 4 του ν. 4412/2016. 
 
Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή 
ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. 

Τέλος, είναι δυνατή η άσκηση προδικαστικής προσφυγής στην ΑΕΠΠ, για την κήρυξη ακυρότητας της 
συναφθείσας σύμβασης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 368 έως και 371 του ν. 4412/2016. 

 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία 
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη 
της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε 
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να 
ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την 
επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

4.1 Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής) 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης και εγγύηση προκαταβολής  

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το 
άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας 
της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον 
τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον 
τίτλο της σχετικής σύμβασης,σύμφωνα με το σχετικό στο Παράρτημα ΙΙΙ υπόδειγμακαι τα οριζόμενα 
στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή 
όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου, 
συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής.  

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση 
της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, 
συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, 
εκτός ΦΠΑ.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως 
αυτή ειδικότερα ορίζει.  

Στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής, μεγαλύτερου ύψους από αυτό που καλύπτεται με την 
εγγύηση καλής εκτέλεσης προσκομίζεται από τον ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016 και 2.1.5. της παρούσας  που θα καλύπτει τη 
διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλομένης 
προκαταβολής. Η προκαταβολή και η εγγύηση προκαταβολής μπορούν να χορηγούνται τμηματικά, 
σύμφωνα με την παράγραφο 5.1. της παρούσας (τρόπος πληρωμής). 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης και η εγγύηση προκαταβολής επιστρέφονται στο σύνολό μετά την 
οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο 
οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη 
παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων 
και του εκπροθέσμου.  

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά δύο (2) μήνες από 
τον συμβατικό χρόνο ολοκλήρωσης του έργου. 

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.4412/2016 (όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει), οι όροι της παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  
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4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της 
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του 
Προσαρτήματος Α. 

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες 
αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

Ειδικότερα, ως προς την εθνική εργατική και κοινωνικοασφαλιστική νομοθεσία, ο ανάδοχος 
υποχρεούται να τηρεί όλους τους Ελληνικούς Νόμους τους σχετικούς με την εργασία (Εργατική 
Νομοθεσία) και τις διατάξεις για αμοιβές, και με τη ρητή υποχρέωση να καταβάλει τις νόμιμες 
αποδοχές στους εργαζόμενους οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των 
προβλεπόμενων από τις οικίες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, στις οποίες τυχόν υπάγονται οι 
εργαζόμενοι, να τηρεί το νόμιμο ωράριο εργασίας, ως και τις νόμιμες ασφαλιστικές καλύψεις, τους 
όρους υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων, τις λοιπές κοινωνικές παροχές, αποζημιώσεις, 
φόρους, κ.λπ., θα ευθύνεται δε έναντι των Ελληνικών Αρχών για την τήρηση κάθε υποχρέωσης που 
προκύπτει απ’ αυτές. Επίσης υποχρεούται να εκπληρώνει όλες του τις υποχρεώσεις απέναντι στο 
Δημόσιο, στους ασφαλιστικούς φορείς και σε κάθε τρίτο. 

Στην Αναθέτουσα Αρχή παρέχεται η δυνατότητα για έλεγχο των ανωτέρω μέσω των ασφαλιστικών 
ταμείων κ.λπ. Σε περίπτωση δε που διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω αναφερόμενων όρων της 
παρέχεται το δικαίωμα να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση.  

Η κατάθεση της προσφοράς συνεπάγεται εκ μέρους των προσφερόντων την πλήρη αποδοχή των 
όρων της παρούσης. Περαιτέρω λεπτομέρειες που αφορούν στις υποχρεώσεις του αναδόχου, στον 
τρόπο εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας και στον τρόπο πληρωμής θα περιγράφουν στη σύμβαση 
μεταξύ αναδόχου και Αρχής.  

Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της 
εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της 
παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου 
αναδόχου.  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης που υλοποιεί να δέχεται και 
να διευκολύνει απροφασίστως τους ελέγχους και επαληθεύσεις που διενεργούνται τακτικώς ή /και 
εκτάκτως από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της σύμβασης ή και τον εκάστοτε 
οριζόμενο επόπτη από την Αναθέτουσα Αρχή κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 6.1 της παρούσας.  

Στην περίπτωση άρνησης της κατά τα ανωτέρω σχετικής συνδρομής του Αναδόχου καθώς και σε 
κάθε περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθεί στο πλαίσιο των ελέγχων αυτών οιαδήποτε ανακρίβεια ή 
πλημμέλεια αναφορικά με τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει, χορηγείται σε αυτόν έγγραφη εντολή 
συμμόρφωσης θέτοντας και τη σχετική προθεσμία προς τούτο. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς 
αυτήν την έγγραφη εντολή ενεργοποιείται αιτιολογημένα η διαδικασία του άρθρου 5.2 της παρούσας.  
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Ο Ανάδοχος υποχρεούται καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης να δέχεται και να διευκολύνει 
απροφασίστως τους ελέγχους και επαληθεύσεις που διενεργούνται τακτικώς ή /και εκτάκτως από την 
Διαχειριστική Αρχή του ΕΠ ΕΠΑΝΕΚ ή/και από οποιοδήποτε άλλο εθνικό ή ενωσιακό ελεγκτικό όργανο 
καθώς και υποχρεούται να παρέχει σε αυτά τα ελεγκτικά όργανα το σύνολο των εγγράφων και 
πληροφοριών που σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του 
αναδόχου κινούνται τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο της 
Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020. 

Καθώς η Αναθέτουσα Αρχή υπέχει θέση «Εκτελούντος την Επεξεργασία» για λογαριασμό του 
Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, το οποίο υπέχει θέση «Υπεύθυνου Επεξεργασίας», σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 2 στοιχείο η’ του Ν. 2472/1997 για τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα, ο ανάδοχος κατά την επεξεργασία των δεδομένων υποχρεούται να 
συμμορφώνεται πλήρως προς τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων των 
διατάξεων για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των προσώπων που 
συμμετέχουν στις πράξεις αυτές ως ωφελούμενοι από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο .  

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω 
ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των 
υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη 
του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην 
αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των 
υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη 
συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε 
αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες 
πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία 
στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε 
περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, 
αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε 
να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, 
είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω 
διαδικασία.  

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους 
υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της 
παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο 
ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το 
ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να 
μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει 
τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται 
να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 
131 του ν. 4412/2016.  
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4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016και κατόπιν γνωμοδότησης της καθ’ύλην αρμόδιας υπηρεσίας ή άλλως της υπηρεσίας, η 
οποία ορίζεται με απόφαση της Α.Α. 

Ουδεμία τροποποίηση, διαγραφή, προσθήκη, ακύρωση, παραίτηση ή μεταβολή των όρων της 
σύμβασης δεν θα είναι ισχυρή, παρά μόνο εάν διατυπωθεί εγγράφως και φέρει τις υπογραφές των 
νόμιμων εκπροσώπων αμφοτέρων των συμβαλλομένων. 

Δηλώνεται ρητώς ότι καμία αύξηση οικονομικού αντικειμένου δεν μπορεί να συμφωνηθεί σε 
περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης, δεδομένου ότι οι δαπάνες για συμπληρωματικές εργασίες 
δεν είναι επιλέξιμες. Η σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί εάν συμφωνήσουν, εγγράφως, προς τούτο, 
τα δύο συμβαλλόμενα μέρη (αλλαγή ΦΠΑ, τροποποίηση ΤΔΠ, κλπ) και με την απαραίτητη 
προϋπόθεση της σύμφωνης γνώμης της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου και 
τη σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔ/ΕΠΑΝΕΚ. Σε κάθε περίπτωση το οικονομικό αντικείμενο θα πρέπει να 
διατηρείται αναλλοίωτο. 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να 
καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη 
διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων 
που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

 

 

21PROC008450580 2021-04-12



 

 

Σελίδα 52 

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

5.1 Τρόπος πληρωμής 

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με το 100% της συμβατικής αξίας κάθε 
τμηματικής παράδοσης σύμφωνα και υπό την προϋπόθεση της οριστικής παραλαβής των αντίστοιχων 
Παραδοτέων σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου, τη σύνταξη του «Πρωτοκόλλου 
Παραλαβής Υπηρεσιών» από την επιτροπή Επίβλεψης – Παραλαβής και την ύπαρξη των αντίστοιχων 
πιστώσεων. Κάθε τμηματική παράδοση αντιστοιχεί στην υποβολή του σχετικού Παραδοτέου και 
προϋποθέτει την υλοποίηση των προβλεπόμενων, όπως αναφέρεται αναλυτικά στο Παράρτημα Ι 
κεφάλαιο Α5) ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ. Ο τρόπος πληρωμής 
περιγράφεται παρακάτω: 

1. Με την παραλαβή του Π1: 1η Τριμηνιαία Έκθεση Εργασιών, θα υποβληθεί στο πέρας του 
πρώτου τριμήνου της Σύμβασης - θα καταβληθεί στον ανάδοχο το 14% του συμβατικού ποσού 

2. Με την παραλαβή του Π2: 2η Τριμηνιαία Έκθεση Εργασιών, θα υποβληθεί στο πέρας του 
δεύτερου τριμήνου της Σύμβασης - θα καταβληθεί στον ανάδοχο το 14% του συμβατικού 
ποσού 

3. Με την παραλαβή του Π3: 3η Τριμηνιαία Έκθεση Εργασιών, θα υποβληθεί στο πέρας του τρίτου 
τριμήνου της Σύμβασης - θα καταβληθεί στον ανάδοχο το 14% του συμβατικού ποσού 

4. Με την παραλαβή του Π4: 4η Τριμηνιαία Έκθεση Εργασιών, θα υποβληθεί στο πέρας του 
τέταρτου τριμήνου της Σύμβασης - θα καταβληθεί στον ανάδοχο το 14 % του συμβατικού 
ποσού 

5. Με την παραλαβή του Π5: 5η Τριμηνιαία Έκθεση Εργασιών, θα υποβληθεί στο πέρας του 
πέμπτου τριμήνου της Σύμβασης - θα καταβληθεί στον ανάδοχο το 14% του συμβατικού ποσού 

6. Με την παραλαβή του Π6: 6η Τριμηνιαία Έκθεση Εργασιών, θα υποβληθεί στο πέρας του έκτου 
τριμήνου της Σύμβασης - θα καταβληθεί στον ανάδοχο το 14% του συμβατικού ποσού 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/ 2016, 
καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που 
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

5.1.2. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή) , 
για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της 
σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων επιβάλλεται  

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή 
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από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων 
Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) . 

δ) Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και 
στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

ε) Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος αξίας 8% επί του καθαρού ποσού. 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις 

5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά 
έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις 
συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, 
που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική 
προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων, εάν δεν εκπληρώνει 
προσηκόντως και εμπροθέσμως τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη Σύμβαση και εάν εκχωρεί 
τη Σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά κατά παράβαση των οριζόμενων στο άρθρο 4.4 της 
παρούσας.  

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή 
των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η 
οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την 
ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα 
(30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.  

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, μετά από κλήση του για 
παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε, είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει, 
είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο, είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο 
υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής μέχρι την ημερομηνία 
έκδοσης της απόφασης κήρυξής του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου 
για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον 
κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας. 

Μετά την ως άνω έκπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή θα έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει, χωρίς 
οποιαδήποτε άδεια ή έγκριση του Αναδόχου, όλα τα παραδοτέα, σχέδια, μελέτες, έγγραφα και 
οποιαδήποτε άλλα στοιχεία και παραδοτέα είχε ήδη παραδώσει ο Ανάδοχος στην Αναθέτουσα Αρχή 
στο πλαίσιο του Έργου. 

5.2.2.Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της 
σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του 
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ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής.Ποινικές ρήτρες δύναται να 
επιβάλλονται και για πλημμελή εκτέλεση των όρων της σύμβασης. 

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της 
προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων 
προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας 
χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της 
συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις 
επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με 
αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω 
τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις 
αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως, 

δ) τυχόν άλλες ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για πλημμελή εκτέλεση των συμβατικών 
υποχρεώσεων, εφόσον προβλέπονται στα συμβατικά τεύχη. Το σύνολο των ποινικών ρητρών αυτής 
της περίπτωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της σύμβασης, εκτός 
αν αιτιολογημένα η αναθέτουσα αρχή αποφασίσει άλλως 

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. 

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον 
ανάδοχο έκπτωτο. 

5.2.3. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να 
καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί 
υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση ή συνδιαλλαγή, 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. 

Σε περίπτωση καταγγελίας της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή 
οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύμφωνα με την Σύμβαση προς τον Ανάδοχο μέχρις εκκαθαρίσεως 
των μεταξύ τους υποχρεώσεων και οι Εγγυητικές Επιστολές καταπίπτουν 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων 

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων 
των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Παρακολούθηση της 
Σύμβασης), 6.4. (Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση), καθώς και κατ΄ εφαρμογή των 
συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που 
εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της 
κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής 
αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο 
όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 
11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την 
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άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η 
άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει 
κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο 
αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, 
αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί. 

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται 
στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό 
Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις 
παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο 
Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 205 
ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

6.1  Παρακολούθηση της σύμβασης 

6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την 
Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής η οποία θα οριστεί με απόφαση του Δ.Σ. της Αναθέτουσας 
Αρχής η οποία και θα εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο Δ.Σ. για όλα τα ζητήματα που 
αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω 
όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της 
διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.  

Σε κάθε περίπτωση για οποιαδήποτε παράταση της σύμβασης απαιτείται προηγουμένως η έγκριση της 
ΕΥΔ/ΕΠΑνΕΚ 

6.1.2. Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της να ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης 
ως επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση δύνανται να 
ορίζονται και άλλοι υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας ή των εξυπηρετούμενων από την σύμβαση 
φορέων, στους οποίους ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμβασης. Σε 
αυτή την περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής. 

Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της 
σύμβασης, καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με 
εισήγηση του επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες 
και εντολές προς τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης. 

6.2  Διάρκεια σύμβασης 

6.2.1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε 18μήνες. Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί, εφόσον 
συντρέχει σοβαρός λόγος, που συνιστά αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης εκτέλεσης ή ανωτέρα 
βία με αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και έγκριση από την ΕΥΔ/ΕΠΑΝΕΚ, χωρίς 
αύξηση του τιμήματος. Σε κάθε περίπτωση, η υλοποίηση του Έργου, μετά την όποια παράταση ή 
μετάθεση τυχόν χορηγηθεί, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός των απώτατων ορίων που εκάστοτε 
ισχύουν για την υλοποίηση έργων που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ 2014-2020. 

6.2.2. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση 
της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής και κατόπιν έγκρισης από την ΕΥΔ/ΕΠΑΝΕΚ, ύστερα από 
σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά 
δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική 
διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, 
κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της 
σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του 
αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που 
χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 
4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας. 

21PROC008450580 2021-04-12



 

 

Σελίδα 57 

6.3 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης 

6.3.1Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από την Επιτροπή 
Παρακολούθησης & Παραλαβήςπου συγκροτείται, με απόφαση του ΔΣ της Αναθέτουσας Αρχής (και 
σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016) και είναι αρμόδια για την 
παραλαβή (τμηματικές και οριστική) των παραδοτέων και την υποβολή προς έγκριση των πρακτικών 
της στη ΔΕ της Αναθέτουσας Αρχής. Έργο της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής είναι: 

i. Η παροχή κατευθύνσεων στον Ανάδοχο. 

ii. Η συμβατική επίβλεψη, η διατύπωση παρατηρήσεων και ενστάσεων. 

iii. Ο έλεγχος της πορείας του έργου με κάθε πρόσφορο μέσο σε συνεργασία με τον Ανάδοχο (φυσικό 
και οικονομικό αντικείμενο καθώς και παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος όπως θα οριστεί στην 
Σύμβαση μεταξύ της Αναθέτουσας και του Αναδόχου). 

iv. Η παραλαβή των παραδοτέων του έργου (βάσει των ποιοτικών και ποσοτικών παραμέτρων όπως 
αυτές θα ενσωματωθούν στη σύμβαση σύμφωνα με τη τεχνική προσφορά του Αναδόχου) 

6.3.2Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, στο σύνολο των 
παραδοτέων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο 
ανάδοχος. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η επιτροπή παραλαβής: α) είτε παραλαμβάνει τις 
σχετικές υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς έγκριση ή 
απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, β) είτε εισηγείται για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την 
απόρριψη των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4. Τα 
ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές παραλαβές.  

6.3.3Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα δεν 
ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής 
παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και 
γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων 
υπηρεσιών ή παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.  

6.3.4Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται τα ακόλουθα:  

α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη 
απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω 
παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να 
είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η 
επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή 
παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με 
τα αναφερόμενα στην απόφαση.  

β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου 
αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα, με την επιφύλαξη 
των οριζόμενων στο άρθρο 220 του ν. 4412/2016. 

6.3.5Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία 
υποβολής του παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής 
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της παραγράφου 2 ή πρωτόκολλο με παρατηρήσεις της παραγράφου 3, θεωρείται ότι η παραλαβή 
έχει συντελεστεί αυτοδίκαια.  

6.3.6 Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με 
απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος 
και τα μέλη της επιτροπής της παραγράφου 1. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες 
τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά 
πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την 
ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών 
πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται 
υπόψη. 

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που 
συγκροτείται, σύμφωνα με τις παραγράφους3 και 11 περ. δ’ του άρθρου 221του ν. 4412/2016. 

6.4  Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση 

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και 
παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να 
εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα 
με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η 
αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται 
για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της 
σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 
και την παράγραφο 5.2.2 της παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην 
προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και 
υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

6.5  Αναπροσαρμογή Τιμής 

Οι τιμές είναι σταθερές και δεν αναπροσαρμόζονται 

6.6  Καταγγελία της σύμβασης- Υποκατάσταση αναδόχου 

6.6.1 Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα 
για ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1της παρούσας, η αναθέτουσα αρχή 
δύναται να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, 
σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων.  
6.6.2 Εάν ο ανάδοχοςπτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί 
υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία 
πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε 
οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές 
διατάξεις νόμου, η αναθέτουσα αρχή δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να 
αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ.  
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6.6.3 Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή δύναται 
να προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης της 
συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την παροχή των υπηρεσιών του 
εκπτώτου αναδόχου, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που είχε 
υποβάλει ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα υποκατάστασης).  

6.7  Εκχώρηση σύμβασης 

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρεί τη σύμβαση σε οποιοδήποτε τρίτο, ούτε να αναθέτει 
υπεργολαβικά σε τρίτους μέρος ή το σύνολο του αντικειμένου της Σύμβασης, ούτε να υποκαθίσταται 
από τρίτο, πλην των περιπτώσεων που ρητά ορίζονται στο άρθρο 4.4 της παρούσας. Κατ’ εξαίρεση, 
επιτρέπεται η εκχώρηση μέρους ή ολόκληρων των απαιτήσεων (πληρωμών] του Αναδόχου έναντι της 
Αναθέτουσας Αρχής μόνο προς Τράπεζες ή Πιστωτικούς Οργανισμούς προς χρηματική διευκόλυνση 
του Αναδόχου, υπό τις εξής απαραίτητες προϋποθέσεις: 1) Ο εκδοχέας πρέπει να γνωρίζει και να 
αποδέχεται όλους τους όρους της σύμβασης, 2) Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να αντιτάξει κατά του 
εκδοχέα όλες τις ενστάσεις που έχει κατά του εκχωρητή και μετά την αναγγελία της εκχώρησης, 3) σε 
περίπτωση που για λόγους που άπτονται των συμβατικών σχέσεων μεταξύ Αναδόχου και 
Αναθέτουσας Αρχής δεν προκύψει εν όλω ή εν μέρει υπέρ της Τράπεζας το εκχωρούμενο τίμημα 
(ενδεικτικά αναφέρονται έκπτωση Αναδόχου, απομείωση συμβατικού τιμήματος, αναστολή εκτέλεσης 
της σύμβασης, διακοπή σύμβασης, καταλογισμός ρητρών, συμβιβασμός κλπ.) η Αναθέτουσα Αρχή δεν 
έχει καμία ευθύνη έναντι της εκδοχέως Τράπεζας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 
ΒΙΟΤΕΧΩΝ ΡΕΚΤΙΦΙΕ 
ΕΛΛΑΔΟΣ 
Ταχ. Δ/νση : Κρεούσης 9 
Ταχ. Κώδικας : 118 54 
Πληροφορίες:  
Τηλέφωνο : 210 3455401 
Email: 
ovre1.pros@gmail.com 

 

 
 
 
Αθήνα, 12/04/2021 
 
 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ «Ενέργειες συντονισμού, 
διαχείρισης και παρακολούθησης 
της υλοποίησης της Πράξης 
«Κατάρτιση και Πιστοποίηση 1.273 
εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα 
για την απόκτηση γνώσεων, 
δεξιοτήτων και ικανοτήτων στο 
νέο οικονομικό περιβάλλον» με 
κωδικό ΟΠΣ  5035202 

ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 01/2021 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 102.600,00€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της 
Σύμβασης 

 

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Α1)Περιγραφή Δικαιούχου 

Η δευτεροβάθμια επαγγελματική οργάνωση βιοτεχνών ρεκτιφιέ (Ομοσπονδία) με την επωνυμία 
«ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΏΝ ΡΕΚΤΙΦΙΕ ΕΛΛΑΔΟΣ» και έδρα την Αθήνα, διέπεται από τις διατάξεις 
του καταστατικού της, τις διατάξεις του Ν. 1721/87 και τις τροποποιήσεις που επήλθαν σε αυτόν, 
στον Ν. 2081/92 και συμπληρωματικά από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα. Σκοποί της οργάνωσης 
αυτής είναι η διεκδίκηση, η διαφύλαξη, η μελέτη και η προαγωγή των κοινών συμφερόντων των 
μελών της, στα πλαίσια της εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου. 

Ειδικότερα, η Ομοσπονδία μεταξύ άλλων, έχει σκοπούς: 

• Την καλλιέργεια, υποβοήθηση, ανάπτυξη και διάδοση του πνεύματος του συνδικαλισμού 
στους κλάδους των βιοτεχνών ρεκτιφιέ, με τη γενίκευση της συμμετοχής όλων, στις 
πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις και μέσω αυτών, στις αντίστοιχες δευτεροβάθμιες 
και τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση. 

• Τη συστηματική μελέτη των προβλημάτων των κλάδων, για την προσφορότερη συλλογική 
διεκδίκηση και επίλυση αυτών. 

• Την ενθάρρυνση και προώθηση της συνεργασίας των μελών, με την οργάνωσή τους σε 
κοινοπραξίες και συνεταιρισμούς, κάθε οικονομικής μορφής, για την αποτελεσματικότερη 
προάσπιση και προαγωγή των οικονομικών, επαγγελματικών και ασφαλιστικών συμφερόντων 
τους, κλπ. 

Για την εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών η Ομοσπονδία: 

• Απευθύνεται στις δημόσιες, διοικητικές και δικαστικές αρχές, την τοπική αυτοδιοίκηση, τις 
συνεταιριστικές και συνδικαλιστικές οργανώσεις εσωτερικού και εξωτερικού και στους 
εκπροσώπους διαφόρων κοινωνικών ομάδων, για κάθε ζήτημα που αφορά τα επαγγελματικά 
συμφέροντα των μελών της, για τη διαμόρφωση, τη λήψη και την εφαρμογή των αποφάσεων, 
που αφορούν τα κοινά επαγγελματικά, οικονομικά και κοινωνικά συμφέροντα των μελών και 
γενικότερα τα συμφέροντα του κοινωνικού συνόλου. 

• Διεξάγει κάθε νόμιμης μορφής κινητοποιήσεις και δραστηριότητες για τη διεκδίκηση και 
επίλυση των απασχολούντων την τάξη προβλημάτων και την περιφρούρηση των 
επαγγελματικών, οικονομικών και κοινωνικών συμφερόντων των μελών-Ενώσεων 
(σωματείων). 
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• Χρησιμοποιεί κάθε πρόσφορο νόμιμο μέσο, για την ενημέρωση της κοινής γνώμης και της 
δημόσιας διοίκησης, πάνω στα θέματα που ενδιαφέρουν τον κλάδο και την προβολή αυτών. 

• Επιδιώκει την εκπροσώπηση της Ομοσπονδίας σε Συμβούλια, Κρατικές Επιτροπές και 
Οργανισμούς και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, πάνω σε θέματα που άμεσα ή έμμεσα αφορούν 
τον κλάδο. 

• Εκδίδει εφημερίδα, βιβλία, έντυπα επαγγελματικού και μορφωτικού ενδιαφέροντος και ενισχύει 
τέτοια έντυπα που συμβάλλουν την ανάπτυξη του συνδικαλιστικού κινήματος και την 
επαγγελματική κατάρτιση και ενημέρωση επί θεμάτων του κλάδου. 

• Συμπράττει και συνεργάζεται με συνδικαλιστικούς και άλλους φορείς, σε κοινούς στόχους 
ανάπτυξης και προαγωγής των συλλογικών συμφερόντων των μελών. Μετέχει οργανικά σε μια 
τριτοβάθμια ομοιοεπαγγελματική συνδικαλιστική οργάνωση (Συνομοσπονδία) με ταυτόσημους 
γενικά σκοπούς και επιδιώξεις. 

Μέλη της Ομοσπονδίας γίνονται οι νόμιμα λειτουργούσες πρωτοβάθμιες επαγγελματικές Οργανώσεις 
(ενώσεις) που έχουν ως μέλη τους φυσικά πρόσωπα, που ασκούν το επάγγελμα του βιοτέχνη 
ρεκτιφιέ, ως επίσης και μη αμιγή σωματεία και ενώσεις που ως βάση έχουν μέλη που ασχολούνται με 
το επάγγελμα του βιοτέχνη ρεκτιφιέ. 

Για να γίνει μια ένωση μέλος της Ομοσπονδίας αυτής, πρέπει να υποβάλλει έγγραφη αίτηση προς το 
Διοικητικό Συμβούλιο, υπογραφόμενη από τους εκπροσώπους της και ύστερα να δηλώνει την περί 
εγγραφής της βούληση και να συγκεντρώνει σειρά προϋποθέσεων. Στην αίτηση αυτή πρέπει να 
αναγράφονται η επωνυμία και η έδρα της ένωσης. 

Μαζί με την αίτησή της, η ένωση υποβάλλει πλήρες πρακτικό της Γενικής της Συνέλευσης, σε 
κυρωμένο φωτοαντίγραφο, στο οποίο περιέχεται η περί εγγραφής στην Ομοσπονδία απόφασή της.  

Οι Αντιπρόσωποι της Ομοσπονδίας στην τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση που είναι μέλος η 
Ομοσπονδία, εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση ταυτόχρονα με την εκλογή του Διοικητικού 
Συμβουλίου, η θητεία τους είναι τριετής. 

Η κύρια δραστηριότητα της Ο.Β.Ρ.Ε. είναι η συστηματική μελέτη των προβλημάτων των βιοτεχνών 
ρεκτιφιέ, για την προσφορότερη συλλογική διεκδίκηση και επίλυση αυτών. 

Το πεδίο εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας της Ο.Β.Ρ.Ε. είναι  

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ &ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

Α. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ &ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

Β. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ  

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας είναι σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ENISO 9001:2015 και 
ακολουθεί τις όποιες αλλαγές του, σε εύλογο χρονικό διάστημα.  
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Α2) ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ5035202 

Η Πράξη στοχεύει στην επαγγελματική κατάρτιση και πιστοποίηση 1.273 εργαζομένων του ιδιωτικού 
τομέα όλων των παραγωγικών κλάδων της οικονομίας, για την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων 
και ικανοτήτων (σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024) που θα ενισχύσουν ουσιωδώς τη 
δυνατότητα για την απασχόλησή τους, την προοπτική βελτίωσης των όρων απασχόλησής τους και 
την επαγγελματική τους κινητικότητα για την εξασφάλιση των προσφορότερων εργασιακών όρων και 
την προσαρμογή τους στις αλλαγές του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. 

Α3) ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Εισαγωγή - Πλαίσιο υλοποίησης Πράξης 

Μέσω της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση 1.273 εργαζομένων του ιδιωτικό τομέα για την 
απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων στο νέο οικονομικό περιβάλλον» με κωδικό ΟΠΣ 
5035202 η οποία υλοποιείται από τη Δικαιούχο Ομοσπονδία Βιοτεχνών Ρεκτιφιέ Ελλάδος, ενισχύει το 
ανθρώπινο δυναμικό της χώρας, με σκοπό την προσαρμογή του στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις 
του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, μέσω της υλοποίησης στοχευμένων προγραμμάτων κατάρτισης 
και πιστοποίησης των αποκτηθεισών γνώσεων και δεξιοτήτων. 

Ειδικότερα, η Πράξη περιλαμβάνει την υλοποίηση στοχευμένων προγραμμάτων κατάρτισης 1.273 
εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, ανεξαρτήτου επιχείρησης ή κλάδου απασχόλησης, τα οποία θα 
οδηγήσουν σε πιστοποιημένες γνώσεις και δεξιότητες. 

Μετά από έρευνα διάγνωσης αναγκών της αγοράς εργασίας και ειδικότερα αναγκών για την ανάπτυξη 
νέων δεξιοτήτων και επίκαιρων γνώσεων, ηΟμοσπονδία Βιοτεχνών Ρεκτιφιέ Ελλάδος κατέληξε στα 
παρακάτω προγράμματα κατάρτισης: 

• Χειριστής εφαρμογών αυτοματισμού γραφείου 

• Ανακατασκευή (ρεκτιφιέ) Κινητήρων και Εξαρτημάτων αυτών  

Θεμελιώδης στόχος των προτεινόμενων προγραμμάτων είναι η επικαιροποίηση και η αναβάθμιση των 
γνώσεων, των δεξιοτήτων και των επαγγελματικών προσόντων των εργαζόμενων στον ιδιωτικό 
τομέα, που θα τους βοηθήσουν να ακολουθούν αποτελεσματικά τις εξελίξεις και θα τους 
καταστήσουν ανταγωνιστικούς στη συνεχώς μεταβαλλόμενη αγορά εργασίας. Παράλληλα, η 
εκπαίδευση των εργαζομένων, είναι ζωτικής σημασίας για την επιχείρηση μιας και μέσω αυτής, η 
επιχείρηση, αποκτά ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, εξελίσσεται, δείχνει τη δυναμική της και ικανοποιεί 
τους στρατηγικούς της στόχους. Το εύρος και το επίπεδο του εκπαιδευτικού περιεχομένου του 
προγράμματος ενσωματώνει τους γενικούς και ειδικούς στόχους του σε μαθησιακό επίπεδο αλλά και 
στο επίπεδο ανάπτυξης ή βελτίωσης της απασχολησιμότητας. 

Ειδικότερα στο πρόγραμμα κατάρτισης «Χειριστής εφαρμογών αυτοματισμού γραφείου» οι θεματικές 
ενότητες είναι: 1. Υγεία και ασφάλεια στην εργασία (2 διδακτικές ώρες), 2. Βασικές αρχές εργατικού 
δικαίου(2 διδακτικές ώρες), 3. Βασικές αρχές λειτουργίας των επιχειρήσεων (2 διδακτικές ώρες), 4. 
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Ενημέρωση για την εφαρμογή της αρχής της μη διάκρισης (2 διδακτικές ώρες), 5. Εισαγωγή στην 
επεξεργασία κειμένου (8 διδακτικές ώρες),6. Εισαγωγή στα Υπολογιστικά Φύλλα (7 διδακτικές ώρες), 
7. Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων (7 διδακτικές ώρες), 8. Παρουσιάσεις (6 διδακτικές ώρες), 9. 
Προχωρημένες γνώσεις στην Επεξεργασία Κειμένου (10 διδακτικές ώρες), 10. Προχωρημένες γνώσεις 
σε Υπολογιστικά Φύλλα (12 διδακτικές ώρες), 11. Προχωρημένες γνώσεις στις Βάσεις Δεδομένων (12 
διδακτικές ώρες), 12. Προχωρημένες γνώσεις στον Επεξεργαστή Παρουσιάσεων (10 διδακτικές ώρες). 

 

Στο πρόγραμμα κατάρτισης «Ανακατασκευή (ρεκτιφιέ) Κινητήρων και Εξαρτημάτων αυτών» οι 
θεματικές ενότητες είναι: Υγεία και ασφάλεια στην εργασία (2 διδακτικές ώρες), Βασικές αρχές 
εργατικού δικαίου (2 διδακτικές ώρες), Βασικές αρχές λειτουργίας των Επιχειρήσεων (2 διδακτικές 
ώρες), Ενημέρωση για την εφαρμογή της αρχής της μη διάκρισης (2 διδακτικές ώρες), Οργάνωση και 
λειτουργία Marketing (20 διδακτικές ώρες), Τεχνολογία Υλικών και Μηχανήματα (30 διδακτικές ώρες), 
Επανόρθωση-Ανακατασκευή Κινητήρα (22 διδακτικές ώρες) 

Συμπερασματικά, η ανάπτυξη των δεξιοτήτων που προβλέπεται στην Πράξη θα υποστηρίξει τους 
συμμετέχοντες στο πρόγραμμα κατάρτισης, διαφυλάσσοντας τις θέσεις εργασίας τους και 
δημιουργώντας εργαζόμενους ανταγωνιστικούς στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον ενώ θα 
θέσει τις βάσεις για περαιτέρω ανάπτυξη της επιχείρησης, κάτι που εκτιμάται ότι θα επιφέρει θετικές 
επιπτώσεις στον τομέα της απασχόλησης, καθώς θα δημιουργηθούν πολλαπλασιαστικά και νέες 
ευκαιρίες απασχόλησης.  

Τα εν λόγω προγράμματα κατάρτισης θα έχουν διάρκεια 80 ωρών έκαστο και θα υλοποιηθούν στο 
σύνολο των 13 Περιφερειών της χώρας. Με την ολοκλήρωση της κατάρτισης οι ωφελούμενοι θα 
συμμετάσχουν υποχρεωτικά σε εξετάσεις πιστοποίησης των γνώσεων/δεξιοτήτων που απέκτησαν. Οι 
εξετάσεις πιστοποίησης θα διενεργηθούν από διαπιστευμένο φορέα, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 
ΕΝ ISO/IEC 17024. Επιτυχής συμμετοχή στην εξέταση πιστοποίησης νοείται η σωστή απάντηση στο 
70% τουλάχιστον των θεμάτων εξέτασης, οπότε θα χορηγείται και το αντίστοιχο πιστοποιητικό. Σε 
περίπτωση χαμηλότερης απόδοσης ο καταρτιζόμενος επαναλαμβάνει την εξέταση. 

Διάρθρωση Πράξης σε Υποέργα: 

Για τη διενέργεια της σκοπιμότητας της Πράξης, αυτή διαρθρώνεται σε 8 Υποέργα, ως ακολούθως: 

• Υποέργο 1: Ενέργειες συντονισμού, διαχείρισης και παρακολούθησης της υλοποίησης της 
Πράξης: 102.600,00€ 

• Υποέργο 2: Ενέργειες ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, προβολής, προώθησης και 
δημοσιότητας της Πράξης: 14.900,00 

• Υποέργο 3 Καταβολή Εκπαιδευτικού Επιδόματος ανά Κατηγορία Περιφερειών: 509.200,00 
• Υποέργο 4: Κατάρτιση και πιστοποίηση στην Κατηγορία Περιφερειών «Λιγότερο 

Ανεπτυγμένες Περιφέρειες» (Ανατολική Μακεδονία -Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, 
Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα): 522.240,00 
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• Υποέργο 5: Κατάρτιση και πιστοποίηση στην Κατηγορία Περιφερειών «Περιφέρειες σε 
Μετάβαση» (Δυτική Μακεδονία, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη, Ιόνια): 153.680,00 

• Υποέργο 6: Κατάρτιση και πιστοποίηση στην Κατηγορία Περιφερειών «Περισσότερο 
Ανεπτυγμένες Περιφέρειες» (Αττική): 132.600,00 

• Υποέργο 7: Κατάρτιση και πιστοποίηση στην Κατηγορία Περιφερειών «Περισσότερο 
Ανεπτυγμένες Περιφέρειες 2Σ» (Νότιο Αιγαίο) 23.800,00 

• Υποέργο 8: Κατάρτιση και πιστοποίηση στην Κατηγορία Περιφερειών «Περιφέρειες σε 
Μετάβαση 2Σ» (Στερεά Ελλάδα): 33.320,00 

 

Προϋπολογισμός Πράξης ανά Υποέργο: 

Ο Προϋπολογισμός των παραπάνωΥποέργων, το θεσμικό πλαίσιο υλοποίηση καθενός εξ αυτών καθώς 
και ο συνολικός Προϋπολογισμός της Πράξης αποτυπώνεται στον ακόλουθο πίνακα: 

Π/Υ ΑΝΑ ΥΠΟΕΡΓΟ ΠΟΣΟ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Υποέργο 1. «Ενέργειες 
συντονισμού, διαχείρισης και 

παρακολούθησης της υλοποίησης 
της Πράξης»  

82.741,94 19.858,06 102.600,00 

ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΕ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 
ΑΝΑΔΟΧΟ, 

Ν.4412/2016 
Υποέργο 2. «Ενέργειες 

ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, 
προβολής, προώθησης και 

δημοσιότητας της Πράξης» . 
 

12.016,13 2.883,87 14.900,00 
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ 

ΑΝΑΘΕΣΗ, Ν. 
4412/2016 

Υποέργο 3 Καταβολή 
Εκπαιδευτικού Επιδόματος ανά 

Κατηγορία Περιφερειών»  
 

509.200,00 0,00 509.200,00 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΙΔΙΑ 
ΜΕΣΑ 

Υποέργο 4. Κατάρτιση και 
πιστοποίηση στην Κατηγορία 

Περιφερειών «Λιγότερο 
Ανεπτυγμένες Περιφέρειες»  

(Ανατολική Μακεδονία -Θράκη, 
Κεντρική Μακεδονία, Ή πειρος, 

Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα) 

522.240,00 0,00 522.240,00 

ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΕ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 

ΑΝΑΔΟΧΟ, Ν. 
4412/2016 

ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΕΝΙΑΙΟΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ 

ΤΑ ΥΠΟΕΡΓΑ 4 ΕΩΣ 8 

Υποέργο 5. Κατάρτιση και 
πιστοποίηση στην Κατηγορία 
Περιφερειών «Περιφέρειες σε 

Μετάβαση»  (Δυτική Μακεδονία, 
Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, 

Κρήτη, Ιόνια) 

153.680,00 0,00 153.680,00 

Υποέργο 6. Κατάρτιση και 
πιστοποίηση στην Κατηγορία 
Περιφερειών «Περισσότερο 
Ανεπτυγμένες Περιφέρειες»  

132.600,00 0,00 132.600,00 
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Π/Υ ΑΝΑ ΥΠΟΕΡΓΟ ΠΟΣΟ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

(Αττική) 

Υποέργο 7. Κατάρτιση και 
πιστοποίηση στην Κατηγορία 
Περιφερειών «Περισσότερο 

Ανεπτυγμένες Περιφέρειες 2Σ» 
(Νότιο Αιγαίο) 

23.800,00 0,00 23.800,00 

Υποέργο 8. Κατάρτιση και 
πιστοποίηση στην Κατηγορία 
Περιφερειών «Περιφέρειες σε 

Μετάβαση 2Σ» (Στερεά Ελλάδα) 

33.320,00 0,00 33.320,00 

Σύνολο 1.469.598,07 22.741,93 1.492.340,00  

 

Α4) ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή συμβουλευτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών στο 
συντονισμό, διαχείριση και την παρακολούθηση της υλοποίησης της Πράξης «Κατάρτιση και 
Πιστοποίηση 1.273 εργαζομένων του ιδιωτικό τομέα για την απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και 
ικανοτήτων στο νέο οικονομικό περιβάλλον» με κωδικό ΟΠΣ 5035202 και αποτελεί το πρώτο υποέργο 
αυτής: Υποέργο 1. «Ενέργειες συντονισμού, διαχείρισης και παρακολούθησης της υλοποίησης της 
Πράξης».  

Μέσω της παρούσας θα υποστηριχθεί η Αναθέτουσα αρχή με στόχο την 

• απρόσκοπτη υλοποίηση της Πράξης,  
• διαχειριστική υποστήριξη του έργου (ΣΔΕ ΕΣΠΑ 2014-2020)  
• τήρηση των διαδικασιών διαχείρισης και ελέγχου όπως αυτά ορίζονται στο σχετικό θεσμικό 

πλαίσιο  
• τήρηση των λοιπών όρων και διατάξεων σχετικά με την υλοποίηση των δράσεων κατάρτισης και 

πιστοποίησης και  
• επίτευξη των ποιοτικών και ποσοτικών αποτελεσμάτων που έχουν τεθεί στα πλαίσια των 

εγκεκριμένων προϋπολογισμών και χρονοδιαγραμμάτων. 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 
δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 79411000-8 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα γενικής 
διαχείρισης. 

Μεθοδολογία Υλοποίησης  
Στο πλαίσιο αυτό, η Αναθέτουσα Αρχή, αναγνωρίζοντας τις αυξημένες ανάγκες διαχειριστικής 
υποστήριξης της Πράξης, σχεδιάζει την ανάθεση των παρακάτω υπηρεσιών υποστήριξης:  

Υ.1: Η παρακολούθηση και υποστήριξη της διαδικασίας επιλογής των ωφελουμένων του έργου. 
Υ.2: Υποστήριξη στην  παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης όλων των επιμέρους ενεργειών 

της πράξης. 
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Υ.3: Υποστήριξη στη δημιουργία καρτέλας ωφελούμενου για τη διενέργεια των πληρωμών των 
επιδομάτων των ωφελούμενων  

Υ.4: Υποστήριξη στην  συγκέντρωση στοιχείων τεκμηρίωσης της πράξης (παραδοτέα, εκροές 
εργασιών κλπ.). 

Υ.5: Υποστήριξη στον  έλεγχο των χρονοδιαγραμμάτων του έργου. 
Υ.6: Υποστήριξη στον  εντοπισμό αποκλίσεων ή ενδεχόμενων κινδύνων. 
Υ.7: Εισήγηση για λήψη διορθωτικών/ βελτιωτικών μέτρων για την απρόσκοπτη υλοποίηση του 

έργου. 
Υ.8: Υποστήριξη στην παρακολούθηση των διαγωνισμούτης Δημοσιότητας που 

πραγματοποιούνται για τις ανάγκες της πράξης. 
Υ.9: Υποστήριξη στηνεπικοινωνία με τους ωφελούμενους του έργου για θέματα που ανακύπτουν 

ή για την παροχή πληροφοριών που απαιτούνται. 
Υ.10: Υποστήριξη στην εφαρμογή οδηγιών και κατευθυντηρίων γραμμών που ορίζει η Ειδική 

Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΑνΕΚ και κάθε άλλη εμπλεκόμενη αρχή. 
Υ.11: Υποστήριξη στην  οργάνωση των απαιτούμενων φακέλων/ αρχείων του έργου (φυσικό 

αντικείμενο, οικονομικό αντικείμενο, διαχειριστικά έγγραφα πράξης, αρχείο με αλληλογραφία, 
αρχείο με αποφάσεις του Δικαιούχου και των Επιτροπών του έργου, αρχείο με την επιλογή 
των ωφελούμενων). 

Υ.12: Υποστήριξη για την σύνταξη και υποβολή μέσω του ΟΠΣ των απαιτούμενων εντύπων της 
πράξης (Τεχνικά Δελτία, Δελτία Παρακολούθησης Πράξης). 

Υ.13: Υποστήριξη για την τήρηση Απογραφικών Δελτίων ΕΚΤ. 
Υ.14: Υποστήριξη για την υποβολή στην ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ αιτημάτων χρηματοδότησης της πράξης. 
Υ.15: Υποστήριξη για την σύνταξη και υποβολή στην ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ κάθε συμπληρωματικού 

εγγράφου που απαιτείται. 
Υ.16: Υποστήριξη για την ανταπόκριση στην περίπτωση ελέγχων από τις αρμόδιες αρχές. 
Υ.17: Η διαμόρφωση των εγγράφων για την ολοκλήρωση της πράξης (Τελικό Τεχνικό Δελτίο, 

Τελικό Δελτίο Παρακολούθησης Πράξης, Έκθεση Ολοκλήρωσης Πράξης κλπ.). 
Υ.18: Υποστήριξη στην  ενημέρωση του φακέλου με τα διαχειριστικά έγγραφα της πράξης. 
Υ.19: Υποστήριξη στηντήρηση των υποχρεώσεων του Δικαιούχου όπως απορρέουν από το 

σύστημα διαχείρισης και ελέγχου 2014-2020. 
Υ.20: Υποστήριξη στην εφαρμογή όποιας  τροποποίησης απαιτείται στονπροϋπολογισμού της 

πράξης. 
Υ.21: Υποστήριξη στην  τήρηση λογιστικής μερίδας για την πράξη. 
Υ.22: Υποστήριξη στην  παρακολούθηση της πορείας εκτέλεσης του προϋπολογισμού της πράξης. 
Υ.23: Υποστήριξη στον έλεγχο και την τήρηση  των συμβάσεων που υπογράφονται για τις ανάγκες 

της πράξης. 
Υ.24: Υποστήριξη στον  έλεγχο των δαπανών της πράξης (επιλεξιμότητα δαπάνης, κανονικότητα 

παραστατικού, πληρότητα απαιτούμενων δικαιολογητικών κλπ.) 
Υ.25: Εισήγηση για την πραγματοποίηση των πληρωμών της πράξης. 
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Υ.26: Υποστήριξη στη σύνταξη και υποβολή στην ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ των Μηνιαίων Δελτίων Δήλωσης 
Δαπανών. 

Υ.27: Υποστήριξη στην  ενημέρωση του φακέλου με τα οικονομικά στοιχεία του έργου. 
Υ.28: Υποστήριξη κατά τη προετοιμασία και διεξαγωγή Διαγωνισμού επιλογής Αναδόχου για την 

υλοποίηση του Υποέργου 2-Δημοσιότητα 
Υ.29: Υποστήριξη στη σύνταξη αιτημάτων πληρωμής για την καταβολή δόσεων και υποστήριξη της 

Αναθέτουσας Αρχής στις πληρωμές των αναδόχων 
Υ.30: Υποστήριξη κατά τη διενέργεια ελέγχων στο πλαίσιο της Δράσης «Κατάρτιση – Πιστοποίηση» 

(Υποέργα 4,5,6,7,8) 
 
Τόπος και Μέσα Παροχής Υπηρεσιών 

ο Ανάδοχος θα παράσχει τις υπηρεσίες του στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής αλλά και σε όποιον 
άλλο χώρο απαιτηθεί για τις ανάγκες του έργου. 

 

Α5) ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 
Παραδοτέα του Έργου 

Η υπηρεσία θα έχει ολοκληρωθεί εντός διαστήματος δεκαοχτώ (18) μηνών από την υπογραφή της 
Σύμβασης.Σε περίπτωση παράτασης και ανάλογα πότε θα συμβεί αυτό θα παραταθούν αναλογικά, με 
απόφαση του Εργοδότη και οι χρόνοι υποβολής των υπολειπομένων παραδοτέων. 

Προβλέπονται συμβατικά Παραδοτέα που αντιστοιχούν στην υλοποίηση των Δράσεων και των 
επιμέρους  Συνοδευτικών Υπηρεσιών, με τη μορφή «Εκθέσεων Προόδου». Ειδικότερα, προβλέπονται 
τα ακόλουθα παραδοτέα: 

Π1: 1η Τριμηνιαία Έκθεση Εργασιών. Υποβάλλεταιτο αργότερο 10 ημέρες από την παρέλευση του 
πρώτου τριμήνου της Σύμβασης  

Π2: 2η Τριμηνιαία Έκθεση Εργασιών. Υποβάλλεταιτο αργότερο 10 ημέρες από την παρέλευση του 
δεύτερου τριμήνου της Σύμβασης 

Π3: 3η Τριμηνιαία Έκθεση Εργασιών. Υποβάλλεταιτο αργότερο 10 ημέρες από την παρέλευση του 
τρίτου τριμήνου της Σύμβασης 

Π4: 4η Τριμηνιαία Έκθεση Εργασιών. Υποβάλλεταιτο αργότερο 10 ημέρες από την παρέλευση του 
τέταρτου τριμήνου της Σύμβασης 

Π5: 5η Τριμηνιαία Έκθεση Εργασιών. Υποβάλλεται το αργότερο 10 ημέρες από την παρέλευση του 
πέμπτου τριμήνου της Σύμβασης 

Π6: 6η Τριμηνιαία-Απολογιστική Έκθεση Εργασιών. Υποβάλλεταιτο αργότερο 10 ημέρες από την 
παρέλευση του έκτου τριμήνου της Σύμβασης 
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Κάθε έκθεση εργασιών θα αναλύεται (ανάλογα με την ημερομηνία υποβολής της) στις παρακάτω 
υποενότητες: 

 Π.ν.1.1: Εκθέσεις παρακολούθησης φυσικού αντικειμένου έργου. 
 Π.ν.1.2: Εκθέσεις παρακολούθησης οικονομικού αντικειμένου έργου. 
 Π.ν.1.3: Εκθέσεις νομικής ή και διοικητικής υποστήριξης έργου. 
 Π.ν.1.4: Έκθεση ενεργειών υποστήριξης της διαδικασίας επιλογής ωφελούμενων. 
 Π.ν.1.5: Τελική έκθεση υλοποίησης έργου 
 Π.ν.1.6: Εκθέσεις αναφοράς στο πλαίσιο των επιτόπιων ελέγχων της κατάρτισης και 

πιστοποίησης. 

Ειδικότερα, ανά παραδοτέο: 

Π1: 1η Τριμηνιαία Έκθεση Εργασιών : Π.ν.1.1., Π.ν.1.2., Π.ν.1.3. & Π.ν.1.4. 

Π2: 2η Τριμηνιαία Έκθεση Εργασιών:Π.ν.1.1., Π.ν.1.2., Π.ν.1.3. & Π.ν.1.4. 

Π3: 3η Τριμηνιαία Έκθεση Εργασιών:Π.ν.1.1., Π.ν.1.2.& Π.ν.1.3.  

Π4: 4η Τριμηνιαία Έκθεση Εργασιών:Π.ν.1.1., Π.ν.1.2.& Π.ν.1.3. 

Π5: 5η Τριμηνιαία Έκθεση Εργασιών:Π.ν.1.1., Π.ν.1.2.& Π.ν.1.3. 

Π6: Απολογιστική Έκθεση Εργασιών:Π.ν.1.1., Π.ν.1.2., Π.ν.1.3., Π.ν.1.5 &Π.ν.1.6 

Σε σχέση με τις υπηρεσίες υποστήριξης που θα παρασχεθούν κάθε υποενότητα θα περιλαμβάνει : 

Π.ν.1.1. : Υ.2, , Υ.4, Υ.8, Υ.9, Υ.10, Υ.11, Υ.18 

Π.ν.1.2. : Υ.2,  Υ.3,Υ.8, Υ.10, Υ.11, Υ.18, Υ.20, Υ.21, Υ.22, Υ.27,Υ.29 

Π.ν.1.3: Υ.2, Υ.5, Υ.6,Υ.7, Υ.10, Υ.12, Υ.13, Υ.14, Υ.15, Υ.19, Υ.23, Υ.24, Υ.25, Υ.26, Υ.28, 

Π.ν.1.4: Υ.1,Υ.2, Υ.9, Υ.10Π.ν.1.5 : Υ.2, Υ.10, Υ.17 

Π.ν.1.6: Υ.2, Υ.10, Υ.16, Υ.30 

Διάρκεια Υλοποίησης Έργου 

Η χρονική διάρκεια του Έργου ορίζεται σε δεκαοχτώ(18) μήνες από την ανάρτηση της σύμβασης στο 
ΚΗΜΔΗΣ.  

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της καθ’ ύλην αρμόδιας υπηρεσίας ή άλλως της υπηρεσίας η 
οποία ορίζεται με απόφαση της Α.Α. Παράταση του Έργου γίνεται κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Δ.Α. 

Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής και κατόπιν έγκρισης από την ΕΥΔ/ΕΠΑΝΕΚ, ύστερα από 
σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά 
δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική 
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διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, 
κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της 
σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του 
αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που 
χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 
4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας. 

Παράταση του Έργου χωρίς επιπλέον οικονομικό αντικείμενο μπορεί να δοθεί λόγω αντίστοιχης 
παράτασης της κυρίας Σύμβασης της εγκεκριμένης Πράξης η οποία δίδεται με ευθύνη της  
Διαχειριστικής Αρχής. 

 

ΜΕΡΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
1. Το εγκεκριμένο συνολικό κόστος /συμβατικό τίμημα περιλαμβάνει την αμοιβή του Αναδόχου και 
όλες ανεξαιρέτως τις επιλέξιμες δαπάνες που βαρύνουν αυτόν για τη παροχή των υπηρεσιών του. Ο 
συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 102.600€ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Η ως άνω αμοιβή αποτελεί την πληρωμή που δικαιούται ο Ανάδοχος για 
την προσήκουσα, πλήρη και έγκαιρη εκτέλεση των υπηρεσιών της παρούσας, καθώς και για την πιστή 
και έγκαιρη εκπλήρωση του συνόλου των κυρίων και παρεπομένων υποχρεώσεων, ευθυνών και 
εγγυήσεών του, σύμφωνα με τις διατάξεις, προδιαγραφές και όρους της Σύμβασης 

2. Ο Ανάδοχος έχει ήδη μελετήσει και εκτιμήσει τις απαιτήσεις του παρόντος έργου και τα οικονομικά 
μεγέθη για την καλή εκτέλεση των εργασιών του, κατά την υποβολή της προσφοράς του και κατά 
συνέπεια ρητά συμφωνείται ότι ο Ανάδοχος δε δικαιούται σε καμία περίπτωση να εγείρει αξίωση για 
πρόσθετη αμοιβή και δηλώνει ότι παραιτείται από τα σχετικά δικαιώματά του που απορρέουν από τα 
άρθρα 388, 696 και 697 του Αστικού Κώδικα. 

3. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με το 100% της συμβατικής αξίας κάθε τμηματικής 
παράδοσης σύμφωνα και υπό την προϋπόθεση της οριστικής παραλαβής των αντίστοιχων 
Παραδοτέων σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου, τη σύνταξη του «Πρωτοκόλλου 
Παραλαβής Υπηρεσιών» από την επιτροπή Επίβλεψης – Παραλαβής και την ύπαρξη των αντίστοιχων 
πιστώσεων. Κάθε τμηματική παράδοση αντιστοιχεί στην υποβολή του σχετικού Παραδοτέου και 
προϋποθέτει την υλοποίηση των προβλεπόμενων. Ο τρόπος πληρωμής περιγράφεται παρακάτω:  

i. Με την παραλαβή του Π1: 1η Τριμηνιαία Έκθεση Εργασιών, θα καταβληθεί στον ανάδοχο το 
16% του συμβατικού ποσού. 

ii. Με την παραλαβή του Π2: 2η Τριμηνιαία Έκθεση Εργασιών, θα καταβληθεί στον ανάδοχο το 
16% του συμβατικού ποσού. 

iii. Με την παραλαβή του Π3: 3η Τριμηνιαία Έκθεση Εργασιών, θα καταβληθεί στον ανάδοχο το 
16% του συμβατικού ποσού. 

iv. Με την παραλαβή του Π4: 4η Τριμηνιαία Έκθεση Εργασιών, θα καταβληθεί στον ανάδοχο το 
16% του συμβατικού ποσού. 

v. Με την παραλαβή του Π5: 5η Τριμηνιαία Έκθεση Εργασιών, θα καταβληθεί στον ανάδοχο το 
16% του συμβατικού ποσού. 
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vi. Με την παραλαβή του Π6: 6ηΑπολογιστικήΈκθεση Εργασιών, θα καταβληθεί στον ανάδοχο το 
20% του συμβατικού ποσού. 

 
4.Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών 
και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, 
καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που 
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.  

5. Η απόδοση στον Ανάδοχο της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης δύναται να πραγματοποιηθεί 
εντός δύο (2) μηνών από την αποπληρωμή του Έργου με την οριστική ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή του και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων της Αναθέτουσας Αρχής έναντι 
του Αναδόχου. 

 
 

Ημερομηνία: 

12/04/2021 

 

 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI –ΤΕΥΔ 

 
 

 

 

Βλ. συνημμένο Αρχείο 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 

Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής 

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) 
Ημερομηνία έκδοσης: …………………………….. 
Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)............................. 
(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα) ......................................... 
Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ. 
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως 
μέχρι του ποσού των ευρώ ………………………… υπέρ του  
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) .............................., ΑΦΜ: 
................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 
(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή 
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 
α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 
.......................………………………………….. 
β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 
.......................………………………………….. 
γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 
.......................………………………………….. 
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ 
της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,  
για τη συμμετοχή του/της/τους σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ..................... 
Διακήρυξη/Πρόσκληση/ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ..................................................... 
της/του (Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντος φορέα), για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της 
σύμβασης: “(τίτλος σύμβασης)”/ για το/α τμήμα/τα ............... 
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες υποχρεώσεις 
του/της (υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από 
μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της 
απαίτησης σας μέσα σε ....................ημέρες  από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
Ηπαρούσαισχύειμέχρικαιτην …………………………………………………... 
ή 
Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι 
μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας 
μας.  
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 
πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 
Αποδεχόμαστενα παρατείνομε τηνισχύτηςεγγύησηςύστερααπόέγγραφο της Υπηρεσίας σας, στο οποίο 
επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο ... 
της Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, 
μετηνπροϋπόθεσηότιτοσχετικόαίτημάσαςθαμαςυποβληθείπριναπότηνημερομηνίαλήξηςτης. 
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Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας 
και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να 
εκδίδουμε. 
 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 

 Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης 

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. )  
Ημερομηνία έκδοσης  …………………………….. 
Προς: ……………………………,  
Διεύθυνση: ………………………………….. 
Εγγύηση υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ. 
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των 
ευρώ……………………………………………………………………….. 
υπέρ του:  
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) .............................., ΑΦΜ: 
................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 
(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή 
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 
α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 
β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 
γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. 
(συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) 
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ 
της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, 
για την καλή εκτέλεση της υπ’ αριθμ. ..... σύμβασης “(τίτλος σύμβασης)”, σύμφωνα με την 
(αριθμό/ημερομηνία) ........................ Διακήρυξη της Αναθέτουσας Αρχής. 
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από 
μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της 
απαίτησης σας μέσα σε πέντε (5)  ημέρεςαπό την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της 
σύμβασης) 
ή  
μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να 
θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.  
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 
πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας 
και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να 
εκδίδουμε. 
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(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ 
ΡΕΚΤΙΦΙΕ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Ταχ. Δ/νση : Κρεούσης 9 
Ταχ. Κώδικας : 118 54 
Πληροφορίες:  
Τηλέφωνο : 210 3455401 
Email: ovre1.pros@gmail.com 
 

ΕΡΓΟ: «Ενέργειες συντονισμού, διαχείρισης και 
παρακολούθησης της υλοποίησης της Πράξης 
«Κατάρτιση και Πιστοποίηση 1.273 εργαζομένων 
του ιδιωτικού τομέα για την απόκτηση γνώσεων, 
δεξιοτήτων και ικανοτήτων στο νέο οικονομικό 
περιβάλλον» με κωδικό ΟΠΣ 5035202» 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Σ.Α.Ε 2020ΣΕ11910074 

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΡΕΚΤΙΦΙΕ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΠΡΑΞΗ:«Κατάρτιση και Πιστοποίηση 1.273 εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα για την απόκτηση 
γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων στο νέο οικονομικό περιβάλλον» 

ΈΡΓΟ: «Ενέργειες συντονισμού, διαχείρισης και παρακολούθησης της υλοποίησης της Πράξης 
«Κατάρτιση και Πιστοποίηση 1.273 εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα για την απόκτηση γνώσεων, 
δεξιοτήτων και ικανοτήτων στο νέο οικονομικό περιβάλλον» με κωδικό ΟΠΣ 5035202 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 01/2021 

Πίνακας1:Κόστος Προσφερόμενων Υπηρεσιών 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Προσφερόμενη 

Τιμή  
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] 

ΦΠΑ 
24% [€] 

Προσφερόμενη 
Τιμή  

ΜΕ ΦΠΑ [€] 

1 

Ενέργειες συντονισμού, διαχείρισης και 
παρακολούθησης της υλοποίησης της Πράξης 

«Κατάρτιση και Πιστοποίηση 1.273 εργαζομένων του 
ιδιωτικού τομέα για την απόκτηση γνώσεων, 

δεξιοτήτων και ικανοτήτων στο νέο οικονομικό 
περιβάλλον» με κωδικό ΟΠΣ 5035202 

   

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
(Αριθμητικά)  …………….,…€ ……………

.,…€ …………….,…€ 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
(Ολογράφως) ……………………… ……………

……. ………………… 

* όλες οι τιμές με δύο (2) δεκαδικά ψηφία (αριθμός) 

*Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία, για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στη Διακήρυξη  

Ημερομηνία:  
 

Υπογραφή και Σφραγίδα 
Νόμιμου Εκπροσώπου 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

 

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΡΕΚΤΙΦΙΕ ΕΛΛΑΔΟΣ 
 

 
 
 
 

ΣΥΜΒΑΣΗΠΑΡΟΧΗΣΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Μεταξύ 
1.τηςΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΡΕΚΤΙΦΙΕ 

ΕΛΛΑΔΟΣ και 
2.του/της…………………………………

…….. 
 

γιατοέργομετίτλο: 
Ενέργειες συντονισμού, διαχείρισης και παρακολούθησης της 
υλοποίησης της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση 1.273 

εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα για την απόκτηση γνώσεων, 
δεξιοτήτων και ικανοτήτων στο νέο οικονομικό περιβάλλον» με 

κωδικό ΟΠΣ 5035202
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Στην Αθήνα, σήμερα,  ……………..,  ημέρα ………….,  στα γραφεία τηςΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 
ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΡΕΚΤΙΦΙΕ ΕΛΛΑΔΟΣστην Αθήνα,……………..,μεταξύ: 
α)Αφενός,τηςΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΡΕΚΤΙΦΙΕ 
ΕΛΛΑΔΟΣκαλούμενηεφεξής«ΑναθέτουσαΑρχή»που εδρεύει στην Αθήνα, 
………………….(Τ.Κ.……………),εκπροσωπούμενοςνόμιμααπότον……………….,κ.…. , και, 

 
β) αφετέρου τηςεταιρείας………………………..…….., 
πουεδρεύειστην…………..,επίτηςοδού…………………..,ΤΚ 
…………., με ΑΦΜ ……………….., Δ.Ο.Υ. ……….., τηλέφωνο …………………., φαξ: …………………….., 
e–mail: 
…………………….καιηοποίασυμβάλλεταιστηνπαρούσαεκπροσωπούμενηαπότοΝόμιμοΕκπρόσωπότης 
……………………….……………………..,νομίμωςεξουσιοδοτημένογιατηνυπογραφήτηςπαρούσαςσύμβασ
ης, 
καλούμενοστοεξήςΑνάδοχος», 

 
Οιοποίοικαλούνταιστοεξής«ΤαΜέρη», 

 
Αφούέλαβανυπόψητουςτοπλαίσιοτωνπαρακάτωεγγράφων: 

 
Τηνυπ’Αρ.Πρωτ. …../………..(ΑΔΑ:………)απόφαση 
ΔιενέργειαςΗλεκτρονικούδιαγωνισμού,μεκριτήριο 
επιλογήςτηνπλέονσυμφέρουσααπόοικονομικήάποψηπροσφοράβάσει βέλτιστηςσχέσηςποιότητας– 
τιμής, για την επιλογή Αναδόχου γιατο  έργομε τίτλο: 
«Ενέργειες συντονισμού, διαχείρισης και παρακολούθησης της υλοποίησης της Πράξης 
«Κατάρτιση και Πιστοποίηση 1.273 εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα για την απόκτηση 
γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων στο νέο οικονομικό περιβάλλον» με κωδικό ΟΠΣ 
5035202»προϋπολογισθείσας δαπάνης ογδόντα δύο χιλιάδων επτακοσίωνσαράντα ένα ευρώ και 
ενενήντατεσσάρων λεπτών(82.741,94 €),μησυμπεριλαμβανομένουΦΠΑ. 
1. Τηνυπ’αρίθμ.…………… απόφασηγιατησύστασηΕπιτροπήςΔιενέργειαςΔιαγωνισμούΈργου. 
2.Τηναπό….-….-....προσφοράτουαναδόχουμεαριθμόπρωτοκόλλου----/-----,όπουαυτήδεν 

έρχεταισεαντίθεσημετιςπροαναφερόμενεςαποφάσεις. 
3. Ταυπ’αρίθμ.……………….ΠρακτικάτηςΕπιτροπήςΔιενέργειαςΔιαγωνισμούΈργου. 
4. Τημεαρ.……………………………..απόφασηΚατακύρωσης 
5.ΤηνΠροσκόμισηαπότονΑνάδοχοτηςυπ’αριθμ.…………….ΕγγυητικήςΕπιστολήςΚαλήςΕκτέλεσης 

τουέργου,τηςΤράπεζας……………………….,ποσού…………………..μεδιάρκειαμέχρι………….. 

συμφώνησανκαισυναποδέχτηκανταακόλουθα:  

 

ΑΡΘΡΟ 1 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ 

1.  Αναλυτικάπεριγράφεταιστηνυπ'αριθμ.………..προκήρυξη,πουαποτελείαναπόσπαστομέροςτης 
παρούσαςσύμβασηςκαιστηνπροσφοράτουαναδόχου,όπουαυτήδενέρχεταισεαντίθεσημε 
τηνπροκήρυξηκαιτιςτεχνικέςπροδιαγραφές. 
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ΑΡΘΡΟ  2 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
1. ΟΑνάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να υλοποιήσει και να παραδώσει το έργο, σύμφωνα 

με τα καθοριζόμενα στα άρθρα της παρούσας, εκτελώντας όλες τις επιμέρους εργασίες που 
αυτό περιλαμβάνει. 

2. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με 
την Αναθέτουσα Αρχή και την ΕΠΠΕ, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε 
παρατηρήσεις τους σχετικά με την εκτέλεση του Έργου. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσειςπουαφορούνστοΈργο, παρουσιάζοντας 
τααπαραίτηταστοιχείαγια τηναποτελεσματικήλήψηαποφάσεων,κατόπιν 
συνεννόησηςμετηνΑναθέτουσαΑρχή. 

3. ΟΑνάδοχοςθαείναιπλήρωςκαιαποκλειστικά μόνος υπεύθυνοςγια τηντήρησητηςισχύουσας 
νομοθεσίαςσεσχέσημε οποιαδήποτεεργασίαεκτελείταιαπόμέλητηςομάδαςέργου,πουθα 
ασχοληθούν ή θαπαράσχουν οποιεσδήποτε υπηρεσίεςσεσχέση με την παρούσαΣύμβαση. Σε 
περίπτωση οποιασδήποτεπαράβασηςήζημίαςπουπροκληθείσε τρίτουςυποχρεούταιμόνος 
αυτόςπροςαποκατάστασήτης. 

4. Σεπερίπτωσηπου μέλητηςομάδαςέργουτουΑναδόχουαποχωρήσουναπόαυτήνήλύσουν τη 
συνεργασίατουςμαζίτου,οΑνάδοχοςυποχρεούται ναεξασφαλίσειότικατάτοχρονικόδιάστημα, 
μέχρι τηναποχώρησή τους,θαπαρέχουνκανονικάτιςυπηρεσίεςτουςκαιαφετέρουνα 
αντικαταστήσειάμεσατουςαποχωρήσαντεςσυνεργάτες μεάλλουςανάλογηςεμπειρίαςκαι 
προσόντωνμετάαπόέγκρισητηςΑναθέτουσαςΑρχής. 

5. O Ανάδοχος είναι αποκλειστικά και πλήρως υπεύθυνοςγια πράξεις ή παραλείψειςτου 
προσωπικού/εξωτερικών συνεργατών/υπεργολάβων πουθααπασχολήσειγια τηνεκτέλεσητου 
έργου και οφείλει να ενεργείμε επιμέλειακαι φροντίδα, ώστενα εμποδίζει πράξεις ή 
παραλείψεις, που θα μπορούσαν ναέχουναποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της 
ΑναθέτουσαςΑρχής. 

6. Σεπερίπτωσηανωτέραςβίας,ηαπόδειξηαυτήςβαρύνειεξ’ολοκλήρουτονΑνάδοχο,οοποίος 
υποχρεούταιμέσασεείκοσι(20)εργάσιμεςμέρεςαπότότεπουσυνέβησαν ταπεριστατικάπου 
συνιστούντηνανωτέρα βίανατααναφέρειεγγράφωςκαιναπροσκομίσειστηνΑναθέτουσαΑρχή 
τααπαραίτητααποδεικτικάστοιχεία. 

7. ΟΑνάδοχοςυποχρεούταιναενημερώνειτηνΑναθέτουσαΑρχήγιατιςυποχρεώσειςπουέχει έναντι 
τηςΑρχήςΠροστασίαςΔεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και να παρέχει σ’αυτήν το 
απαραίτητοπληροφοριακόυλικό. 

8. ΗΑναθέτουσαΑρχήαπαλλάσσεταιαπόκάθε ευθύνηκαιυποχρέωσηαπότυχόνατύχημαήαπό 
κάθεάλληαιτίακατάτηνεκτέλεσητουΈργου.ΗΑναθέτουσαΑρχήδενέχειυποχρέωσηκαταβολής 
αποζημίωσης γιαυπερωριακή απασχόληση ήοποιαδήποτεάλληαμοιβή στο προσωπικότου 
Αναδόχουήτρίτων. 

9. ΣεπερίπτωσηπουοΑνάδοχοςείναιΈνωση/Κοινοπραξία,ταΜέληπουαποτελούντηνΈνωση/ 
Κοινοπραξία,θα είναιαπόκοινούκαιειςολόκληρονυπεύθυναέναντιτηςΑναθέτουσαςΑρχήςγια 
τηνεκπλήρωση όλωντωναπορρεουσώναπό τη Προκήρυξη υποχρεώσεώντους.Τυχόν 
υφιστάμενεςμεταξύτους συμφωνίεςπερίκατανομήςτωνευθυνώντουςέχουνισχύμόνονστις 
εσωτερικέςτους σχέσειςκαι σεκαμία περίπτωση δενδύνανταιναπροβληθούν έναντι της 
ΑναθέτουσαςΑρχήςωςλόγοςαπαλλαγήςτουενόςΜέλουςαπότιςευθύνεςκαιτιςυποχρεώσεις 
τουάλλουήτωνάλλωνΜελώνγιατηνολοκλήρωσητουέργου. 
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10. Σεπερίπτωση λύσης,πτώχευσης,ήθέσηςσεκαθεστώςαναγκαστικήςδιαχείρισηςήεκκαθάρισης 
ενόςεκτωνμελώντηςένωσηςπουαπαρτίζουντονΑνάδοχο,ηΣύμβασηεξακολουθείναυφίσταται 
καιοιαπορρέουσεςαπό τηΣύμβασηυποχρεώσειςβαρύνουν ταεναπομείναντα μέλητου 
Αναδόχου,μόνοεφόσοναυτάείναισεθέσηνα τιςεκπληρώσουν.Ηκρίση γιατηδυνατότητα 
εκπλήρωσηςή μη των όρων τηςΣύμβασηςεναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια τουαρμοδίου 
οργάνου τηςΑναθέτουσαςΑρχής.Σεαντίθετηπερίπτωση,ηΑναθέτουσα Αρχήδύναταινα 
καταγγείλειτηΣύμβαση. 

11. ΤόποςπαράδοσηςτωνπαραδοτέωνπουπροκύπτουναπότηΣύμβασηπουθαυπογραφείμετονΑνάδοχο
,ορίζεταιηέδρατηςΑναθέτουσαςΑρχής. 

12. ΟΑνάδοχοςυποχρεούται ναδιαθέσει οποιοδήποτεειδικόεξοπλισμόχρειαστεί για την εκτέλεση 
τωνυποχρεώσεώντου. 

13. Μαζίμεταπαραδοτέα,οΑνάδοχοςυποχρεούταιναπαραδώσειστηνΑναθέτουσαΑρχήόλατα 
αρχείαδεδομένων(ποσοτικώνκαιποιοτικών– αρχεία.xls,και.docαντίστοιχα)πουθα 
χρησιμοποιηθούν,τηρώνταςσεκάθεπερίπτωσητοστατιστικόαπόρρητοκαι τιςδιατάξειςπερί 
προσωπικώνδεδομένων. 

14. Εάν τοσυμβατικότίμημα εκχωρηθεί ενόλω ήενμέρει σε Τράπεζα,κατάτα ωςάνω, σεπερίπτωση 
που, γιαλόγουςπουάπτονταιστιςσυμβατικέςσχέσειςμεταξύ τωνσυμβαλλομένωνμερών,δεν 
προκύψειενόλωή εν μέρει υπέρτηςΤράπεζαςτοεκχωρούμενοτίμημα(ενδεικτικάαναφέρονται 
έκπτωση Αναδόχου,απομείωση συμβατικούτιμήματος,αναστολή εκτέλεσηςτηςσύμβασης, 
διακοπήσύμβασης, καταλογισμός ρητρών, συμβιβασμόςκ.λπ.)ηΑναθέτουσα Αρχήδεν έχεικαμία 
ευθύνηέναντιτηςεκδοχέωςΤράπεζας. 

15. Ο Ανάδοχοςυποχρεούται νατηρείτιςυποχρεώσεις που απορρέουναπότιςδιατάξειςτης 
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικήςνομοθεσίαςπουέχουν θεσπισθεί με το 
δίκαιοτηςΈνωσης, τοεθνικόδίκαιο,συλλογικέςσυμβάσειςήδιεθνείςδιατάξειςπεριβαλλοντικού, 
κοινωνικούκαιεργατικούδικαίου,σύμφωναμεταοριζόμεναστο άρθρο18 τουν.4412/2016. 

 
ΑΡΘΡΟ 3 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 
 
3.1   Η Αναθέτουσα Αρχή αναλαμβάνει να παραδώσει στον Ανάδοχο το διαθέσιμο 

πληροφοριακό υλικό, που διαθέτει και θεωρεί χρήσιμο για την εκτέλεση του Έργου. 
3.2  Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται επίσης να απαντήσει στα κοινοποιούμενα ερωτήματα 

του Αναδόχου, που αφορούν στις ενέργειες, στις οποίες θα προβεί ο Ανάδοχος, 
προκειμένου να εκπονήσειταπαραδοτέατουέργου. 

 
ΑΡΘΡΟ 4 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
4.1   Ταπαραδοτέαθαπρέπειανταποκρίνονταιστιςτεχνικέςαπαιτήσειςπου προβλέπονταιστην 

προσφοράτουαναδόχου,καθώςκαιστιςτεχνικέςπροδιαγραφέςτηςπροκήρυξης,οι οποίεςκαι 
αποτελούναναπόσπαστοτμήματηςπαρούσας. 

4.2   Επίσης,οΑνάδοχος,πέρααπότηνανωτέρωυποχρέωσήτουγιασυμμόρφωσημετουςόρουςτων 
τεχνικώνπροδιαγραφώνκαιτηςπροσφοράςτου,οφείλεινασυμμορφώνεται μετις οδηγίεςκαι 
υποδείξειςτηςΑναθέτουσαςΑρχήςκαιτηςαρμόδιαςΕπιτροπής. 

4.3   Όπουδεν ορίζεται διαφορετικά στησύμβαση,ισχύουντα αναφερόμεναστην 
Προκήρυξηκαιστην 
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προσφοράτουΑναδόχου.Σεπερίπτωσηαντίθεσηςήαμφιβολίας,οιόροιτηςπαρούσαςσύμβασης 
καιτωντεχνικώνπροδιαγραφώντηςΠροκήρυξηςθεωρούνταιισχυρότεροιτων όρων της 
προσφοράςτουαναδόχου. 

 
ΑΡΘΡΟ 5 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ-ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
1.1 Ηυλοποίησητουέργουθαγίνεισύμφωναμεταοριζόμεναστηνυπ.αριθμ.……προκήρυξητου 

έργου,στη μεαρ.πρωτ………. απόφασηκατακύρωσηςτουέργουκαι στην 
Τεχνικήπροσφοράτου αναδόχου. Τοσυνολικόέργοθαπρέπει ναέχει ολοκληρωθεί σε(22) 
μήνεςαπό την υπογραφήτηςσύμβασης. ΤοέργοτουΑναδόχου, περιλαμβάνει τα παρακάτω 
Παραδοτέα, σύμφωνα μετοακόλουθο χρονοδιάγραμμα: 

 

1. Π1: 1η Τριμηνιαία Έκθεση Εργασιών, Υποβάλλεται το αργότερο 10 ημέρες από την 
παρέλευση 3 μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης. 

2. Π2: 2η Τριμηνιαία Έκθεση Εργασιών, Υποβάλλεται το αργότερο 10 ημέρες από την 
παρέλευση 6 μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης. 

3. Π3: 3η Τριμηνιαία Έκθεση Εργασιών, Υποβάλλεται 9 μηνών από την υπογραφή της 
Σύμβασης. 

4. Π4: 4η Τριμηνιαία Έκθεση Εργασιών, Υποβάλλεταιτο αργότερο 10 ημέρες από την 
παρέλευση 12 μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης.. 

5. Π5: 5η Τριμηνιαία Έκθεση Εργασιών, Υποβάλλεται το αργότερο 10 ημέρες από την 
παρέλευση 15 μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης. 

6. Π6: 6η ΑπολογιστικήΈκθεση Εργασιών, Υποβάλλεται το αργότερο 10 ημέρες από την 
παρέλευση 18 μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης. 
 

Κάθε έκθεση εργασιών θα αναλύεται (ανάλογα με την ημερομηνία υποβολής της) στις παρακάτω 
υποενότητες: 

 Π.ν.1.1: Εκθέσεις παρακολούθησης φυσικού αντικειμένου Έργου. 
 Π.ν.1.2: Εκθέσεις παρακολούθησης οικονομικού αντικειμένου Έργου. 
 Π.ν.1.3: Εκθέσεις νομικής και διοικητικής υποστήριξης Έργου. 
 Π.ν.1.4: Έκθεση ενεργειών υποστήριξης της διαδικασίας επιλογής ωφελούμενων. 
 Π.ν.1.5: Τελική έκθεση υλοποίησης Έργου 
 Π.ν.1.6: Εκθέσεις αναφοράς στο πλαίσιο των επιτόπιων ελέγχων της κατάρτισης και 

πιστοποίησης. 

5.2  Με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής συγκροτείται τριμελής Επιτροπή Παρακολούθησης και 
Παραλαβής Έργου για τα υποβαλλόμενα Παραδοτέα από τον Ανάδοχο, η οποία είναι υπεύθυνη για 
την επίβλεψη, την παρακολούθηση και την παραλαβή των τμημάτων του έργου (τμηματικές και 
οριστική). 

Έργο της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής είναι: 

i. Η παροχή κατευθύνσεων στον Ανάδοχο. 
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ii. Η συμβατική επίβλεψη, η διατύπωση παρατηρήσεων και ενστάσεων. 

iii. Ο έλεγχος της πορείας του έργου με κάθε πρόσφορο μέσο σε συνεργασία με τον Ανάδοχο 
(φυσικό και οικονομικό αντικείμενο καθώς και παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος όπως αυτό 
ορίζεται στην Σύμβαση μεταξύ της Αναθέτουσας και του Αναδόχου). 

iv. Η παραλαβή των παραδοτέων του έργου (βάσει των ποιοτικών και ποσοτικών παραμέτρων 
όπως αυτές έχουν ενσωματωθεί στη σύμβαση σύμφωνα με τη τεχνική προσφορά του Αναδόχου). 

Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος στο σύνολο των παραδοτέων, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. Μετά 
την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η επιτροπή παραλαβής: α) είτε παραλαμβάνει τις σχετικές 
υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς έγκριση ή 
απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, β) είτε εισηγείται για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την 
απόρριψη των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων, σύμφωνα με τις ακόλουθες παραγράφους. 
Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές παραλαβές.  

Αν η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα 
παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο 
προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της 
σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα των 
παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις 
σχετικές ανάγκες.  

Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται τα ακόλουθα:  

α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη 
απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω 
παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει 
να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η 
επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των 
παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο 
οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.  

β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου 
αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα, με την 
επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 220 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει.  

Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία 
υποβολής του παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής 
της προηγούμενης παραγράφου ή πρωτόκολλο με παρατηρήσεις, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει 
συντελεστεί αυτοδίκαια.  

Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των 
προβλεπόμενων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 
Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής, δεν 
λαμβάνεται υπόψη. 

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή 
παρακολούθησης και παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 11 περ. δ’ 
του άρθρου 221 του ν. 4412/2016. 
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Αναλυτικότερα: 
5.3  Ο Ανάδοχος υποβάλλει στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής τα παραδοτέα στην 
Ελληνική γλώσσα σε δύο (2) αντίτυπα, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή που θα είναι πλήρως 
επεξεργάσιμη και ελέγξιμη. Τα παραδοτέα θα υποβάλλονται με συνοδευτική επιστολή με την οποία 
ο Ανάδοχος θα αιτείται την παραλαβή τους. 

5.4 Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει οδηγίες και 
να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις της Επιτροπής και της Αναθέτουσας Αρχής. 

5.5  Τα παραδοτέα εκάστου τμήματος παραλαμβάνονται τμηματικά από την Επιτροπή 
Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου, η οποία εξετάζει και διαβιβάζει εγγράφως τις 
παρατηρήσεις της στον Ανάδοχο εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία λήψης 
τους. Ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφωθεί με τις παρατηρήσεις της Επιτροπής εντός δέκα (10) 
εργασίμων ημερών (από τη λήψη των παρατηρήσεων) και να επανυποβάλλει τα παραδοτέα 
καταλλήλως διορθωμένα και συμπληρωμένα. 

5.6 Η ΕΠΠΕ ή/ και ο/η Πρόεδρος της ΕΠΠΕ ή/ και ο/η προϊστάμενος της Αναθέτουσας Αρχής θα 
έχει το δικαίωμα να προσκαλεί τον Ανάδοχο σε συσκέψεις, κατά τις οποίες θα παρουσιάζει την 
πρόοδο του έργου του, θα συζητούνται προβλήματα ή γενικώς θέματα που ανακύπτουν κατά τη 
διάρκεια του έργου και θα δίδονται οδηγίες, κατευθύνσεις και διευκρινίσεις εκατέρωθεν. Σε κάθε 
περίπτωση και σε οποιοδήποτε σημείο της εξέλιξης του έργου, εάν η ΕΠΠΕ διαπιστώνει μη 
συμμορφώσεις με τους όρους της Σύμβασης και τις τιθέμενες προδιαγραφές, ενημερώνει εγγράφως 
τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να προβεί σε διορθωτικές ενέργειες και να αναφέρει αυτές 
στην Αναθέτουσα Αρχή δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από τη γνωστοποίηση των σχετικών 
ευρημάτων. 

5.7 Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των Παραδοτέων γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: 

1. Η ΕΠΠΕ αξιολογεί τα παραδοτέα βάσει της συνέπειας, συνάφειας, πληρότητας, 
αξιοπιστίας/ ρεαλιστικότητας και σαφήνεια τους σε σχέση με το αντικείμενο του έργου, 
όπως αυτό περιγράφεται στη παρούσα. 

2. Η ΕΠΠΕ, κοινοποιεί στον Ανάδοχο εγγράφως τις παρατηρήσεις της επί του 
περιεχομένου των Παραδοτέων, συμπεριλαμβανομένων παρατηρήσεων επί των 
υποχρεώσεων του Αναδόχου κατά την εξεταζόμενη περίοδο. Οι παρατηρήσεις αυτές 
κοινοποιούνται εντός διαστήματος δέκα (10) εργασίμων ημερών από την υποβολή του 
εκάστοτε Παραδοτέου. 

3. Εάν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την 
ημερομηνία υποβολής του παραδοτέου, χωρίς η ΕΠΠΕ να κοινοποιήσει στον Ανάδοχο 
παρατηρήσεις, τότε τα παραδοτέα θεωρούνται παραληφθέντα καθώς και οι αντίστοιχες 
υπηρεσίες του Αναδόχου που αποτυπώνονται και τεκμηριώνονται σ’ αυτά. 

5.8. Οι παρατηρήσεις της ΕΠΠΕ επί των Παραδοτέων είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν: (α) 
Καταγραφή ελλείψεων στο περιεχόμενο των παραδοτέων (β) Επισήμανση σημείων μη 
ικανοποιητικής παροχής υπηρεσιών από τον Ανάδοχο κατά περίπτωση και (γ) Ειδικότερες 
κατευθύνσεις για τη συνέχιση του έργου του Αναδόχου. 

5.9. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να επανυποβάλλει τα σχετικά έγγραφα ή να προβεί στις 
απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες και στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του, στα σημεία 
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που του επισημάνθηκαν, σύμφωνα με τις διαπιστωθείσες ελλείψεις του εντός χρονικού 
διαστήματος δέκα (10) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής από τον Ανάδοχο των 
σχετικών παρατηρήσεων της ΕΠΠΕ. 

5.10. Εάν το επανυποβληθέν Παραδοτέο δεν θεωρηθεί κατά την κρίση της ΕΠΠΕ ικανοποιητικό, η 
Αναθέτουσα Αρχή με έγγραφό της κοινοποιεί στον Ανάδοχο εντός διαστήματος δέκα (10) 
εργάσιμων ημερών από την επανυποβολή του παραδοτέου ειδική όχληση σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 203 του ν.4412/2016. Το εν λόγω έγγραφο περιλαμβάνει συγκεκριμένη 
περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο Ανάδοχος θέτοντας προθεσμία (15) 
δεκαπέντε ημερολογιακών ημερών για την συμμόρφωση του. 

5.11. Εάν το για δεύτερη φορά επανυποβαλλόμενο Παραδοτέο δεν θεωρηθεί και πάλι κατά την 
κρίση της ΕΠΠΕ ικανοποιητικό, η Αναθέτουσα Αρχή κινεί τις διαδικασίες κηρύξεως του Αναδόχου 
έκπτωτου. 

5.12. Η παρακολούθηση του έργου του Αναδόχου από την ΕΠΠΕ, δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο 
από την ευθύνη του για σφάλματα, ανακρίβειες ή παραλείψεις που θα διαπιστωθούν κατά την 
οριστική παραλαβή του έργου και τα οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται να αναμορφώσει σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο, έστω κι αν αυτά δεν διαπιστώθηκαν κατά την υλοποίηση του 
έργου. 

5.13. Η Επιτροπή, εφόσον διαπιστώσει: 1ον) την εμπρόθεσμη παράδοση, 2ον) την ολοκλήρωση 
του εκάστου παραδοτέου και αφού ελέγξει και αναφέρει ρητά τις εκτελεσθείσες εργασίες, την 
πραγματοποίηση των τυχόν διορθώσεων ή συμπληρώσεων που απαιτήθηκαν για την άρση των 
προβλημάτων που διαπιστώθηκαν, κατά την παραλαβή, συντάσσει πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής 
και ποσοτικής παραλαβής ανά παραδοτέο εις τριπλούν και το παραδίδει αρμοδίως. 

5.14. Η οριστική παραλαβή του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης πραγματοποιείται μετά την 
ολοκλήρωση του συνόλου έργου, με το πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής 
του τελευταίου παραδοτέου, στο οποίο πιστοποιείται αφενός η οριστική παραλαβή του τελευταίου 
παραδοτέου και αφετέρου η οριστική παραλαβή του συνόλου του έργου. 

5.15. Σε περίπτωση καθυστέρησης ανταπόκρισης του Αναδόχου με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα 
της Υπηρεσίας μετατίθεται ισόχρονα ο χρόνος παράδοσης μετά από εισήγηση και ειδική 
αιτιολόγηση της ΕΠΠΕ και απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. 

 
ΑΡΘΡΟ 6 

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 
Ηπαράδοσηκαιηπαραλαβήτουέργουθαγίνεισύμφωναμετοχρονοδιάγραμμαυλοποίησήςτου. 
6.1  Σεπερίπτωσημηολοκλήρωσηςτηςσύμβασηςεντόςτουσυμβατικούχρόνουή/καιυποβολήςτων 

παραδοτέων,μευπαιτιότητατουαναδόχουείναιδυνατόνναεπιβάλλονταιεις βάροςτουποινικές 
ρήτρες,μεαιτιολογημένηαπόφασητηςΑναθέτουσαςΑρχής: 
 επιβάλλεταιποινικήρήτρα2,5%επίτηςσυμβατικήςαξίαςχωρίςΦΠΑτωνυπηρεσιώνήκαι 

παραδοτέωνπουπαραδόθηκανεκπρόθεσμα,γιακαθυστέρηση πουπεριορίζεταισεχρονικό 
διάστημαπουδενυπερβαίνειτο50%τηςπροβλεπόμενηςσυνολικήςδιάρκειαςτηςσύμβασης 
ήσεπερίπτωσητμηματικών/ενδιαμέσωνπροθεσμιώντηςαντίστοιχηςπροθεσμίας, 

 επιβάλλεταιποινικήρήτρα5%χωρίςΦΠΑεπίτηςσυμβατικήςαξίαςτωνυπηρεσιώνήκαι 
παραδοτέωνπουπαραδόθηκανεκπρόθεσμαγιακαθυστέρησηπουυπερβαίνειτο50% 
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 οιποινικέςρήτρεςγιαυπέρβασητωντμηματικώνπροθεσμιώνείναιανεξάρτητεςαπότις 
επιβαλλόμενεςγια υπέρβαση τηςσυνολικήςδιάρκειαςτηςσύμβασηςκαι δύνανται να 
ανακαλούνταιμεαιτιολογημένηαπόφασητηςΑναθέτουσαςΑρχής,ανοιυπηρεσίεςήκαι τα 
παραδοτέαπου καθυστερούνκαιαφορούνστιςως άνωτμηματικέςπροθεσμίεςπαραδοθούν 
μέσαστησυνολικήδιάρκειατης σύμβασηςκαιτιςεγκεκριμένεςπαρατάσειςαυτήςκαιυπότην 
προϋπόθεσηότιτοσύνολοτηςσύμβασηςέχειεκτελεστείπλήρως. 

6.2  Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος 
αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της 
Αναθέτουσας Αρχής. 

6.3  Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του 
αναδόχου. 

6.4   Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την Αναθέτουσα Αρχή το δικαίωμα να κηρύξει 
τον Ανάδοχο έκπτωτο. 

6.5   Για τα θέματα κήρυξης του αναδόχου έκπτωτου και τις επιβαλλόμενες σε αυτόν κυρώσεις, 
έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις που προβλέπονται στο άρθρο 203 του ν. 
4412/2016. 

6.6  Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς λύσης της υπογραφείσας 
σύμβασης κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 133 του 
ν.4412/2016. 

6.7  Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης φάσεων του έργου με αποδεδειγμένη 
υπαιτιότητα της Υπηρεσίας μπορεί να μετατίθεται ισόχρονα ο χρόνος παράδοσης, μετά 
από εισήγηση και ειδική αιτιολόγηση της ΕΠΠΕ και απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. 

6.8  Η Αναθέτουσα Αρχή δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιεσδήποτε ζημίες ή διαφυγόντα 
κέρδη υποστεί ο Ανάδοχος από την έκπτωση του. 

6.9  Η έκπτωση του Αναδόχου δεν επηρεάζει δικαιώματα και υποχρεώσεις των μερών, που 
προϋπήρχαν αυτής και δεναπαλλάσσειτονΑνάδοχοαπόευθύνεςκαι υποχρεώσεις,που 
απορρέουναπό τηΣύμβασηή τοΝόμοσεσχέσημεσυμβατικέςεργασίες,πουέχουνεκτελεστεί 
πριντηνέκπτωση, ούτετηνΑναθέτουσαΑρχήαπότηνυποχρέωση καταβολήςτηςαξίαςτου 
τμήματοςτουέργουπουπαραδόθηκεκαιπαραλήφθηκεοριστικά,πλήρωςκαιπροσηκόντως. 

 
ΑΡΘΡΟ7 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΤΙΜΗΜΑ-ΤΡΟΠΟΣΠΛΗΡΩΜΗΣ 
Το Συμβατικό Τίμημα(καλούμενο εφεξής“Τίμημα”) γιατην εκτέλεσητουΈργου απότονΑνάδοχο, 
ανέρχεταισυνολικάστοποσότων……#.....#€,συμπεριλαμβανομένουτουαναλογούντοςΦ.Π.Α., 
Ηκαταβολή τηςαμοιβήςθαγίνειηλεκτρονικά,σύμφωνα μετοΝ.4412/2016όπωςισχύουν,καιαφού 
προσκομισθούν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά(τιμολόγιοπαροχήςυπηρεσιών,φορολογικήκαι 
ασφαλιστικήενημερότητα καιβεβαίωσηκαταστήματος τραπέζηςμεΙΒΑΝτουαναδόχου)καιγίνουνοι 
νόμιμες κρατήσεις. 
Ηκαταβολήτηςαμοιβήςθαγίνεισε τμηματικέςπληρωμέςκαι συγκεκριμένα σε8δόσεις,σύμφωνα με τα 
παρακάτω: 
• Με την παραλαβή του Π1: 1η Τριμηνιαία Έκθεση Εργασιών, θα καταβληθεί στον ανάδοχο το 

16% του συμβατικού ποσού. 
• Με την παραλαβή του Π2: 2η Τριμηνιαία Έκθεση Εργασιών, θα καταβληθεί στον ανάδοχο το 

16% του συμβατικού ποσού. 
• Με την παραλαβή του Π3: 3η Τριμηνιαία Έκθεση Εργασιών, θα καταβληθεί στον ανάδοχο το 

16% του συμβατικού ποσού. 
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• Με την παραλαβή του Π4: 4η Τριμηνιαία Έκθεση Εργασιών, θα καταβληθεί στον ανάδοχο το 
16% του συμβατικού ποσού. 

• Με την παραλαβή του Π5: 5η Τριμηνιαία Έκθεση Εργασιών, θα καταβληθεί στον ανάδοχο το 
16% του συμβατικού ποσού. 

• Με την παραλαβή του Π6: 6η ΑπολογιστικήΈκθεση Εργασιών, θα καταβληθεί στον ανάδοχο 
το 20% του συμβατικού ποσού. 

• . 

Η καταβολή της αμοιβής θα γίνειυπότηνπροϋπόθεσητης οριστικήςπαραλαβής 
τωναντίστοιχωνΠαραδοτέωνσύμφωναμετοχρονοδιάγραμμαυλοποίησηςτηςσύμβασης,τησύνταξη 
του«ΠρωτοκόλλουΠαραλαβήςΥπηρεσιών»απότηνεπιτροπήΕπίβλεψης–Παραλαβήςκαιτηνύπαρξη 
τωναντίστοιχωνπιστώσεων. 
Οιτμηματικέςπληρωμέςθαγίνονταισύμφωναμεταανωτέρω,μετά τηνπαράδοση τωνσχετικών 
παραδοτέων,καιτηνοριστικήπαραλαβήτουςαπότηνΕπιτροπήΠαρακολούθησηςκαιΠαραλαβήςΈργου, 
ηοποίαμεταπρακτικάτηςθαβεβαιώνεια)τηνεμπρόθεσμηπαράδοσήτουςκαιβ)τηνεπιτυχήυλοποίηση 
καιολοκλήρωσήτουςσύμφωναμε τουςόρουςτηςπαρούσας. 
Σεπερίπτωση κοινοπραξίαςή ένωσηςπροσώπων άνευνομικήςπροσωπικότητας, τα παραστατικά 
εκδίδονταιαπόκάθεέναμέλοςτηςκοινοπραξίαςήτηςένωσηςχωριστά,τηρουμένωντωναναλογούντων 
ποσοστώνσυμμετοχήςτουςκαιανάλογα μετομέροςτουέργουπουέχει αναλάβειναυλοποιήσει, όπως 
περιγράφεταιστην έγγραφη συμφωνίασυνεργασίαςκαι στην τεχνική προσφορά τηςσχετικήςένωσηςή 
κοινοπραξίαςκαιμεαναφοράστηνπεριγραφήαυτή. 
ΗπληρωμήτηςαξίαςεκάστουπαραδοτέουτουΈργουθαγίνεταιμετηνπροσκόμισητωνπαραστατικών και 
δικαιολογητικώνπου προβλέπονται απότιςανωτέρω διατάξειςκαθώςκαικάθε άλλουδικαιολογητικού 
πουτυχόνήθελεζητηθείαπότιςαρμόδιεςυπηρεσίεςπουδιενεργούντονέλεγχοκαιτηνπληρωμή. 
ΗκαταβολήτηςεκάστοτεδόσηςαπότηνΔικαιούχοστονΑνάδοχοτελεί υπότηνπροϋπόθεσητης 
προηγούμενηςδιάθεσης τουσχετικούχρηματικούποσούαπότονΦορέαΧρηματοδότησης. 
ΤαδικαιολογητικάπληρωμήςείναιτααναφερόμεναστοΆρθρο 200 παρ. 5 του ν.4412/2016, όπως 
ισχύουν. Σημειώνεται ότι η τιμολόγηση από τον Ανάδοχο θα πρέπει να είναι διακριτή/χωριστή για 
κάθε δόση.Στο ανωτέρω ποσό του συμβατικού τιμήματος του έργου περιλαμβάνονται κάθε είδους 
έξοδα και δαπάνες του Αναδόχου για την εκτέλεση του έργου. Με απόφαση της Υπηρεσίαςκαι 
ύστερααπό πρόταση τηςαρμόδιαςεπιτροπής,διακόπτεταιη χρηματοδότησητου 
έργουκαικαταγγέλλεταιησύμβασηεφόσονοΑνάδοχοςυπαίτιαδενπαρέχειτις 
υπηρεσίεςσύμφωναμετηνπαρούσα καιτηνπροκήρυξη. 
Δενπροβλέπεται αναπροσαρμογή τηςαμοιβήςτουΑναδόχουκατά τη διάρκειαεκτέλεσηςτωνΥπηρεσιών 
πουθααναλάβει,σύμφωναμετηνσχετικήσύμβαση. 
ΟΑνάδοχοςεπιβαρύνεται μεκάθενόμιμηασφαλιστικήεισφοράκαικράτησηυπέρνομικώνπροσώπωνή 
άλλωνοργανισμών,ηοποία,κατάνόμο,βαρύνειτονΑνάδοχο. 
ΟΑνάδοχοςδενδικαιούταιναεκχωρείτησύμβασησεοποιοδήποτετρίτο,ούτεναυποκαθίσταταιαπό 
τρίτο,χωρίς τηνπροηγούμενηέγγραφηέγκρισητηςΑναθέτουσαςΑρχής,ηοποίαδίδεται,κατά την 
απόλυτηκρίσητης,σεόλωςεξαιρετικέςπεριπτώσεις. 
Χρηματοδότηση της σύμβασης 
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
Κωδ. ΣΑ. Ε1191.Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος 
Δημοσίων Επενδύσεων (Κωδ. ενάριθ. έργου 2020ΣΕ11910074) 
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Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργοΝο 1 της Πράξης : «Κατάρτιση και Πιστοποίηση 1.273 
εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα για την απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και 
ικανοτήτων στο νέο οικονομικό περιβάλλον»η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2014-2020» με βάση 
την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ.: 1982/397/Α3, 06/04/2020 και έχει λάβει κωδικό ΟΠΣ 
5035202. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο- ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. 
 
Οι τιμές είναι σταθερές και δεν αναπροσαρμόζονται. 
 

ΑΡΘΡΟ8 
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Για την καλήεκτέλεσητωνόρων τηςπαρούσαςσύμβασης,οΑνάδοχοςκατέθεσετην 
υπ’αρ........................ 
εγγυητικήεπιστολήκαλήςεκτέλεσηςτηςΤράπεζας....................,αξίας...................,πουαντιπροσωπε
ύει το5%τουσυμβατικούτιμήματος(μησυμπεριλαμβανομένουΦΠΑ)διαρκείαςμέχρι……………. 
Ηανωτέρωεγγύηση επιστρέφεταισεεύλογοχρονικόδιάστημαμετά την οριστικήποσοτική 
καιποιοτική παραλαβήτουσυνόλουτουΈργου,καιύστερααπότηνεκκαθάριση τωντυχών 
απαιτήσεωναπότουςδύο συμβαλλομένους. 

 
ΑΡΘΡΟ9 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΟΡΩΝΤΗΣΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της καθ’ύλην αρμόδιας υπηρεσίας ή άλλως της υπηρεσίας η 
οποία ορίζεται με απόφαση της Α.Α.  

Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί, εφόσον συντρέχει σοβαρός λόγος, που συνιστά αντικειμενική 
αδυναμία εμπρόθεσμης εκτέλεσης ή ανωτέρα βία με αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας 
Αρχής και έγκριση από την ΕΥΔ/ΕΠΑΝΕΚ, χωρίς αύξηση του τιμήματος. Σε κάθε περίπτωση, η 
υλοποίηση του έργου, μετά την όποια παράταση ή μετάθεση τυχόν χορηγηθεί, θα πρέπει να έχει 
ολοκληρωθεί εντός των απώτατων ορίων που εκάστοτε ισχύουν για την υλοποίηση έργων που 
συγχρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ 2014-2020. 

Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής και κατόπιν έγκρισης από την ΕΥΔ/ΕΠΑΝΕΚ, ύστερα από 
σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε 
αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν 
λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν 
λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα 
παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από 
υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου 
της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το 
άρθρο 218 του ν. 4412/2016. 
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Παράταση του έργου χωρίς επιπλέον οικονομικό αντικείμενο μπορεί να δοθεί λόγω αντίστοιχης 
παράτασης της κυρίας Σύμβασης της εγκεκριμένης Πράξης η οποία δίδεται με ευθύνη της 
Διαχειριστικής Αρχής. 

ΑΡΘΡΟ10 
ΕΥΘΥΝΗ 

Η Αναθέτουσα Αρχή δεν ευθύνεται έναντι τρίτων (προσωπικού,εξωτερικών 
συνεργατών,υπεργολάβων 
κ.λπ.)γιαπράξειςήπαραλείψειςτουαναδόχου.Σεπερίπτωσηοποιασδήποτε παράβασηςήζημίαςπου 
προκληθείσετρίτουςυποχρεούταιμόνοςοΑνάδοχοςπροςαποκατάστασήτης. 

ΑΡΘΡΟ 11  
ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ /ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ/ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ 

11.1.Όλεςοιπληροφορίες,τιςοποίεςοΑνάδοχοςαποκτάκατάτηνεκτέλεσητηςπαρούσαςΣύμβασηςήοι 
οποίεςσχετίζονται μεαυτήν,συμπεριλαμβανομένωνόλων τωναναλυτικών στοιχείων 
τηςεγκεκριμένης Πράξης(εφεξήςκαλούμενες«Πληροφορίες»)θα τηρούνταιεμπιστευτικέςκαι 
δενθακοινολογούνταισε οποιονδήποτετρίτο ούτεθαχρησιμοποιούνταιαπό τονΑνάδοχομε 
οποιοδήποτεάλλοτρόποεκτόςαπό 
αυτόνπουαφοράστονσκοπότηςπαροχήςτωνυπηρεσιώντηςπαρούσας. 
11.2. ΟΑνάδοχοςδεν δύναται να προβαίνει σεδημόσιεςδηλώσειςσχετικά με τοΈργο, χωρίς την 
προηγούμενησυναίνεσητηςΑναθέτουσαςΑρχής,ούτενασυμμετέχεισεδραστηριότητεςασυμβίβαστες 
με τιςυποχρεώσειςτουαπέναντιστηνΑναθέτουσα Αρχήκαιδενδεσμεύει τηνΑναθέτουσαΑρχή, με 
κανένατρόπο,χωρίςτηνπροηγούμενηγραπτήτηςσυναίνεση. 
11.3. ΟΑνάδοχος οφείλει ναεπιστρέψειστηνΑναθέτουσα Αρχή όλοτουλικότωνπληροφοριών που 
κατείχεμετηλήξητουςπαρούσαςσύμβασηςμεοποιοδήποτετρόπο. 
11.4.Όλατααποτελέσματα-μελέτες,στοιχείακαικάθεάλλοέγγραφοήαρχείοσχετικόμε τηνενλόγω 
προμήθεια,και ταεργαλείαανάπτυξηςαυτής, όταν δεναποτελούν αντικείμενοπαραχώρησηςχρήσης, 
καθώςκαι όλα τα υπόλοιπα παραδοτέα πουθα αποκτηθούν ή θα αναπτυχθούν απότον Ανάδοχομε 
δαπάνεςτουΈργου,θααποτελούναποκλειστικήιδιοκτησίατηςΑναθέτουσαςΑρχήςηοποίαθαέχει τη 
δυνατότηταναταδιαχειρίζεταιπλήρωςκαινατα εκμεταλλεύεται(όχιεμπορικά),εκτόςκαιανήδη 
προϋπάρχουνσχετικάπνευματικάδικαιώματα. 
Τααποτελέσματαθαείναιπάντοτεστηδιάθεση τωννομίμωνεκπροσώπωντης ΑναθέτουσαςΑρχήςκατά 
τηδιάρκειαισχύοςτηςΣύμβασης, καιεάνβρίσκονταιστηνκατοχήτουΑναδόχου,θαπαραδοθούνστην 
ΑναθέτουσαΑρχήκατά τηνκαθ’ οποιονδήποτε τρόπολήξηήλύσητηςΣύμβασης.Σεπερίπτωσηαρχείων 
μεστοιχείασεηλεκτρονικήμορφή,οΑνάδοχοςυποχρεούταινα συνοδεύσειτηνπαράδοσήτους με 
έγγραφητεκμηρίωσηκαιμεοδηγίεςγιατηνανάκτηση/διαχείρισήτους. 
Με την οριστική παραλαβή τουΈργου τα δικαιώματα πνευματικήςιδιοκτησίας, τα οποία θα 
παραχθούν κατά τηνεκτέλεση τουΈργου, μεταβιβάζονταιαπότονΑνάδοχοαυτοδίκαια 
στηνΑναθέτουσαΑρχή,η οποίαθαείναιπλέοναποκλειστικόςδικαιούχοςτουΈργουκαιθαφέρει όλες 
τιςεξουσίεςπουαπορρέουν απόαυτό,δηλαδή,ενδεικτικά,τηνεξουσία 
οριστικήςήπροσωρινήςαναπαραγωγήςτουλογισμικούμε κάθε μέσοκαι μορφή,εν όλωή εν μέρει, την 
εξουσία φόρτωσης,εμφάνισηςστην οθόνη,εκτέλεσης 
μεταβίβασης,αντιγραφής,αποθήκευσηςαλλάκαι τροποποίησηςχωρίςάδειατουΑναδόχου,η οποίασε 
κάθεπερίπτωσηπαρέχεταιανέκκληταδιατηςυπογραφήςτηςσύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 12 
ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

ΟΑνάδοχοςπουεπικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σεείκοσι (20)ημέρεςαπότότεπου 
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συνέβησαν τα περιστατικάπουσυνιστούν τηνανωτέρα βία,να αναφέρειεγγράφωςαυτά καινα 
προσκομίσειστηνΑναθέτουσαΑρχήτααπαραίτητα αποδεικτικάστοιχείασύμφωναμεταοριζόμεναστο 
άρθρο204τουν.4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 13 
ΕΚΧΩΡΗΣΗ 

Ο Ανάδοχοςδεν  δικαιούται  να  εκχωρήσει  ή  ναμεταβιβάσει  τηνπαρούσασύμβαση  ήμέροςτης ή 
οποιοδήποτεδικαίωμαήυποχρέωσηαπορρέειαπόαυτήνχωρίςτηνπροηγούμενηέγγραφησυναίνεση 
τηςΑναθέτουσαςΑρχής. 

ΑΡΘΡΟ 14  
ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, ΕΧΟΥΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: 

• Οιδιατάξειςτουν.4412/2016(ΦΕΚ147/Α΄/8-08-2016)«ΔημόσιεςΣυμβάσειςΈργων,Προμηθειών 
καιΥπηρεσιών(προσαρμογή στιςΟδηγίες 2014/24/ΕΕκαι2014/25/ΕΕ),όπως έχει τροποποιηθεί 
καιισχύει,καισυμπληρωματικάοΑστικόςΚώδικας, 

• ηυπ.αριθμ……ΑπόφασηκαιτοτεύχοςΠροκήρυξηςΗλεκτρονικούΔιαγωνισμού, 
• ηυπ.αριθμ…….Απόφασηκατακύρωσης, 
• ητεχνικήκαιοικονομικήπροσφοράτουΑναδόχουόπουαυτήδενέρχεταισεαντίθεσημετα 

προαναφερόμεναέγγραφα. 
ΑΡΘΡΟ 15 

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
ΟποιαδήποτεδιαφοράμεταξύτωνμερώνσχετικάμετηνερμηνείακαιεκτέλεσητηςπαρούσαςΣύμβασης 
επιλύεταιαπότααρμόδιαΔικαστήριατης Αθήνας . Η σύμβαση αυτήσυντάχθηκεσε τρία (3) όμοια 
αντίτυπα και υπογράφτηκε νόμιμα απότουςσυμβαλλόμενους. 
Απότατρία(3)όμοιααντίτυπατηςσύμβασηςαυτήςτοέναέλαβεοΑνάδοχος. 

 
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 
ΓΙΑ ΤHΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ                                                                       ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΑΝΑΔΟΧΟ 
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Σελίδα 90 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ 

 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

Επώνυμο:  Όνομα:  

 

Πατρώνυμο:  Μητρώνυμο:  

 

Ημερομηνία 
Γέννησης: __ /__ / ____ Τόπος 

Γέννησης:  

 

Τηλέφωνο:  E-mail:  

Fax:    

    

Διεύθυνση Κατοικίας:    

    

    

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

Όνομα Ιδρύματος Τίτλος Πτυχίου Ειδικότητα 
Ημερομηνία 
Απόκτησης 
Πτυχίου 
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Σελίδα 91 

    

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ  

(στο προτεινόμενο, από τον 
υποψήφιο Ανάδοχο, σχήμα 
διοίκησης Έργου) 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΕΜΠΕΙΡΙΑ 

Έργο Εργοδότης 

Ρόλος και 
Καθήκοντα στο 
Έργο 
(ή Θέση) 

Απασχόληση στο Έργο 

Περίοδος (από - 
έως) ΑΜ 

   __ /__ / ___ - 

__ /__ / ___ 
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