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1. ΑΟΑΘΕΦΡΧΥΑ ΑΤΧΗ ΜΑΙ ΑΟΦΙΜΕΙΞΕΟΡ ΥΧΞΒΑΥΗΥ 

1.1 Υτοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ  

 

Επωνυμία Αναπτυξιακι Εταιρία Ν. Θεςςαλονίκθσ Α.Ε. – 
Αναπτυξιακι Ανϊνυμθ Εταιρία Ο.Τ.Α. 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ Ρλοφτωνοσ 27 

Ρόλθ Θεςςαλονίκθ 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 54655 

Χϊρα Ελλάδα 

Κωδικόσ ΝUTS EL 522 

Τθλζφωνο 2310 801075 

Φαξ 2310 403593 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο  aneth@aneth.gr 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ Α. Λάςδα 

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο  (URL) www.aneth.gr 

Διεφκυνςθ του προφίλ αγοραςτι ςτο διαδίκτυο (URL) www.aneth.gr 

 

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι Αναπτυξιακι Ανϊνυμθ Εταιρία ΟΤΑ 

   

Μφρια δραςτθριότθτα Α.Α. 

Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι θ Διαχείριςθ Ευρωπαϊκϊν Ρρογραμμάτων. 

 

Υτοιχεία Επικοινωνίασ  

α)    Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι 
πρόςβαςθ  μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. 

β) Κάκε είδουσ επικοινωνία και ανταλλαγι πλθροφοριϊν πραγματοποιείται μζςω τθσ διαδικτυακισ 
πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. 

γ)       Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από τθ διεφκυνςθ www.aneth.gr 

1.2 Υτοιχεία Διαδικαςίασ-Χρθματοδότθςθ 

Είδοσ διαδικαςίασ  

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27 του ν. 4412/16.  

Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι θ Ρεριφζρεια Κεντρικισ Μακεδονίασ (Κωδ. ΣΑ: 
ΕΡ0081).  

Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από Ριςτϊςεισ του Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων (ΡΔΕ) 
(κωδ. ενάρικ. ζργου 2019ΕΡ00810162). 

Θ Σφμβαςθ αποτελεί το Υποζργο «Συμβουλευτικι Επαγγελματικοφ Ρροςανατολιςμοφ, Κατάρτιςθ-
Ριςτοποίθςθ» τθσ Ρράξθσ «Κατάρτιςθ Ανζργων για τθν απόκτθςθ δεξιοτιτων επιχειρθματικότθτασ ςτθν 
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Σελίδα 5 

 

εγκεκριμζνθ περιοχι εφαρμογισ ΤΑΡΤΟΚ/ΡΑΑ/ΕΡΑΛΘ των Διμων Λαγκαδά, Βόλβθσ και τμθμάτων των 
Διμων Ωραιοκάςτρου, Θζρμθσ, Θερμαϊκοφ, Ρυλαίασ – Χορτιάτθ και Δζλτα ςτο Νομό Θεςςαλονίκθσ», θ 
οποία ζχει ενταχκεί ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Κεντρικι Μακεδονία 2014-2020», με βάςθ τθν 
Απόφαςθ Ζνταξθσ με αρ. πρωτ.: 6398/1-11-2019 τθσ Ειδικισ Υπθρεςίασ Διαχείριςθσ Ε.Ρ. Ρεριφζρειασ 
Κεντρικισ Μακεδονίασ και ζχει λάβει κωδικό ΟΡΣ: 5049002 (Κωδ. Απόφαςθσ: 8104). 

Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από 
εκνικοφσ πόρουσ μζςω του Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων (ΡΔΕ). 

 

1.3 Υυνοπτικι Σεριγραφι φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ  

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ  είναι θ υλοποίθςθ ενόσ Σχεδίου Δράςθσ που περιλαμβάνει:  

1. Συμβουλευτικι με ςτόχο τθ διερεφνθςθ αναγκϊν, τον προςωπικό και επαγγελματικό απολογιςμό και 
τθν κατάρτιςθ ατομικοφ ςχεδίου δράςθσ, 3 ωρϊν για κάκε ζνα από 60 ωφελοφμενουσ  

2. Ρρογράμματα Κατάρτιςθσ (3 ςυνολικά), για 20 ωφελοφμενουσ το κακζνα, διάρκειασ 190 ωρϊν για 
κάκε ωφελοφμενο, ςτα εξισ κζματα: 

Ι. «ΕΝΑΞΘ ΕΡΙΧΕΙΘΜΑΤΙΚΘΣ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΑΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΙΣΜΟΥ» 

Ι. ΕΡΙΧΕΙΘΜΑΤΙΚΟΤΘΤΑ – ΜΑΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΡΑΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΡΟΪΟΝΤΩΝ  

ΙΙΙ: ΕΝΑΞΘ ΕΡΙΧΕΙΘΜΑΤΙΚΘΣ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΑΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΘΣ ΑΓΟΔΙΑΤΟΦΘΣ 

3. Ριςτοποίθςθ από διαπιςτευμζνουσ φορείσ πιςτοποίθςθσ δεξιοτιτων και επαγγελματικϊν προςόντων 
βάςει αναγνωριςμζνων προτφπων. 

Θ Δράςθ απευκφνεται ςυνολικά ςε 60 ανζργουσ που κατοικοφν ςτθν εγκεκριμζνθ περιοχι εφαρμογισ του 
Τοπικοφ Ρρογράμματοσ ΤΑΡΤΟΚ/ΡΑΑ/ΕΡΑΛΘ που περιλαμβάνει τουσ Διμουσ Λαγκαδά, Βόλβθσ και 
τμιματα των Διμων Ωραιοκάςτρου, Θζρμθσ, Θερμαϊκοφ, Ρυλαίασ-Χορτιάτθ και Δζλτα του Νομοφ 
Θεςςαλονίκθσ. 

Στόχοσ τθσ Δράςθσ είναι θ απόκτθςθ απαιτοφμενων γνϊςεων, θ οποία ςε ςυνδυαςμό με τθν φπαρξθ 
κινιτρων για καινοτόμα και ανταγωνιςτικι επιχειρθματικότθτα μπορεί να οδθγιςει ςτθ δθμιουργία νζων 
επιχειριςεων θ οποία κα ςυμβάλλει ςτθ δθμιουργία νζων κζςεων απαςχόλθςθσ και ςτθν οικονομικι 
ανάπτυξθ τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ.  

Οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων 
ςυμβάςεων (CPV) :  

 85312300-2«Υπθρεςίεσ ςυμβουλευτικισ». 

 80500000-9 «Υπθρεςίεσ κατάρτιςθσ». 

 79132000-8 «Υπθρεςίεσ πιςτοποίθςθσ». 
 
Θ παροφςα διακιρυξθ δεν υποδιαιρείται ςε τμιματα και οι προςφορζσ υποβάλλονται, επί ποινι 
αποκλειςμοφ, μόνο για το ςφνολο των ηθτοφμενων υπθρεςιϊν ςυμβουλευτικισ, κατάρτιςθσ και 
πιςτοποίθςθσ και για τα τρία Ρρογράμματα. Θ μθ υποδιαίρεςθ ςε τμιματα οφείλεται ςτουσ εξισ λόγουσ: 
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Σελίδα 6 

 

 Το ςφνολο του φυςικοφ αντικειμζνου αφορά ςτθν εκτζλεςθ άρρθκτα ςυνδεόμενων μεταξφ τουσ 
δράςεων, ςυμβουλευτικισ κατάρτιςθσ και πιςτοποίθςθσ 60 ωφελοφμενων ανζργων, θ αλλθλουχία 
μεταξφ των οποίων ςυνδζεται κατά τρόπο άμεςο και ουςιαςτικό με τθν επιτυχι εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ.  

 Το ζργο αφορά επί τθσ ουςίασ ςε ζνα είδοσ υπθρεςίασ (υπθρεςίεσ ςυμβουλευτικισ, κατάρτιςθσ και 
πιςτοποίθςθσ). Οι επιμζρουσ δράςεισ αποτελοφν ζνα και μοναδικό Υποζργο το οποίο διαιρείται 
ουςιαςτικά μόνο ςε φάςεισ με ςυγκεκριμζνα παραδοτζα. Ωσ εκ τοφτου, θ τμθματοποίθςθ τθσ 
ςυμβουλευτικισ, τθσ κατάρτιςθσ και τθσ πιςτοποίθςθσ κα ζκετε ςε αμφιβολία τθν αποτελεςματικι 
οργάνωςθ και εκτζλεςι του ζργου, εντόσ τθσ προβλεπόμενθσ διάρκειασ τθσ Ρράξθσ και τθσ ςφμβαςθσ.  

 Επίςθσ με τθν υλοποίθςθ των τριϊν προγραμμάτων από ζναν ανάδοχο επιτυγχάνεται θ χρθςτι 
δθμοςιονομικι διαχείριςθ και οικονομία κλίμακοσ (κυρίωσ ςε οργανωτικά/ διαχειριςτικά ηθτιματα), 
επιτρζποντασ καλφτερθ αξιοποίθςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Ρράξθσ, ςτο πλαίςιο τθσ βζλτιςτθσ 
διαχείριςθσ των πόρων του ΕΣΡΑ 2014-2020.  

 Επιπλζον θ υλοποίθςθ του ζργου από ζναν ανάδοχο κακιςτά πιο αποτελεςματικι τθν ςυνεργαςία 
αυτοφ και τθσ Ομάδασ Ζργου με τον Δικαιοφχο.  

 Το ζργο είναι μικροφ προχπολογιςμοφ και δεν κρίνεται ςκόπιμο να υπάρχουν περιςςότεροι από ζνασ 
ανάδοχοι  

Θ Ανακζτουςα Αρχι ςυνεπϊσ, κρίνει αναγκαία τθν αντιμετϊπιςθ του ζργου ωσ ενιαίο ςφνολο υπθρεςιϊν 
το οποίο κα εκτελεςτεί από ζναν ανάδοχο.  

Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται κατά ανϊτατο όριο, ςτο ποςό των εξιντα επτά χιλιάδων 
πεντακόςια εξιντα Ευρϊ (67.560,00 €) χωρίσ Φ.Ρ.Α. H παροχι υπθρεςιϊν επαγγελματικισ 
ςυμβουλευτικισ, κατάρτιςθσ και πιςτοποίθςθσ προςϊπων (ωσ υπθρεςίεσ ςτενά ςυνδεόμενεσ με τθν 
κατάρτιςθ) απαλλάςςονται από ΦΡΑ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ περίπτωςθσ ιβϋ τθσ παραγράφου 1 
του άρκρου 22 του Ν. 2859/2000 και του άρκρου 19 του Ν. 4346/2015 (ΦΕΚ Α' 152/20-11-2015). 

Θ ςφμβαςθ επιμερίηεται ωσ εξισ: 
 ποςό πενιντα τεςςάρων χιλιάδων εξιντα ευρϊ (54.060,00€) αφορά κατά ανϊτατο όριο, 

ςτισ υπθρεςίεσ κατάρτιςθσ, 

 ποςό ζξι χιλιάδων τριακοςίων ευρϊ (6.300,00€) αφορά, κατά ανϊτατο όριο, ςτισ 
υπθρεςίεσ επαγγελματικισ ςυμβουλευτικισ 

 ποςό εφτά χιλιάδων διακοςίων ευρϊ (7.200,00 €) αφορά, κατά ανϊτατο όριο, ςτισ 
υπθρεςίεσ πιςτοποίθςθσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

 

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται  ςε 9 μινεσ από τθν επομζνθ υπογραφισ τθσ. 

Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ 
Ι τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  

Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ, 
βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ. 

 

1.4 Θεςμικό πλαίςιο  

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπονται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ 
αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ: 

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ 
Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 
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Σελίδα 7 

 

 του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν 
παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17 του 
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο 
ελλθνικό δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ” και του ν. 3614/2007 (Α' 
267) «Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 
2007 -2013», 

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 
2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», 

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, υγχωνεφςεισ Νομικϊν Προςϊπων 
και Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου Σομζα-Σροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ 
ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,   

 τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ 
16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,  

 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνζδριο» 

 του άρκρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «υγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ και οριςμόσ 
των μελϊν τουσ με κλιρωςθ», 

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων και Κεντρικοφ 
Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων…»,  

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων 
των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαφγεια" και 
άλλεσ διατάξεισ”, 

 του άρκρου 4 του π.δ. 118/07 (Αϋ150) 

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και 
τοπικό Σφπο και άλλεσ διατάξεισ»,   

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ»,  

 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ” και ιδίωσ 
των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματικι Ιδιοκτθςία, υγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά Θζματα”,  

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και 
ςτοιχεία”,  

 του π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ” 

 του π.δ. 39/2017 (Αϋ64) «Κανονιςμόσ εξζταςθσ προδικαςτικϊν προςφυγϊν ενϊπιων τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ.» 

 τθσ με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Ρφκμιςθ 
ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων 
υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ) του Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ» 

 τθσ με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Σεχνικζσ 
λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)»,  

 των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων που 
αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ,  κακϊσ και του 
ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ 
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Σελίδα 8 

 

δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται 
ρθτά παραπάνω. 

 τθσ με αρικμ. πρωτ. 6398/1-11-2019 Απόφαςθσ Ζνταξθσ τθσ Ρράξθσ «Κατάρτιςθ Ανζργων για τθν 
απόκτθςθ δεξιοτιτων επιχειρθματικότθτασ ςτθν εγκεκριμζνθ περιοχι εφαρμογισ 
ΤΑΡΤΟΚ/ΡΑΑ/ΕΡΑΛΘ των Διμων Λαγκαδά, Βόλβθσ και τμθμάτων των Διμων Ωραιοκάςτρου, Θζρμθσ, 
Θερμαϊκοφ, Ρυλαίασ – Χορτιάτθ και Δζλτα ςτο Νομό Θεςςαλονίκθσ» και Κωδ. ΟΡΣ 5049002 ςτο 
Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα» Κεντρικι Μακεδονία 2014-2020» 

 του με αρικμ. Ρρωτ.0058-CL1/18-12-2020 εγγράφου του Ε.Φ. ΑΝΕΘ περί παροχισ ςφμφωνθσ γνϊμθσ 
επί του ςχεδίου τθσ Διακιρυξθσ για το Υποζργο «Συμβουλευτικι Επαγγελματικοφ Ρροςανατολιςμοφ, 
Κατάρτιςθ-Ριςτοποίθςθ» τθσ Ρράξθσ «Κατάρτιςθ Ανζργων για τθν απόκτθςθ δεξιοτιτων 
επιχειρθματικότθτασ ςτθν εγκεκριμζνθ περιοχι εφαρμογισ ΤΑΡΤΟΚ/ΡΑΑ/ΕΡΑΛΘ των Διμων Λαγκαδά, 
Βόλβθσ και τμθμάτων των Διμων Ωραιοκάςτρου, Θζρμθσ, Θερμαϊκοφ, Ρυλαίασ – Χορτιάτθ και Δζλτα 
ςτο Νομό Θεςςαλονίκθσ» και Κωδ. ΟΡΣ 5049002 ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα» Κεντρικι Μακεδονία 
2014-2020» 

 Τθν υπ’ αρικ. 4/9-3-2020 Απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ ΑΝΕΘ για Ζγκριςθ του Σχεδίου του 
Τεφχουσ και των όρων Διακιρυξθσ και Οριςμό Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ για το Υποζργο «Συμβουλευτικι 
Επαγγελματικοφ Ρροςανατολιςμοφ, Κατάρτιςθ-Ριςτοποίθςθ» τθσ Ρράξθσ «Κατάρτιςθ Ανζργων για τθν 
απόκτθςθ δεξιοτιτων επιχειρθματικότθτασ ςτθν εγκεκριμζνθ περιοχι εφαρμογισ 
ΤΑΡΤΟΚ/ΡΑΑ/ΕΡΑΛΘ των Διμων Λαγκαδά, Βόλβθσ και τμθμάτων των Διμων Ωραιοκάςτρου, Θζρμθσ, 
Θερμαϊκοφ, Ρυλαίασ – Χορτιάτθ και Δζλτα ςτο Νομό Θεςςαλονίκθσ» και Κωδ. ΟΡΣ 5049002 ςτο 
Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα» Κεντρικι Μακεδονία 2014-2020» 

1.5 Σροκεςμία παραλαβισ προςφορϊν και διενζργεια διαγωνιςμοφ  

Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ 21-5-2020 και ϊρα 14.00 φςτερα από 
κανονικι προκεςμία δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ προκιρυξθσ τθσ 
ςφμβαςθσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ ςφμφωνα με το άρκρο 121 παρ. 1 περ.α του Ν.4412/16 όπωσ ζχει τροποποιθκεί 
με τθν παρ.19 του ν.4605/19. 

Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ.), θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ 
www.promitheus.gov.gr,  τθν 6-5-2020, θμζρα Φετάρτθ και ϊρα 9.00 

Αναλυτικότερα:  

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΡΟΣ 
ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΑΝΑΤΘΣΘΣ 
ΤΘΣ ΔΙΑΚΘΥΞΘΣ ΣΤΘ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΘ ΡΥΛΘ ΤΟΥ 
ΕΣΘΔΘΣ 

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ & 
ΩΑ ΕΝΑΞΘΣ 

ΥΡΟΒΟΛΘΣ 
ΡΟΣΦΟΩΝ 

ΚΑΤΑΛΘΚΤΙΚΘ 
ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ & ΩΑ 

ΥΡΟΒΟΛΘΣ 
ΡΟΣΦΟΩΝ 

Διαδικτυακι πφλθ 
www.promitheus.gov.gr 
του Ε.Υ.Η.ΔΗ.Υ. 

5-5-2020 6-5-2020 

Ώρα 9.00 

21-5-2020 

Ώρα 14.00 

Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ 
προςφοράσ ςτο Σφςτθμα.  

Θ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν γίνεται τζςςερισ (4) εργάςιμεσ θμζρεσ μετά τθν καταλθκτικι 
θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν και ϊρα 10:00, από τα αρμόδια πιςτοποιθμζνα ςτο ςφςτθμα 
όργανα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 
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1.6 Δθμοςιότθτα 

Θ προκιρυξθ και το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκαν ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό 
Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ), ςφμφωνα με το άρκρο 11 του Ν. 4013/11, του άρκρου 38 του 
Ν. 4412/16 και τθν ΥΑ 57654. 

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ακόμθ και ςτθ διαδικτυακι πφλθ του 
Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου θ ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 
ςτθν πλατφόρμα ΕΗΔΗ ζλαβε Συςτθμικό Αφξοντα Αρικμό : 89996 

Ρροκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) δεν δθμοςιεφεται ςτο τεφχοσ Διακθρφξεων Δθμόςιων 
Συμβάςεων τθσ Εφθμερίδασ τθσ Κυβερνιςεωσ δεδομζνου ότι οι ςχετικζσ διατάξεισ του ν. 3469/2006 (Α’ 
131) ζχουν καταργθκεί με τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ με αρικμ. 57654/22-05-17 δυνάμει τθσ 
εξουςιοδοτικισ διάταξθσ του αρκρ.38 παρ. 6 τπκ Ν.4412/16.  

Ρροκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) δθμοςιεφεται ςτον Ελλθνικό Τφπο και ειδικότερα ςε 2 
τοπικζσ εφθμερίδεσ. 

Θ Διακιρυξθ κα καταχωρθκεί ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ 
(URL) : www.aneth.gr  ςτισ 5-5-2020. 

Ζξοδα δθμοςιεφςεων 

Θ δαπάνθ των δθμοςιεφςεων ςτον Ελλθνικό Τφπο βαρφνει τθν Ανακζτουςα Αρχι. 

1.7 Αρχζσ εφαρμοηόμενεσ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ  

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 

α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν,  τισ 
υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και 
εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ 
ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ 
απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω 
υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων 
ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ 
και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ  

β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋόλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 
ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που 
ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ. 
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2. ΓΕΟΙΜΡΙ ΜΑΙ ΕΙΔΙΜΡΙ ΡΤΡΙ ΥΧΞΞΕΦΡΧΗΥ 

2.1 Γενικζσ Σλθροφορίεσ 

2.1.1 Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ  είναι τα ακόλουκα: 

1. H με αρ.1/2020 Ρροκιρυξθ τθσ Σφμβαςθσ  ( ςυςτ. Αρικ. ΕΣΘΔΘΣ 89996)  

2. Θ παροφςα διακιρυξθ και τα παραρτιματά τθσ 

3. Οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ 
ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά 

2.1.2 Επικοινωνία - Σρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ Υφμβαςθσ 

Πλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και 
όλεσ οι ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, εκτελοφνται με τθ χριςθ τθσ 
πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ),  θ οποία είναι 
προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr. 

2.1.3 Σαροχι Διευκρινίςεων 

Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά,  το αργότερο δζκα (10) θμζρεσ 
πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα ςτο δικτυακό τόπο 
του διαγωνιςμοφ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. Αιτιματα 
παροχισ ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ  ςτο 
ςφςτθμα οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι από εκείνουσ που διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ 
ζχουν χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) και απαραίτθτα το θλεκτρονικό αρχείο με το 
κείμενο των ερωτθμάτων είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο. Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που 
υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι θλεκτρονικά 
υπογεγραμμζνο, δεν εξετάηονται.  

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι 
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν 
για τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

α) όταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα 
ζγκαιρα, δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο ζξι (6) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για τθν 
παραλαβι των προςφορϊν,  

β) όταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. 

Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν ι των αλλαγϊν. 

Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία 
κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν. 

2.1.4 Γλϊςςα 

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Σε περίπτωςθ αςυμφωνίασ μεταξφ 
των τμθμάτων των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ που ζχουν ςυνταχκεί ςε περιςςότερεσ γλϊςςεσ, επικρατεί θ 
ελλθνικι ζκδοςθ.+ 

Τυχόν ενςτάςεισ ι προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι 
ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και 
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δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 
(Αϋ188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι 
γλϊςςα, επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από 
πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο.  

Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι 
τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ 
τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά 
ζγγραφα ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο 
αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν 
οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο.  

Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα -εταιρικά ι μθ- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 
μποροφν να υποβάλλονται ςτθν αγγλικι, χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι. 

Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα 
γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

2.1.5 Εγγυιςεισ 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα ι 
χρθματοδοτικά ιδρφματα ι αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια των περιπτϊςεων βϋ και γϋ τθσ 
παρ. 1 του άρκρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Αϋ13), που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι 
του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ 
διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται 
με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου 
χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο 
Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ 
επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα. 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ 
εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β) 
τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το 
ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ 
φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω 
για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ),  η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο 
δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ 
κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα 
ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, κ) τθν 
θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ 
εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι 
ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ 
εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.  

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται ςφμφωνα με τα Υποδείγματα του Ραραρτιματοσ ΙV. 

Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει 
τθν εγκυρότθτά τουσ. 
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2.2 Δικαίωμα Υυμμετοχισ - Μριτιρια Σοιοτικισ Επιλογισ 

2.2.1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ  

1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά 
πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια 
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν 
Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και  

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει 
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ.  

3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται 
ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.   

2.2.2 Εγγφθςθ ςυμμετοχισ 

2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από 
τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ),  εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, θ οποία 

ορίηεται ςε ποςοςτό 2% τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ,  ποςοφ χιλίων τριακοςίων πενιντα ενόσ Ευρϊ και 
είκοςι λεπτϊν  (1.351,20 ευρϊ). 
Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ 
εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ. 

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου 
ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ παροφςασ, άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται. Θ ανακζτουςα 
αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τον προςφζροντα να παρατείνει, πριν τθ λιξθ 
τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ. 

2.2.2.2. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ 
εκτζλεςθσ.  

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα 
ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016.  

2.2.2.3. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, αν ο προςφζρων αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ 
διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτα άρκρα 2.2.3 ζωσ 
2.2.8, δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα δικαιολογθτικά ι δεν προςζλκει 
εγκαίρωσ για υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

2.2.3 Νόγοι αποκλειςμοφ  

Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) οικονομικόσ 
φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι νομικό πρόςωπο) 
ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι περιςςότεροι από τουσ 
ακόλουκουσ λόγουσ: 

2.2.3.1.  Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ  καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ 
λόγουσ:  
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α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου 
εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),  

β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν 
οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 
25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 
τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του 
οικονομικοφ φορζα,  

γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν 
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν. 
2803/2000 (Αϋ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, 
αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 
2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι 
ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,  

ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ 
αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ 
ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ 
τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 
3691/2008 (Αϋ 166), 

ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ 
και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για 
τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ 
οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215). 

Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε  
αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του 
ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό.  

Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και 
ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν (IKE), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά κατ’ 
ελάχιςτον ςτουσ διαχειριςτζσ. 

Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά κατ’ 

ελάχιςτον ςτον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και ςε όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

Στισ περιπτϊςεισ Συνεταιριςμϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτα μζλθ του 

Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων εδαφίων αφορά 

ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (ςτ) θ κατά τα ανωτζρω, περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει 

κακοριςτεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ 

καταδίκθσ με αμετάκλθτθ απόφαςθ.  
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2.2.3.2. Στισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ : 

α) όταν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με 
τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ  ι τθν 
εκνικι νομοκεςία ι/και   

β) όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει 
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

Αν ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ 
του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι 
αςφάλιςθ. 

Δεν αποκλείεται ο οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ 
τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, 
των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν 
καταβολι τουσ.  

ι/και 

γ) θ Ανακζτουςα Αρχι  γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ζχουν επιβλθκεί ςε 
βάροσ του οικονομικοφ φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ 
τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ: αα) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια 
ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που 
χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν υπουργικι απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Βϋ 266), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, 
ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3) 
διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι ββ) δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα 
του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που αφοροφν τθν 
αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Οι υπό ααϋ και 
ββϋ κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ.  

2.2.3.3 Κατ' εξαίρεςθ, επίςθσ, ο  οικονομικόσ φορζασ δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλειςμόσ, ςφμφωνα με 
τθν παράγραφο 2.2.3.2, κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε 
ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν 
καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να 
λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 ν. 4412/2016, πριν από τθν 
εκπνοι τθσ προκεςμίασ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ.  
 

2.2.3.4. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, οικονομικόσ 
φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:  

(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό 
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε 
ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. 
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των 
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω 
φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα 
για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ,  

(γ) υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυνιψε 
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ,  
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δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 
μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ 
φορζα κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 48 του 
ν. 4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ 
απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 
φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ 
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,  

(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που 
απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων 
επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά 
που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του άρκρου 2.2.9.2 τθσ παροφςασ,  

(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα 
ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν 
ανάκεςθ,  

(κ) εάν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει, με κατάλλθλα μζςα ότι ζχει διαπράξει ςοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά του .  

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (κ)  θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ 

απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία του ςχετικοφ γεγονότοσ.  

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα, ο οποίοσ βρίςκεται ςε μια εκ των 
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παροφςασ παραγράφου, υπό τθν προχπόκεςθ ότι 
αποδεδειγμζνα ο εν λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ 
ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ  

2.2.3.5. Δεν ζχει εφαρμογι ςτθν παροφςα. 

2.2.3.6. Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ 

διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι 

παραλείψεϊν του, είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ  

2.2.3.7. Οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) και 2.2.3.4 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει ότι 
τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ 
αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν 
αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ 
φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ 
αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα 
το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ 
διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν 
περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ. 

2.2.3.8. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν 
προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν. 
4412/2016. 
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2.2.3.9. Οικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του άρκρου 74 
του ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα διαδικαςία 
ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

 

Μριτιρια Επιλογισ  

2.2.4 Ματαλλθλότθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ  

Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να 
αςκοφν δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ  ςφμβαςθσ. 

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ εγκατάςταςισ τουσ 
ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 
4412/2016. Εφόςον οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν ειδικι ζγκριςθ ι να είναι μζλθ 
ςυγκεκριμζνου οργανιςμοφ για να μποροφν να παράςχουν τθ ςχετικι υπθρεςία ςτθ χϊρα καταγωγισ 
τουσ, θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να τουσ ηθτεί να αποδείξουν ότι διακζτουν τθν ζγκριςθ αυτι ι ότι είναι 
μζλθ του εν λόγω οργανιςμοφ ι να τουσ καλζςει να προβοφν ςε ζνορκθ διλωςθ ενϊπιον 
ςυμβολαιογράφου ςχετικά με τθν άςκθςθ του ςυγκεκριμζνου επαγγζλματοσ.  

Στθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ 
Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ ΣΔΣ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν 
προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα 
διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα 
επαγγελματικά μθτρϊα. 

Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ κα πρζπει να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο οικείο 
επαγγελματικό μθτρϊο, εφόςον, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, απαιτείται θ εγγραφι τουσ για τθν υπό 
ανάκεςθ υπθρεςία. 

Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ απαιτείται να είναι αδειοδοτθμζνοι ωσ Κζντρα Δια 
Βίου Μάκθςθσ Επιπζδου 1 ι Κζντρα Διά Βίου Μάκθςθσ Επιπζδου 2, ωσ πάροχοι ςυνεχιηόμενθσ 
επαγγελματικισ κατάρτιςθσ ι να είναι πάροχοι οι οποίοι ςφμφωνα με το Ν.4093/2012, παρ. Θ, περ. Θ15, 
αρ. 5 και ςφμφωνα με το Ν.4111/2013, άρκρο 30, παρ. 36, νοοφνται Κζντρα Διά Βίου Μάκθςθσ Επιπζδου 
1 και Κζντρα Διά Βίου Μάκθςθσ Επιπζδου 2, και εξαςφαλίηουν προςβαςιμότθτα ςε ΑΜΕΑ, ςφμφωνα με το 
νόμο 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012) «Νζοσ Οικοδομικόσ Κανονιςμόσ» και τισ Οδθγίεσ του υπουργείου 
Ρεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και κλιματικισ Αλλαγισ «Σχεδιάηοντασ για Πλουσ».  

Επίςθσ, οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ για τθ ςυμμετοχι τουσ ςτθ διαδικαςία του 
παρόντοσ Διαγωνιςμοφ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτον κατάλογο Ιδιωτικϊν Φορζων παροχισ 
υπθρεςιϊν Συμβουλευτικισ και Επαγγελματικοφ Ρροςανατολιςμοφ (Συ.Ε.Ρ.) του τθρεί ο Ε.Ο.Ρ.Ρ.Ε.Ρ . κατ’ 
εφαρμογι του άρκρου 30 παρ. 2β του Νόμου 4111 (ΦΕΚ 18/τ.Α/25-1-2013). 

2.2.5 Ρικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια  

Πςον αφορά τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν μζςο γενικό κφκλο εργαςιϊν τουλάχιςτον ίςο 
με το 100% του προχπολογιςμοφ του ζργου (ιτοι 67.560,00 €), για τισ τρεισ (3) τελευταίεσ οικονομικζσ 
χριςεισ πριν το ζτοσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, δθλαδι τισ διαχειριςτικζσ χριςεισ 2018-2017-2016.  

Σε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ δραςτθριοποιείται για χρονικό διάςτθμα μικρότερο των τριϊν 
οικονομικϊν χριςεων, τότε ο μζςοσ όροσ του γενικοφ κφκλου εργαςιϊν για όςεσ οικονομικζσ χριςεισ 
δραςτθριοποιείται, κα πρζπει να είναι ίςοσ ι μεγαλφτεροσ του 100% του προχπολογιςμοφ του 
ςυγκεκριμζνου ζργου.  
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Σε περίπτωςθ ζνωςθσ /κοινοπραξίασ θ παραπάνω προχπόκεςθ μπορεί να καλφπτεται ακροιςτικά από όλα 
τα μζλθ τθσ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ.  

2.2.6 Φεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα  

Πςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 
οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται:  

α) κατά τθ διάρκεια των πζντε (5) τελευταίων ετϊν (2014-2015-2016-2017-2018),  να ζχουν εκτελζςει 
τουλάχιςτον : 1) ζνα ζργο ςυνεχιηόμενθσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ, τουλάχιςτον ίςο με το 100% του 
προχπολογιςμοφ του προκθρυςςόμενου ζργου  2) ζνα ζργο ςυνεχιηόμενθσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ 
και πιςτοποίθςθσ ανεξαρτιτωσ προχπολογιςμοφ 3) ζνα ζργο ςυμβουλευτικισ με περιεχόμενο τθν 
βελτίωςθ και ανάπτυξθ δεξιοτιτων του ανκρωπίνου δυναμικοφ.  

Για τον υπολογιςμό τθσ πενταετίασ, λαμβάνεται υπόψθ θ θμερομθνία ολοκλιρωςθσ των ζργων. Ωσ ζργα 
με τα παραπάνω χαρακτθριςτικά νοοφνται, ολοκλθρωμζνα ζργα κατάρτιςθσ, κατάρτιςθσ με πιςτοποίθςθ 
και ςυμβουλευτικισ. Σε περίπτωςθ ζργων που ζχουν υλοποιθκεί από Ζνωςθ εταιρειϊν, λαμβάνεται 
υπόψθ ο προχπολογιςμόσ του ζργου που ζχει υλοποιθκεί από τον προςφζροντα βάςει του ποςοςτοφ (%) 
ςυμμετοχισ του ςτθν Ζνωςθ και όχι ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ του ζργου.  

Διευκρινίηεται ότι δεν είναι αποδεκτι θ κάλυψθ τθσ απαίτθςθσ κακενόσ από τα ηθτοφμενα Ζργα από 
περιςςότερεσ ακροιηόμενεσ μεταξφ τουσ ςυμβάςεισ. 

β) Να διακζτουν το απαιτοφμενο προςωπικό για τθν διεκπεραίωςθ του υπό ανάκεςι ζργου. Ειδικότερα οι 
οικονομικοί φορείσ απαιτείται να ςυςτιςουν Ρμάδα Ζργου που κα απαρτίηεται από ικανό αρικμό 
ζμπειρων ςτελεχϊν, τουλάχιςτον πζντε (5), κατάλλθλων για τθν εξαςφάλιςθ τθσ επιτυχοφσ υλοποίθςθσ 
του περιγραφόμενου Ζργου. Με βάςθ τον αρικμό των ωφελοφμενων, τον αρικμό των προγραμμάτων και 
τθν πολυπλοκότθτα του ζργου εκτιμάται ότι θ απαςχόλθςθ των μελϊν τθσ ομάδασ ζργου κα ανζλκει 
ςτουσ τριάντα (30) ανκρωπομινεσ (περιλαμβάνονται και οι ανκρωπομινεσ του Υπεφκυνου Ζργου).  

Πλα τα ςτελζχθ του υποψθφίου οικονομικοφ φορζα που κα αποτελζςουν τθν Ομάδα Ζργου, κα ζχουν τα 
ελάχιςτα προςόντα που αναφζρονται παρακάτω, τα οποία κα πρζπει να περιγράφονται επακριβϊσ ςε 
αναλυτικά βιογραφικά ςθμειϊματα. Ειδικότερα, θ Ομάδα Ζργου κα πρζπει να διακζτει:  

α. Ζναν Χπεφκυνο Ζργου (Χ.Ε.). Ο Υπεφκυνοσ Ζργου (Υ.Ε.) πρζπει να είναι κάτοχοσ πτυχίου τριτοβάκμιασ 
εκπαίδευςθσ και να διακζτει επαγγελματικι εμπειρία τουλάχιςτον δζκα (10) ετϊν μετά το πζρασ των  
ςπουδϊν του ςε κζματα ςυναφι με τθν επαγγελματικι κατάρτιςθ.  

β. Ζναν Εκπαιδευτικό Χπεφκυνο ( Ε.Υ.)  Ο Εκπαιδευτικόσ Υπεφκυνοσ κα πρζπει να είναι κάτοχοσ πτυχίου 
τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ και να διακζτει επαγγελματικι εμπειρία τουλάχιςτον δζκα (10) ετϊν μετά το 
πζρασ των ςπουδϊν του ςε κζματα ςυναφι με τθν επαγγελματικι κατάρτιςθ ι κάτοχοσ πτυχίου 
τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ με κατεφκυνςθ / ειδίκευςθ ςτθν Εκπαίδευςθ Ενθλίκων ι ςτθ Δια Βίου Μάκθςθ 
ι ςτθ Συνεχιηόμενθ Εκπαίδευςθ ι ςτθ Συνεχιηόμενθ Επαγγελματικι Κατάρτιςθ και να διακζτει 
επαγγελματικι ι εκπαιδευτικι εμπειρία τουλάχιςτον πζντε (5) ετϊν ςτθν επαγγελματικι κατάρτιςθ. 
Εναλλακτικά δφναται να είναι κάτοχοσ μεταπτυχιακοφ τίτλου ςπουδϊν (Master ι Διδακτορικό) με 
κατεφκυνςθ / ειδίκευςθ ςτθν Εκπαίδευςθ Ενθλίκων ι ςτθ Δια Βίου Μάκθςθ ι ςτθ Συνεχιηόμενθ 
Εκπαίδευςθ ι ςτθ Συνεχιηόμενθ Επαγγελματικι Κατάρτιςθ και να διακζτει επαγγελματικι ι εκπαιδευτικι 
εμπειρία τουλάχιςτον τριϊν (3) ετϊν ςτθν επαγγελματικι κατάρτιςθ. Ωσ επαγγελματικι εμπειρία νοείται θ 
εμπειρία ςτο ςχεδιαςμό, ςτθν οργάνωςθ και ςτθν υλοποίθςθ προγραμμάτων επαγγελματικισ κατάρτιςθσ. 
Στθν περίπτωςθ τθσ εκπαιδευτικισ εμπειρίασ κα πρζπει να βεβαιϊνεται για κάκε ζτοσ διδαςκαλία 
τουλάχιςτον 150 ωρϊν ςε προγράμματα επαγγελματικισ κατάρτιςθσ. Θ ανωτζρω εμπειρία δεν μπορεί να 
είναι εξ ολοκλιρου εκπαιδευτικι.  

γ. Ζναν Χπεφκυνο Υυμβουλευτικισ (Χ.Υ.). Ο Υπεφκυνοσ Συμβουλευτικισ πρζπει να είναι κάτοχοσ πτυχίου 
τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ και να διακζτει επαγγελματικι εμπειρία τουλάχιςτον τριϊν (3) ετϊν ςτθν 
οργάνωςθ και ςτθν υλοποίθςθ προγραμμάτων ςυμβουλευτικισ.  
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δ. Ζναν Ρργανωτικό Χπεφκυνο για τθν υλοποίθςθ των επιμζρουσ ενεργειϊν. Ο Οργανωτικόσ Υπεφκυνοσ 
πρζπει να είναι κάτοχοσ πτυχίου τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ και να διακζτει επαγγελματικι εμπειρία 
τουλάχιςτον τριϊν (3) ετϊν ςτθν οργάνωςθ και ςτθν υλοποίθςθ προγραμμάτων επαγγελματικισ 
κατάρτιςθσ. 

ε. Ζναν Χπεφκυνο για τθν Σιςτοποίθςθ. Ο Υπεφκυνοσ Ριςτοποίθςθσ πρζπει να είναι κάτοχοσ πτυχίου 
τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ και να διακζτει επαγγελματικι εμπειρία οργάνωςθσ και ςυντονιςμοφ ζργων 
κατάρτιςθσ και πιςτοποίθςθσ. 

Από τα μζλθ τθσ Ομάδασ Ζργου, ο Υπεφκυνοσ Ζργου και ο Οργανωτικόσ  Υπεφκυνοσ, κα πρζπει να 
ςυνδζονται με ςχζςθ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ ι να είναι εταίροι ι μζλθ διοίκθςθσ του υποψιφιου 
αναδόχου ι ςε περίπτωςθ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ κα πρζπει να ςυνδζονται με ςχζςθ εξαρτθμζνθσ 
εργαςίασ ι να είναι εταίροι ι μζλθ διοίκθςθσ των νομικϊν προςϊπων που μετζχουν ςτθν ζνωςθ/ 
κοινοπραξία.  Εάν ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ είναι Ζνωςθ φυςικϊν ι νομικϊν ι Κοινοπραξία, θ 
ειδικι τεχνικι, επαγγελματικι ικανότθτα θ οποία απαιτείται, ςφμφωνα με το παρόν άρκρο, μπορεί να 
προκφπτει και ακροιςτικά από όλα τα μζλθ τθσ Κοινοπραξίασ ι Ζνωςθσ.  

γ) Να αποδεικνφουν εγγράφωσ ότι διακζτουν τουσ αναγκαίουσ πόρουσ για τθν υλοποίθςθ των δράςεων 
κατάρτιςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ςε πιςτοποιθμζνεσ από τον αρμόδιο φορζα του Ε.Ο.Ρ.Ρ.Ε.Ρ. 
αίκουςεσ διδαςκαλίασ, και ειδικότερα να διακζτουν μία τουλάχιςτον αίκουςα δυναμικότθτασ τουλάχιςτον 
20 ατόμων, θ οποία να εξαςφαλίηει προςβαςιμότθτα ςε ΑΜΕΑ, ςφμφωνα με το ν. 4067/2012 «Νζοσ 
Οικοδομικόσ Κανονιςμόσ» και τισ Οδθγίεσ Σχεδιαςμοφ του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και 
Κλιματικισ Αλλαγισ «Σχεδιάηοντασ για Πλουσ» και να βρίςκονται εντόσ τθσ εγκεκριμζνθσ περιοχισ 
εφαρμογισ ΤΑΡΤΟΚ/ΡΑΑ/ΕΡΑΛΘ, που περιλαμβάνει τουσ Διμουσ Λαγκαδά, Βόλβθσ και τμιματα των 
Διμων Ωραιοκάςτρου, Θζρμθσ, Θερμαϊκοφ, Ρυλαίασ-Χορτιάτθ και Δζλτα του Νομοφ Θεςςαλονίκθσ. 

2.2.7 Σρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ  

Οι οικονομικοί φορείσ για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οφείλουν να διακζτουν 
πιςτοποιθτικό διαςφάλιςθσ ποιότθτασ κατά ISO 9001:2015 ςτο πεδίο εφαρμογισ τθσ επαγγελματικισ 
κατάρτιςθσ.  

Επίςθσ, λόγω του μεγάλου όγκου διαχείριςθσ προςωπικϊν δεδομζνων κατά τθν υλοποίθςθ του ζργου, οι 
οικονομικοί φορείσ για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οφείλουν να διακζτουν 
πιςτοποιθτικό διαςφάλιςθσ ποιότθτασ κατά ISO 27001:2013. 

2.2.8 Υτιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων  

Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά τα κριτιρια τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ 
επάρκειασ (τθσ παραγράφου 2.2.5) και τα ςχετικά με τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα (τθσ 
παραγράφου 2.2.6), να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των 
δεςμϊν τουσ με αυτοφσ. Στθν περίπτωςθ αυτι, αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ, τουσ 
αναγκαίουσ πόρουσ, με τθν προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων ςτθν ικανότθτα των οποίων 
ςτθρίηονται.  

Ειδικά, όςον αφορά ςτα κριτιρια επαγγελματικισ ικανότθτασ που ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ ςπουδϊν 
και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Μζρουσ ΙΙ του Ραραρτιματοσ ΧΙΙ 
του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016 ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, 
μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, μόνο, εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ 
εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ. 

Πταν οι οικονομικοί φορείσ ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων όςον αφορά τα κριτιρια που 
ςχετίηονται με τθν απαιτοφμενθ με τθ διακιρυξθ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια, οι  εν λόγω 
οικονομικοί φορείσ και αυτοί ςτουσ οποίουσ ςτθρίηονται είναι από κοινοφ υπεφκυνοι για τθν εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ. 
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Υπό τουσ ίδιουσ όρουσ οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ των 
ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ι άλλων φορζων. 

2.2.9 Μανόνεσ απόδειξθσ ποιοτικισ επιλογισ 

2.2.9.1 Σροκαταρκτικι απόδειξθ κατά τθν υποβολι προςφορϊν  

Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ 
καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 2.2.4, 
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ ωσ 
δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιθμζνο 
Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα 
Ραράρτθμα III, το οποίο αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. 

Το ΤΕΥΔ καταρτίηεται από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου του Ραραρτιματοσ Α 
τθσ Απόφαςθσ 158/2016 τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ και ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ 
ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Κατευκυντιριασ Οδθγίασ 15/2016 (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΘ). Το ΤΕΥΔ ςε 
επεξεργάςιμθ μορφι είναι αναρτθμζνο ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ (www.eaadhsy.gr) και 
(www.aneth.gr ). 

Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται ζωσ δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των 
προςφορϊν. Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, όπου περιςςότερα από ζνα φυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του 
διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, 
λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, υποβάλλεται ζνα Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ 
(ΤΕΥΔ), το οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φζρει μόνο τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ 
εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα ωσ  προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 
2.2.3.1τθσ παροφςασ για το ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ 
ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν.  

Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το 
ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι το 
αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ 
ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το Τυποποιθμζνο Ζντυπο 
Υπεφκυνθσ Διλωςθσ ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μζςα 

Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, 
όπωσ ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.8, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά τθν 
υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ παραγράφου και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ 
περιπτϊςεισ του άρκρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

Στθν περίπτωςθ που προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων 
φορζων, ςφμφωνα με τθν παράγραφό 2.2.8. τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων 
ςτθρίηεται υποχρεοφνται ςτθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν που αποδεικνφουν ότι δεν ςυντρζχουν οι 
λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ 
κατά περίπτωςθ (παράγραφοι 2.2.5 και 2.2.8). 

Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν φορζα ςτθν ικανότθτα του οποίου ςτθρίηεται, 
εφόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο ςυντρζχουν λόγοι 
αποκλειςμοφ των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4. 

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, αν 
και ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ 
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πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ 
Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ, 
θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε 
εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται ςτο Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) του άρκρου 
79 παρ. 4 ν. 4412/2016.  

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι που 
ζχει ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν. 

Επιςθμαίνεται ότι γίνονται αποδεκτζσ: 

 οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί 
ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,  

 οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν 
υποβολι των δικαιολογθτικϊν. Υθμειϊνεται ότι δεν απαιτείται κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ 
υπογραφισ τουσ. 

Β. 1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι προςφζροντεσ 
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά: 

α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει 
αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ 
ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο 
προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν 
υποβολι του. Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ του 
διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που 
ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα 
ςτθν ωσ άνω παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για τισ παραγράφουσ 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια 
αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, που να είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ του, άλλωσ, 
ςτθν περίπτωςθ που δεν αναφζρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχφοσ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν 
από τθν υποβολι του.  

Ειδικά για τισ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.2 α., πζραν του ωσ άνω πιςτοποιθτικοφ, υποβάλλεται 
υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ ότι δεν ζχει εκδοκεί δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ 
και δεςμευτικι ιςχφ για τθν ακζτθςθ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

Για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα, τα πιςτοποιθτικά ότι δεν τελοφν 
υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε 
διαδικαςία εξυγίανςθσ, εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα. Το 
πιςτοποιθτικό  ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με δικαςτικι απόφαςθ εκδίδεται 
από το οικείο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα, το δε πιςτοποιθτικό ότι δεν ζχει τεκεί υπό 
εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Θ., ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, ωσ 
κάκε φορά ιςχφουν. Τα φυςικά πρόςωπα (ατομικζσ επιχειριςεισ) δεν προςκομίηουν πιςτοποιθτικό περί 
μθ κζςεωσ ςε εκκακάριςθ.  

Θ μθ αναςτολι των επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων του οικονομικοφ φορζα, για τουσ εγκατεςτθμζνουσ 
ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ αποδεικνφεται μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ τθσ Ανεξάρτθτθσ 
Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων 

γ) Για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 2.2.3.2γ τθσ παροφςασ, πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ 
Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Σχζςεων, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ 
(3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του από το οποίο να προκφπτουν οι πράξεισ επιβολισ προςτίμου που 
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ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν 
θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ.  Μζχρι να καταςτεί εφικτι θ ζκδοςθ του 
ανωτζρω πιςτοποιθτικοφ, αυτό αντικακίςταται από υπεφκυνθ διλωςθ του οικονομικοφ φορζα, χωρίσ να 
απαιτείται επίςθμθ διλωςθ του ΣΕΡΕ ςχετικά με τθν ζκδοςθ του πιςτοποιθτικοφ 

Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφα ι πιςτοποιθτικά ι όπου το 
ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, τα 
ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά μπορεί να αντικακίςτανται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ 
χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον 
αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ 
οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο 
οικονομικόσ φορζασ. 

Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται 
ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν 
καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, 
κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίςθμεσ δθλϊςεισ κακίςτανται διακζςιμεσ μζςω του 
επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (e-Certis) του άρκρου 81 του ν. 4412/2016. 

δ) Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ 
φορζα ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ. 

ε) για τθν παράγραφο 2.2.3.5, δικαιολογθτικά ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν, εφόςον ο προςωρινόσ 
ανάδοχοσ είναι ανϊνυμθ εταιρία. *Εξαιροφνται τθσ υποχρζωςθσ αυτισ οι εταιρείεσ που είναι ειςθγμζνεσ 
ςτο Χρθματιςτιριο τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ και υποβάλλουν περί τοφτου υπεφκυνθ διλωςθ του 
νόμιμου εκπροςϊπου τουσ+: 

Ειδικότερα ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλλει πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ τθσ ζδρασ, από 
το οποίο να προκφπτει ότι οι μετοχζσ  είναι ονομαςτικζσ, το οποίο να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) 
εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του, κακϊσ και αναλυτικι κατάςταςθ με τα ςτοιχεία των 
μετόχων τθσ εταιρείασ και τον αρικμό των μετοχϊν κάκε μετόχου (μετοχολόγιο), όπωσ τα ςτοιχεία αυτά 
είναι καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ, το πολφ τριάντα εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν 
θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ. 

Εάν ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είναι αλλοδαπι ανϊνυμθ εταιρία, και εφόςον ζχει, κατά το δίκαιο τθσ ζδρασ 
τθσ, ονομαςτικζσ μετοχζσ προςκομίηει πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ τθσ ζδρασ, από το 
οποίο να προκφπτει ότι οι μετοχζσ είναι ονομαςτικζσ, αναλυτικι κατάςταςθ μετόχων, με αρικμό των 
μετοχϊν του κάκε μετόχου, όπωσ τα ςτοιχεία αυτά είναι καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ 
με θμερομθνία το πολφ 30 εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν υποβολι τθσ προςφοράσ ι κάκε άλλο ςτοιχείο από 
το οποίο να προκφπτει θ ονομαςτικοποίθςθ μζχρι φυςικοφ προςϊπου των μετοχϊν, που ζχει ςυντελεςτεί 
τισ τελευταίεσ 30 (τριάντα) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν υποβολι τθσ προςφοράσ. 

Σε διαφορετικι περίπτωςθ, δθλαδι εφόςον κατά το  δίκαιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει τθν ζδρα τθσ  δεν 
ζχει ονομαςτικζσ μετοχζσ, υποβάλλει βεβαίωςθ περί μθ υποχρζωςθσ ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν 
από αρμόδια αρχι, εφόςον υπάρχει ςχετικι πρόβλεψθ, διαφορετικά προςκομίηει υπεφκυνθ διλωςθ του 
διαγωνιηόμενου, ζγκυρθ και ενθμερωμζνθ κατάςταςθ μετόχων που κατζχουν τουλάχιςτον 1% των 
μετοχϊν και αν δεν τθρείται τζτοια κατάςταςθ, ςχετικι κατάςταςθ μετόχων (με 1%), ςφμφωνα με τθν 
τελευταία Γενικι Συνζλευςθ, αν οι μζτοχοι αυτοί είναι γνωςτοί ςτθν εταιρεία. Αν δεν προςκομιςκεί 
κατάςταςθ κατά τα ανωτζρω, θ εταιρεία αιτιολογεί τουσ λόγουσ που οι μζτοχοι αυτοί δεν τθσ είναι 
γνωςτοί. 

Θ ανακζτουςα αρχι δεν υπειςζρχεται ςτθν κρίςθ τθσ ωσ άνω αιτιολογίασ. Δφναται, ωςτόςο, να  αποδείξει 
τθ δυνατότθτα υποβολισ τθσ κατάςταςθσ μετόχων, και μόνο ςτθν περίπτωςθ αυτι θ εταιρεία αποκλείεται 
από τθν παροφςα διαδικαςία. 
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Ρεραιτζρω, πριν τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ υποβάλλεται θ υπεφκυνθ διλωςθ τθσ κοινισ απόφαςθσ 
των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των 
μθτρϊων του ν. 3310/2005 όπωσ τροποποιικθκε με το ν. 3414/2005», και 

ςτ) για τθν παράγραφο 2.2.3.9. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ότι δεν ζχει 
εκδοκεί ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016. 

B.2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ 
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι 
εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε 
κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου 
επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με 
το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Στθν 
περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται 
από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από 
υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, 
ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ 
χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ 
δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ. 

Οι  εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο οικείο 
επαγγελματικό μθτρϊο. 

Επιπλζον, οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αποδεικτικό για τθν αδειοδότθςθ τουσ από τον ΕΘΝΙΚΟ 
ΟΓΑΝΙΣΜΟ ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΣΘΣ ΡΟΣΟΝΤΩΝ & ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (Ε.Ο.Ρ.Ρ.Ε.Ρ.) για 
Κζντρο Δια βίου Μάκθςθσ Επιπζδου 2 ι αδειοδότθςθ από Ε.Ο.Ρ.Ρ.Ε.Ρ. για Κζντρο Δια βίου Μάκθςθσ 
Επιπζδου 1 με πρόςβαςθ ςε ΑΜΕΑ. 

Εφόςον,  από τθ βεβαίωςθ αδειοδότθςθσ του Ε.Ο.Ρ.Ρ.Ε.Ρ. δεν  προκφπτει ότι διακζτουν τον αναγκαίο 
αρικμό πιςτοποιθμζνων από τον αρμόδιο φορζα του Ε.Ο.Ρ.Ρ.Ε.Ρ. αικουςϊν διδαςκαλίασ δυναμικότθτασ 
τουλάχιςτον 20 ατόμων εντόσ τθσ εγκεκριμζνθσ περιοχισ εφαρμογισ ΤΑΡΤΟΚ/ΡΑΑ/ΕΡΑΛΘ, που 
περιλαμβάνει τουσ Διμουσ Λαγκαδά, Βόλβθσ και τμιματα των Διμων Ωραιοκάςτρου, Θζρμθσ, Θερμαϊκοφ, 
Ρυλαίασ-Χορτιάτθ και Δζλτα του Νομοφ Θεςςαλονίκθσ, ςφμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ του 
ζργου, οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν  ιδιωτικό ςυμφωνθτικό ςυνεργαςίασ  με τρίτο φορζα από το 
οποίο προκφπτει ότι διακζτουν τον αναγκαίο αρικμό πιςτοποιθμζνων από τον αρμόδιο φορζα του 
Ε.Ο.Ρ.Ρ.Ε.Ρ. αικουςϊν διδαςκαλίασ δυναμικότθτασ τουλάχιςτον 20 ατόμων εντόσ τθσ εγκεκριμζνθσ 
περιοχισ εφαρμογισ ΤΑΡΤΟΚ/ΡΑΑ/ΕΡΑΛΘ, που περιλαμβάνει τουσ Διμουσ Λαγκαδά, Βόλβθσ και τμιματα 
των Διμων Ωραιοκάςτρου, Θζρμθσ, Θερμαϊκοφ, Ρυλαίασ-Χορτιάτθ και Δζλτα του Νομοφ Θεςςαλονίκθσ, 
ςφμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ του ζργου.  

Σε περίπτωςθ ζνωςθσ /κοινοπραξίασ θ παραπάνω προχπόκεςθ μπορεί να καλφπτεται από οποιοδιποτε 
μζλοσ τθσ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ.  

Θ Ανακζτουςα Αρχι διαπιςτϊνει με δικι τθσ ευκφνθ αν οι υποψιφιοι ανάδοχοι είναι εγγεγραμμζνοι ςτον 
κατάλογο Ιδιωτικϊν Φορζων παροχισ υπθρεςιϊν Συμβουλευτικισ και Επαγγελματικοφ Ρροςανατολιςμοφ 
(ΣυΕΡ) που τθρεί ο ΕΟΡΡΕΡ κατ’ εφαρμογι του Νόμου 4111 (ΦΕΚ 18/τ.Α/25-1-2013).  

Επιςθμαίνεται ότι, τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4 
(απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) γίνονται αποδεκτά, 
εφόςον ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ, εκτόσ αν, 
ςφμφωνα με τισ ειδικότερεσ διατάξεισ αυτϊν, φζρουν ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ. 

Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται 
ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παρ. ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν 
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καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο. Οι επίςθμεσ δθλϊςεισ κακίςτανται 
διακζςιμεσ μζςω του επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (e-Certis) του άρκρου 81.  

Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ τθσ παραγράφου 2.2.5 οι 
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν Ιςολογιςμοφσ των τριϊν (3) τελευταίων διαχειριςτικϊν χριςεων πριν το 
ζτοσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, ςφμφωνα με τθν περί εταιρειϊν νομοκεςία τθσ χϊρασ όπου είναι 
εγκατεςτθμζνοσ ο διαγωνιηόμενοσ, ςε περίπτωςθ που υποχρεοφται ςτθν κατάρτιςθ Ιςολογιςμϊν, ι ςε 
περίπτωςθ που δεν υποχρεοφται ςτθν κατάρτιςθ ιςολογιςμϊν το ζντυπο Ε3 των τελευταίων τριϊν (3) 
διαχειριςτικϊν χριςεων πριν το ζτοσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ για το ςυνολικό φψοσ του ετιςιου 
κφκλου εργαςιϊν ι ςτθν περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ εδρεφει ςτο εξωτερικό, τα αντίςτοιχα ιςχφοντα 
αποδεικτικά ζγγραφα.     

Εάν ο οικονομικόσ φορζασ, για βάςιμο λόγο, δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα ανωτζρω 
δικαιολογθτικά, μπορεί να αποδεικνφει τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι του επάρκεια με 
οποιοδιποτε άλλο κατάλλθλο ζγγραφο. 

Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν:  

Ι. Κατάλογο και ςυνοπτικι περιγραφι των κυριότερων ζργων με το περιεχόμενο που περιγράφεται ςτθν 
παράγραφο 2.2.6, τα οποία υλοποίθςαν κατά τθν προθγοφμενθ πενταετία πριν το ζτοσ διενζργειασ του 
διαγωνιςμοφ, με ζνδειξθ τθσ οικονομικισ τουσ αξίασ, του χρόνου υλοποίθςθσ, του παραλιπτθ και του 
ποςοςτοφ ςυμμετοχισ του διαγωνιηομζνου ςε αυτό.  

Θ παρουςίαςθ των ςχετικϊν ζργων κα γίνει ςφμφωνα με το υπόδειγμα:  

Ματάλογοσ Ζργων 

ΑΑ Ανακζτουςα 
Αρχι / 

Αποδζκτθσ 
Χπθρεςιϊν 

Φίτλοσ 
Ζργου 

Αντικείμενο 
Ζργου 

Σερίοδοσ 
Χλοποίθςθσ 
Ζργου (από 

– ζωσ) 

Αρικμόσ 
Ωφελουμζνων 

Ζγγραφα 
Φεκμθρίωςθσ 

(τφποσ & 
θμ/νία 

ζκδοςθσ) 

Τόλοσ 
Σροςφζροντα 

        

        

 

ΙΙ. Ριςτοποιθτικά από πελάτεσ και ςχετικζσ βεβαιϊςεισ για τθν υλοποίθςθ των ζργων που αναφζρονται 
ςτον παραπάνω κατάλογο:  

Εάν ο Ρελάτθσ είναι δθμόςιοσ φορζασ, ωσ ςτοιχείο τεκμθρίωςθσ υποβάλλεται πιςτοποιθτικό που 
ςυντάςςεται από τθν αρμόδια δθμόςια αρχι ι πρωτόκολλο παραλαβισ από τθν αρμόδια αρχι.  

Εάν ο Ρελάτθσ είναι ιδιϊτθσ, ωσ ςτοιχείο τεκμθρίωςθσ υποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ είτε του ιδιϊτθ, 
είτε του υποψθφίου Αναδόχου.  

Εάν το ζργο ο υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ το ζχει υλοποιιςει ωσ μζλοσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ 
προςκομίηει επιπρόςκετα και αντίγραφο του Συμφωνθτικοφ που να αποδεικνφεται το ποςοςτό 
ςυμμετοχισ του. 

Δικαιολογθτικά για τεκμθρίωςθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ τθσ προτεινόμενθσ ςτελζχωςθσ τθσ Ομάδασ Ζργου 
Οι υποψιφιοι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα ακόλουκα:  

ΙΙΙ. Ρίνακα με τθν προτεινόμενθ ςτελζχωςθ τθσ Ομάδασ Ζργου (ςυμπεριλαμβανομζνου του ΥΕ) όπου κα 
περιγραφεί ο ρόλοσ τουσ ςτο προτεινόμενο Σχιμα Διοίκθςθσ, κα δθλωκεί το γνωςτικό αντικείμενο που κα 
καλφψουν, κα δθλωκεί το ποςοςτό ςυμμετοχισ τουσ ςτο ζργο και οι ανκρωπομινεσ που κα αφιερϊςουν 
ανά Φάςθ του ζργου ςφμφωνα με το ακόλουκο υπόδειγμα: Ρίνακασ 1 ςτον οποίο κα δίνονται αναλυτικά 
ςτοιχεία απαςχόλθςθσ κακενόσ από τα Μζλθ του ςυνόλου τθσ Ομάδασ Ζργου (ςυμπεριλαμβανομζνου του 
ΥΕ):  
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Ονοματεπϊνυμο Επωνυμία Μζλουσ 
Ζνωςθσ (Σε 

περίπτωςθ ζνωςθσ) 

Θζςθ ςτθν 
Ομάδα 
Ζργου 

Ειδικότθτα Εμπειρία Αρμοδιότθτεσ Απαςχόλθςθ 
ςτο Ζργο ςε 

ανκρωπομινεσ 

       

       

 

Οι υποψιφιοι οικονομικοί φορείσ για τθν τεκμθρίωςθ των απαιτοφμενων προςόντων τθσ προτεινόμενθσ 
ςτελζχωςθσ τθσ Ομάδασ Ζργου (ΥΕ, λοιπά μζλθ ΟΕ) ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.6 τθσ παροφςασ 
προςκομίηουν τα παρακάτω αποδεικτικά ςτοιχεία κατά περίπτωςθ:  

o Τίτλουσ ςπουδϊν (Δίπλωμα/ Ρτυχίο, Μεταπτυχιακό ι/και Διδακτορικό) 
o Αναλυτικό βιογραφικό ςθμείωμα ςφμφωνα με το Υπόδειγμα του ΡΑΑΤΘΜΑΤΟΣ V τθσ 

παροφςασ  
o Αποδεικτικά ειδικισ εμπειρίασ (Μιςκωτι εργαςία ςε Ιδιωτικό θ Δθμόςιο φορζα που ζχει ωσ 

δραςτθριότθτα ι ζργα που ζχει εκτελζςει/ ςυμμετάςχει ςτο αντικείμενο του διαγωνιςμοφ, 
Βεβαιϊςεισ καλισ εκτζλεςθσ, ι Τιμολόγια παροχισ υπθρεςιϊν ι Συμβάςεισ ωσ ελεφκεροσ 
επαγγελματίασ κλπ.) 

 
IV. Υπεφκυνεσ Δθλϊςεισ  

Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ, ςυμπλθρωματικά με τουσ ανωτζρω Ρίνακεσ, κα πρζπει να κατακζςει από όλα τα 
μζλθ τθσ Ομάδασ ζργου και τον Υπεφκυνο Ζργου (ΥΕ, μζλθ ΟΕ)  Υπεφκυνεσ Δθλϊςεισ  του Ν. 1599/1986 
όπωσ ιςχφει με νόμιμα κεωρθμζνο το γνιςιο τθσ υπογραφισ τουσ με τισ οποίεσ κα δθλϊνεται ότι όλα τα 
ςτοιχεία του βιογραφικοφ ςθμειϊματοσ είναι αλθκι .  

Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ, ςυμπλθρωματικά με τουσ ανωτζρω Ρίνακεσ, κα πρζπει να κατακζςει από τον 
Επιςτθμονικό Υπεφκυνο (ΕΥ) και τον Υπεφκυνο Συμβουλευτικισ (ΥΣ)  Υπεφκυνθ Διλωςθ  του Ν. 1599/1986 
όπωσ ιςχφει με νόμιμα κεωρθμζνο το γνιςιο τθσ υπογραφισ του με τθν οποία κα δθλϊνεται ότι 
αποδζχεται να ςυμμετάςχει  ςτθν Ομάδα Ζργου του υποψθφίου και να εργαςτεί για όλο το διάςτθμα 
απαςχόλθςθσ τουσ ςτο ζργο, εφόςον αυτόσ ανακθρυχκεί ανάδοχοσ, ζωσ το πζρασ τθσ διάρκειασ του Ζργου 
και ότι γνωρίηει και αποδζχεται τουσ όρουσ τθσ παροφςασ προκιρυξθσ.  

Διευκρινίηεται ότι δεν απαιτείται θ ψθφιακι υπογραφι των ανωτζρω υπεφκυνων δθλϊςεων από τουσ 
υπογράφοντεσ (ΥΕ, λοιπά μζλθ ΟΕ) αλλά θ νόμιμθ κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ τουσ. Οι ανωτζρω 
υπεφκυνεσ δθλϊςεισ με νόμιμα κεωρθμζνο το γνιςιο τθσ υπογραφισ των υπογραφόντων επιςυνάπτονται 
θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείου pdf ςτον φάκελο τθσ προςφοράσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.4.3 τθσ 
παροφςασ και υπογράφονται και με ψθφιακι υπογραφι από τον προςφζροντα οικονομικό φορζα.  

Σε περίπτωςθ που ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει υπεργολαβικά ςε τρίτουσ 
τθν υλοποίθςθ τμιματοσ του υπό ανάκεςθ Ζργου, τότε κα πρζπει να κατακζςει ςυμπλθρωμζνο τον 
παρακάτω πίνακα.  
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Ρεριγραφι τμιματοσ Ζργου που 
προτίκεται ο υποψιφιοσ 
Ανάδοχοσ να ανακζςει ςε 

Υπεργολάβο 

Επωνυμία, Στοιχεία 
Επικοινωνίασ, Νόμιμοι 

Εκπρόςωποι Υπεργολάβου 

Θμερομθνία Διλωςθσ 
Συνεργαςίασ 

 

   

   

Συμπλθρωματικά με τον ανωτζρω Ρίνακα, ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ κα πρζπει να κατακζςει : α) 
Υπεφκυνθ διλωςι του ότι δεςμεφεται να χρθςιμοποιιςει τον Υπεργολάβο για το τμιμα του ζργου που 
ζχει δθλϊςει ςτθν προςφορά του. β) Νόμιμα κεωρθμζνεσ υπεφκυνεσ δθλϊςεισ των νομίμων εκπροςϊπων 
των υπεργολάβων, με τισ οποίεσ κα δθλϊνεται ότι αποδζχονται τθ ςυνεργαςία αυτι και ότι δεςμεφονται 
να υλοποιιςουν το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που περιγράφεται ςτθν προςφορά του οικονομικοφ φορζα, 
εφόςον αυτόσ ανακθρυχκεί ανάδοχοσ, ζωσ τθν πλιρθ εκτζλεςθ του. Εφόςον ο υπεργολάβοσ είναι νομικό 
πρόςωπο κα πρζπει να αναφερκοφν τα εμπλεκόμενα φυςικά πρόςωπα και να προςκομιςτοφν οι ςχετικζσ 
υπεφκυνεσ δθλϊςεισ με νόμιμθ κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ από τα πρόςωπα αυτά ότι 
αποδζχονται τθ ςυνεργαςία του υπεργολάβου με τον προςφζροντα οικονομικό φορζα και ότι 
δεςμεφονται να υλοποιιςουν το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που περιγράφεται ςτθν προςφορά του οικονομικοφ 
φορζα, εφόςον αυτόσ ανακθρυχκεί ανάδοχοσ, ζωσ τθν πλιρθ εκτζλεςθ του.  

Διευκρινίηεται ότι δεν απαιτείται θ ψθφιακι υπογραφι των ανωτζρω υπεφκυνων δθλϊςεων των νομίμων 
εκπροςϊπων των υπεργολάβων αλλά θ νόμιμθ κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ τουσ. Οι ανωτζρω 
υπεφκυνεσ δθλϊςεισ με νόμιμα κεωρθμζνο το γνιςιο τθσ υπογραφισ των υπογραφόντων επιςυνάπτονται 
θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείου pdf ςτον φάκελο τθσ προςφοράσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.4.3 τθσ 
παροφςασ και υπογράφονται και με ψθφιακι υπογραφι από τον προςφζροντα οικονομικό φορζα.  

Ειδικά, όςον αφορά ςτα κριτιρια επαγγελματικισ ικανότθτασ που ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ ςπουδϊν 
και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Μζρουσ ΙΙ του Ραραρτιματοσ ΧΙΙ 
του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016 ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, 
μποροφν να χρθςιμοποιοφν υπεργολάβουσ, μόνο, εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ 
υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.  

Β.5. Για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςισ τουσ με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα 
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ τθσ παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν: 

o Αντίγραφο πιςτοποιθτικοφ διαςφάλιςθσ ποιότθτασ κατά ISO 9001:2015 ςτο πεδίο εφαρμογισ τθσ 
επαγγελματικισ κατάρτιςθσ ι ιςοδφναμο ςε ιςχφ και  

o Αντίγραφο πιςτοποιθτικοφ ςυςτιματοσ διαχείριςθσ για τθν αςφάλεια των πλθροφοριϊν ISO 
27001:2013  ι ιςοδφναμο ςε ιςχφ.  

Β.6. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι 
νομικό πρόςωπο και υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ και τισ 
μεταβολζσ τθσ ςε αρμόδια αρχι (πχ ΓΕΜΘ) προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ, 
το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του.  Στισ 
λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ 
καταςτατικά, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ. ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι 
μορφι του  οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι 
εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ. 

Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και των μεταβολϊν του νομικοφ προςϊπου, εφόςον αυτι 
προκφπτει από πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ (πχ γενικό πιςτοποιθτικό του ΓΕΜΘ), αρκεί θ υποβολι 
αυτοφ, εφόςον ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα 
κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα νόμιμθσ ςφςταςθσ και μεταβολϊν (όπωσ καταςτατικά, 
πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα), 
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ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν 
υποβολι τουσ. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα προβλεπόμενα, κατά τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ 
εγκατάςταςθσ, αποδεικτικά ζγγραφα, και εφόςον δεν προβλζπονται, υπεφκυνθ διλωςθ  του νόμιμου 
εκπροςϊπου, από τθν οποία αποδεικνφονται τα ανωτζρω ωσ προσ τθ νόμιμθ ςφςταςθ, μεταβολζσ και 
εκπροςϊπθςθ του οικονομικοφ φορζα. 

Οι ωσ άνω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ γίνονται αποδεκτζσ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ 
πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν. 

Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςθ του οικονομικοφ φορζα, όλεσ οι 
ςχετικζσ τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά 
τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν 
τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των 
μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου. 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ που προβλζπονται από τισ 
εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που 
ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ VII του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό 
εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 
οργανιςμό πιςτοποίθςθσ.  

Στα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των εν λόγω 
οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω κατάλογο.  

Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το 
πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλότθτασ όςον 
αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό.  

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν 
υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ.  

Β.8. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.9. Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, 
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.8 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, 
προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό. 

 

2.3 Μριτιρια Ανάκεςθσ   

2.3.1 Μριτιριο ανάκεςθσ  

Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει 
βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ, θ οποία εκτιμάται βάςει των κάτωκι κριτθρίων:  

 

 

 

ΜΤΙΦΗΤΙΡ ΣΕΤΙΓΤΑΦΗ ΥΧΟΦΕΝΕΥΦΗΥ 
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ΒΑΤΧΦΗΦΑΥ 

Κ1 Ρροςζγγιςθ του αντικειμζνου, του περιβάλλοντοσ και των ειδικϊν 
ςυνκθκϊν και απαιτιςεων υλοποίθςθσ του ζργου 

10% 

Κ2 Μεκοδολογία και Εργαλεία Υλοποίθςθσ των Ενεργειϊν τθσ 
Συμβουλευτικισ υποδοχισ ωφελουμζνων και Συμβουλευτικισ 
Επαγγελματικοφ Ρροςανατολιςμοφ και Επιχειρθματικότθτασ - 
Ραρουςίαςθ του Ο.Σ.Σ. (Ολοκλθρωμζνο Σφςτθμα Συμβουλευτικισ) 

20% 

Κ3 Εκπαιδευτικζσ μζκοδοι και τεχνικζσ  10% 

Κ4 Ραρουςίαςθ εκπαιδευτικοφ υλικοφ 20% 

Κ5 Ρεριγραφι τθσ διαδικαςίασ πιςτοποίθςθσ των γνϊςεων και δεξιοτιτων 
των ωφελοφμενων – Ραρουςίαςθ των Σχθμάτων Ριςτοποίθςθσ 

20% 

Κ6 Ρεριγραφι τθσ διαδικαςίασ οργάνωςθσ, παρακολοφκθςθσ και 
αξιολόγθςθσ του Ζργου - Ραρουςίαςθ του Ο.Σ.Ρ.Κ. (Ολοκλθρωμζνο 
Σφςτθμα Ραρακολοφκθςθσ Κατάρτιςθσ) 

10% 

Κ7 Ρεριγραφι τθσ ςφνκεςθσ τθσ ομάδασ ζργου – ςαφισ προςδιοριςμόσ 
ρόλων και αρμοδιοτιτων των μελϊν τθσ 

5% 

K8 Αναλυτικό Χρονοδιάγραμμα Υλοποίθςθσ του Ζργου 5% 

 ΑΘΤΡΙΥΞΑ ΥΧΟΡΝΡΧ ΥΧΟΦΕΝΕΥΦΩΟ ΒΑΤΧΦΗΦΑΥ 100% 

 

Τρόποσ αναλυτικισ βακμολόγθςθσ των επί μζρουσ κριτθρίων αξιολόγθςθσ τθσ τεχνικισ προςφοράσ 

Κριτιριο Κ1. Προςζγγιςθ του αντικειμζνου, του περιβάλλοντοσ και των ειδικϊν ςυνκθκϊν και 
απαιτιςεων υλοποίθςθσ του ζργου 

Ο υποψιφιοσ πρζπει να παρουςιάςει τα κφρια ςτοιχεία που κακορίηουν το περιβάλλον και τισ ειδικζσ 
ςυνκικεσ και απαιτιςεισ, ςτισ οποίεσ πρόκειται να υλοποιθκεί το ζργο και να αναλφςει τθν προςζγγιςι 
του ςτο αντικείμενο ςε ςυςχετιςμό με αυτό. Θ βακμολόγθςθ του Κριτθρίου Κ1 κακορίηεται ςε 100 
βακμοφσ για τισ περιπτϊςεισ που καλφπτονται ακριβϊσ οι απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ, ενϊ αυξάνεται 
μζχρι τουσ 120 βακμοφσ ςτισ περιπτϊςεισ που υπερκαλφπτονται οι απαιτιςεισ αυτισ. 

Κριτιριο Κ2. Μεκοδολογία και Εργαλεία Υλοποίθςθσ των Ενεργειϊν τθσ Συμβουλευτικισ υποδοχισ 
ωφελουμζνων, Συμβουλευτικισ Επαγγελματικοφ Προςανατολιςμοφ και Επιχειρθματικότθτασ - 
Παρουςίαςθ του Ο.Σ.Σ. (Ολοκλθρωμζνο Σφςτθμα Συμβουλευτικισ) 

Βακμολογείται θ επάρκεια, θ ςαφινεια και θ ςυνολικι μεκοδολογία υλοποίθςθσ τθσ Ενζργειασ τθσ 
Επαγγελματικισ Συμβουλευτικισ. Επίςθσ, βακμολογοφνται τα προτεινόμενα εργαλεία που κα 
χρθςιμοποιθκοφν και θ επάρκειά τουσ ςε ςχζςθ με τισ ανάγκεσ των ωφελουμζνων και το περιεχόμενο των 
ςυνεδριϊν, με γνϊμονα τθ βζλτιςτθ υποςτιριξθ των ωφελοφμενων. O υποψιφιοσ ανάδοχοσ πρζπει να 
παρουςιάςει κατ’ ελάχιςτον τθ μεκοδολογία και τα εργαλεία, με τα οποία κα οργανϊςει, κα υλοποιιςει 
και κα παρακολουκιςει τισ προβλεπόμενεσ ςυνεδρίεσ τθσ Συμβουλευτικισ. Επίςθσ, οφείλει να 
παρουςιάςει το Ολοκλθρωμζνο Σφςτθμα Συμβουλευτικισ (προδιαγραφζσ, υποςυςτιματα, 
λειτουργικότθτεσ κ.α) που κα χρθςιμοποιιςει, το οποίο κα πρζπει να καλφπτει κατ’ ελάχιςτον τισ 
λειτουργικότθτεσ - δυνατότθτεσ που περιγράφονται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ Ι, Ενότθτα B τθσ Διακιρυξθσ. Θ 
βακμολόγθςθ του Κριτθρίου Κ2 κακορίηεται ςε 100 βακμοφσ για τισ περιπτϊςεισ που καλφπτονται 
ακριβϊσ οι απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ (υποχρεωτικζσ) ενϊ αυξάνεται μζχρι 120 βακμοφσ ςτισ περιπτϊςεισ 
που υπερκαλφπτονται οι απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ. 

Κριτιριο Κ3. Εκπαιδευτικζσ μζκοδοι και τεχνικζσ  

Ο υποψιφιοσ πρζπει να παρουςιάςει τισ εκπαιδευτικζσ μεκόδουσ και τεχνικζσ που κα χρθςιμοποιθκοφν, 
οι οποίεσ κα πρζπει να ζχουν ςυνάφεια με τισ ανάγκεσ των ωφελοφμενων και το περιεχόμενο των 
προγραμμάτων κατάρτιςθσ αποςκοπϊντασ ςτθ βζλτιςτθ μακθςιακι υποςτιριξθ των ωφελοφμενων. Θ 
βακμολόγθςθ του Κριτθρίου Κ3 κακορίηεται ςε 100 βακμοφσ για τισ περιπτϊςεισ που καλφπτονται 

20PROC006659633 2020-05-06



ΔΙΑΚΘΥΞΘ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΧΘΣΘ ΤΘΣ ΡΛΑΤΦΟΜΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
(ΕΣΘΔΘΣ) ΓΙΑ ΤΘΝ ΕΡΙΛΟΓΘ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΓΟΥ: «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΘ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ, ΚΑΤΑΤΙΣΘ – ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΣΘ» 

Σελίδα 28 

 

ακριβϊσ οι απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ, ενϊ αυξάνεται μζχρι τουσ 120 βακμοφσ ςτισ περιπτϊςεισ που 
υπερκαλφπτονται οι απαιτιςεισ αυτισ. 

Κριτιριο Κ4. Παρουςίαςθ Εκπαιδευτικοφ υλικοφ  
Βακμολογείται το επίπεδο ανάπτυξθσ του Εκπαιδευτικοφ Υλικοφ τθσ κατάρτιςθσ, υπό το πρίςμα τθσ 
ετοιμότθτασ του υποψιφιου Αναδόχου να παράςχει άμεςα και ποιοτικά τισ απαιτοφμενεσ εκπαιδευτικζσ 
υπθρεςίεσ ςτουσ ωφελοφμενουσ. Ζμφαςθ δίδεται ςτο περιεχόμενο και ςτο βακμό που καλφπτονται 
μακθςιακά οι απαιτοφμενεσ γνϊςεισ και δεξιότθτεσ που καλοφνται να αποκτιςουν οι ωφελοφμενοι, ςε 
ςχζςθ πάντα και με τα προτεινόμενα Σχιματα Ριςτοποίθςθσ. Ο υποψιφιοσ πρζπει να παρουςιάςει : i. Το 
ςφνολο του ςυμβατικοφ εκπαιδευτικοφ υλικοφ για όλα τα αντικείμενα κατάρτιςθσ (το οποίο πρζπει να 
πλθροί κατ’ ελάχιςτον τισ προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ Ι Ενότθτα Α τθσ Διακιρυξθσ. Θ 
βακμολόγθςθ του Κριτθρίου Κ4 κακορίηεται ςε 100 βακμοφσ για τισ περιπτϊςεισ που καλφπτονται 
ακριβϊσ οι απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ, ενϊ αυξάνεται μζχρι τουσ 120 βακμοφσ ςτισ περιπτϊςεισ που 
υπερκαλφπτονται οι απαιτιςεισ αυτισ. 

Κριτιριο Κ5. Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ πιςτοποίθςθσ των γνϊςεων και δεξιοτιτων των ωφελοφμενων 
– Παρουςίαςθ των Σχθμάτων Πιςτοποίθςθσ 

Βακμολογείται θ ετοιμότθτα του υποψιφιου Αναδόχου να πραγματοποιιςει τθ διαδικαςία πιςτοποίθςθσ 
των γνϊςεων και δεξιοτιτων των ωφελοφμενων, ςτθν κατεφκυνςθ τθσ διαςφάλιςθσ τθσ όςο το δυνατόν 
πιο άμεςθσ διενζργειασ εξετάςεων πιςτοποίθςθσ και χοριγθςθσ ςχετικϊν πιςτοποιθτικϊν ςτουσ 
ωφελοφμενουσ που κα ςυμμετάςχουν με επιτυχία ςτθν εξεταςτικι διαδικαςία. Υπό το πρίςμα αυτό, 
λαμβάνεται υπόψθ θ ανάλυςθ των ςταδίων πιςτοποίθςθσ ςε όρουσ διακεςιμότθτασ, επάρκειασ και 
εφικτότθτασ. Ο υποψιφιοσ πρζπει κατ’ ελάχιςτον να αναλφςει τα ςτάδια τθσ διαδικαςίασ πιςτοποίθςθσ 
των καταρτιςκζντων. Ο υποψιφιοσ πρζπει να ςυμπεριλάβει ςτθν Ρροςφορά του Σχιματα Ριςτοποίθςθσ 
για όλεσ τισ ειδικότθτεσ που περιλαμβάνονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ (απαιτείται θ προςκόμιςθ των 
ςχετικϊν ςτοιχείων τεκμθρίωςθσ, όπωσ αυτά ορίηονται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ Ι Ενότθτα Γ τθσ Διακιρυξθσ. Θ 
βακμολόγθςθ του Κριτθρίου Κ5 κακορίηεται ςε 100 βακμοφσ για τισ περιπτϊςεισ που καλφπτονται 
ακριβϊσ οι απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ (υποχρεωτικζσ) ενϊ αυξάνεται μζχρι 120 βακμοφσ ςτισ περιπτϊςεισ 
που υπερκαλφπτονται οι απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ.  

Κριτιριο Κ6. Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ οργάνωςθσ, παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ του Ζργου - 
Παρουςίαςθ του Ο.Σ.Π.Κ (Ολοκλθρωμζνο Σφςτθμα Παρακολοφκθςθσ Κατάρτιςθσ) 

Βακμολογείται θ ςυνολικι προςζγγιςθ του τρόπου με τον οποίο προτίκεται ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ να 
παρακολουκεί τθ διαδικαςία οργάνωςθσ, παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ του Ζργου. Ιδιαίτερθ ζμφαςθ 
δίδεται ςτο προτεινόμενο πλαίςιο ςυνεργαςίασ με τθν Ανακζτουςα και τουσ λοιποφσ εμπλεκόμενουσ ςτο 
Ζργο και ςτον τρόπο από κοινοφ αντιμετϊπιςθσ πικανϊν κινδφνων που ενδζχεται να εμφανιςτοφν κατά τθ 
διάρκεια υλοποίθςθσ του Ζργου. Τζλοσ, βακμολογείται το εφροσ εφαρμογισ και θ μεκοδολογία 
αξιολόγθςθσ του Ζργου. Ο υποψιφιοσ πρζπει κατ’ ελάχιςτο να παρουςιάςει όλεσ τισ επιμζρουσ φάςεισ 
τθσ διαδικαςίασ οργάνωςθσ, παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ του ζργου, το Ολοκλθρωμζνο Σφςτθμα 
Ραρακολοφκθςθσ Ζργου. Θ βακμολόγθςθ του Κριτθρίου Κ6 κακορίηεται ςε 100 βακμοφσ για τισ 
περιπτϊςεισ που καλφπτονται ακριβϊσ οι απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ (υποχρεωτικζσ) ενϊ αυξάνεται μζχρι 
120 βακμοφσ ςτισ περιπτϊςεισ που υπερκαλφπτονται οι απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ. 

Κριτιριο Κ7. Σφνκεςθ Ομάδασ Ζργου: ςαφισ προςδιοριςμόσ ρόλων και αρμοδιοτιτων μελϊν τθσ 
Ομάδασ ζργου 

Βακμολογείται θ επάρκεια και θ ςυνοχι του Σχιματοσ Διοίκθςθσ που προτείνει ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ, 
λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιδιαιτερότθτεσ και τισ κρίςιμεσ απαιτιςεισ του Ζργου. Υπό το πρίςμα αυτό, 
κρίνεται θ επάρκεια των ρόλων και αρμοδιοτιτων εκάςτου ςτελζχουσ, ςυςχετιςμζνεσ με το Ζργο και τισ 
απαιτιςεισ αυτοφ. Κατ’ ελάχιςτο ο υποψιφιοσ κα πρζπει να παρουςιάςει αναλυτικι περιγραφι του 
ςχιματοσ διοίκθςθσ του ζργου και τθσ δομισ και οργάνωςθσ τθσ ομάδασ των ςτελεχϊν που κα εμπλακοφν 
ςτο ζργο (Ομάδα Ζργου), ενϊ κα πρζπει να αποτυπϊνεται ςαφϊσ θ ςυμμετοχι και ο ρόλοσ κάκε 
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ςτελζχουσ ςτισ επιμζρουσ δράςεισ και παραδοτζα του ζργου. Θ ςφνκεςθ τθσ Ομάδασ Ζργου πρζπει να 
ςυνάδει με το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ τθσ Σφμβαςθσ (διάγραμμα Gantt) που κα 
υποβάλλει ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ. Θ βακμολόγθςθ του Κριτθρίου Κ7 κακορίηεται ςε 100 βακμοφσ για τισ 
περιπτϊςεισ που καλφπτονται ακριβϊσ οι απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ (υποχρεωτικζσ) ενϊ αυξάνεται μζχρι 
120 βακμοφσ ςτισ περιπτϊςεισ που υπερκαλφπτονται οι απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ. 

Κριτιριο Κ8. Αναλυτικό Χρονοδιάγραμμα Υλοποίθςθσ του Ζργου 

Ο υποψιφιοσ πρζπει να παρουςιάςει αναλυτικό χρονοδιάγραμμα (με τθ μορφι Διαγράμματοσ Gantt), 
όπου κα αποτυπϊνονται οι δραςτθριότθτεσ που κα εκτελεςτοφν προκειμζνου να υλοποιθκεί το ςυνολικό 
ζργο κακϊσ και θ χρονικι τουσ διάρκεια και αλλθλουχία. Το χρονοδιάγραμμα πρζπει να ανταποκρίνεται 
ςτουσ χρονικοφσ περιοριςμοφσ του προγράμματοσ και να τεκμθριϊνεται θ ρεαλιςτικότθτά του ςε ςχζςθ με 
τουσ τεκζντεσ περιοριςμοφσ και τθν κακοριςμζνθ διάρκεια του ζργου. Θ βακμολόγθςθ του Κριτθρίου Κ8 
κακορίηεται ςε 100 βακμοφσ για τισ περιπτϊςεισ που καλφπτονται ακριβϊσ οι απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ 
(υποχρεωτικζσ) ενϊ αυξάνεται μζχρι 120 βακμοφσ ςτισ περιπτϊςεισ που υπερκαλφπτονται οι απαιτιςεισ 
τθσ διακιρυξθσ. 

2.3.2 Βακμολόγθςθ και κατάταξθ προςφορϊν  

Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει 
βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ. 

Θ βακμολόγθςθ κάκε κριτθρίου αξιολόγθςθσ κυμαίνεται από 100 βακμοφσ ςτθν περίπτωςθ που 
ικανοποιοφνται ακριβϊσ όλοι οι όροι των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, αυξάνεται δε μζχρι τουσ 120 βακμοφσ 
όταν υπερκαλφπτονται οι απαιτιςεισ του ςυγκεκριμζνου κριτθρίου.   

Κάκε κριτιριο αξιολόγθςθσ βακμολογείται αυτόνομα με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ προςφοράσ.  

Θ ςτακμιςμζνθ βακμολογία του κάκε κριτθρίου κα προκφπτει από το γινόμενο του επιμζρουσ ςυντελεςτι 
βαρφτθτασ επί τθ βακμολογία του, θ δε ςυνολικι βακμολογία τθσ προςφοράσ κα προκφπτει από το 
άκροιςμα των ςτακμιςμζνων βακμολογιϊν όλων των κριτθρίων. 

Θ ςυνολικι βακμολογία τθσ τεχνικισ προςφοράσ υπολογίηεται με βάςθ τον παρακάτω τφπο :  

U = ς1*Κ1+ς2*Κ2+ς2*Κ3+ςν*Κ4+ς2*Κ5+ς2*Κ6+ςν*Κ7+ςν*Κ8 

Κριτιρια με βακμολογία μικρότερθ από 100 βακμοφσ (ιτοι που δεν καλφπτουν/παρουςιάηουν αποκλίςεισ 
από τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ) επιφζρουν τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ. 

Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ τεχνικισ και οικονομικισ αξιολόγθςθσ κατά τα προθγοφμενα, θ Επιτροπι 
Διαγωνιςμοφ κατατάςςει τισ προςφορζσ ςε Συγκριτικό Ρίνακα, κατά φκίνουςα ςειρά του τελικοφ βακμοφ: 
Β = 0,85 * (UΤ / UΜΑΧ) + 0,15 * (ΒΜΙΝ/ ΒΚ)  
όπου: 

Β = ο τελικόσ βακμόσ τθσ προςφοράσ 
UΤ = ο βακμόσ τεχνικισ αξιολόγθςθσ τθσ προςφοράσ του υποψθφίου αναδόχου 
UΜΑΧ = ο βακμόσ τεχνικισ αξιολόγθςθσ τθσ καλφτερθσ τεχνικισ προςφοράσ 
ΒΚ = το ςυνολικό κόςτοσ τθσ οικονομικισ προςφοράσ 
ΒΜΙΝ = το ςυνολικό κόςτοσ τθσ χαμθλότερθσ οικονομικισ προςφοράσ. 

Θ πρϊτθ ςτο Συγκριτικό Ρίνακα κατάταξθσ, δθλαδι θ προςφορά εκείνθ με το μεγαλφτερο βακμό Β, 
κεωρείται θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά. 

2.4 Ματάρτιςθ - Σεριεχόμενο Σροςφορϊν 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτα Ραραρτιματα I-VI τθσ Διακιρυξθσ, 
για  όλεσ τισ περιγραφόμενεσ υπθρεςίεσ  ανά είδοσ.  
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Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ ι προςφορζσ που αφοροφν τμιμα των περιγραφόμενων 
υπθρεςιϊν, οι οποίεσ απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 

Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
θλεκτρονικά είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό 
τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά, απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το 
είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ 
ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 

2.4.2 Χρόνοσ και Φρόποσ υποβολισ προςφορϊν  

2.4.2.1. Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ 
πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ 
παροφςα διακιρυξθ (άρκρο 1.5), ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα 
αναφερόμενα ςτον ν.4412/2016, ιδίωσ άρκρα 36 και 37 και τθν Υπουργικι Απόφαςθ αρικμ. 56902/215 
«Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)». 

Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν 
εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι που υποςτθρίηεται 
από εγκεκριμζνο πιςτοποιθτικό το οποίο χορθγικθκε από ζναν εγκεκριμζνο πάροχο υπθρεςιϊν 
πιςτοποίθςθσ, ο οποίοσ περιλαμβάνεται ςτον κατάλογο εμπίςτευςθσ που προβλζπεται ςτθν απόφαςθ 
2009/767/ΕΚ και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Κανονιςμό (ΕΕ) 910/2014 και τισ διατάξεισ τθσ Υ.Α. 
56902/215 “Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν 
Δθμοςίων υμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα 
(ΕΣΘΔΘΣ- Διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr) ακολουκϊντασ τθν διαδικαςία εγγραφισ του 
άρκρου 5 τθσ ίδιασ Υ.Α.  
Επιςθμαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ δεν ζχουν τθν υποχρζωςθ να υπογράφουν τα 
δικαιολογθτικά που υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ, με χριςθ προθγμζνθσ θλεκτρονικισ υπογραφισ, 
αλλά μπορεί να τα αυκεντικοποιοφν με οποιονδιποτε άλλο πρόςφορο τρόπο, εφόςον ςτθ χϊρα 
προζλευςισ τουσ δεν είναι υποχρεωτικι θ χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ υπογραφισ ςε διαδικαςίεσ 
ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ θ αίτθςθ ςυμμετοχισ ςυνοδεφεται με υπεφκυνθ 
διλωςθ ςτθν οποία δθλϊνεται ότι ςτθν χϊρα προζλευςθσ δεν προβλζπεται θ χριςθ  προθγμζνθσ 
ψθφιακισ υπογραφισ ι ότι ςτθν χϊρα προζλευςθσ δεν είναι υποχρεωτικι θ χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ 
υπογραφισ για τθν ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. Θ υπεφκυνθ διλωςθ του 
προθγοφμενου εδαφίου φζρει υπογραφι ζωσ και δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία 
υποβολισ των προςφορϊν.  
2.4.2.2. Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του 
ςυςτιματοσ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 9 τθσ ωσ άνω Υπουργικισ Απόφαςθσ. 

Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ 
προςφοράσ ςτο Σφςτθμα. Σε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΣΘΔΘΣ, θ ανακζτουςα 
αρχι κα ρυκμίςει τα τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με ςχετικι ανακοίνωςι τθσ. 

 

 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα:  

(α) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ –Τεχνικι Ρροςφορά» ςτον οποίο 
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και θ τεχνικι προςφορά  ςφμφωνα με 
τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα. 
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(β) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά» ςτον οποίο περιλαμβάνεται θ οικονομικι 
προςφορά του οικονομικοφ φορζα και τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά.  

Από τον προςφζροντα ςθμαίνονται με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία εκείνα τθσ 
προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του ν. 
4412/16 . Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ 
τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ 
νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ. 

Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδοσ, τισ προςφερόμενεσ 
ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται για 
τθν αξιολόγθςι τθσ. 

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείσ ςυντάςςουν τθν τεχνικι και οικονομικι τουσ προςφορά ςυμπλθρϊνοντασ 
τισ αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ. Στθν ςυνζχεια το ςφςτθμα παράγει τα 
ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα θλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προςφζροντα.  
Σα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου 
θλεκτρονικοφ αρχείου pdf (το οποίο κα υπογραφεί θλεκτρονικά) πρζπει να ταυτίηονται. ε αντίκετθ 
περίπτωςθ το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το 
θλεκτρονικό αρχείο pdf+   

2.4.2.5. Ο χριςτθσ - οικονομικόσ φορζασ υποβάλλει τουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ μζςω του Συςτιματοσ, 
όπωσ περιγράφεται παρακάτω: 

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα ςτθ διαδικαςία υποβάλλονται 
από αυτόν θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείων τφπου .pdf και εφόςον ζχουν ςυνταχκεί/παραχκεί από τον ίδιο, 
φζρουν εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι με χριςθ 
εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν, χωρίσ να απαιτείται κεϊρθςθ γνθςίου τθσ υπογραφισ, με τθν επιφφλαξθ 
των αναφερκζντων ςτθν τελευταία υποπαράγραφο τθσ παραγράφου 2.4.2.1 του παρόντοσ για τουσ 
αλλοδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ. 

Από το Σφςτθμα εκδίδεται θλεκτρονικι απόδειξθ υποβολισ προςφοράσ, θ όποια αποςτζλλεται ςτον 
οικονομικό φορζα με μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου.  

Στισ περιπτϊςεισ που με τθν προςφορά υποβάλλονται ιδιωτικά ζγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε 
κατά τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και ςε απλι φωτοτυπία, εφόςον 
ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ, ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ οποία φζρει 
υπογραφι μετά τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ. 

Εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι των ωσ άνω ςτοιχείων και 
δικαιολογθτικϊν προςκομίηονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορζα ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε 
ζντυπθ μορφι και ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, τα ςτοιχεία τθσ θλεκτρονικισ  προςφοράσ τα οποία απαιτείται 
να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορφι ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 11 παρ. 2 του ν. 
2690/1999 ''Κϊδικασ Διοικθτικισ Διαδικαςίασ'', όπωσ τροποποιικθκε με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 παρ. 2 
του ν. 4250/2014. Τζτοια ςτοιχεία και δικαιολογθτικά είναι, ενδεικτικά, θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, 
τα πρωτότυπα ζγγραφα τα οποία ζχουν εκδοκεί από ιδιωτικοφσ φορείσ και δεν φζρουν επικφρωςθ από 
δικθγόρο, κακϊσ και τα ζγγραφα που φζρουν τθ Σφραγίδα τθσ Χάγθσ (Apostille). Δεν προςκομίηονται ςε 
ζντυπθ μορφι ςτοιχεία και δικαιολογθτικά τα οποία φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά 
φυλλάδια και όςα προβλζπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείσ υποχρεοφνται να αποδζχονται ςε 
αντίγραφα των πρωτοτφπων. 

Θ  ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί  από προςφζροντεσ και υποψιφιουσ ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο 
κατά τθν διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν ςε ζντυπθ μορφι και ςε εφλογθ προκεςμία όλα ι 
οριςμζνα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία  που ζχουν υποβάλει θλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για τθν 
ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ. 
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2.4.3 Σεριεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογθτικά Υυμμετοχισ- Φεχνικι Σροςφορά»  

2.4.3.1 Δικαιολογθτικά Υυμμετοχισ 

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία 
περιλαμβάνουν: 

α) Το τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 4 του άρκρου 79 
του ν. 4412/2016, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.9.1. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Οι προςφζροντεσ 
ςυμπλθρϊνουν το  ςχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο ζχει αναρτθκεί, και ςε επεξεργάςιμθ μορφι αρχείου 
doc, ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ και αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ 
διακιρυξθσ (Ραράρτθμα ΙΙΙ). 

β) εγγφθςθ ςυμμετοχισ, ςφμφωνα με το άρκρο 72 του Ν.4412/2016 και τισ παραγράφουσ 2.1.5 και 2.2.2 
τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάκε 
οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ. 

2.4.3.2 Φεχνικι Σροςφορά 

H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί 
από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο Ραράρτθμα Ι τθσ Διακιρυξθσ, περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι 
ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ πλθροφνται. Ρεριλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα και 
δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ καταλλθλότθτα των προςφερόμενων υπθρεςιϊν, με 
βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτο ωσ άνω Ραράρτθμα.   

Οι οικονομικοί φορείσ αναφζρουν το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκενται να ανακζςουν υπό μορφι 
υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνουν. 

2.4.4 Σεριεχόμενα Φακζλου «Ρικονομικι Σροςφορά» / Φρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν 
προςφορϊν 

Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ 
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Ραράρτθμα VΙ τθσ διακιρυξθσ:  

Α. Σιμζσ 

Θ τιμι τθσ παρεχόμενθσ υπθρεςίασ δίνεται ςε ευρϊ ανά μονάδα.  

Αν ςτθν ειδικι θλεκτρονικι πλατφόρμα του ΕΣΘΔΘΣ  δεν μπορεί να αποτυπωκεί αναλυτικά θ οικονομικι 
προςφορά, ο προςφζρων κα επιςυνάψει ςτον (υπο)φάκελλο “οικονομικι προςφορά” τθν θλεκτρονικι 
οικονομικι προςφορά του θλεκτρονικά υπογεγραμμζνθ και τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία (ςφμφωνα με 
το υπόδειγμα που υπάρχει ςτο Ραράρτθμα VΙ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ) ςε μορφι pdf. 

Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παροχι των υπθρεςιϊν ςτον τόπο και με 
τον τρόπο που προβλζπεται ςτθν παροφςα.  
Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ 
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%. 
Επιςθμαίνεται ότι το εκάςτοτε ποςοςτό Φ.Ρ.Α. επί τοισ εκατό, τθσ ανωτζρω τιμισ κα υπολογίηεται 
αυτόματα από το ςφςτθμα.  
Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν αναπροςαρμόηονται.  
 
Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ:  

α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ ι που κακορίηεται ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα, 
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β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 102 του 
ν. 4412/2016 και του άρκρου 3.1.1. τθσ παροφςασ, 
γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ που κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από τθν 
ανακζτουςα αρχι ςτθν παράγραφο 1.3 τθσ παροφςασ.  
 

Θ ςυνολικι τιμι ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Ραράρτθμα VI τθσ διακιρυξθσ τθσ παροφςασ κα 
λαμβάνεται υπ’ όψθ για τθ ςφγκριςθ των προςφορϊν.  
Σε περίπτωςθ λογιςτικισ αςυμφωνίασ μεταξφ τθσ τιμισ μονάδασ και τθσ ςυνολικισ τιμισ, υπεριςχφει θ 
τιμι μονάδασ.  
Οι τιμζσ των προςφορϊν δεν υπόκεινται ςε μεταβολι κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ Ρροςφοράσ. Σε 
περίπτωςθ που ηθτθκεί παράταςθ τθσ διάρκειασ ιςχφοσ τθσ Ρροςφοράσ, οι υποψιφιοι Ανάδοχοι δε 
δικαιοφνται, κατά τθ γνωςτοποίθςθ τθσ ςυγκατάκεςισ τουσ για τθν παράταςθ αυτι να υποβάλλουν νζουσ 
πίνακεσ τιμϊν ι να τουσ τροποποιιςουν. 
Θ ΑΑ διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτοιχεία απαραίτθτα για τθν τεκμθρίωςθ 
των προςφερομζνων τιμϊν, οι δε οικονομικοί φορείσ υποχρεοφνται να τα παρζχουν. 
Τα ανωτζρω ςτοιχεία, επί ποινι αποκλειςμοφ, εξειδικεφονται ςε χωριςτό κεφάλαιο τθσ προςφοράσ τουσ.  
 
Επιςθμαίνεται ότι εφόςον δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι και δεν ζχει ςυμπλθρωκεί 
θ οικονομικι προςφορά ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Σαράρτθμα VI τθσ διακιρυξθσ, οι προςφορζσ 
κα απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.  
 
Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ 
Ανακζτουςα Αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που 
προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) 
θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Υτθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 
88 και 89 ν. 4412/2016.  

2.4.5 Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν   

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα εννζα (9) 
μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 

Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα 
αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με 
τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.2. τθσ παροφςασ, κατ' 
ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια. 

Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα 
αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά 
περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι 
οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν 
προςφορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω 
ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία 
ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ. 

Σε περίπτωςθ που λιξει ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν και δεν ηθτθκεί παράταςθ τθσ προςφοράσ, θ 
ανακζτουςα αρχι δφναται με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ, εφόςον θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εξυπθρετεί 
το δθμόςιο ςυμφζρον, να ηθτιςει εκ των υςτζρων από τουσ οικονομικοφσ φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ 
διαδικαςία είτε να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ είτε όχι. 
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2.4.6 Νόγοι απόρριψθσ προςφορϊν 

H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, 
απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά: 

α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο πάνω και 
ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. (Χρόνοσ και τρόποσ 
υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςφοράσ), 
2.4.4. (Ρεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν 
προςφορϊν), 2.4.5. (Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2 
(Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου) τθσ παροφςασ,  

β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται 
ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί 
κατά τθν αποςαφινιςθ και τθν ςυμπλιρωςι τθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςθσ 
διακιρυξθσ, 

γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ 
προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 
3.1.1. τθσ παροφςασ και το άρκρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά, 

ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ. Ο 
περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ τθσ παροφςασ ( περ. γϋ τθσ παρ. 
4 του άρκρου73 του ν. 4412/2016) και ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων με κοινά μζλθ, 
κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων, 

η) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 

θ) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,  

κ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ 
παροφςθσ διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ. 
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3. ΔΙΕΟΕΤΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΜΑΥΙΑΥ - ΑΠΙΡΝΡΓΗΥΗ ΣΤΡΥΦΡΤΩΟ   

3.1 Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν  

3.1.1 Ηλεκτρονικι αποςφράγιςθ προςφορϊν 

Το πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΣΘΔΘΣ, για τθν αποςφράγιςθ των  προςφορϊν αρμόδιο όργανο τθσ Ανακζτουςασ 
Αρχισ (Επιτροπι Διαγωνιςμοφ), προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των 
φακζλων των προςφορϊν, κατά το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουκϊντασ τα εξισ ςτάδια: 

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι Ρροςφορά» 
τθν Δευτζρα 25-5-2020 και ϊρα 11.00 

  Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά», κατά τθν θμερομθνία και 
ϊρα που κα ορίςει θ ανακζτουςα αρχι 

Με τθν αποςφράγιςθ των ωσ άνω φακζλων, ςφμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 3.1.2 
τθσ παροφςασ, κάκε προςφζρων αποκτά πρόςβαςθ ςτισ λοιπζσ προςφορζσ και τα υποβλθκζντα 
δικαιολογθτικά τουσ, με τθν επιφφλαξθ των πτυχϊν εκείνων τθσ κάκε προςφοράσ που ζχουν 
χαρακτθριςκεί ωσ εμπιςτευτικζσ. 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλζςει τουσ οικονομικοφσ φορείσ να ςυμπλθρϊςουν ι να διευκρινίςουν 
τα ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβλθκεί, ι να διευκρινίςουν το περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι 
οικονομικισ προςφοράσ τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016. 

3.1.2 Αξιολόγθςθ προςφορϊν 

Μετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει ςτθν 
αξιολόγθςθ αυτϊν μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο Σφςτθμα οργάνων τθσ, εφαρμοηόμενων κατά 
τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα υποβλθκζντα 
αυτϊν δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από 
τα μζλθ του οργάνου. 

β) Στθ ςυνζχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ και βακμολόγθςθ μόνο των 
τεχνικϊν προςφορϊν των προςφερόντων, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ. Θ 
αξιολόγθςθ και βακμολόγθςθ γίνεται ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και ςυντάςςεται πρακτικό 
για τθν απόρριψθ όςων τεχνικϊν προςφορϊν δεν πλθροφν τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ των τεχνικϊν 
προδιαγραφϊν και τθν αποδοχι και βακμολόγθςθ των τεχνικϊν προςφορϊν, με βάςθ τα κριτιρια 
αξιολόγθςθσ του άρκρου 2.3.1 και 2.3.2 τθσ παροφςασ. 

Για τθν αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν μπορεί να ςυντάςςεται 
ενιαίο πρακτικό,  το οποίο κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ 
«Επικοινωνίασ», μόνο ςτθν ανακζτουςα αρχι, προκειμζνου θ τελευταία να ορίςει τθν θμερομθνία και ϊρα 
αποςφράγιςθσ του (υπο)φακζλου των οικονομικϊν προςφορϊν. 

Φα αποτελζςματα των εν λόγω ςταδίων («Δικαιολογθτικά Υυμμετοχισ» & «Φεχνικι Σροςφορά» 
επικυρϊνονται με απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία 
κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ςυςτιματοσ 
ΕΥΗΔΗΥ,  ςτουσ προςφζροντεσ, μαηί με αντίγραφο των πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και 
αξιολόγθςθσ των προςφορϊν των ωσ άνω ςταδίων. Ματά τθσ εν λόγω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι 
προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.4 τθσ παροφςασ. 
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γ) Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω, αποςφραγίηονται, κατά τθν 
θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ οι  φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν 
εκείνων των προςφερόντων που δεν ζχουν απορριφκεί ςφμφωνα με τα ανωτζρω. 

δ) Θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν  που 
αποςφραγίςτθκαν και ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι 
τουσ, τθν κατάταξθ των προςφορϊν και τθν ανάδειξθ του προςωρινοφ αναδόχου.  

Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ 
ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που 
προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) θμερϊν 
από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν. 
4412/2016 

Στθν περίπτωςθ ιςοδφναμων προφορϊν, δθλαδι προςφορϊν με τθν ίδια ςυνολικι τελικι βακμολογία 
μεταξφ δφο ι περιςςοτζρων προςφερόντων θ ανάκεςθ γίνεται ςτθν προςφορά με τθν μεγαλφτερθ 
βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ.  

Αν οι ιςοδφναμεσ προςφορζσ ζχουν τθν ίδια τιμι θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ 
μεταξφ των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςοδφναμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον 
τθσ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ και παρουςία αυτϊν των οικονομικϊν φορζων. 

Σε περίπτωςθ που υποβλθκεί μία προςφορά, εκδίδεται απόφαςθ με τθν οποία επικυρϊνονται τα 
αποτελζςματα όλων των ςταδίων αξιολόγθςθσ 

Τα αποτελζςματα του εν λόγω ςταδίου («Οικονομικι Ρροςφορά») επικυρϊνονται με απόφαςθ του 
αποφαινομζνου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ, μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ςυςτιματοσ ΕΣΘΔΘΣ, ςτουσ προςφζροντεσ, μαηί με αντίγραφο 
των πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν του ωσ άνω ςταδίου. Κατά τθσ 
εν λόγω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.4 τθσ 
παροφςασ. Σε κάκε περίπτωςθ, ανεξαρτιτωσ ποςοφ και διαδικαςίασ, όταν εξ αρχισ ζχει υποβλθκεί μία 
προςφορά, εκδίδεται μια απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνονται τα αποτελζςματα όλων των ςταδίων, 
ιτοι Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ, Τεχνικισ Ρροςφοράσ και Οικονομικισ Ρροςφοράσ. 
 

3.2 Σρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου - Δικαιολογθτικά 
προςωρινοφ αναδόχου 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι θλεκτρονικι  πρόςκλθςθ 
μζςω του ςυςτιματοσ ςτον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό 
ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν  από τθν κοινοποίθςθ τθσ 
ςχετικισ  ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ και τα πρωτότυπα ι 
αντίγραφα που εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του ν. 4250/2014 (Αϋ 74) όλων των 
δικαιολογθτικϊν  που περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.9.2. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά 
ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και 
για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτισ. 

Τα εν λόγω δικαιολογθτικά, υποβάλλονται από τον προςφζροντα («προςωρινό ανάδοχο»), θλεκτρονικά 
μζςω του ςυςτιματοσ, ςε μορφι αρχείων pdf και προςκομίηονται κατά περίπτωςθ από αυτόν εντόσ τριϊν 
(3) εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ  τουσ, κατά τισ διατάξεισ του ν. 4250/2014 (Α’ 94). 
Ειδικά τα αποδεικτικά, τα οποία αποτελοφν ιδιωτικά ζγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και ςε απλι 
φωτοτυπία, εφόςον ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ 
οποία πρζπει να ζχει ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των 
δικαιολογθτικϊν. Πταν υπογράφονται από τον ίδιο φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι.  
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Με τθν παραλαβι των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν, το ςφςτθμα εκδίδει επιβεβαίωςθ τθσ παραλαβισ τουσ και 
αποςτζλλει ενθμερωτικό θλεκτρονικό μινυμα ς’ αυτόν ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ. 

Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υπoβλικθκαν, 
και ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλει εντόσ τθσ προκεςμίασ τθσ παρ. 5.3.1 του παρόντοσ, αίτθμα προσ το 
αρμόδιο όργανο αξιολόγθςθσ για τθν παράταςθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ, το οποίο ςυνοδεφεται με 
αποδεικτικά ζγγραφα από τα οποία να αποδεικνφεται ότι ζχει αιτθκεί τθν χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν, 
θ ανακζτουςα αρχι παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ των δικαιολογθτικϊν για όςο χρόνο απαιτθκεί 
για τθν χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν από τισ αρμόδιεσ αρχζσ. 

Το παρόν εφαρμόηεται και ςτισ περιπτϊςεισ που θ ανακζτουςα αρχι ηθτιςει τθν προςκόμιςθ των 
δικαιολογθτικϊν κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ι αιτιςεων ςυμμετοχισ και πριν το 
ςτάδιο κατακφρωςθσ, κατϋ εφαρμογι τθσ διάταξθσ του άρκρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 4412/2016, 
τθρουμζνων των αρχϊν τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ. 

Πςοι δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που 
κατατζκθκαν. 

Απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ 
εγγφθςθ ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ 
πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν: 

i)  κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με το 
Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδι ι ανακριβι, ι  

ii)  δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα των 
παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι  

iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι όροι 
και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) και 2.2.4 ζωσ 2.2.8 
(κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ,  

Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ 
προχποκζςεισ τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το Τ.Ε.Υ.Δ., ότι πλθροί, οι οποίεσ 
επιλκαν ι για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ 
για τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου (οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν καταπίπτει 
υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του.  

Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι 
περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ 
επιλογισ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4 -2.2.8 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.  

Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από τθν 
Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ, ςτο οποίο αναγράφεται θ τυχόν ςυμπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν κατά τα 
οριηόμενα ανωτζρω και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ για 
τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ είτε για 
τθν κιρυξθ του προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου.  

Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ 
επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ. 

3.3 Ματακφρωςθ - ςφναψθ ςφμβαςθσ  

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ 
διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα  που δεν ζχει αποκλειςτεί 
οριςτικά, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο, θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ.   
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Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ δεν παράγει τα ζννομα αποτελζςματά τθσ, εφόςον θ ανακζτουςα αρχι δεν τθν 
κοινοποίθςε ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ που δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά. Τα ζννομα αποτελζςματα 
τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται εφόςον ςυντρζξουν 
ςωρευτικά τα εξισ: 

α) παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ι ςε περίπτωςθ άςκθςθσ, 
παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ. και ςε 
περίπτωςθ άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ., εκδοκεί απόφαςθ επί τθσ 
αίτθςθσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ χοριγθςθσ προςωρινισ διαταγισ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο τελευταίο 
εδάφιο τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 372 του ν.4412/2016, 
 
β) ολοκλθρωκεί επιτυχϊσ ο προςυμβατικόσ ζλεγχοσ από το Ελεγκτικό Συνζδριο, ςφμφωνα με τα άρκρα 35 
και 36 του ν. 4129/2013, εφόςον απαιτείται,  
και  
γ) κοινοποιθκεί θ απόφαςθ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον ο τελευταίοσ υποβάλλει, 
ςτθν περίπτωςθ που απαιτείται, ζπειτα από ςχετικι πρόςκλθςθ, υπεφκυνθ διλωςθ, που υπογράφεται 
κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 79Α, ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι, δεν ζχουν επζλκει ςτο πρόςωπό του 
οψιγενείσ μεταβολζσ κατά τθν ζννοια του άρκρου 104 και μόνον ςτθν περίπτωςθ του προςυμβατικοφ 
ελζγχου ι τθσ άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ. Θ υπεφκυνθ 
διλωςθ ελζγχεται από τθν αρμόδια Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, θ οποία ςυντάςςει πρακτικό που ςυνοδεφει 
τθ ςφμβαςθ. 
 
Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, κζτοντάσ 
του προκεςμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τισ είκοςι (20) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ 
ειδικισ πρόςκλθςθσ. Το ςυμφωνθτικό ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.  

Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα 
προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι επιςτολι 
ςυμμετοχισ του και ακολουκείται θ ίδια, ωσ άνω διαδικαςία, για τον προςφζροντα που υπζβαλε τθν  
αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά.  

3.4 Σροδικαςτικζσ Σροςφυγζσ - Σροςωρινι Δικαςτικι Σροςταςία 

Κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ και ζχει ι 
είχε υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ 
κατά παράβαςθ τθσ νομοκεςίασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι τθσ εςωτερικισ νομοκεςίασ, δικαιοφται να 
αςκιςει προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ κατά τθσ ςχετικισ πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ, προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το 
αίτθμά του. Σε περίπτωςθ προςφυγισ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ προκεςμία για τθν άςκθςθ 
τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι: 

(α) δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορζα αν θ πράξθ κοινοποιικθκε με θλεκτρονικά μζςα ι τθλεομοιοτυπία ι  

(β) δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςε αυτόν αν 
χρθςιμοποιικθκαν άλλα μζςα επικοινωνίασ, άλλωσ   

γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που βλάπτει τα 
ςυμφζροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα.  

Ειδικά για τθν άςκθςθ προςφυγισ κατά προκιρυξθσ, θ πλιρθσ γνϊςθ αυτισ τεκμαίρεται μετά τθν πάροδο 
δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθ δθμοςίευςθ ςτο ΚΘΜΔΘΣ.  

Σε περίπτωςθ παράλειψθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι δεκαπζντε 
(15) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ. 
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Θ προδικαςτικι προςφυγι κατατίκεται θλεκτρονικά μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του 
ΕΣΘΔΘΣ ςτον θλεκτρονικό τόπο του διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ κατά περίπτωςθ τθν ζνδειξθ «Ρροδικαςτικι 
Ρροςφυγι» και επιςυνάπτοντασ το ςχετικό ζγγραφο ςε μορφι θλεκτρονικοφ αρχείου Portable Document 
Format (PDF), το οποίο φζρει εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι 
υπογραφι με χριςθ εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν. 

Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο από τον 
προςφεφγοντα υπζρ του Δθμοςίου, κατά τα ειδικά οριηόμενα ςτο άρκρο 363 του ν. 4412/2016 ςτο άρκρο 
19 παρ. 1.1 και ςτο άρκρο 7  τθσ με αρικμ. 56902/215 Υ.Α..  

Το παράβολο επιςτρζφεται ςτον προςφεφγοντα, ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ προςφυγισ 
του ι ςε περίπτωςθ που, πριν τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ επί τθσ προςφυγισ, θ ανακζτουςα 
αρχι ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι προβαίνει ςτθν οφειλόμενθ ενζργεια.  

Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ 
ςφμβαςθσ επί ποινι ακυρότθτασ, θ οποία διαπιςτϊνεται με απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ μετά από άςκθςθ 
προςφυγισ, ςφμφωνα με το  άρκρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεςθ, δεν κωλφεται θ ςφναψθ τθσ 
ςφμβαςθσ εάν υποβλικθκε μόνο μία (1) προςφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψιφιοι. 
Κατά τα λοιπά, θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ 
διαδικαςίασ, εκτόσ αν ηθτθκοφν προςωρινά μζτρα προςταςίασ κατά το άρκρο 366 του ν.4412/2016. 
 
Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μζςω τθσ λειτουργίασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ΕΣΘΔΘΣ: 

• κοινοποιοφν τθν προςφυγι ςε κάκε ενδιαφερόμενο τρίτο ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν περ. α 
του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του 
π.δ. 39/2017. 

• διαβιβάηουν ςτθν Αρχι Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (ΑΕΡΡ) τα προβλεπόμενα ςτθν περ. β του 
πρϊτου εδαφίου τθσ παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016, ςφμφωνα και με τθν παρ. 1 του άρκρου 9 του 
π.δ. 39/2017. 

Θ ΑΕΡΡ αποφαίνεται αιτιολογθμζνα επί τθσ βαςιμότθτασ των προβαλλόμενων πραγματικϊν και νομικϊν 
ιςχυριςμϊν τθσ προςφυγισ και των ιςχυριςμϊν τθσ ανακζτουςασ αρχισ και, ςε περίπτωςθ παρζμβαςθσ, 
των ιςχυριςμϊν του παρεμβαίνοντοσ και δζχεται (εν όλω ι εν μζρει) ι απορρίπτει τθν προςφυγι με 
απόφαςι τθσ, θ οποία εκδίδεται μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμζρα 
εξζταςθσ τθσ προςφυγισ. Θ Αρχι επιλαμβάνεται αποκλειςτικά επί κεμάτων που κίγονται με τθν 
προςφυγι και δεν μπορεί να ελζγξει παρεμπιπτόντωσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ ι ηθτιματα που αφοροφν τθ 
διενζργεια τθσ διαδικαςίασ. 
Σε περίπτωςθ ςυμπλθρωματικισ αιτιολογίασ επί τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ, αυτι υποβάλλεται ζωσ και 
δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν ςυηιτθςθ τθσ προςφυγισ και κοινοποιείται αυκθμερόν ςτον προςφεφγοντα 
μζςω τθσ πλατφόρμασ του ΕΣΘΔΘΣ ι αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδιποτε πρόςφορο μζςο. 
Υπομνιματα επί των απόψεων και τθσ ςυμπλθρωματικισ αιτιολογίασ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ 
κατατίκενται μζςω τθσ πλατφόρμασ του ΕΣΘΔΘΣ ζωσ πζντε (5) θμζρεσ πριν από τθ ςυηιτθςθ τθσ 
προςφυγισ. 

Οι χριςτεσ - οικονομικοί φορείσ ενθμερϊνονται για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ τθσ προςφυγισ από τθν 
ΑΕΡΡ. 

Θ άςκθςθ τθσ ωσ άνω προδικαςτικισ προςφυγισ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ζνδικων 
βοθκθμάτων  τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ του άρκρου 372 του ν. 4412/2016 κατά 
των εκτελεςτϊν πράξεων ι παραλείψεων των ανακετουςϊν αρχϊν. 

Πποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον μπορεί να ηθτιςει τθν αναςτολι τθσ εκτζλεςθσ τθσ απόφαςθσ τθσ 
ΑΕΡΡ και τθν ακφρωςι τθσ ενϊπιον του αρμοδίου δικαςτθρίου. Δικαίωμα άςκθςθσ των ίδιων 
ενδίκων βοθκθμάτων ζχει και θ ανακζτουςα αρχι, αν θ ΑΕΡΡ κάνει δεκτι τθν προδικα ςτικι 
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προςφυγι. Με τα ζνδικα βοθκιματα τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ λογίηονται 
ωσ ςυμπροςβαλλόμενεσ με τθν απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ και όλεσ οι ςυναφείσ προσ τθν ανωτζρω απόφαςθ 
πράξεισ ι παραλείψεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον ζχουν εκδοκεί ι ςυντελεςτεί αντιςτοίχωσ 
ζωσ τθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ ι τθν πρϊτθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ.  
Θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ δεν εξαρτάται από τθν προθγοφμενθ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ. 
Θ αίτθςθ αναςτολισ κατατίκεται ςτο αρμόδιο δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από τθν 
κοινοποίθςθ ι τθν πλιρθ γνϊςθ τθσ απόφαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ. Για τθν άςκθςθ τθσ 
αιτιςεωσ αναςτολισ κατατίκεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 372 παρ. 4 του ν. 
4412/2016. 
Θ άςκθςθ αίτθςθσ αναςτολισ κωλφει τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι διαταγι ο 
αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά. 

Τζλοσ, είναι δυνατι θ άςκθςθ προδικαςτικισ προςφυγισ ςτθν ΑΕΡΡ, για τθν κιρυξθ ακυρότθτασ τθσ 
ςυναφκείςασ ςφμβαςθσ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτα άρκρα 368 ζωσ και 371 του ν. 4412/2016. 

3.5 Ξαταίωςθ Διαδικαςίασ 

Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ 
αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε 
οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, να 
ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν 
επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ.  
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4. ΡΤΡΙ ΕΜΦΕΝΕΥΗΥ ΦΗΥ ΥΧΞΒΑΥΗΥ  

4.1 Εγγυιςεισ  (καλισ εκτζλεςθσ) 

Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ .  

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 
72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, 
εκτόσ ΦΡΑ, και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι, πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα 
αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο τθσ 
ςχετικισ ςφμβαςθσ. Το περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται ςτο 
Ραράρτθμα IV τθσ Διακιρυξθσ και τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων 
των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τυχόν ιςόποςθσ προσ αυτόν προκαταβολισ.  

Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ 
ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ, ςυμπλθρωματικι 
εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ, εκτόσ ΦΡΑ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι 
ειδικότερα ορίηει.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται ςτο ςφνολο τθσ, μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι 
παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ 
παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι των ωσ άνω 
εγγυιςεων γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και του εκπροκζςμου.  

4.2  Υυμβατικό Σλαίςιο - Εφαρμοςτζα Οομοκεςία  

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.  

4.3 ροι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

4.3.1 Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του 
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ 
Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα VI του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016. 

Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και 
βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ 
και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 

4.4 Χπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω ανάκεςθσ 
τθσ εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ. 
2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτθν ανακζτουςα 
αρχι το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, οι 
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οποίοι ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον είναι γνωςτά τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι.  
Επιπλζον, υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν ανακζτουςα αρχι κάκε αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν, 
κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο 
υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ, 
προςκομίηοντασ τα ςχετικά ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ. Σε περίπτωςθ διακοπισ τθσ 
ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ 
γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, οφείλει δε να διαςφαλίςει τθν ομαλι 
εκτζλεςθ του τμιματοσ/ των τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από νζο υπεργολάβο τον 
οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν ανακζτουςα αρχι κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία.  

4.4.3. Θ ανακζτουςα αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ υπεργολάβουσ, 
όπωσ αυτοί περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μζςα τθσ παραγράφου 2.2.9.2 
τθσ παροφςασ, εφόςον το(α) τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει 
υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, υπερβαίνουν ςωρευτικά  το ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό (30%) 
τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, προκειμζνου να μθν ακετοφνται οι υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 
του άρκρου 18 του ν. 4412/2016, δφναται να επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω λόγουσ και για τμιμα ι τμιματα 
τθσ ςφμβαςθσ που υπολείπονται του ωσ άνω ποςοςτοφ.  

Πταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ απαιτεί ι δφναται να 
απαιτιςει τθν αντικατάςταςι του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτισ παρ. 5 και 6 του άρκρου 131 του 
ν. 4412/2016.  

4.5 Φροποποίθςθ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ  

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ κακ’ φλθν αρμόδιασ υπθρεςίασ ι άλλωσ τθσ υπθρεςίασ, θ οποία ορίηεται με 
απόφαςθ τθσ Α.Α. 

4.6 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ  

4.6.1. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει 
τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον: 

α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν. 
4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ  

β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που 
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ 
διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που 
υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του 
Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ. 
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5. ΕΙΔΙΜΡΙ ΡΤΡΙ ΕΜΦΕΝΕΥΗΥ ΦΗΥ ΥΧΞΒΑΥΗΥ  

5.1 Φρόποσ πλθρωμισ  

5.1.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με τον πιο κάτω τρόπο :  

(α) Ροςοςτό τριάντα τοισ εκατό (30%) του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα καταβάλλεται αφοφ ο 
ανάδοχοσ ζχει υλοποιιςει τθν απαιτοφμενθ προετοιμαςία για τθν ζναρξθ του ζργου και ζχει υποβάλλει 
ςτθν Ανακζτουςα Αρχι τθ διλωςθ ζναρξθσ ενόσ προγράμματοσ κατάρτιςθσ , που αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 
33,33% του ςυνόλου των ωφελουμζνων τθσ ςφμβαςθσ.  

Θ υλοποίθςθ από τον ανάδοχο τθσ απαιτοφμενθσ προετοιμαςίασ για τθν ζναρξθ, κα αποδεικνφεται από τα 
επιμζρουσ παραδοτζα, ανά είδοσ ενζργειασ ,ιτοι: 

Για τισ ατομικζσ ςυνεδρίεσ τθσ Συμβουλευτικισ Υποςτιριξθσ  

 Διλωςθ ζναρξθσ δράςθσ  

 Ρρόγραμμα ςυμβουλευτικισ ωφελουμζνων  

 Κατάςταςθ ωφελουμζνων με δείγμα υπογραφισ τουσ 

 Κατάςταςθ ςτελεχϊν ςυμβουλευτικισ 

Για τθν ζνταξθ ωφελουμζνων ςτα Ρρογράμματα Κατάρτιςθσ  

 Διλωςθ ζναρξθσ ενόσ προγράμματοσ κατάρτιςθσ, ςτθν οποία κα αναγράφονται τα ςτοιχεία του 
προγράμματοσ, τα ςτοιχεία του τόπου υλοποίθςθσ και του υπευκφνου προγράμματοσ 

 Αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα κατάρτιςθσ  

 Κατάςταςθ καταρτιηομζνων προγράμματοσ, ςτθν οποία κα αναγράφονται τα ςτοιχεία τουσ και κα 
ςυμπεριλαμβάνεται δείγμα υπογραφισ τουσ 

 Κατάςταςθ τακτικϊν και αναπλθρωτϊν εκπαιδευτϊν, ςτθν οποία κα αναγράφονται τα ςτοιχεία τουσ, 
ο ΣΤΕΡ τουσ και κα ςυμπεριλαμβάνεται δείγμα υπογραφισ τουσ  

 Συμφωνθτικά παραχϊρθςθσ, χριςθσ δομϊν (όπου απαιτείται) 

Για τθν διαδικαςία τθσ Ριςτοποίθςθσ  

 Συμφωνθτικό ςυνεργαςίασ του αναδόχου με τον φορζα πιςτοποίθςθσ φυςικϊν προςϊπων  

 Διαπιςτευμζνο ςχιμα πιςτοποίθςθσ για το αντικείμενο κατάρτιςθσ  

β) Ροςοςτό πενιντα τοισ εκατό (50%) του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα καταβάλλεται αφοφ ο 
ανάδοχοσ υποβάλλει δικαιολογθτικά υλοποίθςθσ που κα τεκμθριϊνουν κατ’ ελάχιςτον, ςωρευτικά:  

1. Διλωςθ ζναρξθσ των άλλων δφο προγραμμάτων κατάρτιςθσ,  που αντιςτοιχοφν ςε ποςοςτό 100% του 
ςυνόλου των ωφελουμζνων  

2. Υλοποίθςθ του 50% του ςυνολικοφ αρικμοφ των ανκρωποωρϊν κατάρτιςθσ  και 

Για τθν πιςτοποίθςθ των ανωτζρω θ Ανακζτουςα Αρχι κα προβαίνει, ενδεικτικά, ςε ζλεγχο: τθσ ορκισ και 
πλιρουσ ςυμπλιρωςθσ των παραδοτζων – δθλϊςεων ζναρξθσ, των μθνιαίων δελτίων 
πραγματοποιθκειςϊν ανκρωποωρϊν κατάρτιςθσ, των βεβαιϊςεων ςυμμετοχισ των ωφελουμζνων ςτισ 
διαδικαςίεσ πιςτοποίθςθσ κ.λπ.  

(γ) Ροςοςτό είκοςι τοισ εκατό (20%) του τελικοφ ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα καταβάλλεται μετά τθν 
οριςτικι παραλαβι του ςυνόλου του αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ από τθν Ανακζτουςα Αρχι και κα γίνει 
μετά τον ζλεγχο τθσ ορκισ υλοποίθςισ του, ςφμφωνα με τα κατατεκειμζνα δικαιολογθτικά, όπωσ αυτά 
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ορίηονται ςτθ ςφμβαςθ, με τα οποία κα διαςφαλίηεται θ υλοποίθςθ των ποςοτικϊν και ποιοτικϊν 
προδιαγραφϊν του.  

Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και 
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/20161, κακϊσ 
και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον 
ζλεγχο και τθν πλθρωμι. 

5.1.2. Τον Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:  

α) Κράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
Συμβάςεων επιβάλλεται  

β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ αρχικισ, 
κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν 
ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων και 
Ρρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016 

γ) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν 
Ρροςφυγϊν (άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016). 

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ 
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%. 

5.1.3. Υπολογιςμόσ τελικοφ ςυμβατικοφ κόςτουσ:  

Τα ςυνολικό κόςτοσ τθσ ςφμβαςθσ υπολογίηεται, 

o Για τισ ςυνεδρίεσ ςυμβουλευτικισ, ωσ ΑΥΥ * ΜΥ όπου ΑΣΣ: Αρικμόσ Συνεδριϊν Συμβουλευτικισ, ΚΣ: 
Κόςτοσ Συμβουλευτικισ 

o Για τα τμιματα κατάρτιςθσ, ωσ (ΑΥΜ * Ω * ΜΑΘΜ) + (ΑΥΜ * Χ * ΜΑΣΑ)  όπου ΑΣ : Αρικμόσ 
Συμμετεχόντων ςτθν Κατάρτιςθ, Ω : Ϊρεσ Θεωρθτικισ κατάρτιςθσ Ρρογράμματοσ,  ΚΑΘΚ : Κόςτοσ 
Ανκρωποϊρασ Θεωρθτικισ Κατάρτιςθσ,  Υ: Ϊρεσ Ρρακτικισ άςκθςθσ, ΚΑΡΑ: Κόςτοσ Ανκρωποϊρασ 
Ρρακτικισ άςκθςθσ 

o Για τθν Ριςτοποίθςθ, ωσ ΑΥ * ΜΣ όπου ΑΣΡ: Αρικμόσ ςυμμετεχόντων ςτθν Ριςτοποίθςθ– ΚΡ: Κόςτοσ 
Ριςτοποίθςθσ / ωφελοφμενο . 

α.  Σε περίπτωςθ που κατά τθν ζναρξθ υλοποίθςθσ ενόσ Ρρογράμματοσ (Τμιματοσ) κατάρτιςθσ ο αρικμόσ 
των ωφελοφμενων είναι μικρότεροσ του αντίςτοιχου αρχικά δθλωκζντοσ και πάντωσ μεγαλφτεροσ του 
κατϊτατου επιτρεπτοφ ορίου, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ενθμερϊςει εγγράφωσ είτε με τθ διλωςθ 
ζναρξθσ είτε με νεότερο ζγγραφό του τθν Ανακζτουςα Αρχι.  

β. Σε περίπτωςθ που κατά τθν υλοποίθςθ των ςυνεδριϊν ςυμβουλευτικισ ζνασ ωφελοφμενοσ αποχωριςει 
ι για οποιοδιποτε λόγο δεν ολοκλθρϊςει τισ ςυνεδρίεσ, χωρίσ υπαιτιότθτα του αναδόχου, τότε το 
εγκρικζν κόςτοσ υπολογίηεται για τισ πραγματοποιθκείςεσ από τον πάροχο ςυνεδρίεσ. 

γ. Σε περίπτωςθ που κατά τθν υλοποίθςθ τθσ κατάρτιςθσ ζνασ ωφελοφμενοσ αποχωριςει ι υπερβεί το 
ανϊτατο όριο απουςιϊν ι/και για οποιοδιποτε λόγο δεν ολοκλθρϊςει το πρόγραμμα κατάρτιςθσ, χωρίσ 
υπαιτιότθτα του αναδόχου, τότε το εγκρικζν κόςτοσ του Ρρογράμματοσ (Τμιματοσ) και κατ’ επζκταςθ του 
ςυνολικοφ Ρρογράμματοσ μειϊνεται κατά το ποςό που αντιςτοιχεί ςτθν δαπάνθ κατάρτιςθσ που αφορά 

                                                           
1
 Ρρβλ. άρκρο 200 παρ.  5 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 36 του ν. 4497/2017.  
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ςτισ μθ πραγματοποιθκείςεσ ϊρεσ κατάρτιςθσ και ςτθ δαπάνθ του κόςτουσ πιςτοποίθςθσ για τον 
ωφελοφμενο, όπωσ αυτι κα ζχει κακοριςτεί μεταξφ του αναδόχου και των φορζων πιςτοποίθςθσ.  

δ. Σε περίπτωςθ που κάποιοσ ωφελοφμενοσ δεν ςυμμετάςχει ςτθν διαδικαςία πιςτοποίθςθσ γνϊςεων 
χωρίσ υπαιτιότθτα του Αναδόχου τότε το τίμθμα μειϊνεται κατά το ποςό που αντιςτοιχεί ςτθ δαπάνθ του 
κόςτουσ πιςτοποίθςθσ για τον ωφελοφμενο, όπωσ αυτι κα ζχει κακοριςτεί μεταξφ του αναδόχου και των 
φορζων πιςτοποίθςθσ.  

Σθμειϊνεται ότι ςτισ ανωτζρω περιπτϊςεισ, ο ανάδοχοσ  οφείλει να ενθμερϊςει τθν Ανακζτουςα Αρχι. 

5.2 Μιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Μυρϊςεισ  

5.2.1. Ο ανάδοχοσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ ςυνδρομισ λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται υποχρεωτικά 
ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, εάν δεν εκπλθρϊςει τισ 
ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι δεν ςυμμορφωκεί με τισ γραπτζσ εντολζσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, που 
είναι ςφμφωνεσ με τθν ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ διατάξεισ και εάν υπερβεί υπαίτια τθ ςυνολικι προκεςμία 
εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, λαμβανομζνων υπόψθ των παρατάςεων.  

Στθν περίπτωςθ αυτι του κοινοποιείται ειδικι όχλθςθ, θ οποία περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραφι 
των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οφείλει να προβεί αυτόσ, κζτοντασ προκεςμία για τθ ςυμμόρφωςι του, θ 
οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερθ των δεκαπζντε (15) θμερϊν. Αν θ προκεςμία που τεκεί με τθν ειδικι 
όχλθςθ παρζλκει χωρίσ να ςυμμορφωκεί, κθρφςςεται αιτιολογθμζνα ζκπτωτοσ μζςα ςε τριάντα (30) 
θμζρεσ από τθν άπρακτθ πάροδο τθσ ωσ άνω προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ.  

Στον ανάδοχο που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλονται, μετά από κλιςθ του για παροχι 
εξθγιςεων, ακροιςτικά, οι παρακάτω κυρϊςεισ: 
α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 
β) είςπραξθ εντόκωσ τθσ προκαταβολισ που τυχόν  χορθγικθκε, είτε από ποςόν που δικαιοφται να λάβει, 
είτε με κατάκεςθ του ποςοφ από τον ίδιο, είτε με κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ προκαταβολισ. Ο υπολογιςμόσ 
των τόκων γίνεται από τθν θμερομθνία λιψθσ τθσ προκαταβολισ μζχρι τθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ 
απόφαςθσ κιρυξισ του ωσ εκπτϊτου, με το ιςχφον κάκε φορά ανϊτατο όριο επιτοκίου για τόκο από 
δικαιοπραξία, από τθν θμερομθνία δε αυτι και μζχρι τθσ επιςτροφισ τθσ, με το ιςχφον κάκε φορά 
επιτόκιο για τόκο υπερθμερίασ.  

5.2.2.  Αν οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ 
ςφμβαςθσ και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, επιβάλλονται εισ βάροσ του 
ποινικζσ ριτρεσ, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Ροινικζσ ριτρεσ δφναται να 
επιβάλλονται και για πλθμμελι εκτζλεςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ. 
 

Οι ποινικζσ ριτρεσ υπολογίηονται ωσ εξισ: 

α) για κακυςτζρθςθ που περιορίηεται ςε χρονικό διάςτθμα που δεν υπερβαίνει το 50% τθσ 
προβλεπόμενθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ ι ςε περίπτωςθ τμθματικϊν/ενδιαμζςων προκεςμιϊν 
τθσ αντίςτοιχθσ προκεςμίασ επιβάλλεται ποινικι ριτρα 2,5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ ΦΡΑ των 
υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα, 

β) για κακυςτζρθςθ που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινικι ριτρα 5% χωρίσ ΦΡΑ επί τθσ ςυμβατικισ 
αξίασ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα, 

γ) οι ποινικζσ ριτρεσ για υπζρβαςθ των τμθματικϊν προκεςμιϊν είναι ανεξάρτθτεσ από τισ επιβαλλόμενεσ 
για υπζρβαςθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ και δφνανται να ανακαλοφνται με αιτιολογθμζνθ 
απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν οι υπθρεςίεσ που αφοροφν ςτισ ωσ άνω τμθματικζσ προκεςμίεσ 
παραςχεκοφν μζςα ςτθ ςυνολικι τθσ διάρκεια και τισ εγκεκριμζνεσ παρατάςεισ αυτισ και με τθν 
προχπόκεςθ ότι το ςφνολο τθσ ςφμβαςθσ ζχει εκτελεςτεί πλιρωσ, 
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δ) Το ςφνολο των ποινικϊν ρθτρϊν που τυχόν κα που επιβλθκοφν για πλθμμελι εκτζλεςθ των ςυμβατικϊν 
υποχρεϊςεων, δεν μπορεί να υπερβαίνει το δζκα τοισ εκατό (10%) τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ αν 
αιτιολογθμζνα θ ανακζτουςα αρχι αποφαςίςει αλλιϊσ. 

Το ποςό των ποινικϊν ρθτρϊν αφαιρείται/ςυμψθφίηεται από/με τθν αμοιβι του αναδόχου.  
Θ επιβολι ποινικϊν ρθτρϊν δεν ςτερεί από τθν ανακζτουςα αρχι το δικαίωμα να κθρφξει τον ανάδοχο 
ζκπτωτο. 

5.3 Διοικθτικζσ προςφυγζσ κατά τθ διαδικαςία εκτζλεςθσ των ςυμβάςεων   

Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων των 
άρκρων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 6.1. (Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν), 6.4. 
(Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ), κακϊσ και κατϋ εφαρμογι των ςυμβατικϊν όρων να 
αςκιςει προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ μζςα 
ςε ανατρεπτικι προκεςμία (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ κοινοποίθςθσ ι τθσ πλιρουσ γνϊςθσ τθσ 
ςχετικισ απόφαςθσ. Θ εμπρόκεςμθ άςκθςθ τθσ προςφυγισ αναςτζλλει τισ επιβαλλόμενεσ κυρϊςεισ. Επί 
τθσ προςφυγισ αποφαςίηει το αρμοδίωσ αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του 
προβλεπόμενου ςτισ περιπτϊςεισ βϋ και δϋ τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 221 του ν.4412/2016 
οργάνου, εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν άςκθςι τθσ, άλλωσ κεωρείται ωσ ςιωπθρϊσ 
απορριφκείςα. Κατά τθσ απόφαςθσ αυτισ δεν χωρεί θ άςκθςθ άλλθσ οποιαςδιποτε φφςθσ διοικθτικισ 
προςφυγισ. Αν κατά τθσ απόφαςθσ που επιβάλλει κυρϊςεισ δεν αςκθκεί εμπρόκεςμα θ προςφυγι ι αν 
απορριφκεί αυτι από το αποφαινόμενο αρμοδίωσ όργανο, θ απόφαςθ κακίςταται οριςτικι. Αν αςκθκεί 
εμπρόκεςμα προςφυγι, αναςτζλλονται οι ςυνζπειεσ τθσ απόφαςθσ μζχρι αυτι να οριςτικοποιθκεί. 

5.4 Δικαςτικι επίλυςθ διαφορϊν 

Κάκε διαφορά μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν που προκφπτει από τισ ςυμβάςεισ που ςυνάπτονται ςτο 
πλαίςιο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ , επιλφεται με τθν άςκθςθ προςφυγισ ι αγωγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο 
τθσ Ρεριφζρειασ, ςτθν οποία εκτελείται εκάςτθ ςφμβαςθ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτισ παρ. 1 ζωσ 
και 6 του άρκρου 205Α του ν. 4412/2016. Ρριν από τθν άςκθςθ τθσ προςφυγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο 
προθγείται υποχρεωτικά θ τιρθςθ τθσ προβλεπόμενθσ ςτο άρκρο 205 ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ, 
διαφορετικά θ προςφυγι απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 
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6. ΕΙΔΙΜΡΙ ΡΤΡΙ ΕΜΦΕΝΕΥΗΥ  

6.1  Σαρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ  

Θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ και θ διοίκθςθ αυτισ κα διενεργθκεί από τθν  Επιτροπι 
Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ, θ οποία και κα ειςθγείται  ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο για όλα τα 
ηθτιματα που αφοροφν ςτθν προςικουςα εκτζλεςθ όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και ςτθν εκπλιρωςθ 
των υποχρεϊςεων του αναδόχου, ςτθ λιψθ των επιβεβλθμζνων μζτρων λόγω μθ τιρθςθσ των ωσ άνω 
όρων και ιδίωσ για ηθτιματα που αφοροφν ςε τροποποίθςθ του αντικειμζνου και παράταςθ τθσ διάρκειασ 
τθσ ςφμβαςθσ, υπό τουσ όρουσ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016.  

6.2  Διάρκεια ςφμβαςθσ  

6.2.1. Θ διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ είναι εννιά (9 μινεσ) και ορίηεται από τθν επόμενθ τθσ υπογραφι τθσ.  

6.2.2. Θ  ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ μπορεί να παρατείνεται μετά από  αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ μζχρι το 50% αυτισ φςτερα από ςχετικό αίτθμα του  αναδόχου που υποβάλλεται πριν 
από τθ λιξθ τθσ διάρκειάσ τθσ, ςε αντικειμενικά δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ που δεν οφείλονται ςε 
υπαιτιότθτα του αναδόχου. Αν λιξει θ ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ 
αίτθμα παράταςθσ ι, αν λιξει θ παρατακείςα, κατά τα ανωτζρω, διάρκεια, χωρίσ να υποβλθκοφν ςτθν 
ανακζτουςα αρχι τα παραδοτζα τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ. Αν οι υπθρεςίεσ 
παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, και μζχρι λιξθσ 
του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε επιβάλλονται εισ βάροσ του ποινικζσ ριτρεσ, ςφμφωνα με το 
άρκρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 5.2.2 τθσ παροφςασ. 

6.3 Σαραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ  

6.3.1 Θ παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι παραδοτζων γίνεται από επιτροπι παραλαβισ που 
ςυγκροτείται, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3 του άρκρου 221 του ν. 4412/2016. 

6.3.2 Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ διενεργείται ο απαιτοφμενοσ ζλεγχοσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθ 
ςφμβαςθ, μπορεί δε να καλείται να παραςτεί και ο ανάδοχοσ. Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ, θ 
επιτροπι παραλαβισ: α) είτε παραλαμβάνει τισ ςχετικζσ υπθρεςίεσ ι παραδοτζα, εφόςον καλφπτονται οι 
απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ ζγκριςθ ι απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, β) είτε ειςθγείται για 
τθν παραλαβι με παρατθριςεισ ι τθν απόρριψθ των παρεχομζνων υπθρεςιϊν ι παραδοτζων, ςφμφωνα 
με τισ παραγράφουσ 3 και 4. Τα ανωτζρω εφαρμόηονται και ςε τμθματικζσ παραλαβζσ.  

6.3.3 Αν θ επιτροπι παραλαβισ κρίνει ότι οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ι τα παραδοτζα δεν 
ανταποκρίνονται πλιρωσ ςτουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, ςυντάςςεται πρωτόκολλο προςωρινισ παραλαβισ, 
που αναφζρει τισ παρεκκλίςεισ που διαπιςτϊκθκαν από τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και γνωμοδοτεί αν οι 
αναφερόμενεσ παρεκκλίςεισ επθρεάηουν τθν καταλλθλότθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι παραδοτζων 
και ςυνεπϊσ αν μποροφν οι τελευταίεσ να καλφψουν τισ ςχετικζσ ανάγκεσ.  

6.3.4 Για τθν εφαρμογι τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου ορίηονται τα ακόλουκα:  

α) Στθν περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι, δεν επθρεάηεται θ καταλλθλότθτα, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ 
του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκρικεί θ παραλαβι των εν λόγω παρεχόμενων 
υπθρεςιϊν ι παραδοτζων, με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, θ οποία κα πρζπει να είναι ανάλογθ 
προσ τισ διαπιςτωκείςεσ παρεκκλίςεισ. Μετά τθν ζκδοςθ τθσ ωσ άνω απόφαςθσ, θ επιτροπι παραλαβισ 
υποχρεοφται να προβεί ςτθν οριςτικι παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι παραδοτζων τθσ 
ςφμβαςθσ και να ςυντάξει ςχετικό πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν 
απόφαςθ.  
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β) Αν διαπιςτωκεί ότι επθρεάηεται θ καταλλθλότθτα, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμόδιου 
αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ι τα παραδοτζα, με τθν επιφφλαξθ 
των οριηομζνων ςτο άρκρο 220.  

6.3.5 Αν παρζλκει χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο των τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ 
του παραδοτζου από τον οικονομικό φορζα και δεν ζχει εκδοκεί πρωτόκολλο παραλαβισ τθσ 
παραγράφου 2 ι πρωτόκολλο με παρατθριςεισ τθσ παραγράφου 3, κεωρείται ότι θ παραλαβι ζχει 
ςυντελεςκεί αυτοδίκαια.  

6.3.6 Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου, 
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθ ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με 
απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και 
τα μζλθ τθσ επιτροπισ τθσ παραγράφου 1. Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ 
διαδικαςίεσ παραλαβισ που προβλζπονται από τθν ςφμβαςθ και ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα. Οι 
εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκαταβολισ και καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφονται πριν τθν ολοκλιρωςθ όλων 
των προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων. Οποιαδιποτε 
ενζργεια που ζγινε από τθν αρχικι επιτροπι παραλαβισ, δεν λαμβάνεται υπόψθ. 

Θ παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων γίνεται από επιτροπι παραλαβισ που 
ςυγκροτείται, ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 3 και 11 περ. δ’ του άρκρου 221 του ν. 4412/2016.  

6.4  Απόρριψθ παραδοτζων – Αντικατάςταςθ  

Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρου ι μζρουσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι /και 
παραδοτζων, με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ μπορεί να 
εγκρίνεται αντικατάςταςθ των υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων αυτϊν με άλλα, που να είναι ςφμφωνα με 
τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. Αν θ 
αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, θ προκεςμία που ορίηεται για 
τθν αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 25% τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, ο δε 
ανάδοχοσ υπόκειται ςε ποινικζσ ριτρεσ, ςφμφωνα με το άρκρο 218 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 
5.2.2 τθσ παροφςασ, λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. 

Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τισ υπθρεςίεσ ι/και τα παραδοτζα που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν 
προκεςμία που του τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει θ ςυνολικι διάρκεια, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και 
υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. 

6.5 Αναπροςαρμογι τιμισ  

Δεν ζχει εφαρμογι ςτθν παροφςα. 

6.6  Ματαγγελία τθσ ςφμβαςθσ- Χποκατάςταςθ αναδόχου  

6.6.1 Στθν περίπτωςθ που, κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ καταδικαςτεί αμετάκλθτα για 
ζνα από τα αδικιματα που αναφζρονται ςτθν παρ. 2.2.3.1 τθσ παροφςασ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται να 
καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ 
ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρϊν ςυμβάςεων.  
 
6.6.2 Εάν ο ανάδοχοσ πτωχεφςει ι υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τεκεί υπό 
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ ι αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε 
ανάλογθ κατάςταςθ, προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου, 
θ ανακζτουςα αρχι δφναται, ομοίωσ, να καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν 
αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΚ.  
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6.6.3 Σε αμφότερεσ τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται να 
προςκαλζςει τον/τουσ επόμενο/ουσ, κατά ςειρά, μειοδότθ/εσ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ τθσ 
ςυγκεκριμζνθσ ςφμβαςθσ και να του/τουσ προτείνει να αναλάβει/ουν τθν παροχι των υπθρεςιϊν του 
εκπτϊτου αναδόχου, με τουσ ίδιουσ όρουσ και προχποκζςεισ και βάςει τθσ προςφοράσ που είχε υποβάλει 
ο ζκπτωτοσ (ρθτι ριτρα υποκατάςταςθσ).  
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ΣΑΤΑΤΦΗΞΑΦΑ 
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ΣΑΤΑΤΦΗΞΑ Ι – Αναλυτικι Σεριγραφι Φυςικοφ και Ρικονομικοφ Αντικειμζνου τθσ Υφμβαςθσ  

ΞΕΤΡΥ Α - ΣΕΤΙΓΤΑΦΗ ΦΧΥΙΜΡΧ ΑΟΦΙΜΕΙΞΕΟΡΧ ΦΗΥ ΥΧΞΒΑΥΗΥ 

 

Α1. Σροφίλ Ανακζτουςασ Αρχισ 

Θ "ΑΟΑΣΦΧΠΙΑΜΗ ΟΡΞΡΧ ΘΕΥΥΑΝΡΟΙΜΗΥ Α.Ε. - Αναπτυξιακι Ανϊνυμθ Εταιρία ΡΦΑ" ιδρφκθκε τον 
Ιοφλιο του 1992 με πρωτοβουλία των φορζων τθσ Αυτοδιοίκθςθσ του Νομοφ, Συνεταιριςμϊν και άλλων 
τοπικϊν φορζων.  

Μζτοχοι τθσ Εταιρίασ είναι : 

- Ρεριφζρεια Κεντρικισ Μακεδονίασ 
- Ρεριφερειακό Ταμείο Ανάπτυξθσ Κεντρικισ Μακεδονίασ 
- Ρεριφερειακι Ζνωςθ Διμων Κεντρικισ Μακεδονίασ 
- 10 Διμοι του Νομοφ Θεςςαλονίκθσ 
- Επιχείρθςθ Εκμετάλλευςθσ Ιαματικϊν Ρθγϊν Λαγκαδά 
- Α.Ε. Ιαματικϊν Λουτρϊν Νζασ Απολλωνίασ 
- H Ζνωςθ Γεωργικϊν Συνεταιριςμϊν Λαγκαδά 
- 5 Αγροτικοί - Αλιευτικοί Συνεταιριςμοί  
- 2 Αλιευτικοί Σφλλογοι  
- Ο Σφνδεςμοσ Εξαγωγζων Β. Ελλάδοσ (Σ.Ε.Β.Ε.) 
- Το Εκνικό Κζντρο Ζρευνασ και Τεχνολογικισ Ανάπτυξθσ - (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) 
- Το Εργατικό Κζντρο Θεςςαλονίκθσ (Ε.Κ.Θ.) 
- Θ Ζνωςθ Οινοπαραγωγϊν Αμπελϊνα B. Ελλάδασ - (ΕΝ.Ο.Α.Β.Ε.) ΑΕ  
- Θ Ζνωςθ Νζων Αγροτϊν Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Θεςςαλονίκθσ  
- Ιερά Μθτρόπολθ Θεςςαλονίκθσ  

Θ ςυμμετοχι ενόσ τόςο μεγάλου φάςματοσ φορζων δθμιοφργθςε ςθμαντικζσ δυνατότθτεσ για τθν 
αποτελεςματικι ςυμβολι τθσ Εταιρίασ ςτθν αναπτυξιακι διαδικαςία του Νομοφ και ευρφτερα τθσ 
Κεντρικισ Μακεδονίασ. 

 Βαςικι ςτόχευςθ τθσ Εταιρίασ απετζλεςε από τθν πρϊτθ περίοδο τθσ ίδρυςθσ τθσ θ λειτουργία τθσ ωσ 
φορζα κινθτοποίθςθσ του ενδογενοφσ αναπτυξιακοφ δυναμικοφ του Νομοφ και ευρφτερα τθσ Κεντρικισ 
Μακεδονίασ, ςυντονιςμοφ και διαχείριςθσ αναπτυξιακϊν Ρρογραμμάτων.  

Στο πλαίςιο αυτό βαςικζσ προτεραιότθτεσ και άξονεσ δράςθσ τθσ Εταιρίασ αποτελοφν : 

 Ο αναπτυξιακόσ ςχεδιαςμόσ των αγροτικϊν περιοχϊν του Νομοφ και ευρφτερα τθσ Κεντρικισ 
Μακεδονίασ 

 Θ προϊκθςθ και διαχείριςθ ολοκλθρωμζνων προγραμμάτων ανάπτυξθσ τθσ περιοχισ 

 Θ ανάλθψθ πρωτοβουλιϊν ςε κζματα προςταςίασ και διαχείριςθσ του φυςικοφ περιβάλλοντοσ και τθσ 
πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ 

 Θ ςτιριξθ των φορζων τθσ Αυτοδιοίκθςθσ ςτον αναπτυξιακό τουσ ρόλο 

 Θ παροχι πλθροφόρθςθσ και τεχνικισ ςτιριξθσ ςτουσ φορείσ και τουσ κατοίκουσ τθσ υπαίκρου 

 Θ υποςτιριξθ, κατάρτιςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ τθσ περιοχισ και θ διευκόλυνςθ τθσ ζνταξθσ του 
ςτθν αγορά εργαςίασ. 
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Α2. Η Σράξθ «Ματάρτιςθ Ανζργων για τθν απόκτθςθ δεξιοτιτων επιχειρθματικότθτασ ςτθν εγκεκριμζνθ 
περιοχι εφαρμογισ ΦΑΣΦΡΜ/ΣΑΑ/ΕΣΑΝΘ που περιλαμβάνει τουσ Διμουσ Ναγκαδά, Βόλβθσ και 
τμιματα των Διμων Ωραιοκάςτρου, Θζρμθσ, Θερμαϊκοφ, Συλαίασ-Χορτιάτθ και Δζλτα του Οομοφ 
Θεςςαλονίκθσ» 

Θ πράξθ με τίτλο «Κατάρτιςθ Ανζργων για τθν απόκτθςθ δεξιοτιτων επιχειρθματικότθτασ ςτθν 
εγκεκριμζνθ περιοχι εφαρμογισ ΤΑΡΤΟΚ/ΡΑΑ/ΕΡΑΛΘ των Διμων Λαγκαδά, Βόλβθσ και τμθμάτων των 
Διμων Ωραιοκάςτρου, Θζρμθσ, Θερμαϊκοφ, Ρυλαίασ – Χορτιάτθ και Δζλτα ςτο Νομό Θεςςαλονίκθσ», 
υλοποιείται ςτο πλαίςιο του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ τθσ Ρεριφζρειασ Κεντρικισ Μακεδονίασ, με 
βάςθ τθν Απόφαςθ Ζνταξθσ με αρ. πρωτ.: 6398/1-11-2019 τθσ Ειδικισ Υπθρεςίασ Διαχείριςθσ Ε.Ρ. 
Ρεριφζρειασ Κεντρικισ Μακεδονίασ και κωδικό ΟΡΣ 5049002, ωσ ακολοφκωσ:      

ΕΣΙΧΕΙΤΗΥΙΑΜΡ ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ: Κεντρικι Μακεδονία ΜΩΔ.  6 

ΑΠΡΟΑΥ ΣΤΡΦΕΤΑΙΡΦΗΦΑΥ:  Ρροϊκθςθ τθσ κοινωνικισ ζνταξθσ και τθσ καταπολζμθςθσ 
τθσ φτϊχειασ  

ΜΩΔ.  ΑΞ09Β 

ΜΑΦΗΓΡΤΙΑ ΣΕΤΙΦΕΤΕΙΑΥ: Λιγότερο ανεπτυγμζνεσ περιφζρειεσ ΜΩΔ.  1 

ΘΕΞΑΦΙΜΡΥ ΥΦΡΧΡΥ: Ρροϊκθςθ τθσ κοινωνικισ ζνταξθσ και τθσ καταπολζμθςθσ τθσ 
φτϊχειασ και κάκε διάκριςθσ 

ΜΩΔ. 09 

ΕΣΕΟΔΧΦΙΜΗ ΣΤΡΦΕΤΑΙΡΦΗΦΑ: Στρατθγικζσ τοπικισ ανάπτυξθσ με πρωτοβουλία των 
τοπικϊν κοινοτιτων  

ΜΩΔ. 9vi 

ΕIΔΙΜΡΥ ΥΦΡΧΡΥ Ολοκλθρωμζνεσ παρεμβάςεισ τοπικοφ ι περιφερειακοφ χαρακτιρα για 
ενδογενι τοπικι ανάπτυξθ και άρςθ των τοπικϊν ανιςοτιτων και αδυναμιϊν 

ΜΩΔ. 
9vi1 

 

Θ πράξθ απευκφνεται ςε 60 ανζργουσ άνεργοι ι άνεργοι νζοι επιςτιμονεσ που ζχουν επαγγελματικζσ 
γνϊςεισ και εμπειρίεσ ςχετικζσ με το αντικείμενο τθσ κατάρτιςθσ. 

Αντικείμενο τθσ είναι θ υλοποίθςθ προγραμμάτων επαγγελματικισ ςυμβουλευτικισ, επαγγελματικισ 
κατάρτιςθσ και πιςτοποίθςθσ δεξιοτιτων και προςόντων άνεργων με ςτόχο τθν αναβάκμιςθ των 
προςόντων τουσ και τθν απόκτθςθ δεξιοτιτων επιχειρθματικότθτασ μζςω υλοποίθςθσ δράςεων 
Συμβουλευτικισ, Κατάρτιςθσ και Ριςτοποίθςθσ.  

 

Α3. Η Σεριοχι Σαρζμβαςθσ  

Ωσ περιοχι παρζμβαςθσ τθσ πράξθσ, ορίηεται θ περιοχι εφαρμογισ του Τοπικοφ Ρρογράμματοσ 
ΤΑΡΤΟΚ/ΡΑΑ/ΕΡΑΛΘ που περιλαμβάνει τουσ Διμουσ Λαγκαδά, Βόλβθσ και τμιματα των Διμων 
Ωραιοκάςτρου, Θζρμθσ, Θερμαϊκοφ, Ρυλαίασ-Χορτιάτθ και Δζλτα του Νομοφ Θεςςαλονίκθσ (όπωσ 
εγκρίκθκε με τθν Αρ.Ρρωτ. 3206/2016 (ΦΕΚ 4111/Βϋ/2016) απόφαςθ του Υπουργοφ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ 
και Τροφίμων. 

Αναλυτικά θ περιοχι παρζμβαςθσ είναι: 

 Ο Διμοσ Λαγκαδά (όλα τα Δθμοτικά Διαμερίςματα) 

 Ο Διμοσ Βόλβθσ (όλα τα Δθμοτικά Διαμερίςματα) 

 Τα Δθμοτικά Διαμερίςματα: Μεςαίο, Ν. Φιλαδζλφεια, Νεοχωροφδα, Ρεντάλοφοσ, Δρυμόσ, Λθτι, 
Μελιςςοχϊρι και Ωραιόκαςτρο από το Διμο Ωραιοκάςτρου 

 Τα Δθμοτικά Διαμερίςματα: Αγία Ραραςκευι, Αγ. Αντϊνιοσ, Βαςιλικά, Λιβάδι, Ρεριςτερά, 
Σουρωτι, Ταγαράδεσ, Κάτω Σχολάρι από το Διμο Θζρμθσ  

 Τα Δθμοτικά Διαμερίςματα: Επανομι, Μεςθμζρι, Αγγελοχϊρι, Νζα Κεραςιά, Νζα Μθχανιϊνα από 
το Διμο Θερμαϊκοφ  

 Τα Δθμοτικά Διαμερίςματα: Αςβεςτοχϊρι, Εξοχι, Φίλυρο και Χορτιάτθ από το Διμο Ρυλαίασ-
Χορτιάτθ 

 Τα Δθμοτικά Διαμερίςματα: Διαβατά, Καλοχϊρι, Ν. Μαγνθςία και Σίνδοσ από το Διμο Δζλτα 
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Σελίδα 53 

 

Α4. Αντικείμενο τθσ παροφςασ Υφμβαςθσ   

Θ Ρράξθ με τίτλο «Κατάρτιςθ Ανζργων για τθν απόκτθςθ δεξιοτιτων επιχειρθματικότθτασ ςτθν 
εγκεκριμζνθ περιοχι εφαρμογισ ΤΑΡΤΟΚ/ΡΑΑ/ΕΡΑΛΘ που περιλαμβάνει τουσ Διμουσ Λαγκαδά, Βόλβθσ 
και τμιματα των Διμων Ωραιοκάςτρου, Θζρμθσ, Θερμαϊκοφ, Ρυλαίασ-Χορτιάτθ και Δζλτα του Νομοφ 
Θεςςαλονίκθσ» ςτθν οποία εμπίπτει θ παροφςα ςφμβαςθ απαρτίηεται από τρία ςυνολικά υποζργα: 

o ΥΡΟΕΓΟ 1: Συμβουλευτικι Επαγγελματικοφ Ρροςανατολιςμοφ, Κατάρτιςθ - Ριςτοποίθςθ 

o ΥΡΟΕΓΟ 2: Καταβολι εκπαιδευτικϊν επιδομάτων 

o ΥΡΟΕΓΟ 3: Συντονιςμόσ Διαχείριςθ Ραρακολοφκθςθ και Δθμοςιότθτα 

 
Τα υποζργα 2 και 3 υλοποιοφνται αποκλειςτικά από τθν Ανακζτουςα Αρχι με ιδία μζςα, ενϊ το υποζργο 
1, το οποίο αποτελεί το προκθρυςςόμενο με τθν παροφςα ζργο, κα υλοποιθκεί από ανάδοχο φορζα (ι 
ζνωςθ φορζων) ο οποίοσ κα προκφψει από τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ και κα απευκφνεται 
δεςμευτικά ςτο ςφνολο των ωφελουμζνων των οποίων τθν ευκφνθ προςζλκυςθσ και επιλογισ φζρει θ 
Ανακζτουςα Αρχι. 

Το προκθρυςςόμενο με τθν παροφςα ζργο «Συμβουλευτικι Επαγγελματικοφ Ρροςανατολιςμοφ, 
Κατάρτιςθ – Ριςτοποίθςθ» αφορά ςτθν υλοποίθςθ τθσ ακόλουκθσ δζςμθσ δράςεων με αποδζκτθ 60 
ανζργουσ που κατοικοφν ςτθν εγκεκριμζνθ περιοχι εφαρμογισ του Τοπικοφ Ρρογράμματοσ 
ΤΑΡΤΟΚ/ΡΑΑ/ΕΡΑΛΘ που περιλαμβάνει τουσ Διμουσ Λαγκαδά, Βόλβθσ και τμιματα των Διμων 
Ωραιοκάςτρου, Θζρμθσ, Θερμαϊκοφ, Ρυλαίασ-Χορτιάτθ και Δζλτα του Νομοφ Θεςςαλονίκθσ: 

 Συμβουλευτικι με ςτόχο τθ διερεφνθςθ αναγκϊν, τον προςωπικό και επαγγελματικό απολογιςμό και 
τθν κατάρτιςθ ατομικοφ ςχεδίου δράςθσ, 3 ωρϊν για κάκε ζνα από τουσ 60 ωφελοφμενουσ  

 Ρρογράμματα Κατάρτιςθσ (3 ςυνολικά), διάρκειασ 190 ωρϊν για κάκε ωφελοφμενο, ςε οριηόντια 
κζματα επιχειρθματικότθτασ (ίδρυςθ και λειτουργία ΜΜΕ, νομικό, κεςμικό, φορολογικό πλαίςιο, 
οργάνωςθ και διοίκθςθ ΜΜΕ, πθγζσ χρθματοδότθςθσ, κ.α.) και ςε εξειδικευμζνα κεματικά 
αντικείμενα, όπωσ αναλφονται παρακάτω.  

 Ριςτοποίθςθ από διαπιςτευμζνουσ φορείσ πιςτοποίθςθσ δεξιοτιτων και επαγγελματικϊν προςόντων 
βάςει αναγνωριςμζνων προτφπων. 

Θ ςυμμετοχι των ωφελουμζνων ςτο ςφνολο των τριϊν παραπάνω δράςεων είναι υποχρεωτικι. 

Θ παροφςα ςφμβαςθ δεν υποδιαιρείται ςε τμιματα, προςφορζσ ςυνεπϊσ υποβάλλονται επί ποινι 
απαραδζκτου για το ςφνολο των ηθτοφμενων υπθρεςιϊν τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  

 
Ακολουκεί αναλυτικι παρουςίαςθ, του αντικειμζνου τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ: 

«ΕΝΕΓΕΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΘΣ ΚΑΤΑΤΙΣΘΣ ΚΑΙ ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΣΘΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΑΡΟΚΤΘΣΘ ΔΕΞΙΟΤΘΤΩΝ 
ΕΡΙΧΕΙΘΜΑΤΙΚΟΤΘΤΑΣ» 

Α) ΜΑΦΑΤΦΙΥΗ 

Κατάρτιςθ 60 ανζργων ςτουσ ςτρατθγικοφσ τομείσ του τουριςμοφ, τθσ αγροδιατροφισ και του εξαγωγικοφ 
εμπορίου, ςε προγράμματα διάρκειασ 190 ωρϊν (140 ϊρεσ κεωρία και 50 ϊρεσ πρακτικι άςκθςθ). 

Συγκεκριμζνα: 

1. Σρόγραμμα κατάρτιςθσ 20 ανζργων με τίτλο: «ΕΟΑΤΠΗ ΕΣΙΧΕΙΤΗΞΑΦΙΜΗΥ ΔΤΑΥΦΗΤΙΡΦΗΦΑΥ ΥΦΡΟ 

ΜΝΑΔΡ ΦΡΧ ΦΡΧΤΙΥΞΡΧ» 

2. Σρόγραμμα Ματάρτιςθσ 20 ανζργων με τίτλο: «ΕΣΙΧΕΙΤΗΞΑΦΙΜΡΦΗΦΑ – ΞΑΤΜΕΦΙΟΓΜ & ΕΠΑΓΩΓΕΥ 

ΣΑΤΑΔΡΥΙΑΜΩΟ ΣΤΡΛΡΟΦΩΟ» 

3. Σρόγραμμα Ματάρτιςθσ 20 ανζργων με τίτλο: «ΕΟΑΤΠΗ ΕΣΙΧΕΙΤΗΞΑΦΙΜΗΥ ΔΤΑΥΦΗΤΙΡΦΗΦΑΥ ΥΦΡΟ 

ΜΝΑΔΡ ΦΗΥ ΑΓΤΡΔΙΑΦΤΡΦΗΥ» 
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Τα προγράμματα κατάρτιςθσ ανά ενότθτα ζχουν ςχεδιαςτεί ωσ εξισ:  

1. Σρόγραμμα Ματάρτιςθσ : Ζναρξθ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ ςτον κλάδο του τουριςμοφ 

1. Αυτοαπαςχόλθςθ ςτθν Ε.Ε και ςτθν Ελλάδα ( 5 ϊρεσ) 

 Οι ΜΜΕ ςτθν Ελλάδα και ςτθν Ε.Ε 

2. Κδρυςθ και Νειτουργία Ατομικϊν ΞΞΕ (5 ϊρεσ) 

 Λογιςτικζσ και φορολογικζσ διαδικαςίεσ ίδρυςθσ Μ.Μ.Ε., Τιρθςθ βιβλίων, ζκδοςθ 
ςτοιχείων του Κ.Β.Σ, καταχϊρθςθ ςτοιχείων και υποβολι δθλϊςεων ΦΡΑ, 
φορολογικζσ δθλϊςεισ. Αντιμετϊπιςθ διαδικαςτικϊν προβλθμάτων ςτισ 
εμπλεκόμενεσ με τισ ΜΜΕ υπθρεςίεσ, όπωσ ΔΟΥ, αςφαλιςτικοί φορείσ κ. ά. 

3. Ρργάνωςθ και Διοίκθςθ ΞΞΕ (10 ϊρεσ) 

 Ρρογραμματιςμόσ  

 Βαςικζσ Αρχζσ Οργάνωςθσ ΜΜΕ 

 Επιλογι και πρόςλθψθ προςωπικοφ 

 Επικοινωνία και Ζλεγχοσ 

 Ρλθροφοριακά ςυςτιματα διοίκθςθσ 

 Χριςθ Τεχνολογιϊν Αυτοματιςμοφ γραφείου 

4. Φρόποι Χρθματοδότθςθσ Επιχειριςεων (5 ϊρεσ) 

 Ρθγζσ και τρόποι χρθματοδότθςθσ των επιχειριςεων (Leasing, factoring, 
forefeiting, franchising), επενδυτικζσ ευκαιρίεσ, αναπτυξιακοί νόμοι και 
κανονιςμοί. 

5. Βαςικζσ Αρχζσ Νογιςτικισ (10 ϊρεσ) 

 Χρθματοοικονομικι και διοικθτικι λογιςτικι – κοςτολόγθςθ 

 Κϊδικασ Βιβλίων και Στοιχείων 

 Φορολογία ειςοδιματοσ φυςικϊν και νομικϊν προςϊπων 

 Ρακζτα Μθχανογραφθμζνθσ Λογιςτικισ (Εμπορικι Διαχείριςθ Ζςοδα-Ζξοδα. 
Γενικι Λογιςτικι) 

6. Χριςθ εφαρμογϊν Η/Χ (5 ϊρεσ) 

 Λογιςμικό Εφαρμογϊν 

 Υπθρεςίεσ διαδικτφου 

 Ρλθροφοριακά ςυςτιματα 

7. Ειςαγωγι ςτον τουριςμό  (10 ϊρεσ) 

 Θ ζννοια του Τουριςμοφ 

 Μεγζκθ του παγκόςμιου τουριςμοφ  

 Βαςικά μεγζκθ του ελλθνικοφ τουριςμοφ 

 Φορείσ του ελλθνικοφ τουριςμοφ 

8. Μανόνεσ ςυμπεριφοράσ και εμφάνιςθσ (10 ϊρεσ) 

 Εμφάνιςθ εργαηόμενου 

 Συμπεριφορά εργαηόμενου 

 Ρεικαρχικά παραπτϊματα 

 Εμφάνιςθ και υγιεινι ςτο χϊρο εργαςίασ 

 Ο εργαηόμενοσ ωσ εκπρόςωποσ τθσ επιχείρθςθσ 

9. Εξυπθρζτθςθ πελατϊν (15 ϊρεσ) 

 Ειςαγωγικζσ ζννοιεσ  

 Ροιότθτα – Ικανοποίθςθ – Αξιοπιςτία 

 Ρθγζσ και διαχείριςθ παραπόνων 

 Στρατθγικζσ ανάκτθςθσ εξυπθρζτθςθσ (επανόρκωςθσ) 
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Σελίδα 55 

 

10. Ηλεκτρονικό Εμπόριο ςτον τουριςμό (18 ϊρεσ) 

 Βαςικζσ Αρχζσ Μάρκετινγκ 

 Αρχζσ θλεκτρονικοφ Μάρκετινγκ 

 Ειςαγωγικζσ ζννοιεσ θλεκτρονικοφ εμπορίου και ςχεδίαςθ ιςτοςελίδων 

 Τεχνολογίεσ πλθροφοριϊν και επικοινωνίασ ςτον τουριςμό (e-tourism) και 
τουριςτικι ηιτθςθ 

11. Ρργάνωςθ ςυνεδρίων & εκκζςεων (15 ϊρεσ) 

 Επαγγελματικόσ τουριςμόσ 

 Συνεδριακόσ τουριςμόσ 

 Οργάνωςθ & ειδικά χαρακτθριςτικά των ςυνεδρίων 

 Εκκεςιακόσ τουριςμόσ 

 Διοργάνωςθ εκκζςεων 

12. Χγιεινι και αςφάλεια ςτθν εργαςία (2 ϊρεσ) 

 Γενικοί κανόνεσ 

 Κανονιςτικζσ/Νομοκετικζσ ρυκμίςεισ 

 Βαςικζσ προδιαγραφζσ 

13. Βαςικζσ Αρχζσ του Εργατικοφ Δικαίου και αρχι τθσ μθ διάκριςθσ (5 ϊρεσ) 

 Ειςαγωγικζσ ζννοιεσ  

 Συμβάςεισ εργαςίασ και ςχζςθ εργαςίασ 

 Υποχρεϊςεισ εργοδοτϊν 

 Υποχρεϊςεισ εργαηομζνων 

 Νομοκετικό –κεςμικό πλαίςιο 

14. Σροετοιμαςία για τθν αγορά εργαςίασ (5 ϊρεσ) 

 Διαδικαςίεσ – τρόποι αναηιτθςθσ εργαςίασ 

 Σφνταξθ βιογραφικοφ ςθμειϊματοσ 

 Τεχνικζσ παρουςίασ ςε ςυνζντευξθ 

 Συμμετοχι ςε διαδικαςίεσ επιλογισ προςωπικοφ  

 Βαςικζσ αρχζσ για το ξεκίνθμα τθσ αυτοαπαςχόλθςθσ 

2. Σρόγραμμα Ματάρτιςθσ : Επιχειρθματικότθτα – Ξάρκετινγκ και εξαγωγζσ Σαραδοςιακϊν 

Σροϊόντων 

1. Αυτοαπαςχόλθςθ ςτθν Ε.Ε και ςτθν Ελλάδα ( 5 ϊρεσ) 

 Οι ΜΜΕ ςτθν Ελλάδα και ςτθν Ε.Ε.  

2. Κδρυςθ και Νειτουργία Ατομικϊν ΞΞΕ (5 ϊρεσ) 

 Λογιςτικζσ και φορολογικζσ διαδικαςίεσ ίδρυςθσ Μ.Μ.Ε., Τιρθςθ βιβλίων, ζκδοςθ 
ςτοιχείων του Κ.Β.Σ, καταχϊρθςθ ςτοιχείων και υποβολι δθλϊςεων ΦΡΑ, 
φορολογικζσ δθλϊςεισ. Αντιμετϊπιςθ διαδικαςτικϊν προβλθμάτων ςτισ 
εμπλεκόμενεσ με τισ ΜΜΕ υπθρεςίεσ, όπωσ ΔΟΥ, αςφαλιςτικοί φορείσ κ. ά. 

3. Ρργάνωςθ και Διοίκθςθ ΞΞΕ (10 ϊρεσ) 

 Ρρογραμματιςμόσ  

 Βαςικζσ Αρχζσ Οργάνωςθσ ΜΜΕ 

 Επιλογι και πρόςλθψθ προςωπικοφ 

 Επικοινωνία και Ζλεγχοσ 

 Ρλθροφοριακά ςυςτιματα διοίκθςθσ 

 Χριςθ Τεχνολογιϊν Αυτοματιςμοφ γραφείου 

4. Φρόποι Χρθματοδότθςθσ Επιχειριςεων (5 ϊρεσ) 

 Ρθγζσ και τρόποι χρθματοδότθςθσ των επιχειριςεων (Leasing, factoring, forefeiting, 
franchising), επενδυτικζσ ευκαιρίεσ, αναπτυξιακοί νόμοι και κανονιςμοί. 
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5. Βαςικζσ Αρχζσ  Νογιςτικισ (10 ϊρεσ) 

 Χρθματοοικονομικι και διοικθτικι λογιςτικι – κοςτολόγθςθ 

 Κϊδικασ Βιβλίων και Στοιχείων 

 Φορολογία ειςοδιματοσ φυςικϊν και νομικϊν προςϊπων 

 Ρακζτα Μθχανογραφθμζνθσ Λογιςτικισ (Εμπορικι Διαχείριςθ Ζςοδα-Ζξοδα. Γενικι 
Λογιςτικι) 

6. Χριςθ εφαρμογϊν Η/Χ (5 ϊρεσ) 

 Επεξεργαςία κειμζνου 

 Υπολογιςτικά φφλλα 

 Υπθρεςίεσ διαδικτφου 

7. Εξυπθρζτθςθ πελατϊν & Διαχείριςθ παραπόνων (10 ϊρεσ) 

 Ειςαγωγικζσ ζννοιεσ  

 Τεχνικζσ εξυπθρζτθςθσ 

 Ροιότθτα υπθρεςιϊν 

 Ροιότθτα – Ικανοποίθςθ  - Αξιοπιςτία 

 Ρθγζσ και διαχείριςθ παραπόνων 

 Στρατθγικζσ ανάκτθςθσ τθσ εξυπθρζτθςθσ (επανόρκωςθσ) 

8. Επικοινωνία – Δθμόςιεσ ςχζςεισ (5 ϊρεσ) 

 Βαςικά ςτοιχεία: αρχζσ, μζκοδοι, μζςα 

 Τθλεφωνικι επικοινωνία 

 Επαγγελματικζσ επιςτολζσ 

9. Βαςικζσ αρχζσ διοίκθςθσ επιχείρθςθσ εξαγωγικοφ εμπορίου (12 ϊρεσ) 

 Εξαγωγικό Μάρκετινγκ 

 Εξυπθρζτθςθ προμθκευτϊν/πελατϊν 

 Αποκικευςθ/Μεταφορά εμπορευμάτων 

 Διεκνείσ ςυναλλαγζσ – Τελωνειακζσ διαδικαςίεσ 

 Νομοκεςία περί ειςαγωγϊν/εξαγωγϊν, μεταφορϊν 

10. Φεχνολογία και πλθροφοριακά Υυςτιματα (5 ϊρεσ) 

 Βαςικζσ αρχζσ Λογιςτικισ – Τιμολόγθςθ 

 Κοςτολόγθςθ 

 Ρλθροφοριακά ςυςτιματα διαχείριςθσ εξαγωγϊν 

11. Διαχείριςθ εξαγωγικϊν δραςτθριοτιτων (12 ϊρεσ) 

 Ρολιτικζσ επιχείρθςθσ εξαγωγϊν 

 Διερεφνθςθ των αγορϊν του εξωτερικοφ 

 Ανάλυςθ προδιαγραφϊν των προσ εξαγωγι προϊόντων 

 Οικονομικι διαχείριςθ – Ανεφρεςθ χρθματοδότθςθσ 

 Διαχείριςθ προμθκευτϊν/πελατϊν και παραγγελιϊν 

12. Ξάρκετινγκ και εξαγωγζσ  παραδοςιακϊν προϊόντων  ( 24 ϊρεσ) 

 Το μάρκετινγκ ςτθ διατροφι  

 Οι τάςεισ που διαμορφϊνονται ςτον διατροφικό τομζα 

 Θ κατανόθςθ του καταναλωτι 

 Μάρκετινγκ και νομοκεςία τροφίμων 

 Επικοινωνία και προϊκθςθ παραδοςιακϊν προϊόντων 

 Ανάλυςθ και προςαρμογι του προϊόντοσ για εξαγωγι 

 Ανάλυςθ ετικζτασ παραδοςιακϊν προϊόντων  

 Ζρευνα αγοράσ 

 Διείςδυςθ ςτισ αγορζσ εξωτερικοφ 

 Θ διαχείριςθ τθσ μάρκασ και τθσ ονομαςίασ των παραδοςιακϊν προϊόντων. 
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13. Χγιεινι και αςφάλεια ςτθν εργαςία (2 ϊρεσ) 

 Γενικοί κανόνεσ 

 Κανονιςτικζσ/Νομοκετικζσ ρυκμίςεισ 

 Βαςικζσ προδιαγραφζσ 

14. Βαςικζσ Αρχζσ του Εργατικοφ Δικαίου και αρχι τθσ μθ διάκριςθσ (5 ϊρεσ) 

 Ειςαγωγικζσ ζννοιεσ  

 Συμβάςεισ εργαςίασ και ςχζςθ εργαςίασ 

 Υποχρεϊςεισ εργοδοτϊν 

 Υποχρεϊςεισ εργαηομζνων 

 Νομοκετικό –κεςμικό πλαίςιο 

15. Σροετοιμαςία για τθν αγορά εργαςίασ (5 ϊρεσ) 

 Διαδικαςίεσ – τρόποι αναηιτθςθσ εργαςίασ 

 Σφνταξθ βιογραφικοφ ςθμειϊματοσ 

 Τεχνικζσ παρουςίασ ςε ςυνζντευξθ 

 Συμμετοχι ςε διαδικαςίεσ επιλογισ προςωπικοφ  

 Βαςικζσ αρχζσ για το ξεκίνθμα τθσ αυτοαπαςχόλθςθσ 

 

3. Σρόγραμμα κατάρτιςθσ: Ζναρξθ Επιχειρθματικισ Δραςτθριότθτασ ςτον Μλάδο τθσ 

Αγροδιατροφισ 

1. Αυτοαπαςχόλθςθ ςτθν Ε.Ε και ςτθν Ελλάδα ( 5 ϊρεσ) 

 Οι ΜΜΕ ςτθν Ελλάδα και ςτθν Ε.Ε 
2. Κδρυςθ και Νειτουργία Ατομικϊν ΞΞΕ (5 ϊρεσ) 

 Λογιςτικζσ και φορολογικζσ διαδικαςίεσ ίδρυςθσ Μ.Μ.Ε., Τιρθςθ βιβλίων, ζκδοςθ 
ςτοιχείων του Κ.Β.Σ, καταχϊρθςθ ςτοιχείων και υποβολι δθλϊςεων ΦΡΑ, 
φορολογικζσ δθλϊςεισ. Αντιμετϊπιςθ διαδικαςτικϊν προβλθμάτων ςτισ 
εμπλεκόμενεσ με τισ ΜΜΕ υπθρεςίεσ, όπωσ ΔΟΥ, αςφαλιςτικοί φορείσ κ. ά. 

3. Ρργάνωςθ και Διοίκθςθ ΞΞΕ (10 ϊρεσ) 

 Ρρογραμματιςμόσ  

 Βαςικζσ Αρχζσ Οργάνωςθσ ΜΜΕ 

 Επιλογι και πρόςλθψθ προςωπικοφ 

 Επικοινωνία και Ζλεγχοσ 

 Ρλθροφοριακά ςυςτιματα διοίκθςθσ 

 Χριςθ Τεχνολογιϊν Αυτοματιςμοφ γραφείου 

4. Φρόποι Χρθματοδότθςθσ Επιχειριςεων (5 ϊρεσ) 

 Ρθγζσ και τρόποι χρθματοδότθςθσ των επιχειριςεων (Leasing, factoring, forefeiting, 
franchising), επενδυτικζσ ευκαιρίεσ, αναπτυξιακοί νόμοι και κανονιςμοί. 

5.  Βαςικζσ Αρχζσ  Νογιςτικισ (10 ϊρεσ) 

 Χρθματοοικονομικι και διοικθτικι λογιςτικι – κοςτολόγθςθ 

 Κϊδικασ Βιβλίων και Στοιχείων 

 Φορολογία ειςοδιματοσ φυςικϊν και νομικϊν προςϊπων 

 Ρακζτα Μθχανογραφθμζνθσ Λογιςτικισ (Εμπορικι Διαχείριςθ Ζςοδα-Ζξοδα. Γενικι 
Λογιςτικι) 

6. Χριςθ εφαρμογϊν Η/Χ (5 ϊρεσ) 

 Λογιςμικό εφαρμογϊν 

 Υπθρεςίεσ Διαδικτφου 

 Ρλθροφοριακά Συςτιματα 
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7. Βαςικζσ γνϊςεισ και δεξιότθτεσ (10 ϊρεσ) 

 Τεχνολογία τροφίμων φυτικισ και ηωικισ προζλευςθσ 

 Χθμεία και μικροβιολογία τροφίμων 

 Ρροδιαγραφζσ πρϊτων υλϊν (Α' υλϊν) και υλικϊν ςυςκευαςίασ (Β' υλϊν) 

 Αρχζσ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ - Εμπορικά και τεχνικά ζγγραφα 

 Αρχζσ οργάνωςθσ και εμπορίασ τροφίμων και ποτϊν 

8. Μανόνεσ Χγιεινισ και Αςφάλειασ (5 ϊρεσ) 

 Υγιεινι και αςφάλεια ςτο χϊρο εργαςίασ 

 Εξοπλιςμόσ ατομικισ προςταςίασ Μ.Α.Ρ. 

 Διαχείριςθ ατυχθμάτων και αποδοτικότθτα 

9.  Χϊροσ εργαςίασ – εξοπλιςμόσ (10 ϊρεσ) 

 Χϊροι παραςκευισ, επεξεργαςίασ, ςυςκευαςίασ και διάκεςθσ τροφίμων και ποτϊν 

 Μθχανολογικόσ εξοπλιςμόσ παραγωγισ - Πργανα ελζγχου υψθλισ ακρίβειασ 

 Στάδια παραγωγικισ διαδικαςίασ - Τιρθςθ εντφπων διαχείριςθσ ποιότθτασ 

 Τεχνολογία υπολογιςτικϊν ςυςτθμάτων γραμμισ παραγωγισ  

10.  Εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ και δεξιότθτεσ (13 ϊρεσ) 

 Ρρότυπο ISO 22000 - Εφαρμογι ςυςτιματοσ ποιότθτασ HACCP 

 Νομοκετικζσ απαιτιςεισ - Σφςτθμα ιχνθλαςιμότθτασ 

 Υγιεινι και αςφάλεια τροφίμων 

 Δειγματολθψία - Εργαςτθριακοί ζλεγχοι - Ραςτερίωςθ 

11.  Διεκπεραίωςθ εργαςιϊν (15 ϊρεσ ) 

 Ραραλαβι και αποκικευςθ Α' και Β' υλϊν 

 Ροιοτικόσ ζλεγχοσ Α' και Β' υλϊν, ενδιάμεςων και τελικϊν προϊόντων 

 Ρροετοιμαςία και επεξεργαςία Α' υλϊν - Συςκευαςία και αποκικευςθ τελικϊν 
προϊόντων 

 Κακαριότθτα χϊρων - Αντιμετϊπιςθ βλαβϊν - Συντιρθςθ μθχανολογικοφ 
εξοπλιςμοφ 

12.  Επιπρόςκετεσ αρμοδιότθτεσ-εργαςίεσ (15 ϊρεσ) 

 Ζλεγχοσ ορκισ λειτουργίασ τθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ μζςω υπολογιςτικοφ 
ςυςτιματοσ 

 Χειριςμόσ και ρφκμιςθ μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ 

 Ρλθροφοριακά Συςτιματα διαχείριςθσ αποκικθσ και παραγγελιϊν 

 Εκπαίδευςθ και αξιολόγθςθ νζου προςωπικοφ 

 Ξενάγθςθ επιςκεπτϊν - Ραρουςίαςθ προϊόντων 

13.  Χγιεινι και αςφάλεια ςτθν εργαςία (2 ϊρεσ) 

 Γενικοί κανόνεσ 

 Κανονιςτικζσ/Νομοκετικζσ ρυκμίςεισ 

 Βαςικζσ προδιαγραφζσ 

14.  Βαςικζσ Αρχζσ του Εργατικοφ Δικαίου (5 ϊρεσ) 

 Ειςαγωγικζσ ζννοιεσ  

 Συμβάςεισ εργαςίασ και ςχζςθ εργαςίασ 

 Υποχρεϊςεισ εργοδοτϊν 

 Υποχρεϊςεισ εργαηομζνων 

 Νομοκετικό –κεςμικό πλαίςιο 
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15.  Σροετοιμαςία για τθν αγορά εργαςίασ (5 ϊρεσ) 

 Διαδικαςίεσ – τρόποι αναηιτθςθσ εργαςίασ 

 Σφνταξθ βιογραφικοφ ςθμειϊματοσ 

 Τεχνικζσ παρουςίασ ςε ςυνζντευξθ 

 Συμμετοχι ςε διαδικαςίεσ επιλογισ προςωπικοφ  

 Βαςικζσ αρχζσ για το ξεκίνθμα τθσ αυτοαπαςχόλθςθσ 

 

Ξεκοδολογία Χλοποίθςθσ Σρογραμμάτων Ματάρτιςθσ  

Ωσ προσ τθν εκπαιδευτικι μεκοδολογία υλοποίθςθσ του ςυνόλου των ενεργειϊν κατάρτιςθσ απαιτείται θ 
χριςθ κατάλλθλων εκπαιδευτικϊν μεκόδων και τεχνικϊν εκπαίδευςθσ ενθλίκων, επιδιϊκοντασ τθ 
ςφνδεςθ του αντικειμζνου κατάρτιςθσ με τισ ανάγκεσ και τα ενδιαφζροντα των καταρτιηομζνων, τθν 
ανάπτυξθ κριτικοφ τρόπου ςκζψθσ κακϊσ και τθν ενεργθτικι ςυμμετοχι των καταρτιηόμενων. 

Είναι φανερό ότι θ εκπαίδευςθ ενθλίκων διαφοροποιείται από τθν προςζγγιςθ του τυπικοφ – «ςχολικοφ» 
εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ, ςυνδζοντασ απόλυτα τισ γνϊςεισ με τισ ςφγχρονεσ και κακθμερινζσ ανάγκεσ 
του ενιλικα εκπαιδευόμενου. Συνεπϊσ, επίκεντρο τθσ εκπαίδευςθσ είναι ο ενιλικασ ωσ ολοκλθρωμζνθ 
προςωπικότθτα, όπου ο εκπαιδευόμενοσ ςυμμετζχει «ουςιαςτικά» ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία, όταν 
αυτι ςυνδζεται με τθν κάλυψθ πραγματικϊν αναγκϊν του. Ρεραιτζρω, οι κάκε μορφισ εμπειρίεσ του 
εκπαιδευόμενου είναι ςθμαντικζσ ςτθν πορεία τθσ κατάκτθςθσ και παραγωγισ τθσ γνϊςθσ και ο ενιλικασ 
ζχει δικαίωμα ςυμμετοχισ ςε κάκε φάςθ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ (υλοποίθςθ, αξιολόγθςθ, 
επαναπροςδιοριςμό). Θεωρείται λοιπόν αναγκαίο οι μζκοδοι παιδαγωγικισ ςε επίπεδο εκπαιδευτικισ 
διαδικαςίασ: 

 να ζχουν ανκρωποκεντρικι διάςταςθ, 

 να ευνοοφν τθ ςυηιτθςθ και τθν αλλθλομόρφωςθ με αφετθρία τισ παραςτάςεισ που ζχουν οι 
εκπαιδευόμενοι, ςυνεκτιμϊντασ παράλλθλα τισ ιδιαιτερότθτεσ κάκε μακθςιακοφ αντικειμζνου, κακϊσ 
επίςθσ τα ενδιαφζροντα και τισ ικανότθτζσ τουσ, 

 να ενκαρρφνουν τουσ εκπαιδευόμενουσ να ςυμμετζχουν μζςα από τα εμπειρικά τουσ δεδομζνα, 

 να επαναπροςδιορίηουν τθν εξελικτικι πορεία τθσ διαδικαςίασ και το περιεχόμενο των προγραμμάτων, 
ςφμφωνα με τουσ ρυκμοφσ μάκθςθσ τθσ ομάδασ των εκπαιδευομζνων, 

 να αξιολογοφν τουσ ςτόχουσ και τα αποτελζςματα τθσ «εκπαίδευςθσ», ωσ μια παιδαγωγικι πράξθ 
πρωτεφουςασ ςθμαςίασ, όπου κεμελιϊδθ ρόλο διαδραματίηει θ ομάδα των εκπαιδευόμενων. 

 

Συγκεκριμζνα, οι εκπαιδευτικζσ τεχνικζσ, που προτείνεται ςε αυτό το ςτάδιο να ακολουκθκοφν κατά τθ 

διαδικαςία υλοποίθςθσ τθσ κατάρτιςθσ, και κα οριςτικοποιθκοφν ςτο ςχετικό παράρτθμα που κα 
αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ του ςχετικοφ τεφχουσ διακιρυξθσ, ενδεικτικά είναι: 

 Διάλεξθ – ειςιγθςθ: Ρρόκειται για παρουςίαςθ πλθροφοριϊν και κεμάτων ςε περιοριςμζνο χρόνο από 
τον εκπαιδευτι, που αρκετζσ φορζσ ςυνδυάηεται με τθν προβολι οπτικό-ακουςτικοφ υλικοφ για 
αποτελεςματικότερθ λειτουργία τθσ παρουςίαςθσ. 

 Συηιτθςθ: Με τθ ςυηιτθςθ ειςάγονται κζματα ι προβλιματα από τον εκπαιδευτι και ανταλλάςςονται 
απόψεισ ι πλθροφορίεσ από τουσ εκπαιδευόμενουσ ι από ομάδα εκπαιδευόμενων ι ανάμεςα ςτον 
εκπαιδευτι και ςε μζλοσ τθσ ομάδασ των εκπαιδευόμενων με ςκοπό να φτάςουν ςε ςυμπεράςματα ι ςε 
αποφάςεισ. 

 Επίδειξθ: Ο εκπαιδευτισ παρουςιάηει μια διαδικαςία, μια λειτουργία ι ζνα αντικείμενο με ταυτόχρονθ 
ανάλυςι του και ο εκπαιδευόμενοσ παρακολουκεί. 

20PROC006659633 2020-05-06



ΔΙΑΚΘΥΞΘ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΧΘΣΘ ΤΘΣ ΡΛΑΤΦΟΜΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
(ΕΣΘΔΘΣ) ΓΙΑ ΤΘΝ ΕΡΙΛΟΓΘ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΓΟΥ: «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΘ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ, ΚΑΤΑΤΙΣΘ – ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΣΘ» 

Σελίδα 60 

 

 Άςκθςθ: Ο εκπαιδευόμενοσ ι ομάδα εκπαιδευόμενων επεξεργάηονται κζματα ι εκτελοφν εργαςίεσ με 
τθν κακοδιγθςθ του εκπαιδευτι – επόπτθ, ϊςτε να αναπτυχκοφν δεξιότθτεσ και να αφομοιωκοφν 
γνϊςεισ. 

 Μελζτθ περίπτωςθσ (case study): Επιλζγεται μια περίπτωςθ από τθν πραγματικότθτα του κζματοσ που 
είναι προσ εξζταςθ και ςτθ ςυνζχεια περιγράφονται και αναπτφςςονται τα χαρακτθριςτικά τθσ 
περίπτωςθσ αναλυτικά και ςε βάκοσ, εξαντλϊντασ όλεσ τισ δυνατότθτεσ και περιπτϊςεισ, ϊςπου να 
καταλιξουν οι εκπαιδευόμενοι ςε μια μόνθ λφςθ ι πρόταςθ. Ο εκπαιδευτισ δίνει οδθγίεσ για τθν 
εφαρμογι αυτισ τθσ τεχνικισ ςτο άτομο ι ςτθν ομάδα των εκπαιδευόμενων. 

 Ραιχνίδι όλων (roleplaying): Θ τεχνικι επιτρζπει τθ ςφνδεςθ τθσ κατάρτιςθσ με τθν επαγγελματικι ηωι 
και διαμορφϊνεται ςε «παιχνίδι ρόλων» (role play), όπου οι εκπαιδευόμενοι υποδφονται ρόλουσ, ϊςτε να 
μποροφν να καταλαβαίνουν καλφτερα μια κατάςταςθ και τθ δικι τουσ αντίδραςθ ςε παρόμοιεσ 
καταςτάςεισ, ενϊ απαιτοφνται ςυγκεκριμζνεσ οδθγίεσ από τον εκπαιδευτι και μοντζλο παρατιρθςθσ για 
τθν ανάλυςθ των ςυμπεριφορϊν. 

 Εργαςία ςε ομάδεσ: Ο εκπαιδευτισ επιλζγει και προςχεδιάηει μια ςυγκεκριμζνθ εργαςία, που 
ςχετίηεται με τθν ειδικότθτα, προςδιορίηοντασ τισ προχποκζςεισ και το επιδιωκόμενο αποτζλεςμα. Οι 
εκπαιδευόμενοι εργάηονται ομαδικά ι ατομικά, επεξεργάηονται ολοκλθρωμζνα το κζμα και παρουςιάηουν 
το παραγόμενο προϊόν αξιολογϊντασ το μαηί με τον εκπαιδευτι, κακϊσ και όλθ τθν πορεία τθσ 
προςχεδιαςμζνθσ εργαςίασ. 

 
Υυγκρότθςθ Φμθμάτων/Σρογραμμάτων Ματάρτιςθσ  

Ο πάροχοσ κατάρτιςθσ κα ςυγκροτιςει χωριςτά τμιματα κατάρτιςθσ για κάκε αντικείμενο.  

Ο ςυνολικόσ αρικμόσ των ωφελουμζνων ςε κάκε τμιμα κατάρτιςθσ κατά τθν ζναρξθ αυτοφ πρζπει να 
είναι τουλάχιςτον 15 άτομα και να μθν υπερβαίνει τα 20 άτομα.  

Ο πάροχοσ δεςμεφεται ςτθν ζνταξθ ςε τμιματα των 60 ωφελουμζνων που κα επιλεχκοφν με ευκφνθ τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ και το μθτρϊο των οποίων κα του κοινοποιθκεί.  

Επιςθμαίνεται ότι, δεν επιτρζπεται θ δθμιουργία μεικτϊν τμθμάτων με ωφελοφμενουσ άλλων ζργων που 
υλοποίει ο πάροχοσ ταυτόχρονα. 

 

Εκπαιδευτζσ κατάρτιςθσ  

Θ κατάρτιςθ πραγματοποιείται από Εκπαιδευτζσ Ενθλίκων που είναι πιςτοποιθμζνοι από τον εκνικό 
Οργανιςμό Ριςτοποίθςθσ Ρροςόντων και Επαγγελματικοφ Ρροςανατολιςμοφ (Ε.Ο.Ρ.Ρ.Ε.Ρ.), ςφμφωνα με 
τθ διαδικαςία που ορίηεται ςτισ διατάξεισ τθσ υπ’ αρικ. ΓΡ/20082/23.10.2012 Υπουργικισ Απόφαςθσ (ΦΕΚ 
2844/Β’/2012), όπωσ τροποποιικθκε ςφμφωνα με το άρκρο 67 του Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α’/83/11.5.2016) 
και τθσ υπ’ αρικ. 10472/6.9.2013 ΥΑ «Συμπλιρωςθ τθσ υπ’ αρικ. ΓΡ/20082/22.10.2012 απόφαςθσ του 
Υπουργοφ Ραιδείασ και Θρθςκευμάτων, Ρολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ (Β’ 2844/23.10.2012) «Σφςτθμα 
Ριςτοποίθςθσ Εκπαιδευτικισ Επάρκειασ Εκπαιδευτϊν Ενθλίκων μθ Τυπικισ Εκπαίδευςθσ» (ΦΕΚ 
2451/Β’/2013)». Είναι δυνατι θ κατ’ εξαίρεςθ αξιοποίθςθ μθ πιςτοποιθμζνων από τον ΕΟΡΡΕΡ 
εκπαιδευτϊν ενθλίκων κατόπιν επαρκοφσ τεκμθρίωςθσ και υπό τθν εποπτεία του ΕΟΡΡΕΡ (χοριγθςθ 
ςφμφωνθσ γνϊμθσ).  

Οι εκπαιδευτζσ κα πρζπει να ζχουν ςυνάφεια με τισ αντίςτοιχεσ κεματικζσ ενότθτεσ που κα διδάξουν 
ςφμφωνα με τθν πιςτοποίθςθ του ΕΟΡΡΕΡ.  

Αντικατάςταςθ εκπαιδευτι επιτρζπεται κατά τθ διάρκεια υλοποίθςθσ του προγράμματοσ κατάρτιςθσ με 
εκπαιδευτι αντίςτοιχων προςόντων και κατόπιν ενθμζρωςθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.  
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Εκπαιδευτζσ που θ κφρια απαςχόλθςι τουσ είναι ςτον δθμόςιο τομζα κα πρζπει να προςκομίςουν τθν 
απαιτοφμενθ από το άρκρο 31 του ν. 3528/2007 άδεια κατάρτιςθσ ιδιωτικοφ ζργου που εκδίδεται από το 
αρμόδιο όργανο του φορζα τουσ.  

Διάρκεια – Ώρεσ λειτουργίασ Σρογράμματοσ/Φμιματοσ Ματάρτιςθσ  

Θ ςυνολικι διάρκεια τθσ κατάρτιςθσ ανζρχεται ςε 190 ϊρεσ, εκ των οποίων 140 ϊρεσ αφοροφν ςε 
κεωρθτικι κατάρτιςθ και 50 ςε πρακτικι άςκθςθ. 

Θ θμεριςια διάρκεια τθσ κεωρθτικισ κατάρτιςθσ υποχρεωτικά δεν κα πρζπει να υπερβαίνει τισ ζξι (6) 
ϊρεσ. Θ καταλθκτικι ϊρα κατάρτιςθσ δε κα πρζπει να υπερβαίνει τισ 22:00 (ςυμπεριλαμβανομζνων των 
διαλειμμάτων).  

Δεν επιτρζπεται κατάρτιςθ τισ Κυριακζσ κακϊσ και τισ επίςθμεσ (ςυμπεριλαμβανομζνων και των τοπικϊν) 
αργίεσ.  

Το τμιμα κατάρτιςθσ δεν πρζπει να παρουςιάηει αςυνζχειεσ. Μπορεί να διακόπτεται ςτισ κατά τισ 
επίςθμεσ αργίεσ του ζτουσ ι/και ςε περιπτϊςεισ ανωτζρασ βίασ (φυςικζσ καταςτροφζσ κλπ.), με 
απαραίτθτθ ενθμζρωςθ μζςω τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.  

Σε περιπτϊςεισ που ο πάροχοσ κατάρτιςθσ υποχρεοφται να διακόψει τθ λειτουργία του τμιματοσ για 
ςυνεχζσ διάςτθμα μεγαλφτερο των 15 θμερολογιακϊν θμερϊν, υποχρεοφται να υποβάλει αιτιολογθμζνο 
αίτθμα προσ ζγκριςθ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι.  

Χποχρεϊςεισ παρόχων κατά τθν υλοποίθςθ τθσ κατάρτιςθσ  

Κατά τθν υλοποίθςθ προγραμμάτων κατάρτιςθσ τθσ παροφςασ, ο πάροχοσ κατάρτιςθσ χορθγεί 
υποχρεωτικά ςτουσ καταρτιηόμενουσ:  

Α. Το απαιτοφμενο εκπαιδευτικό υλικό, που καλφπτει τισ εκπαιδευτικζσ ενότθτεσ τθσ κατάρτιςθσ. Το 
εκπαιδευτικό υλικό κα πρζπει να πλθροί τα κάτωκι κριτιρια:  

• ςυνάφεια με τισ εκπαιδευτικζσ ενότθτεσ του προγράμματοσ,  

• ανταπόκριςθ ςτισ ςφγχρονεσ εργαςιακζσ απαιτιςεισ,  

• καταλλθλότθτα του ωσ προσ το εκπαιδευτικό επίπεδο των ωφελουμζνων.  

Σφμφωνα με τισ κεματικζσ ενότθτεσ, παρζχεται από τον εκάςτοτε φορζα πιςτοποίθςθσ το κατάλλθλο 
εκπαιδευτικό υλικό το οποίο ςτθ ςυνζχεια αναπαράγεται και διατίκεται από τον πάροχο ςτουσ 
ωφελοφμενουσ.  

Σε περίπτωςθ ωφελοφμενου με αναπθρία, ο πάροχοσ κατάρτιςθσ κα πρζπει να μεριμνιςει ϊςτε το 
εκπαιδευτικό υλικό να προςφζρεται και ςε προςβάςιμεσ μορφζσ (CDs, DVDs, εκτυπϊςεισ ςε γραφι Braille 
για τουσ τυφλοφσ και τα άτομα με προβλιματα όραςθσ).  

B. Εδζςματα και αναψυκτικά/χυμοφσ/καφζδεσ/ ανά θμζρα /ανά καταρτιηόμενο  

Γ. Ο πάροχοσ υποχρεοφται τζςςερισ (4) θμζρεσ πριν από τθν ζναρξθ του τμιματοσ τθσ κεωρθτικισ 
κατάρτιςθσ, να αναρτιςει ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ 
και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ ΣΕΡΕ - Ο.Α.Ε.Δ. – ΕΦΚΑ (πρϊθν ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), με τθν ονομαςία «ΕΓΑΝΘ», λίςτα 
με τα ονόματα των ωφελουμζνων.  

Δ. Οι πάροχοι κατάρτιςθσ υποχρεοφνται να ςυμπλθρϊνουν και να υποβάλουν θλεκτρονικά ςτο 
πλθροφοριακό ςφςτθμα του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ 
ΣΕΡΕ-ΟΑΕΔ-ΕΦΚΑ (πρϊθν ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), με τθν ονομαςία «ΕΓΑΝΘ», το προβλεπόμενο ζντυπο, Ζντυπο 3.2 
που αφορά ςτθν Αναγγελία Ζναρξθσ/Μεταβολϊν Θεωρθτικισ Κατάρτιςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο 
ΦΕΚ 2401/Β/22.06.2018 όπωσ ιςχφει.  
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Ε. Ο πάροχοσ υποχρεοφται να υποβάλλει τα απογραφικά ειςόδου & εξόδου ςτθν Ανακζτουςα Αρχι μετά 
τθ ςυμπλιρωςθ αυτϊν από τουσ ωφελοφμενουσ. Θ μθ υποβολι των απογραφικϊν από τον Ράροχο, 
επιφζρει τθ μθ καταβολι τθσ πλθρωμισ του.  

 

Σρακτικι άςκθςθ 

Θ πρακτικι άςκθςθ κα υλοποιθκεί με τθ μορφι τθσ μελζτθσ περιπτϊςεων (case-studies) υπό τθν 
επίβλεψθ των κατάλλθλων εκπαιδευτϊν πάνω ςτα εξειδικευμζνα. Κάκε καταρτιηόμενοσ κα 
πραγματοποιιςει ςυνολικά 50 ϊρεσ πρακτικισ άςκθςθσ. Θ πρακτικι άςκθςθ των ωφελουμζνων κα 
πραγματοποιθκεί με τθ μζκοδο των case study, ςε εξειδικευμζνεσ κεματικζσ ενότθτεσ.  

Θ μελζτθ περίπτωςθσ είναι ζνασ τρόποσ ςυλλογισ και ανάλυςθσ εμπειρικϊν δεδομζνων και 
παρατθριςεων μζςω του οποίου διερευνάται ζνα ςφγχρονο φαινόμενο ςτο πραγματικό του περιβάλλον. 
Ενταγμζνθ ςτο πλαίςιο τθσ επιςτιμθσ τθσ Διοίκθςθσ  Επιχειριςεων και τθσ επιςτιμθσ των Αποφάςεων, θ 
μελζτθ περίπτωςθσ είναι ζνα εργαλείο που βοθκάει τον καταρτιηόμενο με τθ βοικεια του εκπαιδευτι, 
μζςα από τθν περιγραφι μιασ επιχειρθματικισ κατάςταςθσ ι μιασ επιχειρθματικισ ιςτορίασ, να 
ανακαλφψει, να περιγράψει, να ερμθνεφςει και να αιτιολογιςει τθν επιχειρθματικι δράςθ ενόσ ατόμου ι 
μιασ ομάδασ ατόμων.  

Στθν πράξθ, οι κεωρίεσ που αναφζρονται ςτον τρόπο με τον οποίο πρζπει να διοικοφνται και να 
λειτουργοφν οι επιχειριςεισ ζχουν ςτθριχκεί ςτθν παρατιρθςθ του τρόπου ςυμπεριφοράσ ενόσ αρικμοφ 
επιχειριςεων (επιχειρθματιϊν) ςε ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι ι περίοδο. Γι να διαπιςτϊςει κάποιοσ αν 
οι κεωρίεσ αυτζσ ιςχφουν (και ςε ποιο βακμό) ςε μια μεταγενζςτερθ χρονικι ςτιγμι ι περίοδο, κα πρζπει 
να προςφφγει ξανά ςε ςχετικζσ παρατθριςεισ. Και αυτό ακριβϊσ γίνεται με τισ μελζτεσ περιπτϊςεων. 
Αποκτάται μια αναλυτικι κατανόθςθ τθσ πραγματικότθτασ που ιςχφει κάκε φορά, θ οποία βοθκά το 
ςυμμετζχοντα να επιβεβαιϊςει ι να μεταβάλλει προσ το καλφτερο ι το χειρότερο τισ αντιλιψεισ του για 
διάφορεσ πλευρζσ τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ.  

Εκτόσ από ερευνθτικό εργαλείο (όταν ζχει ερευνθτικό ςκοπό), μια μελζτθ περίπτωςθσ μπορεί  να 
αποτελζςει και διδακτικό εργαλείο. Ωσ ερευνθτικό εργαλείο, βοθκάει να διευρυνκεί θ γνϊςθ για ατομικά 
ι κοινωνικά φαινόμενα. Ωσ διδακτικό εργαλείο, προςφζρεται για τθν αναλυτικι κατανόθςθ του τρόπου με 
τον οποίο ςυμπεριφζρονται τα άτομα ι ομάδεσ ατόμων και του βακμοφ ςτον οποίο οι ςυμπεριφορζσ 
αυτζσ επιβεβαιϊνουν ςυγκεκριμζνεσ κεωρίεσ κοινωνικοφ, οικονομικοφ, νομικοφ ι άλλου χαρακτιρα.  

Πταν θ μελζτθ περίπτωςθσ πρόκειται να χρθςιμοποιθκεί ωσ διδακτικό εργαλείο μπορεί και να ξεφφγει 
από τθν αντικειμενικι, πλιρθ και ακριβι ανάλυςθ τθσ πραγματικότθτασ που είναι το ηθτοφμενο μιασ 
ερευνθτικισ μελζτθσ περίπτωςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι, θ μελζτθ μπορεί να περιλαμβάνει και τεχνθτά 
ςτοιχεία ι καταςτάςεισ, αφοφ ςτόχοσ τθσ είναι να διαμορφϊςει ζνα πλαίςιο για ςυηιτθςθ και ανταλλαγι 
απόψεων ανάμεςα ςτουσ καταρτιηόμενουσ, οι οποίοι ςυνικωσ καλοφνται να «πρωταγωνιςτιςουν» 
παίηοντασ το ρόλο του επιχειρθματία και να λάβουν τισ αναγκαίεσ αποφάςεισ.  

Θ διδακτικι ςθμαςία των μελετϊν περιπτϊςεων επιτείνεται από το γεγονόσ ότι αυτζσ, όταν πρόκειται π.χ. 
για εφαρμογι ςτο επιχειρθματικό πεδίο, μποροφν να καλφπτουν ζνα ολόκλθρο φάςμα επιχειριςεων, 
κλάδων και καταςτάςεων, προςφζροντασ ζτςι ςτουσ καταρτιηόμενουσ εμπειρίεσ ςε ευρφτθτα που κα ιταν 
πολφ δφςκολο ζωσ αδφνατο να γνωρίςουν με άλλο τρόπο.  

Συηθτϊντασ για τισ περιπτϊςεισ αυτζσ που αναπτφςςονται με οριηόντιο τρόπο (cross-sectionapproach) και 
ςυνκζτοντασ τισ πλθροφορίεσ που παρζχονται για τα εξεταηόμενα κζματα, οι καταρτιηόμενοι μποροφν, με 
τθ βοικεια του εκπαιδευτι, να φτάςουν ςε διατφπωςθ αρχϊν και ιδεϊν που κα μπορζςουν να 
εφαρμόςουν ςτθν πράξθ όταν βγουν ςτθν επαγγελματικι αγορά και εάν χρειαςτεί να αντιμετωπίςουν οι 
ίδιοι παρόμοιεσ επιχειρθματικζσ καταςτάςεισ.  

Σαραδοτζα Σρογραμμάτων Ματάρτιςθσ  
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Σελίδα 63 

 

 Διλωςθ ζναρξθσ τμιματοσ κατάρτιςθσ, ςτθν οποία κα αναγράφονται τα ςτοιχεία του τμιματοσ, τα 
ςτοιχεία του τόπου υλοποίθςθσ και του υπευκφνου τμιματοσ (το αργότερο 5 θμζρεσ πριν τθν ζναρξθ 
του τμιματοσ κατάρτιςθσ) 

 Αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα κατάρτιςθσ (το αργότερο 5 θμζρεσ πριν τθν ζναρξθ του τμιματοσ 
κατάρτιςθσ) 

 Κατάςταςθ καταρτιηομζνων τμιματοσ, ςτθν οποία κα αναγράφονται τα ςτοιχεία τουσ και κα 
ςυμπεριλαμβάνεται δείγμα υπογραφισ τουσ (το αργότερο 5 θμζρεσ πριν τθν ζναρξθ του τμιματοσ 
κατάρτιςθσ) 

 Κατάςταςθ τακτικϊν και αναπλθρωτϊν εκπαιδευτϊν, ςτθν οποία κα αναγράφονται τα ςτοιχεία τουσ, 
ο ΣΤΕΡ τουσ και κα ςυμπεριλαμβάνεται δείγμα υπογραφισ τουσ (το αργότερο 5 θμζρεσ πριν τθν 
ζναρξθ του τμιματοσ κατάρτιςθσ) 

 Αντίγραφα ςυμβάςεων εκπαιδευτϊν (το αργότερο 5 θμζρεσ πριν τθν ζναρξθ του τμιματοσ 
κατάρτιςθσ) 

 Συμφωνθτικά παραχϊρθςθσ, χριςθσ δομϊν (το αργότερο 5 θμζρεσ πριν τθν ζναρξθ του τμιματοσ 
κατάρτιςθσ) 

 Ζκκεςθ υλοποίθςθσ – αξιολόγθςθσ τμιματοσ (το αργότερο 1 μινα μετά τθν ολοκλιρωςθ του 
τμιματοσ) 

 Δελτία Ραρακολοφκθςθσ κεωρίασ και πρακτικισ άςκθςθσ (το αργότερο 1 μινα μετά τθν ολοκλιρωςθ 
του τμιματοσ) 

 Βεβαιϊςεισ παρακολοφκθςθσ κατάρτιςθσ (το αργότερο 1 μινα μετά τθν ολοκλιρωςθ του τμιματοσ) 

 Απογραφικά δελτία ειςόδου ωφελουμζνων (το αργότερο 5 θμζρεσ από τθν ζναρξθ του τμιματοσ) 

 

Β) ΥΧΞΒΡΧΝΕΧΦΙΜΗ  

Θ πράξθ περιλαμβάνει τθν παροχι ςυμβουλευτικισ επαγγελματικοφ προςανατολιςμοφ, με περιεχόμενο 
τθ διερεφνθςθ αναγκϊν, τον προςωπικό και επαγγελματικό προςανατολιςμό και τθν κατάρτιςθ ατομικοφ 
ςχεδίου δράςθσ. Συνολικά κα πραγματοποιθκοφν 180 ςυνεδρίεσ (3 ςυνεδρίεσ ανά άτομο).  

Συγκεκριμζνα, περιλαμβάνεται μία ςυμβουλευτικι υποδοχισ ωφελουμζνου και διάγνωςθσ αναγκϊν και 
δφο ςυμβουλευτικζσ επιχειρθματικότθτασ και επαγγελματικοφ προςανατολιςμοφ.  

Συμβουλευτικι Υποδοχισ Ωφελουμζνων  

Θ δράςθ αφορά ςτθ διενζργεια μίασ ατομικισ ςυνεδρίασ για κάκε ωφελοφμενο (60 ςυνεδρίεσ) με ςκοπό 
τον εντοπιςμό και τθν καταγραφι των ατομικϊν προβλθμάτων του ωφελοφμενου και τθ δθμιουργία 
ατομικοφ προφίλ για κάκε ωφελοφμενο, προκειμζνου να προςδιοριςτοφν οι υπθρεςίεσ που 
ανταποκρίνονται ςτισ ανάγκεσ του και να δθμιουργθκεί ζνα Ατομικό Σχζδιο Δράςθσ το οποίο κα 
εξαςφαλίςει τα μζγιςτα κετικά οφζλθ για τον κακζνα.  

Θ εν λόγω διαδικαςία αποτελεί το πρϊτο ςτάδιο ςτθν υλοποίθςθ τθσ δράςθσ, και ζχει ωσ ςτόχο τθν 
οργάνωςθ και προετοιμαςία του προγράμματοσ προςζγγιςθσ, καταγραφισ, εξατομικευμζνθσ παρζμβαςθσ 
και προϊκθςθσ του ωφελοφμενου, ςτισ κατάλλθλεσ γι’ αυτόν δράςεισ κατάρτιςθσ. Συγκεκριμζνα, μετά τθν 
επιλογι των ωφελοφμενων κα διενεργθκεί θ διαδικαςία διάγνωςθσ των αναγκϊν των επιλεγμζνων 
ωφελουμζνων με δράςεισ Υποςτιριξθσ (υποδοχι των ωφελοφμενων και διάγνωςθ των αναγκϊν κάκε 
ωφελοφμενου). 

Στο πλαίςιο των διαδικαςιϊν διάγνωςθσ, πραγματοποιοφνται ατομικζσ ςυνεδρίεσ για τθ διαπίςτωςθ τθσ 
υφιςτάμενθσ κοινωνικισ, εκπαιδευτικισ και επαγγελματικισ κατάςταςθσ του κάκε ανζργου που ζχει 
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Σελίδα 64 

 

επιλεγεί με ςτόχο τθ δθμιουργία τθσ βάςθσ για το επόμενο ςτάδιο ςυμβουλευτικισ - τθν εκπόνθςθ του 
ατομικοφ ςχεδίου δράςθσ.  

Ειδικότερα, τα ςτελζχθ κα καταγράφουν το κοινωνικό ιςτορικό του ωφελοφμενου, κακϊσ και τισ 
ικανότθτεσ και δεξιότθτζσ του (γενικζσ γνϊςεισ, εκπαιδευτικό επίπεδο, πικανζσ εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ, 
προθγοφμενθ εμπειρία, κοινωνικζσ δεξιότθτεσ, κτλ.). 

Ριο ςυγκεκριμζνα, θ διαδικαςία που κα ακολουκθκεί για τον κάκε ωφελοφμενο κα ςτοχεφει ςτθ 
διάγνωςθ των ιδιαίτερων αναγκϊν του: 

α) για ςυμβουλευτικι υποςτιριξθ, όπωσ: τόνωςθ αυτοπεποίκθςθσ, διευκόλυνςθ τθσ πρόςβαςθσ ςε 
Δθμόςιεσ Υπθρεςίεσ, καλλιζργεια ικανοτιτων για ομαδικι εργαςία και επίλυςθ διαφορϊν ςτον 
εργαςιακό χϊρο, κτλ. 

β) για εξειδικευμζνο επαγγελματικό προςανατολιςμό, για πλθροφόρθςθ ςε κεςμικά, εργαςιακά, 
φοροτεχνικά, νομικά κζματα, 

γ) ςε κατάρτιςθ, με βάςθ το επίπεδο των γνϊςεϊν του και τθν προθγοφμενθ επαγγελματικι του 
εμπειρία, 

δ) για ανάπτυξθ των ικανοτιτων του, ϊςτε να οδθγθκεί ςε ςυγκεκριμζνθ δραςτθριότθτα, ι για τθν 
ανάπτυξθ κοινωνικϊν δεξιοτιτων 

Με βάςθ όλα τα παραπάνω χαρακτθριςτικά του κάκε ενδιαφερόμενου, και ςε ςυνδυαςμό με τισ ανάγκεσ 
και τθ ηιτθςθ που υπάρχει ςτθν αγορά εργαςίασ, ο εξειδικευμζνοσ επαγγελματικόσ ςφμβουλοσ καταρτίηει 
το Ατομικό Σχζδιο Επαγγελματικοφ Ρροςανατολιςμοφ. 

Συμβουλευτικι Επιχειρθματικότθτασ και Επαγγελματικοφ Ρροςανατολιςμοφ 

Θ δράςθ αφορά ςτθ διενζργεια δφο ατομικϊν ςυνεδριϊν για κάκε ωφελοφμενο (120 ςυνεδρίεσ) με ςκοπό 
τθν εξειδικευμζνθ πλθροφόρθςθ και ςυμβουλευτικι υποςτιριξθ ςε ηθτιματα επιχειρθματικότθτασ και 
καινοτομίασ. Ειδικότερα θ δράςθ αφορά ςτθ ςυμβουλευτικι υποςτιριξθ των ωφελουμζνων που 
πρόκειται να αυτο-απαςχολθκοφν αναλαμβάνοντασ επιχειρθματικζσ πρωτοβουλίεσ, ϊςτε να είναι ςε κζςθ 
να ςχεδιάςουν ζνα αξιόπιςτο επιχειρθματικό ςχζδιο. 

Θ ςυμβουλευτικι περιλαμβάνει ατομικζσ ςυναντιςεισ με ςυμβοφλουσ κατά τισ οποίεσ αναλφονται κζματα 
με ςυγκεκριμζνθ μεκοδολογία, με ςτόχο να μπορζςει ο ωφελοφμενοσ να ανταποκρικεί αυτόνομα και 
αποτελεςματικά ςε εργαςιακζσ προκλιςεισ.  

Οι ςυνεδρίεσ κα υλοποιθκοφν βάςθ των χαρακτθριςτικϊν και τισ ανάγκεσ του κάκε ωφελοφμενου όπωσ 
κα προκφψουν κατά τθν αρχικι φάςθ. Οι ςυνεδρίεσ για τθν υποςτιριξθ των ωφελουμζνων που 
ενδιαφζρονται να αναπτφξουν επιχειρθματικι δραςτθριότθτα ςτθρίηεται ςτισ παρακάτω ςτοχεφςεισ: 

– Ο υποψιφιοσ επιχειρθματίασ πρζπει να μάκει να αντεπεξζρχεται ςε μια αγορά που τισ 
περιςςότερεσ φορζσ είναι καινοφργια γι’ αυτόν. 

– Ο ςκοπόσ του επιχειρθματικοφ ςχεδιαςμοφ είναι θ κατά το δυνατόν ελαχιςτοποίθςθ των κινδφνων 
ςτουσ οποίουσ πρόκειται να εκτεκεί ο ωφελοφμενοσ. 

– Οι όποιεσ αποφάςεισ που κα πάρει ο ωφελοφμενοσ πρζπει να είναι ςυνειδθτζσ και να ςτθρίηονται 
ςε πραγματικά δεδομζνα και ςε ςυμπεράςματα που ζχει καταλιξει ο ίδιοσ. 

Ωσ εκ τοφτου, ο κφκλοσ ςυνεδριϊν ςυμβουλευτικισ επιχειρθματικότθτασ ζχει ωσ ςτόχο να παρζχει όλα 
εκείνα τα εργαλεία που είναι χριςιμα για τον επιχειρθματικό ςχεδιαςμό και να κακοδθγεί τουσ 
ωφελοφμενουσ μζςα από μια ςειρά διαδοχικϊν ςυναντιςεων και ςυηθτιςεων με το ςφμβουλο ςχετικά με 
τισ πλθροφορίεσ, τα δεδομζνα και τα ςυμπεράςματα ςτα οποία ζχει φκάςει με τθ χριςθ κατάλλθλων 
εργαλείων για τθν υλοποίθςθ μιασ μικρισ ζρευνασ αγοράσ. Στο πλαίςιο αυτό, τα πεδία ςυμβουλευτικισ 
και επιχειρθματικότθτασ κα είναι τα εξισ: 
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Σελίδα 65 

 

• Σχθματοποίθςθ αρχικισ επιχειρθματικισ ιδζασ 

• Διαδικαςίεσ ζναρξθσ Επιχείρθςθσ 

• Marketing 

• Δθμόςιεσ ςχζςεισ 

• Ραροχι υποςτιριξθσ ςε κζματα νομικά, φορολογικά, διοικθτικά, χρθματοοικονομικά 

• Δικτφωςθ μικρϊν επιχειριςεων  

Θ λιψθ απόφαςθσ ςχετίηεται με τθ ςυλλογι, τθν επεξεργαςία και τθ διεξαγωγι ςυμπεραςμάτων από τον 
ίδιο τον ωφελοφμενο ςε ςχζςθ με τθν επιχειρθματικι δραςτθριότθτα που κζλει να αναπτφξει. Στο ςθμείο 
αυτό ο ρόλοσ του ςυμβοφλου είναι κυρίωσ  ρόλοσ «κακοδθγθτι». 

Ξεκοδολογία Χλοποίθςθσ Υυμβουλευτικισ Χποςτιριξθσ  

Για τθ μεκοδολογία υλοποίθςθσ των ςυνεδριϊν ςυμβουλευτικισ λαμβάνονται υπ’ όψιν οι βαςικζσ αρχζσ 
του κϊδικα δεοντολογίασ (www.eoppep.gr) ςε ςυνδυαςμό με τουσ περιοριςμοφσ και τουσ ειδικοφσ όρουσ 
υλοποίθςθσ τθσ δράςθσ ςφμφωνα με τθν παροφςα.  

Για τον ςκοπό αυτό κα χρθςιμοποιθκοφν κατάλλθλα εργαλεία (ερωτθματολόγια, ςυνεντεφξεισ, τεςτ) και 
τεχνικζσ εργαςιακισ ςυμβουλευτικισ, τα οποία με τθν κατάλλθλθ επεξεργαςία κα οδθγιςουν ςε 
ςκιαγράφθςθ του επιχειρθματικοφ προφίλ του κάκε ωφελοφμενου. 

Το ςτζλεχοσ ςυμβουλευτικισ / ςφμβουλοσ ςυντάςςει ζκκεςθ με τθ μεκοδολογία προςζγγιςθσ των ςτόχων 
τθσ ςυμβουλευτικισ ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ ανά ςυνεδρία και διακζτει ςτον Ράροχο για αναπαραγωγι 
και διανομι ςτουσ ωφελοφμενουσ υλικό που ςχετίηεται με τισ κεματικζσ ςυνεδριϊν.  

Ο αρικμόσ ςυνεδριϊν που αντιςτοιχεί ςτον κάκε ωφελοφμενο είναι τρεισ (3) ατομικζσ. 

Θ χρονικι διάρκεια τθσ κάκε ςυνεδρίασ ορίηεται ςε 45 λεπτά κατά μζςο όρο.  

Οι ςυνεδρίεσ ςυμβουλευτικισ ολοκλθρϊνονται το αργότερο μζχρι τθν 22:00 ϊρα.  

Δεν επιτρζπεται ςυμβουλευτικι τισ Κυριακζσ κακϊσ και τισ επίςθμεσ αργίεσ.  

Οι ςυνεδρίεσ κα υλοποιθκοφν ςε αίκουςεσ τθσ δομισ του Ραρόχου. Στθν περίπτωςθ που το ςτζλεχοσ 
ςυμβουλευτικισ/ ςφμβουλοσ κρίνει ότι δφναται να χρθςιμοποιιςει εφαρμογζσ πλθροφορικισ ςχετικζσ με 
τθν παροχι των υπθρεςιϊν ςυμβουλευτικισ ςε μία ι/ και ςτισ δφο ςυνεδρίεσ που προβλζπει θ παροφςα, 
ο Ράροχοσ κα πρζπει να μεριμνιςει για τθν διάκεςθ αίκουςασ/ϊν οι οποίεσ διακζτουν Θ/Υ για τθν 
πραγματοποίθςθ των ςυνεδριϊν. 

Σαραδοτζα Υυμβουλευτικισ Χποςτιριξθσ  

 Διλωςθ ζναρξθσ δράςθσ (το αργότερο 5 θμζρεσ πριν τθν ζναρξθ τθσ δράςθσ) 

 Ρρόγραμμα ςυμβουλευτικισ ωφελουμζνων (το αργότερο 5 θμζρεσ πριν τθν ζναρξθ τθσ δράςθσ) 

 Κατάςταςθ ωφελουμζνων με δείγμα υπογραφισ τουσ (το αργότερο 5 θμζρεσ πριν τθν ζναρξθ τθσ 
δράςθσ) 

 Κατάςταςθ ςτελεχϊν ςυμβουλευτικισ (το αργότερο 5 θμζρεσ πριν τθν ζναρξθ τθσ δράςθσ) 

 Δελτία παρουςίασ ςτελεχϊν ςυμβουλευτικισ (το αργότερο 1 μινα μετά τθν λιξθ τθσ δράςθσ) 

 Δελτία παρουςίασ ωφελουμζνων (το αργότερο 1 μινα μετά τθν λιξθ τθσ δράςθσ) 

 Δελτία υλοποίθςθσ ςυνεδριϊν (το αργότερο 1 μινα μετά τθν λιξθ τθσ δράςθσ) 

Γ: «ΣΙΥΦΡΣΡΙΗΥΗ ΑΣΡΜΦΗΥΗΥ ΓΟΩΥΕΩΟ ΜΑΙ ΔΕΠΙΡΦΗΦΩΟ ΕΣΙΧΕΙΤΗΞΑΦΙΜΡΦΗΦΑΥ ΥΧΞΦΩΟΑ ΞΕ ΦΡ 
ΣΤΡΦΧΣΡ ISO/IEC 17024» 
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Θ πιςτοποίθςθ προςόντων, γνϊςεων, δεξιοτιτων και ικανοτιτων αποτελεί απαραίτθτο κλειδί και ζχει 
αναδειχκεί ςε μια από τισ ςθμαντικότερεσ παραμζτρουσ τθσ Δια Βίου Εκπαίδευςθσ και τθσ 
Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ. 

Στόχοσ τθσ είναι να ςυνδεκεί θ πιςτοποίθςθ προςόντων με τθν απόδειξθ ικανότθτασ τθσ επαγγελματικισ 
επάρκειασ κακϊσ επίςθσ και με τθν αναγνϊριςθ τθσ εργαςιακισ – επαγγελματικισ εμπειρίασ των 
ωφελουμζνων του Ρρογράμματοσ. 

Θ πιςτοποίθςθ των γνϊςεων και δεξιοτιτων των ωφελουμζνων που κα ςυμμετζχουν ςτα προγράμματα 
κατάρτιςθσ κα γίνει ςε ςχιματα πιςτοποίθςθσ, ςχετικά με το αντικείμενο κατάρτιςθσ και κα 
πραγματοποιθκεί από διαπιςτευμζνουσ Φορείσ Ριςτοποίθςθσ Ρροςϊπων ςφμφωνα με το διεκνζσ 
πρότυπο ISΟ/IEC 17024 ι τον ΕΟΡΡΕΡ.  
Για τθν πιςτοποίθςθ ο πάροχοσ κατάρτιςθσ οφείλει να υπογράψει ςφμβαςθ με Φορζα Ριςτοποίθςθσ θ 
οποία, ενδεικτικά, κα περιλαμβάνει ςτοιχεία που αφοροφν: ςτο ςχιμα πιςτοποίθςθσ / ςτο αντικείμενο τθσ 
πιςτοποίθςθσ, ςτο κόςτοσ πιςτοποίθςθσ, ςτθ διαδικαςία διενζργειασ εξετάςεων, ςτο χρόνο και ςτον 
τρόπο διενζργειασ αυτϊν, ςτον τρόπο κακοριςμοφ των κεμάτων των εξετάςεων και τθσ αξιολόγθςθσ των 
ωφελουμζνων, ςτον αρικμό των ωφελουμζνων που κα λάβουν μζροσ ςτισ εξετάςεισ, ςτον τόπο όπου κα 
διεξαχκεί θ πιςτοποίθςθ και ςτο υποςτθρικτικό υλικό.  
Ο πάροχοσ κατάρτιςθσ που κα αναδειχκεί από τθν διαγωνιςτικι διαδικαςία, κα ζχει τθν ςαφι υποχρζωςθ 
καταρχιν να μεριμνιςει για τθ πλθροφόρθςθ και τθν ςυμμετοχι των ωφελουμζνων ςτισ εξετάςεισ 
πιςτοποίθςθσ για το ςφνολο των ωφελουμζνων που κα ολοκλθρϊςουν τθν παρακολοφκθςθ τθσ 
κατάρτιςθσ.  
Θ υπθρεςία πιςτοποίθςθσ γνϊςεων και δεξιοτιτων περιλαμβάνει τουσ εξισ όρουσ και προχποκζςεισ:  

 Το ςφνολο των ωφελοφμενων υποχρεωτικά πρζπει να ςυμμετάςχει ςτισ εξετάςεισ ι επανεξετάςεισ 

πιςτοποίθςθσ που κα πραγματοποιθκοφν μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ υλοποίθςθσ των 

επαγγελματικϊν προγραμμάτων.  

 Οι εξετάςεισ πιςτοποίθςθσ κα επαναλθφκοφν υποχρεωτικά μία φορά (επανεξζταςθ) ςε 

περίπτωςθ αποτυχίασ ι αδυναμίασ ςυμμετοχισ των ωφελοφμενων κατά τθν πρϊτθ εξζταςθ.  

 Σε κάκε ωφελοφμενο που κα ολοκλθρϊςει επιτυχϊσ τισ εξετάςεισ ι επανεξετάςεισ πιςτοποίθςθσ 

χορθγείται πιςτοποιθτικό από τον Φορζα Ριςτοποίθςθσ Ρροςϊπων (ΦΡΡ) ο οποίοσ ςυνεργάηεται 

με τον ανάδοχο ο οποίοσ υλοποιεί τθν κατάρτιςθ.  

 Σε περίπτωςθ αποτυχίασ του ωφελοφμενου, χορθγείται από τον ΦΡΡ βεβαίωςθ ςυμμετοχισ του 

ςτισ εξετάςεισ πιςτοποίθςθσ, θ οποία κα φζρει το όνομα του ωφελοφμενου και τισ θμερομθνίεσ 

διεξαγωγισ των εξετάςεων, ςτισ οποίεσ ςυμμετείχε.  

Σαραδοτζα Σιςτοποίθςθσ  

 Συμφωνθτικό ςυνεργαςίασ του αναδόχου με τον φορζα πιςτοποίθςθσ φυςικϊν προςϊπων (το 

αργότερο 5 θμζρεσ πριν τθν ζναρξθ του τμιματοσ κατάρτιςθσ). 

 Διαπιςτευμζνο ςχιμα πιςτοποίθςθσ ανά αντικείμενο κατάρτιςθσ (το αργότερο 5 θμζρεσ πριν τθν 

ζναρξθ του τμιματοσ κατάρτιςθσ) 

 Ρρόγραμμα εξετάςεων -  επανεξετάςεων πιςτοποίθςθσ (το αργότερο 5 θμζρεσ πριν τθν ζναρξθ των 

εξετάςεων) 

 Καταςτάςεισ ςυμμετοχισ ωφελουμζνων ςτισ εξετάςεισ (το αργότερο 1 μινα μετά τθν ολοκλιρωςθ των 

εξετάςεων) 

 Αποτελζςματα εξετάςεων πιςτοποίθςθσ (το αργότερο 1 μινα μετά τθν ολοκλιρωςθ των εξετάςεων) 

 Ριςτοποιθτικά ωφελουμζνων (το αργότερο 1 μινα μετά τθν ολοκλιρωςθ των εξετάςεων) 
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ΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΘ ΕΡΙΤΕΥΞΘ ΔΕΙΚΤΩΝ ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΘΣΘΣ 

 ΔΕΙΜΦΗΥ ΕΜΤΡΩΟ  

ΔΕΙΚΤΘΣ ΚΑΤΘΓΟΙΑ ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ ΤΙΜΘ ΣΤΟΧΟΣ 

CO01 Άνεργοι, 
ςυμπεριλαμβανομζνων των 

μακροχρόνια ανζργων 

Λιγότερο ανεπτυγμζνεσ 
περιφζρειεσ 

60 Άτομα 

 

 ΔΕΙΜΦΗΥ ΑΣΡΦΕΝΕΥΞΑΦΡΥ  

ΔΕΙΚΤΘΣ ΚΑΤΘΓΟΙΑ ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ ΤΙΜΘ ΣΤΟΧΟΣ 

CR03 Συμμετζχοντεσ που 
αποκτοφν εξειδίκευςθ αμζςωσ 
μετά τθ λιξθ τθσ ςυμμετοχισ 

τουσ 

Λιγότερο ανεπτυγμζνεσ 
περιφζρειεσ 

40 Άτομα 

 
 

Α5. Σαραδοτζα τθσ Υφμβαςθσ 

Επιπλζον των επιμζρουσ παραδοτζων που αναφζρονται ςτθν προθγοφμενθ ενότθτα ςε επίπεδο δράςθσ 
τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ οφείλει μετά τθν κατακφρωςθ του ζργου και τθν ςφναψθ τθσ 
ςφμβαςθσ να υποβάλει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι τα ακόλουκα: 

 Διλωςθ οριςμοφ ομάδασ ζργου (πριν τθν ζναρξθ του ζργου) 

 Διλωςθ ζναρξθσ του ζργου (πριν τθν ζναρξθ του ζργου) 

 Μθνιαίο Δελτίο Ραρακολοφκθςθσ Φυςικοφ Αντικειμζνου (το αργότερο εντόσ 5 θμερϊν από τθ 

ςυμπλιρωςθ κάκε θμερολογιακοφ μθνόσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και ζωσ τθν ολοκλιρωςθ 

του φυςικοφ αντικειμζνου) 

 Απολογιςτικι ζκκεςθ υλοποίθςθσ του ςυνόλου του ζργου (το αργότερο 1 μινα μετά τθ λιξθ του 

ζργου) 

 Διλωςθ ολοκλιρωςθσ του ζργου (το αργότερο 1 μινα μετά τθ λιξθ του ζργου) 

 Απογραφικά δελτία εξόδου των ωφελουμζνων (το αργότερο 1 μινα μετά τθ λιξθ του ζργου) 

 

Θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί για το ςφνολο των παραδοτζων, το δικαίωμα να υποβάλει προσ τον ανάδοχο 
ςχόλια και παρατθριςεισ επί τω υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν τεκμθρίωςθσ και να ηθτιςει 
ςυμπλιρωςθ, διόρκωςθ ι και επανυποβολι ςτοιχείων. Επιπλζον θ Ανακζτουςα Αρχι δφναται να ηθτιςει 
τμιμα των παραδοτζων και ςε θλεκτρονικι μορφι διατθρϊντασ το δικαίωμα χριςθσ και επεξεργαςίασ 
ςτοιχείων, ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ τθσ νομοκεςίασ περί Ρροςταςίασ Δεδομζνων 
Ρροςωπικοφ Χαρακτιρα.  

 

Α6. Ρμάδα Ζργου 

Θ Ομάδα Ζργου του Αναδόχου που κα αναλάβει τθν υλοποίθςθ του Ζργου κα ζχει τισ ακόλουκεσ 
αρμοδιότθτεσ:  

α. Ο Υπεφκυνοσ Ζργου είναι επικεφαλισ τθσ ομάδασ ζργου και ζχει τθν ευκφνθ του ςυντονιςμοφ τθσ 
Ομάδασ ζργου κακϊσ και τθν επικοινωνία με τθν Ανακζτουςα Αρχι. 

β. Ο Εκπαιδευτικόσ Υπεφκυνοσ κα ζχει τθν αρμοδιότθτα (ευκφνθ) για το ςχεδιαςμό τθσ εκπαιδευτικισ 
μεκοδολογίασ, τθν ανάπτυξθ του εκπαιδευτικοφ υλικοφ, τθν παρακολοφκθςθ τθσ διαδικαςίασ 
πιςτοποίθςθσ γνϊςεων και δεξιοτιτων, τθν αξιολόγθςθ των προγραμμάτων κατάρτιςθσ, τθν επιλογι 
των εκπαιδευτϊν κακϊσ και το ςυντονιςμό και τθν υποςτιριξθ του ζργου τουσ. 
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γ. Ο Υπεφκυνοσ Συμβουλευτικισ κα ζχει τθν αρμοδιότθτα (ευκφνθ) για το ςχεδιαςμό τθσ μεκοδολογίασ 
των Συμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν, τθν ανάπτυξθ / επιλογι των ςχετικϊν εργαλείων, τθν 
παρακολοφκθςθ τθσ διαδικαςίασ υλοποίθςθσ των ςυνεδριϊν, τθν αξιολόγθςθ των ενεργειϊν 
Συμβουλευτικισ, τθν επιλογι των ςυμβοφλων / μεντόρων κακϊσ και το ςυντονιςμό και τθν υποςτιριξθ 
του ζργου τουσ. 

δ. Ο Υπεφκυνοσ Ριςτοποίθςθσ ζχει τθν αρμοδιότθτα (ευκφνθ) για το ςχεδιαςμό και τθ διενζργεια των 
εξετάςεων πιςτοποίθςθσ των ικανοτιτων (γνϊςεων και δεξιοτιτων) των ωφελοφμενων τθσ Ρράξθσ 
ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του προτφπου ISO/IEC 17024 και τθ ςχετικι διαπίςτευςθ του ΕΣΥΔ. 

ε. Ο Οργανωτικόσ Υπεφκυνοσ ζχει τθν αρμοδιότθτα τθσ οργανωτικισ υποςτιριξθσ του προγράμματοσ, 
ιτοι: 

 Ζγκαιρθσ και αξιόπιςτθσ ζκδοςθσ και αποςτολισ όλων των εγγράφων και των εντφπων που 

απαιτοφνται για τθ υλοποίθςθ του Ζργου. 

 Συγκζντρωςθ των απαραίτθτων υπογραφϊν ςε όλα τα ζγγραφα. 

 Ρροετοιμαςία, αναπαραγωγι και διαχείριςθ του εκπαιδευτικοφ υλικοφ, 

 Εξαςφάλιςθ τθσ καταλλθλότθτασ των χϊρων υλοποίθςθσ των επιμζρουσ ενεργειϊν, του 

απαραίτθτου εξοπλιςμοφ, των απαιτοφμενων εποπτικϊν μζςων και τθσ γραμματειακισ 

υποςτιριξθσ 

 Ρροετοιμαςία του φακζλου των παραδοτζων του προγράμματοσ, ο οποίοσ κα ελζγχεται και κα 

υπογράφεται από τον Υπεφκυνο Ζργου του Αναδόχου και κα αποςτζλλεται ςτθν ανακζτουςα 

αρχι. 

 Επικοινωνία με τουσ ςυντελεςτζσ του προγράμματοσ προκειμζνου να αποφευχκεί θ 

δυςλειτουργία του προγράμματοσ. 

 

Α7. Νοιπζσ Χποχρεϊςεισ Αναδόχου   

1. Ο «Ανάδοχοσ» ευκφνεται ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, για κάκε υποχρζωςθ που απορρζει από τθ 
ςφμβαςθ, τθ διακιρυξθ και το Νόμο. 

2. Ο «Ανάδοχοσ» οφείλει, ςτο πλαίςιο τθσ υλοποίθςθσ του Ζργου να υποβάλει ςτουσ εκπροςϊπουσ τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ, των αρμόδιων εκνικϊν αρχϊν (Ε.Υ. Διαχείριςθσ του Ε.Ρ. Αρχι Ρλθρωμισ, Ε.Δ.ΕΛ. 
κλπ.) και τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, όποτε του ηθτθκεί, οποιοδιποτε αποδεικτικό τθσ ομαλισ 
εξζλιξθσ του Ζργου ςτοιχείο, ςφμφωνα με τθ Σφμβαςθ, όπωσ (ενδεικτικά): φορολογικά ςτοιχεία και 
δικαιολογθτικά δαπανϊν, ςτοιχεία που αφοροφν ςτθν πορεία του φυςικοφ αντικειμζνου του Ζργου, 
ςυμβάςεισ εκπαιδευτϊν κ.λ.π. 

3. Για τθ ςωςτι παρακολοφκθςθ του Ζργου (φυςικό και οικονομικό αντικείμενο) ο «Ανάδοχοσ» οφείλει: 

3.1. Να επιτρζπει τθ διενζργεια επιτόπιων ελζγχων από το αρμόδιο ελεγκτικό όργανο τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ, από τα αρμόδια εκνικά και κοινοτικά όργανα, να ςυνεργάηεται ςτθ 
διενζργεια ελζγχων και να προετοιμάηει και επεξεργάηεται όλα τα απαραίτθτα ςτοιχεία για τθν 
ομαλι διεξαγωγι του ελζγχου του Ζργου. 

3.2 να τθρεί:  

1. Φάκελο Ζργου,  

2. Φάκελο Συμβουλευτικισ, 

3. Φάκελο Ρρογράμματοσ (Τμιματοσ) κατάρτιςθσ 

 

1. Φάκελοσ Ζργου (αναφορά ςτα κατ’ ελάχιςτον αρχεία τιρθςθσ): 

 Θ Απόφαςθ Κατακφρωςθσ του Ζργου 

 Θ Σφμβαςθ με τισ τυχόν τροποποιιςεισ τθσ 
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 Θ Ρροςφορά του Αναδόχου 

 Θ Σφμβαςθ με τον Φορζα Ριςτοποίθςθσ 

 Θ Διλωςθ Οριςμοφ Υπευκφνου του Ζργου 

 Τα ςτοιχεία του Υπευκφνου του Ζργου 

 Τα Μθνιαία Δελτία Ραρακολοφκθςθσ τθσ προόδου του Φυςικοφ Αντικειμζνου του Ζργου 

 Θ Διλωςθ Ολοκλιρωςθσ του Ζργου. 

 

2. Φάκελοσ Συμβουλευτικισ (αναφορά ςτα κατ’ ελάχιςτον αρχεία τιρθςθσ): 

Υποφάκελοσ Διοικθτικισ Ραρακολοφκθςθσ  

 Στοιχεία ωφελουμζνων (Συγκεντρωτικι Κατάςταςθ των ωφελουμζνων με τα ςτοιχεία τουσ, 

τα δείγματα υπογραφισ τουσ) 

 Στοιχεία Στελεχϊν ΣΥΥ (Συγκεντρωτικι κατάςταςθ ςτελεχϊν ΣΥΥ, με τα ςτοιχεία τουσ και 

δείγμα υπογραφισ τουσ, Συμβάςεισ των ςτελεχϊν, Βιογραφικά και αποδεικτικά εμπειρίασ) 

 Στοιχεία υλοποίθςθσ ςυνεδριϊν (εργαλεία και ζντυπα ςυμβουλευτικισ, εκκζςεισ και 

παραγόμενοι ατομικοί φάκελοι ωφελουμζνων) 

Υποφάκελοσ Ραρακολοφκθςθσ του Φυςικοφ Αντικειμζνου 

 Αναλυτικό πρόγραμμα ςυνεδριϊν 

 Δελτία ςυμμετοχισ ωφελουμζνων ςτισ ςυνεδρίεσ υπογεγραμμζνα από τουσ 

ωφελοφμενουσ και τα ςτελζχθ ΣΥΥ  

Υποφάκελοσ Οικονομικισ Ραρακολοφκθςθσ  

 Ρρωτότυπα παραςτατικά ςτοιχεία των δαπανϊν για τθν υλοποίθςθ των ςυνεδριϊν  

 Καταςτάςεισ πλθρωμισ δαπανϊν. 

 

3. Φάκελοσ Κατάρτιςθσ (αναφορά ςτα κατ’ ελάχιςτον αρχεία τιρθςθσ): 

Υποφάκελοσ Διοικθτικισ Ραρακολοφκθςθσ Ρρογράμματοσ) Τμιματοσ 

 Στοιχεία Ρρογράμματοσ (Διλωςθ ζναρξθσ Ρρογράμματοσ, Διλωςθ οριςμοφ Υπευκφνου 

Υλοποίθςθσ Ρρογράμματοσ, Συμφωνθτικό ενοικίαςθσ /παραχϊρθςθσ δομϊν εφόςον 

χρθςιμοποιοφνται δομζσ τρίτου) 

 Στοιχεία καταρτιηόμενων (Συγκεντρωτικι Κατάςταςθ των καταρτιηόμενων με τα ςτοιχεία 

τουσ, τα δείγματα υπογραφισ τουσ, Φωτοτυπίεσ ταυτότθτασ) 

 Στοιχεία Εκπαιδευτϊν (Συγκεντρωτικι κατάςταςθ εκπαιδευτϊν, με τα ςτοιχεία τουσ και 

δείγμα υπογραφισ τουσ, Συμβάςεισ των εκπαιδευτϊν, Βιογραφικά των εκπαιδευτϊν, 

Βεβαιϊςεισ πιςτοποίθςθσ των εκπαιδευτϊν από τον ΕΟΡΡΕΡ κακϊσ και Τίτλοι ςπουδϊν) 

 Στοιχεία υλοποίθςθσ του Ρρογράμματοσ (Ρλιρεσ αντίγραφο του εκπαιδευτικοφ υλικοφ, 

τιρθςθ ςχετικοφ αρχείου και καταςτάςεων παραλαβισ του υλικοφ από τουσ 

καταρτιηόμενουσ, Αναλυτικι ζκκεςθ αξιολόγθςθσ του πραγματοποιθκζντοσ τμιματοσ των 

εκπαιδευτϊν, των καταρτιηόμενων και όλων των ςυντελεςτϊν του Ρρογράμματοσ) 

Υποφάκελοσ Ραρακολοφκθςθσ του Φυςικοφ Αντικειμζνου του Ρρογράμματοσ 

 Αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα 

 Θμεριςια δελτία παρακολοφκθςθσ του τμιματοσ υπογεγραμμζνα από τουσ 

καταρτιηόμενουσ και τουσ εκπαιδευτζσ 

 Κατάςταςθ ςυμμετεχόντων ςτισ εξετάςεισ πιςτοποίθςθσ, ςτθν οποία κα αποτυπϊνονται 

και τα αποτελζςματα των εξετάςεων 
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Υποφάκελοσ Οικονομικισ Ραρακολοφκθςθσ του Ρρογράμματοσ 

 Ρρωτότυπα παραςτατικά ςτοιχεία των δαπανϊν για τθν υλοποίθςθ των Τμθμάτων 

 Καταςτάςεισ πλθρωμισ δαπανϊν 

 

3.3. Να παραδϊςει τισ βεβαιϊςεισ παρακολοφκθςθσ τθσ κατάρτιςθσ ςτουσ δικαιοφχουσ 
καταρτιςκζντεσ. 

3.4. Να τθρεί τουσ όρουσ του Οδθγοφ Δθμοςιότθτασ και Ρλθροφόρθςθσ Υποζργων που υλοποιοφνται 
από τουσ «Αναδόχουσ» Φορείσ του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ, όπωσ αυτοί προκφπτουν από 
τον Κανονιςμό (ΕΕ) 1303/2013, ο οποίοσ κα αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ ςφμβαςθσ και να 
τθρεί αρχείο δράςεων δθμοςιότθτασ. 

Θ Σφμβαςθ μεταξφ του «Αναδόχου» και τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ μπορεί να τροποποιείται ςε 
αντικειμενικά δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ, εφόςον ςυμφωνιςουν προσ τοφτο και τα δφο 
ςυμβαλλόμενα μζρθ, φςτερα από ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ αρμόδιασ Διαχειριςτικισ Αρχισ. 
 

Α8. Ζλεγχοσ Χλοποίθςθσ Ζργου  

Θ Ανακζτουςα Αρχι, προκειμζνου να διαςφαλίςει τθν αποτελεςματικότθτα και τθν ορκι υλοποίθςθ του 
Ζργου, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ ςφμβαςθσ, τθσ τεχνικισ προςφοράσ του Αναδόχου και τθσ 
Διακιρυξθσ αςκεί ζλεγχο ςε όλα τα ςτάδια, από τθν προετοιμαςία μζχρι τθν ολοκλιρωςθ του. Ειδικότερα, 
το αρμόδιο όργανο ελζγχου τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ μεριμνά για τθν πραγματοποίθςθ των ελζγχων με 
ςκοπό τθν ορκι υλοποίθςθ του φυςικοφ αντικειμζνου ςφμφωνα με το περιεχόμενο τθσ ςφμβαςθσ, τθσ 
τεχνικισ προςφοράσ του Αναδόχου και τθσ Διακιρυξθσ κακϊσ και για τθν καταβολι των δαπανϊν. 

 

Οι ζλεγχοι, εκτόσ από τθν Ανακζτουςα Αρχι, κα διενεργοφνται ενδεικτικά από: 

• τθν Ε.Υ.Δ. του Ε.Ρ. 

• τθν Αρχι Ρλθρωμισ του ΕΣΡΑ, 

• τθν Επιτροπι Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου και 

• τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι. 

 

Ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να παρζχει κάκε δυνατι ςυνδρομι για τθ διενζργεια των 
εκάςτοτε προβλεπόμενων από τθν Εκνικι και Κοινοτικι νομοκεςία ελζγχων του φυςικοφ αντικειμζνου και 
των οικονομικϊν ςτοιχείων του Ζργου. Τα ςτάδια ελζγχου είναι τα εξισ: 

Ρρολθπτικόσ ζλεγχοσ που αφορά το αρχικό ςτάδιο πριν τθν ζναρξθ υλοποίθςθσ του Ζργου, ςτο πλαίςιο 
του οποίου εξετάηεται θ τιρθςθ των ςυμφωνθκζντων για τθ προετοιμαςία υλοποίθςθσ του 
Ρρογράμματοσ. 

Ζλεγχοσ κατά τθν εκτζλεςθ του Ζργου διενεργείται κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ του Ζργου, με τον οποίο 
ελζγχεται θ αξιοπιςτία των πλθροφοριϊν που δθλϊνονται από τον ανάδοχο ςτα πλαίςια των μθνιαίων 
δελτίων παρακολοφκθςθσ φυςικοφ αντικειμζνου και των μζχρι τότε υποβλθκζντων παραδοτζων, θ 
τιρθςθ των δεςμεφςεων που ζχει αναλάβει ο Ανάδοχοσ βάςει τθσ ςφμβαςθσ και θ τιρθςθ των κανόνων 
δθμοςιότθτασ ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ κανόνεσ και διατάξεισ. 

Ζλεγχοσ με τθν ολοκλιρωςθ του Ζργου διενεργείται μετά τθ γνωςτοποίθςθ ολοκλιρωςισ του από τον 
Ανάδοχο, αφορά το ςυνολικό φυςικό αντικείμενο, με το πζρασ του οποίου βεβαιϊνεται θ τιρθςθ των 
υποχρεϊςεων του Αναδόχου. 

Κατά τον ζλεγχο του φυςικοφ αντικειμζνου του Ζργου, εξετάηεται θ τιρθςθ των όρων τθσ Σφμβαςθσ . 

Κατά τον ζλεγχο του οικονομικοφ αντικειμζνου του Ζργου εξετάηεται αν τθρικθκαν τα αναφερόμενα ςτο 
οικείο άρκρο τθσ παροφςασ. Πλα τα τιμολόγια, δελτία παροχισ υπθρεςιϊν και κάκε άλλο ζγγραφο 
ιςοδφναμθσ λογιςτικισ αξίασ, που τθρείται ςτθν ζδρα του Αναδόχου, πρζπει να επιδεικνφονται ςε 
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πρωτότυπα, όποτε ηθτθκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι, και να υποβάλλονται, εφόςον ηθτθκεί, ςε 
αντίγραφα νομίμωσ επικυρωμζνα από τον ανάδοχο, βάςει των διατάξεων του ΚΦΑΣ. Δε γίνονται δεκτά 
ςυγκεντρωτικά τιμολόγια, εφόςον αυτά δεν ςυνοδεφονται από αναλυτικά παραςτατικά των επιμζρουσ 
δαπανϊν των Τμθμάτων κατάρτιςθσ. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται κατά τθ διάρκεια τθσ υλοποίθςθσ του 
Ζργου να τθρεί τα πρωτότυπα παραςτατικά ςτοιχεία που απαρτίηουν τον οικονομικό φάκελο ςτθν ζδρα 
του και επικυρωμζνα αντίγραφα αυτϊν ςτισ ζδρεσ των Ραραρτθμάτων του, όπωσ αυτό προβλζπεται από 
τισ ςχετικζσ διατάξεισ του ΚΦΑΣ, οφείλει δε να εφαρμόηει τθν Εκνικι Νομοκεςία για τισ λογιςτικζσ 
καταχωρίςεισ (ΚΦΑΣ) και να τθρεί τα ςτοιχεία προσ ζλεγχο πζντε (5) ζτθ μετά τθν οριςτικι παραλαβι του 
αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. 

Οι ζλεγχοι διενεργοφνται είτε επί τόπου, είτε κατόπιν εγγράφου προςκλιςεωσ από τθν Ανακζτουςα Αρχι 
με τθν προςκόμιςθ από τον ανάδοχο ςε αυτι όλων των αναγκαίων ςτοιχείων, εντόσ των δεςμευτικϊν και 
εφλογων χρονικϊν ορίων που τίκενται από το αρμόδιο ελεγκτικό όργανο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

Μετά τθ διενζργεια του ελζγχου, ςυντάςςεται ζκκεςθ και αποτζλεςμα ελζγχου από τουσ ελεγκτζσ που 
διενιργθςαν τον ζλεγχο. Στον Ανάδοχο κοινοποιείται το αποτζλεςμα ελζγχου. Με το ίδιο ζγγραφο 
καλείται ο Ανάδοχοσ να διατυπϊςει εγγράφωσ και εντόσ τθσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν, από τθ λιψθ 
του αποτελζςματοσ ελζγχου, τισ απόψεισ του κατά του ανωτζρω αποτελζςματοσ ελζγχου. 

Σε περίπτωςθ που ο ζλεγχοσ διενεργείται κατά τθ διάρκεια υλοποίθςθσ του Ζργου και διαπιςτωκοφν 
ςοβαρζσ ελλείψεισ, ο Ανάδοχοσ ενθμερϊνεται εγγράφωσ (ταχυδρομικϊσ ι με ταχυμεταφορά ι με 
τθλεομοιοτυπία) από τθν Ανακζτουςα Αρχι για τθ διαπίςτωςθ αυτι, εντόσ πζντε (5) εργαςίμων θμερϊν 
από τθν θμερομθνία διενζργειασ του ελζγχου, προκειμζνου να προβεί ςε αναςτολι τθσ υλοποίθςθσ των 
Τμθμάτων κατάρτιςθσ. 

Εάν κατά το διενεργθκζντα ζλεγχο διαπιςτωκεί θ αχρεϊςτθτθ ι παράνομθ καταβολι χρθματικϊν ποςϊν 
των δόςεων τθσ χρθματοδότθςθσ, εφαρμόηονται οι διατάξεισ τθσ με αρικμό Κ.Υ.Α. αρ. 126829 / EΥΘΥ 
1217/8.12.2015 Σφςτθμα δθμοςιονομικϊν διορκϊςεων και διαδικαςίεσ ανάκτθςθσ αχρεωςτιτωσ ι 
παρανόμωσ καταβλθκζντων ποςϊν από πόρουσ του κρατικοφ προχπολογιςμοφ για τθν υλοποίθςθ 
προγραμμάτων ςυγχρθματοδοτοφμενων ςτο πλαίςιο του ΕΣΡΑ 2014-2020, ςφμφωνα με το αρ. 22 του Ν. 
4314/2014, όπωσ ιςχφει κάκε φορά. 

Θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα να κακορίςει μονομερϊσ μθχανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ και 
ελζγχου τθσ υλοποίθςθσ του Ζργου από τον Ανάδοχο οι οποίοι κα εξαςφαλίηουν τον αποτελεςματικό 
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ και ποςότθτασ των υπθρεςιϊν και του τελικοφ αποτελζςματοσ. 
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ΞΕΤΡΥ Β - ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΡ ΑΟΦΙΜΕΙΞΕΟΡ ΦΗΥ ΥΧΞΒΑΥΗΥ 

 

Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι θ Ρεριφζρεια Κεντρικισ Μακεδονίασ, Κωδ. ΣΑ 
ΕΡ0081. Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από Ριςτϊςεισ του Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων 
(αρικ. ενάρικμου ζργου 2019ΕΡ00810162). 

Θ παροχι υπθρεςιϊν επαγγελματικισ κατάρτιςθσ, ςυμβουλευτικισ και πιςτοποίθςθσ προςϊπων (ωσ 
υπθρεςίεσ ςτενά ςυνδεόμενεσ με τθν κατάρτιςθ) απαλλάςςονται από ΦΡΑ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ 
περίπτωςθσ ιβϋ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 22 του Ν.  2859/2000 και του άρκρου 19 του Ν. 4346/2015 

(ΦΕΚ Α' 152/20‑11‑2015). 
Θ ςυνολικι εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των εξιντα επτά χιλιάδων πεντακοςίων 
εξιντα Ευρϊ (67.560 €) και αναλφεται ωσ εξισ: 

 

Α. Υπολογιςμόσ του κόςτουσ τθσ υπθρεςίασ «Συμβουλευτικι Επαγγελματικοφ Προςανατολιςμοφ» 

ΑΤΙΘΞΡΥ ΩΦΕΝΡΧΞΕΟΩΟ 
(α) 

ΩΤΕΥ ΥΧΞΒΡΧΝΕΧΦΙΜΗΥ 
(β) 

ΜΡΥΦΡΥ ΑΟΑ ΩΤΑ 
(γ) 

ΥΧΟΡΝΡ 
ΔΑΣΑΟΗΥ 

(δ)=((α)*(β)*(γ) 

60 3 35,00 6.300,00 

 

Στο κόςτοσ τθσ παρεχομζνθσ υπθρεςίασ περιλαμβάνεται το ςφνολο των επιμζρουσ δαπανϊν και 
ςυγκεκριμζνα, αμοιβζσ ςυμβοφλων με αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ, κόςτοσ οργάνωςθσ, κόςτοσ χϊρων 
διεξαγωγισ, κόςτοσ εργαλείων και αναλϊςιμων που κα αξιοποιθκοφν, λειτουργικό κόςτοσ δομϊν, 
μετακινιςεισ ωφελουμζνων. 

Β. Υπολογιςμόσ του κόςτουσ τθσ υπθρεςίασ «Επαγγελματικι κατάρτιςθ ςτθν επιχειρθματικότθτα» 

Στο κόςτοσ τθσ παρεχομζνθσ υπθρεςίασ περιλαμβάνεται το ςφνολο των επιμζρουσ  δαπανϊν και 

ςυγκεκριμζνα, αμοιβζσ εκπαιδευτϊν με αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ, κόςτοσ οργάνωςθσ, κόςτοσ χϊρων 

διεξαγωγισ, κόςτοσ εργαλείων και αναλϊςιμων που κα αξιοποιθκοφν, λειτουργικό κόςτοσ δομϊν, 

μετακινιςεισ ωφελουμζνων. 

Γ. Υπολογιςμόσ του κόςτουσ τθσ υπθρεςίασ «Πιςτοποίθςθ επαγγελματικϊν προςόντων και δεξιοτιτων» 

 

 

 

 

 

Ο προςδιοριςμόσ του φψουσ τθσ δαπάνθσ τθσ Συμβουλευτικισ, τθσ ωριαίασ δαπάνθσ τθσ 
κατάρτιςθσ και τθσ δαπάνθσ τθσ πιςτοποίθςθσ ζγινε ςφμφωνα με το ωριαίο κόςτοσ για τθν 
ατομικι ςυνεδρία που ζχει προςδιοριςτεί με το υπ.αρ.πρ. 6334/20-12-2017 ζγγραφο τθσ ΕΥΔ Ε.Ρ. 
ΡΕΡ Κεντρικισ Μακεδονίασ με κζμα "Αποδοχι τεκμθρίωςθσ μοναδιαίου κόςτουσ δράςεων 
κατάρτιςθσ, ςυμβουλευτικισ, πιςτοποίθςθσ και διαχείριςθσ, ςυγχρθματοδοτοφμενων από το ΕΚΤ, 

ΑΤΙΘΞΡΥ ΩΦΕΝΡΧΞΕΟΩΟ 

(α) 

ΩΤΕΥ ΜΑΦΑΤΦΙΥΗΥ 

(β) 

ΜΡΥΦΡΥ ΑΟΑ ΩΤΑ 

(γ) 

ΥΧΟΡΝΡ ΔΑΣΑΟΗΥ 

(δ)=((α)*(β)*(γ) 

60 Θεωρία                 140 5,65 47,460,00 

60 Ρρακτικι                50 2,20   6.600,00 

60 Σφνολο                 190  54.060,00 

ΑΤΙΘΞΡΥ ΩΦΕΝΡΧΞΕΟΩΟ 
(α) 

ΜΡΥΦΡΥ ΣΙΥΦΡΣΡΙΗΥΗΥ 
ΑΟΑ ΩΦΕΝΡΧΞΕΟΡ 

(β) 

ΥΧΟΡΝΡ ΔΑΣΑΟΗΥ 
(γ)=((α)*(β) 

60 120 7.200,00 
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ςτο πλαίςιο του Ε.Ρ. Ρεριφζρειασ Κεντρικισ Μακεδονίασ 2014-2020", ςτο οποίο αποτυπϊνονται 
το αποδεκτό ανϊτατο μοναδιαίο  κόςτοσ ανά κατθγορία δράςθσ. 

Δ. Συνολικόσ προχπολογιςμόσ ζργου 

 

 

 

 

 
 
Το ςυμβατικό τίμθμα αφορά ςτθ ςυνολικι αμοιβι του Αναδόχου για τθν κάλυψθ του των δαπανϊν που 
τον βαραίνουν, και καλφπτει κατ’ ελάχιςτον τισ ακόλουκεσ δαπάνεσ:  

 αμοιβζσ εκπαιδευτϊν και ςτελεχϊν ςυμβουλευτικισ,  

 κόςτοσ εκπαιδευτικοφ υλικοφ,  

 κόςτοσ παροχισ καφζ / εδεςμάτων ςτουσ Ωφελοφμενουσ, 

 κόςτοσ δομϊν υλοποίθςθσ   

 αμοιβι φορζα πιςτοποίθςθσ φυςικϊν προςϊπων, με τον οποίο κα ςυμβλθκεί ο Ανάδοχοσ, 

 κόςτοσ τυχόν μετακινιςεων των ωφελοφμενων. 

 
ΕΙΔΙΜΡΙ ΡΤΡΙ 
Οι ςυμμετζχοντεσ ςτισ ενζργειεσ κατάρτιςθσ και πιςτοποίθςθσ λαμβάνουν εκπαιδευτικό επίδομα, το οποίο 
καταβάλλεται από τθν Ανακζτουςα Αρχι (ΑΝΕΘ Α.Ε.). Το εκπαιδευτικό επίδομα  ανζρχεται ςε πζντε ευρϊ 
(5,00 €) μικτά ανά ϊρα κατάρτιςθσ, μείον τισ νόμιμεσ κρατιςεισ, με τθν προχπόκεςθ πωσ ζχουν 
ολοκλθρϊςει τθν κατάρτιςθ και ζχουν ςυμμετάςχει ςτθ διαδικαςία πιςτοποίθςθσ. Σε περίπτωςθ 
πραγματοποίθςθσ απουςιϊν και μζχρι του ανϊτατου επιτρεπτοφ ορίου, θ αμοιβι των καταρτιηόμενων 
μειϊνεται κατά το ποςό που αντιςτοιχεί ςτισ μθ πραγματοποιθκείςεσ ϊρεσ κατάρτιςθσ. Θ πιςτοποίθςθ 
πικανϊν απουςιϊν πραγματοποιείται μζςω των θμερθςίων δελτίων παρακολοφκθςθσ προγράμματοσ.  
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδίδει ςτθν ανακζτουςα αρχι, με τθ λιξθ κάκε προγράμματοσ, 
κατάςταςθ με τισ πραγματοποικείςεσ ϊρεσ κατάρτιςθσ για κάκε εκπαιδευόμενο. 
Θ καταβολι του εκπαιδευτικοφ επιδόματοσ, που βαρφνει τθν Ανακζτουςα Αρχι /Δικαιοφχο 
πραγματοποιείται βάςει Βεβαίωςθσ, που χορθγείται από τον Ανάδοχο ότι ο καταρτιηόμενοσ πλθροί τθν 
προχπόκεςθ που αναφζρεται ςτο προθγοφμενο εδάφιο και μετά τθν πιςτοποίθςθ του φυςικοφ 
αντικειμζνου του προγράμματοσ κατάρτιςθσ, ςτο οποίο ςυμμετείχε ο παραπάνω. 
 

 

Α/Α ΧΣΗΤΕΥΙΑ ΜΡΥΦΡΥ € 

1 Υυμβουλευτικι επαγγελματικοφ προςανατολιςμοφ 6.300,00 

2 Επαγγελματικι κατάρτιςθ ςε οριηόντιεσ  θ εξειδικευμζνεσ δεξιότθτεσ 54.060,00 

3 Σιςτοποίθςθ 7.200,00 

ΥΧΟΡΝΡ ΜΡΥΦΡΧΥ ΑΟΑΘΕΥΗΥ 67.560,00 
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ΣΑΤΑΤΦΗΞΑ ΙΙ – α. Ειδικι Υυγγραφι Χποχρεϊςεων  

Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ ςυμπλθρϊνει τουσ παρακάτω πίνακεσ ςυμμόρφωςθσ με τθν απόλυτθ 
ευκφνθ τθσ ακρίβειασ των δεδομζνων.  

Ο Ρίνακασ Κριτθρίων Επιλεξιμότθτασ περιλαμβάνει τα κριτιρια Επιλογισ. Οι αναλυτικζσ περιγραφζσ 
των απαιτιςεων/ προδιαγραφϊν του ζργου περιλαμβάνονται ςτα άρκρα 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6  και 
2.2.7. τθσ παροφςασ.  

Σίνακασ Μριτθρίων Επιλεξιμότθτασ 

Α/Α ΑΣΑΙΦΗΥΕΙΥ/ΣΤΡΔΙΑΓΤΑΦΕΥ ΑΣΑΙΦΗΥΗ ΑΣΑΟΦΗΥΗ ΥΦΡΙΧΕΙΡ ΦΕΜΞΗΤΙΩΥΗΥ 

 
 
 
 

1 

Αδειοδοτθμζνο Κζντρο Δια Βίου 
Μάκθςθσ Επιπζδου 1 ι Επιπζδου 2, ι 
πάροχοσ, ο οποίοσ νοείται ωσ Κζντρο 
Διά Βίου Μάκθςθσ Επιπζδου 1 και 
Επιπζδου 2, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 
του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222   
Α/12.11.2012),   παρ.   Θ,  περ. Θ15, 
αρικ. 5 και του ν. 4111/2013  

 
 
 

ΝΑΙ 

  

 
 
 

2 

Ρροςβαςιμότθτα ςε ΑΜΕΑ, ςφμφωνα 
με το ν. 4067/2012 (ΦΕΚ Α’ 

79/09.04.2012-‑Διορκ.ςφαλμ. ςτο ΦΕΚ     

Α’     99/27.04.2012)   «Νζοσ 
Οικοδομικόσ Κανονιςμόσ» και τισ 
Οδθγίεσ του υπουργείου 
Ρεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και 
κλιματικισ  Αλλαγισ «Σχεδιάηοντασ 
για Πλουσ». 

 
 

ΝΑΙ 

 
 

 
 

3 

Εγγραφι ςτον κατάλογο Ιδιωτικϊν 
Φορζων παροχισ υπθρεςιϊν 
Συμβουλευτικισ και Επαγγελματικοφ 
Ρροςανατολιςμοφ (ΣυΕΡ) του τθρεί ο 
ΕΟΡΡΕΡ κατ’ εφαρμογι του άρκρου 
30 παρ. 2β του Νόμου 4111 (ΦΕΚ 
18/τ.Α/25-1-2013) 

 

ΝΑΙ 
 

 

 
 

4 

Μζςοσ όροσ γενικοφ κφκλου εργαςιϊν 
των τελευταίων τριϊν (3) 
φορολογικϊν ετϊν (2016, 2017 και 
2018), ίςοσ ι μεγαλφτεροσ από το 
100% τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ 
ςφμβαςθσ. 

 

ΝΑΙ 
 

 

 
5 

 
Ρίνακασ των κυριότερων ζργων για τθν 
απόδειξθ τθσ εμπειρίασ του 
υποψθφίου αναδόχου. 

 
ΝΑΙ 

  

 
 

6 

Ζνα (1) ζργο ςυνεχιηόμενθσ 
επαγγελματικισ κατάρτιςθσ 
προχπολογιςμοφ τουλάχιςτον ίςου με 
το 100% του προκθρυςςόμενου ζργου 
το οποίο να ζχει ολοκλθρωκεί κατά τα 
τελευταία   πζντε ζτθ   (2014, 2015, 
2016, 2017, 2018). 

 
 
 

ΝΑΙ 
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7 

Ζνα (1) ζργο ςυνεχιηόμενθσ 
επαγγελματικισ κατάρτιςθσ και 
πιςτοποίθςθσ το οποίο να ζχει 
ολοκλθρωκεί κατά τα τελευταία   
πζντε ζτθ   (2014, 2015, 2016, 2017, 
2018). 

 
ΝΑΙ 

  

 

8 

Ζνα (1) ζργο ςυμβουλευτικισ με 
περιεχόμενο τθ βελτίωςθ και 
ανάπτυξθ δεξιοτιτων του 
ανκρϊπινου δυναμικοφ το οποίο να 
ζχει ολοκλθρωκεί τελευταία πζντε ζτθ   
(2014, 2015, 2016, 2017, 2018). 

 
 
 

ΝΑΙ 

  

 

9 

Σφνολο 30 ανκρωπομθνϊν 
απαςχόλθςθσ των μελϊν τθσ ομάδασ 
ζργου ακροιςτικά. 

 
ΝΑΙ 

  

 

10 

Υπαλλθλικό δυναμικό για τα 
τελευταία τρία ζτθ (2016, 2017, 
2018), το οποίο αντιςτοιχεί, 
ακροιςτικά,   τουλάχιςτον   ςε δυο 
(2) Eτιςιεσ Mονάδεσ Eργαςίασ. 

 
ΝΑΙ 

  

11 
Ρεριγραφι τθσ δομισ και 
οργάνωςθσ τθσ ομάδασ ζργου. 

ΝΑΙ   

 

 

12 

Εγκαταςτάςεισ/δομζσ με τουλάχιςτον 
μία (1) αίκουςα διδαςκαλίασ 20 
ατόμων, είτε κυριότθτασ του 
ςυμμετζχοντοσ, είτε παραχωρθκείςεσ 
ςε αυτόν από τρίτο φορζα, μζςω 
ςφμβαςθσ μίςκωςθσ, παραχϊρθςθσ, 
ςυνεργαςίασ ι οποιαςδιποτε 
ανάλογθσ ςφμβαςθσ, οι οποίεσ 
ευρίςκονται εντόσ τθσ περιοχισ 
παρζμβαςθσ  

 
 
 

ΝΑΙ 

  

 

13 

Ριςτοποιθτικό ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 
9001:2015 εν ιςχφ, ςτο πεδίο 
εφαρμογισ τθσ επαγγελματικισ 
κατάρτιςθσ. 

 
ΝΑΙ 

  

14 
Ριςτοποιθτικό διαςφάλιςθσ 
ποιότθτασ κατά ISO/IEC 27001:2013 

ΝΑΙ   

15 
Αναλυτικό βιογραφικό ςθμείωμα 
κάκε ςτελζχουσ τθσ ομάδασ ζργου και  
Αποδεικτικά ειδικισ εμπειρίασ 

ΝΑΙ   

16 
Υπεφκυνθ διλωςθ κάκε Στελζχουσ 
τθσ ομάδασ ζργου ότι όλα τα ςχετικά 
ςτοιχεία είναι αλθκι. 

ΝΑΙ   

17 
Υπεφκυνθ διλωςθ τυχόν εξωτερικϊν 
ςυνεργατϊν που ςυμμετζχουν ςτθν 
Ομάδα Ζργου περί αποδοχισ τθσ 
ςυνεργαςίασ τουσ με τον υποψιφιο 
Ανάδοχο. 

ΝΑΙ   

 
 

18 
 

 

Ρλιρεσ και αναλυτικό 
χρονοδιάγραμμα (με τθ μορφι 
Διαγράμματοσ Gantt), όπου 
αποτυπϊνονται οι δραςτθριότθτεσ 
που κα εκτελεςτοφν προκειμζνου να 
υλοποιθκεί το ςυνολικό ζργο κακϊσ 
και θ χρονικι τουσ διάρκεια και 
αλλθλουχία. 

 
 

ΝΑΙ 
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Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ 

i. Στθ Στιλθ «ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ/ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίςτοιχοι τεχνικοί όροι, 
υποχρεϊςεισ ι επεξθγιςεισ για τα οποία κα πρζπει να δοκοφν αντίςτοιχεσ απαντιςεισ. 

ii. Αν ςτθ ςτιλθ «ΑΡΑΙΤΘΣΘ» ζχει ςυμπλθρωκεί θ λζξθ «ΝΑΙ», τότε θ αντίςτοιχθ προδιαγραφι είναι 
υποχρεωτικι για τον υποψιφιο ανάδοχο, κεωροφμενθ ωσ απαράβατοσ όροσ ςφμφωνα με τθν 
παροφςα διακιρυξθ. Ρροςφορζσ που δεν καλφπτουν πλιρωσ απαράβατουσ όρουσ 
απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 

iii. Αν θ ςτιλθ «ΑΡΑΙΤΘΣΘ» δεν ζχει ςυμπλθρωκεί με τθ λζξθ «ΝΑΙ» ι με κάποιον αρικμό, τότε θ 
προδιαγραφι δεν είναι απαράβατοσ όροσ. Ρροςφορζσ που δεν καλφπτουν τουσ μθ 
απαράβατουσ όρουσ ι αποκλίνουν από αυτοφσ δεν απορρίπτονται. 

iv. Στθ ςτιλθ «ΑΡΑΝΤΘΣΘ» ςθμειϊνεται θ απάντθςθ του αναδόχου που ζχει τθ μορφι ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν 
θ αντίςτοιχθ προδιαγραφι πλθρείται ι όχι από τθν Ρροςφορά ι ζνα αρικμθτικό μζγεκοσ που 
δθλϊνει τθν ποςότθτα του αντίςτοιχου χαρακτθριςτικοφ ςτθν Ρροςφορά. Απλι κατάφαςθ ι 
επεξιγθςθ δεν αποτελεί απόδειξθ πλιρωςθσ τθσ προδιαγραφισ και θ αρμόδια Επιτροπι ζχει τθν 
υποχρζωςθ ελζγχου και επιβεβαίωςθσ τθσ πλιρωςθσ τθσ απαίτθςθσ. 

v. Στθ ςτιλθ «ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΕΚΜΘΙΩΣΘΣ» κα καταγραφεί θ ςαφισ παραπομπι ςτο δικαιολογθτικό 
εκείνο ςτοιχείο που προςκομίηεται προσ απόδειξθ πλιρωςθσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ απαίτθςθσ. Θ 
παραπομπι γίνεται με ςυγκεκριμζνθ αναφορά ςτθν αρίκμθςθ, όπωσ αποτυπϊνεται ςτο κείμενο 
τθσ διακιρυξθσ. Θ παραπομπι μπορεί να αφορά ςε χαρακτθριςτικά τθσ τεχνικισ προςφοράσ 
ςτθν τεχνικι ζκκεςθ όπου αποτυπϊνεται το ολοκλθρωμζνο ςχζδιο ι θ μζκοδοσ υλοποίθςθσ για 
κάκε επιμζρουσ παρεχόμενθ υπθρεςία, ςτισ αναλυτικζσ τεχνικζσ περιγραφζσ των παρεχόμενων 
υπθρεςιϊν, του τρόπου διαςφνδεςθσ και λειτουργίασ τουσ ι ςτθν αναφορά μεκοδολογίασ για 
τθν παροχι τουσ κλπ., που κατά τθν κρίςθ του υποψθφίου αναδόχου τεκμθριϊνουν τα ςτοιχεία 
του Ρίνακα Συμμόρφωςθσ. 

Διευκρινίςεισ: 

1. Επιςθμαίνεται ότι είναι υποχρεωτικι θ απάντθςθ ςε όλα τα ςθμεία του ΡΙΝΑΚΑ 
ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ και θ παροχι όλων των πλθροφοριϊν που ηθτοφνται. 

2. Θ αρμόδια Επιτροπι κα αξιολογιςει τα παρεχόμενα από τουσ προςφζροντεσ ςτοιχεία κατά 
τθν αξιολόγθςθ των Τεχνικϊν Ρροςφορϊν. 

3. Σε περίπτωςθ που δεν ζχει απαντθκεί οποιοςδιποτε όροσ του ΡΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ, τότε 
θ απάντθςθ κεωρείται αρνθτικι. 

4. Σε περίπτωςθ που οποιαδιποτε, από τισ ανωτζρω αναφερόμενεσ ςτουσ επιςυναπτόμενουσ 
πίνακεσ υποχρεϊςεισ, δεν καλφπτεται, θ προςφορά κα απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 
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ΣΑΤΑΤΦΗΞΑ ΙΙ – β. Μριτιρια ανάκεςθσ  

 

Ο Ρίνακασ Κριτθρίων αξιολόγθςθσ περιλαμβάνει τα κριτιρια Ανάκεςθσ που περιγράφονται ςτο 
άρκρο 2.3 Κριτιρια ανάκεςθσ τθσ παροφςασ. 

Σίνακασ κριτθρίων αξιολόγθςθσ 

Α/Α ΣΤΡΔΙΑΓΤΑΦΕΥ ΑΣΑΟΦΗΥΗ ΣΑΤΑΣΡΞΣΗ 

1 Ρροςζγγιςθ του αντικειμζνου, του περιβάλλοντοσ και των 
ειδικϊν ςυνκθκϊν και απαιτιςεων υλοποίθςθσ του ζργου 

  

2 Μεκοδολογία υλοποίθςθσ ενεργειϊν ςυμβουλευτικισ    

3 Μεκοδολογία υλοποίθςθσ ενεργειϊν κατάρτιςθσ 
(κεωρθτικισ και πρακτικισ) 

  

4 Ραρουςίαςθ εκπαιδευτικοφ υλικοφ   

5 Μεκοδολογία υλοποίθςθσ ενεργειϊν πιςτοποίθςθσ    

6 Οργάνωςθ, παρακολοφκθςθ και αξιολόγθςθ του Ζργου   

7 Σχιμα διοίκθςθσ ζργου με ανάλυςθ αρμοδιοτιτων    

8 Χρονοδιάγραμμα ζργου (Gantt) με ανάλυςθ των 
εργαςιϊν και των παραδοτζων 
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ΣΑΤΑΤΦΗΞΑ ΙΙI–ΦΕΧΔ  

Επιςθμαίνεται ότι από τισ 2-5-2019, παρζχεται θ νζα θλεκτρονικι υπθρεςία Promitheus 
ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που προςφζρει τθ δυνατότθτα θλεκτρονικισ ςφνταξθσ και 
διαχείριςθσ του Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ). Θ χριςθ τθσ ωσ άνω υπθρεςίασ για 
τθ ςφνταξθ του ΤΕΥΔ είναι προαιρετικι για τισ ανακζτουςεσ αρχζσ και τουσ οικονομικοφσ φορείσ, κακϊσ 
εξακολουκοφν να ζχουν τθ δυνατότθτα να διαμορφϊςουν το .doc αρχείο που είναι διακζςιμο ςτθν 
ιςτοςελίδα τθσ Αρχισ ςτθ διαδρομι http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-
foreis/233-egkrish-toy-typopoihmenoy-entypoy-ypey8ynhs-dhlwshs-teyd-gia-diadikasies-synapshs-
dhmosias-symvashs-katw-twn-oriwn-twn-odhgiwn]. 
 

ΦΧΣΡΣΡΙΗΞΕΟΡ ΕΟΦΧΣΡ ΧΣΕΧΘΧΟΗΥ ΔΗΝΩΥΗΥ (TEΧΔ) 

*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+ 

 για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν 

Ξζροσ Ι: Σλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζα και τθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ 

Σαροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ αδιαμφιςβιτθτθ 
ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Α: Ρνομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα 
φορζα (αφ) 
- Ονομαςία:  
- Κωδικόσ  Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΘΜΔΘΣ :  
- Ταχυδρομικι διεφκυνςθ / Ρόλθ / Ταχ. Κωδικόσ:  
- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ:  
- Τθλζφωνο:  
- Θλ. ταχυδρομείο:  
- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) :  

Β: Σλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 
- Τίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ 
CPV): *……+ 
- Κωδικόσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ: *……+ 
- Θ ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ :  
- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων :  
- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι : *……+ 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΡΟΛΟΙΡΕΣ ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΘΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΡΛΘΩΘΟΥΝ ΑΡΟ 
ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΕΑ 
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Ξζροσ II: Σλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Α: Σλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Στοιχεία αναγνϊριςθσ: 
Απάντθςθ: 

Ρλιρθσ Επωνυμία: [   ] 

Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ 
του οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον 
εκνικό αρικμό ταυτοποίθςθσ, εφόςον 
απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοι : 
Τθλζφωνο: 
Θλ. ταχυδρομείο: 
Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ 
δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): 

*……+ 
*……+ 
*……+ 
*……+ 

Γενικζσ πλθροφορίεσ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι 
ι μεςαία επιχείρθςθ: 

 

Ξόνο ςε περίπτωςθ προμικειασ κατ᾽ 
αποκλειςτικότθτα, του άρκρου 20: ο 
οικονομικόσ φορζασ είναι προςτατευόμενο 
εργαςτιριο, «κοινωνικι επιχείρθςθ» ι 
προβλζπει τθν εκτζλεςθ ςυμβάςεων ςτο 
πλαίςιο προγραμμάτων προςτατευόμενθσ 
απαςχόλθςθσ; 
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίςτοιχο ποςοςτό των 
εργαηομζνων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων 
εργαηομζνων; 
Εφόςον απαιτείται, προςδιορίςτε ςε ποια 
κατθγορία ι κατθγορίεσ εργαηομζνων με 
αναπθρία ι μειονεκτοφντων εργαηομζνων 
ανικουν οι απαςχολοφμενοι. 

* + Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
[...............] 
 
 
*…...............+ 
*….+ 

Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι 
εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο/Μθτρϊο 
εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι διακζτει 
ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει εκνικοφ 
ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ); 

*+ Ναι *+ Πχι *+ Άνευ αντικειμζνου 

Εάν ναι: 
Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ 
παροφςασ ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, όπου 
απαιτείται, ςτθν ενότθτα Γ του παρόντοσ 
μζρουσ, ςυμπλθρϊςτε το μζροσ V κατά 
περίπτωςθ, και ςε κάκε περίπτωςθ 
ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το μζροσ VI.  
α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι 
του πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό 
εγγραφισ ι πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ: 
 

 
 
 
 
 
 
 
α) *……+ 
 
 
β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
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Σελίδα 80 

 

β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ 
πιςτοποίθςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 
γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία 
βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και, 
κατά περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο 
κατάλογο: 
δ) Θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα 
τα απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ; 
Εάν όχι: 
Επιπροςκζτωσ, ςυμπλθρϊςτε τισ 
πλθροφορίεσ που λείπουν ςτο μζροσ IV, 
ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ κατά περίπτωςθ ΜΟΝΟ 
εφόςον αυτό απαιτείται ςτθ ςχετικι 
διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ: 
ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να 
προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φόρων ι να 
παράςχει πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ 
δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον 
ανακζτοντα φορζα να τθ λάβει απευκείασ 
μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων 
ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται 
δωρεάν; 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε:  

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):*……+*……+*……+*……+ 
 
γ) *……+ 
 
 
 
δ) *+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
ε) *+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+ 

Τρόποσ ςυμμετοχισ: 
Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ 
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από 
κοινοφ με άλλουσ; 

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΣΕΤΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ 
οικονομικοφσ φορείσ. 

Εάν ναι: 
α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ 
φορζα ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία   
(επικεφαλισ, υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα 
κακικοντα …): 
β) Ρροςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ 
φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ 
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 
γ) Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ 
ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ. 

 
α) *……+ 
 
 
 
β) *……+ 
 
 
γ) *……+ 

Τμιματα Απάντθςθ: 

Κατά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ  ι 
των τμθμάτων για τα οποία ο οικονομικόσ 
φορζασ επικυμεί να υποβάλει προςφορά. 

[   ] 
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Β: Σλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα 

Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων που είναι 
αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ 
διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει: Απάντθςθ: 

Ονοματεπϊνυμο 
ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον 
τόπο γζννθςθσ εφόςον απαιτείται: 

*……+ 
*……+ 

Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα *……+ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Τθλζφωνο: *……+ 

Θλ. ταχυδρομείο: *……+ 

Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία 
ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ, 
τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …): 

*……+ 
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Γ: Σλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΡΤΕΩΟ  

Στιριξθ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ 
ικανότθτεσ άλλων οικονομικϊν φορζων 
προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια 
επιλογισ που κακορίηονται ςτο μζροσ IV και 
ςτα (τυχόν) κριτιρια και κανόνεσ που 
κακορίηονται ςτο μζροσ V κατωτζρω;  

*+Ναι *+Πχι 

Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΣΕΤΔ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ 
Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ, για κάκε ζνα από τουσ ςχετικοφσ φορείσ, 
δεόντωσ ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ αυτϊν.  

Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται επίςθσ το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ, 
είτε ανικουν απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα είτε όχι, ιδίωσ οι υπεφκυνοι για τον 
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ και, όταν πρόκειται για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, το τεχνικό προςωπικό ι οι 
τεχνικζσ υπθρεςίεσ που κα ζχει ςτθ διάκεςι του ο οικονομικόσ φορζασ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  

Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, 
παρακαλείςκε να ςυμπεριλάβετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα μζρθ IV και V για κάκε 
ζνα από τουσ οικονομικοφσ φορείσ. 
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Δ: Σλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο οικονομικόσ 
φορζασ  

(Η παροφςα ενότθτα ςυμπλθρϊνεται μόνον εφόςον οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ απαιτοφνται ρθτϊσ από 
τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα)  

Υπεργολαβικι ανάκεςθ : Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει 
οποιοδιποτε μζροσ τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ 
υπό μορφι υπεργολαβίασ; 

*+Ναι *+Πχι 
 
Εάν ναι παρακζςτε κατάλογο των 
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποςοςτό 
τθσ ςφμβαςθσ που κα αναλάβουν:  
*…+ 

Εάν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ηθτοφν ρθτϊσ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ (κατ' εφαρμογι του 

άρκρου 131 παρ. 5 ι εφόςον ο προςφζρων / υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ  προτίκεται να ανακζςει 

ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που υπερβαίνει το ποςοςτό του 30% τθσ 

ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλζον των πλθροφοριϊν που 

προβλζπονται ςτθν παροφςα ενότθτα, παρακαλείςκε να παράςχετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται 

ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ για κάκε 

υπεργολάβο (ι κατθγορία υπεργολάβων).  
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Ξζροσ III: Νόγοι αποκλειςμοφ 

Α: Νόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ 

Στο άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ: 

 ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ· 

 δωροδοκία· 

 απάτθ· 

 τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ· 

 νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ· 

 παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων. 

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ: Απάντθςθ: 

Υπάρχει τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ 
εισ βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι 
οποιουδιποτε προςϊπου το οποίο είναι 
μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 
εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία 
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου 
ςε αυτό για ζναν από τουσ λόγουσ που 
παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι 
καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί 
πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν 
οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ 
αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει;  

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+ 

Εάν ναι, αναφζρετε: 
α) Θμερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ 
προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 
αφορά και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ 
καταδίκθσ, 
β) Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +· 
γ) Εάν ορίηεται απευκείασ ςτθν καταδικαςτικι 
απόφαςθ: 

 
α) Θμερομθνία:*   +,  
ςθμείο-(-α): *   +,  
λόγοσ(-οι):*   + 
 
β) *……+ 
γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+ 
και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) *   + 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+ 

Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο 
οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 
αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν 
φπαρξθ ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ 
(«αυτοκάκαρςθ»); 

*+ Ναι *+ Πχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν: *……+ 

20PROC006659633 2020-05-06



ΔΙΑΚΘΥΞΘ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΧΘΣΘ ΤΘΣ ΡΛΑΤΦΟΜΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
(ΕΣΘΔΘΣ) ΓΙΑ ΤΘΝ ΕΡΙΛΟΓΘ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΓΟΥ: «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΘ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ, ΚΑΤΑΤΙΣΘ – ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΣΘ» 

Σελίδα 85 

 

Β: Νόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ  

Πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ: 

Απάντθςθ: 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ 
τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν 
πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ, ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν 
οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ; 

*+ Ναι *+ Πχι  

 
 
Εάν όχι αναφζρετε:  
α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο 
πρόκειται: 
β) Ροιο είναι το ςχετικό ποςό; 
γ) Ρωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των 
υποχρεϊςεων; 
1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ; 
- Θ εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και 
δεςμευτικι; 
- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι 
ζκδοςθσ απόφαςθσ 
- Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, 
εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ 
διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ: 
2) Με άλλα μζςα; Διευκρινίςτε: 
δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ 
υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ 
φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ 
που οφείλει ςυμπεριλαμβανόμενων  κατά 
περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των 
προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό 
διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ; 

ΦΡΤΡΙ 
 

ΕΙΥΦΡΤΕΥ ΜΡΙΟΩΟΙΜΗΥ 
ΑΥΦΑΝΙΥΗΥ 

 
α)*……+· 
 
β)*……+ 
 
 
γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  
-*+ Ναι *+ Πχι  
 
-*……+· 
 
-*……+· 
 
 
γ.2)*……+· 
δ) *+ Ναι *+ Πχι  
Εάν ναι, να 
αναφερκοφν 
λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ 
*……+ 

 
α)*……+· 
 
β)*……+ 
 
 
γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  
-*+ Ναι *+ Πχι  
 
-*……+· 
 
-*……+· 
 
 
γ.2)*……+· 
δ) *+ Ναι *+ Πχι  
Εάν ναι, να 
αναφερκοφν 
λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ 
*……+ 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν 
καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 
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Γ: Νόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό παράπτωμα 

Πλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι 
αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι 
επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντθςθ: 

Έχει διαππάξει ο οικονομικόσ φορζασ 
ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
[.......................] 

 
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν:  
*..........……+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: 
*……+ 
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Δ. ΑΝΝΡΙ ΝΡΓΡΙ ΑΣΡΜΝΕΙΥΞΡΧ  

Ονομαςτικοποίθςθ μετοχϊν εταιρειϊν που 
ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ Άρκρο 8 παρ. 
4 ν. 3310/2005: 

Απάντθςθ: 

Συντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ 
παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

*+ Ναι *+ Πχι  
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Όχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν:  
*……+ 
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Ξζροσ IV: Μριτιρια επιλογισ 

Πςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ (ενότθτα  ι ενότθτεσ Α ζωσ Δ του παρόντοσ μζρουσ), ο οικονομικόσ 
φορζασ δθλϊνει ότι:  

 

Α: Ματαλλθλότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να  παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν 
προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ 
ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

Καταλλθλότθτα Απάντθςθ 
1) Ρ οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ 
ςτα ςχετικά επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα 
που τθροφνται ςτθν Ελλάδα ι ςτο κράτοσ μζλοσ 
εγκατάςταςισ; του: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*…+ 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 
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Ξζροσ VI: Φελικζσ δθλϊςεισ 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα με τα μζρθ Ι – 
IV ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε περίπτωςθ ςοβαρϊν 
ψευδϊν δθλϊςεων. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαι ςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ 
κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων που 
αναφζρονται, εκτόσ εάν : 

α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά δικαιολογθτικά 
απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται 
δωρεάν. 

β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά ζγγραφα. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτ... *προςδιοριςμόσ τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ Ι, ενότθτα Α+, προκειμζνου να αποκτιςει 
πρόςβαςθ ςε δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω υποβάλλει ςτ... *να προςδιοριςτεί το 
αντίςτοιχο μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ του παρόντοσ Συποποιθμζνου Εντφπου Τπεφκυνθσ Διλϊςθσ για τουσ 
ςκοποφσ τ... *προςδιοριςμόσ τθσ διαδικαςίασ προμικειασ: (ςυνοπτικι περιγραφι, παραπομπι ςτθ 
δθμοςίευςθ ςτον εκνικό τφπο, ζντυπο και θλεκτρονικό, αρικμόσ αναφοράσ)+. 

 

Ημερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+    
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ΣΑΤΑΤΦΗΞΑ ΙV – Χποδείγματα Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν  

ΧΣΡΔΕΙΓΞΑ ΕΓΓΧΗΦΙΜΗΥ ΕΣΙΥΦΡΝΗΥ ΥΧΞΞΕΦΡΧΗΥ 

Εκδότθσ (Ονομαςία Τράπεηασ, υποκατάςτθμα) …………………………….  

Θμερομθνία ζκδοςθσ ……………………………..  

Ρροσ: ……………………………………….  

 

Εγγυθτικι επιςτολι μασ υπ’ αρικμ................ για ευρϊ....................... 

 

Με τθν παροφςα εγγυόμαςτε, ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ 

διαιρζςεωσ και διηιςεωσ, υπζρ  

,Σε περίπτωςθ μεμονωμζνθσ εταιρίασ: τθσ Εταιρίασ ……….. οδόσ …………. αρικμόσ … ΤΚ ………..,-  

,ι ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ: των Εταιριϊν  

α) …….….... οδόσ ............................. αρικμόσ ................. ΤΚ………………  

β) ……….…. οδόσ ............................. αρικμόσ ................. ΤΚ………………  

γ) ………….. οδόσ ............................. αρικμόσ ................. ΤΚ………………  

μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε μια από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο 

υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ,-  

και μζχρι του ποςοφ των ευρϊ........................., για τθ ςυμμετοχι ςτο διενεργοφμενο διαγωνιςμό τθν 

ανάδειξθ Αναδόχου για το ζργο ……….…………….. ςυνολικισ αξίασ ..................................., ςφμφωνα με 

τθ ................... Διακιρυξι ςασ.  

Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει κακ’ όλο το χρόνο ιςχφοσ τθσ μόνο τισ από τθ ςυμμετοχι ςτον ανωτζρω 

διαγωνιςμό απορρζουςεσ υποχρεϊςεισ  

,Σε περίπτωςθ μεμονωμζνθσ εταιρίασ: τθσ εν λόγω Εταιρίασ. -  

,ι ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ: των Εταιριϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ ατομικά για κάκε μια 

από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ 

Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ. -  

Το ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ, το οποίο και υποχρεοφμαςτε να ςασ 

καταβάλουμε ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί 

το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςισ ςασ, μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ.  

Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν ………………  

Αποδεχόμαςτε να παρατείνουμε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ, φςτερα από ζγγραφθ διλωςι ςασ, με τθν 

προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμα ςασ κα μασ υποβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ. Σε 

περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο 

τζλοσ χαρτοςιμου.  

Βεβαιϊνουμε υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο Δθμόςιο και τα 

ΝΡΔΔ, ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχει 

κακοριςκεί από το Υπουργείο Οικονομικϊν για τθν Τράπεηά μασ. 
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ΧΣΡΔΕΙΓΞΑ ΕΓΓΧΗΦΙΜΗΥ ΕΣΙΥΦΡΝΗΥ ΜΑΝΗΥ ΕΜΦΕΝΕΥΗΥ 

Εκδότθσ (Ονομαςία Τράπεηασ, υποκατάςτθμα)  ……………………………. 

Θμερομθνία ζκδοςθσ  …………………………….. 

Ρροσ: …………. 

 

Εγγυθτικι επιςτολι μασ υπ’ αρικμ................ για ευρϊ....................... 

 

Με τθν παροφςα εγγυόμαςτε, ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ 

διαιρζςεωσ και διηιςεωσ, υπζρ ………. 

,Σε περίπτωςθ μεμονωμζνθσ εταιρίασ : τθσ Εταιρίασ …………… ΑΦΜ………… Οδόσ …………. Αρικμόσ ……. Τ.Κ. 

………- 

,ι ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ : των Εταιριϊν 

α) ……………… ΑΦΜ ………..οδόσ ……………… αρικμόσ ………………. Τ.Κ. ………….. 

β) ……………… ΑΦΜ …………οδόσ ……………… αρικμόσ ………………. Τ.Κ. ………….. 

γ) ……………… ΑΦΜ …………οδόσ ……………… αρικμόσ ………………. Τ.Κ. ………….. 

…… 

μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο 

υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ-, 

και μζχρι του ποςοφ των ευρϊ........................., για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ που ανατζκθκε με τθν 

υπ’ αρ. .................... απόφαςθ και αφορά ςτθν υλοποίθςθ του ζργου με τίτλο …….………..…… ςυνολικισ 

αξίασ ………........, ςφμφωνα με τθ με αρικμό................... Διακιρυξι ςασ. 

Το παραπάνω ποςό τθροφμε ςτθ διάκεςθ ςασ και κα καταβλθκεί με μόνθ τθ διλωςθ ςασ ολικά ι μερικά 

χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ 

μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ ςασ. 

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ 

χαρτοςιμου, το οποίο και μασ βαρφνει. 

Θ παροφςα εγγφθςθ μασ αφορά μόνο ςτθν παραπάνω αιτία και ιςχφει μζχρι τθν επιςτροφι τθσ ςε εμάσ, 

οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρθ και δεν ζχει απζναντι μασ καμία ιςχφ. 

Βεβαιοφται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο Δθμόςιο και τα 

ΝΡΔΔ, ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ δεν υπερβαίνει το όριο εγγυιςεων που ζχει 

κακοριςτεί από το Υπουργείο Οικονομικϊν για τθν Τράπεηα μασ. 

 

(Εξουςιοδοτθμζνθ υπογραφι) 
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ΣΑΤΑΤΦΗΞΑ V – Χπόδειγμα Βιογραφικοφ Υθμειϊματοσ  

 

ΒΙΡΓΤΑΦΙΜΡ ΥΗΞΕΙΩΞΑ 

 

ΣΤΡΥΩΣΙΜΑ ΥΦΡΙΧΕΙΑ  

Επϊνυμο:  νομα:  

 
Σατρϊνυμο:  Ξθτρϊνυμο:  

 
Ημερομθνία 
Γζννθςθσ: 

 Φόποσ Γζννθςθσ:  

 
Φθλζφωνο:  E-mail:  

Fax:    

    
Διεφκυνςθ Ματοικίασ:    

    

    

 

ΕΜΣΑΙΔΕΧΥΗ  

νομα Ιδρφματοσ Φίτλοσ Στυχίου Ειδικότθτα 
Ημερομθνία 
Απόκτθςθσ 

Στυχίου 

    

    

 

ΜΑΦΗΓΡΤΙΑ ΥΦΕΝΕΧΡΧΥ ΥΦΗΟ 
ΡΞΑΔΑ ΕΤΓΡΧ 

 

 

ΥΧΕΦΙΜΗ ΞΕ ΦΡ ΑΟΦΙΜΕΙΞΕΟΡ ΦΡΧ ΣΑΤΡΟΦΡΥ ΕΤΓΡΧ ΕΣΑΓΓΕΝΞΑΦΙΜΗ ΕΞΣΕΙΤΙΑ 

Ζργο Εργοδότθσ Μακικοντα 

Απαςχόλθςθ ςτο Ζργο 

(Χρόνοσ Υλοποίθςθσ & 
Συνοπτικι Ρεριγραφι του 

Αντικειμζνου Απαςχόλθςθσ) 
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ΣΑΤΑΤΦΗΞΑ VI – Ζντυπο Ρικονομικισ Σροςφοράσ  

 

Στθν Οικονομικι Ρροςφορά των υποψθφίων Αναδόχων πρζπει να περιλαμβάνεται επί ποινι αποκλειςμοφ 
ο ακόλουκοσ πίνακασ: 

 

ΣΙΟΑΜΑΥ ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΗΥ ΣΤΡΥΦΡΤΑΥ ΓΙΑ ΦΡ ΕΤΓΡ 

«ΥΧΞΒΡΧΝΕΧΦΙΜΗ ΕΣΑΓΓΕΝΞΑΦΙΜΡΧ ΣΤΡΥΑΟΑΦΡΝΙΥΞΡΧ, ΜΑΦΑΤΦΙΥΗ – ΣΙΥΦΡΣΡΙΗΥΗ» ςτο πλαίςιο τθσ 
Σράξθσ “ΜΑΦΑΤΦΙΥΗ ΑΟΕΤΓΩΟ ΓΙΑ ΦΗΟ ΑΣΡΜΦΗΥΗ ΔΕΠΙΡΦΗΦΩΟ ΕΣΙΧΕΙΤΗΞΑΦΙΜΡΦΗΦΑΥ ΥΦΗΟ 
ΕΓΜΕΜΤΙΞΕΟΗ ΣΕΤΙΡΧΗ ΕΦΑΤΞΡΓΗΥ ΦΑΣΦΡΜ/ΣΑΑ/ΕΣΑΝΘ ΦΩΟ ΔΗΞΩΟ ΝΑΓΜΑΔΑ, ΒΡΝΒΗΥ ΜΑΙ 
ΦΞΗΞΑΦΩΟ ΦΩΟ ΔΗΞΩΟ ΩΤΑΙΡΜΑΥΦΤΡΧ, ΘΕΤΞΗΥ, ΘΕΤΞΑΛΜΡΧ, ΣΧΝΑΙΑΥ – ΧΡΤΦΙΑΦΗ ΜΑΙ ΔΕΝΦΑ ΥΦΡ 
ΟΡΞΡ ΘΕΥΥΑΝΡΟΙΜΗΥ” που χρθματοδοτείται από το Επιχειρθςιακό Σρόγραμμα Σεριφζρειασ Μεντρικισ 
Ξακεδονίασ (ΡΣΥ 5049002) 

 

Ενζργεια 
Ανκροποϊρεσ/ 

αρ. 
Σιςτοποιιςεων 

Μόςτοσ 
ανκροποϊρασ/ 
Σιςτοποίθςθσ 

Σροχπολογιςμόσ 
(Αρικμθτικά) 

Σροχπολογιςμόσ 
(Ρλογράφωσ) 

Υυμβουλευτικι     

Ματάρτιςθ (κεωρθτικι)     

Ματάρτιςθ (πρακτικι άςκθςθ)     

Σιςτοποίθςθ     

Υυνολικόσ Σροχπολογιςμόσ 
Σροςφοράσ 

    

 

Επιςθμάνςεισ: 

 Στθν προςφορά περιλαμβάνονται όλεσ οι κρατιςεισ κακϊσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ του Αναδόχου 
για τθν πλιρθ εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, 
περιλαμβανομζνων των υποχρεϊςεων προσ τρίτουσ (Δθμόςιο, Αςφαλιςτικοφσ οργανιςμοφσ κ.λπ.) και 
του ςυνόλου των δαπανϊν αςφάλιςθσ του προςωπικοφ που κα απαςχολεί. 

 Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου και ςτθν επ’ 
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 

 Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν 
αναπροςαρμόηονται. 
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ΣΑΤΑΤΦΗΞΑ VII - Υχζδιο Υφμβαςθσ 

 

Στθ Θεςςαλονίκθ ςιμερα, …………………………………………………..………..….., μεταξφ: 

Αφενόσ του …………………………………., με ζδρα τ.. ……………………., …………………………. , ΤΚ ……., με 
ΑΦΜ …………………….., ..ϋΔΟΥ ………………………, και θ οποία κα αποκαλείται ςτο εξισ «Ανακζτουςα Αρχι» 
και εκπροςωπείται νόμιμα από τον κ. ……………………………, ………………… του/τθσ ……………………. ΔΣ.  

και,  

Αφετζρου τθσ εταιρείασ  «…………………………………………..», με διακριτικό τίτλο: «…………………», …………….., 
αρικμόσ …, Τ.Κ. ……………, ………………………….. και ΑΦΜ ………………… ΔΟΥ …………………….., θ οποία 
εκπροςωπείται νόμιμα από τον/τθν κ. ……………………………..,  

και ςτο παρόν και εφεξισ κα αποκαλείται «Ανάδοχοσ»,  

ζχοντασ υπόψθ: 

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ 
Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν 
παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17 του 
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο 
ελλθνικό δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ” και του ν. 3614/2007 (Α' 
267) «Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 
2007 -2013», 

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 
2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», 

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, υγχωνεφςεισ Νομικϊν Προςϊπων 
και Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου Σομζα-Σροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ 
ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,   

 τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ 
16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,  

 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνζδριο» 

 του άρκρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «υγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ και οριςμόσ 
των μελϊν τουσ με κλιρωςθ», 

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων και Κεντρικοφ 
Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων…»,  

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων 
των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαφγεια" και 
άλλεσ διατάξεισ”, 

 του άρκρου 4 του π.δ. 118/07 (Αϋ150) 

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και 
τοπικό Σφπο και άλλεσ διατάξεισ»,   

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ»,  

 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ”  και ιδίωσ 
των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15, 
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 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματικι Ιδιοκτθςία, υγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά Θζματα”, 

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και 
ςτοιχεία”,  

 του π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ” 

 του π.δ. 39/2017 (Αϋ64) «Κανονιςμόσ εξζταςθσ προδικαςτικϊν προςφυγϊν ενϊπιων τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ.» 

 τθσ με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Ρφκμιςθ 
ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων 
υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ) του Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ» 

 τθσ με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Σεχνικζσ 
λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)»,  

 των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων που 
αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ,  κακϊσ και του 
ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ 
δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται 
ρθτά παραπάνω. 

 τθσ με αρικμ. πρωτ. 6398/1-11-2019 Απόφαςθσ Ζνταξθσ τθσ Ρράξθσ «Κατάρτιςθ Ανζργων για τθν 
απόκτθςθ δεξιοτιτων επιχειρθματικότθτασ ςτθν εγκεκριμζνθ περιοχι εφαρμογισ 
ΤΑΡΤΟΚ/ΡΑΑ/ΕΡΑΛΘ των Διμων Λαγκαδά, Βόλβθσ και τμθμάτων των Διμων Ωραιοκάςτρου, Θζρμθσ, 
Θερμαϊκοφ, Ρυλαίασ – Χορτιάτθ και Δζλτα ςτο Νομό Θεςςαλονίκθσ» και Κωδ. ΟΡΣ 5049002 ςτο 
Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα» Κεντρικι Μακεδονία 2014-2020» 

 του με αρικμ. πρωτ… ……/…… εγγράφου του Ε.Φ. ΑΝΕΘ περί παροχισ ςφμφωνθσ γνϊμθσ επί του 
ςχεδίου τθσ Διακιρυξθσ για το Υποζργο «Συμβουλευτικι Επαγγελματικοφ Ρροςανατολιςμοφ, 
Κατάρτιςθ-Ριςτοποίθςθ» τθσ Ρράξθσ «Κατάρτιςθ Ανζργων για τθν απόκτθςθ δεξιοτιτων 
επιχειρθματικότθτασ ςτθν εγκεκριμζνθ περιοχι εφαρμογισ ΤΑΡΤΟΚ/ΡΑΑ/ΕΡΑΛΘ των Διμων Λαγκαδά, 
Βόλβθσ και τμθμάτων των Διμων Ωραιοκάςτρου, Θζρμθσ, Θερμαϊκοφ, Ρυλαίασ – Χορτιάτθ και Δζλτα 
ςτο Νομό Θεςςαλονίκθσ» και Κωδ. ΟΡΣ 5049002 ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα» Κεντρικι Μακεδονία 
2014-2020» 

 Τθν υποβλθκείςα προςφορά του υποψθφίου οικονομικοφ φορζα για τθν ανάδειξθ αναδόχου για το 
Υποζργο «Συμβουλευτικι Επαγγελματικοφ Ρροςανατολιςμοφ, Κατάρτιςθ-Ριςτοποίθςθ» τθσ Ρράξθσ 
«Κατάρτιςθ Ανζργων για τθν απόκτθςθ δεξιοτιτων επιχειρθματικότθτασ ςτθν εγκεκριμζνθ περιοχι 
εφαρμογισ ΤΑΡΤΟΚ/ΡΑΑ/ΕΡΑΛΘ των Διμων Λαγκαδά, Βόλβθσ και τμθμάτων των Διμων 
Ωραιοκάςτρου, Θζρμθσ, Θερμαϊκοφ, Ρυλαίασ – Χορτιάτθ και Δζλτα ςτο Νομό Θεςςαλονίκθσ» και Κωδ. 
ΟΡΣ 5049002 ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα» Κεντρικι Μακεδονία 2014-2020» 

 Τθν με αρικμ. …./......2020 απόφαςθ του ΔΣ τθσ ΑΝΕΘ ΑΕ με τθν οποία εγκρίκθκαν τα πρακτικά υπ. 
αρικ. ……..  τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ για τον ζλεγχο των δικαιολογθτικϊν, τθν 
τεχνικι και τθν  οικονομικι αξιολόγθςθ τθσ προςφοράσ που υποβλικθκε ςτο πλαίςιο του 
διαγωνιςμοφ, 

 Τθν με αρικμ. ……/………...2020 απόφαςθ του ΔΣ τθσ ΑΝΕΘ ΑΕ με τθν οποία εγκρίκθκε το πρακτικό 
αρ. …τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ του Διαγωνιςμοφ για τον ζλεγχο των δικαιολογθτικϊν 
κατακφρωςθσ και κατακυρϊκθκε το ζργο ςτθν ανάδοχο εταιρεία – 
«…………………………………………………………………………………………………………….», 

 του με αρικμ. πρωτ… ……/…… εγγράφου του Ε.Φ. ΑΝΕΘ περί παροχισ ςφμφωνθσ γνϊμθσ επί του 
ςχεδίου ςφμβαςθσ για το Υποζργο «Συμβουλευτικι Επαγγελματικοφ Ρροςανατολιςμοφ, Κατάρτιςθ-
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Ριςτοποίθςθ» τθσ Ρράξθσ «Κατάρτιςθ Ανζργων για τθν απόκτθςθ δεξιοτιτων επιχειρθματικότθτασ 
ςτθν εγκεκριμζνθ περιοχι εφαρμογισ ΤΑΡΤΟΚ/ΡΑΑ/ΕΡΑΛΘ των Διμων Λαγκαδά, Βόλβθσ και 
τμθμάτων των Διμων Ωραιοκάςτρου, Θζρμθσ, Θερμαϊκοφ, Ρυλαίασ – Χορτιάτθ και Δζλτα ςτο Νομό 
Θεςςαλονίκθσ» και Κωδ. ΟΡΣ 5049002 ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα» Κεντρικι Μακεδονία 2014-
2020» 

 

ςυμφϊνθςαν και ςυναποδζχκθκαν τα ακόλουκα: 
 

ΑΤΘΤΡ 1. - ΑΟΦΙΜΕΙΞΕΟΡ ΦΗΥ ΥΧΞΒΑΥΗΥ 

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ  είναι θ υλοποίθςθ ενόσ Σχεδίου Δράςθσ που περιλαμβάνει:  

1. Συμβουλευτικι με ςτόχο τθ διερεφνθςθ αναγκϊν, τον προςωπικό και επαγγελματικό απολογιςμό και 
τθν κατάρτιςθ ατομικοφ ςχεδίου δράςθσ, 3 ωρϊν για κάκε ζνα από 60 ωφελοφμενουσ  

2. Ρρογράμματα Κατάρτιςθσ (3 ςυνολικά), για 20 ωφελοφμενουσ το κακζνα, διάρκειασ 190 ωρϊν για 
κάκε ωφελοφμενο, ςτα εξισ κζματα: 

Ι. «ΕΝΑΞΘ ΕΡΙΧΕΙΘΜΑΤΙΚΘΣ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΑΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΙΣΜΟΥ» 

Ι. ΕΡΙΧΕΙΘΜΑΤΙΚΟΤΘΤΑ – ΜΑΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΡΑΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΡΟΪΟΝΤΩΝ  

ΙΙΙ: ΕΝΑΞΘ ΕΡΙΧΕΙΘΜΑΤΙΚΘΣ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΑΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΘΣ ΑΓΟΔΙΑΤΟΦΘΣ 

3. Ριςτοποίθςθ από διαπιςτευμζνουσ φορείσ πιςτοποίθςθσ δεξιοτιτων και επαγγελματικϊν προςόντων 
βάςει αναγνωριςμζνων προτφπων. 

Θ Δράςθ απευκφνεται ςυνολικά ςε 60 ανζργουσ που κατοικοφν ςτθν εγκεκριμζνθ περιοχι εφαρμογισ του 
Τοπικοφ Ρρογράμματοσ ΤΑΡΤΟΚ/ΡΑΑ/ΕΡΑΛΘ που περιλαμβάνει τουσ Διμουσ Λαγκαδά, Βόλβθσ και 
τμιματα των Διμων Ωραιοκάςτρου, Θζρμθσ, Θερμαϊκοφ, Ρυλαίασ-Χορτιάτθ και Δζλτα του Νομοφ 
Θεςςαλονίκθσ. 

ΑΤΘΤΡ 2.- ΣΕΤΙΓΤΑΦΗ ΕΤΓΡΧ 

Αντικείμενο του «Ζργου» αποτελεί θ παροχι μιασ δζςμθσ ςυνεκτικϊν ενεργειϊν Συμβουλευτικισ, 
Κατάρτιςθσ και Ριςτοποίθςθσ προςόντων ςε 60 ανζργουσ ωφελοφμενουσ, οι οποίεσ περιλαμβάνουν: 

   Ι. Συμβουλευτικι Επαγγελματικοφ Ρροςανατολιςμοφ  

ΙΙ. Υλοποίθςθ Ρρογραμμάτων κατάρτιςθσ  

ΙΙΙ. Ριςτοποίθςθ των γνϊςεων και δεξιοτιτων των ωφελοφμενων  

Θ ςυμμετοχι των ωφελοφμενων ςτο ςφνολο των Ενεργειϊν είναι υποχρεωτικι. Οι ωφελοφμενοι 
λαμβάνουν το προβλεπόμενο εκπαιδευτικό επίδομα με τθν προχπόκεςθ ότι ζχουν ολοκλθρϊςει τθν 
κατάρτιςθ και ζχουν ςυμμετάςχει ςτισ προβλεπόμενεσ ςυνεδρίεσ ςυμβουλευτικισ κακϊσ και ςτθν 
διαδικαςία τθσ πιςτοποίθςθσ.   

Ειδικότερα το αντικείμενο τθσ παροφςασ, οι επί μζρουσ όροι αυτισ, οι ειδικζσ προδιαγραφζσ του ζργου 
και οι γενικζσ και ειδικζσ υποχρεϊςεισ του αναδόχου περιγράφονται αναλυτικά ςτθ διακιρυξθ τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ, θ οποία, προςαρτάται ωσ Ραράρτθμα (Ι) ςτθν παροφςα και αποτελεί με αυτι ενιαίο 
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ςφνολο και εξειδικεφονται ςτθν τεχνικι προςφορά του αναδόχου, θ οποία προςαρτάται επίςθσ ωσ 
παράρτθμα (ΙΙ) ςτθν παροφςα και αποτελεί με αυτιν ενιαίο ςφνολο.  
Το κείμενο τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ κατιςχφει κάκε άλλου κειμζνου ςτο οποίο ςτθρίηεται, εκτόσ 
κατάδθλων ςφαλμάτων ι παραδρομϊν. Για κζματα που δεν ρυκμίηονται ρθτά από τθ ςφμβαςθ και τα 
παραρτιματα αυτισ ι ςε περίπτωςθ που ανακφψουν αντικρουόμενοι/ αντιφατικοί όροι αυτισ, για τθν 
ερμθνεία τθσ λαμβάνονται υπόψθ κατά ςειρά θ απόφαςθ κατακφρωςθσ, θ προςφορά του αναδόχου και 
θ προκιρυξθ, τα οποία αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ ςφμβαςθσ και ενιαίο ςφνολο με αυτιν, κατά 
τα ανωτζρω οριηόμενα. 

ΑΤΘΤΡ 3 - ΡΞΑΔΑ ΕΤΓΡΧ / ΑΤΞΡΔΙΡΦΗΦΕΥ ΡΞΑΔΑΥ ΕΤΓΡΧ 

Θ Ομάδα Ζργου του «Αναδόχου» που κα αναλάβει τθν υλοποίθςθ του Ζργου κα είναι θ εξισ: 

α. Υπεφκυνοσ/θ Ζργου: ……………………………………….. 

β. Εκπαιδευτικόσ/ι Υπεφκυνοσ/θ: ………………………………….. 

γ. Υπεφκυνοσ/θ Συμβουλευτικισ: ………………………………. 

δ. Οργανωτικό Υπεφκυνοσ/θ: ………………………………. 

ε. Υπεφκυνοσ/θ Ριςτοποίθςθσ: ……………………………..  

Οι αρμοδιότθτεσ τθσ ομάδασ Ζργου είναι οι ακόλουκεσ: 

α. Ο Υπεφκυνοσ Ζργου κα είναι επικεφαλισ τθσ ομάδασ ζργου και κα ζχει τθν αρμοδιότθτα (ευκφνθ) του 
ςυντονιςμοφ τθσ Ομάδασ ζργου κακϊσ και τθν επικοινωνία με τθν Ανακζτουςα Αρχι. 

β. Ο Εκπαιδευτικόσ Υπεφκυνοσ κα ζχει τθν αρμοδιότθτα (ευκφνθ) για το ςχεδιαςμό τθσ εκπαιδευτικισ 
μεκοδολογίασ, τθν ανάπτυξθ του εκπαιδευτικοφ υλικοφ, τθν παρακολοφκθςθ τθσ διαδικαςίασ 
πιςτοποίθςθσ γνϊςεων και δεξιοτιτων, τθν αξιολόγθςθ των προγραμμάτων κατάρτιςθσ, τθν επιλογι των 
εκπαιδευτϊν κακϊσ και το ςυντονιςμό και τθν υποςτιριξθ του ζργου τουσ. 
γ. Ο Υπεφκυνοσ Συμβουλευτικισ κα ζχει τθν αρμοδιότθτα (ευκφνθ) για το ςχεδιαςμό τθσ μεκοδολογίασ 
των Συμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν, τθν ανάπτυξθ / επιλογι των ςχετικϊν εργαλείων, τθν παρακολοφκθςθ 
τθσ διαδικαςίασ υλοποίθςθσ των ςυνεδριϊν, τθν αξιολόγθςθ των ενεργειϊν Συμβουλευτικισ, τθν επιλογι 
των ςυμβοφλων / μεντόρων κακϊσ και το ςυντονιςμό και τθν υποςτιριξθ του ζργου τουσ. 

δ. Ο Υπεφκυνοσ Ριςτοποίθςθσ ζχει τθν αρμοδιότθτα (ευκφνθ) για το ςχεδιαςμό και τθ διενζργεια των 
εξετάςεων πιςτοποίθςθσ των ικανοτιτων (γνϊςεων και δεξιοτιτων) των ωφελοφμενων τθσ Ρράξθσ 
ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του προτφπου ISO/IEC 17024 και τθ ςχετικι διαπίςτευςθ του ΕΣΥΔ. 
ε. Ο Οργανωτικόσ Υπεφκυνοσ ζχει τθν αρμοδιότθτα τθσ οργανωτικισ υποςτιριξθσ του προγράμματοσ, 
ιτοι: 

 Ζγκαιρθσ και αξιόπιςτθσ ζκδοςθσ και αποςτολισ όλων των εγγράφων και των εντφπων που 

απαιτοφνται για τθ υλοποίθςθ του Ζργου. 

 Συγκζντρωςθ των απαραίτθτων υπογραφϊν ςε όλα τα ζγγραφα. 

 Ρροετοιμαςία, αναπαραγωγι και διαχείριςθ του εκπαιδευτικοφ υλικοφ, 

 Εξαςφάλιςθ τθσ καταλλθλότθτασ των χϊρων υλοποίθςθσ των επιμζρουσ ενεργειϊν, του 

απαραίτθτου εξοπλιςμοφ, των απαιτοφμενων εποπτικϊν μζςων και τθσ γραμματειακισ 

υποςτιριξθσ 

 Ρροετοιμαςία του φακζλου των παραδοτζων του προγράμματοσ, ο οποίοσ κα ελζγχεται και κα 
υπογράφεται από τον Υπεφκυνο Ζργου του «Αναδόχου» και κα αποςτζλλεται ςτθν «Ανακζτουςα 
Αρχι». 

 Επικοινωνία με τουσ ςυντελεςτζσ του προγράμματοσ προκειμζνου να αποφευχκεί θ 

δυςλειτουργία του προγράμματοσ. 
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ΑΤΘΤΡ 4 - ΔΙΑΤΜΕΙΑ ΥΧΞΒΑΥΗΥ 

1. Θ διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ ορίηεται ςε εννιά (9) μινεσ αρχομζνθσ από τθν υπογραφι τθσ παροφςασ. Θ 
ςφμβαςθ μπορεί να παρατακεί, εφόςον ςυντρζχει ςοβαρόσ λόγοσ, που ςυνιςτά αντικειμενικι αδυναμία 
εμπρόκεςμθσ εκτζλεςθσ ι ανωτζρα βία με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, χωρίσ 
αφξθςθ του τιμιματοσ. Σε κάκε περίπτωςθ, θ υλοποίθςθ του Ζργου, μετά τθν όποια παράταςθ ι 
μετάκεςθ τυχόν χορθγθκεί, κα πρζπει να ζχει ολοκλθρωκεί εντόσ των απϊτατων ορίων που εκάςτοτε 
ιςχφουν για τθν υλοποίθςθ ζργων που ςυγχρθματοδοτοφνται από το ΕΣΡΑ 2014-2020. 

2. Θ ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ μζχρι το 50% αυτισ φςτερα από ςχετικό αίτθμα του «Αναδόχου» που υποβάλλεται 
πριν από τθ λιξθ τθσ διάρκειάσ τθσ, ςε αντικειμενικά δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ που δεν οφείλονται 
ςε υπαιτιότθτα του «Αναδόχου». Αν λιξει θ ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί 
εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, αν λιξει θ παρατακείςα, κατά τα ανωτζρω, διάρκεια, χωρίσ να 
υποβλθκοφν ςτθν «Ανακζτουςα Αρχι» τα παραδοτζα τθσ ςφμβαςθσ, ο «Ανάδοχοσ» κθρφςςεται 
ζκπτωτοσ. Αν οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του «Αναδόχου» μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ 
τθσ ςφμβαςθσ, και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε επιβάλλονται εισ βάροσ του 
ποινικζσ ριτρεσ, ςφμφωνα με το άρκρο 218 του ν. 4412/2016.  

 

ΑΤΘΤΡ 5 - ΣΑΤΑΔΡΦΕΑ ΥΧΟΡΝΙΜΡΧ ΕΤΓΡΧ 

1. Μετά τθν κατακφρωςθ του Ζργου και τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ, για τθ πιςτοποίθςθ του φυςικοφ 
αντικειμζνου, ο «Ανάδοχοσ» οφείλει να υποβάλει ςτθν «Ανακζτουςα Αρχι», τα παρακάτω Ραραδοτζα : 

α. ΡΙΝ ΑΡΟ ΤΘΝ ΕΝΑΞΘ ΤΟΥ ΕΓΟΥ 

 Τθ Διλωςθ ‘Ζναρξθσ του Ζργου 

 Τθ Διλωςθ Οριςμοφ τθσ Ομάδασ Ζργου, ςφμφωνα με τα δθλωκζντα ςτθν Τεχνικι προςφορά 

β. ΚΑΤΑ ΤΘΝ ΥΛΟΡΟΙΘΣΘ ΤΟΥ ΕΓΟΥ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΥΡΟΒΑΛΛΕΙ ΣΤΘΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ: 

Το αργότερο εντόσ 5 θμερϊν από τθ ςυμπλιρωςθ κάκε θμερολογιακοφ μθνόσ από τθν υπογραφι τθσ 
ςφμβαςθσ, Μθνιαία Δελτία για τισ ενζργειεσ Συμβουλευτικισ και Κατάρτιςθσ για το ςφνολο των 
ωφελοφμενων. Τα ωσ άνω Μθνιαία Δελτία, υποβάλλονται ζωσ τθν ολοκλιρωςθ του φυςικοφ 
αντικειμζνου του Ζργου. Τα ωσ άνω Μθνιαία Δελτία που υποβάλλονται από τον «Ανάδοχο» επζχουν 
κζςθ Υπεφκυνθσ Διλωςθσ. 

γ. ΜΕ ΤΘ ΛΘΞΘ ΤΟΥ ΕΓΟΥ 

Με τθ λιξθ του Ζργου ο «Ανάδοχοσ» υποχρεοφται να υποβάλει Διλωςθ ολοκλιρωςθσ του Ζργου. 

2. Θ «Ανακζτουςα Αρχι» διατθρεί το δικαίωμα χριςθσ και επεξεργαςίασ των ςτοιχείων αυτϊν ςφμφωνα 
με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ τθσ νομοκεςίασ περί Ρροςταςίασ Δεδομζνων Ρροςωπικοφ 
Χαρακτιρα. 

3. Θ «Ανακζτουςα Αρχι» διατθρεί το δικαίωμα να υποβάλλει προσ τον «Ανάδοχο» ςχόλια και 
παρατθριςεισ επί των υποβλθκζντων παραδοτζων και να ηθτιςει από τον «Ανάδοχο» τθ ςυμπλιρωςθ ι 
διόρκωςθ των παραδοτζων που υπζβαλε. Μπορεί επίςθσ να ηθτιςει από τον «Ανάδοχο» να υποβάλει 
ςυμπλθρωματικά ζγγραφα και ςτοιχεία για τθν τεκμθρίωςθ του περιεχομζνου των παραδοτζων. 

4. Ο «Ανάδοχοσ» υποχρεοφται, εφόςον ηθτθκεί από τθν «Ανακζτουςα Αρχι», να παρζχει μζροσ ι το 
ςφνολο των παραπάνω ςτοιχείων και ςε θλεκτρονικι μορφι. 

δ. ΣΥΛΛΟΓΘ ΚΑΙ ΡΑΑΔΟΣΘ ΔΕΛΤΙΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ – ΕΞΟΔΟΥ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 
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Ο «Ανάδοχοσ» ζχει τθν υποχρζωςθ να ςυμπλθρϊνει και να παραδίδει τα δελτία ειςόδου – εξόδου 
(microdata) των ωφελοφμενων ςφμφωνα με τον τρόπο και ςτουσ χρόνουσ που κα του υποδείξει θ 
«Ανακζτουςα Αρχι».  

 

ΑΤΘΤΡ 6 - ΕΣΙΞΕΤΡΧΥ ΣΑΤΑΔΡΦΕΑ ΕΟΕΤΓΕΙΩΟ 
Σαραδοτζα Σρογραμμάτων Ματάρτιςθσ  

 Διλωςθ ζναρξθσ τμιματοσ κατάρτιςθσ, ςτθν οποία κα αναγράφονται τα ςτοιχεία του τμιματοσ, τα 
ςτοιχεία του τόπου υλοποίθςθσ και του υπευκφνου τμιματοσ (το αργότερο 5 θμζρεσ πριν τθν ζναρξθ 
του τμιματοσ κατάρτιςθσ) 

 Αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα κατάρτιςθσ (το αργότερο 5 θμζρεσ πριν τθν ζναρξθ του τμιματοσ 
κατάρτιςθσ) 

 Κατάςταςθ καταρτιηομζνων τμιματοσ, ςτθν οποία κα αναγράφονται τα ςτοιχεία τουσ και κα 
ςυμπεριλαμβάνεται δείγμα υπογραφισ τουσ (το αργότερο 5 θμζρεσ πριν τθν ζναρξθ του τμιματοσ 
κατάρτιςθσ) 

 Κατάςταςθ τακτικϊν και αναπλθρωτϊν εκπαιδευτϊν, ςτθν οποία κα αναγράφονται τα ςτοιχεία τουσ, 
ο ΣΤΕΡ τουσ και κα ςυμπεριλαμβάνεται δείγμα υπογραφισ τουσ (το αργότερο 5 θμζρεσ πριν τθν 
ζναρξθ του τμιματοσ κατάρτιςθσ) 

 Αντίγραφα ςυμβάςεων εκπαιδευτϊν (το αργότερο 5 θμζρεσ πριν τθν ζναρξθ του τμιματοσ 
κατάρτιςθσ) 

 Συμφωνθτικά παραχϊρθςθσ, χριςθσ δομϊν (το αργότερο 5 θμζρεσ πριν τθν ζναρξθ του τμιματοσ 
κατάρτιςθσ) 

 Ζκκεςθ υλοποίθςθσ – αξιολόγθςθσ τμιματοσ (το αργότερο 1 μινα μετά τθν ολοκλιρωςθ του 
τμιματοσ) 

 Δελτία Ραρακολοφκθςθσ κεωρίασ και πρακτικισ άςκθςθσ (το αργότερο 1 μινα μετά τθν ολοκλιρωςθ 
του τμιματοσ) 

 Βεβαιϊςεισ παρακολοφκθςθσ κατάρτιςθσ (το αργότερο 1 μινα μετά τθν ολοκλιρωςθ του τμιματοσ) 

 Απογραφικά δελτία ειςόδου ωφελουμζνων (το αργότερο 5 θμζρεσ από τθν ζναρξθ του τμιματοσ) 

Σαραδοτζα Υυμβουλευτικισ Χποςτιριξθσ  

 Διλωςθ ζναρξθσ δράςθσ (το αργότερο 5 θμζρεσ πριν τθν ζναρξθ τθσ δράςθσ) 

 Ρρόγραμμα ςυμβουλευτικισ ωφελουμζνων (το αργότερο 5 θμζρεσ πριν τθν ζναρξθ τθσ δράςθσ) 

 Κατάςταςθ ωφελουμζνων με δείγμα υπογραφισ τουσ (το αργότερο 5 θμζρεσ πριν τθν ζναρξθ τθσ 
δράςθσ) 

 Κατάςταςθ ςτελεχϊν ςυμβουλευτικισ (το αργότερο 5 θμζρεσ πριν τθν ζναρξθ τθσ δράςθσ) 

 Δελτία παρουςίασ ςτελεχϊν ςυμβουλευτικισ (το αργότερο 1 μινα μετά τθν λιξθ τθσ δράςθσ) 

 Δελτία παρουςίασ ωφελουμζνων (το αργότερο 1 μινα μετά τθν λιξθ τθσ δράςθσ) 

 Δελτία υλοποίθςθσ ςυνεδριϊν (το αργότερο 1 μινα μετά τθν λιξθ τθσ δράςθσ) 

Σαραδοτζα Σιςτοποίθςθσ  

 Συμφωνθτικό ςυνεργαςίασ του αναδόχου με τον φορζα πιςτοποίθςθσ φυςικϊν προςϊπων (το 

αργότερο 5 θμζρεσ πριν τθν ζναρξθ του τμιματοσ κατάρτιςθσ) 
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 Διαπιςτευμζνο ςχιμα πιςτοποίθςθσ ανά αντικείμενο κατάρτιςθσ (το αργότερο 5 θμζρεσ πριν τθν 

ζναρξθ του τμιματοσ κατάρτιςθσ) 

 Ρρόγραμμα εξετάςεων -  επανεξετάςεων πιςτοποίθςθσ (το αργότερο 5 θμζρεσ πριν τθν ζναρξθ των 

εξετάςεων) 

 Καταςτάςεισ ςυμμετοχισ ωφελουμζνων ςτισ εξετάςεισ (το αργότερο 1 μινα μετά τθν ολοκλιρωςθ των 

εξετάςεων) 

 Αποτελζςματα εξετάςεων πιςτοποίθςθσ (το αργότερο 1 μινα μετά τθν ολοκλιρωςθ των εξετάςεων) 

 Ριςτοποιθτικά ωφελουμζνων (το αργότερο 1 μινα μετά τθν ολοκλιρωςθ των εξετάςεων) 

 

Επιπλζον των επιμζρουσ παραδοτζων που αναφζρονται ςτθν προθγοφμενθ ενότθτα ςε επίπεδο δράςθσ 
τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ οφείλει μετά τθν κατακφρωςθ του ζργου και τθν ςφναψθ τθσ 
ςφμβαςθσ να υποβάλει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι τα ακόλουκα: 

 Διλωςθ οριςμοφ ομάδασ ζργου (πριν τθν ζναρξθ του ζργου) 

 Διλωςθ ζναρξθσ του ζργου (πριν τθν ζναρξθ του ζργου) 

 Μθνιαίο Δελτίο Ραρακολοφκθςθσ Φυςικοφ Αντικειμζνου (το αργότερο εντόσ 5 θμερϊν από τθ 

ςυμπλιρωςθ κάκε θμερολογιακοφ μθνόσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και ζωσ τθν ολοκλιρωςθ 

του φυςικοφ αντικειμζνου) 

 Απολογιςτικι ζκκεςθ υλοποίθςθσ του ςυνόλου του ζργου (το αργότερο 1 μινα μετά τθ λιξθ του 

ζργου) 

 Διλωςθ ολοκλιρωςθσ του ζργου (το αργότερο 1 μινα μετά τθ λιξθ του ζργου) 

 Απογραφικά δελτία εξόδου των ωφελουμζνων (το αργότερο 1 μινα μετά τθ λιξθ του ζργου) 

 

Θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί για το ςφνολο των παραδοτζων, το δικαίωμα να υποβάλει προσ τον ανάδοχο 
ςχόλια και παρατθριςεισ επί τω υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν τεκμθρίωςθσ και να ηθτιςει 
ςυμπλιρωςθ, διόρκωςθ ι και επανυποβολι ςτοιχείων.  

Επιπλζον θ Ανακζτουςα Αρχι δφναται να ηθτιςει τμιμα των παραδοτζων και ςε θλεκτρονικι μορφι 
διατθρϊντασ το δικαίωμα χριςθσ και επεξεργαςίασ ςτοιχείων, ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ 
προχποκζςεισ τθσ νομοκεςίασ περί Ρροςταςίασ Δεδομζνων Ρροςωπικοφ Χαρακτιρα.  

 

ΑΤΘΤΡ 7 - ΕΓΓΧΗΥΗ ΜΑΝΗΥ ΕΜΦΕΝΕΥΗΥ 

Ο «Ανάδοχοσ», για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ κατζκεςε τθν 
αρικμ. ………………….. εγγυθτικι επιςτολι που εκδόκθκε από τθν ……………………….. 
ποςοφ ………………………………… ευρϊ και ……………….. λεπτϊν ( ................,.. €) 

Κατά τα λοιπά ιςχφουν τα αναφερόμενα, ςτθν παράγραφο 4.1 «Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ» τθσ 
Διακιρυξθσ του Διαγωνιςμοφ και ςτισ διατάξεισ του Ν.4412/2016. 

 

ΑΤΘΤΡ 8 - ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΡΙ ΡΤΡΙ – ΡΤΡΙ ΣΝΗΤΩΞΗΥ 

1.Το εγκεκριμζνο ςυνολικό κόςτοσ / ςυμβατικό τίμθμα τθσ παροφςασ 
είναι: ………………………………………….  …………………………… (…………..,..€). 

Το εγκεκριμζνο ςυνολικό κόςτοσ /ςυμβατικό τίμθμα περιλαμβάνει τθν αμοιβι του «Αναδόχου» και όλεσ 
ανεξαιρζτωσ τισ επιλζξιμεσ δαπάνεσ που βαρφνουν αυτόν για τθ παροχι των υπθρεςιϊν του και ιδίωσ: 

α. τισ αμοιβζσ των εκπαιδευτϊν και των ςυμβοφλων (ςυμπεριλαμβανομζνου των αςφαλιςτικϊν 
ειςφορϊν), με τουσ οποίουσ ο «Ανάδοχοσ» οφείλει να ςυμβλθκεί, για τθν παροχι τθσ κατάρτιςθσ 
και τθσ Συμβουλευτικισ κατά τουσ όρουσ τθσ παροφςασ,  

20PROC006659633 2020-05-06



ΔΙΑΚΘΥΞΘ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΧΘΣΘ ΤΘΣ ΡΛΑΤΦΟΜΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
(ΕΣΘΔΘΣ) ΓΙΑ ΤΘΝ ΕΡΙΛΟΓΘ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΓΟΥ: «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΘ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ, ΚΑΤΑΤΙΣΘ – ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΣΘ» 

Σελίδα 101 

 

β. το κόςτοσ του εκπαιδευτικοφ υλικοφ, το οποίο οφείλει να χορθγιςει ο «Ανάδοχοσ» ςτον Ωφελοφμενο 
κατά τουσ όρουσ τθσ παροφςασ, 

γ. το κόςτοσ παροχισ καφζ / εδεςμάτων από τον «Ανάδοχο» προσ τουσ Ωφελοφμενουσ κατά τουσ όρουσ 
τθσ παροφςασ,  

δ. το κόςτοσ τθσ αμοιβισ του φορζα πιςτοποίθςθσ, με τον οποίο κα ςυμβλθκεί ο «Ανάδοχοσ» κατά τουσ 
όρουσ τθσ παροφςασ 

ε. το κόςτοσ οργάνωςθσ, κόςτοσ χϊρων διεξαγωγισ, κόςτοσ εργαλείων και αναλϊςιμων που κα 
αξιοποιθκοφν, λειτουργικό κόςτοσ δομϊν  

ςτ. το κόςτοσ των τυχόν μετακινιςεων των ωφελοφμενων 

2. Ο «Ανάδοχοσ» ζχει ιδθ μελετιςει και εκτιμιςει τισ απαιτιςεισ του Ζργου και τα οικονομικά μεγζκθ για 
τθν καλι εκτζλεςθ των εργαςιϊν του, κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ του και κατά ςυνζπεια ρθτά 
ςυμφωνείται ότι ο «Ανάδοχοσ» δε δικαιοφται ςε καμία περίπτωςθ να εγείρει αξίωςθ για πρόςκετθ 
αμοιβι και δθλϊνει ότι παραιτείται από τα ςχετικά δικαιϊματά του που απορρζουν από τα άρκρα 388, 
696 και 697 του Αςτικοφ Κϊδικα. 

3. Θ «Ανακζτουςα Αρχι» προβαίνει ςτθν καταβολι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ ςε δόςεισ, κατόπιν 
υποβολισ από τον «Ανάδοχο», όλων των προβλεπόμενων δθλϊςεων, ςτοιχείων ι δικαιολογθτικϊν, όπωσ 
αυτά ορίηονται ςτθν παροφςα. 

 

4. Προι Ρλθρωμισ  
Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με τον πιο κάτω τρόπο :  

(α) Ροςοςτό τριάντα τοισ εκατό (30%) του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα καταβάλλεται αφοφ ο 
ανάδοχοσ ζχει υλοποιιςει τθν απαιτοφμενθ προετοιμαςία για τθν ζναρξθ του ζργου και ζχει υποβάλλει 
ςτθν Ανακζτουςα Αρχι τθ διλωςθ ζναρξθσ ενόσ προγράμματοσ κατάρτιςθσ που αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 
33,33% του ςυνόλου των ωφελουμζνων τθσ ςφμβαςθσ.  

Θ υλοποίθςθ από τον ανάδοχο τθσ απαιτοφμενθσ προετοιμαςίασ για τθν ζναρξθ, κα αποδεικνφεται από τα 
επιμζρουσ παραδοτζα, ανά είδοσ ενζργειασ ιτοι: 

Για τισ ατομικζσ ςυνεδρίεσ τθσ Συμβουλευτικισ Υποςτιριξθσ  

 Διλωςθ ζναρξθσ δράςθσ  

 Ρρόγραμμα ςυμβουλευτικισ ωφελουμζνων  

 Κατάςταςθ ωφελουμζνων με δείγμα υπογραφισ τουσ 

 Κατάςταςθ ςτελεχϊν ςυμβουλευτικισ 

Για τθν ζνταξθ ωφελουμζνων ςτα Ρρογράμματα Κατάρτιςθσ  

 Διλωςθ ζναρξθσ ενόσ προγράμματοσ κατάρτιςθσ, ςτθν οποία κα αναγράφονται τα ςτοιχεία του 
προγράμματοσ, τα ςτοιχεία του τόπου υλοποίθςθσ και του υπευκφνου προγράμματοσ 

 Αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα κατάρτιςθσ  

 Κατάςταςθ καταρτιηομζνων προγράμματοσ, ςτθν οποία κα αναγράφονται τα ςτοιχεία τουσ και κα 
ςυμπεριλαμβάνεται δείγμα υπογραφισ τουσ 

 Κατάςταςθ τακτικϊν και αναπλθρωτϊν εκπαιδευτϊν, ςτθν οποία κα αναγράφονται τα ςτοιχεία τουσ, 
ο ΣΤΕΡ τουσ και κα ςυμπεριλαμβάνεται δείγμα υπογραφισ τουσ  

 Συμφωνθτικά παραχϊρθςθσ, χριςθσ δομϊν (όπου απαιτείται) 

Για τθ διαδικαςία τθσ Ριςτοποίθςθσ  
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 Συμφωνθτικό ςυνεργαςίασ του αναδόχου με τον φορζα πιςτοποίθςθσ φυςικϊν προςϊπων  

 Διαπιςτευμζνο ςχιμα πιςτοποίθςθσ για το αντικείμενο κατάρτιςθσ  

β) Ροςοςτό πενιντα τοισ εκατό (50%) του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα καταβάλλεται αφοφ ο 
ανάδοχοσ υποβάλλει δικαιολογθτικά υλοποίθςθσ που κα τεκμθριϊνουν κατ’ ελάχιςτον, ςωρευτικά:  

3. Διλωςθ ζναρξθσ των άλλων δφο προγραμμάτων κατάρτιςθσ που αντιςτοιχοφν ςε ποςοςτό 100% του 
ςυνόλου των ωφελουμζνων  

4. Υλοποίθςθ του 50% του ςυνολικοφ αρικμοφ των ανκρωποωρϊν κατάρτιςθσ  και 

Για τθν πιςτοποίθςθ των ανωτζρω θ Ανακζτουςα Αρχι κα προβαίνει, ενδεικτικά, ςε ζλεγχο: τθσ ορκισ και 
πλιρουσ ςυμπλιρωςθσ των παραδοτζων – δθλϊςεων ζναρξθσ, των μθνιαίων δελτίων 
πραγματοποικειςϊν ανκρωποωρϊν κατάρτιςθσ, των βεβαιϊςεων ςυμμετοχισ των ωφελουμζνων ςτισ 
διαδικαςίεσ πιςτοποίθςθσ κ.λπ.  

(γ) Ροςοςτό είκοςι τοισ εκατό (20%) του τελικοφ ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα καταβάλλεται μετά τθν 
οριςτικι παραλαβι του ςυνόλου του αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ από τθν Ανακζτουςα Αρχι και κα γίνει 
μετά τον ζλεγχο τθσ ορκισ υλοποίθςισ του, ςφμφωνα με τα κατατεκειμζνα δικαιολογθτικά, όπωσ αυτά 
ορίηονται ςτθ ςφμβαςθ, με τα οποία κα διαςφαλίηεται θ υλοποίθςθ των ποςοτικϊν και ποιοτικϊν 
προδιαγραφϊν του.  

Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ 
νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον τρόπο 
που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:  

α) Κράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
Συμβάςεων επιβάλλεται  

β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ αρχικισ, 
κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν 
ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων και 
Ρρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016 

γ) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν 
Ρροςφυγϊν (άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) . 

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ 
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%. 

 5.1.3. Υπολογιςμόσ τελικοφ ςυμβατικοφ κόςτουσ:  

Τα ςυνολικό κόςτοσ τθσ ςφμβαςθσ υπολογίηεται, 

o Για τισ ςυνεδρίεσ ςυμβουλευτικισ, ωσ ΑΥΥ * ΜΥ όπου ΑΣΣ: Αρικμόσ Συνεδριϊν Συμβουλευτικισ, ΚΣ: 
Κόςτοσ Συμβουλευτικισ 

o Για τα τμιματα κατάρτιςθσ, ωσ (ΑΥΜ * Ω * ΜΑΘΜ) + (ΑΥΜ * Χ * ΜΑΣΑ)  όπου ΑΣ : Αρικμόσ 
Συμμετεχόντων ςτθν Κατάρτιςθ, Ω : Ϊρεσ Θεωρθτικισ κατάρτιςθσ Ρρογράμματοσ,  ΚΑΘΚ : Κόςτοσ 
Ανκρωποϊρασ Θεωρθτικισ Κατάρτιςθσ,  Υ: Ϊρεσ Ρρακτικισ άςκθςθσ, ΚΑΡΑ: Κόςτοσ Ανκρωποϊρασ 
Ρρακτικισ άςκθςθσ 

o Για τθν Ριςτοποίθςθ, ωσ ΑΥ * ΜΣ όπου ΑΣΡ: Αρικμόσ ςυμμετεχόντων ςτθν Ριςτοποίθςθ– ΚΡ: Κόςτοσ 
Ριςτοποίθςθσ / ωφελοφμενο . 

α.  Σε περίπτωςθ που κατά τθν ζναρξθ υλοποίθςθσ ενόσ Ρρογράμματοσ (Τμιματοσ) κατάρτιςθσ ο αρικμόσ 
των ωφελοφμενων είναι μικρότεροσ του αντίςτοιχου αρχικά δθλωκζντοσ και πάντωσ μεγαλφτεροσ του 
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κατϊτατου επιτρεπτοφ ορίου, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ενθμερϊςει εγγράφωσ είτε με τθ διλωςθ 
ζναρξθσ είτε με νεότερο ζγγραφό του τθν Ανακζτουςα Αρχι.  

β. Σε περίπτωςθ που κατά τθν υλοποίθςθ των ςυνεδριϊν ςυμβουλευτικισ ζνασ ωφελοφμενοσ αποχωριςει 
ι για οποιοδιποτε λόγο δεν ολοκλθρϊςει τισ ςυνεδρίεσ, χωρίσ υπαιτιότθτα του αναδόχου, τότε το 
εγκρικζν κόςτοσ υπολογίηεται για τισ πραγματοποιθκείςεσ από τον πάροχο ςυνεδρίεσ. 

γ. Σε περίπτωςθ που κατά τθν υλοποίθςθ τθσ κατάρτιςθσ ζνασ ωφελοφμενοσ αποχωριςει ι υπερβεί το 
ανϊτατο όριο απουςιϊν ι/και για οποιοδιποτε λόγο δεν ολοκλθρϊςει το πρόγραμμα κατάρτιςθσ, χωρίσ 
υπαιτιότθτα του αναδόχου, τότε το εγκρικζν κόςτοσ του Ρρογράμματοσ (Τμιματοσ) και κατ’ επζκταςθ του 
ςυνολικοφ Ρρογράμματοσ μειϊνεται κατά το ποςό που αντιςτοιχεί ςτθν δαπάνθ κατάρτιςθσ που αφορά 
ςτισ μθ πραγματοποιθκείςεσ ϊρεσ κατάρτιςθσ και ςτθ δαπάνθ του κόςτουσ πιςτοποίθςθσ για τον 
ωφελοφμενο, όπωσ αυτι κα ζχει κακοριςτεί μεταξφ του αναδόχου και των φορζων πιςτοποίθςθσ.  

δ. Σε περίπτωςθ που κάποιοσ ωφελοφμενοσ δεν ςυμμετάςχει ςτθν διαδικαςία πιςτοποίθςθσ γνϊςεων 
χωρίσ υπαιτιότθτα του Αναδόχου τότε το τίμθμα μειϊνεται κατά το ποςό που αντιςτοιχεί ςτθ δαπάνθ του 
κόςτουσ πιςτοποίθςθσ για τον ωφελοφμενο, όπωσ αυτι κα ζχει κακοριςτεί μεταξφ του αναδόχου και των 
φορζων πιςτοποίθςθσ.  

Σθμειϊνεται ότι ςτισ ανωτζρω περιπτϊςεισ, ο ανάδοχοσ  οφείλει να ενθμερϊςει τθν Ανακζτουςα Αρχι. 

Αν ςυντρζχουν οι ανωτζρω περιπτϊςεισ αναπροςαρμόηεται αναλόγωσ το φυςικό αντικείμενο και το 
ςυμβατικό τίμθμα βάςει των αντίςτοιχων ςτοιχείων τθσ οικονομικισ προςφοράσ του «Αναδόχου». 

Θ οριςτικι παραλαβι πραγματοποιείται μετά τθν εξζταςθ από τθν ανακζτουςα αρχι του αιτιματοσ και 
τθν ζκδοςθ βεβαίωςθσ καλισ εκτζλεςθσ. 

Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νόμιμων παραςτατικϊν και 
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, κακϊσ και 
κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον 
ζλεγχο και τθν πλθρωμι. 

Θ καταβολι των ωσ άνω πλθρωμϊν κα γίνεται με κατάκεςθ ςε τραπεηικό λογαριαςμό του αναδόχου ο 
οποίοσ κα  υποδειχκεί εγγράφωσ ςτθν ανακζτουςα αρχι. Σε περίπτωςθ ζνωςθσ εταιρειϊν θ καταβολι 
των ωσ άνω πλθρωμϊν κα γίνεται ςε κάκε μία από τισ ςυμμετζχουςεσ ςτθν ζνωςθ εταιρειϊν εταιρείεσ 
κατά το μζροσ που τουσ αναλογεί με κατάκεςθ ςε τραπεηικό λογαριαςμό που αυτζσ υποδεικνφουν 
εγγράφωσ ςτθν ανακζτουςα αρχι.  

5. Θ απόδοςθ ςτον «Ανάδοχο» τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ δφναται να πραγματοποιθκεί 
εντόσ δφο (2) μθνϊν από τθν αποπλθρωμι του Ζργου με τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι 
του και φςτερα από τθν εκκακάριςθ των τυχόν απαιτιςεων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ζναντι του 
«Αναδόχου». 

6. Για τθν πιςτοποίθςθ τθσ υλοποίθςθσ του ςυνολικοφ φυςικοφ αντικειμζνου του Ζργου από τθν 
«Ανακζτουςα Αρχι», πζραν των Ραραδοτζων, που ορίηονται ςτθν παροφςα, ο «Ανάδοχοσ» υποχρεοφται 
να υποβάλει ςτθν «Ανακζτουςα Αρχι» καταςτάςεισ πλθρωμισ των ςυμφωνθκειςϊν αμοιβϊν 
εκπαιδευτϊν για όλα τα εκπαιδευτικά τμιματα, ςτισ οποίεσ κα αποτυπϊνονται όλεσ οι κρατιςεισ. 
Επιπλζον, θ «Ανακζτουςα Αρχι» δφναται να ηθτιςει εγγράφωσ από τον «Ανάδοχο» να προςκομίςει 
οποιοδιποτε άλλο ζγγραφο ι παραςτατικό, από το οποίο να προκφπτει θ καταβολι των δαπανϊν για το 
ςφνολο του Ζργου . 

7. Ρζρα από τα ανωτζρω αναφερόμενα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία, ο «Ανάδοχοσ» απαιτείται να 
προςκομίςει, για κάκε πλθρωμι, τα εξισ: 

α. Τιμολόγιο παροχισ υπθρεςιϊν, ςτο οποίο κα αναγράφεται το ςυνολικό ποςό που κα καταβάλλεται 
ςτον «Ανάδοχο». 
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β. Επικυρωμζνο αντίγραφο καταςτατικοφ ςφςταςθσ μαηί με τισ τυχόν τροποποιιςεισ του ι 
κωδικοποιθμζνο καταςτατικό, νομιμοποιθτικά ζγγραφα για τθ νόμιμθ εκπροςϊπθςθ του «Αναδόχου» 
και πιςτοποιθτικά αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, από το οποία να προκφπτουν ότι ο 
«Ανάδοχοσ» α) δεν τελεί υπό πτϊχευςθ και β) δεν ζχει λυκεί, ςτο οποίο ςυμπεριλαμβάνονται τυχόν 
τροποποιιςεισ του καταςτατικοφ του. 

γ. Ριςτοποιθτικά που εκδίδονται από αρμόδια κατά περίπτωςθ Αρχι, από τα οποία να προκφπτει ότι ο 
«Ανάδοχοσ» είναι ενιμεροσ ωσ προσ αςφαλιςτικζσ και φορολογικζσ του υποχρεϊςεισ. 

8. Θ καταβολι των ωσ άνω πλθρωμϊν κα γίνεται ςτο νόμιμο εκπρόςωπο του «Αναδόχου» ι νόμιμα 
εξουςιοδοτθμζνο τρίτο με τθν προςκόμιςθ ςυμβολαιογραφικοφ πλθρεξουςίου ι ακριβοφσ αντιγράφου 
πρακτικοφ εξουςιοδότθςθσ από αρμόδιο όργανο του «Αναδόχου» θ με κατάκεςθ ςε τραπεηικό 
λογαριαςμό αυτοφ. 

 

ΑΤΘΤΡ 9 - ΣΑΤΑΜΡΝΡΧΘΗΥΗ ΦΡΧ ΕΤΓΡΧ 

1. Σε περίπτωςθ που θ «Ανακζτουςα Αρχι» διαπιςτϊςει, από τθν κατάκεςθ των εγγράφων που 
βεβαιϊνουν τθν προετοιμαςία και τθν υλοποίθςθ του φυςικοφ αντικειμζνου του Ζργου μθ προςικουςα 
εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του «Αναδόχου», μπορεί να επιςθμάνει τοφτο εγγράφωσ ςε αυτόν, 
τάςςοντασ ςυγκεκριμζνθ προκεςμία, θ οποία δε κα ξεπερνάει τισ πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ, για να 
επανορκϊςει τισ παραλείψεισ του και να εκπλθρϊςει προςθκόντωσ τισ υποχρεϊςεισ του. Θ μθ υποβολι 
ι θ πλθμμελισ ι θ κακυςτερθμζνθ υποβολι των απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν προετοιμαςίασ 
(Ραραδοτζα πριν τθν ζναρξθ) και υλοποίθςθσ του Ζργου, μπορεί να επιφζρει τθν αναςτολι ζναρξθσ ι τθσ 
υλοποίθςθσ Ρρογράμματοσ (Τμιματοσ), τθν κακυςτζρθςθ τθσ καταβολισ δόςθσ του τιμιματοσ ι ακόμθ 
και καταγγελία τθσ ςφμβαςθσ. 

2. Σε περίπτωςθ που κατά τθν ζναρξθ υλοποίθςθσ ενόσ Ρρογράμματοσ (Τμιματοσ) κατάρτιςθσ ο αρικμόσ 
των ωφελοφμενων είναι μικρότεροσ του αντίςτοιχου αρχικά δθλωκζντοσ και πάντωσ μεγαλφτεροσ του 
κατϊτατου επιτρεπτοφ ορίου, ο «Ανάδοχοσ» υποχρεοφται να ενθμερϊςει εγγράφωσ είτε με τθ διλωςθ 
ζναρξθσ είτε με νεότερο ζγγραφό του τθν «Ανακζτουςα Αρχι». 

3. Σε περίπτωςθ που κατά τθν υλοποίθςθ του Ρρογράμματοσ (Τμιματοσ) ζνασ ωφελοφμενοσ αποχωριςει 
ι υπερβεί το ανϊτατο όριο απουςιϊν ι/και για οποιοδιποτε λόγο δεν ολοκλθρϊςει το Ρρόγραμμα 
(Τμιμα) κατάρτιςθσ χωρίσ υπαιτιότθτα του «Αναδόχου» ο «Ανάδοχοσ» οφείλει να ενθμερϊςει εγγράφωσ 
τθν «Ανακζτουςα Αρχι». 

4. Σε περίπτωςθ που ζνασ ι περιςςότεροι καταρτιηόμενοι που περιλαμβάνονται ςτθν Κατάςταςθ 
Καταρτιηόμενων, θ οποία ζχει κατατεκεί με τθ διλωςθ ζναρξθσ, δεν προςζλκουν για τθν 
παρακολοφκθςθ του Ρρογράμματοσ (Τμιματοσ) και δεν αντικαταςτακοφν (από τουσ επιλαχόντεσ) μζςα 
ςτο χρονικό διάςτθμα που καλφπτει το ανϊτατο όριο απουςιϊν, ο «Ανάδοχοσ» πρζπει να ενθμερϊςει 
εγγράφωσ τθν «Ανακζτουςα Αρχι». 

5. Στισ περιπτϊςεισ που ςυντρζχουν τα αναφερόμενα ςτα ςθμεία 2 και 3 του παρόντοσ άρκρου, ο 
«Ανάδοχοσ» οφείλει να ενθμερϊςει άμεςα και εγγράφωσ τθν «Ανακζτουςα Αρχι», προκειμζνου να τα 
λάβει υπόψθ τθσ κατά τθν υλοποίθςθ και πλθρωμι των δόςεων του ανατεκζντοσ Ζργου. 

6. Σε οποιαδιποτε περίπτωςθ, τζλοσ, που από τθν εξζταςθ των δικαιολογθτικϊν υλοποίθςθσ 
(παραδοτζων) ι των ελεγχκζντων εγγράφων του Ζργου, προκφπτει θ μθ ορκι υλοποίθςθ του, ςφμφωνα 
με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, τθσ προςφοράσ του «Αναδόχου» και τθσ διακιρυξθσ, χωρίσ ζγκαιρθ 
ζγγραφθ γνωςτοποίθςθ από τον «Ανάδοχο» και αποδοχι των αλλαγϊν αυτϊν, με τθ ρθτι επιφφλαξθ 
άλλων δικαιωμάτων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, που ορίηονται ςτθν παροφςα, μπορεί να μειϊνεται το 
φυςικό αντικείμενο του Ζργου με ανάλογθ μείωςθ του ςυμβατικοφ τιμιματοσ, κατά το ποςό που 
αντιςτοιχεί ςτισ ανκρωποϊρεσ, που δεν πραγματοποιικθκαν ορκά. 
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7. Πταν οι ανωτζρω περιπτϊςεισ διαπιςτϊνονται μετά τθ διενζργεια ελζγχου από το αρμόδιο ελεγκτικό 
όργανο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, θ αναπροςαρμογι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν 
απόφαςθ του αποτελζςματοσ ελζγχου. 

 

ΑΤΘΤΡ 10 - ΕΝΕΓΧΡΙ ΧΝΡΣΡΙΗΥΗΥ ΦΡΧ ΕΤΓΡΧ 

1. Θ «Ανακζτουςα Αρχι», προκειμζνου να διαςφαλίςει τθν αποτελεςματικότθτα και τθν ορκι υλοποίθςθ 
του Ζργου, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παροφςασ, τθσ τεχνικισ προςφοράσ του «Αναδόχου» και τθσ 
Διακιρυξθσ αςκεί ζλεγχο ςε όλα τα ςτάδια, από τθν προετοιμαςία μζχρι τθν ολοκλιρωςθ του. Ειδικότερα 
το αρμόδιο όργανο ελζγχου τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ μεριμνά για τθν πραγματοποίθςθ των ελζγχων με 
ςκοπό τθν ορκι υλοποίθςθ του φυςικοφ αντικειμζνου ςφμφωνα με το περιεχόμενο τθσ ςφμβαςθσ, τθσ 
τεχνικισ προςφοράσ του «Αναδόχου» και τθσ Διακιρυξθσ κακϊσ και για τθν καταβολι των δαπανϊν. 

2. Οι ζλεγχοι, εκτόσ από τθν «Ανακζτουςα Αρχι», κα διενεργοφνται ενδεικτικά από: 

• τθν Ε.Υ.Δ. του Ε.Ρ.  

• τθν Αρχι Ρλθρωμισ του ΕΣΡΑ, 

• τθν Επιτροπι Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου και 

• τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι. 

Ο «Ανάδοχοσ» αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να παρζχει κάκε δυνατι ςυνδρομι για τθ διενζργεια των 
εκάςτοτε προβλεπομζνων από τθν Εκνικι και Κοινοτικι νομοκεςία ελζγχων του φυςικοφ αντικειμζνου 
και των οικονομικϊν ςτοιχείων του Ζργου. 

3. Τα ςτάδια ελζγχου είναι τα εξισ: 

α. Ρρολθπτικόσ ζλεγχοσ που αφορά το αρχικό ςτάδιο πριν τθν ζναρξθ υλοποίθςθσ του Ζργου, ςτο 
πλαίςιο του οποίου εξετάηεται θ τιρθςθ των ςυμφωνθκζντων για τθν προετοιμαςία υλοποίθςθσ του 
Ρρογράμματοσ. 

β. Ζλεγχοσ κατά τθν εκτζλεςθ του Ζργου διενεργείται κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ του Ζργου, με τον 
οποίο ελζγχεται θ αξιοπιςτία των πλθροφοριϊν που δθλϊνονται από τον «Ανάδοχο» ςτα πλαίςια των 
μθνιαίων δελτίων παρακολοφκθςθσ φυςικοφ αντικειμζνου και των μζχρι τότε υποβλθκζντων 
παραδοτζων, θ τιρθςθ των δεςμεφςεων που ζχει αναλάβει ο «Ανάδοχοσ» βάςει τθσ ςφμβαςθσ και θ 
τιρθςθ των κανόνων δθμοςιότθτασ, ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ κανόνεσ και διατάξεισ. 

γ. Ζλεγχοσ με τθν ολοκλιρωςθ του Ζργου διενεργείται μετά τθ γνωςτοποίθςθ ολοκλιρωςισ του από τον 
«Ανάδοχο», αφορά το ςυνολικό φυςικό αντικείμενο, με το πζρασ του οποίου βεβαιϊνεται θ τιρθςθ των 
υποχρεϊςεων του «Αναδόχου». 

4. Κατά τον ζλεγχο του φυςικοφ αντικειμζνου του Ζργου εξετάηεται θ τιρθςθ των όρων τθσ Σφμβαςθσ. 

5. Κατά τον ζλεγχο του οικονομικοφ αντικειμζνου του Ζργου εξετάηεται αν τθρικθκαν τα αναφερόμενα 
ςτο οικείο άρκρο τθσ παροφςασ. 

6. Πλα τα τιμολόγια, δελτία παροχισ υπθρεςιϊν και κάκε άλλο ζγγραφο ιςοδφναμθσ λογιςτικισ αξίασ, 
που τθρείται ςτθν ζδρα του «Αναδόχου», πρζπει να επιδεικνφονται ςε πρωτότυπα, όποτε ηθτθκεί από 
τθν «Ανακζτουςα Αρχι», και να υποβάλλονται, εφόςον ηθτθκεί, ςε αντίγραφα νομίμωσ επικυρωμζνα 
από τον «Ανάδοχο», βάςει των διατάξεων του ΚΦΑΣ. Δε γίνονται δεκτά ςυγκεντρωτικά τιμολόγια, 
εφόςον αυτά δεν ςυνοδεφονται από αναλυτικά παραςτατικά των επιμζρουσ δαπανϊν των 
Ρρογραμμάτων (Τμθμάτων) κατάρτιςθσ. Ο «Ανάδοχοσ» υποχρεοφται κατά τθ διάρκεια τθσ υλοποίθςθσ 
του Ζργου να τθρεί τα πρωτότυπα παραςτατικά ςτοιχεία που απαρτίηουν τον οικονομικό φάκελο ςτθν 
ζδρα του και επικυρωμζνα αντίγραφα αυτϊν ςτισ ζδρεσ των Ραραρτθμάτων του, όπωσ αυτό προβλζπεται 
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από τισ ςχετικζσ διατάξεισ του ΚΦΑΣ, οφείλει δε να εφαρμόηει τθν Εκνικι Νομοκεςία για τισ λογιςτικζσ 
καταχωρίςεισ (ΚΦΑΣ) και να τθρεί τα ςτοιχεία προσ ζλεγχο μζχρι τθν 31θ Δεκεμβρίου 2025. 

7. Οι ζλεγχοι διενεργοφνται είτε επί τόπου, είτε κατόπιν εγγράφου προςκλιςεωσ από τθν «Ανακζτουςα 
Αρχι» με τθν προςκόμιςθ από τον «Ανάδοχο» ςε αυτι όλων των αναγκαίων ςτοιχείων, εντόσ των 
δεςμευτικϊν και εφλογων χρονικϊν ορίων που τίκενται από το αρμόδιο ελεγκτικό όργανο τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ.  

8. Μετά τθ διενζργεια του ελζγχου, ςυντάςςεται ζκκεςθ και αποτζλεςμα ελζγχου από τουσ ελεγκτζσ που 
διενιργθςαν τον ζλεγχο. 

α. Στον «Ανάδοχο» κοινοποιείται το αποτζλεςμα ελζγχου. Με το ίδιο ζγγραφο καλείται ο «Ανάδοχοσ» να 
διατυπϊςει εγγράφωσ και εντόσ τθσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν, από τθ λιψθ του αποτελζςματοσ 
ελζγχου, τισ απόψεισ του κατά του ανωτζρω αποτελζςματοσ ελζγχου. 

β. Σε περίπτωςθ που ο ζλεγχοσ διενεργείται κατά τθ διάρκεια υλοποίθςθσ του Ζργου και διαπιςτωκοφν 
ςοβαρζσ ελλείψεισ, ο «Ανάδοχοσ» ενθμερϊνεται εγγράφωσ (ταχυδρομικϊσ ι με ταχυμεταφορά ι με 
τθλεομοιοτυπία) από τθν «Ανακζτουςα Αρχι» για τθ διαπίςτωςθ αυτι, εντόσ πζντε (5) εργαςίμων 
θμερϊν από τθν θμερομθνία διενζργειασ του ελζγχου, προκειμζνου να προβεί ςε αναςτολι τθσ 
υλοποίθςθσ των Ρρογραμμάτων (Τμθμάτων) κατάρτιςθσ. 

γ. Εάν κατά το διενεργθκζντα ζλεγχο διαπιςτωκεί θ αχρεϊςτθτθ ι παράνομθ καταβολι χρθματικϊν 
ποςϊν των δόςεων τθσ χρθματοδότθςθσ, εφαρμόηονται οι διατάξεισ τθσ με αρικμό Κ.Υ.Α. αρικμ. 126829 
/ EΥΘΥ 1217/8.12.2015 Σφςτθμα δθμοςιονομικϊν διορκϊςεων και διαδικαςίεσ ανάκτθςθσ αχρεωςτιτωσ 
ι παρανόμωσ καταβλθκζντων ποςϊν από πόρουσ του κρατικοφ προχπολογιςμοφ για τθν υλοποίθςθ 
προγραμμάτων ςυγχρθματοδοτοφμενων ςτο πλαίςιο του ΕΣΡΑ 2014-2020, ςφμφωνα με το αρ. 22 του Ν. 
4314/2014, όπωσ ιςχφει κάκε φορά. 

δ. Θ «Ανακζτουςα Αρχι» διατθρεί το δικαίωμα να κακορίςει μονομερϊσ μθχανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ και 
ελζγχου τθσ υλοποίθςθσ του Ζργου από τον «Ανάδοχο» οι οποίοι κα εξαςφαλίηουν τον αποτελεςματικό 
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ και ποςότθτασ των υπθρεςιϊν και του τελικοφ αποτελζςματοσ. 

 

ΑΤΘΤΡ 11 - ΝΡΙΣΕΥ ΧΣΡΧΤΕΩΥΕΙΥ ΑΟΑΔΡΧΡΧ 

1. Ο «Ανάδοχοσ» ευκφνεται ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, για κάκε υποχρζωςθ που απορρζει από τθ 
ςφμβαςθ, τθ διακιρυξθ και το Νόμο. 

2. Ο «Ανάδοχοσ» οφείλει, ςτο πλαίςιο τθσ υλοποίθςθσ του Ζργου να υποβάλει ςτουσ εκπροςϊπουσ τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ, των αρμόδιων εκνικϊν αρχϊν (Ε.Υ. Διαχείριςθσ του Ε.Ρ. Αρχι Ρλθρωμισ, Ε.Δ.ΕΛ. 
κλπ.), και τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, όποτε του ηθτθκεί, οποιοδιποτε αποδεικτικό τθσ ομαλισ εξζλιξθσ 
του Ζργου ςτοιχείο, ςφμφωνα με τθ Σφμβαςθ, όπωσ (ενδεικτικά): φορολογικά ςτοιχεία και 
δικαιολογθτικά δαπανϊν, ςτοιχεία που αφοροφν ςτθν πορεία του φυςικοφ αντικειμζνου του Ζργου, 
ςυμβάςεισ εκπαιδευτϊν κ.λ.π. 

3. Για τθ ςωςτι παρακολοφκθςθ του Ζργου (φυςικό και οικονομικό αντικείμενο) ο «Ανάδοχοσ» οφείλει: 

3.1. Να επιτρζπει τθ διενζργεια επιτόπιων ελζγχων από το αρμόδιο ελεγκτικό όργανο τθσ Ανακζτουςασ 
Αρχισ, από τα αρμόδια εκνικά και κοινοτικά όργανα, να ςυνεργάηεται ςτθ διενζργεια ελζγχων και να 
προετοιμάηει και επεξεργάηεται όλα τα απαραίτθτα ςτοιχεία για τθν ομαλι διεξαγωγι του ελζγχου 
του Ζργου. 

3.2 Να τθρεί:  

1. Φάκελο Ζργου,  

2. Φάκελο Συμβουλευτικισ, 

3. Φάκελο Ρρογράμματοσ (Τμιματοσ) κατάρτιςθσ 
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1. Φάκελοσ Ζργου (αναφορά ςτα κατ’ ελάχιςτον αρχεία τιρθςθσ): 

 Θ Απόφαςθ Κατακφρωςθσ του Ζργου 

 Θ Σφμβαςθ με τισ τυχόν τροποποιιςεισ τθσ 

 Θ Ρροςφορά του Αναδόχου 

 Θ Σφμβαςθ με τον Φορζα Ριςτοποίθςθσ 

 Θ Διλωςθ Οριςμοφ Υπευκφνου του Ζργου 

 Τα ςτοιχεία του Υπευκφνου του Ζργου 

 Τα Μθνιαία Δελτία Ραρακολοφκθςθσ τθσ προόδου του Φυςικοφ Αντικειμζνου του Ζργου 

 Θ Διλωςθ Ολοκλιρωςθσ του Ζργου. 

 

2. Φάκελοσ Συμβουλευτικισ (αναφορά ςτα κατ’ ελάχιςτον αρχεία τιρθςθσ): 

Υποφάκελοσ Διοικθτικισ Ραρακολοφκθςθσ  

 Στοιχεία ωφελουμζνων (Συγκεντρωτικι Κατάςταςθ των ωφελουμζνων με τα ςτοιχεία τουσ, τα 

δείγματα υπογραφισ τουσ) 

 Στοιχεία Στελεχϊν ΣΥΥ (Συγκεντρωτικι κατάςταςθ ςτελεχϊν ΣΥΥ, με τα ςτοιχεία τουσ και δείγμα 

υπογραφισ τουσ, Συμβάςεισ των ςτελεχϊν, Βιογραφικά και αποδεικτικά εμπειρίασ) 

 Στοιχεία υλοποίθςθσ ςυνεδριϊν (εργαλεία και ζντυπα ςυμβουλευτικισ, εκκζςεισ και 

παραγόμενοι ατομικοί φάκελοι ωφελουμζνων) 

Υποφάκελοσ Ραρακολοφκθςθσ του Φυςικοφ Αντικειμζνου 

 Αναλυτικό πρόγραμμα ςυνεδριϊν 

 Δελτία ςυμμετοχισ ωφελουμζνων ςτισ ςυνεδρίεσ υπογεγραμμζνα από τουσ ωφελοφμενουσ και 

τα ςτελζχθ ΣΥΥ  

Υποφάκελοσ Οικονομικισ Ραρακολοφκθςθσ  

 Ρρωτότυπα παραςτατικά ςτοιχεία των δαπανϊν για τθν υλοποίθςθ των ςυνεδριϊν  

 Καταςτάςεισ πλθρωμισ δαπανϊν. 

 

3. Φάκελοσ Κατάρτιςθσ (αναφορά ςτα κατ’ ελάχιςτον αρχεία τιρθςθσ): 

Υποφάκελοσ Διοικθτικισ Ραρακολοφκθςθσ Ρρογράμματοσ) Τμιματοσ 

 Στοιχεία Ρρογράμματοσ (Διλωςθ ζναρξθσ Ρρογράμματοσ, Διλωςθ οριςμοφ Υπευκφνου 

Υλοποίθςθσ Ρρογράμματοσ, Συμφωνθτικό ενοικίαςθσ /παραχϊρθςθσ δομϊν εφόςον 

χρθςιμοποιοφνται δομζσ τρίτου) 

 Στοιχεία καταρτιηόμενων (Συγκεντρωτικι Κατάςταςθ των καταρτιηόμενων με τα ςτοιχεία τουσ, 

τα δείγματα υπογραφισ τουσ, Φωτοτυπίεσ ταυτότθτασ) 

 Στοιχεία Εκπαιδευτϊν (Συγκεντρωτικι κατάςταςθ εκπαιδευτϊν, με τα ςτοιχεία τουσ και δείγμα 

υπογραφισ τουσ, Συμβάςεισ των εκπαιδευτϊν, Βιογραφικά των εκπαιδευτϊν, Βεβαιϊςεισ 

πιςτοποίθςθσ των εκπαιδευτϊν από τον ΕΟΡΡΕΡ κακϊσ και Τίτλοι ςπουδϊν) 

 Στοιχεία υλοποίθςθσ του Ρρογράμματοσ (Ρλιρεσ αντίγραφο του εκπαιδευτικοφ υλικοφ, τιρθςθ 

ςχετικοφ αρχείου και καταςτάςεων παραλαβισ του υλικοφ από τουσ καταρτιηόμενουσ, 

Αναλυτικι ζκκεςθ αξιολόγθςθσ του πραγματοποιθκζντοσ τμιματοσ των εκπαιδευτϊν, των 

καταρτιηόμενων και όλων των ςυντελεςτϊν του Ρρογράμματοσ) 

Υποφάκελοσ Ραρακολοφκθςθσ του Φυςικοφ Αντικειμζνου του Ρρογράμματοσ 

 Αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα 

 Θμεριςια δελτία παρακολοφκθςθσ του τμιματοσ υπογεγραμμζνα από τουσ καταρτιηόμενουσ 

και τουσ εκπαιδευτζσ 
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 Κατάςταςθ ςυμμετεχόντων ςτισ εξετάςεισ πιςτοποίθςθσ, ςτθν οποία κα αποτυπϊνονται και τα 

αποτελζςματα των εξετάςεων 

Υποφάκελοσ Οικονομικισ Ραρακολοφκθςθσ του Ρρογράμματοσ 

 Ρρωτότυπα παραςτατικά ςτοιχεία των δαπανϊν για τθν υλοποίθςθ των Τμθμάτων. 

 Καταςτάςεισ πλθρωμισ δαπανϊν. 

 

3.3. Να παραδϊςει τισ βεβαιϊςεισ παρακολοφκθςθσ τθσ κατάρτιςθσ ςτουσ δικαιοφχουσ 
καταρτιςκζντεσ. 

3.4. Να τθρεί τουσ όρουσ του Οδθγοφ Δθμοςιότθτασ και Ρλθροφόρθςθσ Υποζργων που υλοποιοφνται 
από τουσ «Αναδόχουσ» Φορείσ του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ, όπωσ αυτοί προκφπτουν από τον 
Κανονιςμό (ΕΕ) 1303/2013, ο οποίοσ κα αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ ςφμβαςθσ και να τθρεί 
αρχείο δράςεων δθμοςιότθτασ. 

 

ΑΤΘΤΡ 12 - ΝΧΥΗ ΥΧΞΒΑΥΗΥ  

1. Θ ςφμβαςθ κεωρείται ότι εκτελζςτθκε όταν: 

α. Ραραδόκθκε και παραλιφκθκε ολόκλθρο το Ζργο (ποςότθτα και ποιότθτα) 

β. Ολοκλθρϊκθκε θ αποπλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ και 

γ. Εκπλθρϊκθκαν και οι τυχόν λοιπζσ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ και από τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ και 
αποδεςμεφκθκαν οι ςχετικζσ εγγυιςεισ κατά τα προβλεπόμενα από τθ ςφμβαςθ. 

2. Θ «Ανακζτουςα Αρχι» μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει 
τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον: 

α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν. 
4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

β) ο «Ανάδοχοσ», κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που 
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 τθσ διακιρυξθσ και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί 
από τθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον «Ανάδοχο» λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων 
που υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του 
Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ, 

δ) ο «Ανάδοχοσ» δεν εκπλθρϊνει προςθκόντωσ και εμπροκζςμωσ τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν 
από τθ Σφμβαςθ, 

ε) ο «Ανάδοχοσ» δεν ςυμμορφϊνεται προσ τισ ςφμφωνεσ με τισ διατάξεισ τθσ Σφμβαςθσ εντολζσ τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ, 

ςτ) ο «Ανάδοχοσ» εκχωρεί τθ Σφμβαςθ ι ανακζτει εργαςίεσ υπεργολαβικά χωρίσ τθν άδεια τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ, 

η) εάν ο «Ανάδοχοσ» πτωχεφςει, τεκεί υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι εκκακάριςθ ι ςυνδιαλλαγι, λυκεί ι 
ανακλθκεί θ άδεια λειτουργίασ του ι γίνουν πράξεισ αναγκαςτικισ εκτελζςεωσ ςε βάροσ του, ςτο ςφνολο 
ι ςε ςθμαντικό μζροσ των περιουςιακϊν του ςτοιχείων. 

Σε περίπτωςθ καταγγελίασ τθσ Σφμβαςθσ, θ «Ανακζτουςα Αρχι» αναςτζλλει τθν καταβολι 
οποιουδιποτε ποςοφ πλθρωτζου ςφμφωνα με τθν Σφμβαςθ προσ τον «Ανάδοχο» μζχρισ εκκακαρίςεωσ 
των μεταξφ τουσ υποχρεϊςεων και οι Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ καταπίπτουν. 
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Θ «Ανακζτουςα Αρχι» δικαιοφται να ηθτιςει πλιρθ αποηθμίωςθ από τον «Ανάδοχο» για όλεσ τισ ηθμίεσ 
και τα ζξοδα που προκλικθκαν ςτισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ και τθν ίδια, τα οποία προκφπτουν άμεςα ι 
ζμμεςα από παράλειψθ του «Αναδόχου», ςυμπεριλαμβανομζνων των εξόδων για τθ διαδικαςία λφςθσ. 
Αυτι θ αποηθμίωςθ είναι ανεξάρτθτθ από τθν κατάπτωςθ των Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν, όπωσ προβλζπεται 
παραπάνω. 

Σε περίπτωςθ ζκπτωςθσ του «Αναδόχου» κατά τθ διάρκεια υλοποίθςθσ του ζργου, θ «Ανακζτουςα 
Αρχι» δικαιοφται, να κρατιςει μζροσ ι το ςφνολο των παραδοτζων, καταβάλλοντασ το αναλογοφν 
ςυμβατικό τίμθμα, ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τθ διαδικαςία που προβλζπεται ςτο άρ. 5.2.1 τθσ 
διακιρυξθσ. 

Ο «Ανάδοχοσ», με τθν επιφφλαξθ τθσ ςυνδρομισ λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται υποχρεωτικά 
ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 
του άρκρου 203 του Ν.4412/16, εάν δεν εκπλθρϊςει τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι δεν 
ςυμμορφωκεί με τισ γραπτζσ εντολζσ του ανακζτοντοσ φορζα, που είναι ςφμφωνεσ με τθν ςφμβαςθ ι τισ 
κείμενεσ διατάξεισ και εάν υπερβεί υπαίτια τθ ςυνολικι προκεςμία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 
λαμβανομζνων υπόψθ των παρατάςεων. 

Στθν περίπτωςθ αυτι του κοινοποιείται ειδικι όχλθςθ, θ οποία περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραφι 
των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οφείλει να προβεί αυτόσ, κζτοντασ προκεςμία για τθ ςυμμόρφωςι του, θ 
οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερθ των δεκαπζντε (15) θμερϊν. Αν θ προκεςμία που τεκεί με τθν 
ειδικι όχλθςθ παρζλκει χωρίσ να ςυμμορφωκεί, κθρφςςεται αιτιολογθμζνα ζκπτωτοσ μζςα ςε τριάντα 
(30) θμζρεσ από τθν άπρακτθ πάροδο τθσ ωσ άνω προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ. 

Στον «Ανάδοχο» που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλεται, μετά από κλιςθ του για 
παροχι εξθγιςεων, ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

 

ΑΤΘΤΡ 13 - ΣΤΡΥΘΕΦΕΥ ΔΗΝΩΥΕΙΥ 

1. Δεν επιτρζπεται θ εκχϊρθςθ ι θ μεταβίβαςθ τθσ ςφμβαςθσ ι μζρουσ αυτιν ι οποιουδιποτε 
δικαιϊματοσ ι υποχρζωςθσ που απορρζει από αυτιν, ςε οποιονδιποτε τρίτο. Κατϋ εξαίρεςθ, επιτρζπεται 
θ εκχϊρθςθ μζρουσ ι ολόκλθρων των απαιτιςεων (πλθρωμϊν+ του «Αναδόχου» ζναντι τθσ Ανακζτουςασ 
Αρχισ μόνο προσ Τράπεηεσ ι Ριςτωτικοφσ Οργανιςμοφσ προσ χρθματικι διευκόλυνςθ του «Αναδόχου», 
υπό τισ εξισ απαραίτθτεσ προχποκζςεισ: 1) Ο εκδοχζασ πρζπει να γνωρίηει και να αποδζχεται όλουσ τουσ 
όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, 2) Θ «Ανακζτουςα Αρχι» δικαιοφται να αντιτάξει κατά του εκδοχζα όλεσ τισ 
ενςτάςεισ που ζχει κατά του εκχωρθτι και μετά τθν αναγγελία τθσ εκχϊρθςθσ, 3) ςε περίπτωςθ που για 
λόγουσ που άπτονται των ςυμβατικϊν ςχζςεων μεταξφ «Αναδόχου» και Ανακζτουςασ Αρχισ δεν 
προκφψει εν όλω ι εν μζρει υπζρ τθσ Τράπεηασ το εκχωροφμενο τίμθμα (ενδεικτικά αναφζρονται 
ζκπτωςθ «Αναδόχου», απομείωςθ ςυμβατικοφ τιμιματοσ, αναςτολι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, διακοπι 
ςφμβαςθσ, καταλογιςμόσ ρθτρϊν, ςυμβιβαςμόσ κλπ.) θ «Ανακζτουςα Αρχι» δεν ζχει καμία ευκφνθ 
ζναντι τθσ εκδοχζωσ Τράπεηασ, 

2. Ο «Ανάδοχοσ» δθλϊνει, ότι τα πρόςωπα που κα χρθςιμοποιθκοφν από αυτόν για τθν υλοποίθςθ του 
Ζργου ζχουν τα κατάλλθλα προςόντα και τθν απαραίτθτθ επαγγελματικι εμπειρία, όπωσ αυτά ζχουν 
οριςτεί ςτθν παροφςα και ςτθν προςφορά του. 

3. Ο «Ανάδοχοσ» υπόςχεται τθν καταβολι ποινικισ ριτρασ, για τθν περίπτωςθ που δεν κα εκπλθρϊςει ι 
κα εκπλθρϊςει πλθμμελϊσ τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, με δικι του υπαιτιότθτα. Θ απόδοςθ τθσ ποινισ 
αυτισ μπορεί να γίνει μζςω τθσ ολικισ ι μερικισ κατάπτωςθσ τθσ κατατεκειμζνθσ εγγυθτικισ επιςτολισ 
καλισ εκτζλεςθσ του «Αναδόχου», με αναφορά αυτοφ ςτθν ςχετικι απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 
Στθν περίπτωςθ αυτι κι εφόςον δεν ζχει ολοκλθρωκεί θ υλοποίθςθ του φυςικοφ και οικονομικοφ 
αντικειμζνου του ζργου, πρζπει ο «Ανάδοχοσ» να προςκομίςει νζα εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ 
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Σελίδα 110 

 

ςε αντικατάςταςθ τθσ πρϊτθσ, άλλωσ θ «Ανακζτουςα Αρχι» δφναται να προβεί ςε καταγγελία τθσ 
ςφμβαςθσ. 

 

ΑΤΘΤΡ 14 - ΦΤΡΣΡΣΡΙΗΥΗ ΥΧΞΒΑΥΗΥ 

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότθςθσ του αρμοδίου οργάνου. 

Ουδεμία τροποποίθςθ, διαγραφι, προςκικθ, ακφρωςθ, παραίτθςθ ι μεταβολι των όρων τθσ ςφμβαςθσ 
δεν κα είναι ιςχυρι, παρά μόνο εάν διατυπωκεί εγγράφωσ και φζρει τισ υπογραφζσ των νομίμων 
εκπροςϊπων αμφοτζρων των ςυμβαλλομζνων. 

  

ΑΤΘΤΡ 15 - ΕΦΑΤΞΡΥΦΕΡ ΔΙΜΑΙΡ - ΕΣΙΝΧΥΗ ΔΙΑΦΡΤΩΟ 

1. Θ ςφμβαςθ μεταξφ του «Αναδόχου» και τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ διζπεται από το Ελλθνικό 
Δίκαιο. 

2. Για κάκε διαφορά που τυχόν κα προκόψει από τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, αρμόδια ορίηονται τα 
Δικαςτιρια τθσ Θεςςαλονίκθσ. 

Θ ςφμβαςθ υπεγράφθ ςε τζςςερα πρωτότυπα και ζκαςτοσ των ςυμβαλλόμενων ζλαβε από δφο. 

 

ΡΙ ΥΧΞΒΑΝΝΡΞΕΟΡΙ 

 

ΓΙΑ ΤΘΝ «ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ» 

 

 

 

………………………………….. 

 

ΓΙΑ ΤΟΝ «ΑΝΑΔΟΧΟ» 

 

 
……………. 

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΡΟΣΩΡΟΣ 
ΤΘΣ ΕΤΑΙΕΙΑΣ 

«………………………………………………………………….»  
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