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σελ. 2 από 103 

Τίτλος πράξων: 
ΕΡΜΕΙΟΝ 2 - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
(ΑΠ7, ΑΠ8, ΑΠ9) 

Τίτλος έργου: ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

Είδος διαδικασίας: Ανοικτός διεθνής διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη 
συμφερότερη από οικονομικής απόψεως προσφορά 

∆ιάρκεια έργου: Από ημερομηνία υπογραφής σύμβασης έως 30/06/2013. 

Προθεσμία για την υποβο-
λή αιτημάτων διευκρινή-
σεων επί των όρων της δι-
ακήρυξης: 

Πέμπτη 23 Αυγούστου 2012 

Ημερομηνία Αποστολής για 
∆ημοσίευση:  

Στην Επίσημη Εφημερίδα της 
ΕΕ (ΕΕΕΕ): 
Τρίτη 26/06/2012 

Στο ΦΕΚ ∆ημοσίων Συμβά-
σεων: 
Τρίτη 26/06/2012 

Ημερομηνία ∆ημοσίευσης 
στον Ημερήσιο Τύπο:  Παρασκευή 29/06/2012 

Καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφορών:  

∆ευτέρα 10/09/2012 και ώρα 14:00 

Τόπος υποβολής προσφο-
ρών:  

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.)  

Μητροπόλεως 42, Αθήνα 10563, 4ος όροφος  

Αποσφράγιση προσφορών:  ∆ευτέρα 10/09/2012 και ώρα 14:00 

Αναθέτουσα Αρχή:  Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.)  

Παραλαβή διακήρυξης:  Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου - ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜ-
ΜΑΤΕΙΑΣ 
Μητροπόλεως 42, Αθήνα, Τ.Κ. 10563, 4ος όροφος  

Είδος σύμβασης:  Παροχή Υπηρεσιών  

Ταξινόμηση κατά CPV: 80400000-8: Υπηρεσίες εκπαίδευσης ενηλίκων και άλλες εκ-
παιδευτικές υπηρεσίες 

Κριτήριο επιλογής Αναδό-
χου:  

Πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά 
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Προϋπολογισμός έργου:  Ο συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος έργου ανέρχεται 
σε διακόσιες ογδόντα χιλιάδες ευρώ (280.000,00 €) συ-
μπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (227.642,28 ευρώ πλέον 
ΦΠΑ), που αναλύεται σε: 
 118.059,90€ (συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος 
ΦΠΑ), που είναι ο προϋπολογισμός του ΥΕ3 της πράξης 
«ΕΡΜΕΙΟΝ 2 – Προγράμματα ∆ια Βίου Εκπαίδευσης για το 
ανθρώπινο δυναμικό των εμπορικών επιχειρήσεων, Α.Π. 7 
- 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» (ΚΩ∆. ΟΠΣ: 277690), 

 151.632,25€ (συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος 
ΦΠΑ), που είναι ο προϋπολογισμός του ΥΕ3 της πράξης 
«ΕΡΜΕΙΟΝ 2 – Προγράμματα ∆ια Βίου Εκπαίδευσης για το 
ανθρώπινο δυναμικό των εμπορικών επιχειρήσεων, Α.Π. 8 
- 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» (ΚΩ∆. ΟΠΣ: 277700), 

 10.307,25€ (συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος 
ΦΠΑ), που είναι ο προϋπολογισμός του ΥΕ3 της πράξης 
«ΕΡΜΕΙΟΝ 2 – Προγράμματα ∆ια Βίου Εκπαίδευσης για το 
ανθρώπινο δυναμικό των εμπορικών επιχειρήσεων, Α.Π. 9 
- 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου» (ΚΩ∆. ΟΠΣ: 277701) 

Χρηματοδότηση:  Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (μέ-
σω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου) και από εθνικούς 
πόρους. 

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο συμβάλει στην ανάπτυξη της 
απασχόλησης, χάρη στην προώθηση της απασχολησιμότητας, 
του επιχειρησιακού πνεύματος, της ικανότητας προσαρμογής 
και της ισότητας των ευκαιριών, μέσω επενδύσεων στους αν-
θρώπινους πόρους.  

 

Οι επικεφαλίδες και οι τίτλοι των άρθρων τίθενται για διευκόλυνση της ανάγνωσης 
και δεν λαμβάνονται υπόψη για την ερμηνεία της διακήρυξης.  
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ΜΕΡΟΣ Α 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

11  ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΑΑ    

11..11  ΑΑΝΝΑΑΘΘΕΕΤΤΟΟΥΥΣΣΑΑ  ΑΑΡΡΧΧΗΗ    

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (Μητροπόλεως 42, Αθήνα, 
Τ.Κ. 10563, τηλ.: +30 210 3259200, fax: +30 210- 3259209) εφεξής καλούμε-
νης «Αναθέτουσα Αρχή».  

Πληροφορίες : κ. Κώστας Σαμουρέλης 

E-mail: ksamourelis@esee.gr  

Τηλ.: +30 210-3259236 

Fax: + 30 210-3259239 

Η οργανωτική δομή της Αναθέτουσας Αρχής, καθώς και ο ρόλος και η συμβολή 
της στο κοινωνικό, οικονομικό και πολιτιστικό περιβάλλον μέσω των δραστηριοτή-
των των διαφόρων οργανικών μονάδων της βρίσκονται στο επίσημο δικτυακό της 
τόπο www.esee.gr και συγκεκριμένα στο τμήμα ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙ∆Α → ΕΝΟΤΗΤΕΣ → 
ΕΣΕΕ → ΠΡΟΦΙΛ ΕΣΕΕ.  

Στην ιστοσελίδα της Ε.Σ.Ε.Ε. περιλαμβάνονται επίσης πληροφορίες και στοιχεία για 
ένα πλήθος θεμάτων και δραστηριοτήτων της Ε.Σ.Ε.Ε., χωρίς βεβαίως να αποτυ-
πώνουν σε όλο του το εύρος τη δράση του φορέα, όπως :  

 Έρευνες, εκθέσεις και ειδησεογραφικού χαρακτήρα πληροφοριακό υλικό που 
παράγεται από τον Τομέα Έρευνας και Τεκμηρίωσης.  

 Πληροφορίες για θέματα εμπορίου  

 Πληροφορίες για θέματα οικονομίας και φορολογίας  

 Πληροφορίες για εργατικά θέματα  

 Πληροφορίες για θέματα κοινωνικής ασφάλισης  

 Πληροφορίες για θέματα προστασίας καταναλωτή  

 Πληροφορίες για θέματα ηλεκτρονικού εμπορίου  

 Πληροφορίες που αφορούν τη νομοθεσία (σχετικά με τις δραστηριότητες του 
κλάδου)  

 ∆ιάφορες δραστηριότητες της Ε.Σ.Ε.Ε., μεταξύ των οποίων και η διοργάνωση 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων, η διενέργεια δημοσκοπήσεων κ.α. 

ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 
ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ (Μητροπόλεως 42, Αθήνα, Τ.Κ. 10563, 4ος όροφος).  

Στους ενδιαφερόμενους διατίθενται αριθμημένα τεύχη της διακήρυξης του διαγω-
νισμού από ∆ευτέρα 02/07/2012 μέχρι και τη ∆ευτέρα 10/09/2012 ώρες 
09:00-14:00. 

Η διάθεση των αριθμημένων τευχών της διακήρυξης του διαγωνισμού γίνεται δω-
ρεάν από την Ε.Σ.Ε.Ε. Μητροπόλεως 42, Αθήνα, 4ος όροφος. Η παραλαβή αριθμη-
μένων τευχών της διακήρυξης του διαγωνισμού, γίνεται είτε με εκπροσώπους (με 
απλή εξουσιοδότηση), είτε με αποστολή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς κατόπιν αι-
τήσεως (το κόστος αποστολής βαρύνει τον ενδιαφερόμενο).  
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Οι παραλήπτες της διακήρυξης υποχρεούνται μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες 
από την παραλαβή της, να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας σύμφωνα με τον 
πίνακα περιεχομένων και τον συνολικό αριθμό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν 
οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν έγγραφα στην Αναθέτουσα Αρχή και να 
ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Ενστάσεις κατά της νομιμότητας του διαγωνι-
σμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου θα α-
πορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να πληροφορηθεί σχετικά με τη διακήρυξη, στην η-
λεκτρονική διεύθυνση http://www.esee.gr.  

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι, προκειμένου να έχουν πρόσβαση, μέσω του συστήματος 
e-learning, σε δείγμα του υφιστάμενου εκπαιδευτικού υλικού (Άξονας 1), θα πρέ-
πει να υποβάλουν σχετικό αίτημα εγγραφής στο σύστημα e-learning μέσω της ι-
στοσελίδας της Αναθέτουσας Αρχής (www.esee.gr και επιλογή στην αρχική σελίδα 
του link: «ΕΡΜΕΙΟΝ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΣΕΕ»).  

Η σχετική φόρμα εγγραφής έχει ως εξής: 

Προσωπικά στοιχεία Εκπαιδευόμενου : 

 
Τίτλος : Κος

 

Επώνυμο : * 

Όνομα : * 

Τηλέφωνο : * 

Φαξ :  

E-mail : * 

Επίπεδο σπουδών : Α'βάθμια εκπαίδευση
  

Θέση στην εταιρεία : * 
Στοιχεία Επιχείρησης : 

 
Επωνυμία :  

Εμπορική ∆ραστηριότητα :  
∆ιεύθυνση :  

Πόλη :  
Ταχ.κωδικός :  
Τηλέφωνο :  

Φαξ :  
E-mail :  

Ιστοσελίδα :  

 
 

Αλλα στοιχεία : 
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Τύπος σύνδεσης : >1M ADSL
 

 

Ρόλος Χρήστη : Εκπαιδευόμενος
 

Όνομα χρήστη : * 

Κωδικός χρήστη : * 

Επαλήθευση κωδικού : * 
* υποχρεωτικά πεδία 

 
Ακύρωση OK

 

Για την επιτυχή καταχώρηση της φόρμας εγγραφής, θα πρέπει να συμπληρωθούν 
όλα τα υποχρεωτικά πεδία, τα οποία χαρακτηρίζονται από τον αστερίσκο (*). 

Επίσης, επισημαίνονται τα παρακάτω: 

- Να χρησιμοποιούνται λατινικοί χαρακτήρες και όχι ελληνικοί 

- Στα προσωπικά στοιχεία εκπαιδευομένου να αναγραφούν τα στοιχεία του 
αρμόδιου επικοινωνίας εκ μέρους του υποψηφίου αναδόχου 

- Προσοχή, να δηλωθεί έγκυρο e-mail 

- Ως ρόλος χρήστη, επιλέγετε «Εκπαιδευόμενος» 

- Όνομα χρήστη και κωδικός χρήστη με λατινικούς χαρακτήρες 

- Τα πρώτα 6 ψηφία του Ονόματος χρήστη να είναι: LOGYE3  
Προτείνεται, τα επόμενα ψηφία να υποδηλώνουν το όνομα του υποψηφίου 
αναδόχου. 

Μετά την ολοκλήρωση της αίτησής σας, ο ∆ιαχειριστής του συστήματος θα προχω-
ρήσει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού σας, γεγονός για το οποίο θα ενημε-
ρωθείτε μέσω mail , στην διεύθυνση που έχετε δηλώσει στα προσωπικά σας στοι-
χεία. Από το σημείο αυτό και μετά, έχετε την δυνατότητα πρόσβασης στο εκπαι-
δευτικό υλικό της πλατφόρμας με το username και password που σας έχει αποδο-
θεί. 

 

11..22  ΣΣΥΥΝΝΟΟΠΠΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΓΓΡΡΑΑΦΦΗΗ  ΤΤΟΟΥΥ  ΠΠΛΛΑΑΙΙΣΣΙΙΟΟΥΥ    

Οι πράξεις «ΕΡΜΕΙΟΝ 2 – Προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης για το ανθρώπινο 
δυναμικό των εμπορικών επιχειρήσεων (ΑΠ7 / ΑΠ8 / ΑΠ9)» έχουν ενταχθεί στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» του Εθνικού Στρα-
τηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και συγχρηματοδοτούνται από την 
Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ). Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) 
συμβάλει στην ανάπτυξη της απασχόλησης, στην προώθηση της απασχολησιμότη-
τας, του επιχειρηματικού πνεύματος, της ικανότητας προσαρμογής και της ισότη-
τας των ευκαιριών μέσω επενδύσεων στους ανθρώπινους πόρους.  
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O τομέας του εμπορίου είναι ένας από τους σημαντικότερους τομείς της Ελληνικής 
οικονομίας ο οποίος συμβάλει καθοριστικά στην ανάπτυξη της απασχόλησης στην 
Ελλάδα.  

Το 2010 απασχολούσε 801.100 άνδρες και γυναίκες, μέγεθος που αντιστοιχεί στο 
18,1% της συνολικής απασχόλησης στην ελληνική οικονομία και στο 23,3% της 
απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας. Σύμφωνα με τα υπάρχοντα δε-
δομένα περίπου 7 στις 10 νέες θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν στη διάρκεια 
του 2010 προσφέρθηκαν από εμπορικές επιχειρήσεις. 

Σημαντικό χαρακτηριστικό του τομέα του εμπορίου είναι το μεγάλο ποσοστό που 
του αναλογεί στην απορρόφηση του εργατικού δυναμικού που προέρχεται από 
τους ανέργους οι οποίοι εξασφαλίζουν εργασία στους διάφορους τομείς της οικο-
νομίας (21,1% στον τομέα του εμπορίου). 

Από τα παραπάνω προκύπτουν τα εξής: 

 Οι απασχολούμενοι στον τομέα του εμπορίου αποτελούν ένα σημαντικό τμήμα 
της συνολικής απασχόλησης. 

 Η συμμετοχή των απασχολούμενων στο τομέα του εμπορίου στη συνολική κα-
τάσταση της αγοράς εργασίας διευρύνεται. 

Παράλληλα, συμπληρωματικές εκτιμήσεις που βασίζονται σε έρευνες της Στατιστι-
κής Υπηρεσίας (ΕΣΥΕ, Έρευνες Εργατικού ∆υναμικού), αναδεικνύουν το γεγονός 
ότι το μορφωτικό επίπεδο των απασχολουμένων στον τομέα του εμπορίου είναι 
σχετικά υψηλό, με την έννοια ότι σημαντικό ποσοστό διαθέτει τουλάχιστον δευτε-
ροβάθμια εκπαίδευση (χωρίς βέβαια αυτό να εξασφαλίζει και κατοχή ειδικών γνώ-
σεων που έχουν σχέση με την αυξανόμενη ανάγκη χρήσης τεχνολογιών και άλλες 
σύγχρονες δεξιότητες που απαιτούνται για την αποτελεσματική λειτουργία της ε-
μπορικής δραστηριότητας) γεγονός που ενισχύει την αποτελεσματικότητα και απο-
δοτικότητα του παρόντος έργου. 

Η ΕΣΕΕ γνωρίζοντας όλα τα παραπάνω στοιχεία και επειδή είναι η τριτοβάθμια ορ-
γάνωση εκπροσώπησης των εμπορικών επιχειρήσεων του συνόλου της χώρας, η 
οποία κατέχει ένα θεσμοθετημένο ρόλο σε όλα σχεδόν τα πεδία της κοινωνικής και 
οικονομικής ζωής αναγνωρίζει ότι αυξανόμενης της έντασης του ανταγωνισμού 
στο χώρο του εμπορίου – η αύξηση εισαγωγών, η μειούμενη ανταγωνιστικότητα, η 
διακυβευόμενη βιωσιμότητα κλπ. - απαιτεί άμεση αντιμετώπιση των κενών εκπαί-
δευσης και αναβάθμιση των δεξιοτήτων που, όλοι οι εργαζόμενοι στον τομέα πρέ-
πει να διαθέτουν.  

Στο πλαίσιο αυτό και λόγω του ρόλου της ΕΣΕΕ και της δυνατότητας παρέμβασής 
που έχει και με την πρότερη εμπειρία που έχει αποκτηθεί από την υλοποίηση της 
πράξης «ΕΡΜΕΙΟΝ, Προγράμματα ∆ια Βίου Εκπαίδευσης της Ε.Σ.Ε.Ε.» (πράξη με 
κωδικό MIS: 114681, η οποία υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ), υλοποιεί-
ται το παρόν έργο: «Εκπόνηση και προσαρμογή εκπαιδευτικού υλικού και 
ηλεκτρονικών εργαλείων εκπαίδευσης», το οποίο αποτελεί το υποέργο 3 στο 
πλαίσιο των πράξεων «ΕΡΜΕΙΟΝ 2 - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥ-
ΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
(ΑΠ7 / ΑΠ8 / ΑΠ9)». ∆εδομένου ότι η Ε.Σ.Ε.Ε. εκπροσωπεί το σύνολο των ε-
μπορικών επιχειρήσεων, τα οφέλη που θα διαχυθούν από την υλοποίηση του πα-
ρόντος έργου αφορούν ένα από τα πιο σημαντικά τμήματα της συνολικής απασχό-
λησης στην Ελλάδα. 
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Στο πλαίσιο υλοποίησης των παραπάνω πράξεων, η ΕΣΕΕ θα παράσχει σε απασχο-
λούμενους στον κλάδο του εμπορίου, Προγράμματα ∆ια Βίου Εκπαίδευσης ποικίλης 
θεματολογίας και διάρκειας. Προβλέπεται η υλοποίηση 135 συνολικά Προγραμμά-
των ∆ια Βίου Εκπαίδευσης σε Περιφέρειες του ΑΠ 7 (8 Περιφέρειες Σύγκλισης), 
του ΑΠ 8 (3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου) και του ΑΠ 9 (2 Περιφέρειες Σταδια-
κής Εισόδου). Οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν από 34 
τίτλους Προγραμμάτων ∆ια Βίου Εκπαίδευσης, οι οποίοι κατανέμονται σε 4 Άξονες. 

ΑΞΟΝΑΣ 1 - Προγράμματα ∆ια Βίου Εκπαίδευσης διάρκειας 100 ωρών / 
∆ιεύρυνση Εφαρμογής ΕΡΜΕΙΟΝ 1 

Στο πλαίσιο του Άξονα 1, θα πραγματοποιηθούν συνολικά 60 υλοποιήσεις Προ-
γραμμάτων ∆ια Βίου Εκπαίδευσης (Π∆ΒΕ) διάρκειας 100 ωρών, με χρήση του εκ-
παιδευτικού υλικού που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της πράξης «ΕΡΜΕΙΟΝ – Προ-
γράμματα ∆ια Βίου Εκπαίδευσης της Ε.Σ.Ε.Ε.» (πράξη με MIS: 114681, η οποία 
υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης & Αρχι-
κής Επαγγελματικής Κατάρτισης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμά-
των, Μέτρο 2.5., Ενέργεια 2.5.1., Πράξη 2.5.1.α. και συγχρηματοδοτήθηκε από το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ελληνικό ∆ημόσιο). Οι ωφελούμενοι θα έχουν 
τη δυνατότητα επιλογής Προγραμμάτων ∆ια Βίου Εκπαίδευσης (Π∆ΒΕ) από την 
παρακάτω ήδη διαθέσιμη θεματολογία (10 τίτλοι): 

1.  Χρηματοοικονομική ∆ιαχείριση Εμπορικών Επιχειρήσεων 

2.  Πώς να ∆ημιουργήσετε μια Επιτυχημένη Εμπορική Επιχείρηση 

3.  Επιτυχημένες Πωλήσεις στις Εμπορικές Επιχειρήσεις 

4. Τεχνικές ∆ιαπραγματεύσεων στις Αγορές - Πωλήσεις των Εμπορικών Επιχειρή-
σεων  

5.  Η/Υ και Νέες Τεχνολογίες στις Εμπορικές Επιχειρήσεις 

6.  Αγγλική Εμπορική Ορολογία  

7. Στελέχωση και ∆ιαχείριση του Ανθρώπινου ∆υναμικού της Εμπορικής Επιχείρη-
σης  

8. ∆ιεθνοποίηση Εμπορικών Επιχειρήσεων  

9. ∆ιαχείριση Αποθήκης Εμπορικών Επιχειρήσεων  

10. ∆ιοίκηση της Μικρής Οικογενειακής Εμπορικής Επιχείρησης 

Τα παραπάνω προγράμματα είναι διάρκειας 100 ωρών και θα υλοποιηθούν με τη 
μεθοδολογία της «μικτής» εκπαίδευσης, με βάση την οποία: 

- οι 40 ώρες θα υλοποιούνται με διδασκαλία στην αίθουσα (8 συνεδρίες των 
5 ωρών) με τη βοήθεια εξειδικευμένων εκπαιδευτών, 

- οι υπόλοιπες 60 ώρες θα υλοποιούνται μέσω ειδικής εφαρμογής e-learning 
η οποία αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της πράξης ΕΡΜΕΙΟΝ 1 (MIS: 114681). 
Κατά τη διάρκεια της φάσης e-learning, οι εκπαιδευτές θα παρέχουν υπη-
ρεσίες e-tutoring. 

Οι δύο μέθοδοι διδασκαλίας θα εναλλάσσονται κατά τη διάρκεια του Προγράμμα-
τος ∆ια Βίου Εκπαίδευσης. 

ΑΞΟΝΑΣ 2 - Προγράμματα ∆ια Βίου Εκπαίδευσης διάρκειας 75 ωρών 

Στο πλαίσιο του Άξονα 2, θα πραγματοποιηθούν συνολικά 27 υλοποιήσεις Προ-
γραμμάτων ∆ια Βίου Εκπαίδευσης (Π∆ΒΕ) διάρκειας 75 ωρών. Το εκπαιδευτικό υ-
λικό αυτών των προγραμμάτων (13 τίτλοι) θα προκύψει από το Υποέργο 3, με δύο 
τρόπους:  
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α) Το εκπαιδευτικό υλικό που αφορά την υλοποίηση των προγραμμάτων 1 έως 8, 
θα προκύψει από προσαρμογή του αντίστοιχου εκπαιδευτικού υλικού που αναπτύ-
χθηκε στο πλαίσιο της πράξης ΕΡΜΕΙΟΝ 1 (MIS: 114681). Η προσαρμογή αφορά 
την σύμπτυξη της ύλης έτσι ώστε η διάρκεια των προγραμμάτων να μειωθεί από 
100 ώρες σε 75,  

β) Το εκπαιδευτικό υλικό που αφορά τα προγράμματα 9 – 13, αφορά νέες εκπαι-
δευτικές ενότητες οι οποίες θα αναπτυχθούν ειδικά στο πλαίσιο του παρόντος προ-
γράμματος (ΕΡΜΕΙΟΝ 2).  

Οι ωφελούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα επιλογής Προγραμμάτων ∆ια Βίου Εκπαί-
δευσης (Π∆ΒΕ) από την παρακάτω θεματολογία (13 τίτλοι): 

1. Πώς να δημιουργήσετε μία επιτυχημένη εμπορική επιχείρηση 

2. Επιτυχημένες πωλήσεις στις εμπορικές επιχειρήσεις 

3. Τεχνικές διαπραγματεύσεων στις αγορές - πωλήσεις των εμπορικών επιχειρήσε-
ων 

4. Η/Υ και νέες τεχνολογίες στις εμπορικές επιχειρήσεις 

5. Στελέχωση και διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού της εμπορικής επιχείρη-
σης 

6. ∆ιεθνοποίηση εμπορικών επιχειρήσεων 

7. ∆ιαχείριση αποθήκης εμπορικών επιχειρήσεων 

8. ∆ιοίκηση της μικρής οικογενειακής εμπορικής επιχείρησης 

9. Merchandising 

10. Καινοτομία στη ΜΜ Εμπορική Επιχείρηση 

11. ∆ιαχείριση ποιότητας 

12. Περιβάλλον και Επιχειρηματικότητα  

13. Ρωσική εμπορική ορολογία 

Τα προγράμματα του ΑΞΟΝΑ 2 είναι διάρκειας 75 ωρών και θα υλοποιηθούν με τη 
μεθοδολογία της «μικτής» εκπαίδευσης, με βάση την οποία: 

- οι 30 ώρες θα υλοποιούνται με διδασκαλία στην αίθουσα (6 συνεδρίες των 
5 ωρών) με τη βοήθεια εξειδικευμένων εκπαιδευτών, 

- οι υπόλοιπες 45 ώρες θα υλοποιούνται μέσω ειδικής εφαρμογής e-learning 
η οποία αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της πράξης ΕΡΜΕΙΟΝ 1 (MIS: 114681). 
Κατά τη διάρκεια της φάσης e-learning, οι εκπαιδευτές θα παρέχουν υπη-
ρεσίες e-tutoring. 

Οι δύο μέθοδοι διδασκαλίας θα εναλλάσσονται κατά τη διάρκεια του Προγράμμα-
τος ∆ια Βίου Εκπαίδευσης. 

ΑΞΟΝΑΣ 3 - Προγράμματα ∆ια Βίου Εκπαίδευσης διάρκειας 50 ωρών 

Στο πλαίσιο του Άξονα 3, θα πραγματοποιηθούν συνολικά 24 υλοποιήσεις Προ-
γραμμάτων ∆ια Βίου Εκπαίδευσης (Π∆ΒΕ) διάρκειας 50 ωρών. Το εκπαιδευτικό υ-
λικό αυτών των προγραμμάτων (8 τίτλοι) θα προκύψει από το Υποέργο 3, με προ-
σαρμογή τμήματος του εκπαιδευτικού υλικού που παρήχθη στο πλαίσιο της πράξης 
ΕΡΜΕΙΟΝ 1 (MIS: 114681). Ειδικότερα, επιλεγμένα προγράμματα διάρκειας 100 
ωρών, θα μετατραπούν σε δύο αυτοτελή - αλλά συνδεδεμένα μεταξύ τους - προ-
γράμματα των 50 ωρών έκαστο. Οι ωφελούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα επιλο-
γής Προγραμμάτων ∆ια Βίου Εκπαίδευσης (Π∆ΒΕ) από την παρακάτω θεματολογία 
(8 τίτλοι): 

1. Χρηματοοικονομική διαχείριση εμπορικών επιχειρήσεων - Ι 
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2. Χρηματοοικονομική διαχείριση εμπορικών επιχειρήσεων - ΙΙ 

3. Αγγλική Εμπορική Ορολογία - Ι 

4. Αγγλική Εμπορική Ορολογία - ΙΙ 

5. Λογιστικά θέματα εμπορικής επιχείρησης - Ι 

6. Λογιστικά θέματα εμπορικής επιχείρησης - ΙΙ 

7. Φορολογικά θέματα εμπορικής επιχείρησης  για μη ειδικούς - Ι 

8. Φορολογικά θέματα εμπορικής επιχείρησης  για μη ειδικούς - ΙΙ 

Όλα τα παραπάνω μαθήματα προσαρμόζονται ως προς τη διάρκειά τους, από τα 
αντίστοιχα του ΕΡΜΕΙΟΝ 1. Συγκεκριμένα, κάθε ένα από επιλεγμένα μαθήματα του 
ΕΡΜΕΙΟΝ 1, διαχωρίζεται σε δύο ανεξάρτητα αλλά λειτουργικά συνδεδεμένα μετα-
ξύ τους μαθήματα, με τις αναγκαίες προσαρμογές έτσι ώστε να μπορούν να προ-
σφερθούν και ως αυτοτελή. 

Τα προγράμματα του ΑΞΟΝΑ 3 είναι διάρκειας 50 ωρών και θα υλοποιηθούν με τη 
μεθοδολογία της «μικτής» εκπαίδευσης, με βάση την οποία: 

- οι 20 ώρες θα υλοποιούνται με διδασκαλία στην αίθουσα (4 συνεδρίες των 
5 ωρών) με τη βοήθεια εξειδικευμένων εκπαιδευτών, 

- οι υπόλοιπες 30 ώρες θα υλοποιούνται μέσω ειδικής εφαρμογής e-learning 
η οποία αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της πράξης ΕΡΜΕΙΟΝ 1 (MIS: 114681). 
Κατά τη διάρκεια της φάσης e-learning, οι εκπαιδευτές θα παρέχουν υπη-
ρεσίες e-tutoring. 

Οι δύο μέθοδοι διδασκαλίας θα εναλλάσσονται κατά τη διάρκεια του Προγράμμα-
τος ∆ια Βίου Εκπαίδευσης. 

ΑΞΟΝΑΣ 4 - Προγράμματα ∆ια Βίου Εκπαίδευσης ευρύτερης οικονομικής 
εκπαίδευσης διάρκειας 50 ωρών  

Στο πλαίσιο του Άξονα 4, θα πραγματοποιηθούν συνολικά 24 υλοποιήσεις Προ-
γραμμάτων ∆ια Βίου Εκπαίδευσης (Π∆ΒΕ) διάρκειας 50 ωρών με ειδικό εξ ολοκλή-
ρου νέο εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο θα προκύψει από το Υποέργο 3. Οι ωφελού-
μενοι θα έχουν τη δυνατότητα επιλογής Προγραμμάτων ∆ια Βίου Εκπαίδευσης 
(Π∆ΒΕ) από την παρακάτω θεματολογία (3 τίτλοι): 

  1. Πώς λειτουργούν οι αγορές; Ευκαιρίες και εμπόδια για τις εμπορικές ΜΜΕ 

  2. Κατάρτιση και υλοποίηση Οικογενειακού Προϋπολογισμού 

  3. Συναλλαγές Καταναλωτικής Πίστης και εμπορικές ΜΜΕ 

Τα προγράμματα του ΑΞΟΝΑ 4 είναι διάρκειας 50 ωρών και θα υλοποιηθούν με τη 
μεθοδολογία της «μικτής» εκπαίδευσης, με βάση την οποία: 

- οι 20 ώρες θα υλοποιούνται με διδασκαλία στην αίθουσα (4 συνεδρίες των 
5 ωρών) με τη βοήθεια εξειδικευμένων εκπαιδευτών, 

- οι υπόλοιπες 30 ώρες θα υλοποιούνται μέσω ειδικής εφαρμογής e-learning 
η οποία αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της πράξης ΕΡΜΕΙΟΝ 1 (MIS: 114681). 
Κατά τη διάρκεια της φάσης e-learning, οι εκπαιδευτές θα παρέχουν υπη-
ρεσίες e-tutoring. 

Οι δύο μέθοδοι διδασκαλίας θα εναλλάσσονται κατά τη διάρκεια του Προγράμμα-
τος ∆ια Βίου Εκπαίδευσης. 
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Επίσης, αξίζει να αναφερθεί ότι:  

α. Μέσω του έργου αυτού, η Ε.Σ.Ε.Ε. επιδιώκει τη διεύρυνση και αναβάθμιση των 
εκπαιδευτικών υπηρεσιών που παρέχει στους εργαζόμενους στον εμπορικό το-
μέα. 

β. Οι στόχοι του έργου ευθυγραμμίζονται με τους στόχους του επιχειρησιακού 
προγράμματος «ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» (άξονες προτεραιότη-
τας: «Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων στις 8 Περιφέρειες Σύγκλι-
σης», «Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων στις 3 Περιφέρειες σταδι-
ακής εξόδου» και «Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων στις 2 Περι-
φέρειες σταδιακής εισόδου») και ανήκει στη κατηγορία πράξεων: «1.1 Μέτρα 
για την αύξηση της συμμετοχής στη δια βίου εκπαίδευση και κατάρτιση, μεταξύ 
άλλων με τη λήψη μέτρων για τη μείωση του αριθμού των μαθητών που εγκα-
ταλείπουν το σχολείο σε μικρή ηλικία και του διαχωρισμού βάσει του φύλου, 
και αύξηση της πρόσβασης στη βασική, επαγγελματική και τριτοβάθμια εκπαί-
δευση και κατάρτιση καθώς και της ποιότητάς τους» και συμβάλλουν στην επί-
τευξή τους.  

γ. Οι δραστηριότητες για την υλοποίηση του έργου καλύπτουν πλήρως τις απαι-
τήσεις της σχετικής Κατηγορίας Πράξεων, τόσο όσον αφορά τα παραδοτέα 
προϊόντα και υπηρεσίες όσο και τη μεθοδολογία παραγωγής τους και εναρμονί-
ζονται με τις γενικές πολιτικές της ΕΕ και της χώρας, όπως είναι η ισότητα των 
ευκαιριών των δύο φύλων, η προστασία του περιβάλλοντος και οι κανόνες 
χρηστής διαχείρισης και διαφάνειας (νομικό πλαίσιο για τη σύναψη δημοσίων 
συμβάσεων προμήθειας αγαθών, κατασκευής έργων υποδομής και παροχής 
υπηρεσιών).   

Αντικείμενο της παρούσας προκήρυξης είναι η επιλογή Αναδόχου με στόχο 
την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών οι οποίες αφορούν: 

 Προσαρμογή / Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για εκπαίδευση «στην τάξη» (αφορά το 
εκπαιδευτικό υλικό για τους 24 τίτλους Προγραμμάτων ∆ια Βίου Εκπαίδευσης των Αξόνων 
2, 3 και 4).  

 Προσαρμογή / Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για εκπαίδευση μέσω διαδικτύου (αφορά το 
εκπαιδευτικό υλικό για τους 24 τίτλους Προγραμμάτων ∆ια Βίου Εκπαίδευσης των Αξόνων 
2, 3 και 4). 

 Εκπαιδευτική Υποστήριξη Μαθημάτων e-Learning (αφορά την υλοποίηση Προγραμμάτων 
∆ια Βίου Εκπαίδευσης από τους Άξονες 2,3 και 4). 

 Εξειδικευμένη Τεχνική Υποστήριξη Μαθημάτων e-Learning (αφορά την υλοποίηση Προ-
γραμμάτων ∆ια Βίου Εκπαίδευσης από τους Άξονες 2,3 και 4). 

 Παραγωγή υποστηρικτικών εργαλείων 

Το παρόν έργο θα υλοποιηθεί σε τρία στάδια :  

Προπαρασκευαστικό στάδιο κατά το οποίο θα ερευνηθεί ο πιο αποτελεσματικός 
τρόπος προσαρμογής του υπάρχοντος εκπαιδευτικού υλικού από το ΕΡΜΕΙΟΝ 1 και 
της ψηφιοποίησης του νέου εκπαιδευτικού υλικού το οποίο θα αναπτυχθεί στα 
πλαίσια του έργου, η αποθήκευση, η διαχείρισή του και η παράδοσή του μέσω δια-
δικτύου στους εκπαιδευόμενους.  

Στάδιο προετοιμασίας κατά το οποίο θα προσαρμοστεί το υπάρχων εκπαιδευτικό 
υλικό και θα αναπτυχθεί το νέο εκπαιδευτικό υλικό σε μορφή κειμένου, θα ανα-
πτυχθεί το σχετικό με τη λειτουργία του συστήματος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 
εκπαιδευτικό περιεχόμενο, θα ελεγχθούν οι τεχνολογικές υποδομές και εφόσον 
διαπιστωθούν τυχόν προβλήματα, θα γίνουν οι απαραίτητες προσαρμογές  

Στάδιο λειτουργίας κατά το οποίο θα υλοποιηθούν οι εκπαιδευτικοί κύκλοι μέσω 
του διαδικτύου, με τη βοήθεια του ειδικού εκπαιδευτικού λογισμικού και των υπο-
στηρικτικών υπηρεσιών που θα παράσχει ο Ανάδοχος.  
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Η εκπαιδευτική διαδικασία που θα ακολουθηθεί  στα πλαίσια του έργου βασίζεται 
στο μοντέλο της μικτής εκπαίδευσης. Το μοντέλο της μικτής εκπαίδευσης που θα 
χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες της ΕΣΕΕ βασίζεται τόσο σε εκπαίδευση από τον 
εκάστοτε εισηγητή με φυσική παρουσία σε συγκεκριμένους χώρους όσο και στην 
ασύγχρονη τηλεκπαίδευση η οποία θα υλοποιείται χωρίς φυσική παρουσία εκπαι-
δευτή και εκπαιδευομένου μέσω του ∆ιαδικτύου σε χώρους και ώρες επιλογής του 
εκπαιδευόμενου. Οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης μέσω του 
συστήματος τηλεκπαίδευσης που θα χρησιμοποιηθεί καθόλη τη διάρκεια της ημέ-
ρας. Η αναλογία εκπαίδευσης με φυσική παρουσία (κλασσική εκπαίδευση) και εκ-
παίδευσης μέσω του συστήματος ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης καθορίζεται στις ε-
πόμενες παραγράφους και εξειδικεύεται για κάθε άξονα ξεχωριστά. Οι ώρες τηλεκ-
παίδευσης θα ανάγονται σε ανθρωποώρες με βάση το ποσοστό παρακολούθησης 
του εκπαιδευτικού υλικού για εκπαίδευση μέσω του διαδικτύου που θα αναπτυχθεί 
στα πλαίσια του έργου. 

Τονίζεται ιδιαίτερα ότι η ΕΣΕΕ στα πλαίσιο της υλοποίησης του έργου Ερμείον Ι έ-
χει προμηθευτεί την Πλατφόρμα Ασύγχρονης ηλεκτρονικής μάθησης ΕΡΜΕΙΟΝ e-
learning, η οποία και θα αξιοποιηθεί στο πλαίσιο του παρόντος έργου.  

Η πλατφόρμα ΕΡΜΕΙΟΝ  έχει χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση του πρώτου κύ-
κλου των εκπαιδεύσεων στα πλαίσια του έργου ΕΡΜΕΙΟΝ Ι και αποτελεί εργαλείο 
το οποίο εξελίσσει με ιδίους πόρους η ΕΣΕΕ. Παράλληλα στο περιβάλλον αυτό έ-
χουν εξοικειωθεί τα στελέχη των τοπικών εμπορικών συλλόγων  και  των εκπαι-
δευτών σε όλη την Ελλάδα.  

Αποτελεί απαίτηση του παρόντος έργου η χρησιμοποίηση της ίδιας πλατφόρμας για 
την υλοποίηση των εκπαιδεύσεων και επομένως η πλήρης συμβατότητα των εκ-
παιδευτικών ενοτήτων που θα αναπτυχθούν με αυτή. Επιπλέον, θα πρέπει να δια-
σφαλίζεται η εύκολη και ταχεία εισαγωγή των προϊόντων του παρόντος έργου στην 
εν λόγω πλατφόρμα. 

Στη συνέχεια παρατίθενται τα χαρακτηριστικά της υπάρχουσας τεχνολογι-
κής πλατφόρμας ΕΡΜΕΙΟΝ – e-learning ώστε να ληφθούν υπόψη από τους 
υποψήφιους αναδόχους.  

Αναλυτικότερη τεχνική και λειτουργική περιγραφή της πλατφόρμας ΕΡ-
ΜΕΙΟΝ – e-learning περιλαμβάνεται στο Παράρτημα V της παρούσας δια-
κήρυξης, το οποίο - για πρακτικούς λόγους - παρέχεται στους ενδιαφερο-
μένους ως ξεχωριστό τεύχος (είτε σε έντυπη μορφή μαζί με το αριθμημένο 
τεύχος της διακήρυξης, είτε σε ηλεκτρονική μορφή μέσω της ιστοσελίδας 
της Αναθέτουσας Αρχής, www.esee.gr). 

Ειδικά Χαρακτηριστικά : 

 Ανοικτή Αρχιτεκτονική τριών επιπέδων: 
o Βάσεως ∆εδομένων  
o Επιχειρηματικής – Εκπαιδευτικής  λογικής 
o Παρουσίασης δεδομένων 

 Ενσωματωμένη Επιχειρηματική – Εκπαιδευτική λογική απόλυτα συνυφα-
σμένη στις ιδιαιτερότητες της ΕΣΕΕ 

o ∆όμηση Εκπαιδευτικών Ενοτήτων από δομικά στοιχεία reusable 
learning objects 

o Συσχετισμός Ενοτήτων με Επιχειρησιακές μονάδες  (ΚΑΕΛΕ) και πε-
ριοχές υλοποίησης  

o Συσχετισμός εκπαιδευομένων με Επιχειρησιακές μονάδες  (ΚΑΕΛΕ) 
και περιοχές υλοποίησης  
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o ∆υνατότητα αντιστοίχησης πολλαπλών κριτηρίων κατά την καταχώ-
ρηση των εκπαιδευτικών learning objects και συνδυασμός αυτών με 
τη μέθοδο «πολλά προς πολλά».  

 ∆υνατότητα Εισαγωγής και Εξαγωγής εκπαιδευτικών δεδομένων σε SCORM 
standard 1.2 έως 2004.  

  Υποστήριξη και Ενσωμάτωση συνεργατικών εργαλείων εντός των εκπαι-
δευτικών ενοτήτων και αλληλεπίδραση εκπαιδευομένων και εκπαιδευτών σε 
πραγματικό χρόνο μέσω αυτών. 

 Εξασφάλιση υψηλού επιπέδου υποδομών σχετικά με: 
o Ασφάλεια Πληροφοριών  
o Ακεραιότητα ∆εδομένων 
o Επεκτασιμότητα 
o Υψηλή ∆ιαθεσιμότητα  
o ∆ιαλειτουργικότητα με άλλα υπάρχοντα συστήματα της ΕΣΕΕ  
o Ευχρηστία Εφαρμογών  
o Συμβατότητας με διεθνή πρότυπα  και ειδικότερα με WCAG του W3C 

level AA.  
 Εμπεριέχει ειδικές εφαρμογές δρομολόγησης των εκπαιδευομένων στα μο-

νοπάτια μάθησης ανάλογα με τις δεξιότητές τους.  
 ∆ημιουργία ασκήσεων και εξετάσεων μέσα από δυναμικό σύστημα άντλη-

σης θεμάτων από την ειδική «δεξαμενή» ασκήσεων και ερωτήσεων που 
«γεννιέται» από τους συγγραφείς αρχικά και τους εκπαιδευτές στη συνέχει-
α.   

 H πρόσβαση στο σύστημα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης γίνεται μέσω δικτυ-
ακής πύλης όπου πιστοποιούνται οι χρήστες και ανάλογα με τον ρόλο τους 
(εκπαιδευόμενοι, εκπαιδευτές, συγγραφείς περιεχομένου, διαχειριστές) θα 
έχουν και ανάλογα δικαιώματα πρόσβασης.  

 Κάθε χρήστης του Συστήματος (διαχειριστής, εκπαιδευτής, εκπαιδευόμενος, 
κλπ) προβαίνει σε «εισαγωγή στο Σύστημα» (login) μία μόνο φορά και στη 
συνέχεια, ανάλογα το ρόλο και τα δικαιώματά του, μπορεί μέσα από ένα ε-
νιαίο περιβάλλον να διαχειρίζεται τα επιμέρους εργαλεία του Συστήματος. 

 Πέραν της εισαγωγής στο Σύστημα με τη βοήθεια του κωδικού πρόσβασης, 
το Σύστημα πραγματοποιεί καταγραφή της πορείας και των ενεργειών του 
καταρτιζομένου (tracking) καθ’ όλη τη διάρκεια εκάστου εκπαιδευτικού 
προγράμματος.  

 Επίσης ο διαχειριστής του Συστήματος έχει δυνατότητα εξαγωγής αναφο-
ρών (reports) οποιαδήποτε στιγμή του ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, 
οι οποίες αποτυπώνουν την εκπαιδευτική πορεία του καταρτιζομένου (χρο-
νικά και ποιοτικά). Οι αναφορές (reports) που παράγονται περιέχουν τις 
παρακάτω πληροφορίες: 

o Χρονική καταγραφή της πρόσβασης κάθε καταρτιζομένου στο Σύστημα 
(ημέρα, ώρα, χρονική διάρκεια κ.α.). 

o Καταγραφή της μαθησιακής πορείας κάθε καταρτιζόμενου μέσω των 
τεστ αξιολόγησης και άλλων τεστ αυτό-αξιολόγησης που παρέχει το Σύ-
στημα. 

o Συγκεντρωτικά στοιχεία της πρόσβασης των καταρτιζομένων στο Σύ-
στημα, σε επίπεδο προγράμματος και σε επίπεδο υποέργου (συνολικού 
αριθμού των προγραμμάτων που έχει αναλάβει ο φορέας). 
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Ομάδες χρηστών: 

Στο παρόν έργο εμπλέκονται διάφορες ομάδες χρηστών ως εξής:  

Εκπαιδευόμενοι: Η ομάδα αυτή περιλαμβάνει τους δυνητικούς χρήστες του συ-
στήματος τηλεκπαίδευσης οι οποίοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στην εκπαιδευ-
τική διαδικασία σε θέματα που έχουν με τα γνωστικά αντικείμενα που θα είναι δια-
θέσιμα στα πλαίσια του παρόντος έργου, χρησιμοποιώντας ως μέσο επαφής το ∆ι-
αδίκτυο. Συγκεκριμένα το ρόλο αυτό μπορεί να έχουν:  

1. Στελέχη και εργαζόμενοι σε εμπορικές επιχειρήσεις  
2. ∆υνητικοί νέοι επιχειρηματίες  
3. Υφιστάμενοι επιχειρηματίες  

Εκπαιδευτές: Ο ρόλος αυτός αφορά τους υποστηρικτές της εκπαιδευτικής διαδι-
κασίας μέσω του διαδικτύου, οι οποίοι έχουν την ευθύνη της παρακολούθησης τό-
σο της πορείας εκπαίδευσης των εκπαιδευομένων, όσο και την καθοδήγηση και 
διευκόλυνσή τους στα σημεία που αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Επίσης ο ρόλος τους 
είναι υποστηρικτικός και βοηθά στη «δέσμευση» του εκπαιδευομένου να ολοκλη-
ρώσει την εκπαιδευτική διαδικασία σε ένα συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο.  

Ο ρόλος αυτός έχει αναληφθεί από τους εκπαιδευτές του τμήματος της δια ζώσης 
εκπαίδευσης. Σε κάθε περίπτωση όμως, θεωρείται αναγκαία η υποστήριξη των πα-
ραπάνω e-tutors / εκπαιδευτών από εξειδικευμένα στελέχη του Αναδόχου, τα ο-
ποία θα διαθέτουν γνώση, τόσο του εκπαιδευτικού υλικού, όσο και θεμάτων που 
άπτονται της ειδικότερης μεθοδολογίας που χρησιμοποιείται από την Αναθέτουσα 
Αρχή για την υλοποίηση των εν λόγω Προγραμμάτων ∆ια Βίου Εκπαίδευσης (με-
θοδολογία μικτής εκπαίδευσης: συνδυασμός εκπαίδευσης στην αίθουσα και e-
learning).  

∆ιαχειριστές: Ο ρόλος αυτός αφορά τους συντονιστές της εκπαιδευτικής διαδικα-
σίας, οι οποίοι παρακολουθούν το διοικητικό μέρος της, όπως εγγραφές, δικαιώμα-
τα χρήσης εφαρμογών, διαχείριση του εκπαιδευτικού περιεχομένου, παρακολού-
θηση της απόδοσης των εκπαιδευομένων κλπ..  

Στο πλαίσιο του παραπάνω ρόλου, αρμόδια στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής έχουν 
αναλάβει τη διαχείριση των χρηστών και την διαβαθμισμένη πρόσβασή τους στο 
σύστημα. Ο Ανάδοχος προβλέπεται να παρέχει υποστήριξη στις παραπάνω λει-
τουργίες, μέσω εξειδικευμένων στελεχών / συνεργατών του, τα οποία θα αναλά-
βουν και τη συντήρηση του λογισμικού διακίνησης του εκπαιδευτικού υλικού, την 
ένταξη του νέου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού (Προγράμματα ∆ια Βίου Εκπαί-
δευσης Αξόνων 2, 3 και 4) στο σύστημα, την επίλυση θεμάτων ασφάλειας δεδομέ-
νων, τη διενέργεια των αναγκαίων ανανεώσεων και αναβαθμίσεων και, γενικότε-
ρα, τη διαχείριση όλων των ζητημάτων τεχνικής φύσεως τα οποία προκύπτουν. 

Σημειώνεται επίσης, ότι ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει υπ’ όψιν του το πλήθος, 
το είδος και τις ιδιαίτερες ανάγκες των ομάδων χρηστών που εμπλέκονται στο έρ-
γο, καθώς και τον όγκο του προδιαγεγραμμένου εκπαιδευτικού υλικού. Ειδικότερα 
θα πρέπει να λάβει υπόψη:  

 Τους διαθέσιμους εκπαιδευτικούς πόρους και συντελεστές (εκπαιδευόμενοι, 
εκπαιδευτές, εκπαιδευτικό υλικό κλπ.).  

 Τις ιδιότητες του μοντέλου τηλεκπαίδευσης που θα χρησιμοποιηθεί.  

 Τις μεθοδολογίες ανάπτυξης των εκπαιδευτικών ενοτήτων, τόσο για το εκ-
παιδευτικό υλικό που προορίζεται για το τμήμα συμβατικής εκπαίδευσης, όσο 
και για αυτό που προορίζεται για την εκπαίδευση μέσω διαδικτύου. Θα πρέπει 
επίσης να προταθούν τεκμηριωμένοι τρόποι αξιοποίησης και διασύνδεσης του 
συνόλου του εκπαιδευτικού υλικού του κάθε προγράμματος δια βίου εκπαί-
δευσης, με γνώμονα τα επιθυμητά αποτελέσματα όπως αυτά εκτιμώνται από 
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τη σύγχρονη θεωρία και πρακτική της «μικτής εκπαίδευσης» και της δια βίου 
εκπαίδευσης.  

 Τις μεθοδολογίες ανάπτυξης διαδραστικότητας του χρήστη με το περιεχόμε-
νο.  

 Τις μεθοδολογίες πιστοποίησης της επίτευξης των επιθυμητών μαθησιακών 
αποτελεσμάτων από τους χρήστες.  

 Τα θέματα αξιολόγησης και διασφάλισης ποιότητας για το σύνολο του εκπαι-
δευτικού υλικού.  

 Τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά πληροφορικής υποδομής για τη χρήση του 
ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού (εξοπλισμός, βοηθητικό λογισμικό, βά-
σεις δεδομένων κλπ).  

 Τα εκπαιδευτικά σενάρια για την εκπαίδευση των επιμορφωτών.  

 Τα θέματα αξιολόγησης και διασφάλισης ποιότητας για το σύνολο της εκπαι-
δευτικής διαδικασίας, των επιμορφωτών και των διαχειριστών.  

 Τα θέματα ασφάλειας της ηλεκτρονικής υποδομής  

Για την υλοποίηση της ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης και για να καλυφθούν οι πα-
ραπάνω ανάγκες, το σύστημα τηλεκπαίδευσης το οποίο θα χρησιμοποιηθεί, καλύ-
πτει κατ’ ελάχιστον τις απαιτήσεις ενός σύγχρονου συστήματος διαχείρισης της εκ-
παίδευσης (Learning Management System) το οποίο είναι πιστοποιημένο σύμφωνα 
με τις  προδιαγραφές του  διεθνούς προτύπου SCORM (SCORM 2004). H πρόσβα-
ση στο σύστημα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης γίνεται μέσω δικτυακής πύλης όπου 
πιστοποιούνται οι χρήστες, και ανάλογα με τον ρόλο τους (εκπαιδευόμενοι, εκπαι-
δευτές, διαχειριστές) έχουν και αντίστοιχα δικαιώματα πρόσβασης. Σε κάθε περί-
πτωση το σύστημα λειτουργεί ικανοποιητικά και με χαμηλές τηλεπικοινωνιακές 
γραμμές (ISDN). 

Κάθε χρήστης του Συστήματος (διαχειριστής, εκπαιδευτής, εκπαιδευόμενος, κλπ) 
προβαίνει σε «εισαγωγή στο Σύστημα» (login) μία μόνο φορά και στη συνέχεια, 
ανάλογα με το ρόλο και τα δικαιώματά του, μπορεί μέσα από ένα ενιαίο περιβάλ-
λον να διαχειρίζεται τα επιμέρους εργαλεία του Συστήματος. 

Πέραν της εισαγωγής στο Σύστημα με τη βοήθεια του κωδικού πρόσβασης, το Σύ-
στημα πραγματοποιεί καταγραφή της πορείας και των ενεργειών του καταρ-
τιζομένου (tracking) καθ’ όλη τη διάρκεια εκάστου εκπαιδευτικού προγράμμα-
τος. Επίσης ο διαχειριστής του Συστήματος έχει δυνατότητα εξαγωγής αναφο-
ρών (reports) οποιαδήποτε στιγμή του ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, οι ο-
ποίες αποτυπώνουν την εκπαιδευτική πορεία του καταρτιζομένου (χρονικά και ποι-
οτικά). Οι παραπάνω αναφορές δύναται να αποτελέσουν αντικείμενο ελέγ-
χου.  

Οι αναφορές (reports) που παράγονται, περιέχουν τουλάχιστον τις παρακάτω πλη-
ροφορίες: 

 Χρονική καταγραφή της πρόσβασης κάθε καταρτιζομένου στο Σύστημα (η-
μέρα, ώρα, χρονική διάρκεια κ.α.). 

 Καταγραφή της μαθησιακής πορείας κάθε καταρτιζόμενου μέσω των τεστ 
αξιολόγησης και άλλων τεστ αυτό-αξιολόγησης που θα παρέχει το Σύστη-
μα. 

 Συγκεντρωτικά στοιχεία της πρόσβασης των καταρτιζομένων στο Σύστημα, 
σε επίπεδο προγράμματος και σε επίπεδο υποέργου (συνολικού αριθμού 
των προγραμμάτων που έχει αναλάβει ο φορέας). 

Στατιστικά και συγκεντρωτικά στοιχεία των αναφορών που αναφέρονται παραπά-
νω θα αποτελούν παραδοτέο του Αναδόχου τόσο στα πλαίσια των υπηρεσιών εκ-
παιδευτικής υποστήριξης μαθημάτων e-learning όσο και στα πλαίσια της τεχνικής 
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υποστήριξης μαθημάτων e-learning όπως περιγράφεται στις αντίστοιχες ενότητες 
της παρούσας προκήρυξης. 

Σημειώνεται ότι το σύστημα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης δεν είναι αντικείμενο του 
παρόντος έργου.  

22..22  ΑΑΝΝΑΑΛΛΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΓΓΡΡΑΑΦΦΗΗ  ΥΥΠΠΟΟΧΧΡΡΕΕΩΩΣΣΕΕΩΩΝΝ  ΑΑΝΝΑΑ∆∆ΟΟΧΧΟΟΥΥ    

Αντικείμενο της παρούσας προκήρυξης είναι η επιλογή Αναδόχου για το έργο «Εκ-
πόνηση και προσαρμογή εκπαιδευτικού υλικού και ηλεκτρονικών εργαλείων εκπαί-
δευσης», στο πλαίσιο των πράξεων «ΕΡΜΕΙΟΝ 2 – Προγράμματα δια βίου εκπαί-
δευσης για το ανθρώπινο δυναμικό των εμπορικών επιχειρήσεων 
(ΑΠ7/ΑΠ8/ΑΠ9)»,  οι οποίες υλοποιούνται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προ-
γράμματος «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλά-
δας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 

Παρακάτω περιγράφονται αναλυτικά οι υπηρεσίες που θα πρέπει να παρέχει ο Α-
νάδοχος στα πλαίσια του έργου: 

22..22..11  ΠΠρροοσσααρρμμοογγήή  //  ΑΑννάάππττυυξξηη  εεκκππααιιδδεευυττιικκοούύ  υυλλιικκοούύ  γγιιαα  εεκκππααίίδδεευυσσηη  
««σσττηηνν  ττάάξξηη»»    

Μέσω της δραστηριότητας αυτής, ο Ανάδοχος θα προσαρμόσει και θα αναπτύξει το 
εκπαιδευτικό υλικό που αφορά στην εκπαίδευση «στην τάξη». Το εκπαιδευτικό υ-
λικό, θα έχει τη μορφή ρέοντος κειμένου και η θεματολογία του θα αντιστοιχεί 
στους παρακάτω άξονες:  

ΑΞΟΝΑΣ 2 - Προγράμματα ∆ια Βίου Εκπαίδευσης διάρκειας 75 ωρών 

Στο πλαίσιο του Άξονα 2, θα πραγματοποιηθούν 27 υλοποιήσεις Προγραμμάτων 
∆ια Βίου Εκπαίδευσης (Π∆ΒΕ) διάρκειας 75 ωρών. Το εκπαιδευτικό υλικό αυτών 
των προγραμμάτων θα παραχθεί στο πλαίσιο του παρόντος έργου, με δύο τρό-
πους: 

 από προσαρμογή - σύμπτυξη ύλης αντίστοιχου εκπαιδευτικού υλικού που ανα-
πτύχθηκε στο πλαίσιο της πράξης ΕΡΜΕΙΟΝ 1 (MIS: 114681), το οποίο αφο-
ρούσε Προγράμματα ∆ια Βίου Εκπαίδευσης διάρκειας 100 ωρών (Άξονας 1, 
Προγράμματα ∆ια Βίου Εκπαίδευσης διάρκειας 100 ωρών, μεθοδολογία μικτής 
εκπαίδευσης: 60 ώρες στην αίθουσα και 40 ώρες μέσω ειδικής εφαρμογής e-
learning) και ειδικότερα στη θεματολογία: 

1. Πώς να δημιουργήσετε μία επιτυχημένη εμπορική επιχείρηση 

2. Επιτυχημένες πωλήσεις στις εμπορικές επιχειρήσεις 

3. Τεχνικές διαπραγματεύσεων στις αγορές - πωλήσεις των εμπορικών επι-

χειρήσεων 

4. Η/Υ και νέες τεχνολογίες στις εμπορικές επιχειρήσεις 

5. Στελέχωση και διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού της εμπορικής επι-

χείρησης 

6. ∆ιεθνοποίηση εμπορικών επιχειρήσεων 

7. ∆ιαχείριση αποθήκης εμπορικών επιχειρήσεων 

8. ∆ιοίκηση της μικρής οικογενειακής εμπορικής επιχείρησης 

 από ανάπτυξη νέου εκπαιδευτικού υλικού που θα αφορά εκπαιδευτικές ενότητες 
στη θεματολογία: 
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9. Merchandising 

10. Καινοτομία στη ΜΜ Εμπορική Επιχείρηση 

11. ∆ιαχείριση ποιότητας 

12. Περιβάλλον και Επιχειρηματικότητα 

13. Ρωσική εμπορική ορολογία 

Τα προγράμματα του ΑΞΟΝΑ 2 θα είναι διάρκειας 75 ωρών και θα υλοποιηθούν με 
τη μεθοδολογία της «μικτής» εκπαίδευσης, με βάση την οποία: 

- οι 30 ώρες θα υλοποιούνται με διδασκαλία στην αίθουσα (6 συνεδρίες των 
5 ωρών) με τη βοήθεια εξειδικευμένων εκπαιδευτών, 

- οι υπόλοιπες 45 ώρες θα υλοποιούνται μέσω ειδικής εφαρμογής e-learning 
η οποία αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της πράξης ΕΡΜΕΙΟΝ 1 (MIS: 114681). 
Κατά τη διάρκεια της φάσης e-learning, οι εκπαιδευτές θα παρέχουν υπη-
ρεσίες e-tutoring. 

Οι δύο μέθοδοι διδασκαλίας θα εναλλάσσονται κατά τη διάρκεια του Προγράμμα-
τος ∆ια Βίου Εκπαίδευσης. 

 

ΑΞΟΝΑΣ 3 - Προγράμματα ∆ια Βίου Εκπαίδευσης διάρκειας 50 ωρών 

Στο πλαίσιο του Άξονα 3, θα πραγματοποιηθούν 24 υλοποιήσεις Προγραμμάτων 
∆ια Βίου Εκπαίδευσης (Π∆ΒΕ) διάρκειας 50 ωρών. Το εκπαιδευτικό υλικό αυτών 
των προγραμμάτων θα παραχθεί στο πλαίσιο του παρόντος έργου, με προσαρμογή 
τμήματος του εκπαιδευτικού υλικού που παρήχθη στο πλαίσιο της πράξης ΕΡΜΕΙ-
ΟΝ 1 (MIS: 114681). Ειδικότερα, επιλεγμένα προγράμματα διάρκειας 100 ωρών, 
θα μετατραπούν σε δύο αυτοτελή - αλλά συνδεδεμένα μεταξύ τους - προγράμματα 
των 50 ωρών έκαστο. Τα Προγράμματα ∆ια Βίου Εκπαίδευσης (Π∆ΒΕ) που θα υλο-
ποιηθούν, θα περιλαμβάνουν την παρακάτω θεματολογία: 

1. Χρηματοοικονομική διαχείριση εμπορικών επιχειρήσεων - Ι 

2. Χρηματοοικονομική διαχείριση εμπορικών επιχειρήσεων - ΙΙ 

3. Αγγλική Εμπορική Ορολογία - Ι 

4. Αγγλική Εμπορική Ορολογία - ΙΙ 

5. Λογιστικά θέματα εμπορικής επιχείρησης - Ι 

6. Λογιστικά θέματα εμπορικής επιχείρησης - ΙΙ 

7. Φορολογικά θέματα εμπορικής επιχείρησης  για μη ειδικούς - Ι 

8. Φορολογικά θέματα εμπορικής επιχείρησης  για μη ειδικούς - ΙΙ 

Όλα τα παραπάνω προγράμματα θα προκύψουν  από τα αντίστοιχα του ΕΡΜΕΙΟΝ 
1, με προσαρμογή ως προς τη διάρκειά τους,. Συγκεκριμένα, κάθε ένα από τα α-
ντίστοιχα προγράμματα του ΕΡΜΕΙΟΝ 1, διαχωρίζεται σε δύο ανεξάρτητα αλλά λει-
τουργικά συνδεδεμένα μεταξύ τους προγράμματα, με τις αναγκαίες προσαρμογές, 
έτσι ώστε να μπορούν να προσφερθούν και ως αυτοτελή. 

Τα προγράμματα του ΑΞΟΝΑ 3 θα είναι διάρκειας 50 ωρών και θα υλοποιηθούν με 
τη μεθοδολογία της «μικτής» εκπαίδευσης, με βάση την οποία: 

- οι 20 ώρες θα υλοποιούνται με διδασκαλία στην αίθουσα (4 συνεδρίες των 
5 ωρών) με τη βοήθεια εξειδικευμένων εκπαιδευτών, 

- οι υπόλοιπες 30 ώρες θα υλοποιούνται μέσω ειδικής εφαρμογής e-learning 
η οποία αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της πράξης ΕΡΜΕΙΟΝ 1 (MIS: 114681). 
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Κατά τη διάρκεια της φάσης e-learning, οι εκπαιδευτές θα παρέχουν υπη-
ρεσίες e-tutoring. 

Οι δύο μέθοδοι διδασκαλίας θα εναλλάσσονται κατά τη διάρκεια του Προγράμμα-
τος ∆ια Βίου Εκπαίδευσης. 

 

ΑΞΟΝΑΣ 4 - Προγράμματα ∆ια Βίου Εκπαίδευσης ευρύτερης οικονομικής 
εκπαίδευσης διάρκειας 50 ωρών  

Στο πλαίσιο του Άξονα 4, θα πραγματοποιηθούν 24 υλοποιήσεις Προγραμμάτων 
∆ια Βίου Εκπαίδευσης (Π∆ΒΕ) διάρκειας 50 ωρών με ειδικό εξ ολοκλήρου νέο εκ-
παιδευτικό υλικό, το οποίο θα παραχθεί στο πλαίσιο του παρόντος έργου. Τα Προ-
γράμματα ∆ια Βίου Εκπαίδευσης (Π∆ΒΕ) που θα υλοποιηθούν, θα περιλαμβάνουν 
την παρακάτω θεματολογία: 

  1. Πώς λειτουργούν οι αγορές; Ευκαιρίες και εμπόδια για τις εμπορικές ΜΜΕ 

  2. Κατάρτιση και υλοποίηση Οικογενειακού Προϋπολογισμού 

  3. Συναλλαγές Καταναλωτικής Πίστης και εμπορικές ΜΜΕ 

Τα προγράμματα του ΑΞΟΝΑ 4 θα είναι διάρκειας 50 ωρών και θα υλοποιηθούν με 
τη μεθοδολογία της «μικτής» εκπαίδευσης, με βάση την οποία: 

- οι 20 ώρες θα υλοποιούνται με διδασκαλία στην αίθουσα (4 συνεδρίες των 5 
ωρών) με τη βοήθεια εξειδικευμένων εκπαιδευτών, 

- οι υπόλοιπες 30 ώρες θα υλοποιούνται μέσω ειδικής εφαρμογής e-learning η 
οποία αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της πράξης ΕΡΜΕΙΟΝ 1 (MIS: 114681). Κατά 
τη διάρκεια της φάσης e-learning, οι εκπαιδευτές θα παρέχουν υπηρεσίες e-
tutoring. 

Οι δύο μέθοδοι διδασκαλίας θα εναλλάσσονται κατά τη διάρκεια του Προγράμμα-
τος ∆ια Βίου Εκπαίδευσης. 

 
Λοιπές προδιαγραφές εκπαιδευτικού υλικού: 

Ο όγκος του εκπαιδευτικού υλικού, όσον αφορά τα Προγράμματα ∆ια Βίου Εκπαί-
δευσης των Αξόνων 2, 3 και 4, υπολογίζεται σε περίπου 2 σελίδες (σε αρχείο τύ-
που word, χαρτί Α4, μέγεθος γραμματοσειράς 11, διάστιχο 1,5) ανά ώρα (για το 
σύνολο των εκπαιδευτικών ωρών, συμπεριλαμβανομένων και των ωρών του e-
learning) και ανάλογα με την πολυπλοκότητα της ενότητας.  

Κάθε ενότητα μπορεί να περιέχει, κείμενο, διαγράμματα, σχέδια και εικόνες. Η κά-
θε ενότητα θα ολοκληρώνεται με ασκήσεις ή ερωτήσεις διαφόρων τύπων για την 
αξιολόγηση επίτευξης των μαθησιακών αποτελεσμάτων. Επίσης, για κάθε ενότητα 
θα πρέπει να αναπτυχθεί ανάλογο υλικό με οδηγίες προς τον Εκπαιδευτή για την 
αποτελεσματική υλοποίηση της ενότητας (Οδηγός Εκπαιδευτή).  

Ο Ανάδοχος στα πλαίσια της παροχής αυτής της υπηρεσίας θα πρέπει κατ’ ελάχι-
στον να υλοποιήσει τις παρακάτω εργασίες :  

 Να αναπτύξει εκπαιδευτικό υλικό σύμφωνα με τη δομή και τα περιεχόμενα 
των προτεινόμενων θεματικών ενοτήτων.  

 Να μεριμνήσει για την αισθητική, τη γλωσσική, τη φιλολογική και την τυπογραφική επι-
μέλεια του υλικού. 

 Να αναπτύξει κατάλογο βιβλιογραφικών και άλλων αναφορών, στη βάση των 
οποίων αναπτύσσεται το εκπαιδευτικό υλικό.  

 Να αναπτύξει ασκήσεις ή ερωτήσεις διαφόρων τύπων για κάθε ενότητα.  
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 Να προτείνει, σε συνεργασία με την Ε.Σ.Ε.Ε. και να αναπτύξει επιπλέον α-
σκήσεις.  

 Να εφαρμόσει όλες τις διαδικασίες τελικής αξιολόγησης και διασφάλισης 
ποιότητας για το εκπαιδευτικό υλικό, να το παρουσιάσει στην Ε.Σ.Ε.Ε. και να 
υλοποιήσει τις απαραίτητες διορθώσεις με βάση τις παρατηρήσεις που θα 
προκύψουν από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου.  

 Να αναπτύξει τους αντίστοιχους Οδηγούς Εκπαιδευτή.  

Επισημαίνεται πως, το εκπαιδευτικό υλικό θα πρέπει να παραδοθεί σε έντυπη μορ-
φή, καθώς και σε ηλεκτρονική (αρχείο τύπου word). Τυχόν εικόνες, διαγράμματα 
που περιλαμβάνονται στο εκπαιδευτικό υλικό θα πρέπει να παραδοθούν και ως ξε-
χωριστά αρχεία (π.χ. jpeg, excel).  

Παραδοτέα :  

Π1: Εκπαιδευτικό υλικό (για εκπαίδευση «στην τάξη») των Προγραμμά-
των ∆ια Βίου Εκπαίδευσης των Αξόνων 2, 3 και 4  (24 τίτλοι) σε μορφή 
κατάλληλη για άμεση εκτύπωση, συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων 
Οδηγών Εκπαιδευτή (24).  

 

22..22..22  ΠΠρροοσσααρρμμοογγήή  //  ΑΑννάάππττυυξξηη  εεκκππααιιδδεευυττιικκοούύ  υυλλιικκοούύ  γγιιαα  εεκκππααίίδδεευυσσηη  
μμέέσσωω  δδιιααδδιικκττύύοουυ  

Μέσω της δραστηριότητας αυτής, θα προσαρμοστεί και θα αναπτυχθεί εκπαιδευτι-
κό υλικό για ασύγχρονα προγράμματα επιμόρφωσης, μέσω διαδικτύου, για τους 
Άξονες 2, 3 και 4 όπως αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο και για τις α-
ντίστοιχες ώρες που θα υλοποιηθούν μέσω του διαδικτύου χρησιμοποιώντας ειδική 
εφαρμογή e-learning. Ο όγκος του υλικού θα είναι της τάξης των 20 με 25 «οθο-
νών» την ώρα προκειμένου αυτό να γίνει κατανοητό, σημειώνουμε ότι, ως «οθό-
νη», θεωρούμε το μέρος της παρουσίασης το οποίο απεικονίζεται στην οθόνη του 
υπολογιστή με την ταυτόχρονη εμφάνιση πολυμέσων και την εκφώνηση της αφή-
γησης, και το οποίο διαρκεί (χωρίς διακοπή από το χρήστη) για περίπου 3 λεπτά 
της ώρας  

Το σχετικό εκπαιδευτικό υλικό θα δομείται στο πλαίσιο συγκεκριμένου σεναρίου 
ανάπτυξης και ροής (story board), βάσει του οποίου καθορίζεται η ροή του προ-
γράμματος, η αλληλουχία των επιμέρους ενοτήτων, η εννοιολογική και επιμορφω-
τική τους διασύνδεση, οι προτεινόμενες αναπαραστάσεις της πληροφορίας, τα επι-
λεγόμενα μέσα κ.λπ.  

Βασική δομική μονάδα του υλικού των εν λόγω προγραμμάτων αποτελεί το μαθη-
σιακό αντικείμενο (learning object), πάντα σε συνάφεια με το επιμορφωτικό πρό-
γραμμα αναφοράς και την αντίστοιχη θεματική ενότητα, ενώ τα περιεχόμενα του 
υλικού για το εκάστοτε μαθησιακό αντικείμενο περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστο:  

 υλικό τεκμηρίωσης,  

 εκπαιδευτικούς στόχους,  

 πολυμεσικό εκπαιδευτικό υλικό,  

 βιβλιογραφικές αναφορές,  

 ερωτήσεις ή ασκήσεις αυτο-αξιολόγησης.  

Επιπλέον, στα συγκεκριμένα προγράμματα επιμόρφωσης ολοκληρώνεται μια σειρά 
από εργαλεία για την υποβοήθηση της διαδικασίας, όπως σελιδοδείκτες, σημειωμα-
τάριο, γλωσσάρι κ.λπ.  
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Επισημαίνεται ότι η διεξαγωγή των ασύγχρονων προγραμμάτων επιμόρφωσης 
προβλέπεται να υποστηρίζεται από την παρουσία Εκπαιδευτή, ο οποίος θα μπορεί 
να απαντά σε ερωτήσεις, να συντονίζει δραστηριότητες και να αναθέτει εργασίες. 
Εν τούτοις, το αντίστοιχο εκπαιδευτικό υλικό θα πρέπει να αναπτυχθεί με τρόπο 
που να υποστηρίζει και ασύγχρονα προγράμματα επιμόρφωσης χωρίς την υποστή-
ριξη Εκπαιδευτή.  

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού είναι :  

 Να διασφαλίζεται η ανεξαρτησία του εκπαιδευτικού υλικού από το λογισμικό δι-
ανομής.  

 Να διασφαλίζεται η δυνατότητα μεταφερσιμότητας αυτούσιου του εκπαιδευτικού 
υλικού σε τοπικά περιβάλλοντα εργασίας.  

Το υλικό, πριν την παράδοσή του, θα πρέπει να έχει υποστεί και αυτό γλωσσική 
και αισθητική επιμέλεια.  

Ως τελικό προϊόν, το εκπαιδευτικό υλικό θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον:  

 Σενάριο ανάπτυξης και ροής (story board), στο οποίο θα περιλαμβάνεται η τεκ-
μηρίωση του διδακτικού σχεδιασμού (Instructional Design).  

 Σύνθεση και οργάνωση του εκπαιδευτικού υλικού σε στοιχειώδεις μαθησιακές 
οντότητες (learning objects), σε συμμόρφωση με το επιμορφωτικό πρόγραμμα 
αναφοράς.  

 Εξειδίκευση και προσαρμογή των οδηγιών προς τους επιμορφωτές, στο πλαίσιο 
της αποτελεσματικής τους λειτουργίας από απόσταση και στο χώρο του ∆ιαδι-
κτύου (επικοινωνία, λήψη ανάδρασης).  

 Προτάσεις για πρόσθετο διδακτικό υλικό (βιβλία, βιντεοκασέτες, διευθύνσεις 
στο διαδίκτυο, άρθρα κ.ά.).  

 Μέθοδοι και εργαλεία αξιολόγησης προσαρμοσμένα στα χαρακτηριστικά και τις 
ιδιαιτερότητες του συγκεκριμένου περιβάλλοντος.  

Επισημαίνεται ότι το υλικό θα επιδιώκει την ενεργοποίηση της ατομικής συμμετο-
χής στη διαδικασία μάθησης αλλά και τη διαμόρφωση όρων συνεργατικού περι-
βάλλοντος (όταν οι εκπαιδευτικές διαδικασίες το επιτρέπουν).  

Από τεχνική άποψη, το συγκεκριμένο υλικό θα πρέπει να εστιάζει στην αποτελε-
σματική αξιοποίησή του στο περιβάλλον ∆ιαδικτύου και στους περιορισμούς που 
επιβάλλουν οι εναλλακτικοί τρόποι σύνδεσης των χρηστών. Επιπρόσθετα, θα πρέ-
πει να δοθεί έμφαση στις δυνατότητες πλοήγησης, ώστε να ενισχυθεί το αίσθημα 
ασφάλειας και χωρικού προσδιορισμού των χρηστών. Έμφαση, τέλος, θα πρέπει να 
δοθεί στις διαδραστικές δυνατότητες του υλικού, καθώς και στην ποιότητα και την 
πιστότητα του περιβάλλοντος αλληλεπίδρασης.  

Η συγκρότηση του εκπαιδευτικού υλικού θα συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα 
που αφορούν τη διαλειτουργικότητα Πληροφοριακών Συστημάτων ∆ιαχείρισης της 
Εκπαίδευσης και του Εκπαιδευτικού Περιεχομένου. Σε κάθε περίπτωση, το Content 
Packaging και Communication θα συμμορφώνεται με τα πρότυπα AICC: CMI 
guidelines and recommendations (course structure file) και ADL: Sharable Con-
tent Object Model (SCORM 2004). 

Παραδοτέα :  

Π2: Ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό των Προγραμμάτων ∆ια Βίου Εκπαίδευ-
σης των Αξόνων 2, 3 και 4  (24 τίτλοι) σε μορφή κατάλληλη για άμεση εν-
σωμάτωση στο λογισμικό διανομής, συμπεριλαμβανομένων των αντίστοι-
χων Οδηγών Εκπαιδευτή (24).  

Π3: Σενάριο ανάπτυξης και ροής (Story board), στο οποίο θα περιλαμβά-
νεται η τεκμηρίωση του διδακτικού σχεδιασμού (Instructional Design).  
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22..22..33  ΕΕκκππααιιδδεευυττιικκήή  ΥΥπποοσσττήήρριιξξηη  ΜΜααθθηημμάάττωωνν  ee--LLeeaarrnniinngg  

Κατά τη λειτουργία της εκπαίδευσης μέσω διαδικτύου, είναι αναγκαία η ύπαρξη 
εκπαιδευτών (e-tutors), οι οποίοι παρακολουθούν την πορεία των εκπαιδευομέ-
νων, απαντούν σε ερωτήσεις, παρέχουν διευκρινίσεις, έχουν παρουσία στο forum 
του πληροφοριακού συστήματος και γενικότερα επιλύουν όποιο ζήτημα εκπαιδευ-
τικής φύσεως προκύψει. Ο ρόλος αυτός έχει αναληφθεί από τους εκπαιδευτές του 
τμήματος της δια ζώσης εκπαίδευσης. 

Σε κάθε περίπτωση όμως, θεωρείται αναγκαία η υποστήριξη των παραπάνω e-
tutors / εκπαιδευτών από εξειδικευμένα στελέχη του Αναδόχου, τα οποία θα διαθέ-
τουν γνώση, τόσο του εκπαιδευτικού υλικού, όσο και θεμάτων που άπτονται της 
ειδικότερης μεθοδολογίας που χρησιμοποιείται από την Αναθέτουσα Αρχή για την 
υλοποίηση των εν λόγω Προγραμμάτων ∆ια Βίου Εκπαίδευσης (μεθοδολογία μι-
κτής εκπαίδευσης: συνδυασμός εκπαίδευσης στην αίθουσα και e-learning).  

Στο πλαίσιο αυτό, ο ανάδοχος οφείλει να εξασφαλίσει τη διαθεσιμότητα εξειδικευ-
μένων στελεχών / συνεργατών του σε καθημερινή βάση με διευρυμένο ωράριο 
(κατά τις περιόδους υλοποίησης των Προγραμμάτων ∆ια Βίου Εκπαίδευσης των 
Αξόνων 2, 3 και 4) και σε ικανό αριθμό έτσι ώστε να καλύπτουν, στο πλαίσιο λει-
τουργίας της πλατφόρμας e-learning, το σύνολο των εμπλεκομένων χρηστών (e-
tutors, εκπαιδευόμενοι).   

Παραδοτέα: 

Π4: Σχέδιο παροχής υπηρεσιών εκπαιδευτικής υποστήριξης μαθημάτων    
e-learning (για τα Προγράμματα ∆ια Βίου Εκπαίδευσης των Αξόνων 2, 3 
και 4) 

Π5: Αναφορές εκπαιδευτικής υποστήριξης μαθημάτων e-learning (για τα 
Προγράμματα ∆ια Βίου Εκπαίδευσης των Αξόνων 2, 3 και 4) 

 

22..22..44  ΕΕξξεειιδδιικκεευυμμέέννηη  ΤΤεεχχννιικκήή  ΥΥπποοσσττήήρριιξξηη  ΜΜααθθηημμάάττωωνν  ee--LLeeaarrnniinngg  ((ee--
LLeeaarrnniinngg  MMaannaaggeemmeenntt))  

Για την εύρυθμη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος παροχής εκπαιδευτι-
κών υπηρεσιών, αρμόδια στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής έχουν αναλάβει τη δια-
χείριση των χρηστών και την διαβαθμισμένη πρόσβασή τους στο σύστημα. 

Ο Ανάδοχος οφείλει να παρέχει υποστήριξη στις παραπάνω λειτουργίες, μέσω εξει-
δικευμένων στελεχών / συνεργατών του, τα οποία θα αναλάβουν τη συντήρηση 
του λογισμικού διακίνησης του εκπαιδευτικού υλικού, την ένταξη του νέου ψηφια-
κού εκπαιδευτικού υλικού (Προγράμματα ∆ια Βίου Εκπαίδευσης Αξόνων 2, 3 και 4) 
στο σύστημα, την επίλυση θεμάτων ασφάλειας δεδομένων, τη διενέργεια των ανα-
γκαίων ανανεώσεων και αναβαθμίσεων και, γενικότερα, τη διαχείριση όλων των 
ζητημάτων τεχνικής φύσεως τα οποία προκύπτουν. 

Παραδοτέα: 

Π6: Σχέδιο παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης συστήματος e-
learning (για τα Προγράμματα ∆ια Βίου Εκπαίδευσης των Αξόνων 2, 3 και 
4) 

Π7: Αναφορές τεχνικής  υποστήριξης συστήματος e-learning (για τα Προ-
γράμματα ∆ια Βίου Εκπαίδευσης των Αξόνων 2, 3 και 4) 
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22..22..55  ΠΠααρρααγγωωγγήή  υυπποοσσττηηρριικκττιικκώώνν  εερργγααλλεείίωωνν  

Για την πληρέστερη παροχή των υπηρεσιών εκπαίδευσης, καθώς και για την προ-
σέλκυση περισσότερων ενδιαφερομένων, θα αναπτυχθούν ηλεκτρονικά εργαλεία 
υποστήριξης της λειτουργίας των επιχειρήσεων και των εκπαιδευομένων του χώ-
ρου του εμπορίου.  

Για να μπορούν να λειτουργήσουν αυτά τα εργαλεία η ΕΣΕΕ θα παράσχει στον Α-
νάδοχο επιχειρηματικά δεδομένα από μελέτες ή άλλα στοιχεία που έχει στη διάθε-
σή της πάνω στα οποία θα υλοποιηθούν τα διάφορα σενάρια που θα υποστηρίζο-
νται από τα εργαλεία αυτά.  Ειδικότερα θα δημιουργηθούν τα παρακάτω τρία ερ-
γαλεία. 

ΕΡΜΕΙΟΝ ΕΠΕ: 

Το εργαλείο θα αξιοποιηθεί προκειμένου να κατευθύνει τους χρήστες του συστή-
ματος σε σχέση με τα προγράμματα που θα παρακολουθήσουν σε σχέση πάντα και 
με τις ανάγκες της επιχείρησής τους.  Προκειμένου να καταστεί εφικτή η παραπά-
νω δυνατότητα θα πρέπει οι ενότητες των επιμέρους μαθημάτων – προγραμμάτων 
κατάρτισης να διαθέτουν την απαραίτητη τεκμηρίωση όσον αφορά τον πληθυσμό 
στόχο καθώς επίσης και τις γνωστικές και επιχειρηματικές ανάγκες που ικανοποι-
ούν. Συγκεκριμένα και για κάθε ενότητα μαθήματος θα πρέπει να τηρούνται στοι-
χεία σχετικά με το είδος και το μέγεθος της εμπορικής επιχείρησης στην οποία α-
πευθύνεται, τις δραστηριότητες της επιχείρησης τις οποίες αφορά, την ομάδα του 
στελεχιακού δυναμικού που κατά προτεραιότητα αφορά κλπ.  Επίσης και για κάθε 
ενότητα των επιμέρους μαθημάτων θα πρέπει να περιγράφονται οι απαιτήσεις ή / 
και οι αδυναμίες μιας επιχείρησης τις οποίες καλείται το συγκεκριμένο μάθημα να 
καλύψει / θεραπεύσει  (πχ διεύρυνση πελατειακής βάσης, ορθολογική διαχείριση 
προσωπικού, οικονομική διαχείριση, ανάπτυξη προϊόντων κτλ).    

Στο πνεύμα αυτό οι εκπαιδευόμενοι  θα είναι σε θέση να παρακολουθούν και να 
συμμετέχουν στις επιμέρους ενότητες των προγραμμάτων στη βάση προτάσεων 
που θα τους γίνονται από την εφαρμογή ως αποτέλεσμα της εισαγωγής –από 
πλευράς τους- κάποιων στοιχείων που αφορούν την επιχείρησή τους. Εν πρώτοις 
οι εκπαιδευόμενοι  θα καλούνται να επιλέξουν το είδος και το μέγεθος της επιχεί-
ρησής τους, στη συνέχεια τον αριθμό των εργαζομένων, τη διάρθρωση της επιχεί-
ρησης, τον τομέα στον οποίο η επιχείρηση κινείται και τους στόχους τους οποίους 
θέτει ο εκπαιδευόμενος για την επιχείρηση του. Η εφαρμογή θα περιέχει στοιχεία 
τα οποία με παραμετρικό τρόπο θα μπορούν να μεταβάλλονται και τα οποία θα δη-
μιουργούν μία εικονική πραγματικότητα σχετικά με την απεικόνιση της κατάστασης 
της αγοράς, κλπ. Ο εκπαιδευόμενος θα θέτει τους στόχους για την επιχείρηση του 
και θα αποτυπώνει την κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα η επιχείρηση στην 
οποία ανήκει. Η αποτύπωση θα γίνει με βάση τις παραμέτρους που θα έχουν ληφ-
θεί υπόψη για τη λειτουργία του εργαλείου ΕΡΜΕΙΟΝ ΕΠΕ και σε συνδυασμό με 
εικόνα που θα έχει αποτυπωθεί στο εργαλείο από τα δεδομένα που θα έχει στη βά-
ση του και θα έχουν παρασχεθεί από την ΕΣΕΕ θα του προτείνονται μέθοδοι για να 
πετύχει τους στόχους οι οποίοι θα εμφανίζονται ότι δεν επιτυγχάνονται (δείκτες οι 
οποίοι για παράδειγμα θα είναι αρνητικοί). Οι προτεινόμενοι στόχοι για να επιτευ-
χθούν θα προϋποθέτουν ότι υπάρχει και η απαραίτητη γνώση από την πλευρά του 
εκπαιδευόμενου και θα προτείνουν την παρακολούθηση συγκεκριμένων ενοτήτων 
από τα προτεινόμενα στα εκπαιδευτικά προγράμματα του έργου ή άλλων που πι-
θανά θα έχει η ΕΣΕΕ ή πρόκειται να δημιουργήσει και μετά τη λήξη του παρόντος 
έργου. Προτού ο εκπαιδευόμενος παρακολουθήσει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που 
θα αποτελείται από τις προτεινόμενες ενότητες θα περνάει από ένα τεστ προαξιο-
λόγησης από ερωτήσεις συνδεδεμένες με την γνώση της κάθε ενότητας και ανάλο-
γα εάν ξέρει το αντικείμενο της ενότητας αυτό θα αφαιρείται από το τελικό πρό-
γραμμα που θα παρακολουθήσει. Με αυτή τη διαδικασία θα δημιουργούνται εξατο-
μικευμένα προγράμματα κατάρτισης για κάθε εκπαιδευόμενο ανάλογα με τις απαι-
τήσεις της επιχείρησης που ανήκει, τους στόχους που θέτει και την προϋπάρχουσα 
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γνώση που θα έχει. Ως αποτέλεσμα ο χρήστης θα λαμβάνει λίστα με τα προτεινό-
μενα προγράμματα. 

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: 

Το συγκεκριμένο εργαλείο θα κληθεί να λειτουργήσει ως screening tool για την 
«κατάσταση» μιας επιχείρησης, καθώς και ως εργαλείο ανίχνευσης εκπαιδευτικών 
αναγκών σε σχέση πάντα με τα δεδομένα της επιχείρησης.   Προκειμένου το εργα-
λείο να είναι σε θέση να παράσχει τη συγκεκριμένη λειτουργικότητα θα πρέπει κατ’ 
αρχήν τα επιχειρηματικά δεδομένα τα οποία  θα παρασχεθούν από την ΕΣΕΕ να 
είναι σε θέση να σκιαγραφήσουν μια επιχείρηση ανάλογα με τον κλάδο στον οποίο 
ανήκει, την κερδοφορία ή την δημιουργία ζημιών, την ρευστότητα που διαθέτει 
τον δανεισμό την προοπτική το μέγεθος κλπ. (παράμετροι για τις οποίες θα υπάρ-
χουν δεδομένα).  Τα συγκεκριμένα δεδομένα θα πρέπει να αφορούν τόσο στην 
οικονομική κατάσταση (στοιχεία που προέρχονται από τον ισολογισμό), όσο και 
στοιχεία που αφορούν το προσωπικό, την εποχικότητα κτλ.   

Το εργαλείο μέτρησης το οποίο θα αναπτυχθεί εφόσον θα είναι εφοδιασμένο με 
στοιχεία τα οποία θα παρασχεθούν από την ΕΣΕΕ θα υποστηρίζουν διάφορα μοντέ-
λα λειτουργίας μιας επιχείρησης σύμφωνα με τιμές παραμέτρων οι οποίες θα μπο-
ρούν να κυμανθούν σε συγκεκριμένα όρια.  Βάζοντας ο εκπαιδευόμενος τις δικές 
του τιμές (ανάλογα με τα στοιχεία της δικής του επιχείρησης) θα μπορεί με διαδι-
κασίες πολυκριτήριας ανάλυσης να έχει μια εικόνα της κατάστασης της επιχείρησης 
του  και θα ενημερώνεται για τα σημεία κινδύνου που εμφανίζονται στη λειτουργία 
της  

Το εργαλείο θα επεξεργάζεται τα παραπάνω στοιχεία σε σχέση με τις παραμέτρους 
του συγκεκριμένου μοντέλου και θα επιστρέφει αφενός μεν τη διάγνωση σε σχέση 
με την κατάσταση της επιχείρησης, καθώς και προτάσεις συμμετοχής σε προγράμ-
ματα κατάρτισης σε σχέση με τις αδυναμίες που θα διαγνωστούν και σε συνεργα-
σία με το εργαλείο ΕΡΜΕΙΟΝ ΕΠΕ. 

ΠΑΙΓΝΙ∆Ι ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ: 

Το παιγνίδι θα αξιοποιεί τα δεδομένα του εργαλείου μέτρησης Παραγωγικότητας 
και Ανταγωνιστικότητας, πραγματοποιώντας ωστόσο ένα βήμα παραπάνω στην α-
ξιοποίηση των παραπάνω δεδομένων.   Συγκεκριμένα θα θεωρείται ότι υπάρχει μία 
αγορά ενός προϊόντος, με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά στην οποία δραστηριοποι-
ούνται κάποιες επιχειρήσεις σε καθεστώς έντονου ανταγωνισμού, τις οποίες διοι-
κούν οι «παίκτες». Οι «παίκτες»  θα μπορούν να δώσουν τα στοιχεία μιας «εικονι-
κής» επιχείρησης και έχοντας στοιχεία για την τρέχουσα κατάσταση της αγοράς 
(Μέσες πωλήσεις ανά παίχτη, Μέση τιμή του προϊόντος στην αγορά, Μέση διαφή-
μιση  κλπ),  να διαπιστώσουν ως αποτέλεσμα την σημερινή κατάστασή της σε πε-
ρίπτωση που αυτή θα λειτουργούσε  Στην αρχή κάθε περιόδου, ο κάθε παίχτης, 
έχει στην διάθεσή του τις παραμέτρους λειτουργίας της αγοράς. Αυτές θα αφορούν 
ενδεικτικά: Στοιχεία παραγωγής (ύλες ανά μονάδα προϊόντος (κόστος Υλών), ερ-
γατικά, εργατικά υπερωικά, overhead παραγωγής, κόστος διατήρησης αποθέματος 
υλών και προϊόντων, κόστος αγοράς ετοίμου προϊόντος κλπ.)  Στοιχεία Επενδύσε-
ων (κόστος επενδύσεων, συντελεστής αποσβέσεων κλπ.) Στοιχεία Χρηματοοικονο-
μικά (πιστώσεις προμηθευτών, επιτόκιο κεφαλαίου κίνησης, επιτόκιο  δανείων 
κλπ.) Θα είναι δυνατή η μεταβολή συγκεκριμένων παραμέτρων ώστε να υπάρχει 
εξοικείωση με την πολυπλοκότητα της πραγματικής οικονομίας και θα παρέχεται 
στον παίκτη η δυνατότητα να σχηματίσει μια εικόνα σχετικά με τα αποτελέσματα 
που επιφέρει η συγκεκριμένη μεταβολή στην εικόνα της επιχείρησης.   Τέλος το 
παιγνίδι θα πρέπει να είναι σε θέση να ολοκληρώνει και να ομαδοποιεί στοιχεία για 
τη σύνθεση της εικόνας επιμέρους κλάδων της αγοράς, εμπλουτίζοντάς τα με επι-
μέρους στοιχεία (μέγεθος, δείκτης κορεσμού, εξαγωγές, ανταγωνιστικότητα κτλ).   
Στο πλαίσιο αυτό οι εικονικές επιχειρήσεις με τις οποίες θα κληθούν να αλληλεπι-
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δράσουν οι χρήστες θα μπορούν να ενταχθούν και στο πλαίσιο συγκεκριμένων 
κλάδων και να αντλήσουν στοιχεία από αυτούς, παρέχοντας ταυτόχρονα στοιχεία 
για τη διαμόρφωση των συγκεκριμένων κλάδων.  Το παιχνίδι προσομοίωσης ουσι-
αστικά θα ολοκληρώνει τις λειτουργικές δυνατότητες του εργαλείου ΕΡΜΕΙΟΝ ΕΠΕ 
και του εργαλείου ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  επιτρέποντας ταυτόχρονα την παραμετροποίηση όχι 
μόνο των δεδομένων της επιχείρησης που θα εισάγει ο εκπαιδευόμενος αλλά δίνο-
ντας και την δυνατότητα στον εκπαιδευόμενο να αλλάζει και τις παραμέτρους του 
«εικονικού» κόσμου μέσα στον οποίο θα λειτουργεί η επιχείρηση και να μπορεί να 
βλέπει στοιχεία σχετικά με την πορεία και τον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης 
στο εκάστοτε περιβάλλον.  

Όπως φαίνεται από την περιγραφή των εργαλείων η λειτουργία τους θα είναι πα-
ραμετρική και θα βασίζεται σε παραμέτρους για τις οποίες θα υπάρχουν στοιχεία 
είτε από την ΕΣΕΕ ή θα μπορούν να εισαχθούν από τους χρήστες εκπαιδευόμε-
νους. 

Παραδοτέα: 

Π8: ΕΡΜΕΙΟΝ ΕΠΕ: Λογισμικό, Οδηγίες εγκατάστασης, Οδηγίες χρήσης, 
Παραδειγματικά Σενάρια Χρήσης, Πηγαίος κώδικας 

Π9: ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗ-
ΤΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: Λογισμικό, Οδηγίες εγκατάστασης, Οδη-
γίες χρήσης, Παραδειγματικά Σενάρια Χρήσης, Πηγαίος κώδικας 

Π10: ΠΑΙΓΝΙ∆Ι ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ: Λογισμικό, Οδηγίες εγκατάστασης, Οδη-
γίες χρήσης, Παραδειγματικά Σενάρια Χρήσης, Πηγαίος κώδικας 
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Στο πλαίσιο του έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει στην Ε.Σ.Ε.Ε. τα ακό-
λουθα παραδοτέα σύμφωνα με το εξής χρονοδιάγραμμα:  

 Π1: Εκπαιδευτικό υλικό (για εκπαίδευση «στην τάξη») των Προγραμμάτων ∆ια 
Βίου Εκπαίδευσης των Αξόνων 2, 3 και 4  (24 τίτλοι) σε μορφή κατάλληλη για 
άμεση εκτύπωση, συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων Οδηγών Εκπαιδευτή 
(24).  

Το παραδοτέο αυτό θα περιλαμβάνει τα αναφερόμενα στην ενότητα 2.2.1 του 
ως άνω περιγραφόμενου αντικειμένου του έργου. Ο Ανάδοχος, οφείλει να πα-
ραδώσει στην αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής Έργου (ΕΠ-
ΠΕ), το εκπαιδευτικό υλικό ενός Προγράμματος ∆ια Βίου Εκπαίδευσης με εξο-
λοκλήρου νέο εκπαιδευτικό υλικό (ήτοι το εκπαιδευτικό υλικό ενός εκ των 
Π∆ΒΕ με α/α από 8 έως 13 του Άξονα 2 ή των Π∆ΒΕ του Άξονα 4), το οποίο θα 
αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης και θα έχει ρόλο «πιλότου», εντός ενός (1) 
μηνός από την υπογραφή της σύμβασης.  

Το σύνολο του παραδοτέου θα πρέπει να υποβληθεί στην αρμόδια Επιτροπή 
Παρακολούθησης & Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ) το αργότερο εντός τριών (3) 
μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.  

 Π2: Ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό των Προγραμμάτων ∆ια Βίου Εκπαίδευσης 
των Αξόνων 2, 3 και 4  (24 τίτλοι) σε μορφή κατάλληλη για άμεση ενσωμάτω-
ση στο λογισμικό διανομής, συμπεριλαμβανομένου του Οδηγού Εκπαιδευτή.  

Το παραδοτέο αυτό θα περιλαμβάνει τα αναφερόμενα στην ενότητα 2.2.2 του 
ως άνω περιγραφόμενου αντικειμένου του έργου. Ο Ανάδοχος, οφείλει να πα-
ραδώσει στην αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής Έργου (ΕΠ-
ΠΕ), το ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό ενός Προγράμματος ∆ια Βίου Εκπαίδευσης 
με εξ ολοκλήρου νέο εκπαιδευτικό υλικό (ήτοι το εκπαιδευτικό υλικό ενός εκ 
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των Π∆ΒΕ με α/α από 8 έως 13 του Άξονα 2 ή των Π∆ΒΕ του Άξονα 4), το ο-
ποίο θα αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης και θα έχει ρόλο «πιλότου», εντός 
ενός (1) μηνός από την υπογραφή της σύμβασης.  

Το σύνολο του παραδοτέου θα πρέπει να υποβληθεί στην αρμόδια Επιτροπή 
Παρακολούθησης & Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ) το αργότερο εντός τριών (3) 
μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.  

 Π3: Σενάριο ανάπτυξης και ροής (story board), στο οποίο θα περιλαμβάνεται η 
τεκμηρίωση του διδακτικού σχεδιασμού (Instructional Design).  

Το παραδοτέο αυτό θα περιλαμβάνει τα αναφερόμενα στην ενότητα 2.2.2 του 
ως άνω περιγραφόμενου αντικειμένου του έργου. Ο Ανάδοχος, οφείλει να πα-
ραδώσει στην αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής Έργου (ΕΠ-
ΠΕ), το Σενάριο ανάπτυξης και ροής (story board) ενός Προγράμματος ∆ια Βί-
ου Εκπαίδευσης με εξολοκλήρου νέο εκπαιδευτικό υλικό (ήτοι το εκπαιδευτικό 
υλικό ενός εκ των Π∆ΒΕ με α/α από 8 έως 13 του Άξονα 2 ή των Π∆ΒΕ του Ά-
ξονα 4), το οποίο θα αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης και θα έχει ρόλο «πι-
λότου», εντός ενός (1) μηνός από την υπογραφή της σύμβασης.  

Το σύνολο του παραδοτέου θα πρέπει να υποβληθεί στην αρμόδια Επιτροπή 
Παρακολούθησης & Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ) το αργότερο εντός τριών (3) 
μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.  

 Π4: Σχέδιο παροχής υπηρεσιών εκπαιδευτικής υποστήριξης μαθημάτων e 
Learning (για τα Προγράμματα ∆ια Βίου Εκπαίδευσης των Αξόνων 2, 3 και 4). 

Το Παραδοτέο αυτό θα περιλαμβάνει τα αναφερόμενα στην ενότητα 2.2.3 του 
ως άνω περιγραφόμενου αντικειμένου του έργου. Το παραδοτέο αυτό θα πρέ-
πει να υποβληθεί στην αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής Έρ-
γου (ΕΠΠΕ) το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία υπογρα-
φής της σύμβασης. Ο Ανάδοχος, οφείλει να παρέχει τις υπηρεσίες που αποτε-
λούν το εν λόγω παραδοτέο, μέχρι τη λήξη της σύμβασης, στο πλαίσιο των εκ-
παιδευτικών διαδικασιών του προγράμματος. 

 Π5: Αναφορές εκπαιδευτικής υποστήριξης μαθημάτων e learning (για τα Προ-
γράμματα ∆ια Βίου Εκπαίδευσης των Αξόνων 2, 3 και 4). 

Το Παραδοτέο αυτό θα περιλαμβάνει τα αναφερόμενα στην ενότητα 2.2.3 του 
ως άνω περιγραφόμενου αντικειμένου του έργου. Το παραδοτέο αυτό θα υπο-
βάλλεται στην αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής Έργου (ΕΠ-
ΠΕ) εντός δύο (2) εβδομάδων από την ημερομηνία ολοκλήρωσης κάθε Προ-
γράμματος ∆ια Βίου Εκπαίδευσης (των Αξόνων 2,3 και 4).  

 Π6: Σχέδιο παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης συστήματος e-learning 
(για τα Προγράμματα ∆ια Βίου Εκπαίδευσης των Αξόνων 2, 3 και 4). 

Το Παραδοτέο αυτό θα περιλαμβάνει τα αναφερόμενα στην ενότητα 2.2.4 του 
ως άνω περιγραφόμενου αντικειμένου του έργου. Το παραδοτέο αυτό θα πρέ-
πει να υποβληθεί στην αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής Έρ-
γου (ΕΠΠΕ) το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία υπογρα-
φής της σύμβασης. Ο Ανάδοχος, οφείλει να παρέχει τις υπηρεσίες που αποτε-
λούν το εν λόγω παραδοτέο, μέχρι τη λήξη της σύμβασης, στο πλαίσιο των εκ-
παιδευτικών διαδικασιών του προγράμματος. 

 Π7: Αναφορές τεχνικής  υποστήριξης συστήματος e-learning (για τα Προγράμ-
ματα ∆ια Βίου Εκπαίδευσης των Αξόνων 2, 3 και 4) 

Το Παραδοτέο αυτό θα περιλαμβάνει τα αναφερόμενα στην ενότητα 2.2.4 του 
ως άνω περιγραφόμενου αντικειμένου του έργου. Το παραδοτέο αυτό θα υπο-
βάλλεται στην αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής Έργου (ΕΠ-
ΠΕ) κάθε δύο μήνες από την ημερομηνία έναρξης της υλοποίησης των εκπαι-



∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 3 «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ», ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ «ΕΡΜΕΙΟΝ 2 - ΠΡΟΓΡΑΜ-
ΜΑΤΑ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΠ7 / ΑΠ8 / ΑΠ9)» 

σελ. 29 από 103 

δευτικών προγραμμάτων  μέχρι τη λήξη της σύμβασης, στο πλαίσιο των εκπαι-
δευτικών διαδικασιών του προγράμματος. 

 Π8:ΕΡΜΕΙΟΝ ΕΠΕ: Λογισμικό, Οδηγίες εγκατάστασης, Οδηγίες χρήσης, Παρα-
δειγματικά Σενάρια Χρήσης, Πηγαίος κώδικας.  

Το Παραδοτέο αυτό θα περιλαμβάνει τα αναφερόμενα στην ενότητα 2.2.5 του 
ως άνω περιγραφόμενου αντικειμένου του έργου. Το παραδοτέο αυτό θα πρέ-
πει να υποβληθεί στην αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής Έρ-
γου (ΕΠΠΕ) το αργότερο εντός τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία υπο-
γραφής της σύμβασης.  

 Π9: ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: Λογισμικό, Οδηγίες εγκατάστασης, Οδηγίες χρήσης, 
Παραδειγματικά Σενάρια Χρήσης, Πηγαίος κώδικας. Το Παραδοτέο αυτό θα πε-
ριλαμβάνει τα αναφερόμενα στην ενότητα 2.2.5 του ως άνω περιγραφόμενου 
αντικειμένου του έργου. Το παραδοτέο αυτό θα πρέπει να υποβληθεί στην αρ-
μόδια Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ) το αργότερο ε-
ντός τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.  

 Π10: ΠΑΙΓΝΙ∆Ι ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ: Λογισμικό, Οδηγίες εγκατάστασης, Οδηγίες 
χρήσης, Παραδειγματικά Σενάρια Χρήσης, Πηγαίος κώδικας. Το Παραδοτέο αυτό 
θα περιλαμβάνει τα αναφερόμενα στην ενότητα 2.2.5 του ως άνω περιγραφό-
μενου αντικειμένου του έργου. Το παραδοτέο αυτό θα πρέπει να υποβληθεί 
στην αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ) το αργό-
τερο εντός τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβα-
σης.  

Η Ε.Σ.Ε.Ε., κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της Επιτροπής Παρακολούθησης & 
παραλαβής του Έργου, μπορεί:  

 Να εγκρίνει κάθε παραδοτέο του Αναδόχου ως έχει,  

 Να ζητήσει την αναμόρφωση και επανυποβολή των παραδοτέων του Αναδόχου, 
εφόσον, κατά την κρίση της, αυτά δεν τεκμηριώνονται επαρκώς. Στην περίπτω-
ση αυτή ακολουθείται η διαδικασία του Άρθρου 7 του Κεφαλαίου Ι του Μέρους 
Β της παρούσας.  
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Το έργο του Αναδόχου αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης και διαρκεί μέχρι 
και την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου των πράξεων «ΕΡΜΕΙΟΝ 2 – Προ-
γράμματα ∆ια Βίου Εκπαίδευσης για το ανθρώπινο δυναμικό των εμπορικών επι-
χειρήσεων (ΑΠ7, ΑΠ8, ΑΠ9)» (30/06/2013). Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δι-
καίωμα παράτασης του έργου στο σύνολο του ή σε επιμέρους παραδοτέα, καθώς 
και της αντίστοιχης σύμβασης χωρίς υπέρβαση του συνολικού ποσού της σύμβα-
σης.  

Επισημαίνεται επίσης ότι η Αναθέτουσα Αρχή έχει τη δυνατότητα να προσφύγει 
οποτεδήποτε στη διαδικασία και τις προϋποθέσεις του άρθρου 25 παρ. 4 περ. β’ 
του π.δ. 60/2007. Η δυνατότητα αυτή μνημονεύεται και στη σύμβαση με τον Ανά-
δοχο. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου που θα αναλάβει να υλοποιήσει ο Ανάδο-
χος του παρόντος διαγωνισμού συμπεριλαμβανομένης της αμοιβής του, ανέρχεται 
κατά ανώτατο όριο στο ποσό των 227.642,28 ευρώ, πλέον του αναλογούντος 
ΦΠΑ, που ανέρχεται στο ποσό των 52.357,72 ευρώ και βαρύνει την Αναθέτουσα 
Αρχή, ήτοι, ο συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος έργου συμπεριλαμβανομέ-
νου του ΦΠΑ ανέρχεται σε διακόσιες ογδόντα χιλιάδες ευρώ (280.000,00 €) 
που αναλύεται σε: 
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 118.059,90€ (συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ), που είναι ο 
προϋπολογισμός του ΥΕ3 της πράξης «ΕΡΜΕΙΟΝ 2 – Προγράμματα ∆ια Βίου 
Εκπαίδευσης για το ανθρώπινο δυναμικό των εμπορικών επιχειρήσεων, Α.Π. 7 - 
8 Περιφέρειες Σύγκλισης» (ΚΩ∆. ΟΠΣ: 277690), 

 151.632,25€ (συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ), που είναι ο 
προϋπολογισμός του ΥΕ3 της πράξης «ΕΡΜΕΙΟΝ 2 – Προγράμματα ∆ια Βίου 
Εκπαίδευσης για το ανθρώπινο δυναμικό των εμπορικών επιχειρήσεων, Α.Π. 8 - 
3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» (ΚΩ∆. ΟΠΣ: 277700), 

 10.307,25€ (συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ), που είναι ο προ-
ϋπολογισμός του ΥΕ3 της πράξης «ΕΡΜΕΙΟΝ 2 – Προγράμματα ∆ια Βίου Εκπαί-
δευσης για το ανθρώπινο δυναμικό των εμπορικών επιχειρήσεων, Α.Π. 9 - 2 
Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου» (ΚΩ∆. ΟΠΣ: 277701) 

 

Σε περίπτωση λύσης της σύμβασης για οποιοδήποτε λόγο πριν την κάλυψη του 
παραπάνω συνολικού προϋπολογισμού ο Ανάδοχος απεκδύεται κάθε δικαιώματός 
του για το υπόλοιπο ποσό.  

Σε περίπτωση κάλυψης του συνολικού προϋπολογισμού πριν τη λήξη της σύμβα-
σης η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια και αζημίως για την Αναθέτουσα Αρχή, επιφυ-
λαττομένων και μη θιγομένων των νομίμων δικαιωμάτων της έναντι του Αναδό-
χου.  
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ΜΕΡΟΣ Β  
 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο παρών ανοικτός διεθνής διαγωνισμός διενεργείται με σκοπό την επιλογή Αναδό-
χου για το υποέργο 3 «Εκπόνηση και προσαρμογή εκπαιδευτικού υλικού και 
ηλεκτρονικών εργαλείων εκπαίδευσης», στο πλαίσιο των Πράξεων «ΕΡΜΕΙ-
ΟΝ 2 - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ∆Υ-
ΝΑΜΙΚΟ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΠ7 / ΑΠ8 / ΑΠ9)».  

Η συμμετοχή στον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό με την παρούσα διακήρυξη είναι 
ανοιχτή, επί ίσοις όροις, σε όσους πληρούν τις νομικές, οικονομικές και τεχνικές 
προϋποθέσεις που προβλέπονται στη ∆ιακήρυξη και διαθέτουν την απαιτούμενη 
επαγγελματική επάρκεια και εμπειρία.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι  
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1.1.1. ∆ικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, 
ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που είναι εγκα-
τεστημένα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στα κράτη – μέλη της 
Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ή στα κράτη – μέλη που έχουν 
υπογράψει την Συμφωνία περί ∆ημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το ν. 2513/97 (ΦΕΚ 139/Α), υπό 
τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την Σ∆Σ, ή σε τρίτες χώρες που έχουν συ-
νάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την ΕΕ.  

∆ικαιούμενοι συμμετοχής είναι επίσης τα νομικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί με 
την νομοθεσία κράτους – μέλους της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή κράτους – μέλους που έχει 
υπογράψει την Σ∆Σ ή τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την 
ΕΕ και έχουν την κεντρική του διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την έδρα 
του στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω χωρών.  

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ως άνω, θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον πενταετή 
(5ετή), αποδεδειγμένη ενασχόληση και ικανότητες, εξειδικευμένες γνώσεις, σημα-
ντική και τεκμηριωμένη εμπειρία. Ειδικότερα ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να 
διαθέτει (μεμονωμένα ή αθροιστικά) την κατάλληλα τεκμηριωμένη και αποδεδειγ-
μένη εμπειρία σε έργα που αφορούν την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για την 
υποστήριξη ενεργειών κατάρτισης – επιμόρφωσης τόσο παραδοσιακής (σεμιναρια-
κού τύπου) όσο και προγραμμάτων ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης).  

Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση 
συμμετοχής, καταθέτοντας με την προσφορά του (εντός του Φακέλου ∆ικαιολογη-
τικών) τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης:  

 Πίνακα των κυριότερων έργων που εκτέλεσε ή στα οποία συμμετείχε ο υποψή-
φιος Ανάδοχος και ολοκλήρωσε επιτυχώς κατά τα πέντε (5) τελευταία έτη και 
είναι συναφή με το υπό ανάθεση Έργο και ειδικότερα:  

 Παροχή Υπηρεσιών Εκπαιδευτικής και Τεχνικής Υποστήριξης διαδικασιών elearn-
ing.   

 Ανάπτυξη ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού για την υποστήριξη προγραμμάτων 
ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης  

 Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για την υποστήριξη ενεργειών παραδοσιακής 
κατάρτισης – επιμόρφωσης (σεμιναριακού τύπου).  
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Επισημαίνεται ότι τα έργα που θα παρουσιάσει ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει, 
αθροιστικά, να αποδεικνύουν την εμπειρία του και στις 3 ως άνω κατηγορίες.  

 Εάν ο Πελάτης είναι ∆ημόσιος Φορέας ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται 
πιστοποιητικό ή πρωτόκολλο παραλαβής που συντάσσεται από την αρμόδια ∆η-
μόσια Αρχή.  

  Εάν ο Πελάτης είναι ιδιώτης, ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται δήλωση 
είτε του ιδιώτη, είτε του υποψηφίου Αναδόχου, και όχι η σχετική Σύμβαση Έρ-
γου.  

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ως άνω, θα πρέπει να πληρούν τους όρους που κα-
θορίζονται στα ∆ικαιολογητικά Συμμετοχής, όπως αναλύονται στην παράγραφο 1.3 
της παρούσας, και τις απαιτήσεις για τη στελέχωση της προτεινόμενης Ομάδας Έρ-
γου, όπως αυτές παρουσιάζονται στο Κεφάλαιο ΙΙ της παρούσας .  

Στον διαγωνισμό δεν μπορούν να συμμετέχουν είτε αυτόνομα είτε ως μέλη ένωσης 
ή κοινοπραξίας εξωχώριες (off-shore) εταιρείες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρ-
θρο 4 παρ. 4 ν. 3310/2005.  

1.1.2. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλ-
λουν κοινή προσφορά, πρέπει να ασκούν δραστηριότητες συναφείς με το αντικεί-
μενο της διακήρυξης.  

Στην περίπτωση των ενώσεων ή κοινοπραξιών, αρκεί και ένα μέλος αυτών να α-
σκεί δραστηριότητες απολύτως συναφείς με το αντικείμενο του παρόντος έργου.  

1.1.3. Στην περίπτωση των ενώσεων, αυτές δεν απαιτείται να έχουν λάβει συγκε-
κριμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν προσφορά. Η Αναθέτουσα Αρχή 
διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από την υποψήφια ένωση, στην περίπτωση που 
αυτή επιλεγεί ως Ανάδοχος του έργου, να συστήσει, πριν την υπογραφή της σύμ-
βασης, κοινοπραξία με ή χωρίς νομική προσωπικότητα, του κειμένου της συμβά-
σεως διαμορφουμένου αναλόγως. Τα μέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας ευθύ-
νονται έκαστος, έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον 
για την εκτέλεση του έργου.  

1.1.4. Κάθε διαγωνιζόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δεν μπορεί να μετέχει σε 
περισσότερες από μια προσφορές. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν, 
αυτόνομα ή ως μέλη κοινοπραξίας ή ένωσης σε παραπάνω από μία προσφορές, 
αποκλείονται από το διαγωνισμό. Ο αποκλεισμός τους επιφέρει και τον αποκλεισμό 
της κάθε προσφοράς στην οποία συμμετέχουν.  

1.1.5. Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής ή ενώσεις ή κοινοπραξίες 
αυτών που υποβάλουν κοινή προσφορά, απαιτείται να προσκομίσουν τα απαραίτη-
τα δικαιολογητικά προκειμένου να αποδείξουν την εγγραφή τους σε σχετικό ή α-
ντίστοιχο με το αντικείμενο του έργου επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο ή να 
προσκομίσουν σχετική ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό που να τους νομιμοποιεί 
για την παροχή των ζητουμένων υπηρεσιών υπό τους όρους που προβλέπονται 
στη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασής τους. Επίσης θα πρέπει να ορίσουν αντί-
κλητο που θα έχει την έδρα του στην Αθήνα και προς τον οποίον θα γίνονται όλες 
οι κοινοποιήσεις εγγράφων από την Αναθέτουσα Αρχή προς τον υποψήφιο στο 
πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης. Ο αντίκλητος θα πρέπει να υποβάλει δήλωση 
αποδοχής της εκπροσώπησής και δήλωση του υποψηφίου ότι του αναθέτει την εκ-
προσώπηση για την εν λόγω διαδικασία.  

11..22  ΑΑΠΠΟΟΚΚΛΛΕΕΙΙΣΣΜΜΟΟΣΣ  ΥΥΠΠΟΟΨΨΗΗΦΦΙΙΩΩΝΝ    

1.2.1 Αποκλείονται από τη διαδικασία ανάθεσης παροχής υπηρεσιών όσοι:  

α) δεν πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 43 του Π∆ 60/2007 (ΦΕΚ Α΄ 64), όπως 
ισχύει, και όπως αυτά τυχόν εξειδικεύονται από το εθνικό δίκαιο, τηρουμένων των 
προβλέψεων του κοινοτικού δικαίου, και συγκεκριμένα, όσοι προσφέροντες έχουν 



∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 3 «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ», ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ «ΕΡΜΕΙΟΝ 2 - ΠΡΟΓΡΑΜ-
ΜΑΤΑ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΠ7 / ΑΠ8 / ΑΠ9)» 

σελ. 33 από 103 

καταδικαστεί με αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν ή περισσότερους 
από τους ακόλουθους λόγους :  

i) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συμβουλίου, 

ii) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του 
Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997(21) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της 
κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου,  

iii) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προ-
στασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,  

iv) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, 
για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.  

β) βρίσκονται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική δι-
αχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, αναστολή εργασιών ή συνδιαλλαγή ή σε οποια-
δήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμε-
νη από τις κατά περίπτωση εφαρμοζόμενες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις,  

γ) κινήθηκε εναντίον τους  ή από τους ίδιους  διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, 
εκκαθάριση, ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβι-
βασμού, ή συνδιαλλαγή ή οποιαδήποτε άλλη ανάλογη διαδικασία προβλεπόμενη 
από τις κατά περίπτωση εφαρμοζόμενες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις,  

δ) καταδικάσθηκαν με δικαστική απόφαση με ισχύ δεδικασμένου για αδίκημα που 
αφορά την επαγγελματική διαγωγή τους,  

ε) έχουν διαπράξει  επαγγελματικό παράπτωμα, συναφές με το αντικείμενο του 
διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική τους ιδιότητα που μπορεί να διαπι-
στωθεί με οποιοδήποτε μέσο από τις αναθέτουσες αρχές,  

στ) δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή των 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι 
εγκαταστημένοι ή σύμφωνα με τη ελληνική νομοθεσία,  

ζ) δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του τις σχετικές με την πληρωμή των 
φόρων και τελών σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία,  

η) είναι ένοχοι υποβολής ψευδούς δηλώσεως ή παραλείψεως υποβολής των πλη-
ροφοριών που απαιτούνται κατ΄εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου,  

θ) για τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής, εάν έχουν προβεί σε ίδιες ή 
αντίστοιχες πράξεις ή παραλείψεις, έχουν υποπέσει στα ίδια ή αντίστοιχα παρα-
πτώματα ή έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις, σύμφωνα με τις 
κατά περίπτωση εφαρμοζόμενες για αυτά νομοθετικές  διατάξεις  της χώρας εγκα-
τάστασης τους.   

1.2.2 Αποκλείονται, επίσης:  

α) οι υποψήφιοι που δεν θα υποβάλουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής σύμφωνα 
με τα προβλεπόμενα στο σημείο 1.3.1 Κεφαλαίου Ι, Μέρους Β της παρούσας δια-
κήρυξης,  

β) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής, τα οποία δεν θα υποβάλουν όλα 
τα έγγραφα των προσφορών επισήμως μεταφρασμένα στην Ελληνική Γλώσσα.  

1.2.3 Επίσης αποκλείονται οι υποψήφιοι που δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στον 
παρόντα διαγωνισμό σύμφωνα με τα αναφερόμενα ανωτέρω στην παράγραφο 1.1, 
Κεφαλαίου Ι, Μέρους Β, οι υποψήφιοι που δεν υποβάλουν τα οριζόμενα στην πα-
ράγραφο 1.3.1, Κεφαλαίου Ι, Μέρους Β της παρούσας κατά περίπτωση απαιτούμε-
να δικαιολογητικά συμμετοχής, οι υποψήφιοι που δεν πληρούν τα κριτήρια και δεν 
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υποβάλουν τα δικαιολογητικά της παραγράφου 1.3.3, Κεφαλαίου Ι, Μέρους Β της 
παρούσας, οι υποψήφιοι που δεν υποβάλουν τα οριζόμενα στην παράγραφο 1.3.4, 
Κεφαλαίου Ι, Μέρους Β της παρούσας λοιπά δικαιολογητικά, οι υποψήφιοι που δεν 
υποβάλουν προσήκουσα προσφορά, σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στην παρά-
γραφο 3.3, Κεφαλαίου Ι, Μέρους Β της παρούσας, όπως και οι υποψήφιοι για τους 
οποίους συντρέχει κάποιος λόγος αποκλεισμού που προβλέπεται σε επί μέρους οι-
κείες διατάξεις του παρόντος.  

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, οι παραπάνω λόγοι 
αποκλεισμού ισχύουν για καθέναν από τους συμμετέχοντες στην κοινή προσφορά, 
τηρουμένων των αναφερομένων περί ενώσεων ή κοινοπραξιών στις παραγράφους 
1.1.1 και 1.1.2, Κεφαλαίου Ι, Μέρους Β της παρούσης. Εάν συντρέχει λόγος απο-
κλεισμού και για έναν μόνο συμμετέχοντα σε κοινή προσφορά, η υποβληθείσα κοι-
νή προσφορά αποκλείεται από το διαγωνισμό. 

11..33  ∆∆ΙΙΚΚΑΑΙΙΟΟΛΛΟΟΓΓΗΗΤΤΙΙΚΚΑΑ  ΣΣΥΥΜΜΜΜΕΕΤΤΟΟΧΧΗΗΣΣ    

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποβάλλουν, επί ποινή αποκλεισμού, μαζί με 
την προσφορά τους, στον υποφάκελο «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» τα κάτωθι οριζόμενα 
(στις παραγράφους 1.3.1 έως 1.3.3, Κεφαλαίου Ι, Μέρους Β) δικαιολογητικά στην 
Ελληνική γλώσσα, τα οποία έχουν επίσης καταγράψει στον επισυναπτόμενο πίνακα 
του Παραρτήματος ΙΙ. ∆ικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί εκτός Ελλάδας θα συνο-
δεύονται επί ποινή αποκλεισμού από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική 
γλώσσα.  

11..33..11  ∆∆ιικκααιιοολλοογγηηττιικκάά  σσυυμμμμεεττοοχχήήςς  κκααττάά  ππεερρίίππττωωσσηη    

(A) Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλλουν μαζί με την 
προσφορά τους στον κυρίως φάκελο, τα εξής δικαιολογητικά, η μη έγκαιρη και 
προσήκουσα υποβολή των οποίων συνιστά λόγο αποκλεισμού τους από τον διαγω-
νισμό:  

Για όλους τους συμμετέχοντες Έλληνες/Αλλοδαπούς Πολίτες , Ημεδαπά/ 
Αλλοδαπά  Νομικά Πρόσωπα Συνεταιρισμούς, Ενώσεις Κοινοπραξίες 

1. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής αναγνωρισμένων πιστωτικών ιδρυμάτων ή άλ-
λων νομικών προσώπων που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ε.Ε. και έ-
χουν σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών μελών αυτό το δικαίωμα, ποσού ίσου 
με το 5% του ανώτατου προϋπολογισμού ανάθεσης του έργου συμπεριλαμβανομέ-
νου του ΦΠΑ (280.000,00 €), ήτοι ποσού δεκατεσσάρων χιλιάδων ευρώ 
(14.000,00 €).  

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνει επί ποινή 
αποκλεισμού τα κάτωθι στοιχεία, όπως προκύπτει και από το επισυναπτόμενο Υπό-
δειγμα Ι:  

α) Την ημερομηνία έκδοσης.  

β) Τον εκδότη.  

γ) Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται (Εθνική Συνομοσπονδία Ελλη-
νικού Εμπορίου)  

δ) Τα στοιχεία της διακήρυξης: Αριθμός ∆ιακήρυξης, Αντικείμενο Ανοικτού 
∆ιαγωνισμού: επιλογή Αναδόχου για το έργο «Εκπόνηση και προσαρμογή 
εκπαιδευτικού υλικού και ηλεκτρονικών εργαλείων εκπαίδευσης», στο πλαί-
σιο των πράξεων «ΕΡΜΕΙΟΝ 2 - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΓΙΑ 
ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΠ7, ΑΠ8, 
ΑΠ9)» της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου, Ε.Π. «Εκπαίδευση 
και ∆ια Βίου Μάθηση» και την ημερομηνία του διαγωνισμού.  

ε) Τον αριθμό της εγγύησης.  



∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 3 «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ», ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ «ΕΡΜΕΙΟΝ 2 - ΠΡΟΓΡΑΜ-
ΜΑΤΑ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΠ7 / ΑΠ8 / ΑΠ9)» 

σελ. 35 από 103 

στ) Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση.  

ζ) Την πλήρη επωνυμία και την διεύθυνση του προσφέροντος υπέρ του οποί-
ου δίνεται η εγγύηση. Στην περίπτωση ένωσης, οι εγγυήσεις πρέπει να περι-
λαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των 
μελών της ένωσης. 

η) Την ισχύ της. Η εγγύηση θα πρέπει να ισχύει μέχρι την επιστροφή της ή 
να είναι αορίστου διάρκειας.  

θ) Τους όρους ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε 
εκδότης παραιτείται της ένστασης της διζήσεως, ότι το ποσόν της εγγύησης 
τηρείται στη διάθεση της Αναθέτουσας Αρχής και θα καταβληθεί ολικά ή με-
ρικά μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση, ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της 
εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου 
και ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της 
ισχύος της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας, που θα 
υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.  

2 α. Υπεύθυνη δήλωση  της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄75) , 
με θεώρηση γνησίου υπογραφής, από τα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν στο 
διαγωνισμό, καθώς και από τους νομίμους εκπροσώπους των νομικών πρόσωπων, 
στην οποία:  

i) να αναγράφονται τα στοιχεία του εν θέματι διαγωνισμού (με αριθμ. Πρωτ/λου 
και αναλυτικά ο τίτλος της διακήρυξης)  

ii) να δηλώνουν ότι:  

 αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης.  

 η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, 
των οποίων ο προσφέρων έλαβε πλήρη και ανεπιφύλακτο γνώση.  

 η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο του προκηρυσσόμενου έργου 
και ισχύει για 240 ημέρες.  

 τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή  

 παραιτούνται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής τους σχετικό με οποιαδήποτε α-
πόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση του διαγωνισμού  

 συμμετέχουν σε μία μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού.  

iii) να δηλώνουν ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους:  

 δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείρι-
ση ή πτωχευτικό συμβιβασμό, αναστολή εργασιών ή άλλη ανάλογη κατάσταση 
και επίσης δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφα-
σης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμ-
βιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία (περίπτωση (2) του εδαφ. α της 
παρ.2 του άρθρου 6 του Π.∆.118/2007 σε συνδυασμό με την παρ.2 του άρθρου 
43 του Π.∆.60/2007)  

 είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινω-
νικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υπο-
χρεώσεις τους (περίπτωση (3) του εδαφ.α της παρ.2 του άρθρου 6 του 
Π.∆.118/2007)  

 είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή άλλο ισοδύναμο οργανισμό ή 
επαγγελματική ένωση, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στην περίπτωση (4) του εδ. α της παρ.2 του άρθρου 6 του 
Π.∆.118/2007  

 δεν τελούν υπό εκκαθάριση του ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει ή ειδική 
εκκαθάριση του ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες κατα-
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στάσεις και δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκ-
καθάρισης ή άλλων αναλόγων καταστάσεων ή διαδικασιών [περίπτωση (2) του 
εδαφ. β της παρ.2 του άρθρου 6 του Π.∆.118/2007]  

 έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην πληρωμή τον φόρων 
και τελών σύμφωνα με τις διατάξεις του ελληνικού δικαίου όσο και της χώρας 
εγκατάστασής τους (περίπτωση στ της παρ.2 του άρθρου 43 του Π.∆.60/2007)  

 δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της Επιχείρησης (άρθρο 8 του 
Π.∆.118/2007)  

 δεν έχουν αποκλειστεί από διαγωνισμούς του ∆ημοσίου, δεν έχουν κηρυχθεί 
έκπτωτοι, δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της ε-
παγγελματικής τους δραστηριότητας, είναι συνεπείς στην εκπλήρωση των συμ-
βατικών τους υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεών τους προς Υπηρεσίες 
του ∆ημόσιου Τομέα. Προκειμένου δε για αλλοδαπούς απαιτείται δήλωση ότι τα 
παραπάνω ισχύουν στη χώρα εγκατάστασής τους  

 δεν έχουν ποτέ κριθεί από αρμόδιο όργανο ένοχοι ψευδών δηλώσεων, κατά την 
παροχή των πληροφοριών που τους ζητήθηκαν από Αναθέτουσες Αρχές, σχετι-
κά με την ανταπόκρισή τους σε κριτήρια ποιοτικής επιλογής τους  

iv) να δηλώνουν ότι αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσή-
κουσα προσκόμιση όλων των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν την μη συνδρο-
μή στο πρόσωπό τους των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην ανωτέρω 
υποπερίπτωση (iii), όπως αυτά εκτίθενται στην παράγραφο (Β) κατωτέρω, μετά 
την αξιολόγηση των προσφορών όπως περιγράφεται κατωτέρω και σύμφωνα με 
τους όρους και τις προϋποθέσεις των διατάξεων των άρθρων 6 και 20 του 
Π.∆.118/07 

2 β. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄ 75), με θεώρηση γνησίου υ-
πογραφής, από τα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν στο διαγωνισμό και όσον 
αφορά νομικά πρόσωπα  από τους διαχειριστές στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., διαχειρι-
στές και ομόρρυθμους εταίρους στις Ο.Ε. και Ε.Ε. και το  Πρόεδρο του ∆.Σ. και 
τον/τους  ∆ιευθύνοντα/ες Σύμβουλους, στις περιπτώσεις Α.Ε, στην οποία να δη-
λώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους: 

 δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για ένα από τα ακό-
λουθα αδικήματα: συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση όπως αυτή ορίζε-
ται στο άρθρο 2 παρ.1 της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ 
L 351 /29.1.1998,σελ.1), δωροδοκία όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 της 
πράξης του Συμβουλίου της 26/5/1997(ΕΕ C 195 της 25/6/1997,σελ.1, και στο 
άρθρο 3 παρ.1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (ΕΕ L 358 
της 31/12/1998, σελ.2), απάτη κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης 
σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27/11/1995, σελ.48), νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου της 10/6/1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρημα-
τοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστη-
ριότητες (ΕΕ L 166 της 28.6.1991, σελ.77 Οδηγίας η οποία τροποποιήθηκε με 
την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ΕΕ 
L 344 της 28/12/2001, σελ.76) η οποία ενσωματώθηκε με το ν.2331/1995 
(Α΄173) και τροποποιήθηκε με το ν.3424/2005 (Α΄305), για κάποιο από τα α-
δικήματα του αγορανομικού Κώδικα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής 
τους δραστηριότητας, ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απά-
της της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της 
δόλιας χρεοκοπίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση (1) του εδ.α της 
παρ.2 του άρθρου 6 του Π.∆.118/2007, σε συνδυασμό με την παρ.1 του αρθρ. 
43 του Π.∆. 60/2007  
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 δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για αδίκημα που 
αφορά την επαγγελματική τους διαγωγή, και ότι δεν έχουν διαπράξει επαγγελ-
ματικό παράπτωμα, που μπορεί να διαπιστωθεί με οποιοδήποτε μέσο από την 
Αναθέτουσα Αρχή.  

3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄ 75), με θεώρηση γνησίου υπο-
γραφής από τα φυσικά πρόσωπα  που συμμετέχουν στο διαγωνισμό καθώς και 
τους νομίμους εκπροσώπους των νομικών πρόσωπων, στην οποία θα δηλώνουν:  

(i) ότι πληρούν όλες ανεξαιρέτως τις προϋποθέσεις σχετικά με τη φερεγγυότητα, 
την επαγγελματική δραστηριότητα, τη χρηματοπιστωτική και την οικονομική κατά-
σταση, καθώς και τις τεχνικές δυνατότητες για τη συμμετοχή στο ∆ιαγωνισμό, ό-
πως προκύπτει από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις διατάξεις της υποπα-
ραγράφου 1.3.3.1 της παρούσας και  

(ii) ότι θα προσκομίσουν προσηκόντως και εγκαίρως όλα τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται βάσει των παραπάνω διατάξεων της Προκήρυξης κατά το στάδιο της 
κατακύρωσης.  

4. Νομιμοποιητικά έγγραφα: Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσω-
πο, προσκομίζεται επικυρωμένο αντίγραφο Καταστατικού και των τυχόν τροπο-
ποιήσεων αυτού, και έγγραφο της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής που να αποδει-
κνύει τη νόμιμη σύσταση του νομικού προσώπου και τις τροποποιήσεις που τυχόν 
έχουν γίνει στο Καταστατικό του. Σε περίπτωση ΑΕ και ΕΠΕ επιπλέον τα αντίστοιχα 
ΦΕΚ δημοσίευσης. Επίσης σε περίπτωση ΑΕ, προσκομίζεται επικυρωμένο Πρακτικό 
∆Σ και το αντίστοιχο ΦΕΚ δημοσίευσης αυτού, από το οποίο προκύπτουν όλα τα 
μέλη του ∆Σ και κάθε άλλο όργανο εκπροσώπησης της ΑΕ. Σε περίπτωση που ο 
προσφέρων είναι φυσικό πρόσωπο, προσκομίζεται βεβαίωση έναρξης επαγγέλμα-
τος από την αρμόδια διοικητική Αρχή. Σε περίπτωση σύμπραξης, προσκομίζονται 
τα αντίστοιχα ως άνω έγγραφα για κάθε μέλος της σύμπραξης.  

5. Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που υπογράφει ή/και 
υποβάλλει την προσφορά ή/και είναι παρών κατά την αποσφράγισή της, σε περί-
πτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλει την προσφορά του δια αντιπροσώπου 
του που δεν είναι νόμιμος εκπρόσωπός του.  

6. Πρακτικό αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συμβουλίου ή του ∆ιοικούντος Οργάνου 
του προσφέροντος με το οποίο:  

i. Εγκρίνεται η συμμετοχή του στο διαγωνισμό. Σε περίπτωση ένωσης εται-
ρειών εγκρίνονται, με σχετικό πρακτικό απόφασης του διοικούντος οργάνου 
του νομικού προσώπου, η συμμετοχή εκάστης εταιρείας στο διαγωνισμό και 
η σύμπραξη με τις λοιπές εταιρείες, μέλη της ένωσης. Στην περίπτωση συμ-
μετοχής φυσικού προσώπου στην ένωση, το ανωτέρω πρακτικό αντικαθίστα-
ται από υπεύθυνη δήλωση με αντίστοιχο περιεχόμενο.  

ii. Εγκρίνεται και παρέχεται σε συγκεκριμένο άτομο ή άτομα (νόμιμος εκπρό-
σωπος) εξουσιοδότηση να υπογράψει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 
συμπεριλαμβανομένης και της προσφοράς, να καταθέσει την προσφορά και 
να παραστεί στην αποσφράγιση των προσφορών σε όλα τα στάδια του δια-
γωνισμού, καθώς και να υπογράψει οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο απαιτηθεί.  

7. Για τις Ενώσεις Οικονομικών Φορέων απαιτείται η προσκόμιση μαζί με την 
προσφορά όλων των παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικών, για κάθε οι-
κονομικό φορέα που συμμετέχει στην Ένωση και επιπρόσθετα:  

i. Υπεύθυνη ∆ήλωση, της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α’ 
75) όπως ισχύει, υπογεγραμμένη από τα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν 
στην ένωση ή σε περίπτωση νομικών προσώπων από τους νομίμους εκπρο-
σώπους αυτών, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία για κάθε μέ-
λος θα αναφέρεται η αποδοχή της σύστασης και συμμετοχής στην ένωση, ο 
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επικεφαλής οικονομικός φορέας της ενώσεως και θα καθορίζονται τα ποσο-
στά συμμετοχής των μελών της.  

∆ιευκρινίζεται ότι μεταξύ των φορέων που θα συνιστούν την ένωση, τουλά-
χιστον ένας (1) και, σε κάθε περίπτωση, ο επικεφαλής αυτής (project 
leader), θα πρέπει να έχει αποδεδειγμένη ενασχόληση και ικανότητες, εξειδι-
κευμένες γνώσεις, σημαντική και τεκμηριωμένη εμπειρία στο αντικείμενο του 
υπό ανάθεση έργου ή άλλες συναφείς δραστηριότητες, και να μπορεί να επι-
λεγεί ως Ανάδοχος Οικονομικός Φορέας των υπηρεσιών του παρόντος τεύ-
χους.  

ii. Συμβολαιογραφική πράξη στην οποία θα ορίζεται από κοινού και για 
κάθε ένα από τα μέλη της ένωσης:  

 Ο Κοινός Νόμιμος Εκπρόσωπος για την υπογραφή των δικαιολογητι-
κών και της προσφοράς και για την κατάθεση της προσφοράς, κα-
θώς και ο νόμιμος εκπρόσωπος κάθε μέλους.  

 Το ειδικό μέρος των υπηρεσιών με το οποίο κάθε μέλος θα ασχολη-
θεί στα πλαίσια εκτέλεσης της Σύμβασης.  

 Τα ποσοστά συμμετοχής έκαστου μέλους στην ένωση.  

 Το ποσοστό επί του συμβατικού τιμήματος που θα αντιστοιχεί σε κά-
θε μέλος της ένωσης.  

 Το υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των μελών 
της ένωσης / κοινοπραξίας, μέλος (project leader).  

Η πράξη αυτή θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από υπεύθυνη δήλωση με θεώ-
ρηση γνησίου υπογραφής, του Κοινού Νομίμου Εκπροσώπου περί αποδοχής 
του ορισμού του.  

 

(Β) Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των προσφορών που πε-
ριγράφεται στo υποκεφάλαιο 3 του Κεφαλαίου Ι του Μέρους Β της παρούσας, ο 
Προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι 
(20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, 
με βεβαίωση παραλαβής, οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο, τα εξής 
έγγραφα και δικαιολογητικά:  

Β.1. Οι Έλληνες Πολίτες:  

α) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Προσφέρων 
δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για αδίκημα σχετικό με 
την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας και διαγωγής, για τα αδική-
ματα που προβλέπονται στο άρθρο 43 παρ. 1 του Π.∆. 60/2007, δηλ. της συμμε-
τοχής σε εγκληματική οργάνωση, της δωροδοκίας, της απάτης και της νομιμοποίη-
σης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Επίσης, ότι δεν έχει καταδικαστεί για 
αδικήματα σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, ή για 
κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 
ψευδορκίας, και της δόλιας χρεοκοπίας. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδο-
θεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδο-
ποίησης. 

β) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προ-
κύπτει ότι ο Προσφέρων δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, 
αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και, 
επίσης, ότι δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, ότι δεν τελεί υπό διαδι-
κασία έκδοσης απόφασης εκκαθάρισης και ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος του διαδι-
κασία αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού, ή οποιαδήποτε άλλη 
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ανάλογη διαδικασία. Το Πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) 
μήνες πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.  

γ) Πιστοποιητικό αρμόδιας Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Α-
νάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισής του (κύριας 
και επικουρικής) κατά την ημερομηνία της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.  

δ) Πιστοποιητικό αρμόδιας Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Προσφέρων 
είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία 
διενέργειας του διαγωνισμού.  

ε) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο να πιστοποιείται η εγγρα-
φή του υποψήφιου Προσφέροντα σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του κατά την 
ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και αφετέρου ότι εξακολουθεί να παραμένει 
εγγεγραμμένος μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.  

Β.2. Οι Αλλοδαποί Πολίτες:  

α) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, μεταφρασμένο από προξενική αρχή ή δικηγόρο 
που έχει το δικαίωμα μετάφρασης, ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή 
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
Προσφέρων δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για αδίκημα 
σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας για τα αδικήματα 
που προβλέπονται στο Άρθρο 43 παρ. 1 του Π.∆. 60/2007, δηλ. συμμετοχής σε 
εγκληματική οργάνωση, της δωροδοκίας, της απάτης και της νομιμοποίησης εσό-
δων από παράνομες δραστηριότητες. Επίσης δεν έχει καταδικαστεί για αδικήματα 
σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, ή για κάποιο από 
τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, 
και της δόλιας χρεοκοπίας. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ 
τρεις (3) μήνες πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.  

β) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προ-
κύπτει ότι ο Προσφέρων δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, 
αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και, 
επίσης, δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, υπό διαδικασία έκδοσης 
απόφασης εκκαθάρισης και ότι δεν έχει κινηθεί εις βάρος του διαδικασία αναγκα-
στικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη ανάλογη διαδι-
κασία. Το Πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν 
από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.  

γ) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής του, από το οποίο 
να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, ήταν εγγεγραμμέ-
νος στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργα-
νώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθεί να παραμέ-
νει εγγεγραμμένος μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.  

δ) Συμβολαιογραφικό Έγγραφο παροχής πληρεξουσιότητας προς το φυσικό πρό-
σωπο που υποβάλλει την Προσφορά, εφόσον είναι διαφορετικό από τον Προσφέ-
ροντα.  

Για τους Προσφέροντες που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόμο ούτε έ-
νορκη βεβαίωση, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση ενώπιον 
δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας τους.  

Β.3. Τα Ημεδαπά ή Αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα:  

α) Όλα τα έγγραφα από τα οποία να προκύπτει η σύσταση και εκπροσώπηση του 
Προσφέροντος και η τήρηση των προβλεπόμενων στο νόμο διατυπώσεων δημοσιό-
τητας για τη σύσταση του Προσφέροντος, την τροποποίηση του καταστατικού του 
και το διορισμό των εκπροσώπων του.  
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β) Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων για «Έλληνες πολίτες» και «Αλ-
λοδαπούς πολίτες». Στην περίπτωση των νομικών προσώπων, το Πιστοποιητικό 
των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης, από το οποίο θα προκύπτει ότι κατά την 
ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμερα ως προς τις υποχρεώσεις τους 
που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), θα 
συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, με 
την οποία να δηλώνονται όλοι οι φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης, στους 
οποίους έχουν την υποχρέωση να είναι ασφαλισμένα.  

γ) Σε σχέση με τα απαιτούμενα πιστοποιητικά περί του ότι δεν τελούν σε εκκαθά-
ριση και δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης εκκαθάρισης, διευκρινίζεται 
ότι απαιτείται να προσκομισθεί πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
Αρχής, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης της παρ. 2, 
από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 
2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (Α’ 
101), όπως εκάστοτε ισχύει. Τα παραπάνω Πιστοποιητικά πρέπει να έχουν εκδοθεί 
το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίη-
σης.  

δ) Τα νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειριστές, στις περι-
πτώσεις των εταιριών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και για τους διαχειριστές και 
ομορρύθμους εταίρους  στις περιπτώσεις των προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) 
και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα/ες σύμβουλο/ους για τις ανώνυμες εταιρίες 
(Α.Ε.), απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικη-
τικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι 
τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, 
για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας για τα 
αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 43 παρ. 1 του Π.∆. 60/2007, δηλ. της 
συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της δωροδοκίας, της απάτης και της νομι-
μοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Επίσης ότι δεν έχουν καταδι-
καστεί για αδικήματα σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριό-
τητας, ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της εκβίασης, της πλαστο-
γραφίας, της ψευδορκίας, και της δόλιας χρεοκοπίας.  

ε) Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιριών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκα-
θάρισης του στοιχείου γ΄ ανωτέρω, εκδίδονται όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση 
από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο Μητρώο Ανωνύ-
μων Εταιριών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό 
Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια’ και 7β.12 του κ.ν. 2190/20, 
όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, 
όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρίας 
που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. Επί ημεδαπών εταιριών περιορισμένης ευθύνης 
και προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδί-
δεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στο 
διαγωνισμό επιχείρησης.  

Β.4. Ενώσεις ή Κοινοπραξίες  

Όλα τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε μέλος της ένωσης ή 
κοινοπραξίας.  

Τέλος, τα νομικά πρόσωπα θα πρέπει πρόσθετα να καταθέσουν και όλα τα δικαιο-
λογητικά από τα οποία να προκύπτει η σύσταση και εκπροσώπηση τους και η τή-
ρηση των προβλεπόμενων στο νόμο διατυπώσεων δημοσιότητας για τη σύσταση 
τους, την τροποποίηση του καταστατικού τους και το διορισμό των εκπροσώπων 
τους.  
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Β.5 Οι Συνεταιρισμοί  

α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την 
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμό-
διας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο πρόεδρος του ∆ιοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί 
με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης 
Β.1 (α) του παρόντος.  

β) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων Β.3, εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς και  
αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, αντίστοιχα 

γ) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.  

 

11..33..22  ∆∆υυννηηττιικκήή  κκααττάά  ππεερρίίππττωωσσηη  ααννττιικκααττάάσστταασσηη  ππιισσττοοπποοιιηηττιικκώώνν    

Αν σε κάποια χώρα, της ημεδαπής συμπεριλαμβανομένης, δεν εκδίδονται τα παρα-
πάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή τα εκδιδόμενα δεν καλύπτουν όλες τις παραπά-
νω περιπτώσεις, είναι, μόνο τότε, κατ’ εξαίρεση δυνατόν και πρέπει αυτά να αντι-
κατασταθούν από ένορκη βεβαίωση ή δήλωση του ενδιαφερομένου, η οποία γίνε-
ται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή οποιασδήποτε 
άλλης αρμόδιας αρχής της χώρας (καταγωγής ή προέλευσης) εγκατάστασης, με τις 
ίδιες προϋποθέσεις χρονικής ισχύος που τίθενται για το αντίστοιχο πιστοποιητικό ή 
έγγραφο στην παράγραφο 1.3.1, Κεφαλαίου Ι, Μέρους Β της παρούσας. Σε χώρες 
όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση ή δήλωση, αυτή δύναται να αντικαταστα-
θεί από υπεύθυνη δήλωση (Άρθρο 8 Ν. 1599/1986 ή ισοδυνάμου εγγράφου για 
αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα) ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού, βεβαιουμένου, σε κά-
θε περίπτωση, του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια δικαστική 
ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο.  

11..33..33  ∆∆ιικκααιιοολλοογγηηττιικκάά  ππιισσττοοπποοίίηησσηηςς  χχρρηημμααττοοοοιικκοοννοομμιικκήήςς  κκααιι  ττεεχχννιικκήήςς  
ιικκααννόόττηηττααςς    

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποβάλλουν, επίσης, επί ποινή αποκλεισμού, τα 
ακόλουθα δικαιολογητικά:  

1.3.3.1 ∆ικαιολογητικά πιστοποίησης χρηματοοικονομικής ικανότητας  

1. Ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών ή εκκαθαριστικά σημειώματα στην 
περίπτωση φυσικών προσώπων, των τριών (3) προηγουμένων του έτους του δια-
γωνισμού οικονομικών χρήσεων. Ο προσφέρων θα πρέπει να έχει μέσο κύκλο ερ-
γασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων μεγαλύτερο του 200% 
του συνολικού προϋπολογισμού (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) του υπό ανάθεση 
έργου. Σε περίπτωση που ο προσφέρων δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα 
μικρότερο των τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο μέσος κύκλος εργασιών 
για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιείται, θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος 
από το 200% του συνολικού προϋπολογισμού (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) του 
έργου.  

2. Υπεύθυνη δήλωση περί του ολικού ύψους του κύκλου εργασιών και περί του 
κύκλου εργασιών ως προς την παροχή παρόμοιων ή αντίστοιχων με τις ζητούμενες 
υπηρεσίες κατά την διάρκεια των τριών (3) προηγουμένων του έτους του διαγωνι-
σμού οικονομικών χρήσεων.  

1.3.3.2 ∆ικαιολογητικά πιστοποίησης τεχνικής ικανότητας  

1. Γενικές πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά, τη δραστηριότητα, την τεχνική υ-
ποδομή, το απασχολούμενο προσωπικό κατά ειδικότητα και τη δυνατότητα παρα-
γωγής του ζητούμενου έργου. Επίσης περιγραφή των μέσων ποιοτικού ελέγχου 
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των παρεχόμενων από αυτούς υπηρεσιών, του τεχνικού εξοπλισμού και των υπευ-
θύνων για τον έλεγχο αυτό. Όσον αφορά στο προσωπικό που απασχολεί, θα πρέ-
πει να προσκομίσει στοιχεία που να αποδεικνύουν την αριθμητική του επάρκεια.  

2. Κατάλογο και συνοπτική περιγραφή των κυριοτέρων, αντίστοιχων με το προκη-
ρυσσόμενο, έργων (εργασιών), τα οποία υλοποίησαν κατά την προηγούμενη πε-
νταετία, με ένδειξη της οικονομικής τους αξίας, της χρονικής διάρκειας υλοποίη-
σης, του αποδέκτη και του ποσοστού συμμετοχής του διαγωνιζομένου σε αυτό. 
Αντίστοιχα έργα θεωρούνται έργα ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού για την υπο-
στήριξη ενεργειών παραδοσιακής κατάρτισης – επιμόρφωσης (σεμιναριακού τύ-
που), ανάπτυξης εκπαιδευτικού λογισμικού ή\και έργα παροχής υπηρεσιών εκπαι-
δευτικής και τεχνικής υποστήριξης διαδικασιών e learning.  

Αν οι αποδέκτες των έργων είναι φορείς του δημοσίου τομέα, η προσήκουσα υλο-
ποίηση, τουλάχιστον του 50% εκάστου των έργων, αποδεικνύεται με σχετική βε-
βαίωση ή πρωτόκολλο παραλαβής που έχει εκδοθεί από την κατά περίπτωση ανα-
θέτουσα αρχή ή ανάλογα έγγραφα, όπως σύμβαση ή τιμολόγια. Εάν οι αποδέκτες 
των έργων είναι ιδιωτικοί φορείς, η προσήκουσα εκτέλεση του έργου αποδεικνύε-
ται με αντίγραφα των παραστατικών πληρωμής ή βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης.  

Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας που υποβάλλει κοινή προσφορά, οι προϋπο-
θέσεις των ανωτέρω δικαιολογητικών και τα αντίστοιχα προσκομιζόμενα δικαιολο-
γητικά μπορούν να καλύπτονται μερικώς για κάθε ένα μέλος της ένωσης/ κοινο-
πραξίας, με την προϋπόθεση ότι στο σύνολό της, η προσφορά της ένωσης/ κοινο-
πραξίας καλύπτει εξ’ ολοκλήρου τις προϋποθέσεις των εδαφίων 1 και 2 των παρα-
γράφων 1.3.3.1 και 1.3.3.2.  

Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι που, όπως προκύπτει από τα δικαιολογητικά των 
παραγράφων 1.3.3.1 και 1.3.3.2 του παρόντος άρθρου, δεν διαθέτουν κατά την 
αιτιολογημένη κρίση της Αναθέτουσας Αρχής την κατάλληλη υποδομή και εμπειρί-
α, σύμφωνα με την διαδικασία ελέγχου πλήρωσης των ελάχιστων προϋποθέσεων 
συμμετοχής της παραγράφου 3.2.1, Κεφαλαίου Ι, Μέρους Β της παρούσας διακή-
ρυξης, αιτιολογημένα αποκλείονται από τη συνέχεια της διαδικασίας.  

3. Περιγραφή των μέτρων που λαμβάνει για να εξασφαλίσει την ποιότητα των πα-
ρεχόμενων υπηρεσιών του και περιγραφή των μέτρων που λαμβάνει για την α-
σφάλεια των πληροφοριακών δεδομένων των πελατών του. 

11..33..44  ∆∆ιιεευυκκρριιννίίσσεειιςς  εεππίί  δδιικκααιιοολλοογγηηττιικκώώνν    

(α) Σε περίπτωση μη υποβολής οποιουδήποτε από τα δικαιολογητικά των παρα-
γράφων 1.3.1 έως 1.3.3, Κεφαλαίου Ι, Μέρους Β της παρούσας διακήρυξης, η 
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

(β) Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καλέσει εγγράφως τους υποψηφίους να παρά-
σχουν συμπληρωτικές διευκρινίσεις επί των ήδη νομίμως υποβληθέντων δικαιολο-
γητικών, καθώς και να αποκλείσει τους υποψηφίους που δεν θα προβούν, κατά 
την κρίση της Επιτροπής ∆ιαγωνισμού, στις απαραίτητες διευκρινίσεις εντός δέκα 
(10) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της πρόσκλησής τους. Σε καμία 
περίπτωση δεν επιτρέπεται η μετά την λήξη της προθεσμίας κατάθεσης των προ-
σφορών υποβολή ελλειπόντων δικαιολογητικών.  

22  ΠΠΡΡΟΟΣΣΦΦΟΟΡΡΕΕΣΣ    

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές οι προσφορές που είναι σύμφωνες με όλους τους 
όρους, τις προϋποθέσεις, το νομικό πλαίσιο και τις προδιαγραφές της διακήρυξης.  
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2.1.1 Οι προσφορές υποβάλλονται, επί ποινή αποκλεισμού, στην Ελληνική Γλώσσα 
ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνοδευόμενες από επί-
σημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Σε περίπτωση διαφωνίας υπερισχύει η 
επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Πιστοποιητικά αλλοδαπών αρχών γί-
νονται δεκτά, εφόσον συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική 
Γλώσσα. (είτε  από αρμόδια αρχή είτε από δικηγόρο)  

2.1.2 Οι προσφορές είναι δακτυλογραφημένες και δεν φέρουν παράτυπες διορθώ-
σεις (σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ.). Αν υπάρχουν διορθώσεις, προσθή-
κες, κλπ.. θα πρέπει να είναι μονογραμμένες από τον προσφέροντα, η δε αρμόδια 
Επιτροπή του ∆ιαγωνισμού, κατά τον έλεγχο θα μονογράψει τις διορθώσεις, κλπ. 
και γενικά θα επιβεβαιώνει ότι έγιναν πριν από την αποσφράγιση της προσφοράς.  

2.1.3 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν εγγράφως συμπληρωματικές διευκρι-
νίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας διακήρυξης από την Αναθέτουσα Αρχή, 
πληροφορίες κ. Κ. Σαμουρέλης (τηλ. +30 210 - 3259236, fax: +30 210 - 
3259239, e-mail: ksamourelis@esee.gr). Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί, σε ο-
ποιαδήποτε περίπτωση, να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους οποιου-
δήποτε υπαλλήλου ή συμβούλου ή στελέχους διοίκησης της Αναθέτουσας Αρχής.  

Συμπληρωματικές διευκρινίσεις σχετικά με τη ∆ιακήρυξη παρέχονται το αργότερο 
έξι (6) εργάσιμες ημέρες πριν από την εκπνοή της προθεσμίας που έχει καθορι-
στεί για την παραλαβή των προσφορών, δηλαδή μέχρι και την Παρασκευή 
31/08/2012 και εφόσον αυτές έχουν ζητηθεί εγγράφως τουλάχιστον δώδεκα 
(12) εργάσιμες ημέρες πριν από την εκπνοή της προθεσμίας που έχει καθοριστεί 
για την παραλαβή των προσφορών, δηλαδή μέχρι και την Πέμπτη 23/08/2012. 
Οι διευκρινίσεις που ζητούνται, όπως και οι απαντήσεις που θα δίνονται θα αναρ-
τώνται στην ιστοσελίδα www.esee.gr, ενώ θα αποστέλλονται και γραπτώς στον 
ερωτώντα.  

Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση των προσφορών, διευκρινίσεις, τροπο-
ποιήσεις ή αποκρούσεις όρων της διακήρυξης ή των προσφορών δεν γίνονται δε-
κτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

2.1.4 Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται 
σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά 
της απόρριψης τέτοιων προσφορών.  

Οι προσφορές αφορούν σε ολόκληρο το έργο.  
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2.2.1 Οι προσφορές όσων συμμετέχουν στον διαγωνισμό πρέπει να υποβληθούν 
στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής (Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορί-
ου), στη διεύθυνση Μητροπόλεως 42, 10563 Αθήνα, στο Τμήμα Γραμματείας, στον 
4ο όροφο, μέχρι τη ∆ευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2012 και ώρα Ελλάδος 14:00.  

Αποδεκτές είναι οι προσφορές που έχουν φθάσει έγκαιρα στην προαναφερθείσα 
υπηρεσία μέχρι την ημερομηνία και ώρα λήξεως υποβολής προσφορών του διαγω-
νισμού. Η ημερομηνία αυτή αποδεικνύεται μόνο από το πρωτόκολλο εισερχομένων 
Τμήμα Γραμματείας και ∆ιεκπεραίωσης της Αναθέτουσας Αρχής.  

Προσφορά που έχει υποβληθεί με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ισχύει μόνο 
εφόσον έχει λάβει εγκαίρως αριθμό πρωτοκόλλου κατά τα ανωτέρω. Στην περί-
πτωση αυτή ο προσφέρων ευθύνεται για το περιεχόμενο του φακέλου και το χρό-
νο που θα περιέλθει στο πρωτόκολλο εισερχομένων της Αναθέτουσας Αρχής.  

2.2.2 Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτε-
ται ως απαράδεκτη κάθε υποβολή διευκρινιστικών στοιχείων, εκτός εκείνων που 
τυχόν θα ζητηθούν από την Επιτροπή του ∆ιαγωνισμού. 
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2.3.1 Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό 
για 240 ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, της προ-
θεσμίας υπολογιζόμενης σύμφωνα με το τα οριζόμενα στον Κανονισμό 1182/71 
(ΕΕ αρ. L. 124/8.6.1971). Προσφορές που αναφέρουν χρόνο ισχύος μικρότερο 
των 240 ημερών απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

2.3.2 Εάν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος των προσφορών η Αναθέτουσα 
Αρχή απευθύνει έγγραφο ερώτημα προς τους προσφέροντες, δεκαπέντε (15) του-
λάχιστον ημέρες πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών, αν αποδέχονται την παρά-
ταση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οι προσφέροντες οφείλουν να απαντή-
σουν σχετικά μέσα σε οκτώ (8) ημέρες.  

2.3.3 Ανακοίνωση επιλογής Αναδόχου μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος 
της προσφοράς, δεσμεύει όμως τον προσφέροντα μόνο εφόσον αυτός το αποδε-
χθεί. Σε περίπτωση άρνησης του επιλεγέντος η ανάθεση γίνεται στο δεύτερο κατά 
σειρά επιλογής, ο οποίος ερωτάται κατά τον ίδιο τρόπο, και ούτω καθεξής.  
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2.4.1 Η προσφερόμενη τιμή αναγράφεται αριθμητικά και ολογράφως χωρίς να συ-
μπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ, όπως υποδεικνύεται στο Κεφάλαιο ΙΙ, Μέρους Β της πα-
ρούσας («ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»). Σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά μεταξύ 
των δύο αναγραφών, υπερισχύει η τιμή που έχει αναγραφεί ολογράφως.  

Ο ΦΠΑ αναγράφεται επίσης χωριστά ως ποσοστό και ως ποσό (αριθμητικώς και 
ολογράφως). Σε περίπτωση που αναγράφεται εσφαλμένος ΦΠΑ, αυτός διορθώνε-
ται από την υπηρεσία.  

2.4.2 Στις προσφερόμενες τιμές του Αναδόχου περιλαμβάνονται και τον βαρύνουν 
όλες οι προβλεπόμενες κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη δαπάνη, εκτός από τον α-
ναλογούντα Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), ο οποίος βαρύνει την Αναθέτουσα 
Αρχή.  

2.4.3 Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ι-
σχύος της προσφοράς, ούτε σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας 
ισχύος της προσφοράς. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής τιμών, κατά 
τη διάρκεια υλοποίησης του έργου ή σε περίπτωση παράτασής του, καθώς και σε 
περίπτωση παροχής συμπληρωματικών ή νέων - παρόμοιων υπηρεσιών, απορρί-
πτονται.  

2.4.4 Προσφορές στις οποίες δεν προκύπτουν με σαφήνεια οι προσφερόμενες τι-
μές ή η συνολική τιμή απορρίπτονται. Σε κάθε περίπτωση που ένα ποσό προκύπτει 
ως συνάρτηση άλλων (κατόπιν προσθέσεως, άλλης μαθηματικής πράξεως, εκπτώ-
σεως, κλπ.) και υπολογιστεί εσφαλμένα σε κάποια προσφορά, τότε λαμβάνεται υ-
πόψη το ποσό που προκύπτει μετά την σχετική ορθή εκτέλεση της αντίστοιχης μα-
θηματικής πράξης ή εκπτώσεως, κλπ. Σε περίπτωση όμως που οι λογιστικές διαφο-
ρές είναι πολλές σε πλήθος ή η διόρθωσή τους επιφέρει σημαντική διαφοροποίηση 
του συνολικού τιμήματος της προσφοράς, τότε η προσφορά μπορεί να απορριφθεί 
στο σύνολό της.  

2.4.5 Τα τιμολόγια του Αναδόχου για τις αμοιβές του θα είναι εκφρασμένα σε ευ-
ρώ. Η καταβολή των αμοιβών του θα γίνεται σε ευρώ.  
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Για την έγκυρη συμμετοχή του στο διαγωνισμό ο Ανάδοχος πρέπει να καταθέσει 
εγγυητική επιστολή συμμετοχής σύμφωνα με όσα προεκτέθησαν στην παράγραφο 
1.3.1 (α) 1, Κεφαλαίου Ι, Μέρους Β της παρούσας άρθρο 25 του Π.∆. 118/2007.  
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Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής επιστρέφεται στον Ανάδοχο μετά την κατάθεση 
της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης και εντός 10 ημερών από την υπο-
γραφή της σύμβασης και στους λοιπούς συμμετέχοντες. 

 Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς συμμετέχοντες 
στην περίπτωση απόρριψης της προσφοράς τους κατά τα στάδια του διαγωνισμού  
και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ένδικο μέσο ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία 
άσκησης ένδικών μέσων ή έχει ασκηθεί παραίτηση από αυτά. 

Με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής ∆ι-
ενέργειας του ∆ιαγωνισμού, η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής δύναται να καταπί-
πτει ολικά ή μερικά υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής, σε περίπτωση που ο συμμετέ-
χων υποβάλλει ψευδείς ή ανακριβείς υπεύθυνες δηλώσεις ή πιστοποιητικά της πα-
ρούσας ή δεν προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο πριν από την 
κατακύρωση ένα η περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παρούσας 
∆ιακήρυξης. 

Επίσης με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτρο-
πής ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισμού, η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής δύναται να 
καταπίπτει ολικά ή μερικά υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής, σε περίπτωση που ο υ-
ποψήφιος Ανάδοχος με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδό-
τηση της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισμού έχει κηρυχθεί έκπτωτος από την 
κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που α-
πορρέει από αυτήν, επειδή δεν έχει προσέλθει μέσα στην προθεσμία που του ορί-
στηκε για να υπογράψει τη Σύμβαση ή δεν έχει καταθέσει κατά την υπογραφή της 
Σύμβασης Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης. 

22..66  ΤΤΡΡΟΟΠΠΟΟΣΣ  ΥΥΠΠΟΟΒΒΟΟΛΛΗΗΣΣ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΦΦΟΟΡΡΩΩΝΝ    

2.6.1 Ο κυρίως σφραγισμένος φάκελος κάθε προσφοράς περιλαμβάνει τους ακό-
λουθους τρεις (3) σφραγισμένους επιμέρους φακέλους («υποφακέλους»):  

 Φάκελος «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» που περιέχει τα ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ, σε ΠΡΩΤΟΤΥ-
ΠΟ και ένα αντίγραφο, τα οποία περιγράφονται αναλυτικά στην παράγραφο 
1.3, Κεφαλαίου Ι, Μέρους Β της παρούσας διακήρυξης.  

 Φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που περιέχει το ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και ένα αντίγρα-
φο, τα περιεχόμενα των οποίων περιγράφονται αναλυτικά στην παράγραφο 1, 
Κεφαλαίου ΙΙ, Μέρους Β της παρούσας διακήρυξης.  

 Φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που περιέχει το ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και ένα α-
ντίγραφο της οικονομικής προσφοράς των συμμετεχόντων. Τα περιεχόμενα της 
οικονομικής προσφοράς περιγράφονται αναλυτικά στην παράγραφο 2, Κεφα-
λαίου ΙΙ, Μέρους Β της παρούσας διακήρυξης.  

Στο ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και σε κάθε σελίδα του, θα αναγράφεται η λέξη "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ", 
και αυτό θα είναι επικρατέστερο του άλλου αντιγράφου σε περίπτωση ασυμφωνί-
ας. Όλες οι σελίδες του ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ θα πρέπει να είναι μονογραμμένες από τον 
νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντα και να έχουν συνεχή αρίθμηση.  

Το περιεχόμενο της τεχνικής (εκτός των τεχνικών φυλλαδίων) και οικονομικής 
προσφοράς υποβάλλεται και σε ηλεκτρονική μορφή (CD/DVD). Σε περίπτωση α-
συμφωνίας μεταξύ των στοιχείων που αποτυπώνονται εγγράφως και αυτών που 
περιλαμβάνονται στην ηλεκτρονική μορφή, επικρατέστερη είναι η έντυπη μορφή.  

2.6.2 Οι κυρίως φάκελοι πρέπει απαραίτητα να φέρουν την επωνυμία, διεύθυνση, 
αριθμό τηλεφώνου, αριθμό τηλεομοιοτυπίας (fax) και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-
mail) του διαγωνιζομένου καθώς επίσης και τις ενδείξεις: 
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Προσφορά 

∆ιακήρυξη με αριθ. πρωτ.: Φ4-832 / 26.06.2012 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 3 «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ», ΣΤΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ «ΕΡΜΕΙΟΝ 2 - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΠ7 / ΑΠ8 / 
ΑΠ9)» ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, Ε.Π. ΕΚΠΑΙ-

∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 

Αναθέτουσα Αρχή: 

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.) 

Μητροπόλεως 42, 10563 Αθήνα 

Ημερομηνία ∆ιαγωνισμού: ∆ευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2012, ώρα 14:00 

«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο » 

 

Στις περιπτώσεις κοινοπραξιών ή ενώσεων θα αναγράφονται οι επωνυμίες των με-
λών τους και τα στοιχεία (επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός τη-
λεομοιοτυπίας (fax) και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) του εκπροσώπου τους.  

∆εν πρέπει να χρησιμοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι οποίοι είναι δυνατόν να 
αποσφραγισθούν και να επανασφραγισθούν χωρίς να αφήσουν ίχνη.  

2.6.3 Ο κυρίως φάκελος κάθε προσφοράς συνοδεύεται από επιστολή, στην οποία 
θα πρέπει να αναφέρεται η εταιρεία ή ένωση ή Κοινοπραξία Εταιρειών που υπο-
βάλλει την προσφορά.  

2.6.4 Όλοι οι επιμέρους φάκελοι θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου  

2.6.5 . Ο προσφέρων δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά του μετά την 
κατάθεσή της μέχρι την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. Σε 
περίπτωση που την αποσύρει, υπόκειται στις κυρώσεις του άρθρου 34 του Π∆ 
118/2007.  

22..77  ΠΠΕΕΡΡΙΙΕΕΧΧΟΟΜΜΕΕΝΝΑΑ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΦΦΟΟΡΡΩΩΝΝ    

22..77..11  ΠΠΕΕΡΡΙΙΕΕΧΧΟΟΜΜΕΕΝΝΑΑ  ΦΦΑΑΚΚΕΕΛΛΟΟΥΥ  ""∆∆ΙΙΚΚΑΑΙΙΟΟΛΛΟΟΓΓΗΗΤΤΙΙΚΚΑΑ""    

Ο Φάκελος "∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ" περιλαμβάνει τα αναφερόμενα στην παράγραφο 
1.3, Κεφάλαιο Ι, Μέρους Β της παρούσας διακήρυξης («∆ικαιολογητικά συμμετο-
χής»).  

22..77..22  ΠΠΕΕΡΡΙΙΕΕΧΧΟΟΜΜΕΕΝΝΑΑ  ΦΦΑΑΚΚΕΕΛΛΟΟΥΥ  ""ΤΤΕΕΧΧΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΦΦΟΟΡΡΑΑ""    

Ο φάκελος "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" διαμορφώνεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα 
στην παράγραφο 1, Κεφάλαιο ΙΙ, Μέρους Β της παρούσας. 

22..77..33  ΠΠΕΕΡΡΙΙΕΕΧΧΟΟΜΜΕΕΝΝΑΑ  ΦΦΑΑΚΚΕΕΛΛΟΟΥΥ  ""ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΗΗ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΦΦΟΟΡΡΑΑ""    

Ο φάκελος "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" περιλαμβάνει συμπληρωμένα και υπογε-
γραμμένα τα οριζόμενα στην παράγραφο 2, Κεφάλαιο ΙΙ, Μέρους Β της παρούσας. 
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33  ∆∆ΙΙΑΑ∆∆ΙΙΚΚΑΑΣΣΙΙΑΑ  ∆∆ΙΙΕΕΝΝΕΕΡΡΓΓΕΕΙΙΑΑΣΣ  ∆∆ΙΙΑΑΓΓΩΩΝΝΙΙΣΣΜΜΟΟΥΥ    

33..11  ∆∆ΙΙΑΑ∆∆ΙΙΚΚΑΑΣΣΙΙΑΑ  ΑΑΠΠΟΟΣΣΦΦΡΡΑΑΓΓΙΙΣΣΗΗΣΣ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΦΦΟΟΡΡΩΩΝΝ  --  ΑΑΞΞΙΙΟΟΛΛΟΟΓΓΗΗΣΣΗΗΣΣ    

3.1.1 Η διεξαγωγή του διαγωνισμού και η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει 
από ειδική πενταμελή επιτροπή (την Επιτροπή ∆ιαγωνισμού), που θα οριστεί από 
το αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής. Η απόφαση επιλογής του αναδόχου 
θα ληφθεί από το αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής.  

3.1.2 Η διαδικασία αξιολόγησης πραγματοποιείται σε τρία στάδια:  

1. Αποσφράγιση και έλεγχος κυρίως φακέλου προσφοράς - Αποσφράγιση και έ-
λεγχος φακέλου «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ»,  

2. Αποσφράγιση και Αξιολόγηση φακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»,  

3. Αποσφράγιση και Αξιολόγηση φακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», - Τελική 
βαθμολόγηση - επιλογή αναδόχου.  

3.1.3 Στο πρώτο στάδιο η Επιτροπή ∆ιαγωνισμού (Ε∆) συντάσσει πρακτικό, με το 
οποίο εισηγείται στην Αναθέτουσα Αρχή την αποδοχή ή την αιτιολογημένη απόρ-
ριψη των προσφορών. Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής κοινοποιείται στους 
συμμετέχοντες με τηλεομοιοτυπία (fax).  

3.1.4 Στο δεύτερο στάδιο η Επιτροπή ∆ιαγωνισμού (Ε∆) συντάσσει πρακτικό, με 
το οποίο εισηγείται στην Αναθέτουσα Αρχή τη βαθμολόγηση των τεχνικών προ-
σφορών των συμμετεχόντων στο στάδιο αυτό. Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής 
κοινοποιείται στους συμμετέχοντες με τηλεομοιοτυπία (fax).  

3.1.5 Στο τρίτο στάδιο η Επιτροπή ∆ιαγωνισμού (Ε∆) συντάσσει πρακτικό, με το 
οποίο εισηγείται στην Αναθέτουσα Αρχή την ανάθεση του έργου στον προσφέρο-
ντα με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Η απόφαση της 
Αναθέτουσας Αρχής κοινοποιείται στους συμμετέχοντες με τηλεομοιοτυπία (fax).  

33..22  ΣΣΤΤΑΑ∆∆ΙΙΑΑ  ΑΑΞΞΙΙΟΟΛΛΟΟΓΓΗΗΣΣΗΗΣΣ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΦΦΟΟΡΡΩΩΝΝ    

Τα στάδια ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών έχουν, αναλυτικότερα, ως 
εξής:  

33..22..11  ΑΑπποοσσφφρράάγγιισσηη  κκααιι  έέλλεεγγχχοοςς  κκυυρρίίωωςς  φφαακκέέλλοουυ  ππρροοσσφφοορράάςς  ––  
ΑΑπποοσσφφρράάγγιισσηη  κκααιι  έέλλεεγγχχοοςς  φφαακκέέλλοουυ  δδιικκααιιοολλοογγηηττιικκώώνν    

3.2.1.1 Η αποσφράγιση των κυρίως φακέλων των προσφορών γίνεται σε ανοικτή 
συνεδρίαση της Επιτροπής του ∆ιαγωνισμού, την καταληκτική ημερομηνία υποβο-
λής προσφορών, δηλαδή τη ∆ευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2012 και ώρα 14:00, 
στην οποία μπορούν να παρίστανται όλοι όσοι έχουν υποβάλει προσφορά, αυτο-
προσώπως ή δια του νομίμου εκπροσώπου τους ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο 
πρόσωπο.  

3.2.1.2 Η αποσφράγιση ολοκληρώνεται την ίδια ημέρα και αν δεν επαρκέσει ο 
χρόνος σε επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής του ∆ιαγωνισμού, με την εξής δια-
δικασία:  

Η Ε∆ αριθμεί, μονογράφει και αποσφραγίζει τους κυρίως φακέλους των προσφο-
ρών και ελέγχει αν υπάρχουν, σε κάθε κυρίως φάκελο, τρεις υποφάκελοι με την 
ένδειξη «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟ-
ΣΦΟΡΑ», τους οποίους αριθμεί με τον ίδιο αριθμό (του κυρίου φακέλου προσφο-
ράς) και μονογράφει. Εάν δεν υπάρχουν οι τρεις υποφάκελοι, ο προσφέρων απο-
κλείεται από την περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης και οι υποβληθέντες υποφάκε-
λοι παραμένουν κλειστοί στην Υπηρεσία.  
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Κατά την ίδια πρώτη συνεδρίαση, η Ε∆ αποσφραγίζει τους φακέλους δικαιολογητι-
κών, μονογράφει και καταγράφει στο πρακτικό της τα στοιχεία που περιέχονται σε 
αυτούς. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή δεν είναι υποχρεωμέ-
νη να ελέγχει τη συμμόρφωση των διαγωνιζόμενων, δηλαδή των προσφορών 
τους, προς τους όρους της ∆ιακήρυξης. Η Επιτροπή ελέγχει την εγκυρότητα και 
πληρότητα της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής, την πληρότητα του φακέλου 
και την υποβολή ή όχι όλων των δικαιολογητικών.  

3.2.1.3 Στις επόμενες κλειστές συνεδριάσεις της η Ε∆ εξετάζει τα στοιχεία των 
φακέλων προβαίνοντας σε λεπτομερή έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και 
της πλήρωσης των ελαχίστων προϋποθέσεων συμμετοχής – κριτηρίων ποιοτικής 
επιλογής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1.3, Κεφάλαιο Ι, Μέρος Β 
και στην παράγραφο 1, Κεφαλαίου ΙΙΙ, Μέρους Β της παρούσας. Η αξιολόγηση – 
έλεγχος πλήρωσης των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής και των ελαχίστων προϋπο-
θέσεων συμμετοχής, γίνεται μόνο για τις προσφορές που μετά τη διαδικασία ελέγ-
χου των δικαιολογητικών συμμετοχής κριθούν ότι πληρούν τις τεθείσες προϋποθέ-
σεις.  

Η Ε∆ εισηγείται τον αποκλεισμό από τα επόμενα στάδια αξιολόγησης των διαγωνι-
ζομένων που έχουν υποβάλει ελλιπή στοιχεία ή των οποίων τα υποβληθέντα στοι-
χεία δεν ικανοποιούν τους σχετικούς όρους της παρούσας διακήρυξης. Η Ε∆ μπο-
ρεί κατά τη διάρκεια του σταδίου αυτού να ζητήσει διευκρινίσεις από τους διαγωνι-
ζομένους επί των υποβληθέντων στοιχείων.  

3.2.1.4 Μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας συντάσσεται πρακτικό με το 
οποίο η Ε∆ εισηγείται στην Αναθέτουσα Αρχή την αποδοχή ή την αιτιολογημένη 
απόρριψη των προσφορών. Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής κοινοποιείται 
στους συμμετέχοντες με τηλεομοιοτυπία (fax). Μετά την εξέταση τυχόν υποβλη-
θεισών ενστάσεων – προσφυγών κατά το πρώτο στάδιο, η Ε∆ ορίζει την ημερομη-
νία και ώρα ανοίγματος των τεχνικών προσφορών και ενημερώνει σχετικά με τη-
λεομοιοτυπία (fax) τους συμμετέχοντες που δεν αποκλείσθηκαν κατά το στάδιο 
αυτό.  

33..22..22  ΑΑπποοσσφφρράάγγιισσηη  κκααιι  ΑΑξξιιοολλόόγγηησσηη  φφαακκέέλλωωνν  ΤΤεεχχννιικκήήςς  ΠΠρροοσσφφοορράάςς    

3.2.2.1 Μετά την ολοκλήρωση του προηγούμενου σταδίου, μετά από σχετική 
πρόσκληση όσων προσφερόντων δεν αποκλείσθηκαν κατά το προηγούμενο στάδιο, 
η Ε∆ αποσφραγίζει σε ανοικτή συνεδρίαση τους φακέλους τεχνικής προσφοράς 
αυτών και μονογράφει κατά φύλλο τα περιεχόμενά τους.  

3.2.2.2 Σε επόμενες συνεχόμενες κλειστές συνεδριάσεις της Ε∆ ακολουθεί η αξιο-
λόγηση των τεχνικών προσφορών σύμφωνα με τα κριτήρια και τον τύπο αξιολό-
γησης που αναλύονται στην παράγραφο 2, Κεφάλαιο ΙΙΙ, Μέρους Β της παρούσας 
διακήρυξης. Κατά την διάρκεια της αξιολόγησης της Τεχνικής Προσφοράς, η Επι-
τροπή δύναται να καλέσει εγγράφως (με τηλεομοιοτυπία (fax)) κάθε ένα από τους 
υποψηφίους που συμμετέχει σε αυτό το στάδιο να παρουσιάσει προφορικά την τε-
χνική του προσφορά και να απαντήσει σε τυχόν ερωτήσεις των μελών της.  

3.2.2.3 Μετά την μελέτη των τεχνικών προσφορών και της κατά τα ανωτέρω εν-
δεχόμενης προφορικής παρουσίασης, κάθε μέλος της Ε∆ αξιολογεί και βαθμολογεί 
σε ειδικό φύλλο κάθε τεχνική προσφορά, το υπογράφει και το παραδίδει στον 
Πρόεδρο της Ε∆.  

3.2.2.4 Ο βαθμός κάθε κριτηρίου είναι αριθμός με ακρίβεια μέχρι δύο δεκαδικά 
ψηφία, και έχει ελάχιστη τιμή το μηδέν (0) και ανώτερη το δέκα (10). Οι βαθμοί 
που μπορεί να πάρει κάθε κριτήριο είναι οι ακόλουθοι:  

0-0,99 : όταν η συγκεκριμένη προσφορά είναι μη ικανοποιητική ως προς το συ-
γκεκριμένο κριτήριο,  
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1-4,99 : όταν η συγκεκριμένη προσφορά είναι στοιχειωδώς ικανοποιητική ως προς 
το συγκεκριμένο κριτήριο,  

5-8,99 : όταν η συγκεκριμένη προσφορά είναι ικανοποιητική ως προς το συγκε-
κριμένο κριτήριο,  

9-10 : όταν η συγκεκριμένη προσφορά είναι εξαίρετη ως προς το συγκεκριμένο 
κριτήριο,  

Μια προσφορά χαρακτηρίζεται:  

 μη ικανοποιητική, ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο όταν η ανταπόκρισή της 
στις προδιαγραφές και τις ελάχιστες απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου, 
είτε δεν υφίσταται, είτε θεωρείται ακατάλληλη για το έργο.  

 στοιχειωδώς ικανοποιητική, ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο όταν η ανταπό-
κρισή της καλύπτει στοιχειωδώς τις προδιαγραφές και τις ελάχιστες απαιτήσεις 
του συγκεκριμένου κριτηρίου.  

 ικανοποιητική, ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο όταν η ανταπόκρισή της κα-
λύπτει πλήρως τις προδιαγραφές και τις ελάχιστες απαιτήσεις του συγκεκριμέ-
νου κριτηρίου.  

 εξαίρετη, ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο όταν η ανταπόκρισή της καλύπτει 
πλήρως τις προδιαγραφές και τις ελάχιστες απαιτήσεις του συγκεκριμένου κρι-
τηρίου και προσφέρει επιπλέον δυνατότητες χρήσιμες για το έργο.  

Κάθε μέλος της Ε∆ θα βαθμολογήσει με ένα βαθμό, από το 0 έως το 10 (και μέχρι 
δύο δεκαδικά ψηφία, σύμφωνα με την παραπάνω κλίμακα) κάθε ένα από τα επιμέ-
ρους στοιχεία των κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης. Ο βαθμός κάθε μέλους για κά-
θε κριτήριο, θα προκύψει από το άθροισμα των γινομένων των βαθμών των επιμέ-
ρους στοιχείων κριτηρίου (υποκριτήρια), πολλαπλασιασμένων με τους αντίστοι-
χους συντελεστές βαρύτητας των επιμέρους στοιχείων του κριτηρίου (υποκριτήρι-
α).  

Ο βαθμός κάθε κριτηρίου σε επίπεδο Ε∆ προκύπτει από το άθροισμα των σχετικών 
βαθμών του συνόλου των μελών της Ε∆ διαιρεμένου διά του αριθμού των μελών 
της. Ο βαθμός αυτός πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου 
και εξάγεται ο βαθμός της προσφοράς για το συγκεκριμένο κριτήριο. Το άθροισμα 
των βαθμών όλων των κριτηρίων δίνει το συνολικό βαθμό της τεχνικής προσφο-
ράς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2, Κεφάλαιο ΙΙΙ, Μέρος Β της πα-
ρούσας. Σε όλους τους ανωτέρω υπολογισμούς η στρογγύλευση φθάνει στο δεύ-
τερο δεκαδικό ψηφίο. Το τρίτο δεκαδικό ψηφίο αποκόπτεται όταν έχει τιμές 0, 1, 
2, 3, 4, στρογγυλεύεται δε προς τα άνω όταν έχει τιμές 5, 6, 7, 8, 9.  

3.2.2.5 Για να ολοκληρώσει το έργο της, η Επιτροπή μπορεί να επικοινωνεί γρα-
πτά με τους υποψηφίους και να θέτει διευκρινιστικές ερωτήσεις. ∆ιευκρινίσεις που 
δίδονται αυτοβούλως από τους συμμετέχοντες οποτεδήποτε μετά τη λήξη της προ-
θεσμίας υποβολής των προσφορών τους δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. Σε 
καμία περίπτωση οι υποψήφιοι δεν επιτρέπεται να μεταβάλουν την προσφορά τους 
ή να καταθέσουν αντιπροσφορά. Τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που ε-
ξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη.  

3.2.2.6 Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, συντάσσεται σχετικό πρα-
κτικό της Ε∆, το οποίο αποτελεί την εισήγηση της Ε∆ προς την Αναθέτουσα Αρχή 
και στο οποίο περιλαμβάνεται για κάθε προσφορά και για κάθε κριτήριο, ο βαθμός 
της Ε∆, ο συντελεστής βαρύτητας και ο βαθμός κάθε κριτηρίου, καθώς και το σύ-
νολο της βαθμολογίας. Η Ε∆ εισηγείται στην Αναθέτουσα Αρχή την απόρριψη και 
μη περαιτέρω αξιολόγηση προσφορών που συγκέντρωσαν βαθμό τεχνικής προ-
σφοράς που είναι μικρότερος του 50% της ανώτερης δυνατής βαθμολογίας.  
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3.2.2.7 Τυχόν εμφάνιση τιμών που οδηγούν στην αποκάλυψη της «Οικονομικής 
Προσφοράς» σε οιοδήποτε σημείο της «Τεχνικής Προσφοράς» αποτελεί λόγο α-
πόρριψης της προσφοράς.  

3.2.2.8 Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής κοινοποιείται στους συμμετέχοντες με 
τηλεομοιοτυπία (fax). Μετά την εξέταση τυχόν υποβληθεισών ενστάσεων - προ-
σφυγών, η Ε∆ ορίζει την ημερομηνία και ώρα ανοίγματος των οικονομικών προ-
σφορών και ενημερώνει σχετικά τους συμμετέχοντες στο στάδιο αυτό.  

33..22..33  ΑΑπποοσσφφρράάγγιισσηη  κκααιι  ΑΑξξιιοολλόόγγηησσηη  φφαακκέέλλωωνν  οοιικκοοννοομμιικκήήςς  ππρροοσσφφοορράάςς  ––  
ττεελλιικκήή  ααξξιιοολλόόγγηησσηη  --  εεππιιλλοογγήή  ααννααδδόόχχοουυ    

3.2.3.1 Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών γίνεται στο χώρο και χρόνο 
που ορίζει η Ε∆ και θα γνωστοποιηθεί με σχετική πρόσκληση μέσω τηλεομοιοτυπί-
ας (fax) στους υποψηφίους των οποίων οι προσφορές αξιολογήθηκαν κατά το 
στάδιο της τεχνικής αξιολόγησης και κλήθηκαν να συμμετάσχουν στο παρόν στά-
διο. Η αποσφράγιση λαμβάνει χώρα σε ανοικτή συνεδρίαση, στην οποία μπορούν 
να παρίστανται αυτοπροσώπως ή δια του νομίμου εκπροσώπου τους ή με νόμιμα 
εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, όλοι οι συμμετέχοντες σε αυτό το στάδιο του διαγωνι-
σμού. Μετά την αποσφράγιση, η Ε∆ μονογράφει κατά φύλλο και εξετάζει τις οικο-
νομικές προσφορές και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση των οικονομικών στοιχεί-
ων. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών όσων κυρίως προσφορών απορρίφ-
θηκαν κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων δεν αποσφραγίζο-
νται αλλά επιστρέφονται στους συμμετέχοντες.  

3.2.3.2 Σε περίπτωση που η τιμή μιας οικονομικής προσφοράς κρίνεται από την 
Επιτροπή ιδιαίτερα χαμηλή, δηλαδή εάν είναι μικρότερη του 85% συνολικού προϋ-
πολογισμού του έργου, η επιτροπή δύναται να ζητήσει εγγράφως διευκρινίσεις. 
Μετά την εξέταση των υποβληθέντων στοιχείων και διευκρινίσεων, η Ε∆ εισηγείται 
με πρακτικό στην Αναθέτουσα Αρχή την αποδοχή ή αιτιολογημένη απόρριψη της 
προσφοράς αυτής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 52 του Π∆ 60/2007.  

3.2.3.3 Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, η Ε∆ προβαίνει στην αξιο-
λόγηση των οικονομικών προσφορών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 
3, Κεφάλαιο ΙΙΙ, Μέρος Β της παρούσας και προχωρά στην τελική αξιολόγηση και 
βαθμολόγηση των προσφορών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4, Κε-
φάλαιο ΙΙΙ, Μέρος Β της παρούσας.  

3.2.3.4 Για να ολοκληρώσει το έργο της, η Ε∆ μπορεί να επικοινωνεί γραπτά με 
τους υποψηφίους και να θέτει διευκρινιστικές ερωτήσεις. ∆ιευκρινίσεις που δίδο-
νται αυτοβούλως από τους συμμετέχοντες οποτεδήποτε μετά τη λήξη της προθε-
σμίας υποβολής των προσφορών τους δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.  

3.2.3.5 Η Ε∆, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προσφορών, συντάσσει 
πρακτικό με την τελική κατάταξη των προσφορών κατά αύξουσα σειρά βαθμολό-
γησης το οποίο και υποβάλλει προς έγκριση στο αρμόδιο αποφασιστικό όργανο της 
Αναθέτουσας Αρχής. Η σχετική εγκριτική απόφαση κοινοποιείται στους συμμετέχο-
ντες στο στάδιο αυτό με αποδεικτικό παραλαβής.  

33..33  ΑΑΠΠΟΟΡΡΡΡΙΙΨΨΗΗ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΦΦΟΟΡΡΩΩΝΝ    

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να απορρίψει αιτιολογημένα, προσφορά, με απόφαση 
του αρμοδίου αποφασιστικού οργάνου της, μετά από σχετική εισήγηση της Επιτρο-
πής.  

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα, απορρίπτεται προσφορά που:  

1. είναι αόριστη ή ανεπίδεκτη εκτιμήσεως, περιέχει ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία 
ή/και αιρέσεις,  
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2. αποτελεί αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά 
την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά,  

3. αποτελεί εναλλακτική προσφορά, είτε στο σύνολό της, είτε στα επιμέρους τμή-
ματα του έργου,  

4. αφορά σε μέρος μόνον του έργου, και δεν καλύπτει το σύνολο των ζητουμέ-
νων υπηρεσιών,  

5. δεν έχει συνταχθεί και υποβληθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα σχετικά 
κεφάλαια της παρούσας,  

6. δεν περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και δεν συνοδεύεται από τη 
νόμιμη εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό,  

7. δεν περιλαμβάνει με σαφήνεια τη προσφερόμενη τιμή, ή/και εμφανίζει τιμές σε 
οποιοδήποτε σημείο της τεχνικής προσφοράς,  

8. η οικονομική προσφορά υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του έργου,  

9. η οικονομική προσφορά είναι υπερβολικά χαμηλή σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην παράγραφο 3.2.3.2, Κεφαλαίου Ι, Μέρους Β της παρούσας και του άρ-
θρου 52 του Π∆ 60/2007, και τηρηθεί η ανάλογη διαδικασία,  

10. ορίζει χρόνο παράδοσης/ υλοποίησης του έργου μεγαλύτερο του προβλεπομέ-
νου στην παρούσα,  

11. ο χρόνος ισχύος της ορίζεται μικρότερος των οκτώ (8) μηνών/ (240 ημε-
ρών) από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών,  

12. παρουσιάζει κατά την αιτιολογημένη κρίση της Ε∆ ουσιώδεις αποκλίσεις από 
τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης,  

13. δεν είναι σύμφωνη με τους επί ποινή αποκλεισμού  όρους της παρούσας, όπου 
αυτοί αναφέρονται.  

 

44  ΕΕΝΝΣΣΤΤΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ  ––  ∆∆ΙΙΟΟΙΙΚΚΗΗΤΤΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΦΦΥΥΓΓΕΕΣΣ    

4.1 Κατά των αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής ασκείται προδικαστική προσφυ-
γή κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3886/2010.  

4.2 Οι προδικαστικές προσφυγές απευθύνονται εγγράφως προς την Αναθέτουσα 
Αρχή μέσω του Πρωτοκόλλου της. Επί των προσφυγών εισηγείται αιτιολογημένα η 
Επιτροπή ∆ιαγωνισμού στο αρμόδιο όργανο της ΑΑ, το οποίο και αποφαίνεται αιτι-
ολογημένα επί της υποβληθείσας προσφυγής, των αποφάσεων αυτών κοινοποιου-
μένων με τηλεομοιοτυπία (fax) σε όλους τους συμμετέχοντες στα επιμέρους στά-
δια διενεργείας του ∆ια-γωνισμού. 

 

55  ΑΑΠΠΟΟΤΤΕΕΛΛΕΕΣΣΜΜΑΑΤΤΑΑ  ––  ΚΚΑΑΤΤΑΑΚΚΥΥΡΡΩΩΣΣΗΗ  --  ΜΜΑΑΤΤΑΑΙΙΩΩΣΣΗΗ    

5.1 Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει στη βάση της πλέον συμφέρουσας από οικο-
νομική άποψη προσφοράς, όπως ορίζεται στο άρθρο 51 (παρ. 1, α) του Π∆ 
60/2007 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ στο Κεφάλαιο ΙΙΙ, Μέρος Β της παρούσας δια-
κήρυξης.  

5.2 Τα αποτελέσματα κάθε σταδίου του διαγωνισμού, στα οποία δεν παρίστανται 
εκπρόσωποι των υποψηφίων, θα κοινοποιούνται εγγράφως σε όλους τους συμμε-
τέχοντες.  
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5.3 Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα κατά την αποκλειστική κρίση της και 
αζημίως για αυτήν να ματαιώσει ή να επαναλάβει το διαγωνισμό σε οποιοδήποτε 
στάδιο της διαδικασίας, και ιδίως:  

α) για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το απο-
τέλεσμα της διαδικασίας,  

β) εάν το αποτέλεσμα κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό,  

γ) εάν υπήρξε μεταβολή των αναγκών σε σχέση με το υπό ανάθεση έργο,  

5.4 Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, κατά τη φάση της κατακύρωσης, μετά από εισή-
γηση της Επιτροπής Αξιολόγησης, να κατακυρώσει μέρος του φυσικού αντικειμέ-
νου μικρότερο ως το 50% ή μεγαλύτερο ως το 15 % από το οριζόμενο στην πα-
ρούσα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 Π.∆. 118/2007, μη αυξανομένου, 
σε κάθε περίπτωση, του ανωτέρου ορίου του προβλεπομένου προϋπολογισμού του 
έργου.  

5.5 Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 25 του Π∆ 
60/2007, να προβεί, μέσω διαδικασίας με διαπραγμάτευση και υπό τις ιδία στο άρ-
θρο 25 παρ. 4 περιπτώσεις α και β του Π∆ 60/2007 τιθέμενες προϋποθέσεις, σε 
ανάθεση στον ίδιο ανάδοχο συμπληρωματικών υπηρεσιών ή/και νέων υπηρεσιών. 
Οι ενδεχόμενες νέες υπηρεσίες θα συνίστανται σε επανάληψη άλλων παρόμοιων 
υπηρεσιών με αυτές που ανετέθησαν στον ανάδοχο με την κατάρτιση της σχετικής 
συμβάσεως μέσω της παρούσας διακήρυξης και που θα είναι σύμφωνες με το βα-
σικό σχέδιο, που αποτέλεσε και αντικείμενο της αρχικής συμβάσεως. 

5.6 Η κατακύρωση του έργου στον Ανάδοχο γίνεται με απόφαση του αρμοδίου 
οργάνου της ΑΑ, το οποίο και υπογράφει τη σύμβαση μεταξύ της Αναθέτουσας Αρ-
χής και του Αναδόχου του έργου.  

5.7 Στην περίπτωση που το προκηρυσσόμενο έργο κατακυρωθεί σε ένωση, η Ανα-
θέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει από την ένωση να συστήσει κοινοπραξία με ή 
χωρίς νομική προσωπικότητα, του κειμένου της συμβάσεως διαμορφουμένου ανα-
λόγως.  

5.8 Ο Ανάδοχος καλείται να υπογράψει σύμβαση με την Αναθέτουσα Αρχή μέσα σε 
10 ημερολογιακές ημέρες μετά την ανακοίνωση σε αυτόν της κατακύρωσης του 
διαγωνισμού, προσκομίζοντας την Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμ-
βασης.  

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος, παρότι κλήθηκε εγγράφως, δεν παρουσιαστεί να 
υπογράψει τη σύμβαση μέσα στην ταχθείσα ημερομηνία, ή προσέλθει αλλά δεν 
καταθέσει τις εγγυητικές επιστολές που προβλέπονται, μπορεί να κηρυχθεί έκπτω-
τος με απόφαση του αρμοδίου αποφασιστικού οργάνου της ΑΑ και να καταπέσει 
υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής χωρίς άλλη διαδικαστική ε-
νέργεια. Η Αναθέτουσα αρχή στην περίπτωση αυτή καλεί τον πρώτο επιλαχόντα 
για υπογραφή της σύμβασης και ακολουθείται αντίστοιχα η ίδια διαδικασία. Ο έκ-
πτωτος Ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει κάθε ζημία που προξένησε στην 
Αναθέτουσα Αρχή εξαιτίας της αρνήσεως του να υπογράψει τη σύμβαση.  

 

66  ΚΚΑΑΤΤΑΑΡΡΤΤΙΙΣΣΗΗ  ΤΤΗΗΣΣ  ΣΣΥΥΜΜΒΒΑΑΣΣΗΗΣΣ    

Μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου στον οποίο τελικώς νομίμως και 
εγκύρως κατεκυρώθη το έργο, υπογράφεται σύμβαση, σύμφωνα με τους όρους 
της παρούσας. Τυχόν υποβολή σχεδίων σύμβασης από τους υποψηφίους μαζί με 
τις προσφορές τους δε δημιουργεί καμία δέσμευση για την Αναθέτουσα Αρχή.  

Η σύμβαση καταρτίζεται στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμ-
βάνονται στη διακήρυξη και την προσφορά του Αναδόχου όπως έγινε αποδεκτή 
κατά την κατακύρωση. ∆εν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχό-
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μενο της παρούσας. Σε περίπτωση δε, τροποποίησης της σύμβασης, θα πρέπει να 
εξασφαλίζεται η υλοποίηση του έργου όπως προδιαγράφηκε.  

Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο στηρίζεται, ε-
κτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών. Για θέματα που δεν ρυθμίζονται ρητά 
από τη σύμβαση και τα παραρτήματά αυτής ή σε περίπτωση που ανακύψουν αντι-
κρουόμενοι/ αντιφατικοί όροι αυτής, για την ερμηνεία της λαμβάνονται υπόψη κα-
τά σειρά η παρούσα διακήρυξη, η απόφαση κατακύρωσης και η τεχνική και οικο-
νομική προσφορά του Αναδόχου.  

66..11  ΣΣΥΥΜΜΒΒΑΑΤΤΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΕΕΓΓΓΓΥΥΗΗΣΣΕΕΙΙΣΣ    

Ο επιλεγείς Ανάδοχος, υποχρεούται να προσκομίσει, με την υπογραφή της σχετι-
κής σύμβασης, σαν εγγύηση για την τήρηση των όρων της σύμβασης, Εγγυητική 
Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, αορίστου διαρκείας, αναγνωρισμένου ιδρύματος, αντί-
στοιχου του Ιδρύματος που εκδίδει την εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού 
ίσου με το 10% της συμβατικής αξίας του έργου μη συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ. 

Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το επι-
συναπτόμενο στο Παράρτημα Ι της παρούσας Υπόδειγμα ΙΙ.  

Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης επιστρέφεται με εντολή της Αναθέτουσας 
Αρχής προς το ίδρυμα που την εξέδωσε, μετά την οριστική παραλαβή του έργου, 
και εφόσον εκκαθαριστούν τυχόν υποχρεώσεις εκ μέρους του Αναδόχου έναντι της 
Αναθέτουσας Αρχής.  

66..22  ΟΟΡΡΟΟΙΙ  ΠΠΛΛΗΗΡΡΩΩΜΜΗΗΣΣ    

Το συνολικό συμβατικό τίμημα και η αμοιβή του Αναδόχου για την υλοποίηση του 
έργου αναλύονται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2, Κεφάλαιο ΙΙ, 
Μέρος Β της παρούσας.  

6.2.1 Οι πληρωμές στο πλαίσιο της σύμβασης πραγματοποιούνται με απόφαση της 
Αναθέτουσας Αρχής και με την έκδοση σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής της αρ-
μόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου της σύμβασης, με το 
οποίο θα πιστοποιείται η καλή εκτέλεση κάθε ενέργειας και οι πραγματοποιηθείσες 
δαπάνες για την υλοποίησή της. Αναλυτικά , η αμοιβή του Αναδόχου θα καταβλη-
θεί ως εξής:  

1. Ποσοστό δέκα επτά τοις εκατό (17%) του συνολικού συμβατικού τιμήματος 
πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. μετά την οριστική παραλαβή του Παραδοτέου Π1 
του έργου, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο Μέρος Α’ της παρούσας.  

2. Ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) του συνολικού συμβατικού τιμήματος 
πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. μετά την οριστική παραλαβή των Παραδοτέων Π2 
και Π3 του έργου, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο Μέρος Α’ της παρούσας.  

3. Ποσοστό δέκα επτά τοις εκατό (17%) του συνολικού συμβατικού τιμήματος 
πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. μετά την οριστική παραλαβή των Παραδοτέων Π4 
και Π5 του έργου, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο Μέρος Α’ της παρούσας. Ε-
ναλλακτικά, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καταβάλει το σχετικό ποσό τμηματικά 
και ανάλογα με την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων υπηρεσιών από τον Ανάδο-
χο. 

4. Ποσοστό δέκα πέντε τοις εκατό (15%) του συνολικού συμβατικού τιμήματος 
πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. μετά την οριστική παραλαβή των Παραδοτέων Π6 
και Π7 του έργου, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο Μέρος Α’ της παρούσας. Ε-
ναλλακτικά, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καταβάλει το σχετικό ποσό τμηματικά 
και ανάλογα με την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων υπηρεσιών από τον Ανάδο-
χο. 
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5. Ποσοστό δέκα έξι τοις εκατό (16%) του συνολικού συμβατικού τιμήματος πλέ-
ον του αναλογούντος Φ.Π.Α. μετά την οριστική παραλαβή των Παραδοτέων Π8, 
Π9 και Π10 του έργου, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο Μέρος Α’ της παρούσας.  

6.2.2 Στην περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή διακόψει τη σύμβαση ή για οποι-
ονδήποτε λόγο διακοπεί η υλοποίηση του έργου χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, 
ο Ανάδοχος αμείβεται για τις υπηρεσίες που παρείχε μέχρι την ημερομηνία της κοι-
νοποίησης της σχετικής έγγραφης ανακοίνωσης της Αναθέτουσας Αρχής περί δια-
κοπής της σύμβασης, εφόσον παραληφθούν οριστικά από την αρμόδια Επιτροπή τα 
μέχρι τότε παραδοτέα του.  

6.2.3 Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά/ 
δικαιολογητικά. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά 
και κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων Οργανισμών, η οποία κατά νόμο 
βαρύνει τον Ανάδοχο, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά νόμους και εγκυ-
κλίους του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. Απαιτήσεις του Αναδόχου για 
οιαδήποτε πληρωμή δεν θα γίνονται δεκτές άνευ της εκ μέρους του καταθέσεως 
των αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων και εγγράφων (τιμολόγια, αποδείξεις, 
πιστοποιητικά κλπ.) που αφορούν στην εξόφληση των φόρων, ασφαλιστικών ει-
σφορών και λοιπών δαπανών που τον βαρύνουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομο-
θετικές και κανονιστικές διατάξεις.  

6.2.4 Σε περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης προσώπων άνευ νομικής προσωπικό-
τητας τα παραστατικά εκδίδονται από κάθε ένα μέλος της κοινοπραξίας ή της ένω-
σης χωριστά, ανάλογα με το μέρος του έργου που έχει αναλάβει να υλοποιήσει, 
όπως έχει περιγραφεί στην τεχνική προσφορά της σχετικής ένωσης ή κοινοπραξί-
ας, και με αναφορά στην περιγραφή αυτή.  

Είναι δυνατόν, για λόγους ευχέρειας, να προβλεφθεί και να δηλωθεί προς την Α-
ναθέτουσα Αρχή, κατά τη διάρκεια σύναψης της σύμβασης, ο ορισμός ενός μέλους 
της ενώσεως ή κοινοπραξίας ως εκπροσώπου (“project leader”). Ο εκπρόσωπος 
αυτός θα εκδίδει το σχετικό παραστατικό και θα μεριμνά για την καταβολή των 
σχετικών ποσών στα υπόλοιπα μέλη κατά το λόγο συμμετοχής εκάστου στο υλο-
ποιηθέν τμήμα του έργου. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν υπέχει καμία ευθύνη για την 
προσήκουσα καταβολή στα μέλη της ενώσεως/ κοινοπραξίας και, δεν εμπλέκεται 
εν γένει, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, σε ζητήματα που αναφέρονται στις εσωτερικές 
σχέσεις μεταξύ των μελών της ενώσεως/ κοινοπραξίας.  

66..33  ΠΠΟΟΙΙΝΝΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΡΡΗΗΤΤΡΡΕΕΣΣ  ––  ΕΕΚΚΠΠΤΤΩΩΣΣΕΕΙΙΣΣ    

6.3.1 Η παράδοση και η παραλαβή του έργου θα γίνει σύμφωνα με το χρονοδιά-
γραμμα υλοποίησής του, όπως αυτό θα εξειδικευτεί στη σύμβαση.  

6.3.2 Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης ενδιάμεσης φάσης του έργου (εάν 
προβλέπεται), ή του συνόλου αυτού από υπέρβαση τμηματικής ή συνολικής προ-
θεσμίας, με υπαιτιότητα του Αναδόχου, επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με τα 
παρακάτω:  

1. Αν παρέλθουν οι συμφωνημένες ημερομηνίες παράδοσης, πέρα των δέκα 
ημερών, και οι υπηρεσίες δεν παρασχεθούν, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται 
να καταβάλει ως ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα καθυστέρησης ποσοστό 
20% της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου (η οποία προκύπτει αφού διαι-
ρεθεί η συμβατική αξία του έργου με τον αριθμό ημερολογιακών ημερών 
του συμβατικού χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του). Σε κάθε περίπτωση 
το σύνολό του επιβαλλόμενου ποσού ως ποινικής ρήτρας δεν μπορεί να υ-
περβεί το 3% της συνολικής αξίας της σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου 
και του ΦΠΑ).  

2. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο αν 
δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις 
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ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της Σύμβασης που θα υπογραφεί, χωρίς να κα-
ταβάλλει οποιαδήποτε αποζημίωση.  

3. Οι ρήτρες καθυστέρησης που επιβάλλονται για υπέρβαση τμηματικών προ-
θεσμιών, αν δεν ανακληθούν βαρύνουν τον Ανάδοχο επιπλέον των ρητρών 
λόγω υπέρβασης συνολικής προθεσμίας που έχουν επιβληθεί.  

Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος 
αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανωτέρα βία ή σε υπαιτιότητα της Ανα-
θέτουσας Αρχής.  

Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται 
στη σύμβαση (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και οι προθεσμίες χωρίς μετα-
θέσεις.  

Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα περιέχονται στη σύμβαση, θα επι-
βάλλονται με απόφαση της Αναθέτουσα Αρχής και θα παρακρατούνται από την ε-
πομένη πληρωμή του Αναδόχου.  

Με ίδια ως άνω απόφαση ανακαλούνται οι ρήτρες καθυστέρησης για τυχόν τμημα-
τικές προθεσμίες μόνο αν το έργο περατωθεί μέσα στη συνολική προθεσμία. 

Σε περίπτωση ένωσης/ κοινοπραξίας οι ως ανωτέρω ποινικές ρήτρες και τόκοι επι-
βάλλονται αναλογικά σε όλα τα μέλη της ένωσης/ κοινοπραξίας.  

Σε περίπτωση έκπτωσης του Αναδόχου κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, η 
Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, κατά την κρίση της, να κρατήσει μέρος ή το σύνολο 
των παραδοτέων, καταβάλλοντας το αναλογούν συμβατικό τίμημα.  

66..44  ΥΥΠΠΟΟΧΧΡΡΕΕΩΩΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΑΑΝΝΑΑ∆∆ΟΟΧΧΟΟΥΥ    

6.4.1 Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τα καθήκοντα που αναλαμβάνει με τη σύμ-
βαση σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, της διακήρυξης, της απόφασης κα-
τακύρωσης και της προσφοράς του, διαφορετικά υποχρεούται να αποζημιώσει κατά 
νόμο την Αναθέτουσα Αρχή.  

6.4.2 Ο Ανάδοχος ορίζει Εκπρόσωπο του και τον εξουσιοδοτεί με ειδικό πληρεξού-
σιο να υπογράψει τη σύμβαση, να τον εκπροσωπεί έναντι της Αναθέτουσας Αρχής 
και να ενεργεί κατ’ εντολή και για λογαριασμό του για όλα τα ζητήματα που σχετί-
ζονται με τη σύμβαση. Επί πλέον πρέπει να ορισθεί και Αναπληρωτής του Εκπρο-
σώπου με τις ίδιες αρμοδιότητες. Αλλαγή προσώπου ή διεύθυνσης του Εκπροσώ-
που ή/ και του Αναπληρωτή του αναφέρεται γραπτά στην Αναθέτουσα Αρχή και 
ισχύει μετά από τη γραπτή έγκριση αυτής.  

Ο Εκπρόσωπος και ο Αναπληρωτής Εκπρόσωπος του Αναδόχου είναι, μεταξύ άλ-
λων, εξουσιοδοτημένοι να τον αντιπροσωπεύουν σε όλα τα θέματα που αφορούν 
τη σύμβαση και να διευθετούν για λογαριασμό του οποιαδήποτε διαφορά προκύ-
πτει ή σχετίζεται με τη Σύμβαση, συμμετέχοντας, όποτε και όπου κληθούν σε συ-
ναντήσεις με τα αρμόδια για την παρακολούθηση και τον έλεγχο όργανα της Ανα-
θέτουσας Αρχής.  

6.4.3 Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συ-
νεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη 
του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση του έργου.  

6.4.4 Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τή-
ρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό 
για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει 
υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε 
άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων.  

6.4.5 Ο Ανάδοχος εγγυάται για τη διάθεση του αναφερομένου στην προσφορά 
του, επιστημονικού και λοιπού προσωπικού, καθώς επίσης και συνεργατών, που θα 
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διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να αντα-
ποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της σύμβασης, υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι 
θα επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας κατά τις επαφές τους με τις αρμόδιες υπηρε-
σίες και τα στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής ή των εκάστοτε υποδεικνυομένων από 
αυτήν προσώπων. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει 
την αντικατάσταση μέλους του προσωπικού του Αναδόχου, οπότε ο Ανάδοχος ο-
φείλει, άμεσα, να προβεί σε αντικατάστασή του με άλλο πρόσωπο, ανάλογης ε-
μπειρίας και προσόντων.  

Αντικατάσταση μέλους του προσωπικού του Αναδόχου, κατόπιν αιτήματός του, κα-
τά τη διάρκεια της εκτέλεσης του Έργου, δύναται να γίνει μετά από έγκριση της 

Αναθέτουσας Αρχής και μόνο με άλλο πρόσωπο αντιστοίχων προσόντων ή εμπειρί-
ας. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει την Αναθέτουσα Αρχή εγγράφως, 
τουλάχιστον τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες πριν από την αντικατάσταση.  

Σε περίπτωση που μέλη της Ομάδας Έργου του Αναδόχου αποχωρήσουν από αυ-
τήν ή λύσουν τη συνεργασία τους μαζί του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλί-
σει ότι κατά το χρονικό διάστημα, μέχρι την αποχώρησή τους, θα παρέχουν κανο-
νικά τις υπηρεσίες τους και αφετέρου να αντικαταστήσει άμεσα τους αποχωρήσα-
ντες συνεργάτες.  

6.4.6 Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει 
πράξεις ή παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το 
συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής.  

6.4.7 Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον Ανάδοχο σε οποιονδήποτε τρίτο, των 
υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν από τη Σύμβαση που θα συνάψει 
με την Αναθέτουσα Αρχή. Κατ’ εξαίρεση είναι επιτρεπτή η εκχώρηση της είσπραξης 
της αμοιβής του Αναδόχου σε αναγνωρισμένο πιστωτικό ίδρυμα της επιλογής του, 
εφόσον τηρηθεί η σχετική νόμιμη διαδικασία.  

6.4.8 Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον 
ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τότε που συνέβη-
σαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και 
να προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.  

6.4.9 Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από 
τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση του έργου. Σε περίπτωση 
οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους από τα φυσικά πρό-
σωπα που απασχολεί ο Ανάδοχος ή οι υπεργολάβοι αυτού, υποχρεούται ο Ανάδο-
χος μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.  

6.4.10 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι ένωση/ κοινοπραξία, τα μέλη που απο-
τελούν την ένωση/ κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα 
έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από 
την παρούσα υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί 
κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και 
σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της Αναθέτουσας Αρχής 
ως λόγος απαλλαγής του ενός μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλ-
λου ή των άλλων μελών για την ολοκλήρωση του έργου.  

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι ένωση/ κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της 
εκτέλεσης της Σύμβασης, οποιαδήποτε από τα μέλη της ένωσης/ κοινοπραξίας, ε-
ξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να 
ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την 
ευθύνη ολοκλήρωσης της σύμβασης με τους ίδιους όρους.  

6.4.11 Εάν ο Ανάδοχος που επιλεγεί έχει την έδρα του εκτός Αθηνών, υποχρεού-
ται να συστήσει στην Αθήνα κατάλληλα στελεχωμένο και εξοπλισμένο γραφείο το 
οποίο και θα λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου. 
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66..55  ΥΥΠΠΕΕΡΡΓΓΟΟΛΛΑΑΒΒΙΙΕΕΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ  ΑΑΝΝΑΑ∆∆ΟΟΧΧΟΟΥΥ    

6.5.1 Επιτρέπεται στον Ανάδοχο, εφόσον το έχει ήδη αναφέρει στην προσφορά 
του, να αναθέσει οποιοδήποτε μέρος των υπηρεσιών που προσφέρει και που θα 
προκύψουν από τη σύμβαση, υπεργολαβικά σε τρίτους. Στην περίπτωση αυτή θα 
πρέπει να αναφέρει στην προσφορά του αναλυτικά τα τμήματα του έργου που θα 
αναθέσει υπεργολαβικά σε τρίτους.  

6.5.2 Αντικατάσταση υπεργολάβου/ων που ο Ανάδοχος έχει συμπεριλάβει στην 
προσφορά του, δεν επιτρέπεται. Κατ’ εξαίρεση μπορεί να γίνει αποδεκτή σε περί-
πτωση ανωτέρας βίας ή ανυπερβλήτου κωλύματος, που καθιστούν επιβεβλημένη 
την διακοπή της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους που 
έχει συμπεριλάβει στην προσφορά του, εφόσον ο Ανάδοχος προβεί σε άμεση γνω-
στοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή και άμεση αντικατάσταση 
του/ τους με νέο υπεργολάβο με προσόντα αντίστοιχα του απελθόντος, και εφόσον 
διατυπωθεί σχετικά η σύμφωνη γνώμη της Αναθέτουσας Αρχής.  

6.5.3 Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση του έργου, φέ-
ρει αποκλειστικά ο Ανάδοχος.  

66..66  ΕΕΜΜΠΠΙΙΣΣΤΤΕΕΥΥΤΤΙΙΚΚΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ    

6.6.1 Το σύνολο των πληροφοριών, των δεδομένων και οτιδήποτε έχει σχέση με 
το υπό εκτέλεση έργο, είναι και θεωρούνται εμπιστευτικά και γενικώς καλύπτονται 
από την υποχρέωση της εχεμύθειας και για τα δύο μέρη.  

6.6.2 Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση 
αυτής, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να 
μη γνωστοποιήσει σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελλη-
νικού και διεθνούς Τύπου), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της 
Αναθέτουσας Αρχής, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε 
γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώ-
σεών του.  

6.6.3 Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το 
έργο χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμε-
τέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Ανα-
θέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος δεν δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή, με κανένα τρόπο, 
χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση.  

6.6.4 Η ανωτέρω υποχρέωση εχεμύθειας και λοιπές υποχρεώσεις καλύπτουν τον 
ίδιο τον Ανάδοχο, όπως και όλους τους συνεργάτες του και, εν γένει, πάσης φύ-
σεως προστεθέντες ή βοηθούς εκπληρώσεώς του κατά την υλοποίηση του έργου.  

6.6.5 Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Αναθέτουσα Αρχή και όλα τα ε-
ξουσιοδοτημένα απ’ αυτήν πρόσωπα οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανένα, 
παρά μόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλ-
θαν σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και με την ευκαιρία της υλοποίησης του έργου και 
αφορούν σε τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα ή μεθόδους υλοποίησης του έργου ή του 
Αναδόχου. 

66..77  ΠΠΝΝΕΕΥΥΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΑΑ  ∆∆ΙΙΚΚΑΑΙΙΩΩΜΜΑΑΤΤΑΑ    

6.7.1 Όλο το υλικό που παράγεται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον Ανά-
δοχο, στα πλαίσια του παρόντος έργου (π.χ. διαγράμματα, σχέδια, προδιαγραφές, 
κλπ), αποτελεί περιουσιακό στοιχείο της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο έχει το δι-
καίωμα να το επαναχρησιμοποιήσει ελεύθερα. Όλο το υλικό που παράγεται παρα-
δίδεται στην Αναθέτουσα Αρχή από τον Ανάδοχο κατά τη διάρκεια υλοποίησης του 
έργου, σύμφωνα με το συμβατικό χρονοδιάγραμμα του, αλλά και κατά την καθ’ 
οιονδήποτε τρόπο λήξης ή λύση της σύμβασης.  
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6.7.2 Τα σχετικά πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα ρητώς εκχωρούνται στην 
Αναθέτουσα Αρχή χωρίς την καταβολή πρόσθετης αμοιβής πέραν της προβλεπόμε-
νης στη σχετική σύμβαση.  

6.7.3 Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να διευκολύνει την ανάπτυξη μελ-
λοντικών βελτιώσεων των παραδοτέων, παρέχοντας κάθε στοιχείο και πληροφορία 
του ζητηθεί για αυτά.  

6.7.4 Σε περίπτωση άσκησης αγωγής ή ενδίκου μέσου κατά της Αναθέτουσας Αρ-
χής από τρίτο για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα των πα-
ραδοτέων του έργου ή των δημιουργημάτων που χρησιμοποιήθηκαν από το Ανά-
δοχο για την παραγωγή των παραδοτέων του, η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να ει-
δοποιήσει αμέσως και γραπτά με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες τον Ανάδοχο, 
ο οποίος υποχρεούται να αμυνθεί, δικαστικά και εξωδικαστικά, για λογαριασμό της 
Αναθέτουσας Αρχής, έναντι του τρίτου.  

Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος αφενός βαρύνεται με όλα τα έξοδα τα οποία θα 
κληθεί να καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή εξ αυτού του λόγου, συμπεριλαμβανομέ-
νης και κάθε δικαστικής δαπάνης ή αμοιβής δικηγόρων, αφετέρου υποχρεούται να 
αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε θετική ή αποθετική ζημία που θα υπο-
στεί από ενδεχόμενη αποδοχή της παραπάνω αγωγής ή του ένδικου μέσου.  
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Η παρούσα διακήρυξη και η σύμβαση που θα υπογραφεί από την κατακύρωση του 
διαγωνισμού με βάση την παρούσα διακήρυξη και την προσφορά του Αναδόχου 
ρητά συμφωνείται ότι διέπεται από το ελληνικό και κοινοτικό δίκαιο.  

Η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική 
επίλυση κάθε διαφοράς/ διένεξης πάνω στους όρους της παρούσας διακήρυξης και 
στην εκτέλεση της σύμβασης, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των 
συναλλακτικών ηθών.  

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί φιλική επίλυση της διαφοράς μέσα σε εύλογο 
χρονικό διάστημα από την εμφάνιση της, τα μέρη υπόκεινται αποκλειστικώς για 
την επίλυσή της στην αρμοδιότητα των ∆ικαστηρίων που εδρεύουν στην έδρα της 
Αναθέτουσας Αρχής ήτοι τα ∆ικαστήρια των Αθηνών. 

 

77  ΠΠΑΑΡΡΑΑΚΚΟΟΛΛΟΟΥΥΘΘΗΗΣΣΗΗ  --  ΠΠΑΑΡΡΑΑΛΛΑΑΒΒΗΗ  ΤΤΟΟΥΥ  ΕΕΡΡΓΓΟΟΥΥ  ΤΤΟΟΥΥ  ΑΑΝΝΑΑ∆∆ΟΟΧΧΟΟΥΥ    

7.1 Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της ΑΑ συγκροτείται Επιτροπή Παρακο-
λούθησης και Παραλαβής των υποβαλλομένων παραδοτέων από τον Ανάδοχο.  

7.2 Το έργο του Αναδόχου παρακολουθείται, καθοδηγείται και εγκρίνεται καθ’ όλη 
τη διάρκεια της σύμβασής του από την Αναθέτουσα Αρχή επί τη βάσει των σχετι-
κών εισηγήσεων της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου και 
του Υπευθύνου του έργου.  

7.3 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργάζεται με την Επιτροπή Παρακολούθησης 
και Παραλαβής και να διευκολύνει στο έργο τους το προσωπικό και τους συνεργά-
τες της Αναθέτουσας Αρχής και της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής 
του Έργου.  

7.4 Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής είναι αρμόδια για την παρακο-
λούθηση, την αξιολόγηση και τον έλεγχο των επιμέρους ενεργειών και του συνό-
λου του έργου του Αναδόχου επί τη βάσει των σχετικών εκθέσεων – αναφορών 
και παραδοτέων του, συντάσσοντας σχετικά πρωτόκολλα προσωρινής και οριστι-
κής παραλαβής του έργου.  
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7.5 Αναφορικά με την παραλαβή το γενικό πλαίσιο ελέγχου και συνεργασίας, το 
οποίο θα εξειδικευτεί στη σύμβαση έχει ως ακολούθως :  

 Τα παραδοτέα που θα ετοιμασθούν ως μέρος του Έργου θα υποβάλλονται 
σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή, όπου αυτό είναι εφικτό.  

 Σε περίπτωση που η Ε.Σ.Ε.Ε. θέσει προθεσμία επανυποβολής οποιουδήποτε 
Παραδοτέου, αυτό δεν συνεπάγεται παράταση υποβολής των επόμενων 
Παραδοτέων (εάν υπάρχει σύνδεση μεταξύ των ημερομηνιών παράδοσης), 
παρά μόνον κατόπιν ρητής προς τούτο έγκρισης της Ε.Σ.Ε.Ε..  

 Θα πρέπει να προβλεφθεί συστηματική και στενή συνεργασία με την 
Ε.Σ.Ε.Ε. σε όλα τα στάδια του έργου. Η παροχή των υπηρεσιών θα γίνεται 
τόσο στην έδρα του Αναδόχου, όσο και στα γραφεία της Ε.Σ.Ε.Ε., καθώς 
και σε εμπλεκόμενους φορείς και σε πηγές άντλησης των στοιχείων που εί-
ναι απαραίτητα για την υλοποίηση του έργου.  

 Η Ε.Σ.Ε.Ε. θα θέσει στη διάθεση του Αναδόχου κάθε πληροφορία που τυ-
χόν διαθέτει και θεωρεί απαραίτητη για την υλοποίηση του έργου. Η απο-
δοχή των Παραδοτέων από την Ε.Σ.Ε.Ε. θα γίνεται εγγράφως εντός (15) 
εργάσιμων ημερών από την παραλαβή τους. Σε περίπτωση που η Ε.Σ.Ε.Ε. 
έχει παρατηρήσεις, αυτές θα πρέπει να υποβάλλονται εγγράφως στον Ανά-
δοχο ο οποίος οφείλει να προβεί στις απαραίτητες διορθώσεις και να επα-
νυποβάλλει το Παραδοτέο με συμπληρωμένες τις διαπιστωθείσες ελλείψεις 
του εντός χρονικού διαστήματος δέκα (10) εργασίμων ημερών από την η-
μερομηνία παραλαβής από τον Ανάδοχο των σχετικών παρατηρήσεων της 
Ε.Σ.Ε.Ε..  

 

7.6 Αναλυτικά ο τρόπος εκτέλεσης, παρακολούθησης και παραλαβής του έργου θα 
περιγράφεται στη σύμβαση μεταξύ Αναδόχου και Αναθέτουσας Αρχής, και θα περι-
λαμβάνει τα παραδοτέα που ορίζονται στην παράγραφο 3, Μέρους Α της παρού-
σας. 

Στην όλη διαχείριση εμπλέκεται και η Κεντρική Ομάδα Έργου (ΚΟΕ) της Ε.Σ.Ε.Ε., 
η οποία οργανώνει και συντονίζει θέματα της Αναθέτουσας Αρχής που σχετίζονται 
με την υλοποίηση του έργου «Εκπόνηση και προσαρμογή εκπαιδευτικού υλικού και 
ηλεκτρονικών εργαλείων εκπαίδευσης», στο πλαίσιο της Πράξων «ΕΡΜΕΙΟΝ 2 - 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ ΤΩΝ 
ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΠ7/ΑΠ8/ΑΠ9)»  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ  

Ο Φάκελος «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» περιέχει τα δικαιολογητικά τα οποία ορίζονται α-
ναλυτικά στην παράγραφο 1.3, Κεφαλαίου Ι, Μέρους Β της παρούσας διακήρυξης 
και τα οποία οι προσφέροντες θα πρέπει να έχουν καταγράψει σε σχετικό πίνακα 
που τον επισυνάπτουν στον εν λόγω υποφάκελο, ακολουθώντας την σειρά της 
ανωτέρω παραγράφου.  

Το προσήκον περιεχόμενο των φακέλων τεχνικής και οικονομικής προσφοράς των 
υποψηφίων αναλύεται περαιτέρω ως ακολούθως.  

11  ΦΦΑΑΚΚΕΕΛΛΟΟΣΣ  ΤΤΕΕΧΧΝΝΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΦΦΟΟΡΡΑΑΣΣ    

Ο φάκελος "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του και να βασί-
ζεται στην περιγραφή του φυσικού αντικειμένου όπως αυτή αναπτύχθηκε στην πα-
ράγραφο 2, Μέρους Α της παρούσας.  

Κάθε υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να συμπληρώσει τον Πίνακα Συμμόρφωσης 
(βλέπε Παράρτημα ΙΙΙ) με την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων και 
να τον συμπεριλάβει στον Φάκελο “ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ”. 

Ο Φάκελος “ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ”, μπορεί να διαιρείται στις παρακάτω ενότητες, 
τα περιεχόμενα των οποίων περιγράφονται στην συνέχεια.  

ΟΜΑ∆Α Α : ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ και ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

Αναφορικά με την μεθοδολογία προσέγγισης και υλοποίησης του έργου προτείνο-
νται ενδεικτικά τα ακόλουθα :  

 Προτεινόμενη προσέγγιση και μεθοδολογία σε σχέση με τους στόχους και το 
αντικείμενο του έργου, χρήση αναγνωρισμένων μεθοδολογιών και προτύπων 
για τη διατύπωση της προτεινόμενης προσέγγισης, χρονοδιάγραμμα, παρεχόμε-
νες υπηρεσίες, οργάνωση του έργου, ρεαλιστικότητα της προσέγγισης.  

 Έκθεση αναφορικά με το αντικείμενο και τις απαιτήσεις του έργου από την ο-
ποία θα προκύπτει ο βαθμός κατανόησης του έργου από τον υποψήφιο και η 
σαφήνεια της πρότασής του.  

 Υπηρεσίες διαχείρισης και τεχνικής υποστήριξης υλοποίησης του έργου σε σχέ-
ση με τον σχεδιασμό και τον έλεγχο των παραδοτέων και την διασφάλιση των 
όρων ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών  

 Εργαλεία υποστήριξης της προτεινόμενης μεθοδολογίας.  

Ο υποψήφιος μπορεί να προσκομίσει οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκμηριώνει 
πληρέστερα την πρόταση του υποψήφιου και απαντά στις επιμέρους απαιτήσεις 
που τίθενται στην παρούσα διακήρυξη, αλλά και στα αντίστοιχα κριτήρια αξιολό-
γησης  

ΟΜΑ∆Α Β: ΟΜΑ∆Α ΕΡΓΟΥ  

Αναφορικά με την ομάδα έργου ενδεικτικά προτείνονται τα εξής:  

1. Αναλυτική περιγραφή της δομής και οργάνωσης της ομάδας των Στελεχών που 
θα εμπλακούν στο έργο και του τρόπου υλοποίησης του έργου από την προτεινό-
μενη ομάδα.  

2. Συμπληρωμένο τον Πίνακα που ακολουθεί, και στον οποίο θα δίνονται αναλυτι-
κά στοιχεία απασχόλησης καθενός από τα προτεινόμενα στελέχη της Ομάδας Έρ-
γου. Στον εν λόγω Πίνακα θα πρέπει να γίνεται σαφές ποια είναι η ομάδα στελε-
χών που θα απασχοληθεί για την παραγωγή των επί μέρους παραδοτέων, αντικει-
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μένων ή πακέτων εργασιών του έργου. Για το λόγο αυτό θα ήταν σκόπιμη η πα-
ρουσίαση διακριτών πινάκων για επί μέρους παραδοτέα ή πακέτα εργασιών που ο 
υποψήφιος Ανάδοχος κρίνει αναγκαία: 

ΠΙΝΑΚΑΣ: ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΕΡΓΟΥ 

Εταιρεία : 

Στέλεχος Θέση στην 
Ομάδα 

Επίπεδο     
εμπειρίας 

Καθήκοντα Ανθρωπομήνες 
απασχόλησης 
στο έργο 

     

     

     

όπου:  

 Στη στήλη "Στέλεχος" συμπληρώνεται το ονοματεπώνυμο καθενός προτεινόμε-
νου στελέχους της ομάδας έργου.  

 Στη στήλη "Θέση στην Ομάδα " συμπληρώνεται ο ρόλος του στελέχους, σύμ-
φωνα με την προτεινόμενη οργάνωση της Ομάδας.  

 Στη στήλη “Επίπεδο εμπειρίας” συμπληρώνεται το επίπεδο εμπειρίας του προτει-
νόμενου στελέχους  

 Στη στήλη “Καθήκοντα” αναφέρονται οι εργασίες που πρόκειται να αναλάβει 
κάθε στέλεχος της ομάδας έργου και της ομάδας συμβούλων κατ΄ αντιστοιχία 
με την πρόταση προσέγγισης του θέματος.  

Κάθε υποψήφιος θα πρέπει επιπλέον να:  

 ορίσει τον Υπεύθυνο και τον αναπληρωτή που θα ηγηθεί της Ομάδας Έργου,  

 προσκομίσει αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα του υπευθύνου και των στελε-
χών που θα πλαισιώσουν την Ομάδα Έργου,  

 προσκομίσει οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκμηριώνει πληρέστερα την πρό-
ταση του υποψήφιου και απαντά στις επιμέρους απαιτήσεις που τίθενται στην 
παρούσα διακήρυξη, αλλά και στα αντίστοιχα κριτήρια αξιολόγησης.  

Το στέλεχος του Αναδόχου που θα αναλάβει το ρόλο του Υπεύθυνου Έργου θα 
πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον τα ακόλουθα προσόντα και εμπειρίες, επαρκώς α-
ποδεικνυόμενα. Ειδικότερα  

Nα διαθέτει τα ακόλουθα προσόντα και εμπειρία, επαρκώς τεκμηριωμένα:  

 Πανεπιστημιακό δίπλωμα σπουδών. Θα εκτιμηθεί η ύπαρξη μεταπτυχιακών τίτ-
λων σπουδών (MSc) και ∆ιδακτορικών τίτλων (PhD).  

 Τουλάχιστον 10ετή επαγγελματική εμπειρία σε θέσεις Συντονιστή ή Υπεύθυνου 
Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ανάλογα) σε έργα σχετικά με:  

 Ανάπτυξη ψηφιακού περιεχομένου με έμφαση σε ψηφιακό περιεχό-
μενο που αφορά το χώρο της εκπαίδευσης  

 Σχεδιασμό και υλοποίηση ενεργειών κατάρτισης  

 Σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων που αφορούν την ηλεκτρονική 
μάθηση  
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Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να καθορίσει στην Προσφορά του και τα α-
κόλουθα στελέχη της Ομάδας Έργου:  

Επιστημονικό υπεύθυνο ο οποίος θα πρέπει να διαθέτει:  

 Πανεπιστημιακό δίπλωμα σπουδών. Θα εκτιμηθεί η ύπαρξη μεταπτυχιακών τίτ-
λων σπουδών (MSc) και ∆ιδακτορικών τίτλων (PhD).  

 Πενταετή τουλάχιστον διδακτική εμπειρία σε εκπαίδευση ενηλίκων σε αντικείμε-
να συναφή με τα αντικείμενα του παρόντος έργου.  

Υπεύθυνο ∆ιδακτικού Σχεδιασμού ο οποίος θα πρέπει να διαθέτει:  

 Πανεπιστημιακό δίπλωμα σπουδών. Θα εκτιμηθεί η ύπαρξη μεταπτυχιακών τίτ-
λων σπουδών (MSc) και ∆ιδακτορικών τίτλων (PhD).  

 Πενταετή τουλάχιστον εμπειρία στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την αξιολόγη-
ση εκπαιδευτικού υλικού.  

Υπεύθυνο Ανάπτυξης Υλικού ο οποίος θα πρέπει να διαθέτει:  

 Πενταετή τουλάχιστον εμπειρία στην ανάπτυξη και επεξεργασία πολυμεσικού 
υλικού, με έμφαση σε υλικό που αξιοποιείται για εκπαιδευτικούς σκοπούς.  

 Πενταετή τουλάχιστον εμπειρία στην χρήση εργαλείων συγγραφής (authoring 
tools) για την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού.  

 Πενταετή εμπειρία στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού σε συμμόρφωση με τα 
πρότυπα διαλειτουργικότητας (content packaging / communication: AICC, ADL 
SCORM 1.2 / 2004 κ.λπ.).  

Τα υπόλοιπα μέλη της Ομάδας Έργου θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον τριετή 
(3) επαγγελματική εμπειρία και συμμετοχή σε υλοποίηση ανάλογων έργων με συ-
ναφές αντικείμενο με το διαγωνισμό, η οποία να αποδεικνύεται από τη συμμετοχή 
τους σε αντίστοιχα έργα.  

Εάν ο υπεύθυνος ή τα μέλη της Ομάδας Έργου δεν είναι μόνιμα στελέχη του υπο-
ψηφίου που υποβάλει την προσφορά, ο υποψήφιος υποχρεούται να καταθέσει υ-
πεύθυνη δήλωση ότι με τα στελέχη αυτά υπάρχει συμφωνία συνεργασίας για το 
έργο της παρούσας καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου αυτού, καθώς και υπεύθυνη 
δήλωση καθενός εκ των στελεχών ότι θα συνεργαστούν με τον υποψήφιο καθ’ όλη 
τη διάρκεια του έργου, εφόσον αυτός ανακηρυχθεί Ανάδοχος. Αντικατάσταση ο-
ποιουδήποτε μέλους της Ομάδας Έργου ή του υπευθύνου κατά τη διάρκεια της 
σύμβασης μπορεί να γίνει μόνο μετά από έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. 
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2.1 Ο φάκελος «Οικονομικής Προσφορά» περιλαμβάνει την Οικονομική Προσφορά 
του υποψηφίου Αναδόχου, καθώς και αναλυτική κοστολόγησή της, με ποινή απο-
κλεισμού.  

2.2 Όλες οι τιμές θα είναι εκφρασμένες σε ευρώ και θα αναγράφονται αριθμητικά 
και ολογράφως. Ο ΦΠΑ θα αναγράφεται (αριθμητικά και ολογράφως) χωριστά ως 
ποσοστό και ως ποσό.  

2.3 Ως συμβατικό τίμημα του υποψηφίου Αναδόχου για τις υπηρεσίες που θα προ-
σφέρει, ορίζεται το συνολικό άθροισμα της Οικονομικής Προσφοράς του, το οποίο 
δεν μπορεί να υπερβαίνει σε καμιά περίπτωση το ποσό του συνολικού προϋπολογι-
σμού του έργου.  

2.4 Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να είναι σε θέση να τεκμηριώσει την Οικο-
νομική του Προσφορά, βασιζόμενος στα στοιχεία της Τεχνικής του Προσφοράς.  
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Σε διαφορετική περίπτωση η Επιτροπή Αξιολόγησης δύναται να θεωρήσει ότι ο πα-
ραπάνω πίνακας δεν συντάχθηκε σύμφωνα με τους ορισμούς της διακήρυξης, και 
ότι η προσφορά είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτιμήσεως, και να την απορρίψει 
στο σύνολό της.  

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί επίσης το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχο-
ντες πρόσθετα στοιχεία για την τεκμηρίωση του εύλογου ή μη των προσφερόμε-
νων τιμών, οι δε συμμετέχοντες υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.  

Εκ νέου επισημαίνεται όπως έχει ήδη προαναφερθεί στην παράγραφο 2.4.4, Κεφά-
λαιο Ι, Μέρους Β της παρούσας, ότι προσφορές στις οποίες δεν προκύπτουν με 
σαφήνεια οι προσφερόμενες τιμές ή η συνολική τιμή απορρίπτονται. Σε κάθε περί-
πτωση που ένα ποσό προκύπτει ως συνάρτηση άλλων (κατόπιν προσθέσεως, άλ-
λης μαθηματικής πράξεως, εκπτώσεως, κλπ.) και υπολογιστεί εσφαλμένα σε κά-
ποια προσφορά, τότε λαμβάνεται υπόψη το ποσό που προκύπτει μετά την σχετική 
ορθή εκτέλεση της αντίστοιχης μαθηματικής πράξης ή εκπτώσεως, κλπ. Σε περί-
πτωση όμως που οι λογιστικές διαφορές είναι πολλές σε πλήθος ή η διόρθωσή τους 
επιφέρει σημαντική διαφοροποίηση του συνολικού τιμήματος της προσφοράς, τότε 
η προσφορά μπορεί να απορριφθεί στο σύνολό της.  

2.5 Εάν οι τιμές ενός υποψηφίου Αναδόχου είναι ιδιαίτερα χαμηλές, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.2.3.2 Κεφαλαίου Ι Μέρους Β της παρούσας, ή κα-
τά τη γνώμη της Επιτροπής ∆ιαγωνισμού είναι αναιτιολόγητες, η Επιτροπή μπορεί 
να καλέσει τον υποψήφιο Ανάδοχο να τις αιτιολογήσει και αν αυτός δεν προσφέρει 
επαρκή αιτιολόγηση θα αποκλειστεί από τον διαγωνισμό, σύμφωνα με το άρθρο 52 
του Π∆ 60/2007  

2.6 Οι παραπάνω τιμές δεν αναπροσαρμόζονται για οποιονδήποτε λόγο καθ’ όλη 
τη διάρκεια της σύμβασης, ακόμη και σε ενδεχόμενη ανάθεση νέων ή συμπληρω-
ματικών υπηρεσιών, δοθέντος ότι ο Ανάδοχος θεωρεί τον κίνδυνο απρόοπτου με-
ταβολής των οικονομικών συνθηκών ως ενδεχόμενο και τον αποδέχεται. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Η διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών περιγράφεται στις παραγράφους 3.1 
και 3.2, Κεφαλαίου Ι, Μέρους Β της παρούσας. Η αξιολόγηση των προσφορών α-
ναλύεται, περαιτέρω, ως ακολούθως.  

11  ΕΕΛΛΕΕΓΓΧΧΟΟΣΣ  ∆∆ΙΙΚΚΑΑΙΙΟΟΛΛΟΟΓΓΗΗΤΤΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΣΣΥΥΜΜΜΜΕΕΤΤΟΟΧΧΗΗΣΣ  ––  ΚΚΡΡΙΙΤΤΗΗΡΡΙΙΩΩΝΝ  
ΠΠΟΟΙΙΟΟΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΕΕΠΠΙΙΛΛΟΟΓΓΗΗΣΣ    

Η διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και των κριτηρίων ποιοτι-
κής επιλογής διεξάγεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 3.2.1, Κε-
φάλαιο Ι, Μέρος Β της παρούσας.  

11..11  ΕΕΛΛΕΕΓΓΧΧΟΟΣΣ  ∆∆ΙΙΚΚΑΑΙΙΟΟΛΛΟΟΓΓΗΗΤΤΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΣΣΥΥΜΜΜΜΕΕΤΤΟΟΧΧΗΗΣΣ    

Ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής που ορίζονται στις παραγράφους 
1.3.1 και 1.3.2, Κεφαλαίου Ι, Μέρους Β της παρούσας, διεξάγεται σύμφωνα με τη 
διαδικασία που περιγράφεται ανωτέρω στην παράγραφο 3.2.1, Κεφαλαίου Ι, Μέ-
ρους Β.  

11..22  ΕΕΛΛΕΕΓΓΧΧΟΟΣΣ  ΠΠΛΛΗΗΡΡΩΩΣΣΗΗΣΣ  ΚΚΡΡΙΙΤΤΗΗΡΡΙΙΩΩΝΝ  ΠΠΟΟΙΙΟΟΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΕΕΠΠΙΙΛΛΟΟΓΓΗΗΣΣ    

Προϋπόθεση ποιοτικής επιλογής των υποψηφίων αναδόχων είναι, πέραν της προ-
σήκουσας ύπαρξης των παραπάνω προβλεπόμενων δικαιολογητικών και η εκπλή-
ρωση των παρακάτω κριτηρίων :  

Α. Κριτήριο χρηματοοικονομικής ικανότητας του υποψηφίου αναδόχου: 

Θα εξετασθεί η εκ μέρους του προσφέροντα πλήρωση των κριτηρίων χρημα-
τοοικονομικής ικανότητάς του, με βάση τα υποβληθέντα στοιχεία που προ-
βλέπονται στο Μέρος Β, Κεφάλαιο Ι, παράγραφος 1.3.3.1 ανωτέρω της πα-
ρούσας.  

Β. Κριτήριο τεχνικής ικανότητας του υποψηφίου Αναδόχου: 

Θα εξεταστεί η εκ μέρους του προσφέροντα πλήρωση των κριτηρίων τεχνι-
κής ικανότητας του, με βάση τα υποβληθέντα στοιχεία που προβλέπονται στο 
Μέρος Β, Κεφάλαιο Ι, παράγραφος 1.3.3.2 ανωτέρω της παρούσας.  

Στις περιπτώσεις ενώσεων ή κοινοπραξιών τα παραπάνω κριτήρια ελέγχονται για 
τους συμμετέχοντες σε αυτές αθροιστικά.  
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Η διαδικασία αξιολόγησης της Τεχνικής Προσφοράς περιγράφεται στην παράγραφο 
3.2.2, Κεφάλαιο Ι, Μέρος Β της παρούσας.  

2.1 Η αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών συνίσταται στη βαθμολόγηση επί μέ-
ρους ομάδων κριτηρίων. Η ομάδα κριτηρίων που αφορά στην Αξιολόγηση της Τε-
χνικής Προσφοράς έχει συντελεστή βαρύτητας 80%.  

2.2 Η αξιολόγηση βασίζεται στο φάκελο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» κάθε προσφο-
ράς.  

2.3 Τα Κριτήρια Αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών περιλαμβάνουν τις 
ακόλουθες δύο Ομάδες, με τους ακόλουθους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτη-
τας: 
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Α/Α  ΚΡΙΤΗΡΙΑ  ΣΥΝΤΕΛΕ-
ΣΤΕΣ ΒΑΡΥ-
ΤΗΤΑΣ  

A  ΟΜΑ∆Α Α:  
ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ και ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

σ1 (80% )  

Α 1  Κατανόηση του αντικειμένου και των απαιτήσεων του 
έργου, σαφήνεια της πρότασης.  

10%  

A 2  Προτεινόμενη προσέγγιση και μεθοδολογία για την 
υλοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού για εκπαίδευση 
«στην  τάξη». 

15 %  

A 3  Προτεινόμενη προσέγγιση και μεθοδολογία για την 
υλοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού για εκπαίδευση 
μέσω διαδικτύου. 

25 %  

Α 4  Προτεινόμενη προσέγγιση και μεθοδολογία για την 
παροχή υπηρεσιών εκπαιδευτικής υποστήριξης μαθη-
μάτων e-Learning. 

10% 

Α 5  Προτεινόμενη προσέγγιση και μεθοδολογία για την 
παροχή υπηρεσιών εξειδικευμένης τεχνικής υποστή-
ριξης μαθημάτων e-Learning. 

10% 

Α 6  Προτεινόμενη προσέγγιση και μεθοδολογία για την 
υλοποίηση των υποστηρικτικών εργαλείων  

10% 

Β  ΟΜΑ∆Α Β:  
ΟΜΑ∆Α ΕΡΓΟΥ  

σ2 (20% )  

B 1  Οργάνωση και ∆ιοίκηση του έργου (Σχήμα ∆ιοίκησης. 
∆ομή, Σύνθεση και Οργάνωση της Ομάδας Έργου. 
Λειτουργικότητα σε σχέση με τις απαιτήσεις του έρ-
γου σε όρους ποιότητας παραδοτέων και ρεαλιστικό-
τητας χρονοδιαγράμματος, (οργανόγραμμα, λειτουρ-
γία, τρόπος συνεργασίας, ροή εργασιών, εξειδίκευση 
ρόλων)  

20%  

 

33  ΑΑΞΞΙΙΟΟΛΛΟΟΓΓΗΗΣΣΗΗ  ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΦΦΟΟΡΡΑΑΣΣ    

Η διαδικασία αξιολόγησης της Οικονομικής Προσφοράς περιγράφεται στην παρά-
γραφο 3.2.3, Κεφάλαιο Ι, Μέρος Β της παρούσας.  

3.1 Το κριτήριο που αφορά στην Αξιολόγηση της Οικονομικής Προσφοράς έχει 
συντελεστή βαρύτητας 20%. 

3.2 Η αξιολόγηση βασίζεται στο φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» κάθε 
προσφοράς.  
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44  ΤΤΕΕΛΛΙΙΚΚΗΗ  ΑΑΞΞΙΙΟΟΛΛΟΟΓΓΗΗΣΣΗΗ    

Κατά την Τελική Αξιολόγηση, υπολογίζεται η συνολική βαθμολογία των προσφο-
ρών και πραγματοποιείται η κατάταξή τους κατά φθίνουσα τάξη, λαμβανομένων 
υπ’ όψιν μέχρι δύο (2) δεκαδικών ψηφίων, με βάση τον παρακάτω τύπο:  

Λi = [0,8 * (Βi / Βmax) + 0,2 * (Kmin/Ki)]*100  

όπου: Βmax :  η συνολική βαθμολογία που έλαβε η καλύτερη Τεχνική 
Προσφορά  

Βi :  η συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς i  

Kmin :  το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς με τη μι-
κρότερη τιμή  

Κi :  το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς i  

Ως πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά θεωρείται εκείνη που συ-
γκέντρωσε την μεγαλύτερη συνολική βαθμολογία, δηλαδή το μεγαλύτερο Λ.  

Σε περίπτωση ισοβαθμίας, προκρίνεται η προσφορά με το μεγαλύτερο βαθμό τε-
χνικής προσφοράς. Σε περίπτωση ισοβαθμίας και στην τεχνική προσφορά, ο Ανά-
δοχος αναδεικνύεται με κλήρωση.  

Η αξιολόγηση των προσφορών θα στηριχθεί αποκλειστικά και μόνο στα ανωτέρω 
κριτήρια.  

Ρητά εκ νέου επισημαίνεται ότι αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές δε γίνο-
νται δεκτές σε καμία φάση του διαγωνισμού και σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση 
υποβολής τους, αυτές απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

 

 

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. 

 

 

 

κ. Βασίλειος Κορκίδης  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ  

 

11  ΥΥππόόδδεειιγγμμαα  εεγγγγυυηηττιικκήήςς  εεππιισσττοολλήήςς  σσυυμμμμεεττοοχχήήςς    

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Εκδότης (Ονομασία Τράπεζας, υποκατάστημα) …………………………….  

Ημερομηνία έκδοσης ……………………………..  

Προς:  

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου  

Μητροπόλεως 42, Αθήνα 105 63  

Ημερομηνία έκδοσης,.............  

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ……………….. για ευρώ ………………….…….  

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή α-
νέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και δι-
ζήσεως μέχρι του ποσού των δέκα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ  (14.000,00 €), υ-
πέρ της εταιρείας …………………………………..ή σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας 
των εταιρειών α).…………β) …….., ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλλη-
λέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών 
της ένωσης ή κοινοπραξίας, για τη συμμετοχή τους στον διενεργούμενο διαγωνι-
σμό σας της ............................ για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο «Εκπό-
νηση και προσαρμογή εκπαιδευτικού υλικού και ηλεκτρονικών εργαλείων εκπαί-
δευσης», στο πλαίσιο των Πράξεων «ΕΡΜΕΙΟΝ 2 - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚ-
ΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
(ΑΠ7/ΑΠ8/ΑΠ9)» της Ε.Σ.Ε.Ε., σύμφωνα με την υπ’ αρ. Φ4-832/26.06.2012 ∆ια-
κήρυξή σας.  

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνι-
σμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος 
της.  

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά 
χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ε-
ρευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την α-
πλή έγγραφη ειδοποίησή σας.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.  

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγρα-
φη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από 
κάθε σχετική υποχρέωση.  

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί 
στο ∆ημόσιο και τα ΝΠ∆∆, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υ-
περβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομι-
κών για την Τράπεζά μας.  

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
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22  ΥΥππόόδδεειιγγμμαα  εεγγγγυυηηττιικκήήςς  εεππιισσττοολλήήςς  κκααλλήήςς  εεκκττέέλλεεσσηηςς    

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

Εκδότης (Ονομασία Τράπεζας, υποκατάστημα) …………………………….  

Ημερομηνία έκδοσης ……………………………..  

Προς:  

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου  

Μητροπόλεως 42, Αθήνα 105 63  

Ημερομηνία έκδοσης,.............  

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ……………….. για ευρώ ………………….…….  

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή α-
νέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και δι-
ζήσεως μέχρι του ποσού των ευρώ………………………………………………………………………..  

υπέρ της εταιρείας …………………………………..ή σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας 
των εταιρειών α).…………β) …….., ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλλη-
λέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών 
της ένωσης ή κοινοπραξίας, για την καλή εκτέλεση της σύμβασης που αφορά στο 
διαγωνισμό της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου για την ανάδειξη 
αναδόχου για το έργο «Εκπόνηση και προσαρμογή εκπαιδευτικού υλικού και ηλε-
κτρονικών εργαλείων εκπαίδευσης», στο πλαίσιο των Πράξεων «ΕΡΜΕΙΟΝ 2 - 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ ΤΩΝ 
ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΠ7/ΑΠ8/ΑΠ9)» της Ε.Σ.Ε.Ε. σύμφωνα με την υπ’ 
αρ. Φ4-832/26.06.2012  ∆ιακήρυξή σας.  

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά 
χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ε-
ρευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την α-
πλή έγγραφη ειδοποίησή σας.  

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγρα-
φη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από 
κάθε σχετική υποχρέωση.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.  

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί 
στο ∆ημόσιο και τα ΝΠ∆∆, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υ-
περβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομι-
κών για την Τράπεζά μας.  

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 



∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 3 «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ», ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ «ΕΡΜΕΙΟΝ 2 - ΠΡΟΓΡΑΜ-
ΜΑΤΑ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΠ7 / ΑΠ8 / ΑΠ9)» 

σελ. 69 από 103 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI – ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Α/Α  ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ/ ΕΓΓΡΑΦΟ  ΗΜ.ΕΚ∆ΟΣΗΣ/ 
ΧΡΟΝΙΚΗ ΙΣΧΥΣ  

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ  

1. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο άρθρο 1.3.1 Κεφα-
λαίου Ι, Μέρους Β της παρούσας  

  

2.Α Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 
8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄75), με θεώ-
ρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία:  

i) να αναγράφονται τα στοιχεία του εν θέ-
ματι διαγωνισμού (με αριθμ. Πρωτ/λου και 
αναλυτικά ο τίτλος της διακήρυξης)  

ii) να δηλώνουν ότι:  

 αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους 
της παρούσας διακήρυξης,  

 η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με 
τους όρους της παρούσας διακήρυξης, 
των οποίων ο προσφέρων έλαβε πλήρη 
και ανεπιφύλακτο γνώση,  

 η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει 
το σύνολο του προκηρυσσόμενου έρ-
γου και ισχύει για 240ημέρες, 

 τα στοιχεία που αναφέρονται στην 
προσφορά είναι αληθή και ακριβή,  

 παραιτούνται από κάθε δικαίωμα απο-
ζημίωσής τους σχετικό με οποιαδήποτε 
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για 
αναβολή ή ακύρωση του διαγωνισμού,  

 συμμετέχουν σε μία μόνο προσφορά 
στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού.  

iii) να δηλώνουν ότι μέχρι και την ημέρα 
υποβολής της προσφοράς τους:  

 δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, 
παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείρι-
ση ή πτωχευτικό συμβιβασμό, αναστο-
λή εργασιών ή άλλη ανάλογη κατάστα-
ση και επίσης δεν τελούν υπό διαδικα-
σία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης 
απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή 
αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτι-
κού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη 
διαδικασία (περίπτωση (2) του εδαφ. α 
της παρ.2 του άρθρου 6 του 
Π.∆.118/2007 σε συνδυασμό με την 
παρ.2 του άρθρου 43 του 
Π.∆.60/2007),  

 είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις 
τους που αφορούν τις εισφορές κοινω-
νικής ασφάλισης (κύριας και επικουρι-
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Α/Α  ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ/ ΕΓΓΡΑΦΟ  ΗΜ.ΕΚ∆ΟΣΗΣ/ 
ΧΡΟΝΙΚΗ ΙΣΧΥΣ  

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ  

κής) και ως προς τις φορολογικές υπο-
χρεώσεις τους (περίπτωση (3) του ε-
δαφ.α της παρ.2 του άρθρου 6 του 
Π.∆.118/2007),  

 είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμε-
λητήριο ή άλλο ισοδύναμο οργανισμό ή 
επαγγελματική ένωση, κατά την ημέρα 
διενέργειας του διαγωνισμού, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στην περίπτωση (4) 
του εδ. α της παρ.2 του άρθρου 6 του 
Π.∆.118/2007, 

 δεν τελούν υπό εκκαθάριση του ν. 
2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει ή ει-
δική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, 
όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλο-
γες καταστάσεις και δεν τελούν υπό δι-
αδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή 
ειδικής εκκαθάρισης ή άλλων αναλό-
γων καταστάσεων ή διαδικασιών [περί-
πτωση (2) του εδαφ. β της παρ.2 του 
άρθρου 6 του Π.∆.118/2007],  

 έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις 
τους όσον αφορά στην πληρωμή τον 
φόρων και τελών σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του ελληνικού δικαίου όσο και 
της χώρας εγκατάστασής τους (περί-
πτωση στ της παρ.2 του άρθρου 43 του 
Π.∆.60/2007),  

 δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί λει-
τουργίας της Επιχείρησης (άρθρο 8 του 
Π.∆.118/2007),  

 δεν έχουν αποκλειστεί από διαγωνι-
σμούς του ∆ημοσίου, δεν έχουν κηρυ-
χθεί έκπτωτοι, δεν έχουν υποπέσει σε 
σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση 
της επαγγελματικής τους δραστηριότη-
τας, είναι συνεπείς στην εκπλήρωση 
των συμβατικών τους υποχρεώσεων 
όσο και των υποχρεώσεών τους προς 
Υπηρεσίες του ∆ημόσιου Τομέα. Προ-
κειμένου δε για αλλοδαπούς απαιτείται 
δήλωση ότι τα παραπάνω ισχύουν στη 
χώρα εγκατάστασής τους,  

 δεν έχουν ποτέ κριθεί από αρμόδιο όρ-
γανο ένοχοι ψευδών δηλώσεων, κατά 
την παροχή των πληροφοριών που 
τους ζητήθηκαν από Αναθέτουσες Αρ-
χές, σχετικά με την ανταπόκρισή τους 
σε κριτήρια ποιοτικής επιλογής τους.  

iv) να δηλώνουν ότι αναλαμβάνουν την 
υποχρέωση για την έγκαιρη και προσή-
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κουσα προσκόμιση όλων των δικαιολογη-
τικών που αποδεικνύουν την μη συνδρομή 
στο πρόσωπό τους των λόγων αποκλει-
σμού που αναφέρονται στην ανωτέρω υ-
ποπερίπτωση (iii), όπως αυτά εκτίθενται 
στην παράγραφο (Β) κατωτέρω, μετά την 
αξιολόγηση των προσφορών όπως περι-
γράφεται κατωτέρω και σύμφωνα με τους 
όρους και τις προϋποθέσεις των διατάξεων 
των άρθρων 6 και 20 του Π.∆.118/07. 

2.Β Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 
(ΦΕΚ Α΄ 75), με θεώρηση γνησίου υπο-
γραφής, από τα φυσικά πρόσωπα που 
συμμετέχουν στο διαγωνισμό και όσον 
αφορά νομικά πρόσωπα  από τους διαχει-
ριστές στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., διαχειρι-
στές και ομόρρυθμους εταίρους στις Ο.Ε. 
και Ε.Ε. και το  Πρόεδρο του ∆.Σ. και 
τον/τους ∆ιευθύνοντα/ες Σύμβουλους, 
στις περιπτώσεις Α.Ε, στην οποία θα δη-
λώνουν ότι  μέχρι και την ημέρα υποβο-
λής της προσφοράς τους:  

 δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη 
δικαστική απόφαση για ένα από τα α-
κόλουθα αδικήματα: συμμετοχή σε 
εγκληματική οργάνωση όπως αυτή 
ορίζεται στο άρθρο 2 παρ.1 της κοινής 
δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συμβουλί-
ου (ΕΕ L 351 /29.1.1998,σελ.1), δω-
ροδοκία όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 
3 της πράξης του Συμβουλίου της 
26/5/1997(ΕΕ C 195 της 
25/6/1997,σελ.1, και στο άρθρο 3 
παρ.1 της κοινής δράσης 
98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (ΕΕ L 
358 της 31/12/1998, σελ.2), απάτη 
κατά την έννοια του άρθρου 1 της 
σύμβασης σχετικά με την προστασία 
των οικονομικών συμφερόντων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 
27/11/1995, σελ.48), νομιμοποίηση 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 
όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 
91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 
10/6/1991, για την πρόληψη χρησιμο-
ποίησης του χρηματοπιστωτικού συ-
στήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων 
από παράνομες δραστηριότητες (ΕΕ L 
166 της 28.6.1991, σελ.77 Οδηγίας η 
οποία τροποποιήθηκε με την Οδηγία 
2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου, ΕΕ L 344 
της 28/12/2001, σελ.76) η οποία εν-
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σωματώθηκε με το ν.2331/1995 
(Α΄173) και τροποποιήθηκε με το 
ν.3424/2005 (Α΄305), για κάποιο από 
τα αδικήματα του αγορανομικού Κώδι-
κα σχετικό με την άσκηση της επαγ-
γελματικής τους δραστηριότητας, ή για 
κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρε-
σης, της απάτης της εκβίασης, της πλα-
στογραφίας, της ψευδορκίας, της δω-
ροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περί-
πτωση (1) του εδ.α της παρ.2 του άρ-
θρου 6 του Π.∆.118/2007, σε συνδυα-
σμό με την παρ.1 του αρθρ. 43 του 
Π.∆. 60/2007. 

 δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη 
δικαστική απόφαση για αδίκημα που 
αφορά την επαγγελματική τους διαγω-
γή, και ότι δεν έχουν διαπράξει επαγ-
γελματικό παράπτωμα, που μπορεί να 
διαπιστωθεί με οποιοδήποτε μέσο από 
την Αναθέτουσα Αρχή. 

3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 
(ΦΕΚ Α΄ 75), με θεώρηση γνησίου υπο-
γραφής, στην οποία θα δηλώνουν:  

(i) ότι πληρούν όλες ανεξαιρέτως τις προ-
ϋποθέσεις σχετικά με τη φερεγγυότητα, 
την επαγγελματική δραστηριότητα, τη 
χρηματοπιστωτική και την οικονομική κα-
τάσταση, καθώς και τις τεχνικές δυνατό-
τητες για τη συμμετοχή στο ∆ιαγωνισμό, 
όπως προκύπτει από τα δικαιολογητικά 
που αναφέρονται στις διατάξεις της υπο-
παραγράφου 1.3.3.1 της παρούσας και  

(ii) ότι θα προσκομίσουν προσηκόντως και 
εγκαίρως όλα τα δικαιολογητικά που απαι-
τούνται βάσει των παραπάνω διατάξεων 
της Προκήρυξης κατά το στάδιο της κατα-
κύρωσης.  

  

4. Νομιμοποιητικά έγγραφα: Σε περίπτωση 
που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, 
προσκομίζεται επικυρωμένο αντίγραφο 
Καταστατικού και των τυχόν τροποποιή-
σεων αυτού, και έγγραφο της αρμόδιας 
εποπτεύουσας Αρχής που να αποδεικνύει 
τη νόμιμη σύσταση του νομικού προσώ-
που και τις τροποποιήσεις που τυχόν έ-
χουν γίνει στο Καταστατικό του. Σε περί-
πτωση ΑΕ και ΕΠΕ επιπλέον τα αντίστοιχα 
ΦΕΚ δημοσίευσης. Επίσης σε περίπτωση 
ΑΕ, προσκομίζεται επικυρωμένο Πρακτικό 
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∆Σ και το αντίστοιχο ΦΕΚ δημοσίευσης 
αυτού, από το οποίο προκύπτουν όλα τα 
μέλη του ∆Σ και κάθε άλλο όργανο εκ-
προσώπησης της ΑΕ. Σε περίπτωση που ο 
προσφέρων είναι φυσικό πρόσωπο, προ-
σκομίζεται βεβαίωση έναρξης επαγγέλμα-
τος από την αρμόδια διοικητική Αρχή. Σε 
περίπτωση σύμπραξης, προσκομίζονται τα 
αντίστοιχα ως άνω έγγραφα για κάθε μέ-
λος της σύμπραξης.  

5. Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότη-
τας προς εκείνον που υπογράφει ή/και 
υποβάλλει την προσφορά ή/και είναι πα-
ρών κατά την αποσφράγισή της, σε περί-
πτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος υπο-
βάλει την προσφορά του δια αντιπροσώ-
που του που δεν είναι νόμιμος εκπρόσω-
πός του. 

  

6. Πρακτικό αποφάσεων του ∆ιοικητικού 
Συμβουλίου ή του ∆ιοικούντος Οργάνου 
του προσφέροντος με το οποίο:  

i. Εγκρίνεται η συμμετοχή του στο διαγω-
νισμό. Σε περίπτωση ένωσης εταιρειών 
εγκρίνονται, με σχετικό πρακτικό απόφα-
σης του διοικούντος οργάνου του νομικού 
προσώπου, η συμμετοχή εκάστης εταιρεί-
ας στο διαγωνισμό και η σύμπραξη με τις 
λοιπές εταιρείες, μέλη της ένωσης. Στην 
περίπτωση συμμετοχής φυσικού προσώ-
που στην ένωση, το ανωτέρω πρακτικό 
αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση με 
αντίστοιχο περιεχόμενο.  

ii. Εγκρίνεται και παρέχεται σε συγκεκρι-
μένο άτομο ή άτομα (νόμιμος εκπρόσω-
πος) εξουσιοδότηση να υπογράψει όλα τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά συμπεριλαμ-
βανομένης και της προσφοράς, να κατα-
θέσει την προσφορά και να παραστεί στην 
αποσφράγιση των προσφορών σε όλα τα 
στάδια του διαγωνισμού, καθώς και να 
υπογράψει οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο 
απαιτηθεί.  

  

7. Για τις Ενώσεις Οικονομικών Φορέων α-
παιτείται η προσκόμιση μαζί με την προ-
σφορά όλων των παραπάνω κατά περί-
πτωση δικαιολογητικών, για κάθε οικο-
νομικό φορέα που συμμετέχει στην Ένωση 
και επιπρόσθετα:  

i. Υπεύθυνη ∆ήλωση, της παρ. 4 του άρ-
θρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α’ 75) 
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όπως ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπο-
γραφής, στην οποία για κάθε μέλος θα 
αναφέρεται η αποδοχή της σύστασης και 
συμμετοχής στην ένωση, ο επικεφαλής 
οικονομικός φορέας της ενώσεως και θα 
καθορίζονται τα ποσοστά συμμετοχής των 
μελών της.  

∆ιευκρινίζεται ότι μεταξύ των φορέων που 
θα συνιστούν την ένωση, τουλάχιστον 
ένας (1) και, σε κάθε περίπτωση, ο 
επικεφαλής αυτής (project leader), θα 
πρέπει να έχει αποδεδειγμένη ενασχόληση 
και ικανότητες, εξειδικευμένες γνώσεις, 
σημαντική και τεκμηριωμένη εμπειρία στο 
αντικείμενο του υπό ανάθεση έργου ή άλ-
λες συναφείς δραστηριότητες, και να μπο-
ρεί να επιλεγεί ως Ανάδοχος Οικονομικός 
Φορέας των υπηρεσιών του παρόντος 
τεύχους.  

 

ii. Συμβολαιογραφική πράξη στην οποία 
θα ορίζεται από κοινού και για κάθε 
ένα από τα μέλη της ένωσης:  

 Ο Κοινός Νόμιμος Εκπρόσωπος για την 
υπογραφή των δικαιολογητικών και της 
προσφοράς και για την κατάθεση της 
προσφοράς, καθώς και ο νόμιμος εκ-
πρόσωπος κάθε μέλους.  

 Το ειδικό μέρος των υπηρεσιών με το 
οποίο κάθε μέλος θα ασχοληθεί στα 
πλαίσια εκτέλεσης της Σύμβασης.  

 Τα ποσοστά συμμετοχής έκαστου μέ-
λους στην ένωση.  

 Το ποσοστό επί του συμβατικού τιμήμα-
τος που θα αντιστοιχεί σε κάθε μέλος 
της ένωσης.  

 Το υπεύθυνο για το συντονισμό και τη 
διοίκηση όλων των μελών της ένωσης / 
κοινοπραξίας, μέλος (project leader).  

Η πράξη αυτή θα συνοδεύεται υποχρεωτι-
κά από υπεύθυνη δήλωση με θεώρηση 
γνησίου υπογραφής, του Κοινού Νομίμου 
Εκπροσώπου περί αποδοχής του ορισμού 
του.  

8. Ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογι-
σμών ή εκκαθαριστικά σημειώματα στην 
περίπτωση φυσικών προσώπων, των 
τριών (3) προηγουμένων του έτους του 
διαγωνισμού οικονομικών χρήσεων. Ο 
προσφέρων θα πρέπει να έχει μέσο κύκλο 
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Α/Α  ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ/ ΕΓΓΡΑΦΟ  ΗΜ.ΕΚ∆ΟΣΗΣ/ 
ΧΡΟΝΙΚΗ ΙΣΧΥΣ  

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ  

εργασιών των τριών (3) τελευταίων δια-
χειριστικών χρήσεων μεγαλύτερο του 
200% του συνολικού προϋπολογισμού 
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) του υπό α-
νάθεση έργου. Σε περίπτωση που ο προ-
σφέρων δραστηριοποιείται για χρονικό 
διάστημα μικρότερο των τριών (3) διαχει-
ριστικών χρήσεων, τότε ο μέσος κύκλος 
εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις 
δραστηριοποιείται, θα πρέπει να είναι με-
γαλύτερος από το 200% του συνολικού 
προϋπολογισμού (συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ) του έργου (*).  

9. Υπεύθυνη δήλωση περί του ολικού ύψους 
του κύκλου εργασιών και περί του κύκλου 
εργασιών ως προς την παροχή παρόμοιων 
ή αντίστοιχων με τις ζητούμενες υπηρεσί-
ες κατά την διάρκεια των τριών (3) προη-
γουμένων του έτους του διαγωνισμού οι-
κονομικών χρήσεων (*).  

  

10. Γενικές πληροφορίες για τα χαρακτηριστι-
κά, τη δραστηριότητα, την τεχνική υπο-
δομή, το απασχολούμενο προσωπικό κατά 
ειδικότητα και τη δυνατότητα παραγωγής 
του ζητούμενου έργου. Επίσης περιγραφή 
των μέσων ποιοτικού ελέγχου των παρε-
χόμενων από αυτούς υπηρεσιών, του τε-
χνικού εξοπλισμού και των υπευθύνων για 
τον έλεγχο αυτό. Όσον αφορά στο προ-
σωπικό που απασχολεί, θα πρέπει να προ-
σκομίσει στοιχεία που να αποδεικνύουν 
την αριθμητική του επάρκεια (*).  

  

11. Κατάλογο και συνοπτική περιγραφή των 
κυριοτέρων, αντίστοιχων με το προκη-
ρυσσόμενο, έργων (εργασιών), τα οποία 
υλοποίησαν κατά την προηγούμενη πε-
νταετία, με ένδειξη της οικονομικής τους 
αξίας, της χρονικής διάρκειας υλοποίησης, 
του αποδέκτη και του ποσοστού συμμετο-
χής του διαγωνιζομένου σε αυτό. Αντί-
στοιχα έργα θεωρούνται έργα ανάπτυξης 
εκπαιδευτικού λογισμικού ή\και έργα πα-
ροχής υπηρεσιών εκπαιδευτικής και τεχνι-
κής υποστήριξης διαδικασιών e learning.   

Αν οι αποδέκτες των έργων είναι φορείς 
του δημοσίου τομέα, η προσήκουσα υλο-
ποίηση, τουλάχιστον του 50% εκάστου 
των έργων, αποδεικνύεται με σχετική βε-
βαίωση ή πρωτόκολλο παραλαβής που έ-
χει εκδοθεί από την κατά περίπτωση ανα-
θέτουσα αρχή ή ανάλογα έγγραφα, όπως 
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Α/Α  ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ/ ΕΓΓΡΑΦΟ  ΗΜ.ΕΚ∆ΟΣΗΣ/ 
ΧΡΟΝΙΚΗ ΙΣΧΥΣ  

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ  

σύμβαση ή τιμολόγια. Εάν οι αποδέκτες 
των έργων είναι ιδιωτικοί φορείς, η προ-
σήκουσα εκτέλεση του έργου αποδεικνύε-
ται με αντίγραφα των παραστατικών πλη-
ρωμής ή βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης (*).  

(*) Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας που υποβάλλει κοινή προσφορά, οι προ-
ϋποθέσεις των ανωτέρω δικαιολογητικών και τα αντίστοιχα προσκομιζόμενα δικαι-
ολογητικά μπορούν να καλύπτονται μερικώς για κάθε ένα μέλος της ένωσης/ κοι-
νοπραξίας, με την προϋπόθεση ότι στο σύνολό της, η προσφορά της ένωσης/ κοι-
νοπραξίας καλύπτει εξ’ ολοκλήρου τις προϋποθέσεις των εδαφίων 1 και 2 των πα-
ραγράφων 1.3.3.1 και 1.3.3.2 της προκήρυξης. 
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σελ. 77 από 103 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙIΙ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Κάθε υποψήφιος Ανάδοχος συμπληρώνει τον παρακάτω πίνακα συμμόρφωσης με 
την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων. 

Α. Υπηρεσίες 
Α/Α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ  ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

1. Προσαρμογή / Ανάπτυξη εκπαι-
δευτικού υλικού για εκπαίδευση 
«στην τάξη». Πλήρης συμμόρ-
φωση με τις απαιτήσεις της πα-
ραγράφου 2.2.1 

ΝΑΙ   

2. Προσαρμογή / Ανάπτυξη εκπαι-
δευτικού υλικού για εκπαίδευση 
μέσω διαδικτύου. Πλήρης συμ-
μόρφωση με τις απαιτήσεις της 
παραγράφου 2.2.2 

ΝΑΙ   

3. Εκπαιδευτική Υποστήριξη Μαθη-
μάτων e-Learning (e-tutoring). 
Πλήρης συμμόρφωση με τις α-
παιτήσεις της παραγράφου 2.2.3 

ΝΑΙ   

4. Εξειδικευμένη Τεχνική Υποστή-
ριξη Μαθημάτων e-Learning (e-
Learning Management). Πλήρης 
συμμόρφωση με τις απαιτήσεις 
της παραγράφου 2.2.4 

ΝΑΙ   

5. Παραγωγή υποστηρικτικών ερ-
γαλείων. Πλήρης συμμόρφωση 
με τις απαιτήσεις της παραγρά-
φου 2.2.5 

ΝΑΙ   

 

Β. Εκπαιδευτικό υλικό για εκπαίδευση «ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ» 
Α/Α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ  ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚ-

ΜΗΡΙΩΣΗΣ 

1. Το υλικό να χαρακτηρίζεται από 
επιστημονική εγκυρότητα, χω-
ρίς επιστημονικές ανακρίβειες 
και λάθη.  

ΝΑΙ   

2. Το εκπαιδευτικό υλικό να είναι 
σύμφωνα με τη δομή και τα πε-
ριεχόμενα των προτεινόμενων 
θεματικών ενοτήτων. 

ΝΑΙ   

3. Το υλικό να διακρίνεται από 
υψηλή αισθητική και γλωσσική 
ποιότητα. 

ΝΑΙ   
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σελ. 78 από 103 

Α/Α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ  ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚ-
ΜΗΡΙΩΣΗΣ 

4. Τα κείμενα είναι ευανάγνωστα, 
γραμμένα σε γλώσσα απλή και 
κατανοητή. Αποφεύγονται μα-
κρές προτάσεις καθώς επίσης 
γλωσσικοί υπαινιγμοί και επιπό-
λαιη χρήση εκφράσεων της κα-
θομιλουμένης. Το λεξιλόγιο εί-
ναι πλούσιο και ομοιογενές. Η 
διατύπωση χαρακτηρίζεται από 
ακρίβεια και σαφήνεια. ∆εν 
χρησιμοποιούνται επιστημονικοί 
και τεχνικοί όροι χωρίς επεξή-
γηση. Υπάρχει συντακτική και 
γραμματική συνέπεια.  

ΝΑΙ   

5. Χαρακτηρίζεται από αρτιότητα 
όσον αφορά τη δόμηση, λογική 
οργάνωση, αλληλουχία και α-
νέλιξη της ύλης.  

ΝΑΙ   

6. Τα κείμενα διακρίνονται από 
υφολογική και γλωσσολογική 
συνέπεια και ομοιομορφία.  

ΝΑΙ   

7. Υποστηρίζεται από βιβλιογραφι-
κές και άλλες αναφορές  

ΝΑΙ   

8. Υπάρχουν ερωτήσεις διαφόρων 
τύπων για κάθε ενότητα 

ΝΑΙ   

9. Υποστηρίζεται από οδηγό Εκ-
παιδευτή 

ΝΑΙ   

 

Γ. Εκπαιδευτικό υλικό για εκπαίδευση «ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ»    

Α/Α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ  ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

 Γ.1 - Ποιότητα Μέσων     

1. Το υλικό να χαρακτηρίζεται από 
επιστημονική εγκυρότητα, χω-
ρίς επιστημονικές ανακρίβειες 
και λάθη.  

ΝΑΙ   

2. Υπάρχει συμπληρωματικότητα, 
συνοχή, συγχρονισμός και ι-
σορροπία μεταξύ των διαφόρων 
μέσων παρουσίασης πληροφο-
ριών οπτικοακουστικού υλικού.  

ΝΑΙ   

3. Το οπτικοακουστικό υλικό 
(γραφικά, ήχοι, μουσική, εικό-
νες, video, animations, κ.λπ.) 
διακρίνεται από υψηλή αισθητι-
κή και ποιότητα.  

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ  ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

4. Η σκοπιμότητα χρήσης οπτικο-
ακουστικού υλικού είναι τεκμη-
ριωμένη. Το οπτικοακουστικό 
υλικό παρέχει προστιθέμενη 
αξία στην διαδικασία και προά-
γει την επίτευξη των μαθησια-
κών στόχων.  

ΝΑΙ   

5. Πυκνότητα κειμένου στην οθό-
νη: Γίνεται, όπου απαιτείται, 
αποτελεσματική χρήση τεχνι-
κών υπερκειμένου για την πα-
ρουσίαση κειμένων μεγάλης 
έκτασης.  

ΝΑΙ   

6. Η χρήση του ήχου είναι κατάλ-
ληλη για τους στόχους του 
προγράμματος.  

ΝΑΙ   

7. ∆ιαθέτει υψηλή ποιότητα εικό-
νων και φωτογραφιών (ευκρί-
νεια, φωτεινότητα, μέγεθος 
κ.λπ.).  

ΝΑΙ   

8. ∆ιαθέτει υψηλή ποιότητα video 
(ευκρίνεια, φωτεινότητα, μέγε-
θος παραθύρου video κ.λπ.).  

ΝΑΙ   

9. ∆ιαθέτει υψηλή ποιότητα και 
κατάλληλο πλήθος χρωμάτων.  

ΝΑΙ   

 Γ.2 - Εγκυρότητα Εκπαιδευτικού Περιεχομένου - Καταλληλότητα και λειτουργι-
κότητα διδακτικής και παιδαγωγικής μεθοδολογίας 

10. ∆ομείται στο πλαίσιο μαθησιακά 
αποτελεσματικού και λειτουργι-
κού σεναρίου ανάπτυξης και 
ροής (story board), όπου τεκ-
μηριώνεται με επάρκεια ο διδα-
κτικός σχεδιασμός 
(Instructional Design).  

ΝΑΙ   

11. Οργανώνεται σε στοιχειώδεις 
μαθησιακές οντότητες (learning 
objects), σε συμμόρφωση με το 
επιμορφωτικό πρόγραμμα ανα-
φοράς.  

ΝΑΙ   

12. Η ανάπτυξη της εκάστοτε μα-
θησιακής οντότητας (learning 
objects) περιλαμβάνει, κατ’ ε-
λάχιστον, εκπαιδευτικούς στό-
χους, πολυμεσικό εκπαιδευτικό 
υλικό, αναφορές, διαδικασίες 
αξιολόγησης κ.ά., συμπεριλαμ-
βανομένου του απαραίτητου 
υλικού τεκμηρίωσης.  

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ  ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

13. Υιοθετεί κατάλληλη μαθησιακή 
προσέγγιση και μεθοδολογία 
για κάθε επιμέρους μαθησιακή 
οντότητα (learning object), κα-
λύπτει με επάρκεια και πληρό-
τητα τις ιδιαίτερες γνωστικές 
της απαιτήσεις και επιτυγχάνει 
τους αντίστοιχους μαθησιακούς 
στόχους.  

ΝΑΙ   

14. Καθιστά ελκυστική την μαθησι-
ακή διαδικασία, ενσωματώνο-
ντας και αξιοποιώντας, με παι-
δαγωγικά τεκμηριωμένο τρόπο, 
ποικιλία μέσων αναπαράστασης 
της πληροφορίας και τεχνολο-
γιών (πχ multimedia 
presentations, hypermedia 
design, drill and practice 
applications, simulations κ.ά.).  

ΝΑΙ   

15. Ενθαρρύνει την ενεργητική 
προσέγγιση και συμμετοχή κα-
θώς επίσης τη διερευνητική και 
δημιουργική μάθηση.  

ΝΑΙ   

16. Παρέχεται δυνατότητα εξάσκη-
σης και ανάδρασης.  

ΝΑΙ   

17. ∆ιευκολύνονται διαδικασίες ε-
πανάληψης και μελέτης.  

ΝΑΙ   

18. Παρέχονται εναλλακτικές εκ-
παιδευτικές διαδρομές.  

ΝΑΙ   

19. Ενθαρρύνει τη διαμόρφωση 
όρων συνεργατικού περιβάλλο-
ντος, ολοκληρώνοντας επικοι-
νωνιακές και συνεργατικές 
δραστηριότητες (πχ task 
oriented student groups, role 
playing games).  

ΝΑΙ   

20. Το περιεχόμενο συνδέεται δυ-
ναμικά με παραπομπές, πηγές 
και υλικό μελέτης.  

ΝΑΙ   

21. Συμπεριλαμβάνει προτάσεις για 
πρόσθετο εκπαιδευτικό υλικό 
(βιβλία, βιντεοκασέτες, διευ-
θύνσεις στο διαδίκτυο κ.ά.).  

ΝΑΙ   

22. Λαμβάνεται υπόψη το γνωστικό 
υπόβαθρο των ωφελουμένων. 
Περιέχεται πληροφορία της ο-
ποίας η πυκνότητα και ποσότη-
τα είναι σε αντιστοιχία με αυτό.  

ΝΑΙ   

23. ∆ιευκολύνει τον ρόλο και το 
έργο του συντονιστή – Εκπαι-
δευτή, παρέχοντας σαφές πλαί-
σιο οδηγιών.  

ΝΑΙ   
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24. Παρέχεται ολοκληρωμένη με-
θοδολογία και εργαλεία αυτο-
αξιολόγησης, προσαρμοσμένη 
στα χαρακτηριστικά και τις ιδι-
αιτερότητες του συγκεκριμένου 
μαθησιακού περιβάλλοντος.  

ΝΑΙ   

 Γ.3 - Λειτουργικότητα Περιβάλλοντος ∆ιεπαφής / Αλληλεπίδρασης 
25. Ο τρόπος επικοινωνίας είναι 

σαφώς καθορισμένος και κατα-
νοητός.  

ΝΑΙ   

26. Η διάταξη της οθόνης είναι ελ-
κυστική και κατανοητή.  

ΝΑΙ   

27. Υπάρχει δυνατότητα για επιλο-
γή / ρύθμιση των παραμέτρων 
(πχ colour setting, design 
layout, ένταση ήχου κ.ά.) από 
τον εκπαιδευόμενο.  

ΝΑΙ   

28. Η ποσότητα πληροφορίας στην 
οθόνη είναι επαρκής.  

ΝΑΙ   

29. Υπάρχει δυνατότητα αναίρεσης 
λειτουργιών.  

ΝΑΙ   

30. Η πληκτρολόγηση που απαιτεί-
ται είναι λίγη.  

ΝΑΙ   

31. Παρέχεται βοήθεια και οδηγίες 
σχετικά με τις ενέργειες που ο 
χρήστης εκτελεί. Υπάρχει σύ-
στημα άμεσης βοήθειας και σύ-
στημα χάρτη πλοήγησης. 

ΝΑΙ   

32. ∆ιασφαλίζεται ευκολία πλοήγη-
σης στο περιεχόμενο, μετάβα-
σης σε άλλες ενότητες, επανα-
φοράς σε προηγούμενα σημεία 
κ.λπ.  

ΝΑΙ   

33. Η διάταξη των επιλογών στα 
μενού είναι λογική και διευκο-
λύνει τον χρήστη - ωφελούμε-
νο.  

ΝΑΙ   

34. Υπάρχει συνοχή / ομοιομορφία 
της διεπιφάνειας χρήστη σε ό-
λες τις ενότητες.  

ΝΑΙ   

35. Οι εκπαιδευτικές οντότητες 
(learning objects) είναι λει-
τουργικά ανεξάρτητες σε επίπε-
δο αλληλεπίδρασης με το χρή-
στη από τις τεχνολογίες που 
χρησιμοποιήθηκαν (authoring 
tools) για τη δημιουργία τους.  

ΝΑΙ   

36. Υπάρχει πλουραλισμός αλληλε-
πιδραστικών στοιχείων που εν-
θαρρύνουν τη δημιουργική και 
ενεργητική συμμετοχή. Ο χρή-
στης δεν είναι απλώς παθητικός 
δέκτης πληροφορίας.  

ΝΑΙ   
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37. Ολοκληρώνεται μια σειρά από 
εργαλεία για την υποβοήθηση 
της μαθησιακής διαδικασίας και 
της αλληλεπίδρασης με τον 
χρήστη (πχ γλωσσάρι, πίνακας 
αναφορών κ.ά.)  

ΝΑΙ   

38. Υπάρχει μηχανισμός αναζήτη-
σης επιλεγμένης πληροφορίας.  

ΝΑΙ   

39. Παρέχεται δυνατότητα εκτυπώ-
σεων οθονών, γραφικών, κει-
μένων και ασκήσεων.  

ΝΑΙ   

 Γ.4 - Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

40. Είναι τεχνικά κατάλληλο ώστε 
να εξυπηρετεί τους στόχους 
που έχουν τεθεί σε σχέση κυ-
ρίως με τις ιδιαίτερες ανάγκες 
των ωφελουμένων.  

ΝΑΙ   

41. Είναι αξιόπιστο και δεν εμφανί-
ζει λειτουργικά σφάλματα. Σε 
περιπτώσεις αποτυχίας λόγω 
σφαλμάτων, διατηρεί ένα ορι-
σμένο βαθμό απόδοσης και πα-
ρέχει δυνατότητα ανάκαμψης.  

ΝΑΙ   

42. Χαρακτηρίζεται από προσαρμο-
στικότητα, δηλαδή τα χαρακτη-
ριστικά λειτουργίας (πχ ανάλυ-
ση οθόνης, επιλογή εκτυπωτή, 
χρωματικές επιλογές κ.λπ.) εί-
ναι παραμετρικά.  

ΝΑΙ   

43. Είναι φιλικό προς τον χρήστη, 
χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη 
προσπάθεια και χρόνος για την 
εκμάθησή του.  

ΝΑΙ   

44. Η χρήση μέσων αναπαράστασης 
της πληροφορίας λαμβάνει υ-
πόψη τις ιδιαιτερότητες του δι-
αδικτύου όσον αφορά τις εναλ-
λακτικές συνδέσεις των χρη-
στών.  

ΝΑΙ   

45. Υπάρχει δυνατότητα λειτουργί-
ας με τη χρήση εφαρμογών 
φυλλομετρητή.  

ΝΑΙ   

46. Ο σχεδιασμός προσαρμόζεται 
και αξιοποιεί τις δυνατότητες 
που παρέχουν τα εξειδικευμένα 
Πληροφοριακά Συστήματα ανά-
πτυξης, διανομής, διαχείρισης 
και παρακολούθησης προγραμ-
μάτων τηλεκπαίδευσης.  

ΝΑΙ   
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47. Οι εκπαιδευτικές οντότητες 
(learning objects) παρουσιά-
ζουν συμμόρφωση με τα διεθνή 
πρότυπα Content Packaging και 
Content Communication (AICC, 
SCORM 2004).  

ΝΑΙ   

48. Οι εκπαιδευτικές οντότητες 
(learning objects) είναι ευέλι-
κτες ως προς τις δικτυακές α-
παιτήσεις χρήσης τους (δυνατό-
τητα εκδόσεων για αποτελε-
σματική λειτουργία με απλή dial 
up σύνδεση).  

ΝΑΙ   

49. Παρέχει τη δυνατότητα λει-
τουργίας ως stand alone εφαρ-
μογή (CD, DVD).  

ΝΑΙ   
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ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

ΕΡΜΕΙΟΝ 2   

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΩΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  

Α.Π. 7 - 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ (ΚΩΔ. ΟΠΣ: 277690) 

Α.Π. 8 – 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ (ΚΩΔ. ΟΠΣ: 277700) 

Α.Π. 9 – 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (ΚΩΔ. ΟΠΣ: 277701) 

ΣΥΜΒΑΣΗ	ΑΝΑΘΕΣΗΣ	ΕΡΓΟΥ:	

«ΕΚΠΟΝΗΣΗ	ΚΑΙ	ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ	ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ	ΥΛΙΚΟΥ	ΚΑΙ	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ	ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ	ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»	

Συμβατικό	Τίμημα:	

Α)	χωρίς	Φ.Π.Α.:	…………………………………………..	Ευρώ	(……………………….	€)	

Β)	συμπεριλαμβανομένου	Φ.Π.Α.	23%:	…………Ευρώ	και	……………….λεπτά	(………………….	€)	

	

Το	Συμβατικό	Τίμημα	αναλύεται	σε:	

 …………………	 €	 (συμπεριλαμβανομένου	 του	 αναλογούντος	 ΦΠΑ),	 από	 τον	 προϋπολογισμό	 του	

ΥΕ3	 της	 πράξης	 «ΕΡΜΕΙΟΝ	2	 ‐	 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ	ΔΙΑ	ΒΙΟΥ	ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	 ΓΙΑ	 ΤΟ	ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ	

ΔΥΝΑΜΙΚΟ	ΤΩΝ	ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»	(Κωδικός	ΟΠΣ:	277690),		

 …………………	 €	 (συμπεριλαμβανομένου	 του	 αναλογούντος	 ΦΠΑ),	 από	 τον	 προϋπολογισμό	 του	

ΥΕ3	 της	 πράξης	 «ΕΡΜΕΙΟΝ	2	 ‐	 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ	ΔΙΑ	ΒΙΟΥ	ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	 ΓΙΑ	 ΤΟ	ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ	

ΔΥΝΑΜΙΚΟ	ΤΩΝ	ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»	(Κωδικός	ΟΠΣ:	277700),		

 …………………	 €	 (συμπεριλαμβανομένου	 του	 αναλογούντος	 ΦΠΑ),	 από	 τον	 προϋπολογισμό	 του	
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ΔΥΝΑΜΙΚΟ	ΤΩΝ	ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»	(Κωδικός	ΟΠΣ:	277701),		

…………………	2012	

	

Το	έργο	συγχρηματοδοτείται	από	την	Ευρωπαϊκή	Ένωση	(μέσω	του	Ευρωπαϊκού	Κοινωνικού	Τα‐
μείου)	και	από	εθνικούς	πόρους.	
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Στην	Αθήνα	σήμερα	την	../../2012,	ημέρα	……………….,	μεταξύ	αφενός	της	Εθνικής	Συνομοσπονδί‐

ας	Ελληνικού	Εμπορίου,	που	εδρεύει	στην	Αθήνα,	οδός	Μητροπόλεως	42,	Τ.Κ.	105	63,	εκπροσω‐

πείται	νόμιμα	από	τον	κ.	Βασίλειο	Κορκίδη,	και	στο	εξής	θα	αναφέρεται	στην	παρούσα	σύμβαση	

ως	«η	Αναθέτουσα	Αρχή»	και	αφετέρου	της	εταιρίας	«ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ»,	που	ε‐

δρεύει	 στο	 ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ,	 Οδός:	 ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ	 και	 εκπροσωπείται	 νόμιμα	 από	 τον	 κ.	

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ,	και	στο	εξής	θα	αναφέρεται	στην	παρούσα	σύμβαση	ως	«ο	Ανάδο‐

χος»,	συνομολογήθηκαν	και	συμφωνήθηκαν	τα	ακόλουθα:	

Σε	συνέχεια	του	δημόσιου	ανοικτού	διαγωνισμού	που	προκηρύχθηκε	από	την	Αναθέτουσα	Αρχή	

με	την	με	την	υπ’αριθμ.	Φ4‐ΧΧΧΧΧΧ	/	ΧΧ‐ΧΧ‐20112	Διακήρυξη	(«η	Διακήρυξη»)	κατακυρώθηκε	

στον	Ανάδοχο	 με	 την	ΧΧ‐ΧΧ‐2012	απόφαση	 κατακύρωσης	 («η	Κατακύρωση»),	 η	 οποία	 κοινο‐

ποιήθηκε	σε	αυτόν	με	την	υπ’αριθμ.	Φ4‐ΧΧΧΧ/ΧΧ‐ΧΧ‐2012	επιστολή,	ο	Ανάδοχος	αναλαμβάνει	

την	 υλοποίηση	 του	 έργου	 «ΕΚΠΟΝΗΣΗ	 ΚΑΙ	 ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ	 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ	 ΥΛΙΚΟΥ	 ΚΑΙ	

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ	ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ	ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»,	σύμφωνα	με	τους	όρους	και	τις	προϋποθέσεις	

της	Σύμβασης.	

	

ΚΕΦΑΛΑΙΟ	1.	ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ	ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ	

ΑΡΘΡΟ	1.	ΟΡΙΣΜΟΙ	

Στη	Σύμβαση,	οι	ακόλουθοι	όροι	έχουν	την	έννοια	που	τους	αποδίδεται	αντίστοιχα	στο	παρόν	

άρθρο		

Διοικητική	εντολή:	οιαδήποτε	οδηγία	ή	εντολή	δίδεται	γραπτώς	από	την	Αναθέτουσα	Αρχή	ή	

την	Ομάδα	διοίκησης	έργου	στον	Ανάδοχο	σχετικά	με	την	υλοποίηση	του	Έργου.	

Έγγραφο:	 κάθε	 χειρόγραφη,	 δακτυλογραφημένη	ή	 έντυπη	 ειδοποίηση,	 εντολή	 ή	 οδηγία	ή	πι‐

στοποιητικό	 που	 εκδίδεται	 βάσει	 της	 Σύμβασης,	 συμπεριλαμβανομένων	 των	 τηλετυπιών,	 των	

τηλεγραφημάτων	και	των	τηλεομοιοτυπιών.	

Επιτροπή	Παρακολούθησης	&	Παραλαβής	Έργου	(ΕΠΠΕ):	Ομάδα	προσώπων,	ορισμένη	από	

την	Αναθέτουσα	Αρχή,	η	οποία	εξουσιοδοτείται	να	εκπροσωπεί	την	Αναθέτουσα	Αρχή	στην	ε‐

κτέλεση	των	υποχρεώσεων,	των	δικαιωμάτων	ή	και	των	εξουσιών	που	της	ανήκουν	δυνάμει	της	

Σύμβασης	και	έχει	την	ευθύνη	για	την	επίβλεψη	της	εκτέλεσης	της	Σύμβασης	από	τον	Ανάδοχο	

και	την	παραλαβή	των	Παραδοτέων	του	Έργου.	

Έργο:	Ανάπτυξη	μιας	ολοκληρωμένης	Διαδικτυακής	Πύλης	μέσω	της	οποίας	η	Εθνική	Συνομο‐

σπονδία	 Ελληνικού	 Εμπορίου	 (ΕΣΕΕ)	 θα	 παρέχει	 ψηφιακές	 υπηρεσίες	 υψηλής	 προστιθέμενης	

αξίας	προς	τις	εμπορικές	επιχειρήσεις	όλης	της	χώρας,	και		θα	παρακολουθεί	και	θα	διαχειρίζε‐

ται	αποτελεσματικά	μια	σειρά	από	ενέργειες	συμβουλευτικής	υποστήριξης	που	στελέχη	της	θα	

παρέχουν	στις	 εμπορικές	 επιχειρήσεις,	 όπως	 εξειδικεύονται	στην	Διακήρυξη	 του	διαγωνισμού,	

στην	προσφορά	του	Αναδόχου	και	στα	επόμενα	άρθρα	και	παραρτήματα	της	παρούσας.	

Ημερομηνία	έναρξης	ισχύος	της	σύμβασης:	Η	ημερομηνία	υπογραφής	της	Σύμβασης.		

Ημέρα:	η	ημερολογιακή	ημέρα.	
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Παραδοτέα:	Όλα	τα	ενδιάμεσα	ή	τελικά	προϊόντα	και	υπηρεσίες	που	ο	Ανάδοχος	θα	παραδώσει	

ή	οφείλει	να	παραδώσει	στην	Αναθέτουσα	Αρχή	σύμφωνα	με	τη	Σύμβαση.	

Περίοδος	 εγγύησης:	 το	 χρονικό	 διάστημα	που	 καθορίζεται	 στη	Σύμβαση	 και	 ξεκινά	από	 την	

επομένη	της	ημερομηνίας	οριστικής	παραλαβής	του	Έργου.	

Προθεσμίες:	 τα	 αναφερόμενα	στη	 Σύμβαση	 χρονικά	διαστήματα	σε	Ημέρες,	 που	αρχίζουν	 να	

υπολογίζονται	από	την	επομένη	της	πράξης,	 	ενέργειας	ή	γεγονότος	που	ορίζεται	στη	Σύμβαση	

ως	αφετηρία.	Όταν	η	τελευταία	ημέρα	του	χρονικού	διαστήματος	συμπίπτει	με	μη	εργάσιμη	η‐

μέρα,	η	προθεσμία	λήγει	στο	τέλος	της	πρώτης	εργάσιμης	ημέρας	μετά	την	τελευταία	ημέρα	του	

χρονικού	διαστήματος.	

Προσφορά:	η	από	ΧΧ/ΧΧ/2012	προσφορά	του	Αναδόχου	προς	την	Αναθέτουσα	Αρχή	με	αριθμό	

πρωτοκόλλου	Φ4‐ΧΧΧΧ	/	ΧΧ‐ΧΧ‐2012.	

Σύμβαση:	 η	παρούσα	συμφωνία	που	συνάπτουν	και	 υπογράφουν	 τα	συμβαλλόμενα	μέρη	 για	

την	εκτέλεση	του	Έργου,	όπως	είναι	δυνατό	να	τροποποιηθεί	ή	συμπληρωθεί	με	τα	παραρτήμα‐

τά	της.	

Συμβατικό	τίμημα:	το	συνολικό	συμβατικό	αντάλλαγμα	για	την	υλοποίηση	του	Έργου.		

	

ΑΡΘΡΟ	2.	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ	ΤΟΥ	ΕΡΓΟΥ	

Ο	 Ανάδοχος,	 στα	 πλαίσια	 της	 Σύμβασης,	 αναλαμβάνει	 την	 εκτέλεση	 του	 Έργου	 «ΕΚΠΟΝΗΣΗ	

ΚΑΙ	 ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ	 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ	 ΥΛΙΚΟΥ	 ΚΑΙ	 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ	 ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ	 ΕΚΠΑΙ‐

ΔΕΥΣΗΣ»,	 όπως	 αυτό	 περιγράφεται	 αναλυτικά	 στη	 Διακήρυξη,	 στην	 Τεχνική	 Προσφορά	 του	

Αναδόχου	και	στο	Παράρτημα	Α	της	παρούσας.	Το	έργο	συγχρηματοδοτείται	από	την	Ευρωπαϊ‐

κή	Ένωση	(μέσω	του	Ευρωπαϊκού	Κοινωνικού	Ταμείου)	και	από	εθνικούς	πόρους.	

Το	Έργο	θα	υλοποιηθεί	από	τον	Ανάδοχο	σύμφωνα	με	τον	τρόπο,	τους	όρους	και	τις	προϋποθέ‐

σεις	που	περιγράφονται	αναλυτικά	(α)	στην	Διακήρυξη	του	Διαγωνισμού	και	(β)	στην	Τεχνική	

Προσφορά	του	Αναδόχου	που	αποτελούν	αναπόσπαστα	μέρη	της	παρούσας	Σύμβασης.	

Ο	τρόπος	οργάνωσης	και	διοίκησης	του	Έργου,	η	οργανωτική	δομή	του	Αναδόχου	και	οι	ρόλοι	

και	οι	αρμοδιότητες	των	μελών	της	Ομάδας	Έργου	του	Αναδόχου	κατά	τη	διάρκεια	υλοποίησης	

του	Έργου	θα	είναι	αυτοί	που	περιγράφονται	στην	Προσφορά	του.	

ΑΡΘΡΟ	3.	ΓΛΩΣΣΑ	ΤΗΣ	ΣΥΜΒΑΣΗΣ	

Η	γλώσσα	της	Σύμβασης	είναι	η	Ελληνική.	

Κάθε	 επικοινωνία	 μεταξύ	 του	 Αναδόχου	 	 και	 της	 Αναθέτουσας	 Αρχής	 γίνεται	 στην	 Ελληνική	

γλώσσα.		

Στην	Ελληνική	γλώσσα	συντάσσονται	επίσης	και	υποβάλλονται	τα	έγγραφα	Παραδοτέα	και	όλο	

το	υλικό	τεκμηρίωσης	(π.χ.	οδηγίες,	εκθέσεις,	συστάσεις)	που	τα	συνοδεύει.	

ΑΡΘΡΟ	4.	ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ	ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ	ΤΕΥΧΩΝ	

Η	Σύμβαση	περιλαμβάνει	 το	σύνολο	 των	συμφωνηθέντων	μεταξύ	 των	συμβαλλομένων	μερών	

για	την	υλοποίηση	του	Έργου	και	κατισχύει	κάθε	άλλου	εγγράφου.	Η	Σύμβαση	δύναται	να	τρο‐

ποποιείται	μόνον	εγγράφως	κι	εφόσον	συμφωνήσουν,	προς	τούτο,	τα	δύο	συμβαλλόμενα	μέρη.		

Συμπληρωματικά	εφαρμόζονται	τα	προβλεπόμενα	στην	απόφαση	κατακύρωσης	του	έργου	στον	

ανάδοχο,	στο	τεύχος	της	Διακήρυξης	και	στην	προσφορά	του	αναδόχου.	
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ΑΡΘΡΟ	5.	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ	

Η	έγγραφη	επικοινωνία	μεταξύ	της	Αναθέτουσας	Αρχής	και	του	Αναδόχου	(Έγγραφα,	Διοικητι‐

κές	εντολές)	πραγματοποιείται	ταχυδρομικά,	τηλεγραφικά,	τηλετυπικά	ή	τηλεομοιοτυπικά	ή	και	

ιδιοχείρως,	ως	ακολούθως:		

Για	την	Αναθέτουσα	Αρχή:			Εθνική	Συνομοσπονδία	Ελληνικού	Εμπορίου	

Ταχ.Δ/νση	Μητροπόλεως	42	

Ταχ.κωδ.	105	63	–	ΠΟΛΗ	Αθήνα	

Τηλ.	210‐3259207,	fax	210‐3259209,	e‐mail:	gtriant@esee.gr	

Υπόψη:	ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ	

Για	τον	Ανάδοχο:	 	 ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ	

Ταχ.	Δ/νση	ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ	

Ταχ.κωδ.	ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ	–	ΠΟΛΗ	ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ	

Τηλ.	ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ,	fax	ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ,	e‐mail:	ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ	

Υπόψη:	ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ		

Η	αλλαγή	προσώπου	που	ορίζεται	παραπάνω	αρμόδιο	για	την	επικοινωνία	από	κάθε	συμβαλλό‐

μενο	επιτρέπεται	μόνο	κατόπιν	έγγραφης	ειδοποίησης	του	έτερου	συμβαλλομένου.	

Σε	κάθε	περίπτωση,	ο	αποστολέας	λαμβάνει	κάθε	αναγκαίο	μέτρο	για	να	εξασφαλίσει	την	παρα‐

λαβή	του	Εγγράφου	και	την	απόδειξή	της.	

Όποτε	στη	Σύμβαση	γίνεται	λόγος	για	ειδοποίηση,	κοινοποίηση,	συμφωνία,	έγκριση,	βεβαίωση,	

πιστοποίηση	ή	απόφαση,	και	εφόσον	δεν	προβλέπεται	άλλως,	η	εν	λόγω	ειδοποίηση,	κοινοποίη‐

ση,	συμφωνία,	έγκριση,	πιστοποίηση,	βεβαίωση	ή	απόφαση	θα	είναι	γραπτή.	

ΑΡΘΡΟ	6.	ΕΠΙΤΡΟΠΗ	ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ	ΚΑΙ	ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ	ΕΡΓΟΥ	

6.1.	Η	Επιτροπή	Παρακολούθησης	&	Παραλαβής	Έργου	(ΕΠΠΕ)	ορίζεται	με	απόφαση	της	Αναθέ‐

τουσας	Αρχής	και	είναι	το	αρμόδιο	όργανο:		

(α)	για	την	παρακολούθηση	της	πορείας	υλοποίησης	του	έργου,	σύμφωνα	με	τις	προδιαγραφές	

και	τα	χρονοδιαγράμματά	του,		

(β)	 για	 την	 παραλαβή	 των	 ενδιάμεσων	 και	 τελικών	 προϊόντων	 του	Έργου	 (ενδεικτικά	 και	 μη	

περιοριστικά:	της	Μελέτης	Εφαρμογής,	των	Υποσυστημάτων,	του	όλου	Συστήματος,	κτλ.),	εντός	

των	χρονικών	διαστημάτων	που	ορίζονται	από	το	χρονοδιάγραμμα	του	έργου,	

(γ)	για	την	υποβολή	παρατηρήσεων,	σχολίων,	αιτημάτων	για	τροποποιήσεις	επί	ενδιάμεσων	και	

τελικών	προϊόντων	του	Έργου	προς	τον	Ανάδοχο,	με	σκοπό	την	επιτυχή	ολοκλήρωσή	του	σύμ‐

φωνα	με	τις	προδιαγραφές	και	τα	χρονοδιαγράμματά	του,	

(δ)	για	την	απόφαση,	αποδοχή	ή	απόρριψη,	επί	αιτημάτων	του	Αναδόχου	που	σχετίζονται	με	την	

υλοποίηση	 του	 έργου,	 όπως	 ενδεικτικά	 και	 μη	 περιοριστικά:	 αίτημα	 για	 μετάθεση	 χρονοδια‐

γράμματος,	αίτημα	για	αλλαγή	του	προσωπικού	που	αποτελεί	την	Ομάδα	Έργου	του	Αναδόχου	

κτλ.	

6.2.	 Η	 Επιτροπή	 Παρακολούθησης	 &	 Παραλαβής	 Έργου	 (ΕΠΠΕ)	 ασκεί	 τις	 αρμοδιότητες	 που	

προβλέπονται	στη	Σύμβαση	και	της	ανατίθενται	με	την	απόφαση	συγκρότησής	της.		
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6.3.	Η	ΕΠΠΕ	δεν	δικαιούται	να	απαλλάσσει	τον	Ανάδοχο	από	οποιαδήποτε	συμβατική	του	υπο‐

χρέωση,	εκτός	εάν	η	Σύμβαση	ορίζει	διαφορετικά.	

6.4.	Η	ΕΠΠΕ	δικαιούται,	διατηρώντας	σε	κάθε	περίπτωση	την	τελική	ευθύνη,	να	εισηγείται	στην	

Αναθέτουσα	Αρχή	 την	 ανάθεση,	 κατά	 διαστήματα,	 σε	 εκπρόσωπο	ή	 εκπροσώπους	 της,	 της	 ά‐

σκησης	οποιασδήποτε	από	τις	αρμοδιότητές	της	και	την	ανάκληση	οποτεδήποτε	της	ανάθεσης	

αυτής,	την	αντικατάσταση	εκπροσώπου	ή	εκπροσώπων.	Τόσο	η	ανάθεση	όσο	και	η	ανάκληση	ή	

αντικατάσταση,	 απαιτούν	 την	 έκδοση	 σχετικής	 απόφασης	 της	 Αναθέτουσας	 Αρχής	 και	 παρά‐

γουν	αποτελέσματα	μόνο	μετά	την	κοινοποίηση	των	αποφάσεων	αυτών	στον	Ανάδοχο.	

6.5.	 Τα	 Έγγραφα	 που	 αποστέλλονται	 από	 τον	 εκπρόσωπο	 της	 ΕΠΠΕ	 προς	 τον	 Ανάδοχο,	 στα	

πλαίσια	αυτής	της	ανάθεσης,	παράγουν	τα	ίδια	αποτελέσματα	με	τα	Έγγραφα	της	ΕΠΠΕ.	Παρ’	

όλα	αυτά:	

α)	ακόμα	και	αν	ο	εκπρόσωπος	της	ΕΠΠΕ	παραλείψει	να	αρνηθεί	την	παραλαβή	κάποιου	Παρα‐

δοτέου,	η	ΕΠΠΕ	εξακολουθεί,	κατ’	εξαίρεση	και	για	χρονικό	διάστημα	δέκα	(10)	εργάσιμων	ημε‐

ρών	από	 την	 ημερομηνία	παραλαβής	 του	παραδοτέου,	 να	 έχει	 τη	 δυνατότητα	 να	αρνηθεί	 την	

παραλαβή	αυτή	και	να	δώσει	τις	αναγκαίες	οδηγίες	για	την	αποκατάσταση	των	ελαττωμάτων	ή	

ατελειών	του		

β)	η	ΕΠΠΕ	δικαιούται	 να	 ελέγχει	και	μπορεί	 να	μεταβάλει	 το	περιεχόμενο	των	Εγγράφων	του	

εκπροσώπου	της,	κατ’	εξαίρεση	και	για	χρονικό	διάστημα	δέκα	(10)	εργάσιμων	ημερών	από	την	

κοινοποίηση	αυτών	στον	Ανάδοχο.	

6.6.	Οι	οδηγίες	ή/και	οι	εντολές	της	ΕΠΠΕ	χρονολογούνται,	αριθμούνται	και	καταχωρούνται	σε	

ειδικό	βιβλίο.	

ΑΡΘΡΟ	7.	ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ	

7.1.	Χωρίς	την	προηγούμενη	γραπτή	συναίνεση	της	Αναθέτουσας	Αρχής,	ο	Ανάδοχος	δεν	αποκα‐

λύπτει	εμπιστευτικές	πληροφορίες	που	του	δόθηκαν	ή	που	ο	ίδιος	ανακάλυψε	κατά	την	υλοποί‐

ηση	του	Έργου,	ούτε	κοινοποιεί	στοιχεία,	έγγραφα	και	πληροφορίες,	των	οποίων	λαμβάνει	γνώ‐

ση	σε	σχέση	με	τη	Σύμβαση,	υποχρεούται	δε	να	μεριμνά	ώστε	το	προσωπικό	του,	οι	υπεργολάβοι	

του	 και	 κάθε	 συνεργαζόμενος	 με	 αυτόν	 να	 τηρήσει	 την	ως	 άνω	 υποχρέωση.	 Ως	 εμπιστευτική	

πληροφορία	θεωρείται	κάθε	πληροφορία	ή	έγγραφο	που	χαρακτηρίζεται	ρητά	και	εγγράφως	ως	

εμπιστευτικό	από	την	Αναθέτουσα	Αρχή.	Σε	περίπτωση	αθέτησης	από	τον	Ανάδοχο	της	ως	άνω	

υποχρέωσής	του,	η	Αναθέτουσα	Αρχή		δικαιούται	να	απαιτήσει	την	αποκατάσταση	τυχόν	ζημίας	

της	και	την	παύση	κοινοποίησης	των	εμπιστευτικών	πληροφοριών	και	την	παράλειψή	της	στο	

μέλλον.	

Ο	Ανάδοχος	δεν	δύναται	να	προβαίνει	σε	δημόσιες	δηλώσεις	σχετικά	με	το	Έργο	χωρίς	την	προ‐

ηγούμενη	συναίνεση	της	Αναθέτουσας	Αρχής,	ούτε	να	συμμετέχει	σε	δραστηριότητες	ασυμβίβα‐

στες	με	τις	υποχρεώσεις	του	απέναντι	στην	Αναθέτουσα	Αρχή	και	δεν	δεσμεύει	την	Αναθέτουσα	

Αρχή,	με	κανένα	τρόπο,	χωρίς	την	προηγούμενη	γραπτή	της	συναίνεση.	

7.2	Κατά	την	εκτέλεση	των	καθηκόντων	της,	η	ΕΠΠΕ	και	όλα	τα	εξουσιοδοτημένα	από	αυτήν	ή	

την	Αναθέτουσα	Αρχή	πρόσωπα	οφείλουν	να	μην	ανακοινώνουν	σε	κανένα,	παρά	μόνο	στα	πρό‐

σωπα	που	δικαιούνται	να	γνωρίζουν,	πληροφορίες	που	περιήλθαν	σ'	αυτούς	κατά	τη	διάρκεια	

και	με	την	ευκαιρία	της	εκτέλεσης	του	Έργου	και	αφορούν	σε	τεχνικά	ή	εμπορικά	ζητήματα	ή	

μεθόδους	κατασκευής	ή	λειτουργίας	του	Έργου	ή	του	Αναδόχου	και	οι	οποίες	έχουν	χαρακτηρι‐

στεί	από	τον	Ανάδοχο	ως	εμπιστευτικές.		
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ΑΡΘΡΟ	8.	ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	ΑΝΑΔΟΧΟΥ	

8.1	Ο	Ανάδοχος	δεν	δικαιούται	να	μεταβιβάσει	ή	εκχωρήσει	τη	Σύμβαση	ή	μέρος	αυτής	χωρίς	την	

έγγραφη	συναίνεση	της	Αναθέτουσας	Αρχής.	Κατ’	εξαίρεση	ο	Ανάδοχος	δικαιούται	να	εκχωρή‐

σει,	χωρίς	έγκριση,	τις	απαιτήσεις	του	έναντι	της	Αναθέτουσας	Αρχής	για	την	καταβολή	Συμβα‐

τικού	Τιμήματος,	με	βάση	τους	όρους	της	Σύμβασης,	σε	Τράπεζα	της	επιλογής	του	που	λειτουρ‐

γεί	νόμιμα	στην	Ελλάδα	ή	σε	Χώρες	Μέλη	της	Ε.Ε.	και	της	ΣΔΣ	του	ΠΟΕ,	η	οποία	κυρώθηκε	από	

την	Ελλάδα	με	το	Ν.	2513/97	(ΦΕΚ	139/Α).		

Η	Αναθέτουσα	Αρχή	δύναται	να	εγκρίνει	αίτημα	του	Αναδόχου	για	μεταβίβαση	ή	εκχώρηση,	μό‐

νο	στην	περίπτωση:	

 που	συντρέχει	σοβαρός	λόγος,	πλήρως	αιτιολογημένος,	τόσο	ως	προς	το	αίτημα	του	Α‐

ναδόχου	όσο	και	την	εγκριτική	απόφαση	αυτού	από	την	Αναθέτουσα	Αρχή,	η	οποία	κοι‐

νοποιείται	 και	 στην	 Ειδική	 Υπηρεσία	 Διαχείρισης	 του	 Επιχειρησιακού	 Προγράμματος	

«Εκπαίδευση	και	Δια	Βίου	Μάθηση»,	

 που	ο	επικαλούμενος	από	τον	Ανάδοχο	σοβαρός	λόγος	δεν	πρέπει	σε	καμία	περίπτωση	

να	προσβάλλει	τα	δικαιώματα	των	συνυποψηφίων	αναδόχων	που	μετείχαν	στη	διαγω‐

νιστική	διαδικασία	και	που	θα	είχαν	δικαίωμα	στην	ανάθεση	μετά	από	τυχόν	έκπτωση	

του	αναδόχου,	

 που	υφίσταται	 νόμιμη	αιτία	που	επιβάλλει	 την	υποκατάσταση	του	αναδόχου	από	συ‐

γκεκριμένο	τρίτο,	

 που	εκείνος	που	υποκαθιστά	τον	Ανάδοχο	ανταποκρίνεται	στα	κριτήρια	επιλογής	που	

ίσχυσαν	για	την	ανάθεση	της	Σύμβασης.		

Σε	περίπτωση	υποκατάστασης,	ο	Ανάδοχος	δεν	απαλλάσσεται	από	τις	υποχρεώσεις	του	σχετικά	

με	το	τμήμα	της	Σύμβασης	που	έχει	ήδη	εκτελεστεί	ή	το	τμήμα	που	δεν	εκχωρήθηκε.	

8.2	Εάν	ο	Ανάδοχος	προβεί	σε	μεταβίβαση	ή	εκχώρηση	χωρίς	την	προηγούμενη	συναίνεση	της	

Αναθέτουσας	Αρχής,	 η	 τελευταία	 δικαιούται,	 χωρίς	 προηγούμενη	όχληση,	 να	 επιβάλει	 αυτοδι‐

καίως	τις	κυρώσεις	για	αθέτηση	της	Σύμβασης.	

ΑΡΘΡΟ	9.	ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ	

9.1	Ο	Ανάδοχος,	για	την	υλοποίηση	του	Έργου,	θα	χρησιμοποιήσει	τους	υπεργολάβους	που	έχει	

προσδιορίσει	 στην	Προσφορά	 του,	 για	 το	 κατά	περίπτωση	αναφερόμενο	στην	προσφορά	 του	

τμήμα	του	Έργου.	

9.2	Οι	υπεργολάβοι	δεν	αποκτούν	οποιαδήποτε	συμβατική	σχέση	με	την	Αναθέτουσα	Αρχή.	

9.3	Αντικατάσταση	 	του	υπεργολάβου	που	ο	Ανάδοχος	έχει	συμπεριλάβει	στην	προσφορά	του,	

δεν	επιτρέπεται.	Κατ’	 εξαίρεση	μπορεί	να	γίνει	αποδεκτή	σε	περίπτωση	ανωτέρας	βίας	ή	ανυ‐

περβλήτου	κωλύματος,	που	καθιστούν	επιβεβλημένη	την	διακοπή	της	συνεργασίας	του	Αναδό‐

χου	με	τον	υπεργολάβο		που	έχει	συμπεριλάβει	στην	προσφορά	του,	εφόσον	ο	Ανάδοχος	προβεί	

σε	άμεση	γνωστοποίηση	της	διακοπής	αυτής	στην	Αναθέτουσα	Αρχή	και	άμεση	αντικατάσταση	

του	με	νέο	υπεργολάβο	με	προσόντα	αντίστοιχα	του	απελθόντος,	και	εφόσον	διατυπωθεί	σχετι‐

κά	η	σύμφωνη	γνώμη	της	Αναθέτουσας	Αρχής.		

9.4	Σε	κάθε	περίπτωση,	την	πλήρη	ευθύνη	για	την	ολοκλήρωση	του	έργου,	φέρει	αποκλειστικά	ο	

Ανάδοχος.		
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9.5	Ο	Ανάδοχος	ευθύνεται	για	τις	πράξεις	και	παραλείψεις	των	υπεργολάβων	του,	των	εκπρο‐

σώπων	ή	των	υπαλλήλων	τους,	όπως	ακριβώς	και	για	τις	πράξεις,	παραλείψεις	ή	αμέλειες	του	

ιδίου,	των	εκπροσώπων	ή	των	υπαλλήλων	του.	

9.6	Ο	Ανάδοχος	δικαιούται	να	αντικαταστήσει	υπεργολάβο	σε	περίπτωση	διακοπής	της	συνερ‐

γασίας	του	με	αυτόν	ή	να	χρησιμοποιήσει	και	άλλον	υπεργολάβο,	μόνο	εφ’	όσον	ο	νέος	υπεργο‐

λάβος	ανταποκρίνεται	στα	αντίστοιχα	κριτήρια	επιλογής	που	ίσχυσαν	για	την	ανάθεση	της	Σύμ‐

βασης	και	εγκριθεί	εγγράφως	από	την	Αναθέτουσα	Αρχή.	Για	το	σκοπό	αυτό	ο	Ανάδοχος	ενημε‐

ρώνει	προηγουμένως	την	Αναθέτουσα	Αρχή	κοινοποιώντας	την	ταυτότητα	του	νέου	υπεργολά‐

βου	και	το	αντικείμενο	που	θα	εκτελέσει,	μαζί	με	την	απαιτούμενη	έγγραφη	τεκμηρίωση	για	την	

απόδειξη	συνδρομής	στο	πρόσωπό	του	των	κριτηρίων	επιλογής	που	 ίσχυσαν	για	την	ανάθεση	

της	Σύμβασης.		

9.7	Η	Αναθέτουσα	Αρχή	δικαιούται	να	ζητήσει	από	τον	Ανάδοχο	την	αντικατάσταση	υπεργολά‐

βου	και	κάθε	άλλου	προσώπου	εμπλεκομένου	στην	εκτέλεση	του	Έργου	που,	κατά	την	βάσιμη	

και	αιτιολογημένη	κρίση	της,	δεν	ανταποκρίνεται	στις	απαιτήσεις	του	Έργου,	ο	δε	Ανάδοχος	υ‐

ποχρεούται	στην	περίπτωση	αυτή	να	ανταποκριθεί	στην	απαίτηση	της	Αναθέτουσας	Αρχής,	σε	

εύλογο	χρονικό	διάστημα	που	θα	συμφωνηθεί	από	κοινού	ότι	απαιτείται	για	την	εξεύρεση	αντι‐

καταστάτη.	

9.8	Εάν	ο	Ανάδοχος	συνάψει	σύμβαση	υπεργολαβίας	χωρίς	έγκριση,	η	Αναθέτουσα	Αρχή	δικαι‐

ούται,	χωρίς	προηγούμενη	όχληση,	να	επιβάλει	αυτοδικαίως	τις	κυρώσεις	για	αθέτηση	της	Σύμ‐

βασης.	

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ	ΑΡΧΗΣ	

ΑΡΘΡΟ	10.	ΔΙΑΘΕΣΗ	ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	

10.1	Η	Αναθέτουσα	Αρχή	θα	 κοινοποιήσει	 αμελλητί	 στον	Ανάδοχο	 και	 το	 αργότερο	 μέχρι	 την	

Ημερομηνία	Εκκίνησης,	τους	συμμετέχοντες	στην	ΕΠΠΕ.	

10.2	Η	Αναθέτουσα	Αρχή	θα	διαθέσει	το	προσωπικό	που	απαιτείται	για	τις	ανάγκες,	την	παρα‐

κολούθηση	και	τον	έλεγχο	της	πορείας	υλοποίησης	του	Έργου	και	τη	μεταφορά	τεχνογνωσίας	

στην	Αναθέτουσα	Αρχή.	

ΑΡΘΡΟ	11.	ΠΑΡΟΧΗ	ΕΓΓΡΑΦΩΝ	–	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ	

11.1	Η	Αναθέτουσα	Αρχή	θα	παρέχει	στον	Ανάδοχο	οποιοδήποτε	έγγραφο,	σχέδιο,	μελέτη,	προ‐

διαγραφή	και	γενικότερα	κάθε	στοιχείο	που	έχει	στην	κατοχή	της	και	που	κατά	την	κρίση	της	

σχετίζεται	με	την	εκτέλεση	του	Έργου.	

11.2	Ο	Ανάδοχος	υποχρεούται	να	επιστρέψει	όλα	τα	στοιχεία	της	ως	άνω	παραγράφου	με	την	

οριστική	παραλαβή	του	Έργου	ή	με	την	καθ’	οιονδήποτε	τρόπο	λύση	της	Σύμβασης.	

11.3	 Ο	 Ανάδοχος	 απαγορεύεται	 να	 δημιουργήσει	 αντίγραφα	 των	 παραπάνω	 στοιχείων	 χωρίς	

έγγραφη	εξουσιοδότηση	της	Αναθέτουσας	Αρχής.	Στην	περίπτωση	που	δοθεί	σχετική	εξουσιο‐

δότηση,	 τα	 αντίγραφα	 των	 στοιχείων	 αυτών	 θα	 πρέπει	 να	 επιστραφούν	 σύμφωνα	 με	 την	ως	

άνω	παράγραφο.	

ΑΡΘΡΟ	12.	ΠΑΡΟΧΗ	ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ	

12.1	Η	Αναθέτουσα	Αρχή	υποχρεούται	να	παρέχει	στον	Ανάδοχο	πρόσβαση,	σε	όλους	τους	χώ‐

ρους	που	θα	εγκατασταθεί	εξοπλισμός	ή/και	λογισμικό	εφαρμογών,	κατά	τις	εργάσιμες	ημέρες	
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και	ώρες	και	σε	περίπτωση	που	προβλέπεται	τέτοια	δυνατότητα	σε	επιμέρους	άρθρα	της	Σύμ‐

βασης	και	εκτός	εργασίμων	ημερών	και	ωρών.	

12.2	Η	Αναθέτουσα	Αρχή	λαμβάνει	όλα	τα	ενδεδειγμένα	μέτρα	για	την	προστασία	και	ασφάλεια	

του	προσωπικού	του	Αναδόχου	και	των	Υπεργολάβων	του,	ιδίως	δε	ενημερώνει	εγγράφως	τον	

Ανάδοχο	σχετικά	με	τις	ιδιαιτερότητες	των	χώρων	όπου	εκτελείται	το	Έργο.	

12.3	Η	Αναθέτουσα	Αρχή	υποχρεούται	να	παρέχει	στον	Ανάδοχο	πρόσβαση	στις	ήδη	υπάρχου‐

σες	εφαρμογές	και	εξοπλισμό	της	που	έχουν	συνάφεια	με	το	Έργο.	

ΑΡΘΡΟ	13.	ΣΥΝΔΡΟΜΗ	ΣΕ	ΘΕΜΑΤΑ	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	ΜΕ	ΤΡΙΤΟΥΣ	

Ο	Ανάδοχος	δικαιούται	να	ζητήσει	τη	συνδρομή	της	Αναθέτουσας	Αρχής	προκειμένου	να	διευκο‐

λυνθεί	στην	επικοινωνία	του	με	τυχόν	εμπλεκόμενες	αρμόδιες	αρχές	ή	άλλα	πρόσωπα,	εφ’	όσον	

θεωρεί	ότι	η	επικοινωνία	αυτή	απαιτείται	για	να	τον	υποβοηθήσει	στην	εκπλήρωση	των	συμβα‐

τικών	υποχρεώσεών	του.	

	

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	ΑΝΑΔΟΧΟΥ	

ΑΡΘΡΟ	14.	ΓΕΝΙΚΕΣ	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	

14.1 Ο	Ανάδοχος	οφείλει	να	εκτελεί	τις	απορρέουσες	από	τη	Σύμβαση	υποχρεώσεις	του	με	τη	

δέουσα	προσοχή	και	επιμέλεια	και	τις	αρχές	της	καλής	πίστης	και	των	συναλλακτικών	

ηθών.	

14.2 Ο	Ανάδοχος	οφείλει	να	εκτελεί	τα	καθήκοντα	που	αναλαμβάνει	με	τη	σύμβαση	σύμφω‐
να	με	τους	όρους	της	σύμβασης,	της	διακήρυξης,	της	απόφασης	κατακύρωσης	και	της	
προσφοράς	του,	διαφορετικά	υποχρεούται	να	αποζημιώσει	κατά	νόμο	την	Αναθέτουσα	
Αρχή.		

14.3 Καθ΄	ολη	τη	διαρκεια	εκτελεσης	του	εργου,	ο	Αναδοχος	θα	πρεπει	να	συνεργαζεται	στε‐

νά	με	την	Αναθέτουσα	Αρχή,	υποχρεούται	δε	να	λαμβάνει	υπόψη	του	οποιεσδήποτε	πα‐

ρατηρήσεις	της	σχετικά	με	την	εκτέλεση	του	έργου	

14.4 Ο	 Ανάδοχος	 θα	 είναι	 πλήρως	 και	 αποκλειστικά	 μόνος	 υπεύθυνος	 για	 την	 τήρηση	 της	
ισχύουσας	νομοθεσίας	ως	προς	το	απασχολούμενο	από	αυτόν	προσωπικό	για	την	εκτέ‐
λεση	των	υποχρεώσεων	της	σύμβασης.	Η	Αναθέτουσα	Αρχή	δεν	έχει	υποχρέωση	κατα‐
βολής	αποζημίωσης	για	υπερωριακή	απασχόληση	ή	οποιαδήποτε	άλλη	αμοιβή	στο	προ‐
σωπικό	του	Αναδόχου	ή	τρίτων.			

14.5 				Ο	Ανάδοχος	εγγυάται	για	τη	διάθεση	του	αναφερομένου	στην	προσφορά	του,	επιστη‐
μονικού	και	λοιπού	προσωπικού,	καθώς	επίσης	και	συνεργατών,	που	θα	διαθέτουν	την	
απαιτούμενη	 εμπειρία,	 τεχνογνωσία	 και	 ικανότητα,	 ώστε	 να	 ανταποκριθούν	 πλήρως	
στις	απαιτήσεις	της	σύμβασης,	υπόσχεται	δε	και	βεβαιώνει	ότι	θα	επιδεικνύουν	πνεύμα	
συνεργασίας	κατά	τις	επαφές	τους	με	τις	αρμόδιες	υπηρεσίες	και	τα	στελέχη	της	Αναθέ‐
τουσας	 Αρχής	 ή	 των	 εκάστοτε	 υποδεικνυομένων	 από	 αυτήν	 προσώπων.	 Σε	 αντίθετη	
περίπτωση,	 η	 Αναθέτουσα	 Αρχή	 δύναται	 να	 ζητήσει	 την	 αντικατάσταση	 μέλους	 του	
προσωπικού	του	Αναδόχου,	οπότε	ο	Ανάδοχος	οφείλει,	άμεσα,	να	προβεί	σε	αντικατά‐
στασή	του	με	άλλο	πρόσωπο,	ανάλογης	εμπειρίας	και	προσόντων.		

Αντικατάσταση	μέλους	του	προσωπικού	του	Αναδόχου,	κατόπιν	αιτήματός	του,	κατά	τη	διάρ‐

κεια	της	εκτέλεσης	του	Έργου,	δύναται	να	γίνει	μετά	από	έγκριση	της	Αναθέτουσας	Αρχής	και	

μόνο	με	άλλο	πρόσωπο	αντιστοίχων	προσόντων	ή	εμπειρίας.	Ο	Ανάδοχος	υποχρεούται	να	ειδο‐

ποιήσει	την	Αναθέτουσα	Αρχή	εγγράφως,	τουλάχιστον	τριάντα	(30)	ημερολογιακές	ημέρες	πριν	

από	την	αντικατάσταση.		
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	Σε	περίπτωση	που	μέλη	της	Ομάδας	Έργου	του	Αναδόχου	αποχωρήσουν	από	αυτήν	ή	λύσουν	τη	
συνεργασία	τους	μαζί	του,	ο	Ανάδοχος	υποχρεούται	να	εξασφαλίσει	ότι	κατά	το	χρονικό	διάστη‐
μα,	μέχρι	την	αποχώρησή	τους,	θα	παρέχουν	κανονικά	τις	υπηρεσίες	τους	και	αφετέρου	να	αντι‐
καταστήσει	άμεσα	τους	αποχωρήσαντες	συνεργάτες	

14.6 	Ο	Ανάδοχος	οφείλει	να	ενεργεί	με	επιμέλεια	και	φροντίδα,	ώστε	να	εμποδίζει	πράξεις	ή	

παραλείψεις,	 που	 θα	 μπορούσαν	 να	 έχουν	 αποτέλεσμα	 αντίθετο	 με	 το	 συμφέρον	 της	

Αναθέτουσας	Αρχής.	

14.7 Η	Αναθέτουσα	Αρχή	απαλλάσσεται	από	κάθε	ευθύνη	και	υποχρέωση	από	τυχόν	ατύχη‐
μα	ή	από	κάθε	άλλη	αιτία	κατά	την	εκτέλεση	του	έργου.	Σε	περίπτωση	οποιασδήποτε	
παράβασης	ή	ζημίας	που	προκληθεί	σε	τρίτους	από	τα	φυσικά	πρόσωπα	που	απασχολεί	
ο	Ανάδοχος	ή	οι	υπεργολάβοι	αυτού,	υποχρεούται	ο	Ανάδοχος	μόνος	αυτός	προς	αποκα‐
τάστασή	της.		

ΑΡΘΡΟ	15.	ΚΑΤΑΘΕΣΗ	ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ	

15.1.	ΕΓΓΥΗΣΗ	ΚΑΛΗΣ	ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ	

Για	την	καλή	εκτέλεση	των	όρων	της	Σύμβασης	ο	Ανάδοχος	κατέθεσε	εγγύηση	που	κα‐

λύπτει	το	10%	της	Συμβατικής	Τιμής	χωρίς	Φ.Π.Α.	Συγκεκριμένα,	παρέδωσε	την	

υπ’αριθμ.	ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ	Εγγυητική	Επιστολή	Καλής	Εκτέλεσης	ύψους	

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ	ευρώ	και	ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ	λεπτών	(ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ	€)	της	Τρά‐

πεζας	ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ.	

Η	εγγύηση	καλής	εκτέλεσης	της	Σύμβασης	έχει	χρόνο	ισχύος	μεγαλύτερο	της	συμβατι‐

κής	ημερομηνίας	οριστικής	παραλαβής	κατά	δύο	(2)	μήνες	και	επιστρέφεται	μετά	την	

οριστική	παραλαβή,	ύστερα	από	την	εκκαθάριση	των	τυχόν	απαιτήσεων	από	τους	συμ‐

βαλλομένους,	και	αφού	ο	Ανάδοχος	καταθέσει	την	προβλεπόμενη	στο	άρθρο	15.2	της	

παρούσας	Εγγύηση	Καλής	Λειτουργίας.		

15.2	 ΕΓΓΥΗΣΗ	ΚΑΛΗΣ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	

Ο	Ανάδοχος	υποχρεούται,	μετά	την	οριστική	παραλαβή	του	Έργου,	πριν	από	την	επι‐

στροφή	σ’	αυτόν	της	εγγύησης	καλής	εκτέλεσης	και	προκειμένου	να	επιστραφεί	αυτή,	

να	καταθέσει	εγγύηση	για	την	καλή	λειτουργία	του	συστήματος	κατά	το	χρονικό	διά‐

στημα	της	δωρεάν	συντήρησης	του	(Περίοδος	Εγγύησης),	η	αξία	της	οποίας	θα	ανέρχε‐

ται	στο	3%	της	συμβατικής	του	αξίας,	χωρίς	Φ.Π.Α.	με	χρόνο	ισχύος	μεγαλύτερο	από	την	

Περίοδο	Εγγύησης	κατά	τρεις	(3)	μήνες.		

15.3.	ΕΓΓΥΗΣΗ	ΚΑΛΗΣ	ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ	ΤΗΣ	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ	

Για	την	καλή	εκτέλεση	των	όρων	της	Σύμβασης,	ως	προς	τη	συντήρηση	του	συστήμα‐

τος,	ο	Ανάδοχος	είναι	υποχρεωμένος,	πριν	από	την	επιστροφή	σε	αυτόν	της	εγγύησης	

καλής	λειτουργίας,	να	καταθέσει	εγγύηση	που	να	καλύπτει	το	10%	της	ετήσιας	αξίας	

της	συντήρησης,	χωρίς	Φ.Π.Α.	Η	εγγύηση	αυτή	θα	αναπροσαρμόζεται,	όταν	και	εφ’	όσον	

αυτό	απαιτείται,	προκειμένου	να	καλύπτει,	σε	κάθε	περίπτωση,	το	10%	της	εκάστοτε	

ετήσιας	αμοιβής	συντήρησης,	χωρίς	Φ.Π.Α.	

15.4.	ΕΓΓΥΗΣΗ	ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ	

Εφόσον	ο	Ανάδοχος	επιθυμεί	να	λάβει	προκαταβολή,	υποχρεούται	να	καταθέσει	Εγγυη‐

τική	Επιστολή	Προκαταβολής	ισόποση	µε	το	ποσό	προκαταβολής.	Η	εγγυητική	αυτή	Ε‐

πιστολή	θα	είναι	αόριστης	διάρκειας,	εκδίδεται	στο	όνομα	όλων	των	μελών	του	Αναδό‐

χου	και	καλύπτει	τον	Ανάδοχο	και	την	ευθύνη	του	έναντι	της	Αναθέτουσας	Αρχής.	Η	Ε‐
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πιστολή	αυτή	επιστρέφεται	στον	Ανάδοχο	μετά	την	οριστική	παραλαβή	του	Έργου	και	

ύστερα	από	την	εκκαθάριση	των	τυχών	αμοιβαίων	απαιτήσεων	μεταξύ	των	συμβαλλο‐

μένων.	Η	προκαταβολή	είναι	έντοκη	και	για	τον	υπολογισμό	του	τόκου	θα	λαμβάνεται	

υπόψη	το	ύψος	του	επιτοκίου	των	εντόκων	γραμματίων	του	Δημοσίου	δωδεκάμηνης	

διάρκειας	που	θα	ισχύει	κατά	την	ημερομηνία	καταβολής	της	προκαταβολής,	προσαυ‐

ξημένο	κατά	0,25%	μονάδες.		

ΟΙ	ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ	ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ	ΑΠΟ	ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ	ΙΔΡΥΜΑΤΑ	Η	ΑΛΛΑ	ΝΟΜΙΚΑ	ΠΡΟΣΩΠΑ	ΠΟΥ	ΛΕΙ‐

ΤΟΥΡΓΟΥΝ	ΝΟΜΙΜΑ	ΣΤΑ	ΚΡΑΤΗ	‐	ΜΕΛΗ	ΤΗΣ	Ε.Ε.	ΚΑΙ	ΕΧΟΥΝ,	ΣΥΜΦΩΝΑ	ΜΕ	ΤΗ	ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ	

ΤΩΝ	ΚΡΑΤΩΝ	‐	ΜΕΛΩΝ	ΑΥΤΟ	ΤΟ	ΔΙΚΑΙΩΜΑ.	

Εάν,	κατά	τη	διάρκεια	εκτέλεσης	της	Σύμβασης,	το	πιστωτικό	 ίδρυμα	ή	άλλο	νομικό	πρόσωπο	

που	εξέδωσε	εγγύηση	περιέλθει	σε	αδυναμία	να	ανταποκριθεί	στις	υποχρεώσεις	του,	ο	Ανάδοχος	

οφείλει	να	την	αντικαταστήσει	με	νέα	εγγύηση	με	τους	ίδιους	όρους	αμέσως	μόλις	λάβει	γνώση	

ότι	ο	 εκδόσας	την	 εγγυητική	 επιστολή	έχει	περιέλθει	σε	αδυναμία	 εκπλήρωσης	των	υποχρεώ‐

σεών	του,	άλλως	το	αργότερο	εντός	δέκα	(10)	ημερών	από	την	λήψη	της	σχετικής	όχληση	της	

Αναθέτουσας	Αρχής.	Εάν	ο	Ανάδοχος	δεν	παράσχει	νέα	εγγύηση,	η	Αναθέτουσα	Αρχή	δικαιούται	

να	καταγγείλει	τη	Σύμβαση.	

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ	ΠΟΥ	ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ	ΣΕ	ΚΡΑΤΟΣ	‐	ΜΕΛΟΣ	ΤΗΣ	Ε.Ε.	ΕΚΤΟΣ	ΤΗΣ	ΕΛΛΑΔΑΣ,	ΘΑ	ΣΥΝΟ‐

ΔΕΥΟΝΤΑΙ	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ	ΑΠΟ	ΕΠΙΣΗΜΗ	ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ	ΤΟΥΣ	ΣΤΗΝ	ΕΛΛΗΝΙΚΗ	ΓΛΩΣΣΑ.	

ΑΡΘΡΟ	16.	ΑΣΦΑΛΙΣΗ	

16.1	Ο	Ανάδοχος	φέρει	τον	κίνδυνο	για	κάθε	ζημία	ή	απώλεια	των	προϊόντων	που	θα	παραδο‐

θούν	στην	Αναθέτουσα	Αρχή	σε	εκτέλεση	της	σύμβασης,	μέχρι	την	ημερομηνία	οριστικής	παρα‐

λαβής	τους,	υποχρεούμενος	σε	περίπτωση	ζημίας,	φθοράς	ή	απώλειας	σε	πλήρη	αποκατάσταση	

ή	ακόμη	και	αντικατάστασή	τους.	

Μετά	την	οριστική	παραλαβή,	ο	κίνδυνος	μεταβιβάζεται	στην	Αναθέτουσα	Αρχή.	

16.2	Ο	Ανάδοχος	είναι	υπεύθυνος	για	κάθε	ζημία	ή	βλάβη	προσώπων,	πραγμάτων	(υλικών	ή	άϋ‐

λων),	ή	εγκαταστάσεων	της	Αναθέτουσας	Αρχής,	του	προσωπικού	της	ή	τρίτων	και	για	την	απο‐

κατάσταση	κάθε	τέτοιας	βλάβης	ή	ζημίας	που	είναι	δυνατόν	να	προκληθεί	κατά	ή	επ’	ευκαιρία	

της	εκτέλεσης	του	έργου	από	τον	Ανάδοχο	ή	τους	υπεργολάβους	του	εφ’	όσον	οφείλεται	σε	πρά‐

ξη	ή	παράλειψη	αυτών	ή	σε	ελάττωμα	του	εξοπλισμού	ή	του	λογισμικού	εφαρμογών.	

16.3	Ο	Ανάδοχος	 υποχρεούται	 να	 ασφαλίσει	 και	 να	 διατηρεί	 ασφαλισμένο	 το	προσωπικό	 του	

στους	 αρμόδιους	 ασφαλιστικούς	 οργανισμούς	 καθ’	 όλη	 τη	 διάρκεια	 εκτέλεσης	 του	Έργου	 και	

μεριμνά	όπως	οι	υπεργολάβοι	του	πράξουν	το	ίδιο.	

ΑΡΘΡΟ	17.	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ	

17.1	Ο	Ανάδοχος	αποζημιώνει	την	Αναθέτουσα	Αρχή	για	κάθε	απαίτηση	τρίτων	από	την	εκτέλε‐

ση	του	Έργου,	η	οποία	απορρέει	από	τη	χρήση	διπλωμάτων	ευρεσιτεχνίας,	αδειών,	σχεδίων,	υ‐

ποδειγμάτων	και	εργοστασιακών	ή	εμπορικών	σημάτων	εκ	μέρους	του,	η	οποία	αναφέρεται	στη	

Σύμβαση	ή	την	Προσφορά.	

17.2	Ο	Ανάδοχος	αποζημιώνει	πλήρως	την	Αναθέτουσα	Αρχή,	για	κάθε	ζημία	που	ενδεχομένως	

προξενηθεί	σε	αυτήν	από	υπαιτιότητα	του	Αναδόχου	ή	των	προσώπων	που	συνεργάζονται	με	

αυτόν	για	την	υλοποίηση	του	Έργου.	



∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 3 «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ», ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ «ΕΡΜΕΙΟΝ 2 - ΠΡΟΓΡΑΜ-
ΜΑΤΑ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΠ7 / ΑΠ8 / ΑΠ9)» 

94 / 103 

17.3	Ο	Ανάδοχος	συνδράμει	με	δαπάνες	του	την	Αναθέτουσα	Αρχή,	αναλαμβάνοντας	το	κόστος	

κάθε	αντιδικίας,	εξώδικης	ή	δικαστικής,	με	τρίτους,	που	συνδέεται	με	την	εκ	μέρους	του	αδυνα‐

μία	ή	πλημμελή	εκπλήρωση	των	συμβατικών	του	υποχρεώσεων.	

17.4	Σε	κάθε	περίπτωση	η	ευθύνη	του	Αναδόχου	για	αποζημίωση	περιορίζεται	στο	συμβατικό	

τίμημα	της	παρούσας	σύμβασης.	

	

ΚΕΦΑΛΑΙΟ	2.	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ	–	ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ	–	ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	

ΑΡΘΡΟ	18.	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ	ΤΗΣ	ΣΥΜΒΑΣΗΣ	

18.1	Εντός	είκοσι	(20)	ημερών	από	την	Ημερομηνία	υπογραφής	της	σύμβασης,	ο	Ανάδοχος	θα	

συντάξει	και	θα	υποβάλει	στην	ΕΠΠΕ	λεπτομερές	πρόγραμμα	εκτέλεσης	της	Σύμβασης,	στο	ο‐

ποίο	θα	εμφανίζονται	όλες	οι	δραστηριότητες	του	Έργου	και	οι	πραγματικές	ημερομηνίες	έναρ‐

ξης	και	λήξης	τους.		

18.2	Το	αναλυτικό	πρόγραμμα	καταρτίζεται	σε	συμφωνία	με	το	συνολικό	χρονοδιάγραμμα	εκτέ‐

λεσης	του	έργου	που	εμφανίζεται	στο	Παράρτημα	Α	της	Σύμβασης	και	περιέχει,	τουλάχιστον,	τα	

ακόλουθα:	

α)	 τη	σειρά	κατά	την	οποία	ο	Ανάδοχος	σκοπεύει	να	εκτελέσει	όλες	τις	επιμέρους	δραστηριό‐

τητες	που	του	αντιστοιχούν,	συμπεριλαμβανομένων	των	επί	μέρους	χρονικών	διαστημάτων	

υλοποίησης	

β)	 τις	 προθεσμίες	 για	 την	 υποβολή	 και	 την	 έγκριση	 των	 ενδιάμεσων	 και	 τελικών	προϊόντων	

του	Έργου	

γ)	 επαρκείς	λεπτομέρειες	και	πληροφορίες	σχετικά	με	τη	χρονική	ή	γενικότερη	 	εξάρτηση	με‐

ταξύ	των	επί	μέρους	δραστηριοτήτων	του	Έργου	

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

Η	έγκριση	του	προγράμματος	από	την	ΕΠΠΕ	δεν	απαλλάσσει	τον	Ανάδοχο	από	τις	συμβατικές	

του	υποχρεώσεις.	

18.3	Ουδεμία	ουσιώδης	μεταβολή	του	προγράμματος	επιτρέπεται	χωρίς	την	έγκριση	της	ΕΠΠΕ.	

Αν	πάντως	η	εκτέλεση	της	Σύμβασης	δεν	προχωρεί	σύμφωνα	με	το	πρόγραμμα,	η	ΕΠΠΕ	μπορεί	

να	δώσει	στον	Ανάδοχο	την	εντολή	να	το	αναθεωρήσει	και	να	της	υποβάλει	το	αναθεωρημένο	

αυτό	πρόγραμμα	προς	έγκριση.	

ΑΡΘΡΟ	19.	ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ	ΕΚΘΕΣΕΙΣ	

19.1	Ο	Ανάδοχος	παρέχει	στην	ΕΠΠΕ	πληροφορίες	σχετικές	με	την	υλοποίηση	του	Έργου,	οπο‐

τεδήποτε	του	ζητηθεί.	Για	το	σκοπό	αυτό,	ο	Ανάδοχος	συντάσσει	περιοδικές	εκθέσεις	ενημέρω‐

σης	επί	της	πορείας	υλοποίησης	του	Έργου,	τις	οποίες	υποβάλλει,	μηνιαία,	στην	ΕΠΠΕ.		

Συντάσσει	επίσης	και	υποβάλλει	στην	ΕΠΠΕ,	ειδικές	εκθέσεις	για	τυχόν	έκτακτες	δυσκολίες	στην	

εκτέλεση	του	Έργου	ή	απαιτούμενες	τροποποιήσεις	του	προγράμματος	εκτέλεσης.	

Ο	Ανάδοχος	τηρεί	ακριβείς	και	συστηματικούς	λογαριασμούς	και	αρχείο	για	τα	προϊόντα	και	τις	

υπηρεσίες	 που	 προετοιμάζει,	 υλοποιεί	 ή	 παραδίδει	 σε	 εκτέλεση	 της	 Σύμβασης,	 και	 επιτρέπει	

στην	ΕΠΠΕ	να	επιθεωρεί,	οποιαδήποτε	λογική	στιγμή,	το	αρχείο	και	τους	λογαριασμούς	ή/και	να	

παίρνει	αντίγραφά	τους.	
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ΑΡΘΡΟ	20.	ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ	ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ	ΤΟΥ	ΕΡΓΟΥ	

Η	προθεσμία	εκτέλεσης	του	Έργου	αρχίζει	από	την	Ημερομηνία	Υπογραφής	της	Σύμβασης	και	δε	

δύναται	να	υπερβεί	τους	ΧΧΧ	(ΧΧ)	ημερολογιακούς	μήνες.	

Το	 χρονοδιάγραμμα	που	 εμφανίζεται	 στο	Παράρτημα	Α	 της	 Σύμβασης	 απεικονίζει	 την	προθε‐

σμία	του	Έργου	και	κάθε	επί	μέρους	τμήματός	του,	με	την	επιφύλαξη	των	επομένων	άρθρων.	

ΑΡΘΡΟ	21.	ΜΕΤΑΘΕΣΗ	ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ	ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ		

21.1	Η	Αναθέτουσα	Αρχή	διατηρεί	μονομερώς	το	δικαίωμα	μετάθεσης	του	χρονοδιαγράμματος	

του	Έργου	ή	 επί	 μέρους	προβλεπόμενων	 χρονικών	σημείων	ή	 δραστηριοτήτων	του	 χρονοδια‐

γράμματος,	εάν	κρίνει	ότι	αυτό	επιβάλλεται,	για	συνολικό	χρονικό	διάστημα	τριάντα	(30)	ημε‐

ρών	και	στις	περιπτώσεις	αυτές	η	ΕΠΠΕ	θα	ενημερώνει	εγκαίρως	τον	Ανάδοχο	για	την	αναθεώ‐

ρηση	του	προγράμματος	εκτέλεσης	της	Σύμβασης,	ως	προς	τη	συγκεκριμένη	δραστηριότητα.	

21.2	Ο	Ανάδοχος	δικαιούται	 να	 ζητήσει	μετάθεση	 της	προθεσμίας	 εκτέλεσης	 του	Έργου,	 στην	

περίπτωση	που	η	εκτέλεση	της	Σύμβασης	ή	επί	μέρους	δραστηριοτήτων	της	καθυστερεί	ή	πρό‐

κειται	 να	 καθυστερήσει	 για	 λόγους	που	 δεν	 ανάγονται	 σε	περιοχές	 ευθύνης	 του	ή	 για	 λόγους	

ανωτέρας	βίας.	

Ο	Ανάδοχος,	εντός	15	ημερών	αφότου	έλαβε	γνώση	γεγονότος	που	ενδέχεται	να	προκαλέσει	τέ‐

τοιου	είδους	καθυστέρηση,	υποβάλλει	στην	ΕΠΠΕ	και	κοινοποιεί	στην	Αναθέτουσα	Αρχή	αίτημα	

μετάθεσης	 της	προθεσμίας	 εκτέλεσης,	 την	 οποία	 κρίνει	 ότι	 δικαιούται,	 παρέχοντας	πλήρη	 και	

λεπτομερή	στοιχεία	του	αιτήματός	του,	ώστε	να	καταστεί	αμέσως	δυνατή	η	εξέτασή	του.	

Η	ΕΠΠΕ	εξετάζει	το	αίτημα	του	Αναδόχου	και	εισηγείται	στην	Αναθέτουσα	Αρχή	–η	οποία	απο‐

φασίζει	τελικά‐,	εάν	δικαιολογείται	να	δοθεί	μετάθεση	και	πόση,	είτε	για	το	μέλλον	είτε	με	ανα‐

δρομική	ισχύ	και	ειδοποιεί	σχετικά	γραπτώς	τον	Ανάδοχο.		

21.3	Μετάθεση	της	προθεσμίας	εκτέλεσης	επί	μέρους	δραστηριοτήτων	της	Σύμβασης	είναι	δυ‐

νατό	να	εγκριθεί,	με	την	ίδια	ως	άνω	διαδικασία	και	σε	περιπτώσεις	καθυστερήσεων	που	ανάγο‐

νται	σε	άλλους	λόγους,	υπό	τη	ρητή	αίρεση	ότι	ο	Ανάδοχος	δεσμεύεται,	με	την	αίτησή	του,	ότι	η	

μετάθεση	της	εκτέλεσης	των	επιμέρους	δραστηριοτήτων	δεν	θα	επηρεάσει	το	συνολικό	χρονο‐

διάγραμμα	του	Έργου	και	η	ΕΠΠΕ	κρίνει	ότι,	με	την	ικανοποίηση	του	αιτήματος	μετάθεσης	δεν	

καθίσταται	 δυσμενέστερο	 το	 πλαίσιο	 των	 σχετικών	 με	 τις	 διαδικασίες,	 τους	 χρόνους	 και	 την	

παροχή	ανθρώπινων	πόρων	υποχρεώσεων	της	Αναθέτουσας	Αρχής.		

21.4	Οι	μεταθέσεις	της	προθεσμίας	ή	των	προθεσμιών	εκτέλεσης	δεν	συνεπάγονται	κυρώσεις.	

ΑΡΘΡΟ	22.	ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ	ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ		

22.1	Αν	ο	Ανάδοχος	δεν	υλοποιήσει	το	σύνολο	ή	μέρος	του	Έργου	εντός	της	προθεσμίας	ή	των	

προθεσμιών	που	ορίζονται	στη	Σύμβαση,	όπως	τυχόν	έχουν	μετατεθεί	σύμφωνα	με	το	άρθρο	21	

της	παρούσας,	η	Αναθέτουσα	Αρχή	δικαιούται,	χωρίς	όχληση	και	ανεξάρτητα	από	άλλα	δικαιώ‐

ματα	που	της	παρέχει	η	Σύμβαση,	πρόσθετης	αποζημίωσης	για	κάθε	ημέρα	καθυστέρησης	μετα‐

ξύ	της	ημερομηνίας	κατά	την	οποία	έληγε	η	προθεσμία	εκτέλεσης	ή	η	μετάθεσή	της	ή	η	παράτα‐

σή	της	και	της	ημερομηνίας	κατά	την	οποία	ολοκληρώθηκε	πράγματι	η	εκτέλεση,	κατά	ποσοστό	

0,2%	επί	της	συμβατικής	αξίας	(μη	συμπεριλαμβανομένου	ΦΠΑ)	του	μέρους	του	Έργου	στο	ο‐

ποίο	αφορά	και	του	μέρους	του	Έργου	το	οποίο	επηρεάζεται	χρονικά	από	την	καθυστέρηση.		
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22.2	Σε	περίπτωση	καθυστερήσεων	για	τις	οποίες	η	συνολικά	υπολογιζόμενη	Συμβατική	Αποζη‐

μίωση	ανέρχεται	σε	ποσοστό	10%	της	Συμβατικής	Τιμής,	η	Αναθέτουσα	Αρχή	δικαιούται,	αφού	

ειδοποιήσει	σχετικά	τον	Ανάδοχο:	

α)	να	ζητήσει	την	κατάπτωση	της	Εγγυητικής	Επιστολής	Καλής	Εκτέλεσης	ή/και		

β)	να	καταγγείλει	στη	Σύμβαση	και	να	κηρύξει	τον	Ανάδοχο	έκπτωτο.	

22.3	Η	Αναθέτουσα	Αρχή	έχει	το	δικαίωμα	να	κηρύξει	έκπτωτο	τον	Ανάδοχο	αν	δεν	εκπληρώνει	

ή	εκπληρώνει	πλημμελώς	τις	συμβατικές	του	υποχρεώσεις	ή	παραβιάζει	ουσιώδη	όρο	της	Σύμ‐

βασης	που	θα	υπογραφεί,	χωρίς	να	καταβάλλει	οποιαδήποτε	αποζημίωση.		

22.4	Οι	ρήτρες	καθυστέρησης	που	επιβάλλονται	για	υπέρβαση	τμηματικών	προθεσμιών,	αν	δεν	

ανακληθούν	βαρύνουν	τον	Ανάδοχο	 επιπλέον	των	ρητρών	λόγω	υπέρβασης	συνολικής	προθε‐

σμίας	που	έχουν	επιβληθεί.		

ΑΡΘΡΟ	23.	ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	ΤΗΣ	ΣΥΜΒΑΣΗΣ		

23.1	 Η	 σύμβαση	 μπορεί	 να	 τροποποιηθεί,	 ύστερα	 από	 γνωμοδότηση	 του	 αρμοδίου	 οργάνου	

(ΕΠΠΕ)	 της	 Αναθέτουσας	Αρχής,	 μόνο	 σε	 αντικειμενικά	 δικαιολογημένες	 περιπτώσεις	 εφόσον	

και	τα	δύο	συμβαλλόμενα	μέρη	συμφωνήσουν	προς	τούτο	και	μόνον	εγγράφως,	αποκλειόμενου	

κάθε	άλλου	αποδεικτικού	μέσου	και	με	την	προϋπόθεση	ότι	το	έργο	θα	εκτελεστεί	όπως	προδια‐

γράφηκε.	

	

ΚΕΦΑΛΑΙΟ	3.	ΠΡΟΪΟΝΤΑ	ΚΑΙ	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	

ΑΡΘΡΟ	24.	ΠΟΙΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ	ΚΑΙ	ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	

24.1	 Τα	 προϊόντα	 και	 οι	 υπηρεσίες	 που	 προβλέπεται	 να	 παραδοθούν	 ή	 να	 παρασχεθούν	 στα	

πλαίσια	της	Σύμβασης	καθώς	και	ο	τρόπος	παράδοσης	ή	εκτέλεσής	τους,	πρέπει	να	συμφωνούν,	

από	κάθε	άποψη,	με	τα	οριζόμενα	στα	Παραρτήματα	της	Σύμβασης.	

24.2	 Για	 οποιαδήποτε	 προσωρινή	 ή	 ενδιάμεση	 παραλαβή	 προβλέπεται	 στα	Παραρτήματα	 της	

Σύμβασης,	 θα	 πρέπει	 να	 υποβάλλεται	 αίτηση	 από	 τον	 Ανάδοχο	 στην	 Αναθέτουσα	 αρχή.	 Στην	

αίτηση	θα	αναγράφεται	η	περιγραφή	των	προϊόντων	ή	υπηρεσιών	που	προτείνονται	για	παρα‐

λαβή,	σύμφωνα	με	τη	Σύμβαση	και	ο	τόπος	όπου	θα	γίνει	η	παραλαβή,	ανάλογα	με	την	περίπτω‐

ση.		

ΑΡΘΡΟ	25.	ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ	ΚΑΙ	ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	

25.1	Το	σύνολο	των	παραδοτέων,	που	θα	εκπονηθούν	στα	πλαίσια	της	παρούσας	θα	αποτελούν	

πνευματική	ιδιοκτησία	αποκλειστικά	της	Αναθέτουσας	Αρχής,	η	οποία	θα	έχει	το	πλήρες	δικαί‐

ωμα	εκμετάλλευσής	τους.	Τα	δικαιώματα	πνευματικής	ιδιοκτησίας	μεταβιβάζονται	αυτοδικαίως	

από	τον	Ανάδοχο	στην	Αναθέτουσα	Αρχή	με	την	οριστική	παραλαβή	και	αποδοχή	κάθε	παραδο‐

τέου.		

25.2	Τα	δικαιώματα	επί	του	βασικού	λογισμικού	που	ο	Ανάδοχος	εγκαθιστά	στον	εξοπλισμό	πα‐

ραμένουν	στους	νόμιμους	δικαιούχους.	Με	την	οριστική	παραλαβή,	η	Αναθέτουσα	Αρχή	αποκτά	

τη	μη	αποκλειστική	άδεια	χρήσης	τους,	υπό	τους	όρους	και	προϋποθέσεις	που	έχει	νομίμως	θέ‐

σει	ο	κατά	περίπτωση	κατασκευαστής	τους.	

25.3	Το	πλήρες	και	αποκλειστικό	περιουσιακό	δικαίωμα	επί	του	λογισμικού	εφαρμογών	που	ο	

Ανάδοχος	θα	κατασκευάσει	 εξ'	αρχής	σε	εκτέλεση	της	Σύμβασης,	μεταβιβάζεται,	 επ’	αόριστον,	
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στην	Αναθέτουσα	Αρχή	για	πλήρη	και	απόλυτη	χρήση	και	εκμετάλλευση	από	αυτήν,	από	τη	γέν‐

νησή	του.	Ο	ανάδοχος	μεταβιβάζει	στην	αναθέτουσα	αρχή	μη	αποκλειστική	άδεια	 	χρήσης	του	

λογισμικού	εφαρμογών	που	έχει	ήδη	αναπτυχθεί	από	αυτόν	και	θα	χρησιμοποιηθεί		για	το	έργο	

του	οποίου	τα	δικαιώματα	παραμένουν	στον	ανάδοχο.		

Ο	 Ανάδοχος,	 σε	 κάθε	 περίπτωση,	 έχει	 το	 δικαίωμα	 να	 χρησιμοποιήσει,	 χωρίς	 περιορισμό,	 την	

τεχνογνωσία	(know‐how)	που	θα	αποκτήσει	κατά	την	εκτέλεση	του	Έργου,	σε	παρόμοια	έργα	

που	τυχόν	θα	αναλάβει	για	λογαριασμό	οιουδήποτε	τρίτου.	

25.4	Τα	δικαιώματα	 επί	 του	 λογισμικού	που	ο	Ανάδοχος	θα	 χρησιμοποιήσει	 για	 την	 εκτέλεση	

του	έργου	και	δεν	έχει	αναπτύξει	ο	ίδιος,	παραμένουν	στους	νομίμους	δικαιούχους	τους.	Ο	Ανά‐

δοχος	 όμως	 εγγυάται	 ότι	 η	 Αναθέτουσα	Αρχή	 αποκτά	 την	 απεριόριστη	 και	 ανεπίληπτη	 άδεια	

χρήσης	των	λογισμικών	αυτών	χωρίς	καμία	επιβάρυνσή	της,	οικονομική	ή	άλλη,	αφού	ο	Ανάδο‐

χος	έχει	λάβει	τούτο	υπόψη	του	κατά	τη	σύνταξη	της	Προσφοράς.		

25.5	Όλες	οι	 εκθέσεις	και	τα	συναφή	στοιχεία	όπως	χάρτες,	διαγράμματα,	σχέδια,	προδιαγρα‐

φές,	πλάνα,	στατιστικά	στοιχεία,	υπολογισμοί	και	κάθε	άλλο	σχετικό	έγγραφο	ή	υλικό	που	απο‐

κτάται,	συγκεντρώνεται	ή	καταρτίζεται	από	τον	Ανάδοχο	κατά	την	εκτέλεση	της	Σύμβασης,	εί‐

ναι	 εμπιστευτικά	και	ανήκουν	στην	απόλυτη	 ιδιοκτησία	 της	Αναθέτουσας	Αρχής.	Ο	Ανάδοχος,	

μόλις	ολοκληρώσει	την	εκτέλεση	της	Σύμβασης,	παραδίδει	όλα	τα	έγγραφα	και	τα	στοιχεία	στην	

Αναθέτουσα	Αρχή.	Ο	Ανάδοχος	μπορεί	να	κρατά	αντίγραφα	αυτών	των	εγγράφων	και	στοιχεί‐

ων,	αλλά	δεν	επιτρέπεται	να	τα	χρησιμοποιεί	για	σκοπούς	άλλους	από	της	Σύμβασης,	χωρίς	την	

προηγούμενη	γραπτή	συναίνεση	της	Αναθέτουσας	Αρχής.	

25.6	Ο	Ανάδοχος	υποχρεούται	να	προβεί	με	δικές	του	δαπάνες	και	μέσα	στις	αναγκαίες	τεχνολο‐

γικές	ή	άλλες	αντικαταστάσεις	λογισμικού	και	σε	κάθε	άλλη	απαραίτητη	ή	πρόσφορη	ενέργεια	

όταν	αυτές	επιβάλλονται	για	την	προστασία	των	δικαιωμάτων	τρίτων	προσώπων,	που	αποδε‐

δειγμένα	 ισχυρίζονται	πως	έχουν	δικαίωμα	επ'	αυτών	ή	όταν	η	Αναθέτουσα	Αρχή	εμποδίζεται	

στην	 χρήση	 τους	 λόγω	 αποδεδειγμένης	 ύπαρξης	 δικαιωμάτων	 τρίτων	 προσώπων	 επ’	 αυτών,	

παρέχοντας	προϊόντα	ίδιας	αξίας,	απόδοσης	και	λειτουργίας.	Κατά	τα	λοιπά	ισχύουν	οι	διατάξεις	

του	Ν.	2121/93	περί	πνευματικής	ιδιοκτησίας.	

Σε	 περίπτωση	άσκησης	 αγωγής	 ή	 ενδίκου	 μέσου	 κατά	 της	Αναθέτουσας	Αρχής	 από	 τρίτο	 για	

οποιοδήποτε	θέμα	σχετικά	με	δικαιώματα	επί	 του	λογισμικού,	η	Αναθέτουσα	Αρχή	οφείλει	 να	

ειδοποιήσει	 αμέσως	 και	 γραπτά	 με	 όλες	 τις	 απαραίτητες	 πληροφορίες	 τον	Ανάδοχο,	 ο	 οποίος	

υποχρεούται	να	αμυνθεί,	δικαστικά	και	εξωδικαστικά,	για	λογαριασμό	της	Αναθέτουσας	Αρχής,	

έναντι	του	τρίτου.	Σε	κάθε	περίπτωση,	ο	Ανάδοχος	αφενός	βαρύνεται	με	όλα	τα	έξοδα	τα	οποία	

θα	κληθεί	να	καταβάλει	η	Αναθέτουσα	Αρχή	εξ	αυτού	του	λόγου,	συμπεριλαμβανομένης	και	κάθε	

δικαστικής	δαπάνης	ή	αμοιβής	δικηγόρων,	αφετέρου	υποχρεούται	να	αποζημιώσει	την	Αναθέ‐

τουσα	Αρχή	για	κάθε	θετική	ή	αποθετική	 ζημία	που	θα	υποστεί	από	ενδεχόμενη	αποδοχή	της	

παραπάνω	αγωγής	ή	του	ένδικου	μέσου.		

ΑΡΘΡΟ	26.	ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ	ΕΥΘΥΝΗ	

26.1	Ο	Ανάδοχος	εγγυάται	προς	την	Αναθέτουσα	Αρχή	ότι	το	Έργο	θα	εκτελεσθεί	σύμφωνα	με	

τους	όρους	και	προϋποθέσεις	της	Σύμβασης,	τους	τεχνικούς	κανόνες	και	τα	διεθνώς	αναγνωρι‐

σμένα	πρότυπα	που	ισχύουν	στην	υλοποίηση	παρόμοιων	έργων	&	στις	σύγχρονες	μεθόδους	α‐

νάπτυξης	 λογισμικού	 εφαρμογών,	 θα	 πληροί	 όλες	 τις	 ιδιότητες	 και	 χαρακτηριστικά	 που	 προ‐

βλέπονται	στη	Σύμβαση	και	θα	στερείται	οποιωνδήποτε	ελαττωμάτων	(οφειλομένων	ενδεικτικά	

σε	ελλιπή	σχεδίαση,	πλημμελή	κατασκευή,	ελαττωματικά	υλικά)	και	ότι	θα	ανταποκρίνεται	στις	
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προδιαγραφές,	 λειτουργίες,	 αποτελέσματα	 και	 ιδιότητες	 όπως	 αυτές	 προδιαγράφονται	 στην	

Διακήρυξη	και	στην	προσφορά	που	κατέθεσε,	όπως	προκύπτει	από	την	απόφαση	κατακύρωσης.	

26.2	Για	χρονικό	διάστημα	δώδεκα	(12)	μηνών	από	την	ημερομηνία	οριστικής	παραλαβής	του	

λογισμικού	κάθε	είδους	που	περιλαμβάνεται	στο	αντικείμενο	του	Έργου,	που	καλείται	«Περίο‐

δος	Εγγύησης»,	ο	Ανάδοχος	εγγυάται	ότι	θα	παρέχει	τις	υπηρεσίες	συντήρησης	που	αναφέρο‐

νται	στη	Διακήρυξη	και	στην	Τεχνική	Προσφορά	του,	 χωρίς	καμία	οικονομική	 επιβάρυνση	για	

την	Αναθέτουσα	Αρχή.	Το	βασικό	λογισμικό	και	το	λογισμικό	εφαρμογών	νοούνται	σε	καθεστώς	

εγγύησης	υπό	την	ευθύνη	του	Αναδόχου	από	τη	στιγμή	της	εγκατάστασής	τους.	Το	χρονικό	διά‐

στημα	 μεταξύ	 της	 εγκατάστασης	 και	 της	 οριστικής	 τους	 παραλαβής	 δεν	 συμπεριλαμβάνεται	

στην	Περίοδο	Εγγύησης.		

Ο	Ανάδοχος	εγγυάται	αυτοτελώς	την	καλή	και	προσήκουσα	λειτουργία	του	βασικού	λογισμικού	

και	του	λογισμικού	εφαρμογών	κατά	την	περίοδο	εγγύησης	καλής	λειτουργίας.	

Είναι	υπεύθυνος	για	τη	χωρίς	καθυστέρηση	και	με	δικά	του	έξοδα	αποκατάσταση	κάθε	ελαττώ‐

ματος	που	αναφαίνεται	κατά	την	περίοδο	αυτή,	εκτός	αν	μπορέσει	να	αποδείξει	ότι	τα	ελαττώ‐

ματα	προέρχονται	από	αίτια	που	δεν	έχουν	σχέση	με	σφάλματα	στην	κατασκευή,	στα	υλικά,	στη	

σχεδίαση	ή	στην	υλοποίηση.	

Αν	ελαττώματα	κατά	τη	διάρκεια	της	περιόδου	αυτής	συνεπάγονται	την	αχρηστία	μέρους	ή	του	

συνόλου	του	βασικού	λογισμικού	ή	του	λογισμικού	εφαρμογών,	ο	Ανάδοχος	προβαίνει	σε	αντι‐

καταστάσεις	 σε	 τέτοιο	 βαθμό	ώστε	 να	 διατηρηθεί	 το	 επίπεδο	 που	 καθορίζεται	 στη	 Σύμβαση,	

χωρίς	επιβάρυνση	της	Αναθέτουσας	Αρχής.	

Η	Αναθέτουσα	Αρχή	πληροφορεί	τον	Ανάδοχο	ως	προς	το	είδος	και	την	έκταση	κάθε	ελαττώμα‐

τος	μόλις	αυτό	γίνει	 εμφανές.	Αν	ο	Ανάδοχος	δεν	αποκαταστήσει	 το	 ελάττωμα	 εντός	 εύλογου	

χρονικού	 διαστήματος	 που	 θα	προσδιοριστεί	 από	 την	Αναθέτουσα	Αρχή,	 η	 Αναθέτουσα	Αρχή	

μπορεί	να	φροντίσει	για	την	αποκατάσταση	του	ελαττώματος	από	τρίτον,	με	κίνδυνο	και	δαπά‐

νη	του	Αναδόχου.	

	

ΑΡΘΡΟ	27.	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	

27.1	Ο	Ανάδοχος	αναλαμβάνει	 την	υποχρέωση	να	παρέχει	 υπηρεσίες	συντήρησης	δωρεάν	 του	

κάθε	είδους	λογισμικού	που	περιλαμβάνονται	στο	αντικείμενο	του	Έργου,	για	χρονικό	διάστημα	

δώδεκα	(12)	μηνών	από	την	ημερομηνία	Οριστικής	Παραλαβής	τους.	

27.2	Η	Αναθέτουσα	Αρχή	διατηρεί	το	δικαίωμα,	αζημίως	δι'	αυτήν,	να	καλέσει	ή	όχι	τον	Ανάδοχο	

για	την	παροχή	υπηρεσιών	συντήρησης	εν	όλω	ή	εν	μέρει,	μετά	την	πάροδο	της	περιόδου	εγγύη‐

σης	/	δωρεάν	συντήρησης		και	με	βάση	την	αρχική	προσφορά	του.	Για	την	άσκηση	του	δικαιώ‐

ματος	αυτού,	η	Αναθέτουσα	Αρχή	υποχρεούται	να	ειδοποιήσει	εγγράφως	τον	Ανάδοχο,	τρείς	(3)	

τουλάχιστον	μήνες	πριν	την	λήξη	της	περιόδου	εγγύησης	/	δωρεάν	συντήρησης.	

	

ΚΕΦΑΛΑΙΟ	4.	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	

ΑΡΘΡΟ	28.	ΓΕΝΙΚΕΣ	ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ	

28.1	Ο	Ανάδοχος	θεωρείται	ότι,	προτού	υποβάλει	την	Προσφορά	του,	είχε	λάβει	υπόψη	όλο	τα	

αναγκαία	στοιχεία	για	την	εμπρόθεσμη	και	προσήκουσα	εκτέλεση	της	Σύμβασης	και	συνεπώς,	
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στο	 Συμβατικό	 Τίμημα	 περιλαμβάνονται	 όλα	 τα	 σχετικά	 με	 την	 υλοποίηση	 του	 Έργου	 έξοδα,	

όπως:	

α)	 τα	 έξοδα	 παραγωγής	 σχεδίων,	 εκθέσεων,	 μελετών,	 αναφορών	 και	 κάθε	 είδους	 εγγράφων	

που	προβλέπονται	στη	Σύμβαση	

β)	 τα	έξοδα	της	προμήθειας	ή	παραγωγής	εγχειριδίων	και	οδηγιών	

γ)	οι	πάσης	φύσεως	αμοιβές	του	προσωπικού,	των	συνεργατών,	υπεργολάβων	κ.λπ.	του	αναδό‐

χου	καθώς	και	των	ασφαλιστικών	εισφορών	που	τυχόν	τους	αφορούν	

Ο	Ανάδοχος	βαρύνεται	με	πάσης	φύσεως	έξοδα	συνδεόμενα	με	την	εκτέλεση	του	έργου,	που	ό‐

φειλε	ο	Ανάδοχος	θα	λάβει	υπόψη	για	την	κατάρτιση	της	προσφοράς	του.	

28.2	Για	κάθε	πληρωμή,	ο	Ανάδοχος	αποστέλλει	στην	Αναθέτουσα	Αρχή,	εις	τριπλούν,	γραπτή	

αίτηση	πληρωμής	καθώς	και	αναλυτική	κατάσταση,	μαζί	με	αποδείξεις,	τιμολόγια,	παραστατικά	

πληρωμών	ή	άλλα	απαραίτητα	δικαιολογητικά	έγγραφα	για	το	ποσά	που	πρέπει	να	πληρωθούν	

κατά	περίπτωση.	

28.3	Όλες	 οι	 πληρωμές	θα	 γίνονται	 σε	 Ευρώ	με	 την	προσκόμιση	 των	φορολογικών	στοιχείων	

που	προβλέπονται	από	τον	Κ.Β.Σ	και	των	λοιπών	νομίμων	δικαιολογητικών	που	προβλέπονται	

από	 τις	 ισχύουσες	 διατάξεις	 κατά	 το	 χρόνο	πληρωμής	 και	 σε	 χρόνο	προσδιοριζόμενο	από	 την	

αναγκαία	 διοικητική	 διαδικασία	 για	 την	 έκδοση	 των	 σχετικών	 χρηματικών	 ενταλμάτων,	 ο	 ο‐

ποίος	πάντως	δεν	θα	υπερβαίνει	τις	σαράντα	πέντε	(45)	ημερολογιακές	ημέρες	από	τα	κατά	πε‐

ρίπτωση	χρονικά	σημεία	που	καθορίζονται		στη	Σύμβαση,	υπό	τον	όρο	ότι	θα	είναι	διαθέσιμες	οι	

σχετικές	πιστώσεις	του	έργου	από	το	ΕΣΠΑ.	

Σε	περίπτωση	που	από	τον	Κ.Β.Σ	απαιτείται	έκδοση	τιμολογίου	η	εξόφληση	του	οποίου,	σύμφω‐

να	με	την	Σύμβαση,	γίνεται	σε	επόμενη	διαχειριστική	περίοδο	από	αυτήν	της	έκδοσης,	δεν	απαι‐

τείται	νέο	τιμολόγιο.	

	

ΑΡΘΡΟ	29.	ΤΙΜΗΜΑ	

29.1	Το	Συμβατικό	Τίμημα	για	την	εκτέλεση	του	Έργου	από	τον	Ανάδοχο	ανέρχεται	στο	ποσό	

των	ΧΧΧΧΧΧ	 χιλιάδων	και	 ΧΧΧΧΧΧ	 ευρώ	και	 ΧΧΧΧΧΧ	 λεπτών	 (ΧΧΧΧΧΧΧΧ	€),	 ήτοι	 ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ	

χιλιάδων	 και	 ΧΧΧΧΧΧΧ	 ευρώ	 (ΧΧΧΧΧΧΧ	€),	 πλέον	 του	αναλογούντος	ΦΠΑ,	που	ανέρχεται	 στο	

ποσό	των	ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ	χιλιάδων	και	ΧΧΧΧΧΧ	ευρώ	και	ΧΧΧΧΧΧ	λεπτών	(ΧΧΧΧΧΧΧΧ	€).	

29.2	Το	Συμβατικό	Τίμημα	αναλύεται	σε:	

 …………………	€	(συμπεριλαμβανομένου	του	αναλογούντος	ΦΠΑ),	από	τον	προϋπολογι‐

σμό	του	ΥΕ3	της	πράξης	«ΕΡΜΕΙΟΝ	2	‐	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ	ΔΙΑ	ΒΙΟΥ	ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	ΓΙΑ	ΤΟ	

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ	ΔΥΝΑΜΙΚΟ	ΤΩΝ	ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»	(Κωδικός	ΟΠΣ:	277690),		

 …………………	€	(συμπεριλαμβανομένου	του	αναλογούντος	ΦΠΑ),	από	τον	προϋπολογι‐

σμό	του	ΥΕ3	της	πράξης	«ΕΡΜΕΙΟΝ	2	‐	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ	ΔΙΑ	ΒΙΟΥ	ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	ΓΙΑ	ΤΟ	

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ	ΔΥΝΑΜΙΚΟ	ΤΩΝ	ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»	(Κωδικός	ΟΠΣ:	277700),		

 …………………	€	(συμπεριλαμβανομένου	του	αναλογούντος	ΦΠΑ),	από	τον	προϋπολογι‐

σμό	του	ΥΕ3	της	πράξης	«ΕΡΜΕΙΟΝ	2	‐	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ	ΔΙΑ	ΒΙΟΥ	ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	ΓΙΑ	ΤΟ	

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ	ΔΥΝΑΜΙΚΟ	ΤΩΝ	ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»	(Κωδικός	ΟΠΣ:	277701),	
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ΑΡΘΡΟ	30.	ΤΡΟΠΟΣ	ΠΛΗΡΩΜΗΣ	–	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	

Η	καταβολή	της	Συμβατικής	Τιμής	του	Έργου	θα	γίνει	με	τον	ακόλουθο	τρόπο:	

1.	Ποσοστό	δέκα	επτά	τοις	εκατό	(17%)	του	συνολικού	συμβατικού	τιμήματος	πλέον	του	ανα‐
λογούντος	Φ.Π.Α.	μετά	την	οριστική	παραλαβή	του	Παραδοτέου	Π1	του	έργου,	σύμφωνα	με	τα	
όσα	ορίζονται	στο	Μέρος	Α’	της	σχετικής	διακήρυξης.		

2.	Ποσοστό	τριάντα	πέντε	τοις	 εκατό	(35%)	 του	συνολικού	συμβατικού	τιμήματος	πλέον	του	
αναλογούντος	Φ.Π.Α.	μετά	την	οριστική	παραλαβή	των	Παραδοτέων	Π2	και	Π3	του	έργου,	σύμ‐
φωνα	με	τα	όσα	ορίζονται	στο	Μέρος	Α’	της	σχετικής	διακήρυξης.	

3.	Ποσοστό	δέκα	επτά	τοις	εκατό	(17%)	του	συνολικού	συμβατικού	τιμήματος	πλέον	του	ανα‐
λογούντος	Φ.Π.Α.	μετά	την	οριστική	παραλαβή	των	Παραδοτέων	Π4	και	Π5	του	έργου,	σύμφωνα	
με	τα	όσα	ορίζονται	στο	Μέρος	Α’	 της	σχετικής	διακήρυξης.	Εναλλακτικά,	η	Αναθέτουσα	Αρχή	
δύναται	 να	 καταβάλει	 το	σχετικό	ποσό	 τμηματικά	και	 ανάλογα	με	 την	ολοκλήρωση	 των	προ‐
βλεπόμενων	υπηρεσιών	από	τον	Ανάδοχο.	

4.	Ποσοστό	δέκα	πέντε	τοις	εκατό	(15%)	του	συνολικού	συμβατικού	τιμήματος	πλέον	του	ανα‐
λογούντος	Φ.Π.Α.	μετά	την	οριστική	παραλαβή	των	Παραδοτέων	Π6	και	Π7	του	έργου,	σύμφωνα	
με	τα	όσα	ορίζονται	στο	Μέρος	Α’	 της	σχετικής	διακήρυξης.	Εναλλακτικά,	η	Αναθέτουσα	Αρχή	
δύναται	 να	 καταβάλει	 το	σχετικό	ποσό	 τμηματικά	και	 ανάλογα	με	 την	ολοκλήρωση	 των	προ‐
βλεπόμενων	υπηρεσιών	από	τον	Ανάδοχο.	

5.	Ποσοστό	δέκα	έξι	τοις	εκατό	(16%)	του	συνολικού	συμβατικού	τιμήματος	πλέον	του	αναλο‐
γούντος	Φ.Π.Α.	μετά	την	οριστική	παραλαβή	των	Παραδοτέων	Π8,	Π9	και	Π10	του	έργου,	σύμ‐
φωνα	με	τα	όσα	ορίζονται	στο	Μέρος	Α’	της	σχετικής	διακήρυξης.	

Κάθε	πληρωμή	προς	τον	Ανάδοχο	θα	γίνεται	με	την	προσκόμιση	τιμολογίων	καθώς	και	κάθε	δι‐

καιολογητικού	 (ιδίως	 πιστοποιητικών	φορολογικής,	 ασφαλιστικής	 ενημερότητας	 και	 μη	 πτώ‐

χευσης)	που	προβλέπεται	από	τις	κείμενες	διατάξεις	κατά	το	χρόνο	πληρωμής	

Όλες	οι	πληρωμές	θα	γίνονται	σε	ευρώ	σε	χρόνο	προσδιοριζόμενο	από	την	ενδεχόμενη	αναγκαία	

διοικητική	διαδικασία	για	έκδοση	των	σχετικών	χρηματικών	ενταλμάτων.	

	

ΑΡΘΡΟ	31.	ΤΕΛΙΚΗ	ΠΛΗΡΩΜΗ		

Η	παραλαβή	των	παραδοτέων	του	Έργου,	προσωρινή	και	οριστική,	θα	γίνεται	από	την	Αναθέ‐

τουσα	Αρχή	εντός	των	χρονικών	διαστημάτων	που	καθορίζονται	στο	Παράρτημα	Α	της	παρού‐

σας,	και	σύμφωνα	με	την	ακόλουθη	διαδικασία:	

31.1	Για	οποιαδήποτε	παραλαβή	ενδιάμεσων	παραδοτέων	ή	/	και	του	συνόλου	του	έργου,	ο	Α‐

νάδοχος	θα	πρέπει	να	υποβάλλει	σχετική	αίτηση,	πέντε	ημέρες	πριν	την	εκάστοτε	προκαθορι‐

σμένη	ημερομηνία	παραλαβής	στην	Αναθέτουσα	Αρχή.	Στην	αίτηση	θα	αναγράφεται	η	περιγρα‐

φή	των	προϊόντων	ή	υπηρεσιών	που	προτείνονται	για	παραλαβή,	σύμφωνα	με	τη	Σύμβαση	και	ο	

τόπος	όπου	θα	γίνει	η	παραλαβή,	ανάλογα	με	την	περίπτωση.		

31.2	Η	 αναθέτουσα	 αρχή	 εντός	 είκοσι	 (20)	 ημερών,	 βάσει	 σχετικής	 εισήγησης	 της	 Επιτροπής	

Παρακολούθησης	&	Παραλαβής	του	Έργου,	είτε	εγκρίνει	τα	παραδοτέα	είτε,	σε	περίπτωση	που	

τα	Παραδοτέα	παρουσιάζουν	αποκλίσεις	από	την	Σύμβαση,	κοινοποιεί	εγγράφως	τις	παρατηρή‐

σεις	της	στον	Ανάδοχο.	Στην	περίπτωση	αυτή,	οι	παρατηρήσεις	θεωρούνται	δεσμευτικές	για	τον	

Ανάδοχο,	ο	οποίος	οφείλει	 να	προβεί	στις	απαραίτητες	διορθώσεις	στα	παραδοτέα	και	 την	 εκ	

νέου	υποβολή	τους	εντός	προθεσμίας	που	ορίζεται	κατά	περίπτωση	από	την	Αναθέτουσα	Αρχή.	

31.3	Εάν	η	προθεσμία	των	είκοσι	ημερών	του	άρθρου	31.2	παραπάνω	παρέλθει	άπρακτη,	τότε	

τα	Παραδοτέα	θεωρούνται	ότι	έχουν	παραληφθεί.		
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31.4.	Ο	Ανάδοχος	οφείλει	να	συμμορφώνεται	με	τις	τυχόν	παρατηρήσεις	της	Αναθέτουσας	Αρ‐

χής,	συμπεριλαμβανομένης	και	της	αποκατάστασης	ή	τροποποίησης	του	Παραδοτέου.		

31.5.	Σε	κάθε	περίπτωση	για	την	εν	λόγω	διαδικασία	τηρούνται	τα	αναφερόμενα	στο	άρθρο	28	

του	Π.Δ.	118/2007.	

	

ΚΕΦΑΛΑΙΟ	5.	ΠΑΡΑΔΟΣΗ	–	ΠΑΡΑΛΑΒΗ	

ΑΡΘΡΟ	32.	ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ	ΚΑΙ	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ	ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ	

Η	παραλαβή	των	παραδοτέων	του	Έργου	θα	γίνεται	από	την	Αναθέτουσα	Αρχή	εντός	των	χρο‐

νικών	διαστημάτων	που	καθορίζονται	στη	Διακήρυξη,	στην	Τεχνική	Προσφορά	του	Αναδόχου	

και	στο	Παράρτημα	Α	της	παρούσης.	

	

ΚΕΦΑΛΑΙΟ	6.	ΑΘΕΤΗΣΗ	ΚΑΙ	ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ	ΣΥΜΒΑΣΗΣ	

ΑΡΘΡΟ	33.	ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ	ΕΚ	ΜΕΡΟΥΣ	ΤΗΣ	ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ	ΑΡΧΗΣ	

33.1	Η	Αναθέτουσα	Αρχή	δικαιούται	να	καταγγείλει	τη	Σύμβαση,	σύμφωνα	με	τους	προβλεπόμε‐

νους	όρους	της	διακήρυξης	και			σε	οποιαδήποτε	από	τις	ακόλουθες	περιπτώσεις:	

α)	 ο	Ανάδοχος	δεν	υλοποιεί	το	Έργο	με	τον	τρόπο	που	ορίζεται	στη	Σύμβαση,	παρά	τις	προς	

τούτο	οχλήσεις	της	ΕΠΠΕ,	που	αντιστοιχούν	σε	μια	προειδοποίηση	και	μια	υπενθύμιση,	

β)	 ο	Ανάδοχος	αρνείται	ή	αμελεί	να	εκτελέσει	Διοικητικές	Εντολές,	

γ)	 ο	 Ανάδοχος	 εκχωρεί	 τη	 Σύμβαση	 ή	 αναθέτει	 εργασίες	 υπεργολαβικά	 χωρίς	 την	 άδεια	 της	

Αναθέτουσας	Αρχής,		

δ)	 Ο	Ανάδοχος	πτωχεύσει,	τεθεί	υπό	αναγκαστική	διαχείριση	ή	εκκαθάριση,	λυθεί	ή	ανακληθεί	

η	άδεια	λειτουργίας	του	ή	γίνουν	πράξεις	αναγκαστικής	εκτελέσεως	σε	βάρος	του,	στο	σύ‐

νολο	ή	σε	σημαντικό	μέρος	των	περιουσιακών	του	στοιχείων.	

ε)	 εκδίδεται	τελεσίδικη	απόφαση	κατά	του	Αναδόχου	για	αδίκημα	σχετικό	με	την	άσκηση	του	

επαγγέλματός	 του	ή/και	 κατά	 των	 νομίμων	 εκπροσώπων	 του	Αναδόχου	 για	αδίκημα	που	

τέλεσαν	με	την	ιδιότητά	τους	αυτή	και	που	αφορά	στην	επαγγελματική	δραστηριότητα	του	

Αναδόχου.	

33.2	Τα	αποτελέσματα	της	καταγγελίας	 επέρχονται	από	την	περιέλευση	στον	Ανάδοχο	της	 εκ	

μέρους	της	Αναθέτουσας	Αρχής	καταγγελίας.	Κατ’	εξαίρεση,	η	Αναθέτουσα	Αρχή	δύναται,	κατ’	

ενάσκηση	διακριτικής	της	ευχέρειας,	για	όσες	από	τις	περιπτώσεις	καταγγελίας	είναι	αυτό	δυ‐

νατό,	να	τάξει	εύλογη	(κατ’	αυτήν)	προθεσμία	θεραπείας	της	παραβάσεως,	οπότε	τα	αποτελέ‐

σματα	της	καταγγελίας	επέρχονται	αυτόματα	με	την	πάροδο	της	ταχθείσας	προθεσμίας,	εκτός	

εάν	η	Αναθέτουσα	Αρχή	γνωστοποιήσει	εγγράφως	προς	τον	Ανάδοχο	ότι	θεωρεί	την	παράβαση	

θεραπευθείσα.	

33.3	Με	την	μετά	από	καταγγελία	της	Αναθέτουσας	Αρχής	λύση	της	Σύμβασης,	ο	Ανάδοχος	υπο‐

χρεούται	μετά	από	αίτηση	της	Αναθέτουσας	Αρχής:	

α)	 Να	απόσχει	από	την	διενέργεια	οποιασδήποτε	εργασίας,	έργου,	παροχής	υπηρεσιών	ή	εκτέ‐

λεσης	υποχρεώσεώς	του	που	πηγάζει	από	τη	Σύμβαση,	πλην	εκείνων	που		επιβάλλονται	για	

την	διασφάλιση		προϊόντων,	εργασιών	και	εγκαταστάσεων.	
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β)	 Να	παραδώσει,	 σε	 χρόνο	που	θα	προσδιορίσει	 η	Αναθέτουσα	Αρχή,	 όποιο	 έργο	ή	 εργασία	

(ολοκληρωμένο	ή	μη)	έχει	εκπονήσει	ή	έχει	στην	κατοχή	του	καθώς	και	τα	πάσης	φύσεως	

υποστηρικτικά	έγγραφα	και	μέσα	(μαγνητικά	ή	μη)	και	να	μεριμνήσει	όπως	οι	Υπεργολάβοι	

και	συνεργάτες	του	πράξουν	το	ίδιο.	

γ)	 Να	παραδώσει	στην	Αναθέτουσα	Αρχή	κάθε	εξοπλισμό,	υλικά		ή	άλλα	αγαθά	που	αφορούν	

άμεσα	ή	έμμεσα	το	Έργο	και	ευρίσκονται	στην	κατοχή	του,	εγγυώμενος	ότι	οι	Υπεργολάβοι	

και	συνεργάτες	του	θα	πράξουν		το	ίδιο.	

Το	 συντομότερο	 δυνατό	 μετά	 την	 καταγγελία	 της	 Σύμβασης,	 η	 ΕΠΠΕ	 βεβαιώνει	 την	 αξία	 του	

παρασχεθέντος	μέρους	του	Έργου	καθώς	και	κάθε	οφειλή	έναντι	του	Αναδόχου	κατά	την	ημε‐

ρομηνία	καταγγελίας.	

33.4	Η	Αναθέτουσα	Αρχή	αναστέλλει	την	καταβολή	οποιουδήποτε	ποσού	πληρωτέου	σύμφωνα	

με	την	Σύμβαση	προς	τον	Ανάδοχο	μέχρις	εκκαθαρίσεως	των	μεταξύ	τους	υποχρεώσεων	και	οι	

εγγυητικές	επιστολές	καταπίπτουν.	

33.5	Η	Αναθέτουσα	Αρχή	δύναται	να	αγοράσει,	στις	συμβατικές	τιμές,	τις	παρασχεθείσες	υπηρε‐

σίες	που	δεν	έχει	ακόμα	πληρώσει.	Σε	περίπτωση	που	η	Αναθέτουσα	Αρχή	αγοράσει	υλικά	και	

αντικείμενα	ή	υπηρεσίες	από	άλλον	προμηθευτή	και	όχι	από	τον	Ανάδοχο	και	προκύψει	επιβά‐

ρυνση	από	την	προμήθεια	αυτή,	επειδή	η	τιμή	που	κατεβλήθη	στον	τρίτο	είναι	υψηλότερη	της	

συμβατικής	τιμής,	η	διαφορά	βαρύνει	τον	Ανάδοχο.	

33.6	Η	Αναθέτουσα	Αρχή	δικαιούται	να	απαιτήσει	πρόσθετα	από	τον	Ανάδοχο	αποζημίωση	για	

κάθε	ζημία	που	υπέστη	μέχρι	του	ανώτατου	ποσού	της	Συμβατικής	Τιμής	που	αντιστοιχεί	στην	

αξία	του	τμήματος	του	Έργου	που	δεν	μπορεί,	λόγω	πλημμελούς	εκτελέσεως	της	Σύμβασης,	να	

χρησιμοποιηθεί	για	τον	προοριζόμενο	σκοπό.	

	

ΑΡΘΡΟ	34.	ΑΝΩΤΕΡΑ	ΒΙΑ	

34.1	Τα	συμβαλλόμενα	μέρη	δεν	ευθύνονται	για	τη	μη	εκπλήρωση	των	συμβατικών	τους	υπο‐

χρεώσεων,	στο	μέτρο	που	η	αδυναμία	εκπλήρωσης	οφείλεται	σε	περιστατικά	ανωτέρας	βίας.	

34.2	 Ο	 Ανάδοχος,	 επικαλούμενος	 υπαγωγή	 της	 αδυναμίας	 εκπλήρωσης	 υποχρεώσεών	 του	 σε	

γεγονός	που	εμπίπτει	στην	έννοια	της	ανωτέρας	βίας,	 	οφείλει	να	γνωστοποιήσει	και	επικαλε‐

σθεί	 προς	 την	Αναθέτουσα	Αρχή	 τους	 σχετικούς	 λόγους	 και	 περιστατικά	 εντός	 αποσβεστικής	

προθεσμίας	είκοσι	(20)	ημερών	από	τότε	που	συνέβησαν,	προσκομίζοντας	τα	απαραίτητα	απο‐

δεικτικά	στοιχεία.	Σε	κάθε	περίπτωση,	η	μετάθεση	των	ημερομηνιών	παράδοσης	των	ενδιάμε‐

σων	παραδοτέων	ή	του	συνόλου	του	έργου	για	λόγους	ανωτέρας	βίας,	θα	περιοριστεί	στο	χρόνο	

που	διήρκεσε	το	περιστατικό	ανωτέρας	βίας	που	εμπόδισε	τον	Ανάδοχο	να	εκτελέσει	τις	υπο‐

χρεώσεις	του.	

	

ΚΕΦΑΛΑΙΟ	7.	ΕΠΙΛΥΣΗ	ΔΙΑΦΟΡΩΝ	

ΑΡΘΡΟ	35.	ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ	ΔΙΚΑΙΟ	–	ΕΠΙΛΥΣΗ	ΔΙΑΦΟΡΩΝ	

35.1	Η	Σύμβαση	διέπεται	από	το	Ελληνικό	δίκαιο	και	το	κοινοτικό	δίκαιο	των	δημοσίων	συμβά‐

σεων.	

35.2	Η	Αναθέτουσα	Αρχή	και	ο	Ανάδοχος	καταβάλλουν	κάθε	προσπάθεια	για	τη	φιλική	επίλυση	

κάθε	διαφοράς	σχετικής	με	τη	Σύμβαση	που	μπορεί	να	προκύψει	μεταξύ	τους	ή	μεταξύ	της	ΕΠΠΕ	
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και	του	Αναδόχου	σχετικά	με	την	ερμηνεία	ή	την	εκτέλεση	ή	την	εφαρμογή	της	Σύμβασης	ή	εξ’	

αφορμής	της,	σύμφωνα	με	τους	κανόνες	της	καλής	πίστης	και	των	χρηστών	συναλλακτικών	η‐

θών	

35.3	Σε	περίπτωση	που	δεν	επιτευχθεί	φιλική	επίλυση	της	διαφοράς	μέσα	σε	χρονική	προθεσμία	

τριών	(3)	μηνών	από	την	εμφάνιση	της	διαφοράς,	αυτή	διευθετείται	βάσει	της	Ελληνικής	νομο‐

θεσίας	και	αρμόδια	θα	είναι	τα	Δικαστήρια	που	εδρεύουν	στην	Αθήνα.	

Η	σύμβαση	αυτή	μετά	την	ανάγνωση	και	βεβαίωση	υπογράφεται	σε	τρία	(3)	όμοια	πρωτότυπα	

και	παίρνει	ένα	(1)	ο	Ανάδοχος	και	δύο	(2)	η	Αναθέτουσα	Αρχή.	

														ΓΙΑ	ΤΗΝ	ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ	ΑΡΧΗ																																																				ΓΙΑ	ΤΟΝ	ΑΝΑΔΟΧΟ	

	

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

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	Α.	ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ	ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ	ΕΡΓΟΥ	

Στο	πλαίσιο	του	έργου	θα	πρέπει	να	συνταχθούν	και	να	παραδοθούν	στην	Αναθέτουσα	Αρχή	τα	
ακόλουθα	παραδοτέα:		

1. ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ	Π1:	…………………………………………………………		
2. ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ	Π2:	…………………………………………………………	
3. ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ	Π3:	…………………………………………………………	
4. ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ	Π4:	…………………………………………………………	
5. ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ	Π5:	…………………………………………………………	
6. ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ	Π6:	…………………………………………………………			
7. ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ	Π7:	…………………………………………………………			
8. ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ	Π8:	…………………………………………………………	
9. ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ	Π9:	…………………………………………………………			
10. ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ	Π10:	…………………………………………………………	

Ο	εκτιμώμενος	χρονοπρογραμματισμός	του	έργου	και	των	παραδοτέων	που	προαναφέρθηκαν	
παρουσιάζεται	στο	ακόλουθο	διάγραμμα.	
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