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1 ΑΟΑΘΕΦΡΧΥΑ ΑΤΧΗ ΜΑΙ ΑΟΦΙΜΕΙΞΕΟΡ ΥΧΞΒΑΥΗΥ 
 

1.1 Υτοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ 
 

Επωνυμία ΕΣΙΞΕΝΘΦΘΤΙΡ ΜΑΥΦΡΤΙΑΥ 

Αρικμόσ Φορολογικοφ Ξθτρϊου (Α.Φ.Ξ.) 099221239 

Μωδικόσ θλεκτρονικισ τιμολόγθςθσ ------- 

Φαχυδρομικι διεφκυνςθ ΞΘΦΤΡΣΡΝΕΩΥ 60 

Σόλθ ΜΑΥΦΡΤΙΑ 

Φαχυδρομικόσ Μωδικόσ 52100 

Χϊρα ΕΝΝΑΔΑ 

Μωδικόσ ΟUTS GR30 

Φθλζφωνο +30 24670 28981 

Φαξ +30 24670 22442 

Θλεκτρονικό Φαχυδρομείο  kastcham@otenet.gr 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ ΦΡΓΜΑΤΙΔΡΧ ΜΩΟΥΦΑΟΦΙΟΑ 

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο (URL) https://www.kastoriachamber.gr 

 
ΕίδοσΑνακζτουςασΑρχισ 
ΘΑνακζτουςαΑρχιείναιΟομικόΣρόςωποΔθμοςίουΔικαίουκαιεποπτεφεταιαπότοΧπουργείοΑνάπτ
υξθσ καιΕπενδφςεων 
 
ΜφριαδραςτθριότθταΑ.Α. 
ΦοΕπιμελθτιριοΜαςτοριάσ ιδρφκθκεμετοΒαςιλικόΔιάταγματθσ1θσΡκτωβρίου1948,τθν από 
γενικό αρικμό 8/1948 (ΦΕΜ 56/1.3.1948) καταςτατικι πράξθ Υφςταςθσ του φορζα με τθν 
επωνυμία ΕΣΙΞΕΝΘΦΘΤΙΡ ΜΑΥΦΡΤΙΑΥ. 
 
ΦοΔιοικθτικόΥυμβοφλιοαποτελείταιαπό21Ξζλθ. 
 
Ρι Χπθρεςίεσ του Επιμελθτθρίου Μαςτοριάσ διαρκρϊνονται ςε επίπεδο Διεφκυνςθσ, θ οποία 
ςυγκροτείται ωσ εξισ:  
Α. Φμιμα Εμποροβιοτεχνικοφ και Επαγγελματοβιοτεχνικϊν κεμάτων 
Β. Φμιμα Διοικθτικοφ Ρικονομικοφ 
Γ. Φμιμα Ξθχανογραφικϊν Εφαρμογϊν 
 
 
Υτοιχεία Επικοινωνίασ  

http://www.kastoriachamber.gr/
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α) Φα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν 
θλεκτρονικι πρόςβαςθ μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΡΣΥ 
Ε.Υ.Θ.ΔΘ.Υ.  

β) Μάκε είδουσ επικοινωνία και ανταλλαγι πλθροφοριϊν πραγματοποιείται μζςω του 
ΕΥΘΔΘΥ Σρομικειεσ και Χπθρεςίεσ (εφεξισ ΕΥΘΔΘΥ), το οποίο είναι προςβάςιμο από τθ 
Διαδικτυακι Σφλθ (www.promitheus.gov.gr) του ΡΣΥ ΕΥΘΔΘΥ. 

γ) Σεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από τθν προαναφερκείςα διεφκυνςθ και 
επιπροςκζτωσ ςτθν διεφκυνςθ www.kastoriachamber.gr. 

 
 
1.2 Υτοιχεία Διαδικαςίασ – Χρθματοδότθςθ 
 
Ρ διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27 του ν. 4412/16. 
 
Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 
Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι θ Σεριφζρεια Δυτικισ Ξακεδονίασ, 
Μωδ. ΥΑ ΕΣ0051. 
 
Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από Σιςτϊςεισ του Σρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων 
(αρικ. ενάρικ. ζργου 2018ΕΣ00510020). 
 
Θ ςφμβαςθ αφορά ςτο Χποζργο 2 τθσ Σράξθσ με τίτλο «Υυμβουλευτικι Χποςτιριξθ και 
Αναβάκμιςθ Δεξιοτιτων Ανζργων ςτουσ Φομείσ Ξεταποιθτικισ Δραςτθριότθτασ & 
Εξωςτρζφειασ Γουνοποιίασ»,με κωδικό ΡΣΥ 5030687, θ οποία ζχει ενταχκεί ςτο Επιχειρθςιακό 
Σρόγραμμα «Δυτικι Ξακεδονία 2014-2020» με βάςθ τθν απόφαςθ ζνταξθσ με αρ. πρωτ. 
3262/26-10-2018 (ΑΔΑ: Ω7597ΝΨ-ΞΘΞ) Απόφαςθ Ζνταξθσ και τθν με Αρ. πρωτ. 
1982/28.05.2021 (ΑΔΑ: ΨΑΠΟ7ΝΨ-ΩΠΦ) 1θ Φροποποίθςθ Απόφαςθ Ζνταξθσ τθσ ΕιδικισΧπθρεςίασ 
Διαχείριςθσ του Ε.Σ. «Σεριφζρειασ Δυτικισ Ξακεδονίασ».  
Θ παροφςα ςφμβαςθ ςυγχρθματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Μοινωνικό Φαμείο. 
 
 
1.3 Υυνοπτικι Σεριγραφι φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ 
 
Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι: 
- Θ υλοποίθςθ 4 προγραμμάτων Επαγγελματικισ Ματάρτιςθσ για 86 άνεργουσ/εσ τθσ ΣΕ 

Μαςτοριάσ ςε 3 ειδικότθτεσ τθσ Γουνοποιίασ που είναι: 
1.Υφγχρονεσ τεχνολογίεσ και τεχνοτροπίεσ ςτθν παραγωγι προϊόντων γοφνασ (43 

ωφελοφμενοι), 
2.Εξαγωγικό εμπόριο και ενίςχυςθ εξωςτρζφειασ επιχειριςεων παραγωγισ και εμπορίασ 
προϊόντων γοφνασ(23 ωφελοφμενοι), 
3.Διαςφάλιςθ ποιότθτασ ςτθν παραγωγι προϊόντων γοφνασ (20 ωφελοφμενοι). 

 
Φα προγράμματα είναι διάρκειασ 162 ωρϊν το κακζνα και περιλαμβάνουν κεωρθτικι κατάρτιςθ 
128 ωρϊν και πρακτικι άςκθςθ 34 ωρϊν. 
- Θ Σιςτοποίθςθ Γνϊςεων και Δεξιοτιτων των καταρτιςκζντων μζςω αξιολόγθςθσ από 

διαπιςτευμζνουσ φορείσ πιςτοποίθςθσ προςϊπων ςφμφωνα με το διεκνζσ πρότυπο ISO /IEC 
17024, ςτθ βάςθ τυποποιθμζνων αναγνωριςμζνων διαδικαςιϊν, ςε πρότυπα που 
βρίςκονται ςε ςφνδεςθ με τα αντικείμενα κατάρτιςθσ των προγραμμάτων. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.kastoriachamber.gr/
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- Θ Υυμβουλευτικι Επιχειρθματικότθτασ. Μάκε ωφελοφμενοσ κα υποςτθριχκεί μζςω 5 
ςυνεδριϊν ςυμβουλευτικισ επιχειρθματικότθτασ, 3 ατομικϊν και 2 ομαδικϊν 

 
CPV 
Ρι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Μοινοφ Νεξιλογίου 
δθμοςίων ςυμβάςεων (CPV): 80521000-2 Χπθρεςίεσ προγραμμάτων κατάρτιςθσ και 
ςυμπλθρωματικά 79132000-8 (Χπθρεςίεσ Σιςτοποίθςθσ) και 79411100-9 Χπθρεςίεσ παροχισ 
ςυμβουλϊν ςε κζματα ανάπτυξθσ επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων. 
 
ΦΕΜΞΗΤΙΩΥΗ ΥΜΡΣΙΞΡΦΗΦΑΥ/ΧΣΡΔΙΑΙΤΕΥΗΥ Η ΞΗ ΦΗΥ ΥΧΞΒΑΥΗΥ ΥΕ ΦΞΗΞΑΦΑ 
Ρι υπθρεςίεσ Ματάρτιςθσ & Σιςτοποίθςθσ είναι ςε απόλυτο βακμό ςυνδεδεμζνεσ μεταξφ τουσ 
και αποτελοφν ζνα και μοναδικό υποζργο. Θ εμπειρία από τθν υλοποίθςθ αντιςτοίχων ζργων 
οδθγεί ςτο ςυμπζραςμα ότι θ αποτελεςματικότθτα, θ τιρθςθ των χρονοδιαγραμμάτων, θ 
αντιμετϊπιςθ των κινδφνων ςτθν υλοποίθςθ, θ άμεςθ προςαρμογι ςτισ ανάγκεσ που 
παρουςιάηονται ςτθ διάρκεια υλοποίθςθσ των ζργων εξαρτϊνται από το αν αυτό υλοποιείται 
από ζναν ανάδοχο. Υε αντίκετθ περίπτωςθ αντιμετωπίηονται ςοβαρά προβλιματα ςυντονιςμοφ 
κατά τθν υλοποίθςθ. Άλλωςτε όλεσ οι μζχρι ςιμερα Σράξεισ με αντίςτοιχο περιεχόμενο, 
αντιμετωπίηονται ορκολογικά, ωσ ζνα ενιαίο ζργο και αναηθτοφν μζςω των διαγωνιςτικϊν 
διαδικαςιϊν ζνα ανάδοχο για τθν υλοποίθςθ τουσ. 
 
Ματόπιν τοφτων θ Ανακζτουςα Αρχι κεωρεί ότι οι υπθρεςίεσ Υυμβουλευτικισ, Ματάρτιςθσ και 
Σιςτοποίθςθσ των ωφελοφμενων, πρζπει να αντιμετωπιςτοφν ωσ  μια ενιαία ςφμβαςθ.  
 
ΕΜΦΙΞΩΞΕΟΗ ΑΠΙΑ ΦΗΥ ΥΧΞΒΑΥΗΥ 
Θ ςυνολικι εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των Εκατόν Εβδομιντα δφο 
χιλιάδων Σεντακοςίων πενιντα Ρκτϊ ευρϊ και Ργδόντα λεπτϊν  (172.558,80 €) χωρίσ Φ.Σ.Α, και 
αναλφεται ςε Δζκα χιλιάδων Φριακοςίων Ργδόντα ευρϊ (10.380,00 €) για τισ υπθρεςίεσ τθσ 
Υυμβουλευτικισ Επιχειρθματικότθτασ, ςε ποςό Εκατόν Σενιντα μία χιλιάδεσ Ρκτακόςια Σενιντα 
Ρκτϊ  ευρϊ και Ργδόντα λεπτϊν (151.858,80 €) για τισ υπθρεςίεσ κατάρτιςθσ – εκπαίδευςθσ του 
Σαραρτιματοσ XIV του Σροςαρτιματοσ Α του Ο. 4412/2016 και ςε ποςό Δζκα χιλιάδων 
Φριακοςίων είκοςι ευρϊ (10.320,00 €) για τισ υπθρεςίεσ πιςτοποίθςθσ τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ.  
 
Επιςθμαίνεται ότι θ παροχι υπθρεςιϊν επαγγελματικισ κατάρτιςθσ και πιςτοποίθςθσ προςϊπων 
(ωσ υπθρεςία ςτενά ςυνδεόμενθσ με τθν κατάρτιςθ) απαλλάςςεται από ΦΠΑ ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ τθσ περίπτωςθσ ιβϋ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 22 του Ν. 2859/2000 και του 
άρκρου 19 του Ν. 4346/2015 (ΦΕΚ Α' 152/20-11-2015). 
 
Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε δϊδεκα (12) μινεσ από τθν επομζνθ τθσ υπογραφισ τθσ 
ςφμβαςθσ. 
 
Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο 
ΣΑΤΑΤΦΘΞΑ I τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  
 
ΜΤΙΦΗΤΙΡ ΑΟΑΘΕΥΗΥ 
Μριτιριο ανάκεςθσ τθσ Υφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά 
βάςει βζλτιςτθσ ποιότθτασ-τιμισ. 
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1.4 Θεςμικό πλαίςιο 
 
Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατ’ 
εξουςιοδότθςθ αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ: 

 

- του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δθμόςιεσ Υυμβάςεισ Ζργων, Σρομθκειϊν και Χπθρεςιϊν 
(προςαρμογι ςτισ Ρδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»  

- του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Μράτοσ: οργάνωςθ, λειτουργία & διαφάνεια τθσ 
Μυβζρνθςθσ, των κυβερνθτικϊν οργάνων & τθσ κεντρικισ δθμόςιασ διοίκθςθσ» και ιδίωσ του 
άρκρου 37  

- του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίασ για το Ελεγκτικό Υυνζδριο, 
ολοκλθρωμζνο νομοκετικό πλαίςιο για τον προςυμβατικό ζλεγχο, τροποποιιςεισ ςτον 
Μϊδικα Οόμων για το Ελεγκτικό Υυνζδριο, διατάξεισ για τθν αποτελεςματικι απονομι τθσ 
δικαιοςφνθσ και άλλεσ διατάξεισ» και ιδίωσ των άρκρων 324-337  

- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Υφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Υυμβάςεων και 
Μεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Ξθτρϊου Δθμοςίων Υυμβάςεων…»,  

- του άρκρου 4 του π.δ. 118/07 (Α’ 150)  
- του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Ματαχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο 

νομαρχιακό και τοπικό Φφπο και άλλεσ διατάξεισ»,  
- του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί μεταςχθματιςμοί και εναρμόνιςθ του νομοκετικοφ 

πλαιςίου με τισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
υμβουλίου τθσ 16θσ Απριλίου 2014 για τθν ζκδοςθ θλεκτρονικϊν τιμολογίων ςτο πλαίςιο 
δθμόςιων ςυμβάςεων και λοιπζσ διατάξεισ»  

- του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονιςμόσ εξζταςθσ προδικαςτικϊν προςφυγϊν ενϊπιων τθσ 
Α.Ε.Π.Π.»  

- τθσ υπ' αρικμ. 57654/22.05.2017 Απόφαςθσ του Τπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ με κζμα 
: “Ρφκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ 
Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ)” (Β’ 1781)  

- τθσ υπϋαρικμ. 64233/08.06.2021 (Βϋ2453/ 09.06.2021) Μοινισ Απόφαςθσ των Χπουργϊν 
Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων και Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ με κζμα «Ρυκμίςεισ τεχνικϊν 
ηθτθμάτων που αφοροφν τθν ανάκεςθ των Δθμοςίων υμβάςεων Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν 
με χριςθ των επιμζρουσ εργαλείων και διαδικαςιϊν του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν 
Δθμοςίων υμβάςεων (ΕΗΔΗ)»  

- τθσ αρικμ. Μ.Χ.Α. οικ. 60967 ΕΠ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονικι Σιμολόγθςθ ςτο 
πλαίςιο των Δθμόςιων υμβάςεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Αϋ44)  

- τθσ αρικμ. 63446/2021 Μ.Χ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Κακοριςμόσ Εκνικοφ Μορφότυπου 
θλεκτρονικοφ τιμολογίου ςτο πλαίςιο των Δθμοςίων υμβάςεων».  

- του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μθτρϊο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκςυγχρονιςμόσ τθσ 
Επιμελθτθριακισ Νομοκεςίασ»  

- του ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδφω ςτθν Ελλάδα και άλλεσ διατάξεισ» και ιδίωσ των άρκρων 
85 επ.  

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

- του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ»  
- τθσ παρ. Η του Ο. 4152/2013 (Α’ 107) «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 

2011/7 τθσ 16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ 
ςυναλλαγζσ»,  

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

- του ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψθφιακι Διακυβζρνθςθ (Ενςωμάτωςθ ςτθν Ελλθνικι Νομοκεςία 
τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2016/2102 και τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικζσ Επικοινωνίεσ 
(Ενςωμάτωςθ ςτο Ελλθνικό Δίκαιο τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2018/1972 και άλλεσ διατάξεισ»,  

- του π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και 
ςτοιχεία»  

- του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ»  
- του ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ» 

και ιδίωσ των άρκρων 1,2, 7, 11 και 13 ζωσ 15,  
- του ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματικι Ιδιοκτθςία, υγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά 

Θζματα»,  
- του Μανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του ΕΜ και του Υυμβουλίου, τθσ 27θσ Απριλίου 2016, για τθν 

προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων προςωπικοφ 
χαρακτιρα και για τθν ελεφκερθ κυκλοφορία των δεδομζνων αυτϊν και τθν κατάργθςθ τθσ 
οδθγίασ 95/46/ΕΜ (Γενικόσ Μανονιςμόσ για τθν Σροςταςία Δεδομζνων) (Μείμενο που 
παρουςιάηει ενδιαφζρον για τον ΕΡΧ) OJ L 119,  

- του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχι Προςταςίασ Δεδομζνων Προςωπικοφ Χαρακτιρα, μζτρα 
εφαρμογισ του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου 
τθσ 27θσ Απριλίου 2016 για τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ 
δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και ενςωμάτωςθ ςτθν εκνικι νομοκεςία τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 
2016/680 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 2016 και 
άλλεσ διατάξεισ»,  

- του Πλαιςίου ποιοτικϊν προδιαγραφϊν για ΕΚ 79732/27-07-2020 τθσ ΕΧΥΕΜΦ αλλά και του 
εγγράφου 102768/01-10-2020 με διευκρινιςτικζσ οδθγίεσ,  

 Φθν με Αρ. πρωτ. 3262/26-10-2018 (ΑΔΑ: Ω7597ΝΨ-ΞΘΞ) Απόφαςθ Ζνταξθσ και τθν με Αρ. 
πρωτ. 1982/28.05.2021 (ΑΔΑ: ΨΑΠΟ7ΝΨ-ΩΠΦ) 1θ Φροποποίθςθ Απόφαςθ Ζνταξθσ τθσ πράξθσ 
«Υυμβουλευτικι Χποςτιριξθ και Αναβάκμιςθ Δεξιοτιτων Ανζργων ςτουσ Φομείσ 
Ξεταποιθτικισ Δραςτθριότθτασ & Εξωςτρζφειασ Γουνοποιίασ» με κωδικό ΡΣΥ 5030687, ςτο 
Ε.Σ. «Δυτικι Ξακεδονία 2014-2020». 

 Φθν από 26.03.2021 Απόφαςθ του φορζα «ΕΣΙΞΕΝΘΦΘΤΙΡ ΜΑΥΦΡΤΙΑΥ» περί Ζγκριςθσ 
Απόφαςθσ Χλοποίθςθσ με Κδια Ξζςα του Χποζργου 1 «Υυντονιςμόσ και Διαχείριςθ τθσ 
Σράξθσ» τθσ Σράξθσ «Υυμβουλευτικι Χποςτιριξθ και Αναβάκμιςθ Δεξιοτιτων Ανζργων ςτουσ 
Φομείσ Ξεταποιθτικισ Δραςτθριότθτασ & Εξωςτρζφειασ Γουνοποιίασ» με κωδικό ΡΣΥ 
5030687, ςτο Ε.Σ. «Δυτικι Ξακεδονία 2014-2020»). 

 Φθν υπ' αρ. πρωτ. 938/16.03.2022 απόφαςθ τθσ Ειδικισ Χπθρεςίασ Διαχείριςθσ του Ε.Σ. 
«Δυτικι Ξακεδονία 2014-2020», με τθν οποία διατυπϊνεται θ Θετικι Γνϊμθ τθσ για το 
τεφχοσ δθμοπράτθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ 
 Φο πρακτικό τθσ από 4/27.04.2022  ςυνεδρίαςθσ του Δ.Υ. του Επιμελθτθρίου Μαςτοριάσ που 

αφορά ςτθν απόφαςθ περί διενζργειασ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ και περί ζγκριςθσ του 
Φεφχουσ Διακιρυξθσ του θλεκτρονικοφ ανοικτοφ διαγωνιςμοφ με αντικείμενο τθν Ανάδειξθ 
Αναδόχου τθσ Υφμβαςθσ τθσ Σράξθσ «Υυμβουλευτικι Χποςτιριξθ και Αναβάκμιςθ Δεξιοτιτων 
Ανζργων ςτουσ Φομείσ Ξεταποιθτικισ Δραςτθριότθτασ & Εξωςτρζφειασ Γουνοποιίασ» με 
κωδικό ΡΣΥ 5030687 
 Φο πρακτικό τθσ από 4/27.04.2022 ςυνεδρίαςθσ του Δ.Υ του Επιμελθτθρίου Μαςτοριάσ που 

αφορά ςτθ ςυγκρότθςθ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ για τθν Ανάδειξθ 
Αναδόχου τθσ Υφμβαςθσ τθσ Σράξθσ «Υυμβουλευτικι Χποςτιριξθ και Αναβάκμιςθ Δεξιοτιτων 
Ανζργων ςτουσ Φομείσ Ξεταποιθτικισ Δραςτθριότθτασ & Εξωςτρζφειασ Γουνοποιίασ» με 
κωδικό ΡΣΥ 5030687, ςτο Ε.Σ. «Δυτικι Ξακεδονία 2014-2020»). 
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- των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν 
διατάξεων που αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ 
παροφςασ, κακϊσ και του ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, 
κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και 
εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω.  
 

 

1.5 Σροκεςμία παραλαβισ προςφορϊν και διενζργεια διαγωνιςμοφ 
 

Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ 15/06/2022 και ϊρα 18:00, 
δεδομζνθσ τθσ χριςθσ του άρκρου 27 παρ. 2 του Ο. 4412/2016.  
 
Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Υυςτιματοσ Θλεκτρονικϊν 
Δθμοςίων Υυμβάςεων (Ε.Υ.Θ.Δ.Θ.Υ.), του ΡΣΥ ΕΥΘΔΘΥ θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ 
Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr, τθν 21/06/2022, θμζρα Φρίτθ και ϊρα 11:00π.μ. 
*αποςφράγιςθ δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ-τεχνικϊν προςφορϊν+. 
 
 
1.6 Δθμοςιότθτα 

 
Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο  
Θ προκιρυξθ και το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκαν ςτο Μεντρικό 
Θλεκτρονικό Ξθτρϊο Δθμοςίων Υυμβάςεων (ΜΘΞΔΘΥ).  
 
Φα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκαν ςτθ ςχετικι θλεκτρονικι 
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτο ΕΥΘΔΘΥ, θ οποία ζλαβε Υυςτθμικό Αφξοντα 
Αρικμό: 160873 και αναρτικθκαν ςτθ Διαδικτυακι Σφλθ (www.promitheus.gov.gr) του ΡΣΥ 
ΕΥΘΔΘΥ.  
 
Σερίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ δθμοςιεφεται και ςτον Ελλθνικό Φφπο, ςφμφωνα με το 
άρκρο 66 του Ο. 4412/2016, ςτισ 18/05/2022 ςτθν εφθμερίδα «ΥΕΟΦΤΑ». 
 
Σερίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ (ιςτ) τθσ παραγράφου 3 
του άρκρου 76 του Ο.4727/2020, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ ΔΙΑΧΓΕΙΑ).  
 
Θ Διακιρυξθ καταχωρικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ 
διεφκυνςθ (URL): http://www.kastoriachamber.grςτισ 16/05/2022. 
 
 
1.7 Αρχζσ εφαρμοηόμενεσ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ 
 

Ρι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 
α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον 

επιλεγοφν, τισ υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ 
Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Σαράρτθμα Χ του 
Σροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων ελζγχεται και 
βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων ςυμβάςεων και τισ 

 

http://www.kastoriachamber.gr/
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αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ 
αρμοδιότθτάσ τουσ, 

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

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

2.1 Γενικζσ Σλθροφορίεσ 
 

2.1.1 Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 
Φα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν ζννοια τθσ περιπτ. 14 τθσ παρ. 1 του άρκρου 2 του Ο. 
4412/2016 για τον παρόντα διαγωνιςμό είναι τα ακόλουκα : 
1. Θ με αρ. 1/2022 διακιρυξθ τθσ Υφμβαςθσ (ΑΔΑΞόπωσ ζλαβε μετά τθ δθμοςίευςθςτο 

ΜΘΞΔΘΥ) 
2. Φο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Υφμβαςθσ (ΕΕΕΥ) 
3. Θ παροφςα διακιρυξθ και τα παραρτιματά τθσ, 
4. Φυχόν ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ και διευκρινίςεισ που κα παραςχεκοφν από τθν 

Ανακζτουςα αρχι 
5. Φο ςχζδιο τθσ Υφμβαςθσ με τα παραρτιματά τθσ.  

 
2.1.2 Επικοινωνία – Σρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ Υφμβαςθσ 

λεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 
κακϊσ και όλεσ οι ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, εκτελοφνται με τθ 
χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Υυςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Υυμβάςεων (ΕΥΘΔΘΥ), 
μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr. 
 

2.1.3 Σαροχι Διευκρινίςεων 
Φα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά, το αργότερο δζκα (10) 
θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, δθλαδι μζχρι τθν 05/06/2022 
(ϊρα 18:00) και απαντϊνται αντίςτοιχα ςτο δικτυακό τόπο του διαγωνιςμοφ μζςω τθσ 
Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr, του Ε.Υ.Θ.ΔΘ.Υ. Αιτιματα παροχισ 
ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ ςτο 
ςφςτθμα οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι από εκείνουσ που διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που 
τουσ ζχουν χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) και απαραίτθτα το θλεκτρονικό 
αρχείο με το κείμενο των ερωτθμάτων είναι ψθφιακά υπογεγραμμζνο. Αιτιματα παροχισ 
διευκρινιςεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το θλεκτρονικό αρχείο που τα 
ςυνοδεφει δεν είναι ψθφιακά υπογεγραμμζνο, δεν εξετάηονται.  
 

Θ Ανακζτουςα Αρχι παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι οι 
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων 
πλθροφοριϊν για τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 
α)  όταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον 

οικονομικό φορζα ζγκαιρα, δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο τζςςερισ (4) θμζρεσ πριν 
από τθν προκεςμία που ορίηεται για τθν παραλαβι των προςφορϊν. 

β) όταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ.  
 

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

ταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν 
προετοιμαςία κατάλλθλων προςφορϊν, θ παράταςθ τθσ προκεςμίασ εναπόκειται ςτθ διακριτικι 
ευχζρεια τθσ ανακζτουςασ αρχισ. 
Φροποποίθςθ των όρων τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ (πχ αλλαγι/μετάκεςθ τθσ καταλθκτικισ 
θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν κακϊσ και ςθμαντικζσ αλλαγζσ των εγγράφων τθσ 
ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τθν προθγοφμενθ παράγραφο) δθμοςιεφεται ςτο ΜΘΞΔΘΥ. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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2.1.4 Γλϊςςα 

Φα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Φυχόν ενςτάςεισ ι 
προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 
 

Ρι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι 
ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.  
 

Φα αλλοδαπά δθμόςια και ιδιωτικά ζγγραφα ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι 
γλϊςςα, επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ κείμενεσ διατάξεισ τθσ εκνικισ 
νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το 
ζγγραφο. 
 

Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα -εταιρικά ι μθ- με ειδικό τεχνικό 
περιεχόμενο, δθλαδι ζντυπα με αμιγϊσ τεχνικά χαρακτθριςτικά, όπωσ αρικμοφσ, αποδόςεισ ςε 
διεκνείσ μονάδεσ, μακθματικοφσ τφπουσ και ςχζδια, που είναι δυνατόν να διαβαςτοφν ςε κάκε 
γλϊςςα και δεν είναι απαραίτθτθ θ μετάφραςθ τουσ, μποροφν να υποβάλλονται ςε άλλθ 
γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι. 
 

Μάκε μορφισ επικοινωνία με τθν Ανακζτουςα Αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, 
κα γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 
 

2.1.5 Εγγυιςεισ 
1. Ρι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 «Εγγφθςθ Υυμμετοχισ»και 4.1. «Εγγφθςθ 
Μαλισ Εκτζλεςθσ» εκδίδονται από πιςτωτικά ι χρθματοδοτικά ιδρφματα ι αςφαλιςτικζσ  
επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια των περιπτϊςεων β’ και γ’ τθσ παρ. 1 του άρκρου 14 του ν. 
4364/2016 (Α’13), που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ – μζλθ τθσ ΕυρωπαϊκισΖνωςθσ ι του 
Ευρωπαϊκοφ Ρικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΥΔΥ και ζχουν, το δικαίωμα αυτό. 
Ξποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Φ.Ξ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Φαμείου 
Σαρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν 
ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Φαμείο 
Σαρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ 
εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα. 
 

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

2. Ρι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία:  
α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β) τον εκδότθ, γ) τθν Ανακζτουςα Αρχι προσ τθν οποία 
απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ 
επωνυμία, τον Α.Φ.Ξ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ 
εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ), 
η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ 
παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ 
κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα ςτοιχεία τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν του διαγωνιςμοφ, 
κ) τθν θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον 
εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν 
μετά από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν 
περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ 
ςχετικισ ςφμβαςθσ.  
Θ περ. αα’ του προθγοφμενου εδαφίου η’ δεν εφαρμόηεται για τισ εγγυιςεισ που παρζχονται με 
γραμμάτιο του Φαμείου Σαρακατακθκϊν και Δανείων. 
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Ρι εγγυθτικζσ επιςτολζσ ςυντάςςονται ςφμφωνα με τα υποδείγματα του Σαραρτιματοσ IV τθσ 
παροφςθσ. 
 

Η Ανακζτουςα Αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να 
διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ και αποτυπϊνει το αποτζλεςμα ςτα ςχετικά πρακτικά 
αξιολόγθςθσ του διαγωνιςμοφ. 
 

2.1.6 Σροςωπικά Δεδομζνα 
Θ ανακζτουςα αρχι ενθμερϊνει το φυςικό πρόςωπο που υπογράφει τθν προςφορά ωσ 
Σροςφζρων ι ωσ Οόμιμοσ Εκπρόςωποσ Σροςφζροντοσ, ότι θ ίδια ι και τρίτοι, κατ’ εντολι και για 
λογαριαςμό τθσ, κα επεξεργάηονται προςωπικά δεδομζνα που περιζχονται ςτουσ φακζλουσ τθσ 
προςφοράσ και τα αποδεικτικά μζςα τα οποία υποβάλλονται ςε αυτιν, ςτο πλαίςιο του 
παρόντοσ Διαγωνιςμοφ, για το ςκοπό τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν και τθσ ενθμζρωςθσ 
ζτερων ςυμμετεχόντων ςε αυτόν, λαμβάνοντασ κάκε εφλογο μζτρο για τθ διαςφάλιςθ του 
απόρρθτου και τθσ αςφάλειασ τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων και τθσ προςταςίασ τουσ από 
κάκε μορφισ ακζμιτθ επεξεργαςία, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ περί 
προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων, κατά τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτθν αναλυτικι 
ενθμζρωςθ που επιςυνάπτεται ςτθν παροφςα. 
 
2.2 Δικαίωμα Υυμμετοχισ – Μριτιρια Σοιοτικισ Επιλογισ 
 

2.2.1 Δικαίωμαςυμμετοχισ 
1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι 

νομικά πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι 
εγκατεςτθμζνα ςε: 

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 
β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Ρικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ρ.Χ.), 
γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΥΔΥ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ 

δθμόςια ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Σαραρτιματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τισ γενικζσ 
ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Σροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Υυμφωνίασ, 
κακϊσ και  

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

        Υτο βακμό που καλφπτονται από τα Σαραρτιματα 1, 2, 4, 5 6 και 7 και τισ γενικζσ 
ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Σροςαρτιματοσ I τθσ ΥΔΥ, κακϊσ και τισ λοιπζσ 
διεκνείσ ςυμφωνίεσ από τισ οποίεσ δεςμεφεται θ Ζνωςθ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ 
επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ οικονομικοφσ φορείσ των 
χωρϊν που ζχουν υπογράψει τισ εν λόγω ςυμφωνίεσ μεταχείριςθ εξίςου ευνοϊκι με 
αυτιν που επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ οικονομικοφσ 
φορείσ τθσ Ζνωςθσ.  

2. Ρικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει είτε μεμονωμζνα είτε ωσ μζλοσ ζνωςθσ. Ρι ενϊςεισ 
οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ.   

3. Υτισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ 
ευκφνονται ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον, για τθν 
εκπλιρωςθ όλων των απορρεουςϊν, από τα ζγγραφα τθσ, Υφμβαςθσ, υποχρεϊςεϊν τουσ. 
Φυχόν υφιςτάμενεσ μεταξφ τουσ ςυμφωνίεσ, περί κατανομισ των ευκυνϊν τουσ, ζχουν ιςχφ 
μόνον ςτισ εςωτερικζσ τουσ ςχζςεισ και ςε καμία περίπτωςθ δεν δφνανται να προβλθκοφν 
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ζναντι τθσ  Ανακζτουςασ Αρχισ ωσ λόγοσ  απαλλαγισ του ενόσ  μζλουσ  από  τισ ευκφνεσ και 
τισ υποχρεϊςεισ του άλλου ι των άλλων μελϊν για τθν ολοκλιρωςθ τθσ Υφμβαςθσ.    

4. Υε περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ είναι ζνωςθ και κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ τθσ 
Υφμβαςθσ, οποιαδιποτε από τα Ξζλθ τθσ, εξαιτίασ ανικανότθτασ για οποιοδιποτε λόγο ι 
λόγω ανωτζρασ βίασ, δεν μπορεί να ανταποκρικεί ςτισ υποχρεϊςεισ του, τα υπόλοιπα Ξζλθ 
ςυνεχίηουν να ζχουν τθν ευκφνθ ολοκλιρωςθσ τθσ Υφμβαςθσ με τουσ ίδιουσ όρουσ. Θ κρίςθ 
για τθ δυνατότθτα εκπλιρωςθσ ι μθ των όρων τθσ Υφμβαςθσ εναπόκειται ςτθ διακριτικι 
ευχζρεια τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Υε αρνθτικι περίπτωςθ, θ Ανακζτουςα Αρχι δφναται να 
καταγγείλει τθ Υφμβαςθ.  

5. Επίςθσ οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ κα πρζπει να πλθροφν τισ κατ’ 
ελάχιςτον προχποκζςεισ που τίκενται ςτο υπ’ αρ. Σρωτ. 79732(27-7-2020) “πλαίςιο 
ποιοτικϊν προδιαγραφϊν για τον ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ ςυγχρθματοδοτοφμενων 
από το Ευρωπαϊκό Μοινωνικό Φαμείο (ΕΜΦ) προγραμμάτων Υυνεχιηόμενθσ Επαγγελματικισ 
Ματάρτιςθσ (ΥΕΜ) τθσ Εκνικισ Αρχισ Υυντονιςμοφ (ΕΑΥ) / Ειδικισ Χπθρεςίασ Υυντονιςμοφ και  
Σαρακολοφκθςθσ Δράςεων ΕΜΦ (ΕΧΥΕΜΦ). 

 
 

2.2.2 Εγγφθςθςυμμετοχισ 
2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, 
κατατίκεται από τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ), εγγυθτικι επιςτολι 
ςυμμετοχισ, που ανζρχεται ςτο ποςό των Χιλίων επτακοςίων είκοςι πζντε ευρϊ και πενιντα 
εννζα λεπτϊν (1.725,59€) θ οποία αντιςτοιχεί ςτο 1% τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. 
 

Υτθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο 
ότι θ εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν 
ζνωςθ. 
 

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει για τριάντα (30) τουλάχιςτον θμζρεσ μετά από τθ λιξθ 
του χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ τθσ παραγράφου 2.4.5 «Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν»τθσ 
παροφςασ, άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται. Θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ 
προςφοράσ, να ηθτά από τον προςφζροντα να παρατείνει, πριν τθ λιξθ τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ 
τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ. 
 

Ρι πρωτότυπεσ εγγυιςεισ ςυμμετοχισ, πλθν των εγγυιςεων που εκδίδονται θλεκτρονικά, 
προςκομίηονται, ςε κλειςτό φάκελο με ευκφνθ του οικονομικοφ φορζα, το αργότερο πριν τθν 
θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ των προςφορϊνπου ορίηεται ςτθν παρ. 3.1 τθσ παροφςασ 
άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, μετά από γνϊμθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ. 
 

Θ προςφορά οικονομικοφ φορζα που παρζλειψε να προςκομίςει τθν απαιτοφμενθ εγγφθςθ 
ςυμμετοχισ απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου. 
Θ απόφαςθ απόρριψθσ τθσ προςφοράσ εκδίδεται πριν από τθν ζκδοςθ οποιαςδιποτε άλλθσ 
απόφαςθσ ςχετικά με τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ςφμβαςθσ. 
 
2.2.2.2.Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ 
καλισ εκτζλεςθσ.  
 

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα 
οριηόμενα ςτθν παρ. 3 του άρκρου 72 του ν. 4412/2016.  
 

2.2.2.3. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, αν ο προςφζρων:  
α) αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ αυτισ,  
β) παρζχει εν γνϊςει του ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτα άρκρα 2.2.3 ζωσ 

2.2. 8 τθσ παροφςασ   
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γ) δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα δικαιολογθτικά που προβλζπονται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 
(παράγραφοι 2.2.9 και 3.2)  

δ) δεν προςζλκει εγκαίρωσ για υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ  
ε) υποβάλει μθ κατάλλθλθ προςφορά με τθν ζννοια τθσ περ. 46 τθσ παρ.1 του άρκρου 2, του ν. 

4412/2016 
ςτ) δεν ανταποκρικεί ςτθ ςχετικι πρόςκλθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ να εξθγιςει τθν τιμι ι το 

κόςτοσ τθσ προςφοράσ του εντόσ τθσ τεκείςασ προκεςμίασ και θ προςφορά του απορριφκεί 
η) ςτισ περιπτϊςεισ των παρ. 3, 4 και 5 του άρκρου 103, περί πρόςκλθςθσ για υποβολι 

δικαιολογθτικϊν, από τον προςωρινό ανάδοχο, αν, κατά τον ζλεγχο των παραπάνω 
δικαιολογθτικϊν, ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 3.2 και 3.4 τθσ παροφςασ, διαπιςτωκεί ότι τα 
ςτοιχεία που δθλϊκθκαν ςτο ΕΕΕΥ είναι εκ προκζςεωσ απατθλά, ι ότι ζχουν υποβλθκεί 
πλαςτά αποδεικτικά ςτοιχεία, ι αν, από τα παραπάνω δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν 
νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφεται θ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ 
παραγράφου 2.2.3 ι θ πλιρωςθ μιασ ι περιςςότερων από τισ απαιτιςεισ των κριτθρίων 
ποιοτικισ επιλογισ. 

 
2.2.3 Σροχποκζςεισ Υυμμετοχισ -Νόγοι αποκλειςμοφ 

Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) 
οικονομικόσ φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο 
φυςικό ι νομικό πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν 
φορζων) ζνασ ι περιςςότεροι από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ: 
 
2.2.3.1 Ζχει εκδοκεί εισ βάροσ τουσ αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζνα από 
ταακόλουκα εγκλιματα:  
α)  ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-

πλαίςιο 2008/841/ΔΕΧ του Υυμβουλίου τθσ 24θσ Ρκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ 
του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42), και τα εγκλιματα του άρκρου 
187 του Σοινικοφ Μϊδικα (εγκλθματικι οργάνωςθ) 

β) ενεργθτικι δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ 
τθσ δωροδοκίασςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Μοινοτιτων ι των 
κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 
2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΧ του Υυμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν 
καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ 
και όπωσ ορίηεται ςτο εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ φορζα, και τα εγκλιματα των άρκρων 
159Α (δωροδοκία πολιτικϊν προςϊπων), 236 (δωροδοκία υπαλλιλου), 237 παρ. 2-4 
(δωροδοκία δικαςτικϊν λειτουργϊν), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροισ - μεςάηοντεσ),  396 
παρ. 2 (δωροδοκία ςτον ιδιωτικό τομζα) του Σοινικοφ Μϊδικα 

γ)  απάτθ, εισ βάροσ των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ζνωςθσ, κατά τθν ζννοια των άρκρων 
3 και 4 τθσ Ρδθγίασ (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκοφ Μοινοβουλίου και του Υυμβουλίου τθσ 
5θσ Ιουλίου 2017 ςχετικά με τθν καταπολζμθςθ, μζςω του ποινικοφ δικαίου, τθσ απάτθσ εισ 
βάροσ των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ζνωςθσ (L 198/28.07.2017) και τα εγκλιματα των 
άρκρων 159Α (δωροδοκία πολιτικϊν προςϊπων), 216 (πλαςτογραφία), 236 (δωροδοκία 
υπαλλιλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαςτικϊν λειτουργϊν), 242 (ψευδισ βεβαίωςθ, 
νόκευςθ κ.λπ.), 374 (διακεκριμζνθ κλοπι), 375 (υπεξαίρεςθ), 386 (απάτθ), 386Α (απάτθ με 
υπολογιςτι), 386Β (απάτθ ςχετικι με τισ επιχορθγιςεισ), 390 (απιςτία) του Σοινικοφ Μϊδικα 
και των άρκρων 155 επ. του Εκνικοφ Φελωνειακοφ Μϊδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά 
ςτρζφονται κατά των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι ςυνδζονται με 
τθν προςβολι αυτϊν των ςυμφερόντων, κακϊσ και τα εγκλιματα των άρκρων 23 
(διαςυνοριακι απάτθ ςχετικά με τον ΦΣΑ) και 24 (επικουρικζσ διατάξεισ για τθν ποινικι 
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προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ) του ν. 4689/2020 (Α’ 
103). 

δ)  τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ 
ορίηονται, αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 3-4 και 5-12 τθσ Ρδθγίασ (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκοφ 
Μοινοβουλίου και του Υυμβουλίου τθσ 15θσ Ξαρτίου 2017 για τθν καταπολζμθςθ τθσ 
τρομοκρατίασ και τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ - πλαιςίου 2002/475/ΔΕΧ του 
Υυμβουλίου και για τθν τροποποίθςθ τθσ απόφαςθσ 2005/671/ΔΕΧ του Υυμβουλίου (EE L 
88/31.03.2017) ι θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ 
ορίηονται ςτο άρκρο 14 αυτισ, και τα εγκλιματα των άρκρων 187Α και 187Β του Σοινικοφ 
Μϊδικα, κακϊσ και τα εγκλιματα των άρκρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’ 103),  

ε)  νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, 
όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Ρδθγίασ (ΕΕ) 2015/849του Ευρωπαϊκοφ 
Μοινοβουλίου και του Υυμβουλίου τθσ 20θσ Ξαΐου 2015, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ 
χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από 
παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι για τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ τθν τροποποίθςθ του 
κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκοφ Μοινοβουλίου και του Υυμβουλίου, και 
τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΜ του Ευρωπαϊκοφ Μοινοβουλίου και του Υυμβουλίου 
και τθσ οδθγίασ 2006/70/ΕΜ τθσ Επιτροπισ (EE L 141/05.06.2015) και τα εγκλιματα των 
άρκρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139), 

ςτ)    παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ 
Ρδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Μοινοβουλίου και του Υυμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 
2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν 
προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 
2002/629/ΔΕΧ του Υυμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), και τα εγκλιματα του άρκρου 
323Α του Σοινικοφ κϊδικα (εμπορία ανκρϊπων). 

 

Ρ οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε  
αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ 
οργάνου του ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό. 
Υτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Σ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ρ.Ε. και 
Ε.Ε.) και ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν (IKE), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου 
αφορά ςτουσ διαχειριςτζσ.  
 Υτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου 

αφορά ςτον Διευκφνοντα Υφμβουλο, τα μζλθ του Διοικθτικοφ Υυμβουλίου, κακϊσ και τα 
πρόςωπα ςτα οποία με απόφαςθ του Διοικθτικοφ Υυμβουλίου ζχει ανατεκεί το ςφνολο 
τθσ διαχείριςθσ και εκπροςϊπθςθσ τθσ εταιρείασ. 

 Υτισ περιπτϊςεισ των ςυνεταιριςμϊν, τα μζλθ του Διοικθτικοφ Υυμβουλίου. 
 Υτισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπωντον κατά περίπτωςθ νόμιμο εκπρόςωπο 

 

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (ςτ) θ κατά τα ανωτζρω, περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει 
κακοριςτεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ 
καταδίκθσ με αμετάκλθτθ απόφαςθ. 
 
2.2.3.2. 
Υτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ : 
α) όταν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι 

φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι 
διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ 
όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ  ι τθν εκνικι νομοκεςία ι  
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β) όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο οικονομικόσ 
φορζασ ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

Αν ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι 
υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια 
όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ. 
Ρι υποχρεϊςεισ των περ. α’ και β’ τθσ παρ. 2.2.3.2  κεωρείται ότι δεν ζχουν ακετθκεί εφόςον δεν 
ζχουν καταςτεί λθξιπρόκεςμεσ ι εφόςον αυτζσ ζχουν υπαχκεί ςε δεςμευτικό διακανονιςμό που 
τθρείται. 
 

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

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

2.2.3.4. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, 
προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ :  
(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 

4412/2016,  
(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό 

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

(γ) εάν, με τθν επιφφλαξθ τθσ παραγράφου 3β του άρκρου 44 του ν. 3959/2011 (Α’ 93) περί 
ποινικϊν κυρϊςεων και άλλων διοικθτικϊν ςυνεπειϊν, θ ανακζτουςα αρχι διακζτει 
επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ φορζασ 
ςυνιψε ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του 
ανταγωνιςμοφ,  

δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 
4412/2016 δεν μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, 
μζςα,  

(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του 
οικονομικοφ φορζα κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο 
παρεμβατικά, μζςα,  
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(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ 
απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με 
ανακζτοντα φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν 
πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ 
κυρϊςεισ,  

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

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

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

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (κ) θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με 
αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία ζκδοςθσ πράξθσ 
που βεβαιϊνει το ςχετικό γεγονόσ. 
 
 

2.2.3.5. Δεν ζχει εφαρμογι ςτθν παροφςα 
 
2.2.3.6. Ρ οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ 
διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω 
πράξεων ι παραλείψεϊν του, είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω 
περιπτϊςεισ. 
 
2.2.3.7.Ρικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.3.1, και ςτθν παράγραφο 2.2.3.4, εκτόσ από τθν περ. β’ αυτισ, μπορεί να 
προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει ότι τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να 
αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). 
Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν αποκλείεται από τθ 
διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Για τον ςκοπό αυτόν, ο οικονομικόσ φορζασ αποδεικνφει ότι ζχει 
καταβάλει ι ζχει δεςμευκεί να καταβάλει αποηθμίωςθ για ηθμίεσ που προκλικθκαν από το 
ποινικό αδίκθμα ι το παράπτωμα, ότι ζχει διευκρινίςει τα γεγονότα και τισ περιςτάςεισ με 
ολοκλθρωμζνο τρόπο, μζςω ενεργοφ ςυνεργαςίασ με τισ ερευνθτικζσ αρχζσ, και ζχει λάβει 
ςυγκεκριμζνα τεχνικά και οργανωτικά μζτρα, κακϊσ και μζτρα ςε επίπεδο προςωπικοφ 
κατάλλθλα για τθν αποφυγι περαιτζρω ποινικϊν αδικθμάτων ι παραπτωμάτων. Φα μζτρα που 
λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και 
τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν 
ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. 
Ρικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, με τελεςίδικθ 
απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ 
παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο του 
αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ. 
 

2.2.3.8.Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν 
προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 
του ν. 4412/2016. 
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2.2.3.9.Ρικονομικόσ φορζασ, ςε βάροσ του οποίου ζχει επιβλθκεί θ κφρωςθ του οριηόντιου 
αποκλειςμοφ ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ και για το χρονικό διάςτθμα που αυτι ορίηει, 
αποκλείεται από τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ. 
 
 
ΜΤΙΦΗΤΙΑ ΕΣΙΝΡΓΗΥ 

2.2.4 Ματαλλθλότθταάςκθςθσεπαγγελματικισ δραςτθριότθτασ 
Ρι οικονομικοί φορείσ που κα ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία για τθ ςφναψθ τθσ παροφςασ 
ςφμβαςθσ απαιτείται να αςκοφν δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο του 
προκθρυςςόμενου ζργου τθσ ςφμβαςθσ. 
 
Ρι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 
απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι μθτρϊα που τθροφνται ςτο 
κράτοσ εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο 
Σαράρτθμα XI του Σροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016. 
 
Εφόςον οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν ειδικι ζγκριςθ ι να είναι μζλθ 
ςυγκεκριμζνου οργανιςμοφ για να μποροφν να παράςχουν τθ ςχετικι υπθρεςία ςτθ χϊρα 
καταγωγισ τουσ, θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να τουσ ηθτεί να αποδείξουν ότι διακζτουν τθν 
ζγκριςθ αυτι ι ότι είναι μζλθ του εν λόγω οργανιςμοφ ι να τουσ καλζςει να προβοφν ςε ζνορκθ 
διλωςθ ενϊπιον ςυμβολαιογράφου ςχετικά με τθν άςκθςθ του ςυγκεκριμζνου επαγγζλματοσ. 
 
Ρι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ κα πρζπει να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο οικείο 
επαγγελματικό μθτρϊο, εφόςον, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, απαιτείται θ εγγραφι τουσ για τθν 
υπό ανάκεςθ υπθρεςία. 
 
Υτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ 
Ρικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ρ.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ ΥΔΥ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που 
δεν εμπίπτουν ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ 
ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα. 
 
Ρι Σάροχοι Ματάρτιςθσ κα πρζπει να πλθροφν τισ προδιαγραφζσ του Μεφ. A.2: Διαδικαςία 
επιλογισ, παρακολοφκθςθσ και ελζγχου παροχϊν κατάρτιςθσ, του με ΑΣ 79732/27-7-2020 
(ΑΔΑ:6ΨΣΨ46ΞΦΝΤ-ΘΠΔ) εγγράφου τθσ Ειδικισ Χπθρεςίασ Υυντονιςμοφ και Σαρακολοφκθςθσ 
Δράςεων ΕΜΦ με κζμα  «Σλαίςιο ποιοτικϊν προδιαγραφϊν για τον ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ 
ςυγχρθματοδοτοφμενων από το Ευρωπαϊκό Μοινωνικό Φαμείο (ΕΜΦ) προγραμμάτων 
Υυνεχιηόμενθσ Επαγγελματικισ Ματάρτιςθσ (ΥΕΜ)» (Σαράρτθμα  VIII τθσ Διακιρυξθσ). 

 
Επιπλζον: 
α) Ρι Ρικονομικοί Φορείσ ςτθν Ελλάδα που είναι Μζντρα Δια Βίου Ξάκθςθσ Επιπζδου 1 ι 
Επιπζδου 2 απαιτείται  να διακζτουν τουλάχιςτον μία (1) αδειοδοτθμζνθ δομι και να διακζτουν 
Μτιριακι Χποδομι, ιτοι εγκαταςτάςεισ οι οποίεσ πλθροφν τισ Διατάξεισ του  Ο. 4093/2012 όπωσ 
ιςχφει και οι οποίεσ διακζτουν:  

(i) προςβαςιμότθτα ςε ΑμεΑ, ςφμφωνα με τον Μανονιςμό Υχεδιάηοντασ για λουσ, οικοδομικι 
άδεια που ζχει κεωρθκεί για ςφνδεςθ με τα δίκτυα κοινισ ωφζλειασ ι τα οριηόμενα ςτισ 
παραγράφουσ 6, 7 & 8 του άρκρου 107 του ν. 4495/2017 (Α’167), περί χριςθσ 
εκπαιδευτθρίου, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του κτιριοδομικοφ κανονιςμοφ και κατόψεισ με 
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χαρακτθριςμό χριςθσ των χϊρων και αποτφπωςθ τθσ προςβαςιμότθτασ ΑΞΕΑ, όπωσ 
απαιτείται και 

(ii) πιςτοποιθτικό πυροπροςταςίασ για χριςθ εκπαιδευτθρίου, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ 
διατάξεισ. 

(iii)  Ψπαρξθ ςτθ δομι αίκουςασ Φ.Σ.Ε. με κατ’ ελάχιςτον δζκα (10) Θ/Χ, που διακζτουν 
λογιςμικό με νόμιμθ άδεια χριςθσ. 

 
β) Ρι Φορείσ Σιςτοποίθςθσ Σροςϊπων κα πρζπει να είναι διαπιςτευμζνοι από το Εκνικό 
Υφςτθμα Διαπίςτευςθσ (Ε.ΥΧ.Δ.). 
 
γ) 
Επίςθσ,οιενδιαφερόμενοιφορείσγιαςυμμετοχιςτθδιαδικαςίατουπαρόντοσΔιαγωνιςμοφκαπρζπει
ναείναιεγγεγραμμζνοιςτονκατάλογοΙδιωτικϊνΦορζωνπαροχισυπθρεςιϊνΥυμβουλευτικισ και 
Επαγγελματικοφ Σροςανατολιςμοφ (ΥυΕΣ) του τθρεί ο ΕΡΣΣΕΣ κατ’ εφαρμογιτου 
άρκρου30παρ.2βτουΟόμου4111 (ΦΕΜ18/τ.Α/25-1-2013). 
 
Οι Πάροχοι κατάρτιςθσ δεν μπορεί να ταυτίηονται με τουσ Φορείσ  πιςτοποίθςθσ προςϊπων  (των 
αποφοίτων των προγραμμάτων κατάρτιςθσ) που αναλαμβάνουν να υλοποιιςουν τισ εξετάςεισ 
πιςτοποίθςθσ προςϊπων. 
 
Υε περίπτωςθ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ θ παροφςα απαίτθςθ δφναται να καλφπτεται ακροιςτικά 
από τα μζλθ τθσ. Θ ηθτοφμενθ ικανότθτα δεν επθρεάηεται από το ποςοςτό ςυμμετοχισ του κάκε 
φορζα ςτθν ζνωςθ / κοινοπραξία. Για το κριτιριο αυτό οι οικονομικοί φορείσ δεν δφνανται να 
ςτθρίηονται ςτθν ικανότθτα τρίτων. 
 

 
2.2.5 Ρικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια 

ςον αφορά τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία 
ςφναψθσ ςφμβαςθσ, οι υποψιφιοι οικονομικοί φορείσ κα πρζπει, επί ποινι αποκλειςμοφ, να 
ζχουν μζςο όρο κφκλου εργαςιϊν των τριϊν (3) τελευταίων διαχειριςτικϊν χριςεων (2018, 2019, 
2020) μεγαλφτερο ι ίςο του 100% του προχπολογιςμοφ τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ. 
 
Υε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ δραςτθριοποιείται για χρονικό διάςτθμα μικρότερο των τριϊν 
(3) τελευταίων διαχειριςτικϊν χριςεων (2018, 2019, 2020), τότε ο μζςοσ όροσ του κφκλου 
εργαςιϊν για όςεσ διαχειριςτικζσ χριςεισ δραςτθριοποιείται, κα πρζπει να είναι ίςοσ ι 
μεγαλφτεροσ του 100% του προχπολογιςμοφ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ςφμβαςθσ. 
 
Υε περίπτωςθ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ θ παραπάνω προχπόκεςθ μπορεί να καλφπτεται 
ακροιςτικά από όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ. Θ ηθτοφμενθ ικανότθτα δεν επθρεάηεται 
από το ποςοςτό ςυμμετοχισ του κάκε φορζα ςτθν ζνωςθ / κοινοπραξία.  
 
Ρ υποψιφιοσ Ανάδοχοσ, ςφμφωνα με τθν περί εταιρειϊν νομοκεςία τθσ χϊρασ όπου είναι 
εγκατεςτθμζνοσ, υποβάλλει Ιςολογιςμοφσ διαχειριςτικϊν χριςεων, ςε περίπτωςθ που 
υποχρεοφται ςτθν ζκδοςθ Ιςολογιςμϊν ι Διλωςθ του ςυνολικοφ φψουσ του ετιςιου κφκλου 
εργαςιϊν, ςε περίπτωςθ που δεν υποχρεοφται ςτθν ζκδοςθ Ιςολογιςμϊν. 
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2.2.6 Φεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 
Ρι υποψιφιοι οικονομικοί φορείσ για τθν παραδεκτι ςυμμετοχι τουσ πρζπει να πλθροφν τα 
παρακάτω κριτιρια τεχνικισ και επαγγελματικισ ικανότθτασ, άλλωσ θ προςφορά τουσ 
απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 
 
Ειδικότερα: 
 
1. Οα διακζτει εμπειρία ςτθν υλοποίθςθ αντίςτοιχων ζργων (ςυμβουλευτικισ, ςυνεχιηόμενθσ 
επαγγελματικισ κατάρτιςθσ και πιςτοποίθςθσ) που να αποδεικνφεται από τθν ολοκλιρωςθ κατά 
τθν τελευταία τριετία (2018, 2019, 2020).  Ρ υποψιφιοσ -ι ςε περίπτωςθ ζνωςθσ/ κοινοπραξίασ 
τουλάχιςτον ζνα μζλοσ τθσ- πρζπει να ζχει προβεί ςε εμπρόκεςμθ και προςικουςα ολοκλιρωςθ 
τουλάχιςτον:  

α) ενόσ (1) ζργου τουλάχιςτον ίςο με το 50% του προχπολογιςμοφτου προκθρυςςόμενου 
ζργου ςτο φυςικό αντικείμενο του οποίου να περιλαμβάνονται οι ενζργειεσ 
ςυμβουλευτικισ – κατάρτιςθσ και πιςτοποίθςθσ και 

β) ενόσ (1) ζργου, ανεξαρτιτωσ προχπολογιςμοφ, ςτο φυςικό αντικείμενο του οποίου να 
περιλαμβάνονται ενζργειεσ πιςτοποίθςθσ. 

 
Ωσ θμερομθνία ολοκλιρωςθσ νοείται θ θμερομθνία ολοκλιρωςθσ τθσ υλοποίθςθσ του 
αντικειμζνου του Ζργου, όπωσ αυτι αποδεικνφεται από το ςχετικό Αποδεικτικό Ρρκισ 
Χλοποίθςθσ (π.χ. Σρωτόκολλο παραλαβισ ι Βεβαίωςθ καλισ εκτζλεςθσ) και όχι θ θμερομθνία 
ζκδοςθσ του Αποδεικτικοφ. 
 

Υε περίπτωςθ που ζχουν υλοποιθκεί από Ζνωςθ εταιρειϊν, λαμβάνεται υπόψθ ο 
προχπολογιςμόσ του ζργου που ζχει υλοποιθκεί από τον προςφζροντα βάςει του ποςοςτοφ (%) 
ςυμμετοχισ του ςτθν Ζνωςθ και όχι ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ του ζργου.  
 

Υε περίπτωςθ Ζνωςθσ /κοινοπραξίασ θ παραπάνω απαίτθςθ ωσ προσ το πλικοσ των ηθτοφμενων 
ζργων δφναται να καλφπτεται ακροιςτικά από τα μζλθ τθσ ζνωςθσ/κοινοπραξίασ ι από 
οποιοδιποτε μζλοσ αυτισ. 
 
2.  Θα πρζπει να διακζτουν: 
α) Ρλοκλθρωμζνο Υφςτθμα Υυμβουλευτικισ (ΡΥΥ) για τθν ορκι υλοποίθςθ τθσ ςυμβουλευτικισ 

υποςτιριξθσ των ωφελουμζνων (όπωσ περιγράφεται αναλυτικά ςτο ΣΑΤΑΤΦΘΞΑ VIII τθσ 
Διακιρυξθσ). 

 
β) Σλθροφορικό Υφςτθμα διοικθτικισ υποςτιριξθσ(όπωσ αναφζρεται αναλυτικά ςτο 

ΣΑΤΑΤΦΘΞΑ VIII τθσ διακιρυξθσ). το οποίο δφναται να είναι ζνα οποιοδιποτεςφςτθμα, το 
οποίο κα πρζπει να αφορά τθν εν γζνει οργάνωςθ και λειτουργία του υποψιφιου Αναδόχου 
καιναδιακζτειλειτουργίαςυμβατιμετθνυποςτιριξθτωναπαιτοφμενωνδιαδικαςιϊνςχεδιαςμοφ
,παρακολοφκθςθσ και υλοποίθςθσ ςυγχρθματοδοτοφμενων ζργων και ειδικά των 
απαιτοφμενων διαδικαςιϊν επαλικευςιστουσ. 

 
γ) Αποδεδειγμζνθ ετοιμότθτα (διακεςιμότθτα) για χριςθ Ρλοκλθρωμζνου Υυςτιματοσ 

Φθλεκατάρτιςθσ (ΡΥΦΜ) ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ και ποιοτικζσ προδιαγραφζσ, όπωσ αυτζσ 
προςδιορίηονται ςτο Σαράρτθμα 1 τθσ 79732/27-7-2020 Εγκυκλίου τθσ ΕΘΟΙΜΘΥ ΑΤΧΘΥ 
ΥΧΟΦΡΟΙΥΞΡΧ. 

 
δ)κατ’ ελάχιςτον το ακόλουκο ςτελεχιακό δυναμικό: 
(i) Χπεφκυνο Ζργου: κα πρζπει να διακζτει πτυχίο τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ και 
Ξεταπτυχιακό/Διδακτορικό Φίτλο με τριετι επαγγελματικι εμπειρία ςτο ςχεδιαςμό, υλοποίθςθ 
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και αξιολόγθςθ ζργων κατάρτιςθσ ι/και ςυμβουλευτικισ ι/και πιςτοποίθςθσ ι, ςε περίπτωςθ 
που δεν διακζτει Ξεταπτυχιακό/Διδακτορικό Φίτλο, κα πρζπει να ζχει τουλάχιςτον επταετι 
ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία. Ρ Διευκυντισ Ματάρτιςθσ δεν δφναται να απαςχολείται 
παράλλθλα ςε άλλο φορζα ΜΔΒΞ.  

(ii) Υυντονιςτικό/εκπαιδευτικό υπεφκυνο: κα πρζπει να διακζτει πτυχίο τριτοβάκμιασ 
εκπαίδευςθσ και Ξεταπτυχιακό/Διδακτορικό Φίτλο με διετι εμπειρία ςτο ςχεδιαςμό, υλοποίθςθ 
και αξιολόγθςθ ζργων κατάρτιςθσ ι/και ςυμβουλευτικισ ι/και πιςτοποίθςθσ ι, ςε περίπτωςθ 
που δεν διακζτει Ξεταπτυχιακό/Διδακτορικό Φίτλο, κα πρζπει να ζχει τουλάχιςτον πενταετι 
ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία.  

(iii) Χπεφκυνο ςυμβουλευτικισ:κα πρζπει να διακζτει πτυχίο τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ και 
Ξεταπτυχιακό/Διδακτορικό Φίτλο ι, ςε περίπτωςθ που δεν διακζτει Ξεταπτυχιακό/Διδακτορικό 
Φίτλο, κα πρζπει να ζχει υλοποιιςει τουλάχιςτον 300 ϊρεσ ςυμβουλευτικισ υποςτιριξθσ.  

(iv) Υτζλεχοσ Διοικθτικισ Χποςτιριξθσ, το οποίο ανζρχεται ςε τουλάχιςτον ζναν (1) υπάλλθλο για 
τθ γραμματειακι και διοικθτικι υποςτιριξθ .  

Φο διοικθτικό και επιςτθμονικό Σροςωπικό (πλθν εκπαιδευτϊν) το οποίο ςυνολικά να ανζρχεται 
κατ’ ελάχιςτον ςε πζντε (5) Ετιςιεσ Ξονάδεσ εργαςίασ (ΕΞΕ) ςε περίπτωςθ φπαρξθσ μίασ δομισ 
κατάρτιςθσ και μίασ (1) ΕΞΕ ανά επιπλζον δομι κατάρτιςθσ. Υτισ πζντε (5) ΕΞΕ δφνανται να 
ςυμπεριλαμβάνονται τα τρία (3) επιςτθμονικά ςτελζχθ με τα προςόντα που περιγράφθκαν 
ανωτζρω.  

Θ ανωτζρω απαίτθςθ πρζπει να πλθρείται από κάκε πάροχο κατάρτιςθσ αυτοτελϊσ, μθ 
επιτρεπόμενθσ τθσ κάλυψθσ των απαιτοφμενων προχποκζςεων ακροιςτικά από 
ενϊςεισ/κοινοπραξίεσ παρόχων κατάρτιςθσ.  

Τα ςτελζχθ (i), (ii) και (iii) ςυνιςτοφν τθν ομάδα ζργου του αναδόχου, για τισ ανάγκεσ τθσ 
παροφςασ.  

Ρι απαιτιςεισ (γ) & (δ) πρζπει να πλθροφνται από κάκε πάροχο κατάρτιςθσ αυτοτελϊσ, μθ 
επιτρεπόμενθσ τθσ κάλυψθσ των απαιτοφμενων προχποκζςεων ακροιςτικά από 
ενϊςεισ/κοινοπραξίεσ παρόχων κατάρτιςθσ. 

 
Ρ υποψιφιοσ ανάδοχοσ για το ςτάδιο τθσ ςυμμετοχισ ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία κα πρζπει να 
διακζτει αδειοδοτθμζνθ δομι ι ςυμφωνθτικό ςυνεργαςίασ με αδειοδοτθμζνθ δομι ςτθν ΣΕ 
Μαςτοριάσ. 

 
Επιςθμαίνεται ότι: ςτθν περίπτωςθ που προκρικεί μόνο θ μζκοδοσ υλοποίθςθσ τθσ ςφγχρονθσ 
τθλεκατάρτιςθσ, και παρουςιάηεται αδυναμία από κάποιο ωφελοφμενο να ςυμμετάςχει ςτο 
πρόγραμμα λόγω ζλλειψθσ εξοπλιςμοφ ι/και ςφνδεςθσ ςτο διαδίκτυο κα πρζπει να παρζχεται 
από τον ανάδοχο θ δυνατότθτα παρακολοφκθςθσ του προγράμματοσ ςε πιςτοποιθμζνθ αίκουςα. 

 
 
2.2.7 Σρότυπα Διαςφάλιςθσ Σοιότθτασ 
Ρι υποψιφιοι οικονομικοί φορείσ ςε ότι αφορά τουσ παρόχουσ κατάρτιςθσ, οφείλουν να 
ςυμμορφϊνονται με τα ακόλουκα πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ:  
- ISO 9001:2015, ι ιςοδφναμου, ςτο πεδίο τθσ ςυνεχιηόμενθσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ και 

τθσ υλοποίθςθσ εξ αποςτάςεωσ κατάρτιςθσ 
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- ISO 27001:2013 ι ιςοδφναμου, ςχετικά με τθν αςφάλεια δεδομζνων.  
- ISO 27701:2019 ι ιςοδφναμου, επζκταςθ του ISO 27001:2013 ςχετικά με τθ διαχείριςθ του 

απορριτου των πλθροφοριϊν και τθν κυβερνοαςφάλεια. 
Υε περίπτωςθ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ θ παραπάνω απαίτθςθ πρζπει να καλφπτεται από ζκαςτο 
μζλοσ τθσ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ. Δεν επιτρζπεται θ ςτιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων για τθν 
εκπλιρωςθ τθσ ανωτζρω απαίτθςθσ. 
 
Θ ανακζτουςα αρχι αναγνωρίηει ιςοδφναμα πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί από φορείσ 
διαπιςτευμζνουσ από ιςοδφναμουσ Ρργανιςμοφσ διαπίςτευςθσ, εδρεφοντεσ και ςε άλλα κράτθ - 
μζλθ. Επίςθσ, κάνει δεκτά άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία για ιςοδφναμα μζτρα διαςφάλιςθσ 
ποιότθτασ, εφόςον ο ενδιαφερόμενοσ οικονομικόσ φορζασ δεν είχε τθ δυνατότθτα να αποκτιςει 
τα εν λόγω πιςτοποιθτικά εντόσ των ςχετικϊν προκεςμιϊν για λόγουσ για τουσ οποίουσ δεν 
ευκφνεται ο ίδιοσ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ αποδεικνφει ότι τα 
προτεινόμενα μζτρα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ πλθροφν τα απαιτοφμενα πρότυπα διαςφάλιςθσ 
ποιότθτασ. 
 

2.2.8 Υτιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων  - Χπεργολαβία 
2.2.8.1 Υτιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων 
Ρι οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά τα κριτιρια τθσ οικονομικισ και 
χρθματοοικονομικισ επάρκειασ (τθσ παραγράφου 2.2.5) και τα ςχετικά με τθν τεχνικι και 
επαγγελματικι ικανότθτα (τθσ παραγράφου 2.2.6, να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων 
φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των δεςμϊν τουσ με αυτοφσ. 
 
τθν περίπτωςθ αυτι, αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςθ τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, με τθν 
προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηονται. 
 
Ειδικά, όςον αφορά ςτα κριτιρια επαγγελματικισ ικανότθτασ που ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ 
ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Ξζρουσ ΙΙ του 
Σαραρτιματοσ ΧΙΙ του Σροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016 ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι 
εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, μποροφν να βαςίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, μόνο, 
εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι 
ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ. 
 
ταν οι οικονομικοί φορείσ ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων όςον αφορά ςτα κριτιρια 
που ςχετίηονται με τθν απαιτοφμενθ από τθν παροφςα οικονομικι και χρθματοοικονομικι 
επάρκεια, οι εν λόγω οικονομικοί φορείσ και αυτοί ςτουσ οποίουσ ςτθρίηονται είναι από κοινοφ 
υπεφκυνοι για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 
 
Χπό τουσ ίδιουσ όρουσ οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ 
των ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ι άλλων φορζων. 
 
Θ ανακζτουςα αρχι ελζγχει αν οι φoρείσ, ςτισ ικανότθτεσ των οποίων προτίκεται να ςτθριχκεί ο 
οικονομικόσ φορζασ, πλθροφν κατά περίπτωςθ τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ και εάν ςυντρζχουν 
λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3.. Ρ οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να 
αντικαταςτιςει ζναν φορζα ςτθν ικανότθτα του οποίου ςτθρίηεται, εφόςον ο τελευταίοσ δεν 
πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ, εντόσ 
προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθνςχετικι θλεκτρονικι πρόςκλθςθ από τθν ςχετικι 
πρόςκλθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία απευκφνεται ςτον οικονομικό φορζα μζςω τθσ 
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λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του ΕΥΘΔΘΥ. Ρ φορζασ που αντικακιςτά φορζα του 
προθγοφμενου εδαφίου δεν επιτρζπεται να αντικαταςτακεί εκ νζου. 
 
2.2.8.2 Χπεργολαβία 
Ρ οικονομικόσ φορζασ αναφζρει ςτθν προςφορά του το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκεται να 
ανακζςει υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνει. 
Υτθν περίπτωςθ που o προςφζρων αναφζρει ςτθν προςφορά του ότι προτίκεται να ανακζςει 
τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ ανεξαρτιτου ποςοςτοφ 
ςυμμετοχισ, θ ανακζτουςα αρχι ελζγχει ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ 
παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ. Ρ οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν 
υπεργολάβο, εφόςον ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του λόγοι αποκλειςμοφ τθσ ωσ άνω παραγράφου 
2.2.3.   
 

2.2.9 Μανόνεσ απόδειξθσ ποιοτικισ επιλογισ 
Φο δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ 
τουσ, όπωσ ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.8, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ 
προςφοράσ δια του ΕΕΕΥ κατά τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 2.2.9.1, κατά τθν υποβολι των 
δικαιολογθτικϊν τθσ παραγράφου 2.2.9.2 και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ δια τθσ υπεφκυνθσ 
διλωςθσ, τθσ περ. δϋ τθσ παρ. 3 του άρκρου 105 του ν. 4412/2016.  
 
Υτθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, ςφμφωνα 
με τθν παράγραφο 2.2.8 τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηεται 
υποχρεοφνται να  αποδεικνφουν, κατά τα οριηόμενα ςτισ παραγράφουσ 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι 
δεν ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα 
ςχετικά κριτιρια επιλογισ κατά περίπτωςθ (παράγραφοι 2.2.5 και 2.2.6 ). 
 
Υτθν περίπτωςθ που o οικονομικόσ φορζασ αναφζρει ςτθν προςφορά του ότι προτίκεται να 
ανακζςει τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ ανεξαρτιτου ποςοςτοφ 
ςυμμετοχισ, οι υπεργολάβοι υποχρεοφνται να αποδεικνφουν, κατά τα οριηόμενα ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 
2.2.3 τθσ παροφςασ.  
 
Αν επζλκουν μεταβολζσ ςτισ προχποκζςεισ τισ οποίεσ οι προςφζροντεσ δθλϊςουν ότι πλθροφν, 
ςφμφωνα με το παρόν άρκρο, οι οποίεσ επζλκουν ι για τισ οποίεσ λάβουν γνϊςθ μετά τθν 
ςυμπλιρωςθ του ΕΕΕΥ και μζχρι τθν θμζρα τθσ ζγγραφθσ πρόςκλθςθσ για τθν ςφναψθ του 
ςυμφωνθτικοφ οι προςφζροντεσ οφείλουν να ενθμερϊςουν αμελλθτί τθν ανακζτουςα αρχι.  
 
2.2.9.1 Σροκαταρκτικι απόδειξθ κατά τθν υποβολι προςφορϊν  
Σροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία 
από τισ καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των 
παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ 
προςφοράσ τουσ ωσ δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 1 και 3 
του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Υφμβαςθσ (ΕΕΕΥ), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο 
ςτθν παροφςα Σαράρτθμα III  το οποίο αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ 
ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986.  
Φο ΕΕΕΥ καταρτίηεται βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου  του Σαραρτιματοσ 2 του Μανονιςμοφ 
(ΕΕ) 2016/7 και ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ ςφμφωνα με τισ 
οδθγίεσ  του Σαραρτιματοσ 1.  
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Φο ΕΕΕΥ φζρει υπογραφι με θμερομθνία εντόσ του χρονικοφ διαςτιματοσ κατά το οποίο 
μποροφν να υποβάλλονται προςφορζσ. Αν ςτο διάςτθμα που μεςολαβεί μεταξφ τθσ 
θμερομθνίασ υπογραφισ του ΕΕΕΥ και τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν 
ζχουν επζλκει μεταβολζσ ςτα δθλωκζντα ςτοιχεία, ο οικονομικόσ φορζασ αποςφρει τθν 
προςφορά του, χωρίσ να απαιτείται απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Υτθ ςυνζχεια μπορεί να 
τθν υποβάλει εκ νζου με επίκαιρο ΕΕΕΥ. Ρ οικονομικόσ φορζασ δφναται να διευκρινίηει τισ 
δθλϊςεισ και πλθροφορίεσ που παρζχει ςτο ΕΕΕΥ με ςυνοδευτικι υπεφκυνθ διλωςθ, τθν οποία 
υποβάλλει μαηί με το ΕΕΕΥ. 
 
Ματά τθν υποβολι του ΕΕΕΥ, κακϊσ και τθσ ςυνοδευτικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ, είναι δυνατι, με 
μόνθ τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα, θ προκαταρκτικι 
απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 τθσ παροφςασ, για το 
ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ 
οργάνου του ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν.  
 
Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει 
από το ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ 
προςφοράσ ι το αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό 
φορζα για διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ. 
 
Υτθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το ΕΕΕΥ, υποβάλλεται 
χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. Υτο ΕΕΕΥ απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ 
και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) 
κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 
 
Ρ οικονομικόσ φορζασ φζρει τθν ειδικι υποχρζωςθ, να δθλϊςει, μζςω του ΕΕΕΥ, τθν κατάςταςι 
του ςε ςχζςθ με τουσ λόγουσ που προβλζπονται ςτο άρκρο 73 του ν. 4412/2016 και 
παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςθσ και ταυτόχρονα να επικαλεςκεί και τυχόν λθφκζντα μζτρα 
προσ αποκατάςταςθ τθσ αξιοπιςτίασ του. 
Ιδίωσ επιςθμαίνεται ότι, κατά τθν απάντθςθ οικονομικοφ φορζα ςτο ςχετικό πεδίο του ΕΕΕΥ για 
τυχόν ςφναψθ ςυμφωνιϊν με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του 
ανταγωνιςμοφ, θ ςυνδρομι περιςτάςεων, όπωσ θ πάροδοσ τθσ τριετοφσ περιόδου τθσ ιςχφοσ του 
λόγου αποκλειςμοφ (παραγράφου 10 του άρκρου 73) ι θ εφαρμογι τθσ διάταξθσ τθσ 
παραγράφου 3β του άρκρου 44 του ν. 3959/2011, ςφμφωνα με τθν περ. γ τθσ παραγράφου 
2.2.3.4 τθσ παροφςθσ, αναλφεται ςτο ςχετικό πεδίο που προβάλλει κατόπιν κετικισ απάντθςθσ. 
 
ςον αφορά ςτισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ (περ. α’ και β’ τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016) αυτζσ κεωρείται ότι δεν 
ζχουν ακετθκεί εφόςον δεν ζχουν καταςτεί λθξιπρόκεςμεσ ι εφόςον ζχουν υπαχκεί ςε 
δεςμευτικό διακανονιςμό που τθρείται. Υτθν περίπτωςθ αυτι, ο οικονομικόσ φορζασ δεν 
υποχρεοφται να απαντιςει καταφατικά ςτο ςχετικό πεδίο του ΕΕΕΥ με το οποίο ερωτάται εάν ο 
οικονομικόσ φορζασ ζχει ανεκπλιρωτεσ υποχρεϊςεισ όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ι, κατά περίπτωςθ, εάν ζχει ακετιςει τισ παραπάνω 
υποχρεϊςεισ του. 
 
2.2.9.2 Αποδεικτικά μζςα 
Α. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ λόγων αποκλειςμοφ κατ’ άρκρο 2.2.3 και τθσ πλιρωςθσ 
των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ κατά τισ παραγράφουσ 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7, οι 
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα δικαιολογθτικά του παρόντοσ. Θ προςκόμιςθ των εν λόγω 
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δικαιολογθτικϊν γίνεται κατά τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 3.2 από τον προςωρινό ανάδοχο. Θ 
ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί από προςφζροντεσ, ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ 
διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν όλα ι οριςμζνα δικαιολογθτικά, όταν αυτό απαιτείται 
για τθν ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ. 
 
Ρι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά 
ςτοιχεία, αν και ςτο μζτρο που θ Ανακζτουςα Αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα 
πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ 
δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό 
μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ, θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ 
εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων 
εμπεριζχεται ςτο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Υφμβαςθσ (ΕΕΕΥ) ςτο οποίο περιζχονται επίςθσ οι 
πλθροφορίεσ που απαιτοφνται για τον ςυγκεκριμζνο ςκοπό, όπωσ θ θλεκτρονικι διεφκυνςθ τθσ 
βάςθσ δεδομζνων, τυχόν δεδομζνα αναγνϊριςθσ και, κατά περίπτωςθ, θ απαραίτθτθ διλωςθ 
ςυναίνεςθσ. 
 
Ρι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ Ανακζτουςα 
Αρχι που ζχει ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά 
εξακολουκοφν να ιςχφουν. 
Φα δικαιολογθτικά του παρόντοσ υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά ςφμφωνα με τθν 
παράγραφο 2.4.2.5 και 3.2 τθσ παροφςασ. 
 
Φα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ 
μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.1.4. 
 
Β. 1.Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι 
προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα δικαιολογθτικά που αναφζρονται 
παρακάτω:  
 
Αν το αρμόδιο για τθν ζκδοςθ των ανωτζρω κράτοσ-μζλοσ ι χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ 
ζγγραφα ι πιςτοποιθτικά ι όπου το ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ 
περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, κακϊσ και 
ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά μπορεί να αντικακίςτανται 
από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, 
από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, 
ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ 
ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. Ρι 
αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία 
αναφζρεται ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι 
τα ζγγραφα αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 
2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4. Ρι επίςθμεσ 
δθλϊςεισ κακίςτανται διακζςιμεσ μζςω του επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (e-
Certis) του άρκρου 81 του ν. 4412/2016. 
 
Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν: 
 
α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου 

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

 
β) για τθν παράγραφο 2.2.3.2 πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του 
οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, που να είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ του, άλλωσ, 
ςτθν περίπτωςθ που δεν αναφζρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχφοσ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) 
μινεσ πριν από τθν υποβολι του   
 
Ιδίωσ οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα προςκομίηουν: 
i) Για τθν απόδειξθ τθσ εκπλιρωςθσ των φορολογικϊν υποχρεϊςεων τθσ παραγράφου 2.2.3.2 

περίπτωςθ α’ αποδεικτικό ενθμερότθτασ εκδιδόμενο από τθν Α.Α.Δ.Ε. 
 
ii) Για τθν απόδειξθ τθσ εκπλιρωςθσ των υποχρεϊςεων προσ τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ τθσ παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωςθ α’ πιςτοποιθτικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΜΑ 
και υπεφκυνθ διλωςθ του οικονομικοφ φορζα αναφορικά με τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ (ςτθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν 
Ελλάδα αφορά Οργανιςμοφσ κφριασ και επικουρικισ αςφάλιςθσ) ςτουσ οποίουσ οφείλει να 
καταβάλει ειςφορζσ. 

 
iii) Για τθν παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωςθ α’, πλζον των ωσ άνω πιςτοποιθτικϊν, υπεφκυνθ 

διλωςθ ότι δεν ζχει εκδοκεί δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι 
ιςχφ για τθν ακζτθςθ των υποχρεϊςεϊν τουσ όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

 
γ) για τθν παράγραφο 2.2.3.4 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι 
του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν 
υποβολι του 
 
Ιδίωσ οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα προςκομίηουν: 

i) Ενιαίο Σιςτοποιθτικό Δικαςτικισ Φερεγγυότθτασ από το αρμόδιο Σρωτοδικείο, από το οποίο 
προκφπτει ότι δεν τελοφν υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι 
διαχείριςθ ι δικαςτικι εκκακάριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ.  Για 
τισ ΙΜΕ προςκομίηεται επιπλζον και πιςτοποιθτικό του Γ.Ε.Ξ.Θ. περί μθ ζκδοςθσ απόφαςθσ 
λφςθσ ι κατάκεςθσ αίτθςθσ λφςθσ του νομικοφ προςϊπου, ενϊ για τισ ΕΣΕ προςκομίηεται 
επιπλζον πιςτοποιθτικό μεταβολϊν. 

ii) Σιςτοποιθτικό του Γ.Ε.Ξ.Θ. από το οποίο προκφπτει ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει λυκεί 
και τεκεί υπό εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων.  

iii) Εκτφπωςθ τθσ καρτζλασ “Υτοιχεία Ξθτρϊου/ Επιχείρθςθσ” από τθν θλεκτρονικι πλατφόρμα 
τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων, όπωσ αυτά εμφανίηονται ςτο taxisnet, από τθν 
οποία να προκφπτει θ μθ αναςτολι τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτάσ τουσ. 

     Σροκειμζνου για τα ςωματεία και τουσ ςυνεταιριςμοφσ, το Ενιαίο Σιςτοποιθτικό Δικαςτικισ 
Φερεγγυότθτασ εκδίδεται για τα ςωματεία από το αρμόδιο Σρωτοδικείο, και για τουσ 
ςυνεταιριςμοφσ για το χρονικό διάςτθμα ζωσ τισ 31.12.2019 από το Ειρθνοδικείο και μετά 
τθν παραπάνω θμερομθνία από το Γ.Ε.Ξ.Θ. 
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δ)  Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ 
οικονομικοφ φορζα ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο 
λόγοι αποκλειςμοφ.  

 
ε) Για τθν παράγραφο 2.2.3.9. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα περί 

μθ επιβολισ ςε βάροσ του τθσ κφρωςθσ του οριηόντιου αποκλειςμοφ, ςφμφωνα τισ διατάξεισ 
τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ. 

 
B.2.Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ τθσ παραγράφου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλόλθτασ για τθν 
άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν: 
 
α) Σιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ 

εγκατάςταςθσ.  
        Ρι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ 
μθτρϊου του Σαραρτιματοσ XI του Σροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με το οποίο 
πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Υτθν 
περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να 
αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν 
προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον 
αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι 
εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο 
οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ δραςτθριότθτα που 
απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ. 

 
Ρι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο 
οικείο επαγγελματικό μθτρϊο ι πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν οικεία υπθρεςία του 
Γ.Ε.ΞΘ. 

 
Επιπλζον, οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αποδεικτικό για τθν αδειοδότθςθ τουσ από 
τον ΕΘΟΙΜΡ ΡΤΓΑΟΙΥΞΡ ΣΙΥΦΡΣΡΙΘΥΘΥ ΣΤΡΥΡΟΦΩΟ & ΕΣΑΓΓΕΝΞΑΦΙΜΡΧ 
ΣΤΡΥΑΟΑΦΡΝΙΥΞΡΧ (ΕΡΣΣΕΣ) για Μζντρο Δια βίου Ξάκθςθσ Επιπζδου 2 ι αδειοδότθςθ 
από ΕΡΣΣΕΣ για Μζντρο Δια βίου Ξάκθςθσ Επιπζδου 1 με πρόςβαςθ ςε ΑΞΕΑι τθσ 
ΓενικισΓραμματείασ Οζασ Γενιάσ και Δια Βίου Ξάκθςθσ (αρ. 89, Ο.4547/2018). 
 

β)   Για τον/τουσ Φορζα/είσ Σιςτοποίθςθσ Σροςϊπων (Φ.Σ.Σ) (με τθν ιδιότθτα του μζλουσ 
ζνωςθσ  ι του υπεργολάβου), προςκομίηεται θ ςχετικι διαπίςτευςθ (ΕΣΕΔ: Επίςθμο Σεδίο 
Εφαρμογισ Διαπίςτευςθσ) ςφμφωνα με το Σρότυπο ΙSO/IEC 17024, από τθν αρμόδια 
αναγνωριςμζνθ αρχι (ΕΥΧΔ) ι άλλο ιςοδφναμο για τα υποβαλλόμενα ςχιματα 
Σιςτοποίθςθσ ι θ ςχετικι αδειοδότθςθ από τον ΕΡΣΣΕΣ. Θ διαπίςτευςθ του Φορζα πρζπει 
να είναι ςε ιςχφ κατά τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ). 

 
γ)   Ρ υποψιφιοσ ανάδοχοσ ι ςε περίπτωςθ ζνωςθσ εταιρειϊν (ζνα τουλάχιςτον μζλοσ τθσ) κα 

πρζπει να είναι εγγεγραμμζνοσ ςτον κατάλογο Ιδιωτικϊν Φορζων παροχισ υπθρεςιϊν 
Υυμβουλευτικισ και Επαγγελματικοφ Σροςανατολιςμοφ (ΥυΕΣ) του τθρεί ο ΕΡΣΣΕΣ κατ’ 
εφαρμογι του άρκρου 30 παρ. 2β του Οόμου 4111 (ΦΕΜ 18/τ.Α/25-1-2013). Θ Ανακζτουςα 
Αρχι διαπιςτϊνει με δικι τθσ ευκφνθ αν οι υποψιφιοι ανάδοχοι είναι εγγεγραμμζνοι ςτον 
κατάλογο Ιδιωτικϊν Φορζων παροχισ υπθρεςιϊν Υυμβουλευτικισ και Επαγγελματικοφ 
Σροςανατολιςμοφ (ΥυΕΣ) του τθρεί ο ΕΡΣΣΕΣ κατ’ εφαρμογι του Οόμου 4111 (ΦΕΜ 
18/τ.Α/25-1-2013). 
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Επιςθμαίνεται ότι, τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 
2.2.4 (απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) και 
ςυγκεκριμζνα θ βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Ρικείο Επιμελθτιριο γίνονται αποδεκτά, εφόςον ζχουν 
εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,  εκτόσ αν, ςφμφωνα με 
τισ ειδικότερεσ διατάξεισ αυτϊν, φζρουν ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ. 
 
Β.3.Για τθν απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειαστθσ παραγράφου 
2.2.5 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν: 
 
α) Ιςολογιςμοφσ (χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ) των τριϊν (3) τελευταίων διαχειριςτικϊν 
χριςεων(2018-2019-2020), οι οποίοι ζχουν δθμοςιευτεί ςτο ΓΕΞΘ.  
 

Υε περίπτωςθ υποψθφίων που δεν ζχουν αποςτείλει ακόμα τισ χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ 
προσ καταχϊρθςθ ςτο ΓΕΞΘ, διότι θ προκεςμία υποβολισ τουσ είναι ακόμα ςε ιςχφ, είναι 
υποχρεωτικι θ κατάκεςθ Χπεφκυνθσ Διλωςθσ ψθφιακά υπογεγραμμζνθσ, όπου δθλϊνονται τα 
ηθτοφμενα οικονομικά ςτοιχεία των χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων που δεν ζχουν 
αποςταλεί προσ καταχϊρθςθ ςτο ΓΕΞΘ.  
 

Εάν οι χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ ζχουν υποβλθκεί ςτο ΓΕΞΘ και δεν ζχουν ακόμα 
καταχωρθκεί με αρικμό καταχϊρθςθσ (ΜΑΜ) από το ΓΕΞΘ, τότε υποβάλλονται υποχρεωτικά οι 
χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ (ψθφιακά υπογεγραμμζνεσ), το ιςτορικό διεκπεραίωςθσ 
(εκτφπωςθ από το ΓΕΞΘ) και το αποδεικτικό πλθρωμισ για τθν καταχϊρθςθ. 
 
Για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που εδρεφουν ςτο εξωτερικό, προςκομίηονται τα αντίςτοιχα – 
ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία τθσ χϊρασ που είναι εγκατεςτθμζνοι – δικαιολογθτικά. Υε 
περίπτωςθ που δεν υποχρεοφνται ςτθν κατάρτιςθ ιςολογιςμϊν κα πρζπει να προςκομιςτεί το 
ζντυπο Ε3 των τελευταίων τριϊν (3) διαχειριςτικϊν χριςεων όπωσ αναφζρεται και παραπάνω 
ςτθν ίδια παράγραφο. Υτθν περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ εδρεφει ςτο εξωτερικό, τα αντίςτοιχα 
ιςχφοντα αποδεικτικά ζγγραφα. Υε περίπτωςθ που πρόκειται για φυςικό πρόςωπο, αντίςτοιχεσ 
Δθλϊςεισ Φόρου Ειςοδιματοσ taxis ι Εκκακαριςτικά Υθμειϊματα ι άλλα κατάλλθλα ζγγραφα 
και δικαιολογθτικά. 
 

Εάν ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ λειτουργεί ι αςκεί επιχειρθματικι δραςτθριότθτα για χρονικό 
διάςτθμα μικρότερο των τριϊν (3) τελευταίων διαχειριςτικϊν χριςεων, κα πρζπει να υποβάλει 
ςτοιχεία για τισ διαχειριςτικζσ χριςεισ που λειτουργεί, από τα οποία να προκφπτει ότι ςυντρζχει 
θ ανωτζρω επάρκεια. 
 

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

Υε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλει κοινι προςφορά, τα ανωτζρω 
δικαιολογθτικά προςκομίηονται για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ ξεχωριςτά, αλλά ςε κάκε περίπτωςθ 
το ςχετικό κριτιριο μπορεί να πλθρείται από τα μζλθ τθσ ζνωςθσ ςωρευτικά. 
 
 
Β.4.Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ και επαγγελματικισ ικανότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.6 
(ςθμείο 1) οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα ςτοιχεία ωσ εξισ:  
 

1. Για τθν απόδειξθ τθσ εμπειρίασ ςτθν υλοποίθςθ αντίςτοιχων ζργων ςυμπλθρωμζνοσ 
πίνακασ και αντίγραφα των ςχετικϊν Αποδεικτικϊν Ρρκισ Χλοποίθςθσ (πχ. Σρωτόκολλο 
παραλαβισ ι Βεβαίωςθ καλισ εκτζλεςθσ).  
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Ρ υποψιφιοσ Ανάδοχοσ οφείλει να αποδείξει τθν ανωτζρω ελάχιςτθ προχπόκεςθ/εισ 
ςυμμετοχισ, κατακζτοντασ με τθν Σροςφορά του τα ακόλουκα ςτοιχεία τεκμθρίωςθσ: 
Σίνακα των κυριότερων ζργων που εκτζλεςε ι ςτα οποία ςυμμετείχε ο υποψιφιοσ 
Ανάδοχοσ κατά τθν τελευταία τριετία (2018, 2019, 2020). 
 

Ρ Σίνακασ των κυριότερων ανωτζρω ζργων πρζπει να ςυνταχκεί ςφμφωνα με το ακόλουκο 
υπόδειγμα: 
 

ΣΙΟΑΜΑΥ 1 
Α/Α ΑΟΑΘΕ

ΦΡΧΥΑ 
ΑΤΧΗ 

ΥΧΟΦΡΞΗ 
ΣΕΤΙΓΤΑΦΗ 

ΦΡΧ 
ΕΤΓΡΧ 

ΔΙΑΤΜΕΙΑ 
ΕΜΦΕΝΕΥΗΥ 

ΕΤΓΡΧ 
(από –ζωσ) 

ΣΤΡΫΣ 
ΡΝΡΓΙΥ 
ΞΡΥ 

ΥΧΟΡΣΦΙΜΗ 
ΣΕΤΙΓΤΑΦΗ 

ΥΧΟΕΙΥΦΡΤΑΥ 
ΥΦΡ ΕΤΓΡ 

ΣΡΥΡΥΦΡ 
ΥΧΞΞΕΦΡΧΗΥ 

ΥΦΡ ΕΤΓΡ 
(προχπολογιςμ

όσ) 

ΗΞΕΤΡΞΗΟΙΑ ΜΑΙ 
ΥΦΡΙΧΕΙΡ 

ΦΕΜΞΗΤΙΩΥΗΥ 
(τφποσ &μ/νία 

        
        

που:  

«ΥΦΡΙΧΕΙΡ ΦΕΜΞΘΤΙΩΥΘΥ»: 
α)   Αν οι αποδζκτεσ των υπθρεςιϊν των ζργων είναι φορείσ του δθμόςιου ι του ευρφτερου 

δθμόςιου τομζα (Ανακζτουςεσ Αρχζσ), θ παροχι των παραπάνω υπθρεςιϊν 
αποδεικνφεται με ςχετικά Αποδεικτικά Ρρκισ Χλοποίθςθσ  (π.χ. Σρωτόκολλο παραλαβισ 
ι Βεβαίωςθ καλισ εκτζλεςθσ) (ευανάγνωςτα φωτοαντίγραφα), τα οποία ζχουν εκδοκεί ι 
κεωρθκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι. Από τα αναγραφόμενα ςτα παραπάνω αποδεικτικά 
ζγγραφα, κα πρζπει να ςυμπεραίνεται θ άρτια και εντόσ του χρονοδιαγράμματοσ 
υλοποίθςθ του ζργου, θ θμερομθνία ολοκλιρωςισ του, το αντικείμενο τθσ υπθρεςίασ, το 
τελικό καταβλθκζν οικονομικό τίμθμα. 

        Επίςθσ, κα πρζπει να υποβλθκοφν και τα αντίγραφα των υπογεγραμμζνων ςυμβάςεων 
των ζργων. 

        Ωσ θμερομθνία ολοκλιρωςθσ νοείται θ θμερομθνία ολοκλιρωςθσ τθσ υλοποίθςθσ του 
φυςικοφ αντικειμζνου εκάςτου Ζργου, όπωσ αυτι αναγράφεται ςτο ςχετικό Αποδεικτικό 
Ρρκισ Χλοποίθςθσ  (π.χ Σρωτόκολλο παραλαβισ ι Βεβαίωςθ καλισ εκτζλεςθσ) και όχι θ 
θμερομθνία ζκδοςθσ του Αποδεικτικοφ Ρρκισ Χλοποίθςθσ. 

 
β) Αν ο αποδζκτθσ είναι ιδιωτικόσ φορζασ, θ παροχι κα αποδεικνφεται με βεβαίωςθ του 

αποδζκτθ ,όπου κι εδϊ από τα αναγραφόμενα κα πρζπει να ςυμπεραίνονται τα 
παραπάνω ςτοιχεία του ςθμείου Α)-,  τθν προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ Υφμβαςθσ 
(αντίγραφο), κακϊσ και αντίγραφο του ςχετικοφ τιμολογίου για τθν παροχι τθσ 
παραπάνω υπθρεςίασ και του ςχετικοφ extrait τθσ τράπεηασ για τθν εξόφλθςθ του 
τιμολογίου. Ωσ θμερομθνία ολοκλιρωςθσ νοείται θ θμερομθνία εκδόςεωσ του 
Φιμολογίου. 

 
γ) Αν ςτα ζργα του ανωτζρω Σίνακα, ο υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ ςυμμετείχε ωσ 

μζλοσ Ζνωςθσ ι Μοινοπραξίασ, επιπρόςκετα προςκομίηει αντίγραφο Υυμφωνθτικοφ που 
να αποδεικνφεται το ποςοςτό ςυμμετοχισ του ςτθν Ζνωςθ/ Μοινοπραξία. 

 
Εάν το φψοσ του προχπολογιςμοφ δεν προκφπτει από το ςτοιχείο τεκμθρίωςθσ, απαιτείται θ 
προςκόμιςθ ςυμπλθρωματικϊν ςτοιχείων από τα οποία να τεκμαίρεται.  
 
Υε κάκε περίπτωςθ θ ανακζτουςα διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει περαιτζρω πλθροφορίεσ 
για τθν πιςτοποίθςθ των ςχετικϊν ςτοιχείων. 
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2. Για τθν απόδειξθ των ςτοιχείων που ηθτοφνται ςτο 2.2.6 (ςθμείο 2) οφείλει να κατακζςει: 

 
 Για το ςθμείοα: 

 Ιδιόκτθτο Ρλοκλθρωμζνο Υφςτθμα Υυμβουλευτικισ Χποςτιριξθσ (O.Υ.Υ.), ι ςε 
περίπτωςθ που είναι ενοικιαηόμενο Ιδιωτικό ςυμφωνθτικό, μίςκωςθσ τουλάχιςτον 
13μθνθσ διάρκειασ,  για το Ρλοκλθρωμζνο Υφςτθμα Υυμβουλευτικισ Χποςτιριξθσ 
(O.Υ.Υ.), ι, εάν αυτό είναι διακζςιμο με τθ μορφι Software as a Service, ςυνδρομι θ 
οποία να ζχει ιςχφ κατ’ ελάχιςτον μζχρι το τζλοσ τθσ διάρκειασ των υπθρεςιϊν 
ςυμβουλευτικισ και για αρικμό χρθςτϊν κατ’ ελάχιςτον ίςον με τον εκτιμϊμενο αρικμό 
των ωφελουμζνων. 

 Υχετικοί ςφνδεςμοι (link) και κωδικοί πρόςβαςθσ ςτο ςφςτθμα (Ρ.Υ.Υ) 
 

 Για το ςθμείοβ: 
 Άδεια Χριςθσ για το Σλθροφοριακό Υφςτθμα Διοικθτικισ Χποςτιριξθσ, ι, εάν αυτό 

είναι διακζςιμο με τθ μορφι SoftwareasaService, ςυνδρομι θ οποία να ζχει ιςχφ κατ’ 
ελάχιςτον μζχρι το τζλοσ τθσ διάρκειασ των υπθρεςιϊν κατάρτιςθσ. 

 
 Για το ςθμείογ: 

 Ιδιόκτθτο Ρλοκλθρωμζνο Υφςτθμα Φθλεκατάρτιςθσ (Ρ.Υ.Φ.Μ),ι ςε περίπτωςθ που 
είναι ενοικιαηόμενοΙδιωτικό ςυμφωνθτικό, μίςκωςθσ Ρλοκλθρωμζνου Υυςτιματοσ 
Φθλεκατάρτιςθσ, χριςθσ τουλάχιςτον 12μθνθσ διάρκειασ, του υποψθφίου αναδόχου με 
Σάροχο ΡΥΦΜ ι, εάν αυτό είναι διακζςιμο με τθ μορφι Software as a Service, ςυνδρομι 
θ οποία να ζχει ιςχφ κατ’ ελάχιςτον μζχρι το τζλοσ τθσ διάρκειασ των υπθρεςιϊν 
κατάρτιςθσ και για αρικμό χρθςτϊν κατ’ ελάχιςτον ίςον με τον εκτιμϊμενο αρικμό των 
ωφελουμζνων.   
 

 Υφμβαςθ του Σαρόχου ΡΥΦΜ με data center ςυμπεριλαμβανομζνου και ςχεδίου  
διαςφάλιςθσ των δεδομζνων τθλεκατάρτιςθσ μζςω δομθμζνθσ λιψθσ αντιγράφων 
αςφαλείασ (backup). Υτθν περίπτωςθ που ο πάροχοσ προςφζρει το Ρ.Υ.Φ.Μ. ωσ 
υπθρεςία νζφουσ (Software as a Service), που οι υπθρεςίεσ είναι προςβάςιμεσ από 
τουσ χριςτεσ διαδικτυακά και απομακρυςμζνα, χωρίσ να απαιτείται δθλαδι θ τοπικι 
εγκατάςταςθ και ςυντιρθςθ λογιςμικοφ, εξυπθρετθτϊν ι άλλων ςυςτθμάτων και 
υποδομϊν, οι προδιαγραφζσ του ςυςτιματοσ πρζπει να καλφπτουν τισ προβλεπόμενεσ 
προδιαγραφζσ από το παράρτθμα  VIII τθσ Διακιρυξθσ 

 

Επιςθμαίνεται ότι το ΡΥΦΜ πρζπει να ικανοποιεί το ςφνολο των τεχνικϊν, 
λειτουργικϊν απαιτιςεων κακϊσ και προδιαγραφϊν αςφαλείασ (data center, backup) 
όπωσ περιγράφονται ςτθν ςχετικι εγκφκλιο 79732/27.7.2020 «Σλαίςιο ποιοτικϊν 
προδιαγραφϊν για τον ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ ςυγχρθματοδοτοφμενων από το 
Ευρωπαϊκό Μοινωνικό Φαμείο (ΕΜΦ) προγραμμάτων Υυνεχιηόμενθσ Επαγγελματικισ 
Ματάρτιςθσ (ΥΕΜ)», ΣΑΤΑΤΦΘΞΑ VIII τθσ διακιρυξθσ. 

 Υχετικοί ςφνδεςμοι (link) και κωδικοί πρόςβαςθσ ςτο ςφςτθμα (Ρ.Υ.Φ.Μ) 
 
 

 Για το ςθμείοδ: 
Ι. Σίνακα του ελάχιςτα απαιτοφμενου ςτελεχιακοφ δυναμικοφ τθσ Ρμάδασ Ζργου, ςφμφωνα με 
το ακόλουκο υπόδειγμα: 
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Α/Α Ρνοματεπϊνυμο Ειδικότθτα Εμπειρία (ζτθ) Τόλοσ 
     
     
     

Ρ πίνακασ υποβάλλεται κατά τθν υποβολι τθσ Σροςφοράσ ψθφιακά υπογεγραμμζνοσ από το 
νόμιμο εκπρόςωπο του υποψθφίου αναδόχου. 
 
Μαι επιπλζον: 

- Αναλυτικά Βιογραφικά Υθμειϊματα όλων των μελϊν τθσ Ρμάδασ Ζργου, ςτα οποία κα πρζπει 
να αποτυπϊνονται ςαφϊσ,  οι ςπουδζσ τουσ - εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ και θ επαγγελματικι 
εναςχόλθςθ και εμπειρία που κατζχουν.  Φα βιογραφικά ςθμειϊματα κα πρζπει να 
ςυνταχκοφν ςφμφωνα με τθ μορφι του υποδείγματοσ τθσ διακιρυξθσ (ΣΑΤΑΤΦΘΞΑ VII).   

 

- Αντίγραφα των τίτλων ςπουδϊν τουσ. 
 

- Βεβαίωςθ Σροχπθρεςίασ από το efka.gov.gr ι βεβαιϊςεισ εμπειρίασ 
 

- Χπεφκυνθ διλωςθ από κάκε μζλοσ τθσ ομάδασ ζργου, όπου κα δθλϊνεται ότι: α) όλα τα 
αναγραφόμενα και υποβαλλόμενα ςτοιχεία είναι αλθκι και β) αποδζχονται να 
ςυμμετάςχουν ςτθν Ρμάδα Ζργου του υποψθφίου αναδόχου και να εργαςτοφν για όλο το 
διάςτθμα απαςχόλθςθσ τουσ ςτο ζργο, εφόςον αυτόσ ανακθρυχκεί ανάδοχοσ, ζωσ το πζρασ 
τθσ διάρκειασ του Ζργου και ότι γνωρίηουν και αποδζχονται τουσ όρουσ τθσ παροφςασ 
προκιρυξθσ.  

 

ΙΙ. Για τθν τεκμθρίωςθ των προςόντων του ελάχιςτα απαιτοφμενου ςτελεχιακοφ δυναμικοφ, 
προςκομίηουν τα παρακάτω αποδεικτικά ςτοιχεία κατά περίπτωςθ:  
-Φίτλοι ςπουδϊν (Δίπλωμα/Στυχίο, Ξεταπτυχιακό ι/και Διδακτορικό)  
-Αποδεικτικά ειδικισ εμπειρίασ (Ξιςκωτι εργαςία ςε Ιδιωτικό θ Δθμόςιο φορζα που ζχει ωσ 

δραςτθριότθτα ι ζχει εκτελζςει ζργα ςτο αντικείμενο του διαγωνιςμοφ, Βεβαιϊςεισ καλισ 
εκτζλεςθσ, ι Φιμολόγια παροχισ υπθρεςιϊν ι Υυμβάςεισ ωσ ελεφκεροσ επαγγελματίασ κλπ.)  

-Ξιςκοδοτικζσ Ματαςτάςεισ, ΑΣΔ, Βεβαίωςθ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ ι οποιαδιποτε άλλο 
επίςθμο ζγγραφο που να αποδεικνφει ότι α) το προςωπικό ανζρχεται κατ’ ελάχιςτον ςε πζντε 
(5) Ετιςιεσ Ξονάδεσ εργαςίασ (ΕΞΕ) ςε περίπτωςθ φπαρξθσ μίασ δομισ κατάρτιςθσ και 
επιπλζον μίασ (1) ΕΞΕ ανά παράρτθμα β) υφίςτανται τα τρία (3) επιςτθμονικά ςτελζχθ με τα 
προςόντα που περιεγράφθκαν ανωτζρω.  

Υθμειϊνεται ότι για τον υπολογιςμό των ΕΞΕ λαμβάνονται υπόψθ οι με αρ. Σρωτ. 102768/1-10-
2020 διευκρινιςτικζσ οδθγίεσ τθσ ΕΧΥΕΜΦ. 
 

 

Β.5. Για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςισ τουσ με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα 
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ τθσ παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα 
κάτωκι πιςτοποιθτικά:  
- ISO 9001:2015, ςτο πεδίο τθσ ςυνεχιηόμενθσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ και τθσ υλοποίθςθσ εξ 
αποςτάςεωσ κατάρτιςθσ.  
- ISO 27001:2013, ςχετικά με τθν αςφάλεια δεδομζνων.  
- ISO 27701:2019, επζκταςθ του ISO 27001:2013 ςχετικά με τθ διαχείριςθ του απορριτου των 
πλθροφοριϊν και τθν κυβερνοαςφάλεια.  
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Υε περίπτωςθ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ θ παραπάνω απαίτθςθ πρζπει να καλφπτεται από ζκαςτο 
μζλοσ τθσ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ ςτθ περίπτωςθ των παρόχων κατάρτιςθσ. 
 
Β.6.Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ 
είναι νομικό πρόςωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ι προαιρετικά, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, 
και δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ και τισ μεταβολζσ τθσ ςε αρμόδια αρχι (πχ ΓΕΞΘ), προςκομίηει 
ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ, το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα 
(30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του,  εκτόσ αν αυτό φζρει ςυγκεκριμζνο χρόνο 
ιςχφοσ. 
 
Ειδικότερα για τουσ θμεδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ προςκομίηονται: 
i) για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ 
είναι νομικό πρόςωπο και υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει τθν 
εκπροςϊπθςθ και τισ μεταβολζσ τθσ ςτο ΓΕΞΘ, προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ 
εκπροςϊπθςθσ, το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν 
υποβολι του.   
 
ii) Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και των μεταβολϊν του νομικοφ προςϊπου γενικό 
πιςτοποιθτικό μεταβολϊν του ΓΕΞΘ, εφόςον ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν 
υποβολι του.   
 
Υτισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ 
εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΜ, αποφάςεισ 
ςυγκρότθςθσ οργάνων διοίκθςθσ ςε ςϊμα, κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ 
φορζα), ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να 
ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ. 
 
Υε περίπτωςθ που για τθ διενζργεια τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ζχουν χορθγθκεί 
εξουςίεσ ςε πρόςωπο πλζον αυτϊν που αναφζρονται ςτα παραπάνω ζγγραφα, προςκομίηεται 
επιπλζον απόφαςθ- πρακτικό του αρμοδίου καταςτατικοφ οργάνου διοίκθςθσ του νομικοφ 
προςϊπου με τθν οποία χορθγικθκαν οι ςχετικζσ εξουςίεσ. ςον αφορά τα φυςικά πρόςωπα, 
εφόςον ζχουν χορθγθκεί εξουςίεσ ςε τρίτα πρόςωπα, προςκομίηεται εξουςιοδότθςθ του 
οικονομικοφ φορζα. 
 
Ρι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα προβλεπόμενα, κατά τθ νομοκεςία τθσ 
χϊρασ εγκατάςταςθσ, αποδεικτικά ζγγραφα, και εφόςον δεν προβλζπονται, υπεφκυνθ διλωςθ  
του νόμιμου εκπροςϊπου, από τθν οποία αποδεικνφονται τα ανωτζρω ωσ προσ τθ νόμιμθ 
ςφςταςθ, μεταβολζσ και εκπροςϊπθςθ του οικονομικοφ φορζα. 
 
Ρι ωσ άνω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ γίνονται αποδεκτζσ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν 
κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν. 
 
Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςθ του οικονομικοφ φορζα, 
όλεσ οι ςχετικζσ τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα 
τθν εταιρία κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα 
υπογραφισ κλπ.), τυχόν τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και 
θ κθτεία του/των ι/και των μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου. 
 
Β.7. Ρι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ που 
προβλζπονται από τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από 
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οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά 
τθν ζννοια του Σαραρτιματοσ VII του Σροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να 
προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια 
αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανιςμό πιςτοποίθςθσ.  
 
Υτα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των 
εν λόγω οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν 
λόγω κατάλογο.   
 
Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το 
πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο 
καταλλθλόλθτασ όςον αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ 
κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό.   
 
Ρι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από 
τθν υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ 
τουσ.   
Ειδικϊσ όςον αφορά τθν καταβολι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και των φόρων και 
τελϊν, προςκομίηονται επιπροςκζτωσ τθσ βεβαίωςθσ εγγραφισ ςτον επίςθμο κατάλογο και 
πιςτοποιθτικά, κατά τα οριηόμενα ανωτζρω ςτθν περίπτωςθ Β.1, υποπερ. i, ii και iii τθσ περ. β. 
 
Β.8. Ρι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα 
παραπάνω, κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν 
ζνωςθ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.  
 
Β.9. Υτθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων 
φορζων, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.8 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ 
αναγκαίουσ πόρουσ, προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για τον 
ςκοπό αυτό.  
Ειδικότερα, προςκομίηεται ζγγραφο (ςυμφωνθτικό ι ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου απόφαςθ 
του αρμοδίου οργάνου διοίκθςθσ αυτοφ ι ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου υπεφκυνθ 
διλωςθ), δυνάμει του οποίου αμφότεροι, διαγωνιηόμενοσ  οικονομικόσ φορζασ και τρίτοσ 
φορζασ, εγκρίνουν τθ μεταξφ τουσ ςυνεργαςία για τθν κατά περίπτωςθ παροχι προσ τον 
διαγωνιηόμενο τθσ χρθματοοικονομικισ ι/και τεχνικισ ι/και επαγγελματικισ ικανότθτασ του 
φορζα, ϊςτε αυτι να είναι ςτθ διάκεςθ του διαγωνιηόμενου  για τθν εκτζλεςθ τθσ Υφμβαςθσ. Θ 
ςχετικι αναφορά κα πρζπει να είναι λεπτομερισ και να αναφζρει κατ’ ελάχιςτον τουσ 
ςυγκεκριμζνουσ πόρουσ που κα είναι διακζςιμοι για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τον τρόπο 
δια του οποίου κα χρθςιμοποιθκοφν αυτοί για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Ρ τρίτοσ κα 
δεςμεφεται ρθτά ότι κα διακζςει ςτον διαγωνιηόμενο τουσ ςυγκεκριμζνουσ πόρουσ κατά τθ 
διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και ο διαγωνιηόμενοσ  ότι κα κάνει χριςθ αυτϊν ςε περίπτωςθ που του 
ανατεκεί θ ςφμβαςθ. 
 
Υτθν περίπτωςθ αυτι, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηεται υποχρεοφνται ςτθν 
υποβολι των δικαιολογθτικϊν που αποδεικνφουν ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ 
παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ κατά περίπτωςθ 
(παράγραφοι 2.2.4 ζωσ 2.2.7). 
 
Ρ οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν φορζα ςτθν ικανότθτα του οποίου 
ςτθρίηεται, εφόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο 
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ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ του άρκρου 2.2.3, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 
2.2.8 τθσ παροφςασ. 
 
Υε περίπτωςθ που ο τρίτοσ διακζτει χρθματοοικονομικι επάρκεια, κα δθλϊνει επίςθσ ότι 
κακίςταται από κοινοφ με τον διαγωνιηόμενο υπεφκυνοσ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  
 
Υε περίπτωςθ που ο τρίτοσ διακζτει ςτοιχεία τεχνικισ ι επαγγελματικισ καταλλθλότθτασ που 
ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν 
περίπτωςθ ςτ’ του Ξζρουσ ΙΙ του Σαραρτιματοσ ΧΙΙ του Σροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016 ι με 
τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, κα δεςμεφεται ότι κα εκτελζςει τισ εργαςίεσ ι υπθρεςίεσ 
για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ, δθλϊνοντασ το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ 
που κα εκτελζςει.  
 
Β.10. Υτθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ςτθν προςφορά του ότι κα κάνει 
χριςθ υπεργολάβων, ςτισ ικανότθτεσ των οποίων δεν ςτθρίηεται, προςκομίηεται υπεφκυνθ 
διλωςθ του προςφζροντοσ με αναφορά του τμιματοσ τθσ ςφμβαςθσ το οποίο προτίκεται να 
ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ και υπεφκυνθ διλωςθ των υπεργολάβων ότι 
αποδζχονται τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν.  
 
Β.11. Επιςθμαίνεται ότι γίνονται αποδεκτζσ:  
• οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί 
ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,  
• οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για 
τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν. Υθμειϊνεται ότι δεν απαιτείται κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ 
υπογραφισ τουσ.  
 
 
2.3 Μριτιρια Ανάκεςθσ 
 

2.3.1 Μριτιριο ανάκεςθσ 
Μριτιριο ανάκεςθσ τθσ Υφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά 
βάςει βζλτιςτθσ ποιότθτασ-τιμισ, θ οποία εκτιμάται βάςει των κάτωκι κριτθρίων: 
 

ΜΤΙΦΗΤΙΡ ΣΕΤΙΓΤΑΦΗ 
ΥΧΟΦΕΝΕΥΦΗΥ 
ΒΑΤΧΦΗΦΑΥ 

Μ1 
Σεριγραφι τθσ Σροςζλκυςθσ και Ξεκοδολογίασ Επιλογισ 
Ωφελουμζνων - Διαδικαςίεσ 

5% 

Μ2 
Ξεκοδολογία Υχεδιαςμοφ των Εκπαιδευτικϊν 
Σρογραμμάτων,ΔιαδικαςίεσΧλοποίθςθσ,Εκπαιδευτικζσμζκοδοι
καιτεχνικζσ 

15% 

Μ3 Σαρουςίαςθ εκπαιδευτικοφ υλικοφ 25% 

Μ4 
Σεριγραφι τθσ διαδικαςίασ πιςτοποίθςθσ των γνϊςεων και 
δεξιοτιτων των ωφελοφμενων – Σαρουςίαςθ των Υχθμάτων 
Σιςτοποίθςθσ.  

30% 





ΔΙΑΜΗΤΧΠΗ ΗΝΕΜΦΤΡΟΙΜΡΧ ANOIKTOY ΔΙΑΓΩΟΙΥΞΡΧ ME ΧΤΗΥΗ ΦΗΥ ΣΝΑΦΦΡΤΞΑ ΦΡΧ ΕΘΟΙΜΡΧ ΥΧΥΦΗΞΑΦΡΥ 
ΗΝΕΜΦΤΡΟΙΜΪΟ ΔΗΞΡΥΙΩΟ ΥΧΞΒΑΥΕΩΟ ΓΙΑ ΦΗΟ ΕΣΙΝΡΓΗ ΑΟΑΔΡΧΡΧ ΦΡΧ ΕΤΓΡΧ:                                                                                                   

«ΥΧΞΒΡΧΝΕΧΦΙΜΗ ΧΣΡΥΦΗΤΙΠΗ ΜΑΙ ΑΟΑΒΑΘΞΙΥΗ ΔΕΠΙΡΦΗΦΩΟ ΑΟΕΤΓΩΟ ΥΦΡΧΥ ΦΡΞΕΙΥ ΞΕΦΑΣΡΙΗΦΙΜΗΥ 
ΔΤΑΥΦΗΤΙΡΦΗΦΑΥ & ΕΠΩΥΦΤΕΦΕΙΑΥ ΓΡΧΟΡΣΡΙΙΑΥ»με ΡΣΥ: 5030687 

 

Υελίδα 36 από 150 
 

ΜΤΙΦΗΤΙΡ ΣΕΤΙΓΤΑΦΗ 
ΥΧΟΦΕΝΕΥΦΗΥ 
ΒΑΤΧΦΗΦΑΥ 

Μ5 
Ξεκοδολογία και Εργαλεία Χλοποίθςθσ τθσ Υυμβουλευτικισ 
Επιχειρθματικότθτασ - Σαρουςίαςθ του Ρ.Υ.Υ. (Ρλοκλθρωμζνο 
Υφςτθμα Υυμβουλευτικισ).  

10% 

Μ6 Αναλυτικό Χρονοδιάγραμμα Χλοποίθςθσ τθσ Υφμβαςθσ 5% 

Μ7 
Σεριγραφιτθσδιαδικαςίασοργάνωςθσ,παρακολοφκθςθσκααξιο
λόγθςθστθσΥφμβαςθσ – Σαρουςίαςθ ΣΥΔΧ 

5% 

Μ8 
Υφνκεςθ Ρμάδασ Ζργου: ςαφισ προςδιοριςμόσ ρόλων και 
αρμοδιοτιτων των μελϊν τθσ Ρμάδασ ζργου 

5% 

ΑΘΤΡΙΥΞΑ ΥΧΟΡΝΡΧ ΥΧΟΦΕΝΕΥΦΩΟ ΒΑΤΧΦΗΦΑΥ                                         100% 

 

Φρόποσ αναλυτικισ βακμολόγθςθσ των επί μζρουσ κριτθρίων αξιολόγθςθσ τθσ τεχνικισ 
προςφοράσ 
ΜριτιριοΜ1. Σροςζλκυςθ και Ξεκοδολογία Επιλογισ Ωφελουμζνων- Διαδικαςίεσ 
Ρ υποψιφιοσ ανάδοχοσ πρζπει να αναφζρει τισ Δράςεισ Σλθροφόρθςθσ και Δθμοςιότθτασ που 
κα ακολουκιςει για τθν προζλκυςθ των ωφελουμζνων κακϊσ επίςθσ και τθν μεκοδολογία και 
τισ διαδικαςίεσ που κα ακολουκιςει ϊςτε να εφαρμόςει τα κριτιρια Επιλογισ Ωφελουμζνων 
όπωσ περιγράφονται ςτο Σαράρτθμα Ι «Αντικείμενο τθσ Υφμβαςθσ / Φεχνικζσ Σροδιαγραφζσ / 
Σαραδοτζα», Μεφάλαιο 3 «Αντικείμενο ςφμβαςθσ», Ενότθτα 3.1. Σροςζλκυςθ και Επιλογι 
Ωφελουμζνων. 
 
Η βακμολόγθςθ του Κριτθρίου Κ1 κακορίηεται ςε 100 βακμοφσ για τισ περιπτϊςεισ που 
καλφπτονται ακριβϊσ οι απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ (υποχρεωτικζσ) ενϊ αυξάνεται μζχρι 120 
βακμοφσ ςτισ περιπτϊςεισ που υπερκαλφπτονται οι απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ. 
 
ΜριτιριοΜ2. Ξεκοδολογία Υχεδιαςμοφ των Εκπαιδευτικϊν Σρογραμμάτων, 
ΔιαδικαςίεσΧλοποίθςθσ,Εκπαιδευτικζσμζκοδοικαιτεχνικζσ 
 
Βακμολογείταιθεπάρκεια,θςαφινειακαιθςυνολικιμεκοδολογίαςχεδιαςμοφτωνεκπαιδευτικϊνπρ
ογραμμάτωνπουπροςφζρειουποψιφιοσανάδοχοσ (ΣΑΤΑΤΦΘΞΑ Ι, ενότθτα 3.2., παράγραφοσ: 
Ξεκοδολογία Χλοποίθςθσ, Εκπαιδευτικζσ 
μζκοδοι).Υτοπλαίςιοτθσυλοποίθςθσκαιπαροχιστωνεκπαιδευτικϊν προγραμμάτων 
βακμολογοφνται οι εκπαιδευτικζσ μζκοδοι και οι τεχνικζσ εκπαίδευςθσ 
πουπροτείνονταικαιθεπάρκειάτουσςεςχζςθμετοαντικείμενοτθσεκπαίδευςθσκαιτισανάγκεστωνω
φελοφμενων,με γνϊμονα τθβζλτιςτθμακθςιακιυποςτιριξθτωνωφελοφμενων. 
 
Η κάλυψθ του κριτθρίου Κ2 ςε επίπεδο ςυνολικά του προγράμματοσ βακμολογείται με 100. Η 
κάλυψθ των κριτθρίων με εξιδεικευμζνθ προςζγγιςθ ςε επίπεδο εκπαιδευτικισ ενότθτασ  
βακμολογείται με 120. 
 
 
ΜριτιριοΜ3.ΣαρουςίαςθΕκπαιδευτικοφυλικοφ 
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Βακμολογείται το επίπεδο ανάπτυξθσ του Εκπαιδευτικοφ Χλικοφ τθσ κατάρτιςθσ, υπό το πρίςμα 
τθσετοιμότθταστουυποψιφιουΑναδόχουναπαράςχειάμεςακαιποιοτικάτισαπαιτοφμενεσεκπαιδευ
τικζσ υπθρεςίεσ ςτουσ ωφελοφμενουσ.  
 
Ζμφαςθ δίδεται ςτο περιεχόμενο και ςτο βακμό πουκαλφπτονται μακθςιακά οι απαιτοφμενεσ 
γνϊςεισ και δεξιότθτεσ που καλοφνται να αποκτιςουν 
οιωφελοφμενοι,ςεςχζςθπάντακαιμεταπροτεινόμεναΥχιματαΣιςτοποίθςθσ.Ρυποψιφιοσπρζπειν
απαρουςιάςεικατ’ ελάχιςτον: 
 τθ μεκοδολογία εκπόνθςθσ του ςυμβατικοφ Εκπαιδευτικοφ υλικοφ  
 τθ διάρκρωςθ του ςυμβατικοφ Εκπαιδευτικοφ υλικοφ εκάςτου εκπαιδευτικοφ 

προγράμματοσ,  
 τισ προδιαγραφζσ εκπόνθςθσ του ςυμβατικοφ Εκπαιδευτικοφ υλικοφ (ςφμφωνα με τισ 

τεκείςεσ προδιαγραφζσ ςτο ΣΑΤΑΤΦΘΞΑ Ι “ΑΟΦΙΜΕΙΞΕΟΡ ΦΘΥ ΥΧΞΒΑΥΘΥ/ ΦΕΧΟΙΜΕΥ 
ΣΤΡΔΙΑΓΤΑΦΕΥ/ ΣΑΤΑΔΡΦΕΑ”, ΞΕΤΡΥ Α: «Αναλυτικι περιγραφι φυςικοφ αντικειμζνου τθσ 
ςφμβαςθσ», Ενότθτα 3.5 «Εκπαιδευτικό υλικό Ματάρτιςθσ»,  
Εδάφιο«ΣροδιαγραφζσΕκπαιδευτικοφΧλικοφ»). 

 δείγμα του ςυμβατικοφ εκπαιδευτικοφ υλικοφ για όλατα αντικείμενα κατάρτιςθσ (το 
υποβαλλόμενο δείγμα πρζπει να αφορά κατϋ ελάχιςτον ςτο 25% των ωρϊνγια δφο (2) από  
τα αντικείμενα κατάρτιςθσ που περιλαμβάνονται ςτο Ζργο εξαιρουμζνων των «οριηοντίων» 
ενοτιτων: «Χγεία και αςφάλεια ςτθν εργαςία», «Βαςικζσ αρχζσ εργατικοφ δικαίου», 
«Βαςικζσ αρχζσ λειτουργίασ των επιχειριςεων», «Ενθμζρωςθ για τθν εφαρμογι τθσ αρχισ 
τθσ μθ διάκριςθσ» και να πλθροί 
τισπροδιαγραφζσπουζχουντεκείςτοΣΑΤΑΤΦΘΞΑI“ΑΟΦΙΜΕΙΞΕΟΡ ΦΘΥ ΥΧΞΒΑΥΘΥ/ ΦΕΧΟΙΜΕΥ 
ΣΤΡΔΙΑΓΤΑΦΕΥ/ ΣΑΤΑΔΡΦΕΑ”, ΞΕΤΡΥ Α: «Αναλυτικι περιγραφι φυςικοφ αντικειμζνου τθσ 
ςφμβαςθσ», Ενότθτα 3.5. «Εκπαιδευτικό υλικό» 
Εδάφιο«ΣροδιαγραφζσΕκπαιδευτικοφΧλικοφ»). 

 
Η βακμολόγθςθ του Κριτθρίου Κ3 κακορίηεται ςε 100 βακμοφσ για τισ περιπτϊςεισ που 
καλφπτονται ακριβϊσ οι απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ (υποχρεωτικζσ) ενϊ αυξάνεται μζχρι 120 
βακμοφσ ςτισ περιπτϊςεισ που υπερκαλφπτονται οι απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ.  
 
Μριτιριο Μ4: Σεριγραφι τθσ διαδικαςίασ πιςτοποίθςθσ των γνϊςεων και δεξιοτιτων των 
ωφελοφμενων – Σαρουςίαςθ των Υχθμάτων Σιςτοποίθςθσ - Υυντελεςτισ βαρφτθτασ  

Βακμολογείται θ ετοιμότθτα του υποψιφιου Αναδόχου να παρζχει πιςτοποίθςθ γνϊςεων και 
δεξιοτιτων των ωφελουμζνων, ςτθν κατεφκυνςθ τθσ διαςφάλιςθσ τθσ όςο το δυνατόν πιο 
άμεςθσ διενζργειασ εξετάςεων πιςτοποίθςθσ και χοριγθςθσ ςχετικϊν πιςτοποιθτικϊν ςτουσ 
ωφελοφμενουσ που επιτυγχάνουν. Ρ υποψιφιοσ Ανάδοχοσ πρζπει να αναλφςει κατ’ ελάχιςτον 
τθ διαδικαςία πιςτοποίθςθσ των γνϊςεων και δεξιοτιτων των καταρτιςκζντων και να 
παρουςιάςει το Υφςτθμα διενζργειασ των εξετάςεων Σιςτοποίθςθσ  (ςυμβατικόσ τρόποσ 
πιςτοποίθςθσ, Εξετάςεισ με online αυτοματοποιθμζνο ςφςτθμα εξετάςεων – teleproctoring - 
διαπιςτευμζνο από τον ΕΥΧΔ). 
 
Ρ υποψιφιοσ Ανάδοχοσ πρζπει να παρζχει τθ δυνατότθτα διεξαγωγισ των εξετάςεων 
πιςτοποίθςθσ με τθ μζκοδο τθσ δια ηϊςθσ εξζταςθσ και με τθ μζκοδο τθσ εξ αποςτάςεωσ  
εξζταςθσ  μζςω διαδικτυακοφ ςυςτιματοσ επιτιρθςθσ (teleproctoring), οι προδιαγραφζσ του 
οποίου κα πρζπει να ζχουν εγκρικεί από το Εκνικό Υφςτθμα Διαπίςτευςθσ (ΕΥΧΔ).  
 
Επίςθσ βακμολογείται: θ καταλλθλότθτα και αποτελεςματικότθτα των προτεινόμενων Υχθμάτων 
πιςτοποίθςθσ, προσ διαςφάλιςθ τθσ ετοιμότθτασ του υποψιφιου Αναδόχου να προβεί ςτθν όςο 
το δυνατόν πιο άμεςθ και αποτελεςματικι διενζργεια τθσ πιςτοποίθςθσ και ςτθ χοριγθςθ των 
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ςχετικϊν πιςτοποιθτικϊν. Υυγκεκριμζνα, αξιολογείται θ ςυνάφεια των προτεινόμενων Υχθμάτων 
πιςτοποίθςθσ ςε ςχζςθ με τα προγράμματα εκπαίδευςθσ, κακϊσ και θ ωριμότθτα τθσ 
διαδικαςίασ διαπίςτευςθσ προτεινόμενων Υχθμάτων πιςτοποίθςθσ  
 
Ρ υποψιφιοσ Ανάδοχοσ πρζπει να ςυμπεριλάβει ςτθν Σροςφορά του Υχιματα Σιςτοποίθςθσ, 
για όλα τα κεματικά αντικείμενα που περιλαμβάνονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ, λαμβάνοντασ 
υπόψθ τισ προδιαγραφζσ, προςκομίηοντασ τα ςχετικά ςτοιχεία τεκμθρίωςθσ όπωσ 
περιγράφονται ςτο ΣΑΤΑΤΦΘΞΑ Ι «Αντικείμενο τθσ Υφμβαςθσ/Φεχνικζσ 
Σροδιαγραφζσ/Σαραδοτζα». Ενότθτα 3.6. «Σεριγραφι τθσ διαδικαςίασ πιςτοποίθςθσ των 
γνϊςεων και δεξιοτιτων των ωφελουμζνων - Σαρουςίαςθ των Υχθμάτων Σιςτοποίθςθσ». 
 
Εάν ζνα ςχιμα πιςτοποίθςθσ είναι εγκεκριμζνο, ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ οφείλει να προςκομίςει 
τθ ςχετικι ζγκριςθ από τον ΕΡΣΣΕΣ, ι διαπίςτευςθ από τον ΕΥΧΔ, ςφμφωνα με το Σρότυπο 
ISO/IEC 17024, ι ιςοδφναμο. 
 

Εάν ζνα προτεινόμενο ςχιμα δεν είναι ιδθ εγκεκριμζνο αλλά ζχει υποβλθκεί προσ ζγκριςθ, ο 
Χποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα πρζπει να προςκομίςει τον αρικμό πρωτοκόλλου του υποβλθκζντοσ 
φακζλου αίτθςθσ ζγκριςθσ / διαπίςτευςθσ, το αντίγραφο του ςχετικοφ παραβόλου και τθν 
ςχετικι «Φράπεηα» ερωτιςεων πιςτοποίθςθσ (min. 100 ερωτιςεισ). 
 

Υτθν περίπτωςθ προτεινόμενου ςχιματοσ πιςτοποίθςθσ που δεν ζχει εγκρικεί, οφτε ζχει 
υποβλθκεί προσ ζγκριςθ ο ςχετικόσ φάκελοσ, εφ’ όςον αυτό καλφπτει απόλυτα τισ γνϊςεισ και 
ικανότθτεσ του αντίςτοιχου κεματικοφ αντικειμζνου κατάρτιςθσ (όπωσ προκφπτει από τθν 
εξζταςθ τθσ «Φράπεηασ» ερωτιςεων πιςτοποίθςθσ) λαμβάνει τθν ελάχιςτθ αποδεκτι 
βακμολογία (100 μονάδεσ). 
 

Υτθν περίπτωςθ προτεινόμενου ςχιματοσ πιςτοποίθςθσ που δεν ζχει εγκρικεί αλλά ζχει 
υποβλθκεί προσ ζγκριςθ, εφ’ όςον αυτό καλφπτει απόλυτα τισ γνϊςεισ και ικανότθτεσ του 
αντίςτοιχου κεματικοφ αντικειμζνου κατάρτιςθσ (όπωσ προκφπτει από τθν εξζταςθ τθσ 
«Φράπεηασ» ερωτιςεων πιςτοποίθςθσ) λαμβάνει βακμολογία 120 μονάδων. 
 

Υτθν περίπτωςθ εγκεκριμζνου ςχιματοσ πιςτοποίθςθσ, εφ’ όςον αυτό καλφπτει απόλυτα τισ 
γνϊςεισ και ικανότθτεσ του αντίςτοιχου κεματικοφ αντικειμζνου κατάρτιςθσ λαμβάνει τθ μζγιςτθ 
βακμολογία (120 μονάδεσ). 
 
Η βακμολόγθςθ του Κριτθρίου Κ4 κακορίηεται ςε 100 βακμοφσ για τισ περιπτϊςεισ που 
καλφπτονται ακριβϊσ οι απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ (υποχρεωτικζσ) ενϊ αυξάνεται μζχρι 
120βακμοφσ ςτισ περιπτϊςεισ που υπερκαλφπτονται οι απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ.  
 
ΜριτιριοΜ5:Ξεκοδολογία και Εργαλεία Χλοποίθςθσ τθσ Υυμβουλευτικισ Επιχειρθματικότθτασ - 
Σαρουςίαςθ του Ρ.Υ.Υ. (Ρλοκλθρωμζνο Υφςτθμα Υυμβουλευτικισ).  
Βακμολογείταιθεπάρκεια,θςαφινειακαιθςυνολικιμεκοδολογίαυλοποίθςθστθσΕνζργειαστθσΥυμ
βουλευτικισ Επιχειρθματικότθτασ (Σαράρτθμα Ι, Ενότθτα 3.4).ΡυποψιφιοσΑνάδοχοσπρζπεινα 
παρουςιάςει κατ’ ελάχιςτον: 
 τα ςτάδια εφαρμογισ τθσ Υυμβουλευτικισ, το περιεχόμενο κάκε ςταδίου, τισ ςυνεδρίεσ που 

προβλζπεταινα υλοποιθκοφν ςε κάκε ςτάδιο, το περιεχόμενο και τα παραδοτζα εκάςτθσ 
ςυνεδρίασ, τθ διαδικαςίααξιολόγθςθστθσΥυμβουλευτικισ 

 τα εργαλεία, τα οποία κα χρθςιμοποιιςει για τθν υλοποίθςθ των προβλεπόμενων 
ςυνεδριϊν τθσΥυμβουλευτικισ Επιχειρθματικότθτασ 
κακϊσκαιθεπάρκειάτουσςεςχζςθμετισανάγκεστωνωφελουμζνωνκαιτοπεριεχόμενοτωνςυνεδ
ριϊν,μεγνϊμονατθβζλτιςτθυποςτιριξθτωνωφελουμζνων. 
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Ρ υποψιφιοσ Ανάδοχοσ πρζπει να ςυμπεριλάβει ςτθν Σροςφορά του ζνα (1) κατ’ 
ελάχιςτονςχετικό εργαλείο ςε ψθφιακι μορφι (θ πρόςβαςθ ςτα προςφερόμενα ψθφιακά 
εργαλείαςυμβουλευτικισκα γίνεταιμζςω τουΥυςτιματοσΥυμβουλευτικισΡΥΥ). 
 
Η κάλυψθ των παραπάνω προχποκζςεων βακμολογείται με 100. Η χριςθ και υποβολι 
περιςςότερων εργαλείων βακμολογείται αυξθτικά μζχρι τουσ 120 βακμοφσ. 
 
Μριτιριο Μ6: Αναλυτικό Χρονοδιάγραμμα Χλοποίθςθσ τθσ Υφμβαςθσ.  
Βακμολογείται θ ρεαλιςτικι προςζγγιςθ του χρονοπρογραμματιςμοφ και του πλάνου 
υλοποίθςθσ του Ζργου, λαμβάνοντασ υπόψθ ότι το χρονοδιάγραμμα πρζπει να ανταποκρίνεται 
ςτουσ χρονικοφσ περιοριςμοφσ του Ζργου και, μζςω αυτοφ, να τεκμθριϊνεται θ ικανότθτα του 
υποψιφιου Αναδόχου να ζχει ολοκλθρϊςει τθν υλοποίθςθ του Ζργου το αργότερο εντόσ 
χρονικοφ διαςτιματοσ δϊδεκα (12) μθνϊν από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ Υφμβαςθσ. 
 
Ματ’ ελάχιςτον ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα πρζπει να παρουςιάςει πλιρεσ και αναλυτικό 
χρονοδιάγραμμα (με τθ μορφι Διαγράμματοσ Gantt), όπου κα αποτυπϊνονται οι 
δραςτθριότθτεσ που κα εκτελεςτοφν κακϊσ και τα προβλεπόμενα Σαραδοτζα κακϊσ και θ 
χρονικι τουσ διάρκεια και αλλθλουχία, προκειμζνου να υλοποιθκεί το ςυνολικό Ζργο. 
 
Η βακμολόγθςθ του Κριτθρίου Κ6 κακορίηεται ςε 100 βακμοφσ για τισ περιπτϊςεισ που 
καλφπτονται ακριβϊσ οι απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ (υποχρεωτικζσ) ενϊ αυξάνεται μζχρι 120 
βακμοφσ ςτισ περιπτϊςεισ που υπερκαλφπτονται οι απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ.  
 
Μριτιριο Μ7:Σεριγραφι τθσ Διαδικαςίασ Ρργάνωςθσ, Χλοποίθςθσ, Σαρακολοφκθςθσ και 
Αξιολόγθςθσ τθσ Υφμβαςθσ- Σαρουςίαςθ ΣΥΔΧ. 
Βακμολογείται θ ςυνολικι προςζγγιςθ του τρόπου με τον οποίο προτίκεται ο υποψιφιοσ 
Ανάδοχοσ να οργανϊςει, να παρακολουκεί και να αξιολογιςει τθ διαδικαςία υλοποίθςθσ τθσ 
Υφμβαςθσ. Ιδιαίτερθ ζμφαςθδίδεται ςτο προτεινόμενο πλαίςιο ςυνεργαςίασ με τθν Ανακζτουςα 
και τουσ λοιποφσ εμπλεκόμενουσ ςτοΖργο και ςτον τρόπο από κοινοφ αντιμετϊπιςθσ πικανϊν 
κινδφνων που ενδζχεται να εμφανιςτοφν κατά τθδιάρκεια υλοποίθςθσ του Ζργου. Φζλοσ, 
βακμολογείται το εφροσ εφαρμογισ και θ μεκοδολογία αξιολόγθςθστουΖργου. 
 
Ρυποψιφιοσπρζπεικατ’ 
ελάχιςτοναπαρουςιάςειόλεστισεπιμζρουσφάςειστθσδιαδικαςίασοργάνωςθσ, παρακολοφκθςθσ 
και αξιολόγθςθσ του ζργου, το ΣΥΔΧ κακϊσ και τουλάχιςτον ζνα (1) από ταεργαλεία που κα 
χρθςιμοποιιςει για το ςκοπό αυτό, προςαρμοςμζνα ςτισ ιδιαίτερεσ απαιτιςεισ του Ζργουκαιμε 
ςαφιαναφορά τουτρόπουχριςθστουσ. 
 
Η κάλυψθ των παραπάνω προχποκζςεων βακμολογείται με 100. Η χριςθ και υποβολι 
περιςςότερων εργαλείων βακμολογείται αυξθτικά μζχρι τουσ 120 βακμοφσ. 

 
Μριτιριο Μ8 Υφνκεςθ Ρμάδασ Ζργου: ςαφισ προςδιοριςμόσ ρόλων και αρμοδιοτιτων μελϊν 
τθσ Ρμάδασ ζργου.  
Βακμολογείται θ επάρκεια και θ ςυνοχι του προτεινόμενου Υχιματοσ Ρργάνωςθσ και Διοίκθςθσ 
του Ζργου που προτείνει ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιδιαιτερότθτεσ και τισ 
κρίςιμεσ απαιτιςεισ του Ζργου. Χπό το πρίςμα αυτό, κρίνεται θ επάρκεια των ρόλων και 
αρμοδιοτιτων εκάςτου ςτελζχουσ, ςυςχετιςμζνεσ με το Ζργο και τισ απαιτιςεισ αυτοφ. 
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Ιδιαίτερθ ζμφαςθ δίδεται ςτο προτεινόμενο πλαίςιο ςυντονιςμοφ, ςυνεργαςίασ και επικοινωνίασ 
τθσ Ρμάδασ Ζργου με τθν Ανακζτουςα Αρχι και τουσ λοιποφσ εμπλεκόμενουσ ςτο Ζργο και ςτον 
τρόπο από κοινοφ αντιμετϊπιςθσ πικανϊν κινδφνων που ενδζχεται να εμφανιςτοφν κατά τθ 
διάρκεια υλοποίθςθσ του Ζργου 
 
 Ματ’ ελάχιςτον ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα πρζπει να παρουςιάςει αναλυτικι περιγραφι του 
ςχιματοσ Διοίκθςθσ του Ζργου και τθσ δομισ και οργάνωςθσ τθσ ομάδασ των ςτελεχϊν που κα 
εμπλακοφν ςτο ζργο (Ρμάδα Ζργου), ενϊ κα πρζπει να αποτυπϊνεται ςαφϊσ θ ςυμμετοχι και ο 
ρόλοσ κάκε ςτελζχουσ ςτισ επιμζρουσ δράςεισ και παραδοτζα του Ζργου 
 
Η βακμολόγθςθ του Κριτθρίου Κ8 κακορίηεται ςε 100 βακμοφσ για τισ περιπτϊςεισ που 
καλφπτονται ακριβϊσ οι απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ (υποχρεωτικζσ) ενϊ αυξάνεται μζχρι 120 
βακμοφσ ςτισ περιπτϊςεισ που υπερκαλφπτονται οι απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ.  
 

2.3.2 Βακμολόγθςθ και κατάταξθ προςφορϊν 
 
Αξιολόγθςθ Φεχνικϊν Σροςφορϊν  
Για τθ διαμόρφωςθ του ακροίςματοσ των ςτακμιςμζνων βακμολογιϊν ακολουκείται θ 
παρακάτω διαδικαςία: 
 
Για κάκε Φεχνικι Σροςφορά βακμολογοφνται τα επιμζρουσ κριτιρια των ομάδων. 
λα τα επιμζρουσ κριτιρια βακμολογοφνται αυτόνομα. Θ ςυνολικι βακμολογία για κάκε 
επιμζρουσ κριτιριο κυμαίνεται από 100 ζωσ 120 βακμοφσ, όπωσ ορίηεται παρακάτω: 
 
 κακορίηεται ςε 100 βακμοφσ για τισ περιπτϊςεισ που καλφπτονται ακριβϊσ οι απαιτιςεισ τθσ 

διακιρυξθσ (υποχρεωτικζσ). 
 αυξάνεται μζχρι 120 βακμοφσ ςτισ περιπτϊςεισ που υπερκαλφπτονται οι απαιτιςεισ τθσ 

διακιρυξθσ. 
 
Θ ςυνολικι βακμολογία κάκε επιμζρουσ κριτθρίου ςτακμίηεται με το ςυντελεςτι βαρφτθτασ του 
κριτθρίου αυτοφ, όπωσ αυτόσ ορίηεται ςτον αντίςτοιχο πίνακα και κα ςτρογγυλοποιείται ςτα 2 
δεκαδικά ψθφία και εφόςον το τρίτο δεκαδικό είναι 1,2,3,4 κα ςτρογγυλοποιείται προσ τα κάτω, 
ενϊ αν είναι 5,6,7,8,9 προσ τα πάνω. 
 
Θ ςυνολικι βακμολογία κάκε ομάδασ κριτθρίων προκφπτει από το άκροιςμα των ςτακμιςμζνων 
βακμολογιϊν όλων των επιμζρουσ κριτθρίων τθσ. 
 
Φο άκροιςμα των βακμολογιϊν των ομάδων αποτελεί τον Απόλυτο Βακμό Φεχνικισ Σροςφοράσ 
(ΑΒΦΣ). 
 
Ρ Φελικόσ (Υυνολικόσ) Βακμόσ Φεχνικισ Σροςφοράσ (ΦΒΦΣ) κάκε υποψθφίου υπολογίηεται από 
τον τφπο:  

ΑΒΦΣ 
ΦΒΦΣ= -------------- x 100 

ΑΒΦΣmax 
που: ΑΒΦΣ= Βακμολογία Φεχνικισ Σροςφοράσ 
ABTΣmax =θ απόλυτθ βακμολογία του καλφτερου τεχνικά υποψθφίου.  
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Μριτιρια με βακμολογία μικρότερθ από 100 βακμοφσ (ιτοι που δεν καλφπτουν/παρουςιάηουν 
αποκλίςεισ από τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ) επιφζρουν τθν απόρριψθ τθσ 
προςφοράσ. 
 
Αξιολόγθςθ οικονομικϊν προςφορϊν  
Θ βακμολόγθςθ των Ρικονομικϊν Σροςφορϊν των Σροςφερόντων είναι ςχετικι. Για κάκε 
Σροςφζροντα κα υπολογιςκεί ο Φελικόσ Βακμόσ τθσ Ρικονομικισ Σροςφοράσ του (Φ.Β.Ρ.Σ.), ωσ 
εξισ:  

ΦΒΡΣ=(Ρικονομικι Σροςφορά Ξειοδότθ/Ρικονομικι Σροςφορά Σροςφζροντα)x100 
 
όπου Ρικονομικι Σροςφορά Σροςφζροντοσ ορίηεται το ποςό ςε Ευρϊ ζναντι του οποίου 
προτίκεται να εκτελζςει ο Σροςφζρων το αντικείμενο τθσ Υφμβαςθσ και Ρικονομικι Σροςφορά 
Ξειοδότθ είναι το μικρότερο ποςό ςε Ευρϊ. 
 
Είναι προφανζσ ότι ο βακμόσ αυτόσ κα είναι ζνασ αρικμόσ μικρότεροσ ι ίςοσ του 100 (ο 
μειοδότθσ, δθλαδι ο Σροςφζρων με τθ μικρότερθ ςυνολικι οικονομικι προςφορά, κα ζχει 
Φ.Β.Ρ.Σ.= 100). 
Φελικι αξιολόγθςθ:  
Θ τελικι αξιολόγθςθ περιλαμβάνει τθν κατάταξθ των προςφορϊν για τθν τελικι επιλογι τθσ 
πλζον ςυμφζρουςασ Σροςφοράσ. Σροσ τοφτο κα εξαχκεί ο Φελικόσ Βακμόσ Υυνολικισ 
Σροςφοράσ (Φ.Β.Υ.Σ.) κάκε Σροςφζροντοσ με τον ακόλουκο μακθματικό τφπο:  
 

ΦΒΥΣ = (ΦΒΡΣ X20%) + (ΦΒΦΣ x 80%) 
Ξε βάςθ τον Φελικό Βακμό Υυνολικισ Σροςφοράσ τουσ, οι Σροςφζροντεσ κα καταταχκοφν κατά 
φκίνουςα ςειρά του βακμοφ τουσ και επικρατζςτεροσ υποψιφιοσ κα είναι ο προςφζρων με τον 
μεγαλφτερο ΦΒΥΣ. 
 
2.4 Ματάρτιςθ – Σεριεχόμενο Σροςφορϊν. 
 

2.4.1 Γενικοί ροι υποβολισ προςφορϊν 
Ρι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτα Σαραρτιματα I, II, III, IV, 
V, VII και VIII τθσ Διακιρυξθσ για όλεσ τισ περιγραφόμενεσ υπθρεςίεσ ανά είδοσ / τμιμα. 
 
Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ και απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.  
 
Ρι προςφορζσ αφοροφν ςε ολόκλθρθ τθ ςφμβαςθ. Θ παροφςα ςφμβαςθ όπωσ περιγράφεται 
ςτθν παρ. 1.3 δεν υποδιαιρείται ςε τμιματα και ανατίκεται ωσ ενιαίο ςφνολο ςε ζναν Ανάδοχο, 
για αυτό γίνονται δεκτζσ μόνο προςφορζσ που αφοροφν ςε ολόκλθρθ τθ ςφμβαςθ. 
 

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

Ρι οικονομικοί φορείσ μποροφν να αποςφρουν τθν προςφορά τουσ, πριν τθν καταλθκτικι 
θμερομθνία υποβολισ προςφοράσ, χωρίσ να απαιτείται ζγκριςθ εκ μζρουσ του αποφαινομζνου 
οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, υποβάλλοντασ ζγγραφθ ειδοποίθςθ προσ τθν ανακζτουςα 
αρχι μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του ΕΥΘΔΘΥ. 
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2.4.2 Χρόνοσ και Φρόποσ υποβολισ προςφορϊν 
2.4.2.1. Ρι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ 
διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΕΥΘΔΘΥ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και 
ϊραπου ορίηει θ παροφςα διακιρυξθ, ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα 
με τα αναφερόμενα ςτο ν.4412/2016 , ιδίωσ άρκρα 36 και 37 του ν.4412/2016 εκδοκείςα 
υπϋαρικμ. 64233/08.06.2021 (Βϋ2453/ 09.06.2021) Μοινι Απόφαςθ των Χπουργϊν Ανάπτυξθσ και 
Επενδφςεων και Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ με κζμα «Τυκμίςεισ τεχνικϊν ηθτθμάτων που 
αφοροφν τθν ανάκεςθ των Δθμοςίων Υυμβάςεων Σρομθκειϊν και Χπθρεςιϊν με χριςθ των 
επιμζρουσ εργαλείων και διαδικαςιϊν του Εκνικοφ Υυςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
Υυμβάςεων (ΕΥΘΔΘΥ)», εφεξισ «Μ.Χ.Α. ΕΥΘΔΘΥ Σρομικειεσ και Χπθρεςίεσ». 
 

Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να 
διακζτουν εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι που υποςτθρίηεται τουλάχιςτον από 
αναγνωριςμζνο (εγκεκριμζνο) πιςτοποιθτικό, το οποίο χορθγικθκε από πάροχο υπθρεςιϊν 
πιςτοποίθςθσ, ο οποίοσ περιλαμβάνεται ςτον κατάλογο εμπίςτευςθσ που προβλζπεται ςτθν 
απόφαςθ 2009/767/ΕΜ και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Μανονιςμό (ΕΕ) 910/2014 και να 
εγγραφοφν ςτο ΕΥΘΔΘΥ, ςφμφωνα με τθν περ. β τθσ παρ. 2 του άρκρου 37 του ν. 4412/2016 και 
τισ διατάξεισ του άρκρου 6 τθσ Μ.Χ.Α. ΕΥΘΔΘΥ Σρομικειεσ και Χπθρεςίεσ. 
 
2.4.2.2. Ρ χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του 
ςυςτιματοσ ΕΥΘΔΘΥ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ΕΥΘΔΘΥ με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, 
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 37 του ν. 4412/2016 και τισ διατάξεισ του άρκρου 10  τθσ 
ωσ άνω Χπουργικισ Απόφαςθσ. 
 

Ξετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα 
υποβολισ προςφοράσ ςτο Υφςτθμα. Υε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του 
ΕΥΘΔΘΥ, θ Ανακζτουςα Αρχι κα ρυκμίςει τα τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με αιτιολογθμζνθ 
απόφαςι τθσ. 
2.4.2.3. Ρι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκαςφμφωνα με 
τισ διατάξεισ του άρκρου 13 τθσ Μ.Χ.Α. ΕΥΘΔΘΥ Σρομικειεσ και Χπθρεςίεσ:  
 
(α) ζναν θλεκτρονικό(υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Υυμμετοχισ –Φεχνικι 

Σροςφορά» ςτον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα  δικαιολογθτικά 
και θ τεχνικι προςφορά ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν 
παροφςα.  

(β) ζναν θλεκτρονικό (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Ρικονομικι Σροςφορά» ςτον οποίο 
περιλαμβάνεται θ οικονομικι προςφορά του οικονομικοφ φορζα και το ςφνολο των κατά 
περίπτωςθ απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν.  

 
Από τον Ρικονομικό φορζα ςθμαίνονται με χριςθ τθσ  ςχετικισ λειτουργικότθτασ του ΕΥΘΔΘΥ, τα 
ςτοιχεία εκείνα τθσ προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα, ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του ν. 4412/16 . Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει 
πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι 
διλωςι του, αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που 
επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ.  
 
Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδασ, τισ 
προςφερόμενεσ ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ 
που χρθςιμοποιοφνται για τθν αξιολόγθςι τθσ. 
 

http://www.promitheus.gov.gr/
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2.4.2.4. Εφόςον οι Ρικονομικοί Φορείσ καταχωρίςουν τα ςτοιχεία, μεταδεδομζνα και ςυνθμμζνα 
θλεκτρονικά αρχεία, που αφοροφν δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ-τεχνικισ προςφοράσ και 
οικονομικισ προςφοράσ τουσ ςτισ αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ΕΥΘΔΘΥ, ςτθν 
ςυνζχεια, μζςω ςχετικισ λειτουργικότθτασ,  εξάγουν αναφορζσ (εκτυπϊςεισ) ςε μορφι 
θλεκτρονικϊν αρχείων με μορφότυπο PDF, τα οποία  αποτελοφν ςυνοπτικι αποτφπωςθ των 
καταχωριςμζνων ςτοιχείων. Φα θλεκτρονικά αρχεία των εν λόγω αναφορϊν (εκτυπϊςεων) 
υπογράφονται ψθφιακά, ςφμφωνα με τισ προβλεπόμενεσ διατάξεισ (περ. β τθσ παρ. 2 του 
άρκρου 37) και επιςυνάπτονται από τον Ρικονομικό Φορζα ςτουσ αντίςτοιχουσ υποφακζλουσ. 
Επιςθμαίνεται ότι θ εξαγωγι και θ επιςφναψθ των προαναφερκζντων αναφορϊν (εκτυπϊςεων) 
δφναται να πραγματοποιείται για κάκε υποφακζλο  ξεχωριςτά, από τθ ςτιγμι που ζχει 
ολοκλθρωκεί θ καταχϊριςθ των ςτοιχείων ςε αυτόν. 
 
2.4.2.5. Ρ χριςτθσ – οικονομικόσ φορζασ υποβάλλει τουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ μζςω του 
Υυςτιματοσ, όπωσ περιγράφεται παρακάτω: 
 
Φα ζγγραφα που καταχωρίηονται ςτθν θλεκτρονικι προςφορά, και δεν απαιτείται να 
προςκομιςκοφν και ςε ζντυπθ μορφι, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωςθ, ςφμφωνα με τα 
προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ:  

α) είτε των άρκρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Αϋ 184) περί θλεκτρονικϊν δθμοςίων 
εγγράφων που φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι ι ςφραγίδα και, εφόςον πρόκειται για 
αλλοδαπά δθμόςια θλεκτρονικά ζγγραφα, εάν φζρουν επιςθμείωςθ e-Apostille  

β) είτε των άρκρων 15 και 27 του ν. 4727/2020 (Αϋ 184) περί θλεκτρονικϊν ιδιωτικϊν εγγράφων 
που φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι ι ςφραγίδα  

γ) είτε του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 (Αϋ 45),  
δ) είτε τθσ παρ. 2 του άρκρου 37 του ν. 4412/2016, περί χριςθσ θλεκτρονικϊν υπογραφϊν ςε 

θλεκτρονικζσ διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων,   
ε) είτε τθσ παρ. 8 του άρκρου 92 του ν. 4412/2016, περί ςυνυποβολισ υπεφκυνθσ διλωςθσ 

ςτθν περίπτωςθ απλισ φωτοτυπίασ ιδιωτικϊν εγγράφων.  
 
Επιπλζον, δεν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι τα ΦΕΜ και ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια 
και άλλα ζντυπα, εταιρικά ι μθ, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δθλαδι ζντυπα με αμιγϊσ 
τεχνικά χαρακτθριςτικά, όπωσ αρικμοφσ, αποδόςεισ ςε διεκνείσ μονάδεσ, μακθματικοφσ τφπουσ 
και ςχζδια  
 
Ειδικότερα, τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του Ρικονομικοφ Φορζα ςτθ 
διαδικαςία καταχωρίηονται από αυτόν ςε μορφι θλεκτρονικϊν αρχείων με μορφότυπο PDF.  
 
Ζωσ τθν θμζρα και ϊρα αποςφράγιςθσ των προςφορϊν προςκομίηονται με ευκφνθ του 
οικονομικοφ φορζα ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε ζντυπθ μορφι και ςε κλειςτό-οφσ φάκελο-ουσ, 
ςτον οποίο αναγράφεται ο αποςτολζασ και ωσ παραλιπτθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ του 
παρόντοσ διαγωνιςμοφ, τα ςτοιχεία τθσ θλεκτρονικισ προςφοράσ του, τα οποία απαιτείται να 
προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορφι.  
 
Φζτοια ςτοιχεία και δικαιολογθτικά ενδεικτικά είναι : 
α) θ πρωτότυπθ εγγυθτικι επιςτολι πλθν των περιπτϊςεων που αυτι εκδίδεται θλεκτρονικά, 

άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, 
β) αυτά που δεν υπάγονται ςτισ διατάξεισ του άρκρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999 
γ) ιδιωτικά ζγγραφα τα οποία δεν  ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο ι δεν φζρουν κεϊρθςθ από 

υπθρεςίεσ και φορείσ τθσ περίπτωςθσ α τθσ παρ. 2 του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 ι δεν 
ςυνοδεφονται από υπεφκυνθ διλωςθ για τθν ακρίβειά τουσ, κακϊσ και 
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δ) τα αλλοδαπά δθμόςια ζντυπα ζγγραφα που φζρουν τθν επιςθμείωςθ τθσ Χάγθσ (Apostille), ι 
προξενικι κεϊρθςθ και δεν ζχουν επικυρωκεί  από δικθγόρο.  

 
Υε περίπτωςθ μθ υποβολισ ενόσ ι περιςςότερων από τα ωσ άνω ςτοιχεία και δικαιολογθτικά 
που υποβάλλονται ςε ζντυπθ μορφι, πλθν τθσ πρωτότυπθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, θ 
ανακζτουςα αρχι δφναται να ηθτιςει τθ ςυμπλιρωςθ και υποβολι τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 
102 του ν. 4412/2016. 
 
Υτα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Υυνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 
5θσ.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188), εφόςον ςυντάςςονται ςε κράτθ που 
ζχουν προςχωριςει ςτθν ωσ άνω Υυνκικθ, άλλωσ φζρουν προξενικι κεϊρθςθ. Απαλλάςςονται 
από τθν απαίτθςθ επικφρωςθσ (με Apostille ι Σροξενικι Θεϊρθςθ) αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα 
όταν καλφπτονται από διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ που ζχει ςυνάψει θ Ελλάδα (ενδεικτικά 
«Υφμβαςθ νομικισ ςυνεργαςίασ μεταξφ Ελλάδασ και Μφπρου – 05.03.1984» (κυρωτικόσ 
ν.1548/1985, «Υφμβαςθ περί απαλλαγισ από τθν επικφρωςθ οριςμζνων πράξεων και εγγράφων 
– 15.09.1977» (κυρωτικόσ ν.4231/2014)). Επίςθσ, απαλλάςςονται από τθν απαίτθςθ επικφρωςθσ 
ι παρόμοιασ διατφπωςθσ δθμόςια ζγγραφα που εκδίδονται από τισ αρχζσ κράτουσ μζλουσ που 
υπάγονται ςτον Μαν ΕΕ 2016/1191 για τθν απλοφςτευςθ των απαιτιςεων για τθν υποβολι 
οριςμζνων δθμοςίων εγγράφων ςτθν ΕΕ, όπωσ, ενδεικτικά,  το λευκό ποινικό μθτρϊο, υπό τον 
όρο ότι τα ςχετικά με το γεγονόσ αυτό δθμόςια ζγγραφα εκδίδονται για πολίτθ τθσ Ζνωςθσ από 
τισ αρχζσ του κράτουσ μζλουσ τθσ ικαγζνειάσ του.  
 
Υθμειϊνεται ότι, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα εγγράφων που ζχουν 
εκδοκεί από αλλοδαπζσ αρχζσ και ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα 
προβλεπόμενα ςτθν παρ. 2 περ. β του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 “Μϊδικασ Διοικθτικισ 
Διαδικαςίασ”, όπωσ αντικαταςτάκθκε ωσ άνω με το άρκρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014. 
 
Ρι πρωτότυπεσ εγγυιςεισ ςυμμετοχισ, πλθν των εγγυιςεων που εκδίδονται θλεκτρονικά, 
προςκομίηονται με ευκφνθ του οικονομικοφ φορζα, ςε κλειςτό φάκελο, ςτον οποίο αναγράφεται 
ο αποςτολζασ, τα ςτοιχεία του παρόντοσ διαγωνιςμοφ και ωσ παραλιπτθσ θ Επιτροπι 
Διαγωνιςμοφ, το αργότερο πριν τθν θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ των προςφορϊν που 
ορίηεται ςτθν παρ. 3.1 τθσ παροφςασ, άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ μετά 
από γνϊμθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ. 
 
Θ προςκόμιςθ των εγγυιςεων ςυμμετοχισ πραγματοποιείται είτε με κατάκεςθ του ωσ άνω 
φακζλου ςτθν υπθρεςία πρωτοκόλλου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, είτε με τθν αποςτολι του 
ταχυδρομικϊσ, επί αποδείξει. Φο βάροσ απόδειξθσ τθσ ζγκαιρθσ προςκόμιςθσ φζρει ο 
οικονομικόσ φορζασ. Φο εμπρόκεςμο αποδεικνφεται με τθν επίκλθςθ του αρικμοφ πρωτοκόλλου 
ι τθν προςκόμιςθ του ςχετικοφ αποδεικτικοφ αποςτολισ κατά περίπτωςθ. 
 
Υτθν περίπτωςθ που επιλεγεί θ αποςτολι του φακζλου τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ ταχυδρομικϊσ,  
ο οικονομικόσ φορζασ αναρτά, εφόςον δεν διακζτει αρικμό ζγκαιρθσ ειςαγωγισ του φακζλου 
του ςτο πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ, το αργότερο ζωσ τθν θμερομθνία και ϊρα 
αποςφράγιςθσ των προςφορϊν, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία», τα ςχετικό 
αποδεικτικό ςτοιχείο προςκόμιςθσ (αποδεικτικό κατάκεςθσ ςε υπθρεςίεσ ταχυδρομείου- 
ταχυμεταφορϊν),  προκειμζνου να ενθμερϊςει τθν ανακζτουςα αρχι περί τθσ τιρθςθσ τθσ 
υποχρζωςισ του ςχετικά με τθν (εμπρόκεςμθ) προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ του ςτον 
παρόντα διαγωνιςμό. 
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2.4.3 Σεριεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογθτικά Υυμμετοχισ – Φεχνικι Σροςφορά» 
 
2.4.3.1 Δικαιολογθτικά Υυμμετοχισ 
 
Φα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι 
διαδικαςία περιλαμβάνουν με ποινι αποκλειςμοφ τα ακόλουκα ςτοιχεία: 
 
α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (Ε.Ε.Ε.Σ.),όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 1 και 3 του 
άρκρου 79 του ν. 4412/2016 (όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει) και το οποίο κα πρζπει να 
υπογράφεται ψθφιακά εντόσ του χρονικοφ διαςτιματοσ κατά το οποίο μποροφν να 
υποβάλλονται προςφορζσ και τθ ςυνοδευτικι υπεφκυνθ διλωςθ με τθν οποία ο οικονομικόσ 
φορζασ δφναται να διευκρινίηει τισ πλθροφορίεσ που παρζχει με το ΕΕΕΥ ςφμφωνα με τθν παρ. 9 
του ίδιου άρκρου. 

 
β) τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ, όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 72 του Ο.4412/2016 και τα άρκρα  

2.1.6 και 2.2.2 αντίςτοιχα τθσ παροφςασ διακιρυξθσ  
 
γ) Για τα νομικά πρόςωπα, πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ ι τελευταίο ΦΕΜ 

ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ. 
 
Ρι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΥ,  το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο 
μζροσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ ωσ Σαράρτθμα  αυτισ.  
 

Θ ςυμπλιρωςι του δφναται να πραγματοποιθκεί με χριςθ του υποςυςτιματοσ Promitheus 
ESPDint, προςβάςιμου μζςω τθσ Διαδικτυακισ Σφλθσ (www.promitheus.gov.gr) του ΡΣΥ ΕΥΘΔΘΥ, 
ι άλλθσ ςχετικισ ςυμβατισ πλατφόρμασ υπθρεςιϊν διαχείριςθσ θλεκτρονικϊν ΕΕΕΥ. Ρι 
Ρικονομικοί Φορείσ δφνανται για αυτό το ςκοπό να αξιοποιιςουν το αντίςτοιχο θλεκτρονικό 
αρχείο με μορφότυπο XML που αποτελεί επικουρικό ςτοιχείο των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ. 
 

Φο ςυμπλθρωμζνο από τον Ρικονομικό Φορζα ΕΕΕΥ, κακϊσ και θ τυχόν ςυνοδευτικι αυτοφ 
υπεφκυνθ διλωςθ, υποβάλλονται ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ δϋ τθσ παραγράφου 2.4.2.5 τθσ 
παροφςασ, ςε ψθφιακά υπογεγραμμζνο θλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο PDF. 
 

*Αναλυτικζσ οδθγίεσ και πλθροφορίεσ για το κεςμικό πλαίςιο, τον τρόπο χριςθσ και 
ςυμπλιρωςθσ θλεκτρονικϊν ΕΕΕΥ και τθσ χριςθ του υποςυςτιματοσ Promitheus ESPDint είναι 
αναρτθμζνεσ ςε ςχετικι κεματικι ενότθτα ςτθ Διαδικτυακι Σφλθ (www.promitheus.gov.gr) του 
ΡΣΥ ΕΥΘΔΘΥ.+ 
 
Φα ζγγραφα του κυρίωσ φάκελου αλλά και όλων των επιμζρουσ Χπο φακζλων των Σροςφορϊν 
τα οποία υποβάλλονται ςε φυςικι/ζντυπθ μορφι ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, πρζπει να είναι ςε 
κλειςτοφσ φακζλουσ και απαραίτθτα να φζρουν τθν επωνυμία και τθ διεφκυνςθ του 
διαγωνιηομζνου (Ρδόσ, αρικμόσ, πόλθ, ΦΜ, τθλζφωνα, fax, Ε-mail), κακϊσ επίςθσ και τισ 
ενδείξεισ:  
 

ΦΑΜΕΝΡΥ ΣΤΡΥΦΡΤΑΥ ΓΙΑ ΦΗΟ ΑΟΑΔΕΙΠΗ 
ΑΟΑΔΡΧΡΧ ΦΡΧ ΕΤΓΡΧ 

«ΥΧΞΒΡΧΝΕΧΦΙΜΗ ΧΣΡΥΦΗΤΙΠΗ ΜΑΙ ΑΟΑΒΑΘΞΙΥΗ ΔΕΠΙΡΦΗΦΩΟ ΑΟΕΤΓΩΟ ΥΦΡΧΥ ΦΡΞΕΙΥ 
ΞΕΦΑΣΡΙΗΦΙΜΗΥ ΔΤΑΥΦΗΤΙΡΦΗΦΑΥ & ΕΠΩΥΦΤΕΦΕΙΑΥ ΓΡΧΟΡΣΡΙΙΑΥ»,                                                                    

ΞΕ ΜΩΔΙΜΡ ΡΣΥ: 5030687 
 

με καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν τθν …..θ/…./202.. 
 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Σροσ: ΕΣΙΞΕΝΗΦΗΤΙΡ ΜΑΥΦΡΤΙΑΥ 
Διεφκυνςθ: ΞΗΦΤΡΣΡΝΕΩΥ 60, ΦΜ: 52100, ΜΑΥΦΡΤΙΑ 
 

 
Επωνυμία Χποψθφίου Αναδόχου : ………….. 
Υτοιχεία Εκπροςϊπου: ………….. 
Διεφκυνςθ Επικοινωνίασ (ςυμπεριλαμβανομζνου και αρικμοφ τθλεομοιοτυπίασ κακϊσ και 
διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου): ………….. 
 
 

Να μθν ανοιχκεί παρά μόνο από τθν Επιτροπι Διενζργειασ Διαγωνιςμϊν 

 
2.4.3.2 Φεχνικι Σροςφορά 
H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν 
τεκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι ςτο ΣαράρτθμαΙ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ, περιγράφοντασ 
ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ πλθροφνται.  
 
Σεριλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ 
καταλλθλότθτα τωνπροςφερόμενων υπθρεςιϊν με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμφωνα με τα 
αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτο ωσ άνω Σαράρτθμα. 
 
Επειδι οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ δεν ζχουν αποτυπωκεί ςτο ςφνολό τουσ ςτισ ειδικζσ 
θλεκτρονικζσ φόρμεσ τουΕΥΘΔΘΥ, οι Ρικονομικοί Φορείσ να επιςυνάπτουν θλεκτρονικά 
υπογεγραμμζνα πρόςκετα, ςε ςχζςθ με τισ αναφορζσ (εκτυπϊςεισ) τθσ παραγράφου 2.4.2.4, 
ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία (ιδίωσ τεχνικι προςφορά με τθν ίδια ςειρά και αρίκμθςθ ςφμφωνα 
με το ςχετικό τεφχοσ τεχνικϊν προδιαγραφϊν του ΣΑΤΑΤΦΗΞΑΦΡΥ Ι.  
 
Υτθν ενότθτα αυτι, ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ πρζπει να αναφζρει αναλυτικά τθν τεχνικι του 
πρόταςθ για τθν υλοποίθςθ του αντικειμζνου τθσ Υφμβαςθσ, τθ μεκοδολογία υλοποίθςισ του 
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παροφςα και να ςυμπεριλάβει οποιοδιποτε επιπλζον ςτοιχείο 
τεκμθριϊνει πλθρζςτερα τθν πρόταςι του και απαντά ςτισ επιμζρουσ απαιτιςεισ που τίκενται 
ςτθν παροφςα προκιρυξθ, αλλά και ςτα αντίςτοιχα κριτιρια αξιολόγθςθσ τθσ Φεχνικισ 
Σροςφοράσ. 
 
Φζλοσ, οι προςφζροντεσ οφείλουν να ςυμπλθρϊςουν και να υποβάλουν τον πίνακα 
ςυμμόρφωςθσ που προβλζπεται ςτο Σαράρτθμα ΙΙ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 
 
Ρι οικονομικοί φορείσ αναφζρουν το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκενται να ανακζςουν υπό 
μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνουν, ανεξαρτιτωσ 
ποςοςτοφ ςυμμετοχισ. 
 
 

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

 
Θ Ρικονομικι Σροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο 
ανάκεςθσ,βάςει βζλτιςτθσςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο ΣΑΤΑΤΦΘΞΑ 
IV τθσ διακιρυξθσ. 
 

Η τιμι τθσ παρεχόμενθσ υπθρεςίασ δίνεται ςε ευρϊ ανά μονάδα:  
• Για τθν ενζργεια ςυμβουλευτικισ, ανά ατομικι ςυνεδρία, 
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•Για τθν ενζργεια ςυμβουλευτικισ, ανά ομαδικι  ςυνεδρία, 
• Για τθν ενζργεια κατάρτιςθσ*(κεωρθτικισ κατάρτιςθσ και πρακτικισ άςκθςθσ (casestudies)], 
ανά ανκρωποϊρα κατάρτιςθσ,  
• Για τθν ενζργεια πιςτοποίθςθσ, ανά ωφελοφμενο  

 
Για το εκπαιδευτικό επίδομα, αυτό παραμζνει απαρζγκλιτο και δεν δφναται να τροποποιθκεί 
από τον προςφζροντα. 

 
Υτθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα 
με τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Σ.Α., για τθν παροχι των υπθρεςιϊν 
ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.  
 
Ρι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και 
ςτθν επ’ αυτοφ ειςφορά υπζρ ΡΓΑ 20%.  
 
Ρι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και 
δεναναπροςαρμόηονται. 
 
Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ:  
α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΧΤΩ ι κακορίηεται ςχζςθ ΕΧΤΩ προσ ξζνο νόμιςμα, 
β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ του άρκρου 102 του 
ν.4412/2016 και  
γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ που κακορίηεται καιτεκμθριϊνεται από 
τθν ανακζτουςα αρχι ςτθν παροφςα διακιρυξθ.  
Θ Ρικονομικι Σροςφορά ςυντάςςεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Σαράρτθμα IV τθσ 
διακιρυξθσ 
 
Θ οικονομικι προςφορά, ςυντάςςεται ςυμπλθρϊνοντασ τθν αντίςτοιχθ ειδικι θλεκτρονικι 
φόρμα του ςυςτιματοσ, θ οποία ταυτίηεται ωσ προσ τα τελικά ςυνολικά ποςά με τον Σίνακα που 
παρατίκεται ςτο Σαράρτθμα ΙV. Υτθν ςυνζχεια, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό θλεκτρονικό αρχείο, 
ςε μορφι pdf, το οποίο υπογράφεται ψθφιακά και υποβάλλεται από τον προςφζροντα. 
 
Φα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του 
παραγόμενου ψθφιακά υπογεγραμμζνου θλεκτρονικοφ αρχείου πρζπει να ταυτίηονται. Υε 
αντίκετθ περίπτωςθ, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει 
εκ νζου το θλεκτρονικό αρχείο pdf. 
 
*Αν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα δεν μπορεί να αποτυπωκεί αναλυτικά θ οικονομικι προςφορά, ο 
προςφζρων κα επιςυνάψει ςτον (υπο)φάκελο “οικονομικι προςφορά” τθν θλεκτρονικι 
οικονομικι προςφορά του, ψθφιακά υπογεγραμμζνθ, και τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία 
(ςφμφωνα με το υπόδειγμα που υπάρχει ςτο Σαράρτθμα ΙV τθσ παροφςασ διακιρυξθσ) ςε 
μορφι pdf+. 
 
Ρι τιμζσ που κα αναφζρονται ςτον Σίνακα Ρικονομικισ Σροςφοράσ του προςφζροντα, κα είναι 
οι τελικζσ τιμζσ μετά τθν ζκπτωςθ. Επίςθσ δεν επιτρζπονται ςτθν Ρικονομικι Σροςφορά 
ςυνολικζσ εκπτϊςεισ ςε επί επιμζρουσ ακροίςματα ι επί του ςυνολικοφ τιμιματοσ τθσ 
Σροςφοράσ. 
 
Ωσ Ρικονομικι Σροςφορά νοείται το τελικό ςφνολο του Σίνακα Ρικονομικισ Σροςφοράσ που 
περιλαμβάνεται ςτο ΣΑΤΑΤΦΗΞΑ ΙV. 
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Υε περίπτωςθ λογιςτικισ αςυμφωνίασ μεταξφ τθσ τιμισ μονάδασ και τθσ προκφπτουςασ εξ’ αυτισ 
ςυνολικισ τιμισ, υπεριςχφει θ τιμι μονάδασ. 
 
Ρι προςφερόμενεσ τιμζσ περιλαμβάνουν το ςφνολο των προβλεπόμενων επιβαρφνςεων και 
δαπανϊν του Αναδόχου για τθν πλιρθ εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ Υφμβαςθσ, 
περιλαμβανομζνων των υποχρεϊςεων προσ τρίτουσ (Δθμόςιο, Αςφαλιςτικοφσ οργανιςμοφσ 
κ.λπ.), και του ςυνόλου των δαπανϊν αςφάλιςθσ του προςωπικοφ που κα απαςχολεί.  
 
Θ τιμι τθσ προςφοράσ δεν υπόκειται ςε μεταβολι κατά τθν διάρκεια τθσ προςφοράσ. Υε 
περίπτωςθ που ηθτθκεί παράταςθ τθσ διάρκειασ τθσ Σροςφοράσ, οι υποψιφιοι δεν δικαιοφνται, 
κατά τθ γνωςτοποίθςθ τθσ ςυγκατάκεςισ τουσ για τθν παράταςθ αυτι, να υποβάλλουν νζουσ 
πίνακεσ τιμϊν ι να τουσ τροποποιιςουν. 
 
Επιςθμαίνεται ότι εφόςον δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι και δεν ζχει 
ςυμπλθρωκεί θ οικονομικι προςφορά ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Σαράρτθμα ΙV τθσ 
διακιρυξθσ, οι προςφορζσ κα απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.  
 

2.4.5 Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν 
Ρι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα 
δϊδεκα (12) μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν 
 
Σροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο 
απορρίπτεται ωσ μθ κανονικι. 
 
Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται κατ’ ανϊτατο όριοεγγράφωσ για ιςόχρονο 
διάςτθμα, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ 
παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1 
α του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.2. τθσ παροφςασ, κατ' ανϊτατο όριο για χρονικό 
διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ. Υε 
περίπτωςθ αιτιματοσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για παράταςθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, για τουσ 
οικονομικοφσ φορείσ, που αποδζχτθκαν τθν παράταςθ, πριν τθ λιξθ ιςχφοσ των προςφορϊν 
τουσ, οι προςφορζσ ιςχφουν και τουσ δεςμεφουν  για το επιπλζον αυτό χρονικό διάςτθμα. 
 
Ξετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα 
αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ Ανακζτουςα Αρχι κρίνει, 
κατά περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο 
ςυμφζρον, οπότε οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν 
να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω 
ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ Θ διαδικαςία ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν 
τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ.  
 
Υε περίπτωςθ που λιξει ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν και δεν ηθτθκεί παράταςθ τθσ 
προςφοράσ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ, εφόςον θ εκτζλεςθ 
τθσ ςφμβαςθσ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, να ηθτιςει εκ των υςτζρων από τουσ 
οικονομικοφσ φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία είτε να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ. 
 

2.4.6 Νόγοι απόρριψθσ προςφορϊν 
H Ανακζτουςα Αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των 
προςφορϊν, απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά:  
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α)   Θ οποία αποκλίνει από απαράβατουσ όρουσ περί ςφνταξθσ και υποβολισ τθσ προςφοράσ 

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

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

γ) Για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ 
προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι 
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςασ και το άρκρο 102 του ν. 4412/2016, όπωσ 
τροποποιικθκε με το άρκρο 42 του ν. 4782/2021 

δ)   Θ οποία αποτελεί εναλλακτικι προςφορά. 
ε)   Θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ 

προςφορζσ. Ρ περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ τθσ 
παροφςασ (περ. γϋ τθσ παρ. 4 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016) και ςτθν περίπτωςθ 
ενϊςεων οικονομικϊν φορζων με κοινά μζλθ, κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν 
φορζων που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων. 

ςτ)   Θ οποία είναι υπό αίρεςθ. 
η)     Θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ, 
θ)    για τθν οποία ο προςφζρων δεν παράςχει, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ είκοςι (20) 

θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςε αυτόν ςχετικισ πρόςκλθςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, 
εξθγιςεισ αναφορικά με τθν τιμι ι το κόςτοσ που προτείνει  ςε αυτιν, ςτθν περίπτωςθ που 
θ προςφορά του φαίνεται αςυνικιςτα χαμθλι ςε ςχζςθ με τισ υπθρεςίεσ, ςφμφωνα με τθν 
παρ. 1 του άρκρου 88 του ν.4412/2016, 

κ)  εφόςον διαπιςτωκεί ότι είναι αςυνικιςτα χαμθλι διότι δε ςυμμορφϊνεται με τισ ιςχφουςεσ  
υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν.4412/2016 

ι)     θ οποία παρουςιάηει αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ 
ςφμβαςθσ 

ια)  θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα 
τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, εφόςον αυτζσ δεν κεραπευτοφν από τον προςφζροντα με τθν 
υποβολι ι τθ ςυμπλιρωςι τουσ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ, ςφμφωνα με τα 
άρκρα 102 και 103 του ν.4412/2016, 

ιβ)  εάν από τα δικαιολογθτικά του άρκρου 103 του ν. 4412/2016, που προςκομίηονται από τον 
προςωρινό ανάδοχο, δεν αποδεικνφεται θ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ 
παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ ι θ πλιρωςθ μιασ ι περιςςότερων από τισ απαιτιςεισ των 
κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ, ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4. επ., περί κριτθρίων 
επιλογισ, 

ιγ)   εάν κατά τον ζλεγχο των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν του άρκρου 103 του ν.4412/2016, 
διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν, ςφμφωνα με το άρκρο 79 του ν. 4412/2016, 
είναι εκ προκζςεωσ απατθλά, ι ότι ζχουν υποβλθκεί πλαςτά αποδεικτικά ςτοιχεία. 
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3 ΔΙΕΟΕΤΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΜΑΥΙΑΥ – ΑΠΙΡΝΡΓΗΥΗΥ ΣΤΡΥΦΡΤΩΟ 
 

3.1 Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν 
 

3.1.1 Ηλεκτρονικι αποςφράγιςθ προςφορϊν 
 
Φο πιςτοποιθμζνο ςτο Ε.Υ.Θ.ΔΘ.Υ., για τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν αρμόδιο όργανο τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ (Επιτροπι Διαγωνιςμοφ), προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ 
θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των φακζλων των προςφορϊν, κατά το άρκρο 100 του ν. 
4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, ακολουκϊντασ τα εξισ ςτάδια: 
 
 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Υυμμετοχισ-Φεχνικι 

Σροςφορά» 
τζςςερισ(4)εργάςιμεσθμζρεσμετάτθνκαταλθκτικιθμερομθνίαπροςφορϊν,δθλαδι τθν 
21/06/2022 και ϊρα 11:00π.μ. . 
 

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

 
Υε κάκε ςτάδιο τα ςτοιχεία των προςφορϊν που αποςφραγίηονται είναι καταρχιν προςβάςιμα 
μόνο ςτα μζλθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ και τθν Ανακζτουςα Αρχι. 
 

3.1.2 Αξιολόγθςθ Σροςφορϊν 
Ξετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι 
προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ αυτϊν μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο ΕΥΘΔΘΥ οργάνων 
τθσ, εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων. 
 

Θ ανακζτουςα αρχι, τθρϊντασ τισ αρχζσ τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ, ηθτά από τουσ 
προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ, όταν οι πλθροφορίεσ ι θ τεκμθρίωςθ που πρζπει να 
υποβάλλονται είναι ι εμφανίηονται ελλιπείσ ι λανκαςμζνεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων εκείνων ςτο 
ΕΕΕΥ, ι όταν λείπουν ςυγκεκριμζνα ζγγραφα, να υποβάλλουν, να ςυμπλθρϊνουν, να 
αποςαφθνίηουν ι να ολοκλθρϊνουν τισ ςχετικζσ πλθροφορίεσ ι τεκμθρίωςθ, εντόσ προκεςμίασ 
όχι μικρότερθσ των δζκα (10) θμερϊν και όχι μεγαλφτερθσ των είκοςι (20) θμερϊν από τθν 
θμερομθνία κοινοποίθςθσ ςε αυτοφσ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Θ ςυμπλιρωςθ ι θ αποςαφινιςθ 
ηθτείται και γίνεται αποδεκτι υπό τθν προχπόκεςθ ότι δεν τροποποιείται θ προςφορά του 
οικονομικοφ φορζα και ότι αφορά ςε ςτοιχεία ι δεδομζνα, των οποίων είναι αντικειμενικά 
εξακριβϊςιμοσ ο προγενζςτεροσ χαρακτιρασ ςε ςχζςθ με το πζρασ τθσ καταλθκτικισ προκεςμίασ 
παραλαβισ προςφορϊν. Φα ανωτζρω ιςχφουν κατϋ αναλογίαν και για τυχόν ελλείπουςεσ 
δθλϊςεισ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι βεβαιϊνουν γεγονότα αντικειμενικϊσ εξακριβϊςιμα. 
 

Ειδικότερα : 
α) Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ εξετάηει αρχικά  τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, 
ςφμφωνα με τθν παρ. 1 του άρκρου 72. Υε περίπτωςθ παράλειψθσ προςκόμιςθσ, είτε τθσ 
εγγφθςθσ ςυμμετοχισ θλεκτρονικισ ζκδοςθσ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ 
προςφορϊν, είτε του πρωτοτφπου τθσ ζντυπθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, μζχρι τθν θμερομθνία και 
ϊρα αποςφράγιςθσ, θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται τθν 
απόρριψθ τθσ προςφοράσ ωσ απαράδεκτθσ.  
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Υτθ ςυνζχεια εκδίδεται από τθν ανακζτουςα αρχι απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνεται το 
ανωτζρω πρακτικό. Θ απόφαςθ απόρριψθσ τθσ προςφοράσ του παρόντοσ εδαφίου εκδίδεται 
πριν από τθν ζκδοςθ οποιαςδιποτε άλλθσ απόφαςθσ ςχετικά με τθν αξιολόγθςθ των 
προςφορϊν τθσ οικείασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ςφμβαςθσ και κοινοποιείται ςε όλουσ τουσ 
προςφζροντεσ με επιμζλεια αυτισ μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του 
θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΥΘΔΘΥ. 
 
Ματά τθσ εν λόγω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν 
παράγραφο 3.4 τθσ παροφςασ. 
 
Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί παράλλθλα με τουσ φορείσ που φζρονται να ζχουν εκδϊςει τισ 
εγγυθτικζσ επιςτολζσ, προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ. 
 
β) Υτθ ςυνζχεια θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει αρχικά ςτον ζλεγχο των δικαιολογθτικϊν 
ςυμμετοχισ και εν ςυνεχεία ςτθν αξιολόγθςθ και βακμολόγθςθ των τεχνικϊν προςφορϊν των 
προςφερόντων, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ. Θ αξιολόγθςθ και 
βακμολόγθςθ γίνονται ςφμφωνα με τα ςχετικϊσ προβλεπόμενα ςτον ν.4412/2016  και τουσ 
όρουσ τθσ παροφςασ. Θ διαδικαςία αξιολόγθςθσ ολοκλθρϊνεται με τθν καταχϊριςθ ςε πρακτικό 
των προςφερόντων, των αποτελεςμάτων του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των δικαιολογθτικϊν 
ςυμμετοχισ, των αποτελεςμάτων τθσ αξιολόγθςθσ των τεχνικϊν προςφορϊν, τθσ βακμολόγθςθσ 
των αποδεκτϊν τεχνικϊν προςφορϊν με βάςθ τα κριτιρια αξιολόγθςθσ των παραγράφων 2.3.1 
και 2.3.2 τθσ παροφςασ.  
 
Φα αποτελζςματα των εν λόγω ςταδίων («Δικαιολογθτικά Υυμμετοχισ» & «Φεχνικι Σροςφορά» 
επικυρϊνονται με απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία 
κοινοποιείται  ςτουσ προςφζροντεσ, εκτόσ από όςουσ αποκλείςτθκαν οριςτικά δυνάμει τθσ παρ. 
1 του άρκρου 72 του ν. 4412/2016, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ΕΥΘΔΘΥ. 
Ξετά από τθν ζκδοςθ και κοινοποίθςθ τθσ ανωτζρω απόφαςθσ, οι προςφζροντεσ λαμβάνουν 
γνϊςθ των λοιπϊν ςυμμετεχόντων ςτθ διαδικαςία και των ςτοιχείων που υποβλικθκαν από 
αυτοφσ. 
 
Ματά τθσ εν λόγω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν 
παράγραφο 3.4 τθσ παροφςασ. 
 
γ) Ξετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω, αποςφραγίηονται, κατά τθν 
οριςκείςα θμερομθνία και ϊρα οι φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν εκείνων των 
προςφερόντων που δεν ζχουν απορριφκεί ςφμφωνα με τα ανωτζρω. 
 
δ) Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν που 
αποςφραγίςτθκαν και ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο καταχωροφνται οι προςφορζσ κατά ςειρά 
κατάταξθσ, με βάςθ τθ ςυνολικι βακμολογία τουσ, κακϊσ και θ αιτιολογθμζνθ ειςιγθςι τθσ για 
τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ και τθν ανάδειξθ του προςωρινοφ αναδόχου.   
 
Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ 
ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ 
«Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΥΘΔΘΥ, να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ 
που προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο 
είκοςι (20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Υτθν περίπτωςθ αυτι 
εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν. 4412/2016. Εάν τα παρεχόμενα ςτοιχεία δεν εξθγοφν κατά 
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τρόπο ικανοποιθτικό το χαμθλό επίπεδο τθσ τιμισ ι του κόςτουσ που προτείνεται, θ προςφορά 
απορρίπτεται ωσ μθ κανονικι. 
Υτθν περίπτωςθ ιςοδφναμων προφορϊν, δθλαδι προςφορϊν με τθν ίδια ςυνολικι τελικι 
βακμολογία μεταξφ δφο ι περιςςοτζρων προςφερόντων, θ ανάκεςθ γίνεται ςτθν προςφορά με 
τθ μεγαλφτερθ βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ.  
 
Αν οι ιςοδφναμεσ προςφορζσ ζχουν τθν ίδια βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ θ ανακζτουςα 
αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ 
ιςοδφναμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ και 
παρουςία αυτϊν των οικονομικϊν φορζων 
 
Υτθ ςυνζχεια, εφόςον το αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ εγκρίνει το ανωτζρω 
πρακτικό κατάταξθσ των προςφορϊν, εκδίδεται απόφαςθ για τα αποτελζςματα του εν λόγω 
ςταδίου και θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί εγγράφωσ, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ 
«Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΥΘΔΘΥ, τον πρϊτο ςε κατάταξθ 
προςφζροντα, ςτον οποίον πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινόσ ανάδοχοσ»), να 
υποβάλει τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ, ςφμφωνα  με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 103 και τθν 
παρ. 3.2 τθσ παροφςασ, περί πρόςκλθςθσ για υποβολι δικαιολογθτικϊν. Θ απόφαςθ ζγκριςθσ 
του πρακτικοφ κατάταξθσ προςφορϊν δεν κοινοποιείται ςτουσ προςφζροντεσ και 
ενςωματϊνεται ςτθν απόφαςθ κατακφρωςθσ. 
 
Υε κάκε περίπτωςθ, όταν εξ αρχισ ζχει υποβλθκεί μία προςφορά, τα αποτελζςματα όλων των 
ςταδίων τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, ιτοι Δικαιολογθτικϊν Υυμμετοχισ, Φεχνικισ Σροςφοράσ και 
Ρικονομικισ Σροςφοράσ, επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ του άρκρου 105 του ν. 
4412/2016, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.3 τθσ παροφςασ, που εκδίδεται μετά το πζρασ και του 
τελευταίου ςταδίου τθσ διαδικαςίασ. Ματά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι 
προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΣΣ ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτθν παράγραφο 3.4 τθσ 
παροφςασ. 
 
 
3.2 Σρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου –Δικαιολογθτικά 

προςωρινοφ αναδόχου 
 
Ξετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι θλεκτρονικι 
πρόςκλθςθ ςτον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό 
ανάδοχο»), μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο 
ΕΥΘΔΘΥ και τον καλεί να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ 
ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ και τα 
πρωτότυπα ι αντίγραφα όλων των δικαιολογθτικϊν που περιγράφονται ςτθν παράγραφο 
2.2.9.2. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων 
αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων 
ποιοτικισ επιλογισ των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8 αυτισ 
 
Ειδικότερα, το ςφνολο των ςτοιχείων και δικαιολογθτικϊν τθσ ωσ άνω παραγράφου 
αποςτζλλονται από αυτόν ςε μορφι θλεκτρονικϊν αρχείων με μορφότυπο PDF, ςφμφωνα με τα 
ειδικϊσ οριηόμενα ςτθν παράγραφο 2.4.2.5 τθσ παροφςασ. 
 
Εντόσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ και το αργότερο ζωσ τθν 
τρίτθ εργάςιμθ θμζρα από τθν καταλθκτικι θμερομθνία θλεκτρονικισ υποβολισ των 
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δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ, προςκομίηονται με ευκφνθ του οικονομικοφ φορζα, ςτθν 
ανακζτουςα αρχι, ςε ζντυπθ μορφι και ςε κλειςτό φάκελο, ςτον οποίο αναγράφεται ο 
αποςτολζασ, τα ςτοιχεία του Διαγωνιςμοφ και ωσ παραλιπτθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, τα 
ςτοιχεία και δικαιολογθτικά, τα οποία απαιτείται να προςκομιςκοφν ςε ζντυπθ μορφι (ωσ 
πρωτότυπα ι ακριβι αντίγραφα), ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ τθσ ωσ άνω 
παραγράφου 2.4.2.5. 
 
Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που 
υπoβλικθκαν, θ ανακζτουςα αρχι καλεί τον προςωρινό ανάδοχο να προςκομίςει τα ελλείποντα 
δικαιολογθτικά ι να ςυμπλθρϊςει τα ιδθ υποβλθκζντα ι να παράςχει διευκρινιςεισ, με τθν 
ζννοια του άρκρου 102 του ν. 4412/2016, εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ 
ςχετικισ πρόςκλθςθσ ςε αυτόν. 
 
Ρ προςωρινόσ ανάδοχοσ δφναται να υποβάλει αίτθμα, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ 
«Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΥΘΔΘΥ, προσ τθν ανακζτουςα αρχι, για 
παράταςθ τθσ ωσ άνω προκεςμίασ, ςυνοδευόμενο από αποδεικτικά ζγγραφα περί αίτθςθσ 
χοριγθςθσ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου. Υτθν περίπτωςθ αυτι θ ανακζτουςα αρχι 
παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ αυτϊν, για όςο χρόνο απαιτθκεί για τθ χοριγθςι τουσ από 
τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ. Ρ προςωρινόσ ανάδοχοσ μπορεί να αξιοποιεί τθ δυνατότθτα αυτι 
τόςο εντόσ τθσ  αρχικισ προκεςμίασ για τθν υποβολι δικαιολογθτικϊν όςο και εντόσ τθσ 
προκεςμίασ για τθν προςκόμιςθ ελλειπόντων ι τθ ςυμπλιρωςθ ιδθ υποβλθκζντων 
δικαιολογθτικϊν, κατά τθν ζννοια του άρκρου 102 του ν. 4412/2016, ωσ ανωτζρω προβλζπεται. 
Θ παροφςα ρφκμιςθ εφαρμόηεται αναλόγωσ και όταν θ ανακζτουςα αρχι ηθτιςει τθν 
προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ι αιτιςεων 
ςυμμετοχισ και πριν από το ςτάδιο κατακφρωςθσ, κατϋ εφαρμογι τθσ διάταξθσ του πρϊτου 
εδαφίου τθσ παρ. 5 του άρκρου 79  του ν. 4412/2016, τθρουμζνων των αρχϊν τθσ ίςθσ 
μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ. 
 
Απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ 
θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν 
αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ 
ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν: 
i) κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που 

δθλϊκθκαν με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Υφμβαςθσ (Ε.Ε.Ε.Υ.), είναι εκ προκζςεωσ 
απατθλά ι ότι ζχουν υποβλθκεί πλαςτά αποδεικτικά ςτοιχεία, ι 

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

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

 
Υε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ 
ςτισ προχποκζςεισ τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο 
Ζγγραφο Υφμβαςθσ ότι πλθροί, οι οποίεσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθν διλωςθ 
και μζχρι τθν θμζρα τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ για τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν 
προςωρινοφ αναδόχου (οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ 
εγγφθςθ ςυμμετοχισ του.  
 
Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει 
ζνα ι περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι: α) δεν βρίςκεται ςε 
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μία από τισ καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και β) πλθροί τα 
ςχετικάκριτιρια ποιοτικισ επιλογισ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4 -2.2.8 τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται. 
 
Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ 
από τθν Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ, ςτο οποίο αναγράφεται θ τυχόν ςυμπλιρωςθ 
δικαιολογθτικϊνςφμφωνα με όςα ορίηονται ανωτζρω (παράγραφοσ 3.1.2.)και τθ διαβίβαςθ του 
φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ για τθ λιψθ απόφαςθσ, είτε για τθν 
κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ, είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ. 
 
3.3 Ματακφρωςθ –ςφναψθ ςφμβαςθσ 
 
3.3.1 Φα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ και τθσ 
ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, ςτθν 
οποία ενςωματϊνεται θ απόφαςθ ζγκριςθσ του πρακτικοφ κατάταξθσ των προςφερόντων και 
ανάδειξθσ προςωρινοφ αναδόχου, ςε ςυνζχεια τθσ αξιολόγθςθσ των οικονομικϊν προςφορϊν 
τουσ. 
 
Η ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», ςε όλουσ τουσ 
οικονομικοφσ φορείσ που ζλαβαν μζροσ ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ, εκτόσ από όςουσ 
αποκλείςτθκαν οριςτικά δυνάμει τθσ παρ. 1 του άρκρου 72 του ν. 4412/2016, τθν απόφαςθ 
κατακφρωςθσ, ςτθν οποία αναφζρονται υποχρεωτικά οι προκεςμίεσ για τθν αναςτολι τθσ 
ςφναψθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τα άρκρα 360 ζωσ 372 του ν. 4412/2016, μαηί με αντίγραφο 
όλων των πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, και, 
επιπλζον, αναρτά τα δικαιολογθτικά του προςωρινοφ αναδόχου ςτα «Υυνθμμζνα 
Ηλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ». 
 
Ξετά από τθν ζκδοςθ και κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ οι προςφζροντεσ 
λαμβάνουν γνϊςθτων οικονομικϊν προςφορϊν που αποςφραγίςτθκαν, τθσ κατάταξθσ των 
προςφορϊν και των υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ, με ενζργειεσ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ. Ματά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ 
ΑΕΣΣ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.4 τθσ παροφςασ. Δεν επιτρζπεται θ άςκθςθ άλλθσ 
διοικθτικισ προςφυγισ.  
 
3.3.2 Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ κακίςταται οριςτικι, εφόςον ςυντρζξουν οι ακόλουκεσ 
προχποκζςεισ ςωρευτικά: 
 
α) θ απόφαςθ κατακφρωςθσ ζχει κοινοποιθκεί ςε όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που δεν 
ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά, 
β) παρζλκει άπρακτθ πάροδοσ τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ι ςε 

περίπτωςθ άςκθςθσ, άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ 
απόφαςθσ τθσ Α.Ε.Σ.Σ. και ςε περίπτωςθ άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ 
τθσ Α.Ε.Σ.Σ., ζκδοςθ απόφαςθσ επί τθσ αίτθςθσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ χοριγθςθσ 
προςωρινισ διαταγισ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο τελευταίο εδάφιο τθσ παραγράφου 4 
του άρκρου 372 του ν. 4412/2016,  

γ)ο προςωρινόσ ανάδοχοσ ζχειυποβάλλει, ζπειτα από ςχετικι πρόςκλθςθ, υπεφκυνθ διλωςθ, 
που υπογράφεται κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 79Ατου ν. 4412/2016 ςτθν οποία δθλϊνεται ότι, 
δεν ζχουν επζλκει ςτο πρόςωπό του οψιγενείσ μεταβολζσ κατά τθν ζννοια του άρκρου 104 του ν. 
4412/2016 και μόνον ςτθν περίπτωςθ του προςυμβατικοφ ελζγχου ι τθσ άςκθςθσ προδικαςτικισ 
προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ. Θ υπεφκυνθ διλωςθ ελζγχεται από τθν 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
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ανακζτουςα αρχι και μνθμονεφεται ςτο ςυμφωνθτικό. Εφόςον δθλωκοφν οψιγενείσ μεταβολζσ, 
θ διλωςθ ελζγχεται από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, θ οποία ειςθγείται προσ το αρμόδιο 
αποφαινόμενο όργανο. 
Ξετά τθν οριςτικοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ, θ Ανακζτουςα Αρχι προςκαλεί τον 
ανάδοχο μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», να προςζλκει για υπογραφι του 
ςυμφωνθτικοφ, κζτοντάσ του προκεςμία δεκαπζντε (15) θμερϊναπό τθν κοινοποίθςθ τθσ 
ςχετικισ ειδικισ πρόςκλθςθσ. Θ ςφμβαςθ κεωρείται ςυναφκείςα με τθν κοινοποίθςθ τθσ 
πρόςκλθςθσ του προθγοφμενου εδαφίου ςτον ανάδοχο. 
 
Υτθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα 
ςτθν τεκείςα προκεςμία που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόκλθςθ, με τθν επιφφλαξθ αντικειμενικϊν 
λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ 
εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ του και ακολουκείται θ ίδια, ωσ άνω διαδικαςία για τον 
προςφζροντα που υπζβαλε τθν  αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 
προςφορά. Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν προςζλκει για τθν υπογραφι του 
ςυμφωνθτικοφ, θ διαδικαςία ανάκεςθσ ματαιϊνεται, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.5 τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ. Υτθν περίπτωςθ αυτι,  θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αναηθτιςει 
αποηθμίωςθ, πζρα από τθν καταπίπτουςα εγγυθτικι επιςτολι, ιδίωσ δυνάμει των άρκρων 197 
και 198 ΑΜ  
 
Εάν θ ανακζτουςα αρχι δεν απευκφνει τθν ειδικι πρόςκλθςθ για τθν υπογραφι του 
ςυμφωνθτικοφ εντόσ χρονικοφ διαςτιματοσ εξιντα (60) θμερϊν από τθν οριςτικοποίθςθ τθσ 
απόφαςθσ κατακφρωςθσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ φπαρξθσ επιτακτικοφ λόγου δθμόςιου 
ςυμφζροντοσ ι αντικειμενικϊν λόγων ανωτζρασ βίασ, ο ανάδοχοσ δικαιοφται να απζχει από τθν 
υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, χωρίσ να εκπζςει θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του, κακϊσ και να 
αναηθτιςει αποηθμίωςθ ιδίωσ δυνάμει των άρκρων 197 και 198 ΑΜ 
 
3.4 Σροδικαςτικζσ Σροςφυγζσ – Σροςωρινι Δικαςτικι Σροςταςία 
 
Α. Μάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ 
δθμόςια ςφμβαςθ και ζχει υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι 
παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ κατά παράβαςθ τθσ νομοκεςίασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι 
τθσ εςωτερικισ νομοκεςίασ, δικαιοφται να αςκιςει προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΣΣ 
ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτα άρκρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 
39/2017,κατά τθσ ςχετικισ πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, προςδιορίηοντασ 
ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το αίτθμά του.  
 
Υε περίπτωςθ προςφυγισ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ 
προδικαςτικισ προςφυγισ είναι: 
(α) δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο 

οικονομικό φορζα αν θ πράξθ κοινοποιικθκε με θλεκτρονικά μζςα ι τθλεομοιοτυπία ι  
(β) δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςε αυτόν αν 

χρθςιμοποιικθκαν άλλα μζςα επικοινωνίασ, άλλωσ   
γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που 

βλάπτει τα ςυμφζροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα. Ειδικά για τθν άςκθςθ 
προςφυγισ κατά προκιρυξθσ, θ πλιρθσ γνϊςθ αυτισ τεκμαίρεται μετά τθν πάροδο 
δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθ δθμοςίευςθ ςτο ΜΘΞΔΘΥ.  
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Υε περίπτωςθ παράλειψθσ που αποδίδεται ςτθν ανακζτουςα αρχι, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ 
τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ 
προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ. 
Ρι προκεςμίεσ ωσ προσ τθν υποβολι των προδικαςτικϊν προςφυγϊν και των παρεμβάςεων 
αρχίηουν τθν επομζνθ τθσ θμζρασ τθσ προαναφερκείςασ κατά περίπτωςθ κοινοποίθςθσ ι 
γνϊςθσ και λιγουν όταν περάςει ολόκλθρθ θ τελευταία θμζρα και ϊρα 23:59:59 και, αν αυτι 
είναι εξαιρετζα ι Υάββατο, όταν περάςει ολόκλθρθ θ επομζνθ εργάςιμθ θμζρα και ϊρα 
23:59:59. 
Θ προδικαςτικι προςφυγι ςυντάςςεται υποχρεωτικά με τθ χριςθ του τυποποιθμζνου εντφπου 
του Σαραρτιματοσ Ι του π.δ/τοσ 39/2017 και κατατίκεται θλεκτρονικά μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του ΕΥΘΔΘΥ ςτον θλεκτρονικό τόπο του διαγωνιςμοφ, 
επιλζγοντασ κατά περίπτωςθ τθν ζνδειξθ «Σροδικαςτικι Σροςφυγι» ςφμφωνα με το άρκρο 18 
τθσ Μ.Χ.Α. Σρομικειεσ και Χπθρεςίεσ.  
 
Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο από τον 
προςφεφγοντα υπζρ του Δθμοςίου, κατά τα ειδικά οριηόμενα ςτο άρκρο 363 του ν. 4412/2016.  
 
Φο παράβολο επιςτρζφεται ςτον προςφεφγοντα: 
α) ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ προςφυγισ του  
β) όταν θ Ανακζτουςα Αρχι ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι προβαίνει ςτθν οφειλόμενθ 
ενζργεια πριν από τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΣΣ επί τθσ  προςφυγισ 
γ) ςε περίπτωςθ παραίτθςθσ του προςφεφγοντα από τθν προςφυγι του ζωσ και δζκα (10) 
θμζρεσ από τθν κατάκεςθ τθσ προςφυγισ. 
 
Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ 
ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επί ποινι ακυρότθτασ, θ οποία διαπιςτϊνεται με απόφαςθ τθσ ΑΕΣΣ 
μετά από άςκθςθ προδικαςτικισ προςφυγισ, ςφμφωνα με το άρκρο 368 του ν. 4412/2016 και 20 
π.δ. 39/2017. μωσ, μόνθ θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ 
διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, υπό τθν επιφφλαξθ χοριγθςθσ από το Μλιμάκιο προςωρινισ 
προςταςίασ ςφμφωνα με το άρκρο 366 παρ. 1-2 ν. 4412/2016 και 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017.  
 
Θ προθγοφμενθ παράγραφοσ δεν εφαρμόηεται ςτθν περίπτωςθ που, κατά τθ διαδικαςία 
ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, υποβλθκεί μόνο μία (1) προςφορά. 
 
Ξετά τθν, κατά τα ωσ άνω, θλεκτρονικι κατάκεςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ θ ανακζτουςα 
αρχι,μζςω τθσ λειτουργίασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ΕΥΘΔΘΥ: 
α)   κοινοποιεί τθν προςφυγι το αργότερο ζωσ τθν επομζνθ εργάςιμθ θμζρα από τθν κατάκεςι 

τθσ ςε κάκε ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίοσ μπορεί να κίγεται από τθν αποδοχι τθσ 
προςφυγισ, προκειμζνου να αςκιςει το, προβλεπόμενο από τα άρκρα 362 παρ. 3 και 7 π.δ. 
39/2017, δικαίωμα παρζμβαςισ του ςτθ διαδικαςία εξζταςθσ τθσ προςφυγισ, για τθ 
διατιρθςθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ, προςκομίηοντασ όλα τα κρίςιμα 
ζγγραφα που ζχει ςτθ διάκεςι του. 

β)   διαβιβάηει ςτθν Αρχι Εξζταςθσ Σροδικαςτικϊν Σροςφυγϊν (ΑΕΣΣ),  το αργότερο εντόσ 
δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν θμζρα κατάκεςθσ, τον πλιρθ φάκελο τθσ υπόκεςθσ, τα 
αποδεικτικά κοινοποίθςθσ ςτουσ ενδιαφερόμενουσ τρίτουσ αλλά και τθν Ζκκεςθ Απόψεϊν 
τθσ επί τθσ προςφυγισ. Υτθν Ζκκεςθ Απόψεων θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρακζςει 
αρχικι ι ςυμπλθρωματικι αιτιολογία για τθν υποςτιριξθ τθσ προςβαλλόμενθσ με τθν 
προδικαςτικι προςφυγι πράξθσ. 
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γ)    Μοινοποιεί ςε όλα τα μζρθ τθν Ζκκεςθ Απόψεων, τισ Σαρεμβάςεισ και τα ςχετικά ζγγραφα 
που τυχόν τθ ςυνοδεφουν, μζςω του θλεκτρονικοφ τόπου του διαγωνιςμοφ το αργότερο ζωσ 
τθν επομζνθ εργάςιμθ θμζρα από τθν κατάκεςι τουσ. 

δ)   Υυμπλθρωματικά υπομνιματα κατατίκενται από οποιοδιποτε από τα μζρθ μζςω τθσ 
πλατφόρμασ του ΕΥΘΔΘΥ το αργότερο εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ των 
απόψεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ . 

Θ άςκθςθ τθσ ωσ άνω προδικαςτικισ προςφυγισ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των 
ζνδικων βοθκθμάτων τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ του άρκρου 372 του ν. 
4412/2016 κατά των εκτελεςτϊν πράξεων ι παραλείψεων τθσ ανακζτουςασαρχισ. 
Β. ποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον μπορεί να ηθτιςει, με το ίδιο δικόγραφο εφαρμοηόμενων 
αναλογικά των διατάξεων του π.δ. 18/1989, τθν αναςτολι εκτζλεςθσ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΣΣ 
και τθν ακφρωςι τθσ ενϊπιον του αρμοδίου Διοικθτικοφ Δικαςτθρίου. Φο αυτό ιςχφει και ςε 
περίπτωςθ ςιωπθρισ απόρριψθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ από τθν Α.Ε.Σ.Σ. Δικαίωμα 
άςκθςθσ του ωσ άνω ζνδικου βοθκιματοσ ζχει και θ ανακζτουςα αρχι, αν θ Α.Ε.Σ.Σ. κάνει δεκτι 
τθν προδικαςτικι προςφυγι, αλλά και αυτόσ του οποίου ζχει γίνει εν μζρει δεκτι θ 
προδικαςτικι προςφυγι. 
 
Ξε τθν απόφαςθ τθσ ΑΕΣΣ λογίηονται ωσ ςυμπροςβαλλόμενεσ και όλεσ οι ςυναφείσ προσ τθν 
ανωτζρω απόφαςθ πράξεισ ι παραλείψεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον ζχουν εκδοκεί ι 
ςυντελεςτεί αντιςτοίχωσ ζωσ τθ ςυηιτθςθ τθσ ωσ άνω αίτθςθσ ςτο Δικαςτιριο. 
 
Θ αίτθςθ αναςτολισ και ακφρωςθσ περιλαμβάνει μόνο αιτιάςεισ που είχαν προτακεί με τθν 
προδικαςτικι προςφυγι ι αφοροφν ςτθ διαδικαςία ενϊπιον τθσ Α.Ε.Σ.Σ. ι το περιεχόμενο των 
αποφάςεϊν τθσ. Θ ανακζτουςα αρχι, εφόςον αςκιςει τθν αίτθςθ τθσ παρ. 1 του άρκρου 372 
του ν. 4412/2016, μπορεί να προβάλει και οψιγενείσ ιςχυριςμοφσ αναφορικά με τουσ 
επιτακτικοφσ λόγουσ δθμοςίου ςυμφζροντοσ, οι οποίοι κακιςτοφν αναγκαία τθν άμεςθ ανάκεςθ 
τθσ ςφμβαςθσ. 
Θ ωσ άνω αίτθςθ κατατίκεται ςτο ωσ αρμόδιο δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν 
από  κοινοποίθςθ ι τθν πλιρθ γνϊςθ τθσ απόφαςθσ ι από τθν παρζλευςθ τθσ προκεςμίασ για 
τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ, ενϊ θ δικάςιμοσ για τθν εκδίκαςθ 
τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ δεν πρζπει να απζχει πζραν των εξιντα (60) θμερϊν από τθν κατάκεςθ 
του δικογράφου. 
 
Αντίγραφο τθσ αίτθςθσ με κλιςθ κοινοποιείται με τθ φροντίδα του αιτοφντοσ προσ τθν Α.Ε.Σ.Σ., 
τθν ανακζτουςα αρχι, αν δεν ζχει αςκιςει αυτι τθν αίτθςθ, και προσ κάκε τρίτο ενδιαφερόμενο, 
τθν κλιτευςθ του οποίου διατάςςει με πράξθ του ο Σρόεδροσ ι ο προεδρεφων του αρμόδιου 
Δικαςτθρίου ι Φμιματοσ ζωσ τθν επόμενθ θμζρα από τθν κατάκεςθ τθσ αίτθςθσ. Ρ αιτϊν 
υποχρεοφται επί ποινι απαραδζκτου του ενδίκου βοθκιματοσ να προβεί ςτισ παραπάνω 
κοινοποιιςεισ εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ δφο (2) θμερϊν από τθν ζκδοςθ και τθν 
παραλαβι τθσ ωσ άνω πράξθσ του Δικαςτθρίου. Εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ δζκα (10) 
θμερϊν από τθν ωσ άνω κοινοποίθςθ τθσ αίτθςθσ κατατίκεται θ παρζμβαςθ και διαβιβάηονται ο 
φάκελοσ και οι απόψεισ των πακθτικϊσ νομιμοποιοφμενων. Εντόσ τθσ ίδιασ προκεςμίασ 
κατατίκενται ςτο Δικαςτιριο και τα ςτοιχεία που υποςτθρίηουν τουσ ιςχυριςμοφσ των διαδίκων. 
 
Επιπρόςκετα, θ παρζμβαςθ κοινοποιείται με επιμζλεια του παρεμβαίνοντοσ ςτα λοιπά μζρθ τθσ 
δίκθσ εντόσ δφο (2) θμερϊν από τθν κατάκεςι τθσ, αλλιϊσ λογίηεται ωσ απαράδεκτθ. Φο 
διατακτικό τθσ δικαςτικισ απόφαςθσ εκδίδεται εντόσ δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθ ςυηιτθςθ 
τθσ αίτθςθσ ι από τθν προκεςμία για τθν υποβολι υπομνθμάτων. 
 
Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ και θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ενϊπιον του αρμοδίου δικαςτθρίου 
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κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ μζχρι τθν ζκδοςθ τθσ οριςτικισ δικαςτικισ απόφαςθσ, εκτόσ 
εάν με προςωρινι διαταγι ο αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά. Επίςθσ, θ προκεςμία 
για τθν άςκθςθ και θ άςκθςι τθσ αίτθςθσ κωλφουν τθν πρόοδο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ για 
χρονικό διάςτθμα δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν άςκθςθ τθσ αίτθςθσ, εκτόσ εάν με τθν 
προςωρινι διαταγι ο αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά.1 Για τθν άςκθςθ τθσ αιτιςεωσ 
κατατίκεται παράβολο, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 372 παρ. 5 του Ο. 
4412/2016.   
 
Αν ο ενδιαφερόμενοσ δεν αιτικθκε ι αιτικθκε ανεπιτυχϊσ τθν αναςτολι και θ ςφμβαςθ 
υπογράφθκε και θ εκτζλεςι τθσ ολοκλθρϊκθκε πριν από τθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ, εφαρμόηεται 
αναλόγωσ θ παρ. 2 του άρκρου 32 του π.δ. 18/1989.  
 
Αν το δικαςτιριο ακυρϊςει πράξθ ι παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ μετά τθ ςφναψθ τθσ 
ςφμβαςθσ, το κφροσ τθσ τελευταίασ δεν κίγεται, εκτόσ αν πριν από τθ ςφναψθ αυτισ είχε 
αναςταλεί θ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ. Υτθν περίπτωςθ που θ ςφμβαςθ δεν είναι 
άκυρθ, ο ενδιαφερόμενοσ δικαιοφται να αξιϊςει αποηθμίωςθ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο 
άρκρο 373 του ν. 4412/2016. 
 
Ξε τθν επιφφλαξθ των διατάξεων του ν. 4412/2016, για τθν εκδίκαςθ των διαφορϊν του 
παρόντοσ άρκρου εφαρμόηονται οι διατάξεισ του π.δ. 18/1989. 
 

3.5 Ξαταίωςθ Διαδικαςίασ 
 
Θ Ανακζτουςα Αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ 
διαδικαςία ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, θ 
οποία εκδίδεταιμετά από γνϊμθ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν 
διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, 
μπορεί, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, να ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να 
αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν επανάλθψι τθσ από το ςθμείο 
που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ.  
 
Ειδικότερα, θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει τθ διαδικαςία ςφναψθσ όταν αυτι αποβεί άγονθ είτε 
λόγω μθ υποβολισ προςφοράσ είτε λόγω απόρριψθσ όλων των προςφορϊν, κακϊσ και ςτθν 
περίπτωςθ του δευτζρου εδαφίου τθσ παρ. 7 του άρκρου 105, περί κατακφρωςθσ και ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ. 
 
Επίςθσ μπορεί να ματαιϊςει τθ διαδικαςία:   
α) λόγω παράτυπθσ διεξαγωγισ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, εκτόσ εάν μπορεί να κεραπεφςει το 
ςφάλμα ι τθν παράλειψθ ςφμφωνα με τθν παρ. 3 του άρκρου 106 ,  
β) αν οι οικονομικζσ και τεχνικζσ παράμετροι που ςχετίηονται με τθ διαδικαςία ανάκεςθσ 
άλλαξαν ουςιωδϊσ και θ εκτζλεςθ του ςυμβατικοφ αντικειμζνου δεν ενδιαφζρει πλζον τθν 
ανακζτουςα αρχι ι τον φορζα για τον οποίο προορίηεται το υπό ανάκεςθ αντικείμενο,  
γ) αν λόγω ανωτζρασ βίασ, δεν είναι δυνατι θ κανονικι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ,  
δ) αν θ επιλεγείςα προςφορά κρικεί ωσ μθ ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ,  
ε) ςτθν περίπτωςθ των παρ. 3 και 4 του άρκρου 97, περί χρόνου ιςχφοσ προςφορϊν,  
ςτ) για άλλουσ επιτακτικοφσ λόγουσ δθμοςίου ςυμφζροντοσ, όπωσ ιδίωσ, δθμόςιασ υγείασ ι 
προςταςίασ του περιβάλλοντοσ. 

                                                             
1 Σρβλ άρκρο 372 παρ. 6 του ν. 4412/2016. 
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4  ΡΤΡΙ ΕΜΦΕΝΕΥΗΥ ΦΗΥ ΥΧΞΒΑΥΗΥ 
 
4.1 Εγγυιςεισ (Μαλισ Εκτζλεςθσ, προκαταβολισ) 
 
Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ και εγγφθςθ προκαταβολισ  
 
Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με 
το άρκρο 72 παρ. 4του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 4% επί τθσ 
εκτιμϊμενθσαξίασ τθσ ςφμβαςθσκαι θ οποία κατατίκεται μζχρι και τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.  
 
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι, πρζπει να περιλαμβάνει κατ' 
ελάχιςτον τα αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 12 του άρκρου 72 του ν. 4412/2016 ςτοιχεία, πλθν 
αυτοφ τθσ περ. θ (βλ. τθν παράγραφο 2.1.6. τθσ παροφςασ), και επιπλζον τον αρικμό και τον 
τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 72 παρ. 12 του ν. 4412/2016. Φο 
περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται ςτο Σαράρτθμα V τθσ 
Διακιρυξθσ και τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016. 
 
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν 
εφαρμογι όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του 
αναδόχου.  
 
Υε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται 
αφξθςθ τθσ ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ οφείλει να κατακζςει μζχρι τθν υπογραφι τθσ 
τροποποιθμζνθσ ςφμβαςθσ, ςυμπλθρωματικι εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, το φψοσ τθσ οποίασ 
ανζρχεται ςε ποςοςτό 4% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. 
 
Υτθν περίπτωςθ χοριγθςθσ προκαταβολισ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 5.1. τθσ 
παροφςασ,προςκομίηεται από τον ανάδοχο «εγγφθςθ προκαταβολισ», για ποςό ίςο με αυτό τθσ 
προκαταβολισ, ςφμφωνα με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται ςτο Σαράρτθμα V τθσ 
Διακιρυξθσ. Θ προκαταβολι και θ εγγφθςθ προκαταβολισ μποροφν να χορθγοφνται τμθματικά, 
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 5.1. τθσ παροφςασ (τρόποσ πλθρωμισ). Θ χορθγοφμενθ 
προκαταβολι είναι ζντοκθ από τθν θμερομθνία καταβολισ τθσ ςτον ανάδοχο και επιβαρφνεται 
με επιτόκιο, το φψοσ του οποίου κακορίηεται με απόφαςθ του Χπουργοφ Ρικονομικϊν. 
 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τθσ μετά από τθν ποςοτικι και ποιοτικι 
παραλαβι του ςυνολικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ.  
 

Θ απόςβεςθ τθσ προκαταβολισ πραγματοποιείται και θ εγγφθςθ προκαταβολισ επιςτρζφεται 
μετά από τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι των υπθρεςιϊν.  
 

Υε περίπτωςθ πουςτο πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ αναφζρονται 
παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ 
και προκαταβολισγίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται,  των 
παρατθριςεων και του εκπροκζςμου. 
 
 

4.2 Υυμβατικό Σλαίςιο – Εφαρμοςτζα Οομοκεςία 
Ματά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Μϊδικασ.  
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4.3 ροι Εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 
 
4.3.1. Ρ ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί τισ υποχρεϊςεισ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ 
περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςκεί με το 
δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ 
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ  και εργατικοφ δικαίου , οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο 
Σαράρτθμα X του Σροςαρτιματοσ Α ́ του Ο.4412/2016. 
 
Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ τουελζγχεται και 
βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ 
δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ 
τουσ.  
 
4.3.2.Ρ ανάδοχοσ δεςμεφεται ότι:  
α) ςε όλα τα ςτάδια που προθγικθκαν τθσ ςφμβαςθσ δεν ενιργθςε ακζμιτα, παράνομα ι 
καταχρθςτικά και ότι κα εξακολουκιςει να μθν ενεργεί κατ̀  αυτόν τον τρόπο κατά το ςτάδιο 
εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 
 
β) ότι κα δθλϊςει αμελλθτί ςτθν ανακζτουςα αρχι, από τθ ςτιγμι που λάβει γνϊςθ, 
οποιαδιποτε κατάςταςθ (ακόμθ και ενδεχόμενθ) ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων (προςωπικϊν, 
οικογενειακϊν, οικονομικϊν, πολιτικϊν ι άλλων κοινϊν ςυμφερόντων, ςυμπεριλαμβανομζνων 
και αντικρουόμενων επαγγελματικϊν ςυμφερόντων) μεταξφ των νομίμων ι εξουςιοδοτθμζνων 
εκπροςϊπων του κακϊσ και υπαλλιλων ι ςυνεργατϊν τουσ οποίουσ απαςχολεί ςτθν εκτζλεςθ 
τθσ ςφμβαςθσ (π.χ. με ςφμβαςθ υπεργολαβίασ) και μελϊν του προςωπικοφ τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ που εμπλζκονται κακ’ οιονδιποτε τρόπο ςτθ διαδικαςία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ι/και 
μποροφν να επθρεάςουν τθν ζκβαςθ και τισ αποφάςεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ περί τθν 
εκτζλεςι τθσ, οποτεδιποτε και εάν θ κατάςταςθ αυτι προκφψει κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ 
ςφμβαςθσ2.  
 
Ρι υποχρεϊςεισ και οι απαγορεφςεισ τθσ ριτρασ αυτισ ιςχφουν, αν ο ανάδοχοσ είναι ζνωςθ, για 
όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ, κακϊσ και για τουσ υπεργολάβουσ που χρθςιμοποιεί. Υτο ςυμφωνθτικό 
περιλαμβάνεται ςχετικι δεςμευτικι διλωςθ τόςο του αναδόχου όςο και των υπεργολάβων του.  
 
4.3.3. Υτθν Ανακζτουςα Αρχι παρζχεται θ δυνατότθτα για ζλεγχο των ανωτζρω μζςω των 
αςφαλιςτικϊν ταμείων κ.λπ. Υε περίπτωςθ δε που διαπιςτωκεί παράβαςθ των παραπάνω 
αναφερόμενων όρων τθσ παρζχεται το δικαίωμα να καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ. 
 
4.3.4. Θ κατάκεςθ τθσ προςφοράσ ςυνεπάγεται εκ μζρουσ των προςφερόντων τθν πλιρθ 
αποδοχι των όρων τθσ παροφςθσ. Σεραιτζρω λεπτομζρειεσ που αφοροφν ςτισ υποχρεϊςεισ του 
αναδόχου, ςτον τρόπο εκτζλεςθσ τθσ παροχισ υπθρεςίασ και ςτον τρόπο πλθρωμισ κα 
περιγράφουν ςτθ ςφμβαςθ μεταξφ αναδόχου και Αρχισ. 
 
4.3.5. Ρ Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω 
ανάκεςθσ τθσ εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των 
υποχρεϊςεων τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν 
ευκφνθ του κυρίου αναδόχου.  
 

                                                             
2 Σρβλ άρκρο 24 του ν. 4412/2016 
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4.3.6. Ρ Ανάδοχοσ υποχρεοφται κακ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ και υλοποίθςθσ 
των προγραμμάτων κατάρτιςθσ/πιςτοποίθςθσ που υλοποιεί να δζχεται και να διευκολφνει 
απροφαςίςτωσ τουσ ελζγχουσ και επαλθκεφςεισ που διενεργοφνται τακτικϊσ ι/και εκτάκτωσ από 
τθν Επιτροπι Σαρακολοφκθςθσ και Σαραλαβισ τθσ ςφμβαςθσ ι και τον εκάςτοτε οριηόμενο 
επόπτθ από τθν Ανακζτουςα Αρχι κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 5.5 τθσ παροφςασ.  
 

Υτθν περίπτωςθ άρνθςθσ τθσ κατά τα ανωτζρω ςχετικισ ςυνδρομισ του Αναδόχου κακϊσ και ςε 
κάκε περίπτωςθ κατά τθν οποία διαπιςτωκεί ςτο πλαίςιο των ελζγχων αυτϊν οιαδιποτε 
ανακρίβεια ι πλθμμζλεια αναφορικά με τα υλοποιοφμενα προγράμματα 
κατάρτιςθσ/πιςτοποίθςθσ, τουσ καταρτιηόμενουσ/ςυμμετζχοντεσ ςε αυτά ι ςτο πλαίςιο αυτϊν 
χορθγείται ςε αυτόν ζγγραφθ εντολι ςυμμόρφωςθσ κζτονται και τθ ςχετικι προκεςμία προσ 
τοφτο. Υε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ προσ αυτιν τθν ζγγραφθ εντολι ενεργοποιείται 
αιτιολογθμζνα θ διαδικαςία του άρκρου 5.2 τθσ παροφςασ. 
 
4.3.7. Ρ Ανάδοχοσ υποχρεοφται κακ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ και υλοποίθςθσ 
των προγραμμάτων κατάρτιςθσ/πιςτοποίθςθσ που υλοποιεί να δζχεται και να διευκολφνει 
απροφαςίςτωσ τουσ ελζγχουσ και επαλθκεφςεισ που διενεργοφνται τακτικϊσ ι /και εκτάκτωσ 
από τθν Διαχειριςτικι Αρχι του ΕΣ Σεριφζρειασ Δυτικισ Ξακεδονίασ ι/και από οποιοδιποτε 
άλλο εκνικό ι ενωςιακό ελεγκτικό όργανο κακϊσ και υποχρεοφται να παρζχει ςε αυτά τα 
ελεγκτικά όργανα το ςφνολο των εγγράφων και πλθροφοριϊν που ςχετίηονται με τθν εκτζλεςθ 
τθσ ςφμβαςθσ και τθν υλοποίθςθ των αντιςτοίχων προγραμμάτων κατάρτιςθσ/πιςτοποίθςθσ. Υε 
περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου κινοφνται τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο κεςμικό 
και κανονιςτικό πλαίςιο τθσ Σρογραμματικισ Σεριόδου 2014-2020. 
 
4.3.8. Αμφότερα τα ςυμβαλλόμενα Ξζρθ λαμβάνουν τθν υποχρζωςθ τιρθςθσ των υποχρεϊςεϊν 
τουσ περί μθ φπαρξθσ κατάςταςθσ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κακϋ όλθ τθ διάρκεια τθσ 
ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 24 του Ο.4412/2016. 
 
 
4.4 Χπεργολαβία 
 

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

4.4.2. Ματά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτθν 
Ανακζτουςα Αρχι το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των 
υπεργολάβων του, οι οποίοι ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον είναι γνωςτά τθ 
ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι.  Επιπλζον, υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν Ανακζτουςα Αρχι 
κάκε αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν, κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ 
απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ 
χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ, προςκομίηοντασ τα ςχετικά 
ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ. Υε περίπτωςθ διακοπισ τθσ ςυνεργαςίασ του Αναδόχου 
με υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ γνωςτοποίθςθ τθσ 
διακοπισ αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, οφείλει δε να διαςφαλίςει τθν ομαλι εκτζλεςθ του 
τμιματοσ/ των τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από νζο υπεργολάβο τον οποίο 
κα γνωςτοποιιςει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία.   
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Διευκρινίηεται ότι υπεργολαβία είναι θ ςυνεργαςία του οικονομικοφ φορζα με κάκε τρίτο που 
αναλαμβάνει να υλοποιιςει διακριτό/-ά τμιμα/-τα του Ζργου. Αντικζτωσ, δεν νοείται ωσ 
υπεργολαβία κάκε άλλθ ςυμφωνία του οικονομικοφ φορζα με τρίτο όπωσ π.χ. προμικειασ 
αναλωςίμων υλικϊν, διατροφισ, μίςκωςθσ χϊρου (αικουςϊν), δθμιουργίασ και παροχισ 
εκπαιδευτικοφ υλικοφ, παροχισ ςυςτιματοσ (πλατφόρμασ) τθλεκατάρτιςθσ (e-learning) κ.α 
 
4.4.3.Θ ανακζτουςα αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ 
υπεργολάβουσ, όπωσ αυτοί περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μζςα 
τθσ παραγράφου 2.2.9.2 τθσ παροφςασ, εφόςον το(α) τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ, το(α) οποίο(α) ο 
ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, υπερβαίνουν ςωρευτικά 
το ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, 
προκειμζνου να μθν ακετοφνται οι υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016, 
δφναται να επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω λόγουσ και για τμιμα ι τμιματα τθσ ςφμβαςθσ που 
υπολείπονται του ωσ άνω ποςοςτοφ. 
 
ταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ απαιτεί τθν 
αντικατάςταςι του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτισ παρ. 5 και 6 του άρκρου 131 του ν. 
4412/2016.  
 
4.5 Φροποποίθςθ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ 
 
Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία 
ςφναψθσ ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 
4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότθςθσ του αρμοδίου οργάνουτθσ ανακζτουςασ αρχισ. 
 
Ξετά τθ λφςθ τθσ ςφμβαςθσ λόγω τθσ ζκπτωςθσ του αναδόχου, ςφμφωνα με το άρκρο 203 του 
ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 5.2. τθσ παροφςασ, όπωσ και ςε περίπτωςθ καταγγελίασ για 
όλουσ λόγουσ τθσ παραγράφου 4.6, πλθν αυτοφ τθσ περ. (α), θ ανακζτουςα αρχι δφναται να 
προςκαλζςει τον/τουσ επόμενο/ουσ, κατά ςειρά κατάταξθσ οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει-
ουν ςτθν παροφςα διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ςφμβαςθσ και να του/τουσ προτείνει 
να αναλάβει/ουν το ανεκτζλεςτο αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, με τουσ ίδιουσ όρουσ και 
προχποκζςεισ και ςε τίμθμα που δεν κα υπερβαίνει τθν προςφορά που είχε υποβάλει ο 
ζκπτωτοσ (ριτρα υποκατάςταςθσ). Θ ςφμβαςθ ςυνάπτεται, εφόςον εντόσ τθσ τεκείςασ 
προκεςμίασ περιζλκει ςτθν ανακζτουςα αρχι ζγγραφθ και ανεπιφφλακτθ αποδοχι τθσ. Θ 
άπρακτθ πάροδοσ τθσ προκεςμίασ κεωρείται ωσ απόρριψθ τθσ πρόταςθσ. Αν αυτόσ δεν δεχκεί 
τθν πρόταςθ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον επόμενο υποψιφιο κατά 
ςειρά κατάταξθσ, ακολουκϊντασ κατά τα λοιπά τθν ίδια διαδικαςία. 
 
4.6 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ 
 
Θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να 
καταγγείλει τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον: 
α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 

του ν. 4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 
 
β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ 

καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να 
ζχει αποκλειςτεί από τθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 
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γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των 
υποχρεϊςεων που υπζχει από τισ Υυνκικεσ και τθν Ρδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει 
αναγνωριςτεί με απόφαςθ του Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει 
του άρκρου 258 τθσ ΥΝΕΕ. 

 
δ) ο ανάδοχοσ, καταδικαςτεί αμετάκλθτα για ζνα από τα αδικιματα που αναφζρονται ςτθν παρ. 
2.2.3.1 τθσ παροφςασ,  

 
ε)  ο ανάδοχοσ πτωχεφςει ι υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τεκεί 
υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι υπαχκεί ςε διαδικαςία 
πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι υπαχκεί ςε 
διαδικαςία εξυγίανςθσ και δεν τθρεί τουσ όρουσ αυτισ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ 
κατάςταςθ, προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. 
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν καταγγείλει τθ ςφμβαςθ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο 
ανάδοχοσ ο οποίοσ κα βρεκεί ςε μία εκ των καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ 
αυτι αποδεικνφει ότι είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ 
διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ  
 
ςτ) ο ανάδοχοσ παραβεί αποδεδειγμζνα τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τθν δζςμευςθ 
ακεραιότθτασ τθσ παρ. 4.3.2. τθσ παροφςασ, ωσ αναλυτικά περιγράφονται ςτο ςυνθμμζνο ςτθν 
παροφςα ςχζδιο ςφμβαςθσ. 
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5 ΕΙΔΙΜΡΙ ΡΤΡΙ ΕΜΦΕΝΕΥΗΥ ΦΗΥ ΥΧΞΒΑΥΗΥ 
 

5.1 Φρόποσ πλθρωμισ 
 

 
5.1.1 Θ πλθρωμι του Αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με ζναν από τουσ ακόλουκουσ τρόπουσ:  
 
1οσ τρόποσ: 
 
1) Σοςοςτόείκοςι τοισ εκατό (20%) του ςυμβατικοφ τιμιματοσ, αφοφ υποβλθκεί από τον 

Ανάδοχο Ενδιάμεςθ Ζκκεςθ Χλοποίθςθσ, που κα τεκμθριϊνει τουλάχιςτον τθν υλοποίθςθ 
ποςοςτοφ 20% του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου του Ζργου.  

 
Θ εν λόγω Ζκκεςθ κα περιλαμβάνει τα κάτωκι ποςοτικά ςτοιχεία των επιμζρουσ Ενεργειϊν 
του Ζργου:  

▪ Αρικμόσ υλοποιθκειςϊν ςυνεδριϊν ςυμβουλευτικισ  
▪ Αρικμόσ υλοποιθκειςϊν ανκρωποωρϊν κατάρτιςθσ  
▪ Αρικμόσ καταρτιςκζντων που ςυμμετείχαν ςτθ διαδικαςία τθσ πιςτοποίθςθσ  

 
Για τθν τεκμθρίωςθ των ανωτζρω ο ανάδοχοσ κα πρζπει να προςκομίςει ςτθν Ανακζτουςα 
αρχι τα ςχετικά αποδεικτικά ςτοιχεία (παρουςιολόγια, βεβαιϊςεισ ςυμμετοχισ των 
καταρτιςκζντων ςτισ διαδικαςίεσ πιςτοποίθςθσ κ.λ.π.).  
 
Ρ υπολογιςμόσ του υλοποιθκζντοσ οικονομικοφ αντικειμζνου κα γίνει βάςει του μοναδιαίου 
κόςτουσ εκάςτθσ επιμζρουσ Ενζργειασ του Ζργου, όπωσ αυτι ζχει οριςτεί ςτθ Υφμβαςθ.  

 
2) Σοςοςτό ςαράντα τοισ εκατό (40%) του ςυμβατικοφ τιμιματοσ, αφοφ υποβλθκεί από τον 

Ανάδοχο Ενδιάμεςθ Ζκκεςθ Χλοποίθςθσ, που κα τεκμθριϊνει τουλάχιςτον τθν υλοποίθςθ 
επιπλζον ποςοςτοφ 40% του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου του Ζργου.  

 
Θ εν λόγω Ζκκεςθ κα περιλαμβάνει τα κάτωκι ποςοτικά ςτοιχεία των επιμζρουσ Ενεργειϊν 
του Ζργου:  
▪ Αρικμόσ υλοποιθκειςϊν ςυνεδριϊν ςυμβουλευτικισ  
▪ Αρικμόσ υλοποιθκειςϊν ανκρωποωρϊν κατάρτιςθσ  
▪ Αρικμόσ καταρτιςκζντων που ςυμμετείχαν ςτθ διαδικαςία τθσ πιςτοποίθςθσ  

 
Για τθν τεκμθρίωςθ των ανωτζρω ο ανάδοχοσ κα πρζπει να προςκομίςει ςτθν Ανακζτουςα 
αρχι τα ςχετικά αποδεικτικά ςτοιχεία (παρουςιολόγια, βεβαιϊςεισ ςυμμετοχισ των 
καταρτιςκζντων ςτισ διαδικαςίεσ πιςτοποίθςθσ κ.λ.π.).  
 
Ρ υπολογιςμόσ του υλοποιθκζντοσ οικονομικοφ αντικειμζνου κα γίνει βάςει του 
μοναδιαίου κόςτουσ εκάςτθσ επιμζρουσ Ενζργειασ του Ζργου, όπωσ αυτι ζχει οριςτεί ςτθ 
Υφμβαςθ.  

 
3) Σοςοςτό είκοςι τοισ εκατό (20%) του ςυμβατικοφ τιμιματοσ, αφοφ υποβλθκεί από τον 

Ανάδοχο Ενδιάμεςθ Ζκκεςθ Χλοποίθςθσ, που κα τεκμθριϊνει τουλάχιςτον τθν υλοποίθςθ 
επιπλζον ποςοςτοφ 20% του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου του Ζργου.  

Θ εν λόγω Ζκκεςθ κα περιλαμβάνει τα κάτωκι ποςοτικά ςτοιχεία των επιμζρουσ Ενεργειϊν του 
Ζργου:  
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▪ Αρικμόσ υλοποιθκειςϊν ςυνεδριϊν ςυμβουλευτικισ  
▪ Αρικμόσ υλοποιθκειςϊν ανκρωποωρϊν κατάρτιςθσ  
▪ Αρικμόσ καταρτιςκζντων που ςυμμετείχαν ςτθ διαδικαςία τθσ πιςτοποίθςθσ  
 

Για τθν τεκμθρίωςθ των ανωτζρω ο ανάδοχοσ κα πρζπει να προςκομίςει ςτθν Ανακζτουςα 
αρχι τα ςχετικά αποδεικτικά ςτοιχεία (παρουςιολόγια, βεβαιϊςεισ ςυμμετοχισ των 
καταρτιςκζντων ςτισ διαδικαςίεσ πιςτοποίθςθσ κ.λ.π.). 
 
Ρ υπολογιςμόσ του υλοποιθκζντοσ οικονομικοφ αντικειμζνου κα γίνει βάςει του μοναδιαίου 
κόςτουσ εκάςτθσ επιμζρουσ Ενζργειασ του Ζργου, όπωσ αυτι ζχει οριςτεί ςτθ Υφμβαςθ.  
 
4) Φο υπόλοιπο είκοςι τοισ εκατό (20%) του ςυμβατικοφ τιμιματοσ (αποπλθρωμι) κα 
καταβάλλεται μετά τθν οριςτικι παραλαβι του ςυνόλου του αντικειμζνου τθσ Υφμβαςθσ από 
τθν Ανακζτουςα Αρχι και κα γίνει μετά τον ζλεγχο τθσ ορκισ υλοποίθςισ του, ςφμφωνα με τα 
κατατεκειμζνα δικαιολογθτικά, με τα οποία κα διαςφαλίηεται θ υλοποίθςθ των ποςοτικϊν και 
ποιοτικϊν προδιαγραφϊν του.  
 
Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νόμιμων 
παραςτατικϊν και δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 
5 του ν. 4412/2016, κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ 
αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι. 

 
 
2οσ Φρόποσ 
Ξε τθ χοριγθςθ ζντοκθσ προκαταβολισ μζχρι ποςοςτοφ30% τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ Φ.Σ.Α. 
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72§7 του ν. 4412/2016, τθν καταβολι ποςοςτοφ πενιντα 
τοισ εκατό (50%) του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ τιμιματοσ αφοφ ο ανάδοχοσ υποβάλλει 
δικαιολογθτικά υλοποίθςθσ που κα τεκμθριϊνουν κατ’ ελάχιςτον, ςωρευτικά:  

 Διλωςθ ζναρξθσ των προγραμμάτων κατάρτιςθσ που αντιςτοιχοφν ςε ποςοςτό 
100% του ςυνόλου των ωφελουμζνων 

 Χλοποίθςθ του 50% του ςυνολικοφ αρικμοφ των ανκρωποωρϊν κατάρτιςθσ  και 
 Υυμμετοχι του 20% του αρικμοφ των ωφελουμζνων ςτθ διαδικαςία πιςτοποίθςθσ  

 
και τθν καταβολι του υπολοίπου μετά τθν οριςτικι παραλαβι των υπθρεςιϊν του ςυνόλου του 
αντικειμζνου τθσ Υφμβαςθσ από τθν Ανακζτουςα Αρχι. 
Θ παραπάνω προκαταβολι κα είναι ζντοκθ. Ματά τθν εξόφλθςθ κα παρακρατείται τόκοσ επί τθσ 
ειςπραχκείςασ προκαταβολισ και για το χρονικό διάςτθμα υπολογιηόμενου από τθν θμερομθνία 
λιψεωσ μζχρι τθν θμερομθνία οριςτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ. Για τον υπολογιςμό του 
τόκου κα λαμβάνεται υπόψθ το φψοσ του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δθμοςίου 
12μθνθσ διάρκειασ που κα ιςχφει κατά τθν θμερομθνία λιψθσ τθσ προκαταβολισ προςαυξθμζνο 
κατά 0,25 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ το οποίο  κα παραμζνει ςτακερό μζχρι τθν εξάντλθςθ του ποςοφ 
τθσ χορθγθκείςασ προκαταβολισ. 
 
Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νόμιμων 
παραςτατικϊν και δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 5 
του ν. 4412/2016, κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ 
αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι 
 
Απαιτοφνται κατ’ ελάχιςτον τα εξισ δικαιολογθτικά: 
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α) Σρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ του τμιματοσ που αφορά θ πλθρωμι ι του ςυνόλου του 
ςυμβατικοφ αντικείμενου, ςφμφωνα με το άρκρο 219, περί παραλαβισ του αντικειμζνου 
τθσ ςφμβαςθσ παροχισ γενικϊν υπθρεςιϊν. 

β) Φιμολόγιο του αναδόχου.  
γ) Σιςτοποιθτικά φορολογικισ ενθμερότθτασ και αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ ςφμφωνα με τισ 

κείμενεσ διατάξεισ. 
 
Υε κάκε περίπτωςθ τα πρακτικά των τμθματικϊν παραλαβϊν τθσ ΕΣΣ από τα οποίεσ απορρζει 
πλθρωμι του Αναδόχου, κα πρζπει να ζχουν εγκρικεί από το αρμόδιο όργανο τθσ Ανακζτουςασ 
Αρχισ. 
 
5.1.2.α. Φον Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, 
ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Σ.Α., τθν παροχι τθσ 
υπθρεςίασ ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ 
βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:  
1. Μράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ τθσ ανάπτυξθσ και ςυντιρθςθσ του ΡΣΥ ΕΥΘΔΘΥ, θ οποία 

υπολογίηεται επί τθσ αξίασ τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Φο 
ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για 
λογαριαςμό του Χπουργείου Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ,  ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του 
άρκρου 36 του ν. 4412/2016.  

2. κράτθςθ 0,07% υπζρ ΕΑΑΔΘΥΧ (δυνάμει τθσ παρ.7 του άρ.375 του ν. 4412/2016), όπωσ 
ιςχφει, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Φο ποςό αυτό παρακρατείται ςε 
κάκε πλθρωμι από τθν Ανακζτουςα Αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Ενιαίασ 
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Υυμβάςεων.  

3. κράτθςθ 0,06% υπζρ ΑΕΣΣ (δυνάμει τθσ παρ.3 του άρ.350 του ν. 4412/2016, όπωσ ιςχφει), θ 
οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ, 
κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ 

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

 
Ξε κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ 
φόρου ειςοδιματοσ επί του κακαροφ ποςοφ. 

 
5.1.2.β.Φον ανάδοχο βαρφνουν επίςθσ οι Αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ των ωφελουμζνων. 
 
5.1.3. Χπολογιςμόσ τελικοφ ςυμβατικοφ κόςτουσ:  
Φα ςυνολικό κόςτοσ τθσ ςφμβαςθσ υπολογίηεται,  

 Για τισ ςυνεδρίεσ ςυμβουλευτικισ, ωσ ΑΥΥ Χ ΜΥ όπου ΑΥΥ: Αρικμόσ Υυνεδριϊν 
Υυμβουλευτικισ, ΜΥ: Μόςτοσ Υυμβουλευτικισ  

 Για τα τμιματα κατάρτιςθσ, ωσ ΑΥΕ  Χ  Ω  Χ ΜΑΜ - ΑΑ  Χ  Ω  Χ 5€, όπου ΑΥΕ: Αρικμόσ 
Υυμμετεχόντων ςτθν ζναρξθ, Ω: Ϊρεσ Σρογράμματοσ, ΜΑΜ: Μόςτοσ Ανκρωποϊρασ 
Ματάρτιςθσ, ΑΑ: Αρικμόσ Αποχωρθςάντων για οποιοδιποτε λόγο μετά τθν ολοκλιρωςθ 
του 10% των ωρϊν κατάρτιςθσ και 5€ το εκπαιδευτικό επίδομα/ ωφελοφμενο. 

 Για τθν Σιςτοποίθςθ, ωσ ΑΥ Χ ΜΣ όπου ΑΥΣ: Αρικμόσ ςυμμετεχόντων ςτθν Σιςτοποίθςθ, 
ΜΣ: Μόςτοσ Σιςτοποίθςθσ / ωφελοφμενο .  

 Για το εκπαιδευτικό επίδομα, ωσ το ςυνολικό εκπαιδευτικό επίδομα που δικαιοφνται οι 
ωφελοφμενοι βάςει των ωρϊν παρακολοφκθςθσ  
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Ξείωςθ κόςτουσ: 
α.   κατά τθν ζναρξθ Φμιματοσ:Υε περίπτωςθ που κατά τθν ζναρξθ υλοποίθςθσ ενόσ Φμιματοσ 

κατάρτιςθσ ο αρικμόσ των ωφελοφμενων είναι μικρότεροσ του αντίςτοιχου αρχικά 
δθλωκζντοσ και πάντωσ μεγαλφτεροσ του κατϊτατου επιτρεπτοφ ορίου, ο Ανάδοχοσ 
υποχρεοφται να ενθμερϊςει εγγράφωσ είτε με τθ διλωςθ ζναρξθσ είτε με νεότερο ζγγραφό 
του τθν Ανακζτουςα Αρχι.  

β.  κατά τθ διάρκεια υλοποίθςθσ τθσ κατάρτιςθσ:Υε περίπτωςθ που κατά τθν υλοποίθςθ τθσ 
κατάρτιςθσ ζνασ ωφελοφμενοσ αποχωριςει ι υπερβεί το ανϊτατο όριο απουςιϊν ι/και για 
οποιοδιποτε λόγο δεν ολοκλθρϊςει το πρόγραμμα κατάρτιςθσ, χωρίσ υπαιτιότθτα του 
αναδόχου, τότε το εγκρικζν κόςτοσ του Φμιματοσ κατά το ποςό του εκπαιδευτικοφ 
επιδόματοσ που αντιςτοιχεί ςτον ωφελοφμενο που αποχϊρθςε και ςτθ δαπάνθ του κόςτουσ 
πιςτοποίθςθσ για τον ωφελοφμενο, όπωσ αυτι κα ζχει κακοριςτεί μεταξφ του αναδόχου και 
των φορζων πιςτοποίθςθσ.  

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

 

δ.  
 απότθνμθςυμμετοχιςτισςυνεδρίεστθσΥυμβουλευτικισ:Υεπερίπτωςθπουκάποιοσωφελοφ
μενοσ δεν ςυμμετάςχει ςτισ προβλεπόμενεσ ςυνεδρίεσ Υυμβουλευτικισ χωρίσ υπαιτιότθτα 
του Αναδόχου, τότε το τίμθμα μειϊνεται κατά το ποςό που 
αντιςτοιχείςτθδαπάνθτωνμθυλοποιθκειςϊνςυνεδριϊν. 

 
Υθμειϊνεται ότι ςτισ ανωτζρω περιπτϊςεισ, ο ανάδοχοσ οφείλει να ενθμερϊςει τθν Ανακζτουςα 
Αρχι. 
 
Επιπλζον ςθμειϊνεται ότι, οι ςυμμετζχοντεσ λαμβάνουν εκπαιδευτικό επίδομα φψουσ πζντε 
ευρϊ (5,00€) μικτά ανά ϊρα κατάρτιςθσ, μείον τισ νόμιμεσ κρατιςεισ που δεν 
ςυμπεριλαμβάνουν τισ αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ, με τθν προχπόκεςθ πωσ ζχουν ολοκλθρϊςει τθν 
κατάρτιςθ και ζχουν ςυμμετάςχει ςτθ διαδικαςία πιςτοποίθςθσ. Υε περίπτωςθ 
πραγματοποίθςθσ απουςιϊν και μζχρι του ανϊτατου επιτρεπτοφ ορίου, θ αμοιβι των 
καταρτιηομζνων μειϊνεται κατά το ποςό που αντιςτοιχεί ςτισ μθ πραγματοποιθκείςεσ ϊρεσ 
κατάρτιςθσ. Θ πιςτοποίθςθ πικανϊν απουςιϊν πραγματοποιείται μζςω των θμερθςίων δελτίων 
παρακολοφκθςθσ προγράμματοσ ι των αναφορϊν τθσ πλατφόρμασ τθλεκατάρτιςθσ ςτθν 
περίπτωςθ τθσ υλοποίθςθσ με τθ μζκοδο τθσ ςφγχρονθσ τθλεκατάρτιςθσ. Ρ Ανάδοχοσ 
υποχρεοφται να παραδίδει ςτθν ανακζτουςα αρχι, με τθ λιξθ κάκε προγράμματοσ, κατάςταςθ 
με τισ πραγματοποιθκείςεσ ϊρεσ κατάρτιςθσ για κάκε εκπαιδευόμενο. 
 
 
5.2 Μιρυξθ οικονομικοφ φορζα ζκπτωτου –Μυρϊςεισ 
 
5.2.1 Ρ ανάδοχοσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ ςυνδρομισ λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται 
υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν: 
α) ςτθν περίπτωςθ τθσ παρ. 7 του άρκρου 105 περί κατακφρωςθσ και ςφναψθσ ςφμβαςθσ 
 
β) ςτθν περίπτωςθ πουδεν εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τθ ςφμβαςθ 

ι/και δεν ςυμμορφϊκθκε με τισ ςχετικζσ γραπτζσ εντολζσ τθσ υπθρεςίασ, που είναι 
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ςφμφωνεσ με τθ ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ διατάξεισ, εντόσ του ςυμφωνθμζνου χρόνου 
εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

 
γ) εάν δεν παρείχε τισ υπθρεςίεσ ι δεν υπζβαλε τα παραδοτζα ι δεν προζβθ ςτθν 

αντικατάςταςι τουσ μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που τουδόκθκε, 
ςφμφωνα με τα όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 217 περί διάρκειασ ςφμβαςθσ παροχισ 
υπθρεςίασ και τθν ςχετικι παράγραφο τθσ παροφςασ, με τθν επιφφλαξθ τθσ επόμενθσ 
παραγράφου. 

 
Υτθν περίπτωςθ ςυνδρομισ λόγου ζκπτωςθσ του αναδόχου από τθ ςφμβαςθ κατά τθν ωσ άνω 

περίπτωςθ (γ), θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί ςτον ανάδοχο ειδικι όχλθςθ, θ οποία 
μνθμονεφει τισ διατάξεισ του άρκρου 203 του ν. 4412/2016 και περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ 
περιγραφι των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οφείλει να προβεί ο ανάδοχοσ, προκειμζνου να 
ςυμμορφωκεί, μζςα ςε προκεςμία θ οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερθ των δεκαπζντε (15) 
θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ανωτζρω όχλθςθσ. Αν θ προκεςμία, που τεκεί με τθν ειδικι 
όχλθςθ, παρζλκει, χωρίσ ο ανάδοχοσ να ςυμμορφωκεί, κθρφςςεται ζκπτωτοσ μζςα ςε 
προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν από τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ.  
 
δ) εάν ο Ανάδοχοσ εκχωρεί τθ Υφμβαςθ ι ανακζτει εργαςίεσ υπεργολαβικά κατά παράβαςθ 
των οριηομζνων ςτο άρκρο 6.6 τθσ παροφςασ. 
 

Ρ ανάδοχοσ δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ για λόγουσ που αφοροφν ςε υπαιτιότθτα του φορζα 
εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ι αν ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ. 
 
Υτον ανάδοχο που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόφαςθ του 
αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, το οποίο 
υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά οι παρακάτω 
κυρϊςεισ: 
 
(α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, και 
 
(β) είςπραξθ εντόκωσ τθσ προκαταβολισ που χορθγικθκεςτον ζκπτωτο από τθ ςφμβαςθ 

ανάδοχο,είτε από ποςόν που δικαιοφται να λάβει, είτε με κατάκεςθ του ποςοφ από τον 
ίδιο, είτε με κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ προκαταβολισ. Ρ υπολογιςμόσ των τόκων γίνεται από 
τθν θμερομθνία λιψθσ τθσ προκαταβολισ από τον ανάδοχο μζχρι τθν θμερομθνία ζκδοςθσ 
τθσ απόφαςθσ κιρυξισ του ωσ εκπτϊτου, με το ιςχφον κάκε φορά ανϊτατο όριο επιτοκίου 
για τόκο από δικαιοπραξία, από τθν θμερομθνία δε αυτι και μζχρι τθσ επιςτροφισ τθσ, με 
το ιςχφον κάκε φορά επιτόκιο για τόκο υπερθμερίασ 

 
Επιπλζον, ςε βάροσ του αναδόχουμπορεί να επιβλθκεί ο προβλεπόμενοσ από το άρκρο 74 του ν. 
4412/2016και προςωρινόσ αποκλειςμόσ από τθ ςυμμετοχι του ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ 
δθμοςίων ςυμβάςεων. 
 
Θ κιρυξθ του αναδόχου ωσ εκπτϊτου γνωςτοποιείται από τθν ανακζτουςα αρχι, αμελλθτί, ςτθν 
ΕΑΑΔΘΥΧ, θ οποία ορίηεται αρμόδια για τθν τιρθςθ ςχετικοφ μθτρϊου. Φα ςτοιχεία του μθτρϊου 
αξιοποιοφνται κατά τθν εφαρμογι του άρκρου 74, περί αποκλειςμοφ οικονομικοφ φορζα από 
δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 
 
Υε περίπτωςθ ζκπτωςθσ του Αναδόχου κατά τθ διάρκεια υλοποίθςθσ τθσ Υφμβαςθσ, θ 
Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται, αηθμίωσ, να κρατιςει μζροσ ι το ςφνολο των παραδοτζων. 
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Θ Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται να ηθτιςει πλιρθ αποηθμίωςθ από τον Ανάδοχο για όλεσ τισ 
ηθμίεσ και τα ζξοδα που προκλικθκαν ςτισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ και τθν ίδια, τα οποία 
προκφπτουν άμεςα ι ζμμεςα από παράλειψθ του Αναδόχου, ςυμπεριλαμβανομζνων των 
εξόδων για τθ διαδικαςία ζκπτωςθσ. Αυτι θ αποηθμίωςθ είναι ανεξάρτθτθ από τθν κατάπτωςθ 
των Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν, όπωσ προβλζπεται παραπάνω. 
5.2.2 Αν οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ 
τθσ ςφμβαςθσ και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που τυχόν χορθγικθκε, επιβάλλονται 
εισ βάροσ του ποινικζσ ριτρεσ, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 
 
Σοινικζσ ριτρεσ δφναται να επιβάλλονται και για πλθμμελι εκτζλεςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ. 
 
Ρι ποινικζσ ριτρεσ υπολογίηονται ωσ εξισ:  
α) για κακυςτζρθςθ που περιορίηεται ςε χρονικό διάςτθμα που δεν υπερβαίνει το 50% τθσ 

προβλεπόμενθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ επιβάλλεται ποινικι ριτρα 2,5% επί τθσ 
ςυμβατικισ αξίασ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα,  

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

γ) οι ποινικζσ ριτρεσ για υπζρβαςθ των τμθματικϊν προκεςμιϊν είναι ανεξάρτθτεσ από τισ 
επιβαλλόμενεσ για υπζρβαςθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ και δφνανται να 
ανακαλοφνται με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν οι υπθρεςίεσ που 
αφοροφν ςτισ ωσ άνω τμθματικζσ προκεςμίεσ παραςχεκοφν μζςα ςτθ ςυνολικι τθσ διάρκεια 
και τισ εγκεκριμζνεσ παρατάςεισ αυτισ και με τθν προχπόκεςθ ότι το ςφνολο τθσ ςφμβαςθσ 
ζχει εκτελεςτεί πλιρωσ, 

δ)     ποινικζσ ριτρεσ που επιβάλλονται για πλθμμελι εκτζλεςθ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων, 
εφόςον προβλζπονται ςτα ςυμβατικά τεφχθ. Φο ςφνολο των ποινικϊν ρθτρϊν αυτισ τθσ 
περίπτωςθσ δεν μπορεί να υπερβαίνει το δζκα τοισ εκατό (10%) τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, 
εκτόσ αν αιτιολογθμζνα θ ανακζτουςα αρχι αποφαςίςει άλλωσ. 

 
Φο ποςό των ποινικϊν ρθτρϊν αφαιρείται/ςυμψθφίηεται από/με τθν αμοιβι του αναδόχου. 
Θ επιβολι ποινικϊν ρθτρϊν δεν ςτερεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι το δικαίωμα να κθρφξει τον 
ανάδοχο ζκπτωτο. 
 
Υε περίπτωςθ ζνωςθσ οι ωσ ανωτζρω ποινικζσ ριτρεσ και τόκοι επιβάλλονται αναλογικά ςε όλα 
τα μζλθ τθσ ζνωςθσ. 
 
Θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να 
καταγγείλει τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον ο Ανάδοχοσ πτωχεφςει, 
τεκεί υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι εκκακάριςθ ι ςυνδιαλλαγι, λυκεί ι ανακλθκεί θ άδεια 
λειτουργίασ του ι γίνουν πράξεισ αναγκαςτικισ εκτελζςεωσ ςε βάροσ του, ςτο ςφνολο ι ςε 
ςθμαντικό μζροσ των περιουςιακϊν του ςτοιχείων. 
 
Υε περίπτωςθ καταγγελίασ τθσ Υφμβαςθσ, θ Ανακζτουςα Αρχι αναςτζλλει τθν καταβολι 
οποιουδιποτε ποςοφ πλθρωτζου ςφμφωνα με τθν Υφμβαςθ προσ τον Ανάδοχο μζχρισ 
εκκακαρίςεωσ των μεταξφ τουσ υποχρεϊςεων και οι Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ καταπίπτουν. 
 
5.3 Διοικθτικζσ προςφυγζσ κατά τθ διαδικαςία εκτζλεςθσ 
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Ρ ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των 
όρων των παραγράφων 5.2 (Μιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου – Μυρϊςεισ), 6.4 Απόρριψθ 
παραδοτζων – Αντικατάςταςθ και 6.2 (Διάρκεια ςφμβαςθσ),, κακϊσ και κατϋ εφαρμογι των 
ςυμβατικϊν όρων, να υποβάλει προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ, μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία 
τθσ κοινοποίθςθσ ι τθσ πλιρουσ γνϊςθσ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ.  
 
Θ εμπρόκεςμθ άςκθςθ τθσ προςφυγισ αναςτζλλει τισ επιβαλλόμενεσ κυρϊςεισ. Επί τθσ 
προςφυγισ, αποφαςίηει το ΔΥ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου 
ςυλλογικοφ οργάνου εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν άςκθςι τθσ, άλλωσ 
κεωρείται ωσ ςιωπθρϊσ απορριφκείςα. 
 
Θ εν λόγω απόφαςθ δεν επιδζχεται προςβολι με άλλθ οποιαςδιποτε φφςεωσ διοικθτικι 
προςφυγι. Αν κατά τθσ απόφαςθσ που επιβάλλει κυρϊςεισ δεν αςκθκεί εμπρόκεςμα θ 
προςφυγι ι αν απορριφκεί αυτι από το αποφαινόμενο αρμοδίωσ όργανο, θ απόφαςθ 
κακίςταται οριςτικι. Αν αςκθκεί εμπρόκεςμα προςφυγι, αναςτζλλονται οι ςυνζπειεσ τθσ 
απόφαςθσ μζχρι αυτι να οριςτικοποιθκεί. 
 
5.4 Δικαςτικι Επίλυςθ διαφορϊν 
Μάκε διαφορά μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν που προκφπτει από τισ ςυμβάςεισ που 
ςυνάπτονται ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ , επιλφεται με τθν άςκθςθ προςφυγισ ι 
αγωγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο τθσ Σεριφζρειασ, ςτθν οποία εκτελείται εκάςτθ ςφμβαςθ, κατά 
τα ειδικότερα οριηόμενα ςτισ παρ. 1 ζωσ και 6 του άρκρου 205Α του ν. 4412/2016. Σριν από τθν 
άςκθςθ τθσ προςφυγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο προθγείται υποχρεωτικά θ τιρθςθ τθσ 
ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ που προβλζπεται ςτο άρκρο 205του ν. 4412/2016 και τθν 
παράγραφο 5.3 τθσ παροφςασ,διαφορετικά θ προςφυγι απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. Αν ο 
ανάδοχοσ τθσ ςφμβαςθσ είναι κοινοπραξία, θ προςφυγι αςκείται είτε από τθν ίδια είτε από όλα 
τα μζλθ τθσ. Δεν απαιτείται θ τιρθςθ ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ αν αςκείται από τον 
ενδιαφερόμενο αγωγι, ςτο δικόγραφο τθσ οποίασ δεν ςωρεφεται αίτθμα ακφρωςθσ ι 
τροποποίθςθσ διοικθτικισ πράξθσ ι παράλειψθσ. 
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6 ΧΤΡΟΡΥ ΜΑΙ ΦΤΡΣΡΥ ΕΜΦΕΝΕΥΗΥ 
 

6.1 Σαρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ 
 
6.1.1. Θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ Υφμβαςθσ, θ διοίκθςθ αυτισ κακϊσ και θ παραλαβι 
τθσ, κα διενεργθκεί από τθν Επιτροπι Σαρακολοφκθςθσ (ΕΣΣΕ) θ οποία ςυγκροτείται, ςφμφωνα 
με τθν παράγραφο 3 του άρκρου 221 του ν. 4412/2016) και είναι αρμόδια για τθν παραλαβι 
(τμθματικζσ και οριςτικι) των παραδοτζων και τθν υποβολι προσ ζγκριςθ των πρακτικϊν τθσ ςτο 
Διοικθτικό ργανο  τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ (Διοικθτικι Επιτροπι του Επιμελθτθρίου Μαςτοριάσ) 
, αναφορικά με όλα τα ηθτιματα που αφοροφν ςτθν προςικουςα εκτζλεςθ όλων των όρων τθσ 
ςφμβαςθσ και ςτθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του αναδόχου, ςτθ λιψθ των επιβεβλθμζνων 
μζτρων λόγω μθ τιρθςθσ των ωσ άνω όρων και ιδίωσ για ηθτιματα που αφοροφν ςε 
τροποποίθςθ του αντικειμζνου και παράταςθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, υπό τουσ όρουσ του 
άρκρου 132 του ν. 4412/2016. 
 
6.1.2. Θ αρμόδια υπθρεςία μπορεί, με απόφαςι τθσ να ορίηει για τθν παρακολοφκθςθ τθσ 
ςφμβαςθσ ωσ επόπτθ με κακικοντα ειςθγθτι υπάλλθλο τθσ υπθρεςίασ. Ξε τθν ίδια απόφαςθ 
δφνανται να ορίηονται και άλλοι υπάλλθλοι τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ ι των εξυπθρετοφμενων 
από τθν ςφμβαςθ φορζων, ςτουσ οποίουσ ανατίκενται επιμζρουσ κακικοντα για τθν 
παρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ. Υε αυτι τθν περίπτωςθ ο επόπτθσ λειτουργεί ωσ ςυντονιςτισ. 
 
Φα κακικοντα του επόπτθ είναι, ενδεικτικά, ο ζλεγχοσ τακτικόσ ι ζκτακτοσ τθσ υλοποίθςθσ των 
προγραμμάτων κατάρτιςθσ/πιςτοποίθςθσ, θ επιβεβαίωςθ τθσ εκτζλεςθσ του αντικειμζνου τθσ 
ςφμβαςθσ, κακϊσ και ο ζλεγχοσ τθσ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ. 
Ξε ειςιγθςθ του επόπτθ θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί να απευκφνει ζγγραφα με οδθγίεσ και 
εντολζσ προσ τον ανάδοχο που αφοροφν ςτθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 
 
6.1.3. Για τθν προςικουςα και ζγκαιρθ παραλαβι των υπθρεςιϊν δφναται να τθρείται από τον 
ανάδοχο θμερολόγιο ςτο οποίο καταγράφονται θ τμθματικι εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ 
ςφμβαςθσ, θ κακθμερινι απαςχόλθςθ του προςωπικοφ ςε αρικμό και ειδικότθτα, ζκτακτα 
ςυμβάντα και άλλα ςτοιχεία που ςχετίηονται με τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Φο θμερολόγιο 
ςυνυπογράφεται από τον επόπτθ τθσ ςφμβαςθσ, που μπορεί να ςθμειϊςει επί αυτοφ 
παρατθριςεισ για τθν τιρθςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ και φυλάςςεται ςτον χϊρο εκτζλεςθσ τθσ 
υπθρεςίασ ι όταν αυτό δεν είναι εφικτό προςκομίηεται από τον ανάδοχο ςτθ ζδρα τθσ 
υπθρεςίασ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί. Ρι καταγραφζσ του αποτελοφν ςτοιχείο για τθν παραλαβι του 
αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ από τθν επιτροπι παραλαβισ. 
 
 

6.2 Διάρκεια ςφμβαςθσ 
 
6.2.1. Θ διάρκεια τθσ Υφμβαςθσ  ορίηεται ςε δϊδεκα (12) μινεσ από τθν υπογραφι τθσ.  
 
6.2.2. Θ ςφμβαςθ μπορεί να παρατακεί, εφόςον ςυντρζχει ςοβαρόσ λόγοσ, που ςυνιςτά 
αντικειμενικι αδυναμία εμπρόκεςμθσ εκτζλεςθσ ι ανωτζρα βία με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ, χωρίσ αφξθςθ του τιμιματοσ. Υε κάκε περίπτωςθ, θ υλοποίθςθ τθσ 
Υφμβαςθσ, μετά τθν όποια παράταςθ ι μετάκεςθ τυχόν χορθγθκεί, κα πρζπει να ζχει 
ολοκλθρωκεί εντόσ των απϊτατων ορίων που εκάςτοτε ιςχφουν για τθν υλοποίθςθ ζργων που 
ςυγχρθματοδοτοφνται από το ΕΥΣΑ 2014-2020. 
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6.2.3. Θ ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογθμζνθ 
απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ μζχρι το 50% αυτισ φςτερα από ςχετικό αίτθμα του αναδόχου 
που υποβάλλεται πριν από τθ λιξθ τθσ διάρκειάσ τθσ, ςε αντικειμενικά δικαιολογθμζνεσ 
περιπτϊςεισ που δεν οφείλονται ςε υπαιτιότθτα του αναδόχου. Αν λιξει θ ςυνολικι διάρκεια τθσ 
ςφμβαςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, αν λιξει θ παρατακείςα, κατά τα 
ανωτζρω, διάρκεια, χωρίσ να υποβλθκοφν ςτθν Ανακζτουςα Αρχι τα παραδοτζα τθσ ςφμβαςθσ, 
ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ. Αν οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου 
μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που 
χορθγικθκε επιβάλλονται εισ βάροσ του ποινικζσ ριτρεσ, ςφμφωνα με το άρκρο 218 του ν. 
4412/2016 και το άρκρο 5.2.2 τθσ διακιρυξθσ. 
 
 

6.3 Σαραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ 
 
6.3.1Θ παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων γίνεται κατά τα αναλυτικϊσ 
αναφερόμενα ςτο Σαράρτθμα Ι τθσ παροφςασ από τθν Επιτροπι Σαραλαβισ Ζργου (ΕΣΣΕ) τθσ 
παρ. 6.1, θ οποία είναι αρμόδια για τθν παρακολοφκθςθ και παραλαβι (τμθματικζσ και οριςτικι) 
των παραδοτζων και τθν υποβολι προσ ζγκριςθ των πρακτικϊν τθσ ςτο ΔΥ (Διοικθτικι Επιτροπι 
του Επιμελθτθρίου Μαςτοριάσ) τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.  
 
Θ ΕΣΣΕ πιςτοποιεί ότι ο Ανάδοχοσ προςζφερε τισ υπθρεςίεσ του προςθκόντωσ κατά το 
ςυμβατικό χρονικό διάςτθμα και είναι αρμόδια για τθν παραλαβι κάκε επιμζρουσ παραδοτζου 
του αντικειμζνου τθσ Υφμβαςθσ, κακϊσ και για τθν οριςτικι παραλαβι του. Θ Επιτροπι μετά τον 
ζλεγχο των παραδοτζων διατυπϊνει εγγράφωσ ενδεχόμενεσ παρατθριςεισ εντόσ δεκαπζντε (15) 
θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν υποβολι τουσ. Ρ Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να 
ενςωματϊνει τισ παρατθριςεισ τθσ Επιτροπισ εντόσ δζκα (10) θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν 
κοινοποίθςι τουσ ςε αυτόν και να τα αναμορφϊνει ςχετικά ζωσ ότου αυτά γίνουν αποδεκτά από 
τθν Επιτροπι. Ξετά τθν ζγκριςθ των παραδοτζων από τθν Επιτροπι ςυντάςςεται πρακτικό 
παραλαβισ 
 
6.3.2. Ματά τθ διαδικαςία παραλαβισ διενεργείται ο ωσ άνω ζλεγχοσ, μπορεί δε να καλείται να 
παραςτεί και ο ανάδοχοσ. Ξετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ, θ επιτροπι παραλαβισ:  

α) είτε παραλαμβάνει τισ ςχετικζσ υπθρεςίεσ ι παραδοτζα, εφόςον καλφπτονται οι απαιτιςεισ 
τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ ζγκριςθ ι απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου,  

β) είτε ειςθγείται για τθν παραλαβι με παρατθριςεισ ι τθν απόρριψθ των παρεχομζνων 
υπθρεςιϊν ι παραδοτζων, ςφμφωνα με τισ παραπάνω παραγράφουσ. Φα ανωτζρω 
εφαρμόηονται και ςε τμθματικζσ παραλαβζσ. 

 
6.3.3 Αν θ ΕΣΣΕ κρίνει ότι οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσι τα παραδοτζα δεν ανταποκρίνονται 
πλιρωσ ςτουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, ςυντάςςεται πρωτόκολλο προςωρινισ παραλαβισ, που 
αναφζρει τισ παρεκκλίςεισ που διαπιςτϊκθκαν από τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και γνωμοδοτεί αν 
οι αναφερόμενεσ παρεκκλίςεισ επθρεάηουν τθν καταλλθλόλθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν 
και ςυνεπϊσ αν μποροφν οι τελευταίεσ να καλφψουν τισ ςχετικζσ ανάγκεσ. 
 
6.3.4 Για τθν εφαρμογι τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου ορίηονται τα ακόλουκα: 
 
α) Υτθν περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι δεν επθρεάηεται θ καταλλθλόλθτα, με αιτιολογθμζνθ 
απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, μπορεί να εγκρικεί θ παραλαβι των εν λόγω παρεχόμενων 
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υπθρεςιϊν, με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, θ οποία κα πρζπει να είναι ανάλογθ προσ τισ 
διαπιςτωκείςεσ παρεκκλίςεισ. Ξετά τθν ζκδοςθ τθσ ωσ άνω απόφαςθσ, θ επιτροπι παραλαβισ 
υποχρεοφται να προβεί ςτθν οριςτικι παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν τθσ ςφμβαςθσ και 
να ςυντάξει ςχετικό πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν 
απόφαςθ. 
 
β) Αν διαπιςτωκεί ότι επθρεάηεται θ καταλλθλότθτα, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμόδιου 
αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ι τα παραδοτζα, με τθν 
επιφφλαξθ των οριηομζνων ςτο άρκρο 220 του Ο. 4412/2016. 
 
6.3.5 Φο πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ εγκρίνεται από τθν Ανακζτουςα Αρχι με απόφαςθ 
του αρμόδιου οργάνου, θ οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και ςτον ανάδοχο. Αν παρζλκει 
χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο των 30 θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ του παραδοτζου 
και δεν λθφκεί ςχετικι απόφαςθ για τθν ζγκριςθ ι τθν απόρριψι του, κεωρείται ότι θ παραλαβι 
ζχει ςυντελεςτεί αυτοδίκαια.  
 
6.3.6 Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του 
αναδόχου, πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθ ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που 
ςυγκροτείται με απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να 
ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και τα μζλθ τθσ επιτροπισ τθσ παραγράφου 6.2.1. Θ παραπάνω 
επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ που προβλζπονται από τθν 
ςφμβαςθ και ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα. Ρι εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκαταβολισ και 
καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφονται πριν τθν ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπομζνων από τθ 
ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων. Ρποιαδιποτε ενζργεια που ζγινε 
από τθν αρχικι επιτροπι παραλαβισ, δεν λαμβάνεται υπόψθ. 
 
 

6.4 Απόρριψθ παραδοτζων – Αντικατάςταςθ 
 
Υε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρου ι μζρουσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/ και 
παραδοτζων, με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ μπορεί 
να εγκρίνεται αντικατάςταςθ των υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων αυτϊν με άλλα, που να είναι 
ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν 
απόφαςθ αυτι. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, 
θ προκεςμία που ορίηεται για τθν αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 25% τθσ 
ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, ο δε ανάδοχοσ υπόκειται ςε ποινικζσ ριτρεσ, ςφμφωνα με το 
άρκρο 218 του Ο. 4412/2016 και τθν παράγραφο 5.2.2 τθσ παροφςασ, λόγω εκπρόκεςμθσ 
παράδοςθσ. 
 
Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τισ υπθρεςίεσ ι/και τα παραδοτζα που απορρίφκθκαν μζςα 
ςτθν προκεςμία που του τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει θ ςυνολικι διάρκεια, κθρφςςεται 
ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. 
 
 
6.5 Ματαγγελία τθσ ςφμβαςθσ- Χποκατάςταςθ αναδόχου 
 
6.5.1 Υτθν περίπτωςθ που, κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ, καταδικαςτεί 
αμετάκλθτα για ζνα από τα αδικιματα που αναφζρονται ςτθν παρ. 2.2.3.1 τθσ παροφςασ, θ 
ανακζτουςα αρχι δφναται να καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν 
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αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΜ, περί αμφοτεροβαρϊν 
ςυμβάςεων. 
 
6.5.2 Εάν ο ανάδοχοσ πτωχεφςει ι υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι 
τεκεί υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι υπαχκεί ςε 
διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι 
εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ, προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, 
προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου, θ ανακζτουςα αρχι δφναται, ομοίωσ, να καταγγείλει 
μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ 
ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΜ. 
6.5.3 Υε αμφότερεσ τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι 
δφναται να προςκαλζςει τον/τουσ επόμενο/ουσ, κατά ςειρά, μειοδότθ/εσ τθσ διαδικαςίασ 
ανάκεςθσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ςφμβαςθσ και να του/τουσ προτείνει να αναλάβει/ουν τθν παροχι 
των υπθρεςιϊν του εκπτϊτου αναδόχου, με τουσ ίδιουσ όρουσ και προχποκζςεισ και βάςει τθσ 
προςφοράσ που είχε υποβάλει ο ζκπτωτοσ (ρθτι ριτρα υποκατάςταςθσ). 
 
6.6 Εκχϊρθςθ Υφμβαςθσ 
Ρ Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται να εκχωρεί τθ ςφμβαςθ ςε οποιοδιποτε τρίτο, οφτε να ανακζτει 
υπεργολαβικά ςε τρίτουσ μζροσ ι το ςφνολο του αντικειμζνου τθσ Υφμβαςθσ, οφτε να 
υποκακίςταται από τρίτο, πλιν των περιπτϊςεων που ρθτά ορίηονται ςτο άρκρο 4.4 τθσ 
παροφςασ και υπό τουσ όρουσ και προχποκζςεισ του άρκρου αυτοφ κακϊσ και πλθν τθσ 
περίπτωςθσ του άρκρου 132 παρ. 1 ςτοιχείο δ ςθμείο ββ του Ο. 4412/2016. Ματ εξαίρεςθ, 
επιτρζπεται θ εκχϊρθςθ μζρουσ ι ολόκλθρων των απαιτιςεων (πλθρωμϊν+ του Αναδόχου 
ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ μόνο προσ Φράπεηεσ ι Σιςτωτικοφσ Ρργανιςμοφσ προσ χρθματικι 
διευκόλυνςθ του Αναδόχου, υπό τισ εξισ απαραίτθτεσ προχποκζςεισ:  

1) Ρ εκδοχζασ πρζπει να γνωρίηει και να αποδζχεται όλουσ τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ,  
2) Θ Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται να αντιτάξει κατά του εκδοχζα όλεσ τισ ενςτάςεισ που ζχει 

κατά του εκχωρθτι και μετά τθν αναγγελία τθσ εκχϊρθςθσ,  
3) ςε περίπτωςθ που για λόγουσ που άπτονται των ςυμβατικϊν ςχζςεων μεταξφ Αναδόχου 

και Ανακζτουςασ Αρχισ δεν προκφψει εν όλω ι εν μζρει υπζρ τθσ Φράπεηασ το 
εκχωροφμενο τίμθμα (ενδεικτικά αναφζρονται ζκπτωςθ Αναδόχου, απομείωςθ 
ςυμβατικοφ τιμιματοσ, αναςτολι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, διακοπι ςφμβαςθσ, 
καταλογιςμόσ ρθτρϊν, ςυμβιβαςμόσ κλπ.) θ Ανακζτουςα Αρχι δεν ζχει καμία ευκφνθ 
ζναντι τθσ εκδοχζωσ Φράπεηασ. 
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ΣΑΤΑΤΦΗΞΑ I: ΑΟΦΙΜΕΙΞΕΟΡ ΦΗΥ ΥΧΞΒΑΥΗΥ/ ΦΕΧΟΙΜΕΥ ΣΤΡΔΙΑΓΤΑΦΕΥ/ 
ΣΑΤΑΔΡΦΕΑ 

 
 

ΞΕΤΡΥ Α: ΣΕΤΙΓΤΑΦΗ ΦΧΥΙΜΡΧ ΑΟΦΙΜΕΙΞΕΟΡΧ ΦΗΥ ΥΧΞΒΑΥΗΥ 
 

1. ΣΕΤΙΒΑΝΝΡΟ ΦΗΥ ΥΧΞΒΑΥΗΥ 
 

1.1 Σεριγραφι του Δικαιοφχου 
 
Επωνυμία ΕπιμελθτιριοΜαςτοριάσ 
ΟομικιΞορφι Οομικό ΣρόςωποΔθμοςίουΔικαίου 
ΖτοσΚδρυςθσ 1948 
ΑΦΞ 099221239 
Εκπρόςωποσφορζα Μαραταγλίδθσ Χαράλαμποσ 
Θζςθ ΣρόεδροστθσΔιοικοφςασΕπιτροπιστουΕπιμελθτθρίουΜαςτοριάσ 
Φθλ. 2467028981 
Fax 2467022442 
Διεφκυνςθ Μαςτοριά(Ξθτροπόλεωσ 60,Φ.Μ.52100) 

 
Φο Επιμελθτιριο Μαςτοριάσ ιδρφκθκε το 1948 και αποτελεί τθν υποχρεωτικι, αυτοτελι και 
ανεξάρτθτθ ζνωςθ φυςικϊν και νομικϊν προςϊπων που αςκοφν εμπορικι δραςτθριότθτα, ςε 
όλθ τθν Σεριφζρεια του Οομοφ Μαςτοριάσ. 
 
Φο Επιμελθτιριο ςτα πλαίςια των αρμοδιοτιτων του βοθκά τα μζλθ του για διάφορα οικονομικά 
κζματα, φροντίηει για τθν ανάπτυξθ του εμπορίου και των επαγγελμάτων τθσ περιοχισ και είναι 
ο ςυνδετικόσ κρίκοσ μεταξφ επιχειριςεων και κράτουσ. Εποπτεφεται από το Χπουργείο 
Ανάπτυξθσ, βοθκά τα μζλθ του για διάφορα οικονομικά κζματα, φροντίηει για τθν ανάπτυξθ του 
εμπορίου και των επαγγελμάτων τθσ περιοχισ ςτα πλαίςια των ςυμφερόντων τθσ Εκνικισ 
Ρικονομίασ. 
 
ΦοΔιοικθτικόΥυμβοφλιοαποτελείταιαπό21Ξζλθ. 
 
Ρι Χπθρεςίεσ του Επιμελθτθρίου Μαςτοριάσ διαρκρϊνονται ςε επίπεδο Διεφκυνςθσ, θ οποία 
ςυγκροτείται ωσ εξισ:  
Α. Φμιμα Εμποροβιοτεχνικοφ και Επαγγελματοβιοτεχνικϊν κεμάτων 
Β. Φμιμα Διοικθτικοφ Ρικονομικοφ 
Γ. Φμιμα Ξθχανογραφικϊν Εφαρμογϊν 
 
Χπθρεςίεσ αναλυτικά   
 Υυμμετζχει ενεργά με εκπροςϊπουσ του ωσ τακτικά μζλθ, ςε 13 επιτροπζσ τοπικοφ 

χαρακτιρα που αφοροφν τθν οικονομικι και πολιτιςτικι ηωι του Οομοφ. 

 Σαρζχει πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ διαδικαςίεσ ειςαγωγϊν εξαγωγϊν. 

 Φθρεί Ειδικό Ξθτρϊο Εξαγωγζων και Αςφαλιςτϊν 
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 Υυλλζγει και παρζχει πλθροφορίεσ για τισ οικονομίεσ των ξζνων κρατϊν και για τουσ τρόπουσ 
διείςδυςθσ ςτισ αγορζσ τουσ. 

 Σαρζχει πλθροφορίεσ για διεκνείσ εκκζςεισ εξωτερικοφ-εςωτερικοφ και ηθτιςεισ ελλθνικϊν 
προϊόντων από ξζνουσ οίκουσ. 

 Ρργανϊνει διαλζξεισ, ςυνζδρια και επιμορφωτικά ςεμινάρια για επιχειριςεισ και ςτελζχθ. 

 Υυμβάλλει ςτθν ανάπτυξθ εμπορικϊν δεςμϊν με ξζνεσ χϊρεσ οργανϊνοντασ εμπορικζσ 
αποςτολζσ και εκκζςεισ. 

 Ενθμερϊνει για κοινοτικά προγράμματα που αφοροφν ςτισ Ξ.Ξ.Ε. και ςυντάςςει ςχετικζσ 
προτάςεισ. 

 Ενιςχφει οικονομικά τισ ςυνδικαλιςτικζσ οργανϊςεισ των επαγγελματιϊν. 

 Γνωμοδοτεί και υποβάλλει μελζτεσ και υπομνιματα για κάκε κζμα που απαςχολεί το 
εμπόριο και τθ μεταποίθςθ. 

 Ενθμερϊνει τα μζλθ του για τισ υπάρχουςεσ πθγζσ χρθματοδοτιςεων, επιχορθγιςεων και 
επιδοτιςεων( π.χ. Αναπτυξιακόσ Οόμοσ, επιδοτιςεισ Ρ.Α.Ε.Δ.). 

 Χλοποιεί προγράμματα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ όπωσ το επιχειρθςιακό πρόγραμμα 
Βιομθχανίασ, το INTERREG I & II, Equal.  

 
1.2 Σεριοχι εφαρμογισ 
Ωσ περιοχι εφαρμογισ ορίηεται θ Σεριφερειακι Ενότθτα Μαςτοριάστθσ Σεριφζρειασ τθσ 
Δυτικισ Ξακεδονίασ και ειδικότερα κα καλφψει το ςφνολο των 2 Διμων τθσ Σεριφερειακισ 
Ενότθτασ Μαςτοριάσ, Διμων Μαςτοριάσ και Ρρεςτίδοσ. 
 
Θ Σεριφερειακι Ενότθτα Μαςτοριάσ, καταλαμβάνει ζκταςθ 1.726,6 km2 και ζχει πλθκυςμό 
50.322 ατόμων. Υυγκεντρϊνει ποςοςτό 17,7% του ςυνολικοφ πλθκυςμοφ τθσ Σεριφζρειασ 
Δυτικισ Ξακεδονίασ. Ειδικότερα οι διμοι Ρρεςτίδοσ και Μαςτοριάσ ζχουν πλθκυςμό 47.676 
άτομα, ςυγκεντρϊνοντασ το 95% του ςυνολικοφ πλθκυςμοφ τθσ Σεριφερειακισ Ενότθτασ.   
 
Θ ανωτζρω περιοχι των 2 διμων προςδιορίηεται ωσ θ ςυνεκτικι περιοχι εφαρμογισ, μζςα ςτθν 
οποία τα προβλιματα τθσ ανεργίασ, οι ανάγκεσ και οι προκλιςεισ για μια «διατθριςιμθ, 
ανταγωνιςτικι, περιφερειακι οικονομία με βιϊςιμεσ κζςεισ εργαςίασ και κοινωνικι ςυνοχι», 
εμφανίηουν ζνταςθ, ςυγκζντρωςθ, ομοιομορφία και αλλθλεξάρτθςθ, ειδικότερα όςον αφορά τθ 
γουνοποιία ςτθ Δυτικι Ξακεδονία. 
 
Υτο πλαίςιο τθσ οικονομικισ κρίςθσ το μεγάλο ποςοςτό ανζργων των περιοχϊν αυτϊν, 
δθμιουργεί τθν ανάγκθ για αναβάκμιςθ των προςόντων των ανζργων μζςω κατάρτιςθσ και 
ςυμβουλευτικισ με ςκοπό να αποκτιςουν επίκαιρεσ γνϊςεισ και πρόςκετεσ δεξιότθτεσ ςε τομείσ 
δραςτθριότθτασ που εμφανίηουν κετικζσ προοπτικζσ ανάπτυξθσ και κετικι δυναμικι 
απαςχόλθςθσ.. Υτο πλαίςιο αυτό είναι απαραίτθτθ θ παροχι νζων γνϊςεων και δεξιοτιτων 
ςτουσ ανζργουσ ϊςτε να ανταποκρίνονται ςτισ νζεσ απαιτιςεισ τθσ αγοράσ εργαςίασ, να 
επιτευχκεί θ ζνταξι τουσ ςτθν αγορά εργαςίασ και ενιςχφοντασ τθν κοινωνικι ςυνοχι. 
 
Ξε βάςθ ςτοιχεία του ςυςτιματοσ διάγνωςθσ αναγκϊν αγοράσ εργαςίασ του ΡΑΕΔ (Δεκζμβριοσ 
2017), οι εγγεγραμμζνοι ςτον ΡΑΕΔ άνεργοι τθσ ΣΕ Μαςτοριάσ ανζρχονται ςε 4.668 άτομα, 
αποτελϊντασ το 17,74% του ςυνόλου των ανζργων τθσ Σεριφζρειασ Δυτικισ Ξακεδονίασ. Υτο 
Διμο Μαςτοριάσ, τον Φεβρουάριο του 2016 οι άνεργοι ανζρχονταν ςε 4.075 αυξθμζνοι κατά 232 
(6%) ςε ςχζςθ με τον Φεβρουάριο του 2012, ενϊ ςτα πιο πρόςφατα ςτοιχεία του ΡΑΕΔ (Ξάιοσ 
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2017) ο αρικμόσ των εγγεγραμμζνων ανζργων ςτο Διμο Μαςτοριάσ, ανζρχονταν ςε 3.951 
ανζργουσ. 
 
Υφμφωνα με ςτοιχεία του ΡΑΕΔ (Υφςτθμα Διάγνωςθσ Αναγκϊν) ςε επίπεδο Σεριφερειακϊν 
Ενοτιτων θ Σ.Ε. Μαςτοριάσ παρουςιάηει τθν 8θ υψθλότερθ επιβάρυνςθ από τθν ανεργία με 
δείκτθ επιβάρυνςθσ 9,28. Υε επίπεδο Διμου θ επιβάρυνςθ είναι υψθλότερθ κακϊσ ςθμαντικό 
ποςοςτό του πλθκυςμοφ κατοικεί ςε αςτικι περιοχι (Δ.Ε. Μαςτοριάσ) όπου το πρόβλθμα τθσ 
ανεργίασ είναι εντονότερο. 
 
Επιπρόςκετα, ςφμφωνα με ςτοιχεία που προκφπτουν από το πλθροφοριακό ςφςτθμα «ΕΤΓΑΟΘ» 
του Χπουργείου Εργαςίασ, Μοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Μοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, το ιςοηφγιο ροϊν 
μιςκωτισ απαςχόλθςθσ ςτθν Σ.Ε. Μαςτοριάσ κατά το πρϊτο εξάμθνο του 2017 είναι αρνθτικό 
κακϊσ οι προςλιψεισ (3.497) ιταν κατά 88 λιγότερεσ από τισ απολφςεισ (3.581). Θ εικόνα του Α’ 
εξαμινου του 2017 είναι καλφτερθ ςε ςχζςθ με αυτι του Α’ εξαμινου του 2016 όπου οι 
προςλιψεισ (3.049) ιταν κατά 342 λιγότερεσ από τισ απολφςεισ (3.384). 
 
Ξε βάςθ τα αποτελζςματα διάγνωςθσ αναγκϊν τθσ αγοράσ εργαςίασ τθσ περιοχισ εφαρμογισ 
(ςτοιχεία ΕΝΥΦΑΦ, ΡΑΕΔ) και ειδικότερα των αναγκϊν για ανάπτυξθ νζων δεξιοτιτων και 
επίκαιρων γνϊςεων, τθσ εξζταςθσ των χαρακτθριςτικϊν και των αναγκϊν των ανζργων που 
απευκφνεται θ ΧΓΡΥ και ςυνυπολογίηοντασ τισ αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ Σεριφζρειασ 
Δυτικισ Ξακεδονίασ, θ παρεχόμενθ ΧΓΡΥ, από το Επιμελθτιριο Μαςτοριάσ εςτιάηει ςτθν 
υλοποίθςθ ενόσ ολοκλθρωμζνου ςχεδίου υπθρεςιϊν Ματάρτιςθσ, Σιςτοποίθςθσ και 
Υυμβουλευτικισ Επιχειρθματικότθτασ για 86 ανζργουσ/εσ τθσ Σεριφερειακισ Ενότθτασ 
Μαςτοριάσ, προερχόμενων από τουσ διμουσ Μαςτοριάσ και Ρρεςτίδοσ, καλφπτοντασ άνεργο 
πλθκυςμό τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ,  ςφμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:   
 

ΩΦΕΝΡΧΞΕΟΡΙ/ΕΥ ΑΟΕΤΓΡΙ/ΑΟΕΤΓΕΥ ΣΡΧ ΜΑΝΧΣΦΕΙ Η ΣΑΤΕΧΡΞΕΟΗ ΥΧΞΒΑΥΗ  

«Υυμβουλευτικι Χποςτιριξθ και Αναβάκμιςθ Δεξιοτιτων Ανζργων ςτουσ Φομείσ 
Ξεταποιθτικισ Δραςτθριότθτασ & Εξωςτρζφειασ Γουνοποιίασ» 

ΣΕΤΙΦΕΤΕΙΑΜΗ 
ΕΟΡΦΗΦΑ  

ΔΗΞΡΙ ΥΧΟΡΝΡ 
ΩΦΕΝΡΧΞΕΟΩΟ   

ΑΟΔΤΕΥ ΓΧΟΑΙΜΕΥ 

ΜΑΥΦΡΤΙΑΥ  Μαςτοριάσ, 
Ρρεςτίδοσ  

86 57 29 

 
Ρ αρικμόσ των ωφελοφμενων ανζργων, κα προζρχεται από τουσ διμουσ Μαςτοριάσ και 
Ρρεςτίδοσ τθσ Σεριφερειακισ Ενότθτασ Μαςτοριάσ και από διάφορεσ κατθγορίεσ ανζργων όπωσ 
μακροχρόνια άνεργοι/εσ, γυναίκεσ και νζοι άνεργοι, διαφόρων εκπαιδευτικϊν βακμίδων 
ςυμπεριλαμβανόμενων και των ανζργων χαμθλϊν εκπαιδευτικϊν προςόντων (απόφοιτοι 
υποχρεωτικισ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ). Ξζςω τθσ ενεργειϊν που περιλαμβάνει θ 
παρεχόμενθ ΧΓΡΥ, αντιμετωπίηεται το πρόβλθμα τθσ ανεργίασ τθσ περιοχισ, το πρόβλθμα 
ελλείψεων και αναγκϊν των ανζργων ςε εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ και δεξιότθτεσ ειδικοτιτων τθσ 
μεταποίθςθσ, ςτισ οποίεσ προςφζρονται κζςεισ εργαςίασ ςτθν Σεριφζρεια Δυτικισ Ξακεδονίασ 
και ςτθν περιοχι παρζμβαςθσ και δθμιουργοφνται δυνθτικζσ κζςεισ ποιοτικισ απαςχόλθςθσ ςε 
ειδικότθτεσ τομζων ςε προτεραιότθτα για τθν περιοχι παρζμβαςθσ. 
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2. ΥΜΡΣΡΥ ΜΑΙ ΥΦΡΧΡΙ ΦΗΥ ΥΧΞΒΑΥΗΥ 
 
ΘΣράξθμετίτλο«Δράςεισ ενκάρρυνςθσ τθσ επιχειρθματικότθτασ και τθσ αυτοαπαςχόλθςθσ με 
ζμφαςθ ςτουσ τομείσ τθσ ςτρατθγικισ ζξυπνθσ εξειδίκευςθσ τθσ Σεριφζρειασ/Υυμβουλευτικι, 
κατάρτιςθ και πιςτοποίθςθ ανζργων ςτουσ τομείσ προτεραιότθτασ τθσ Σεριφζρειασ Δυτικισ 
Ξακεδονίασ»,αποτελείμίαολοκλθρωμζνθπροςπάκειαπαρζμβαςθσμζςωτθσπαροχισυπθρεςιϊνε
ξατομικευμζνθσςυμβουλευτικισ,επαγγελματικισκατάρτιςθσ και πιςτοποίθςθσ επαγγελματικϊν 
προςόντων και δεξιοτιτων ανζργων που κατοικοφνςτθνπεριοχιπαρζμβαςθσ τθσ Σεριφερειακισ 
Ενότθτασ Μαςτοριάσ. 
 
Βαςικόσ ςτόχοσ τθσ Σράξθσ είναι θ ενίςχυςθ των επαγγελματικϊν προςόντων 86 ανζργων όλων 
των εκπαιδευτικϊν βακμίδων τθσ ΣΕ Μαςτοριάσ ςε ειδικότθτεσ τθσ «Ξεταποιθτικισ 
Δραςτθριότθτασ Γουνοποιίασ» και «Εξωςτρζφειασ-Οζων Αγορϊν Γουνοποιίασ»,  βαςικζσ 
προτεραιότθτεσ τθσ Γουνοποιίασ, τομζα ζξυπνθσ εξειδίκευςθσ ςτθν ΣΔΞ, και θ υποςτιριξθ τουσ 
μζςω ςυνεδριϊν Υυμβουλευτικισ Επιχειρθματικότθτασ. Απϊτεροσ ςτόχοσ είναι θ προϊκθςθ των 
ωφελοφμενων ςτθν απαςχόλθςθ, ςε νζεσ κζςεισ εργαςίασ ι ςτθν αυτοαπαςχόλθςθσ. Για τθν 
επίτευξθ του ςτόχου, το ζργο περιλαμβάνει ενζργειεσ Ματάρτιςθσ, Σιςτοποίθςθσ Γνϊςεων και 
Δεξιοτιτων και Υυμβουλευτικι Επιχειρθματικότθτασ, που εντάςςονται ςτο Χποζργο 2 τθσ 
Σράξθσ.  
 
Θ πράξθ περιλαμβάνει τισ παρακάτω ενζργειεσ: 

• Ματάρτιςθ 86 Ωφελοφμενων Ανζργων από τθν ΣΕ Μαςτοριάσ 
• Σιςτοποίθςθ γνϊςεων και δεξιοτιτων, ςφμφωνα με το διεκνζσ πρότυπο ISΡ/IEC 17024 ι 

τον ΕΡΣΣΕΣ 
• Υυμβουλευτικι Επιχειρθματικότθτασ, (2 ομαδικζσ ςυνεδρίεσ 4 ατόμων και 3 ατομικζσ 

ςυνεδρίεσ) 
 

Φα προγράμματα κατάρτιςθσ που κα υλοποιθκοφν είναι διάρκειασ 162 ωρϊν το κακζνα 
(κεωρθτικι κατάρτιςθ 128 ωρϊν και πρακτικι άςκθςθ 34 ωρϊν, με case studies). 
 
Ρ «Ανάδοχοσ» του Χποζργου 2 ζχει τθν ευκφνθ για τθ Δθμοςιοποίθςθ Σρόςκλθςθσ Χποβολισ 
Αιτιςεων Υυμμετοχισ ωφελοφμενων τθσ πράξθσ, τθσ προςζλκυςθσ των ωφελοφμενων και τθσ 
ςυγκζντρωςθσ αιτιςεων και δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ των ωφελοφμενων και τθν τελικι 
επιλογι των ωφελουμζνων. 
 
Θκατάρτιςθκαυλοποιθκείςεδομζσ,οιοποίεσπρζπειναδιακζτουναδειοδότθςθαπότονΕΡΣΣΕΣωσΜζ
ντροΔιάΒίουΞάκθςθσΕπιπζδου2ιΜζντροΔιάΒίουΞάκθςθσΕπιπζδου1,πουναεξαςφαλίηει 
προςβαςιμότθτα ςε ΑΞΕΑ, ςφμφωνα με το νόμο 4067/2012 (ΦΕΜ 79/Α/2012) «ΟζοσΡικοδομικόσ 
Μανονιςμόσ» και τισ Ρδθγίεσ του υπουργείου Σεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και κλιματικισΑλλαγισ 
«Υχεδιάηοντασ για λουσ» και να βρίςκονται εντόσ των ορίων τθσ Σεριφερειακισ Ενότθτασ 
Μαςτοριάσ τθσΣεριφζρειασ ΔυτικισΞακεδονίασ. 
 
Φο ζργο τουΑναδόχου αφοράτθνυλοποίθςθτωνενεργειϊνωσεξισ: 
 
ΦΕΧΟΙΜΗΣΕΤΙΓΤΑΦΗ 
 
Δείκτεσκαιποςότθτεσανάυπθρεςία: 
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Α/Α ΕΙΔΡΥ ΧΣΗΤΕΥΙΑΥ ΣΡΥΡΦΗΦΕΥ 

1 

ΕΣΑΓΓΕΝΞΑΦΙΜΗ 
ΜΑΦΑΤΦΙΥΗ 

ΩΦΕΝΡΧΞΕΟΩΟ 
ΑΟΕΤΓΩΟ 

ΑΤΙΘΞΡΥ 
ΩΦΕΝΡΧΞΕΟΩΟ 

ΩΤΕΥ 
ΜΑΦΑΤΦΙΥΘΥ  

ΑΟΑ 
ΩΦΕΝΡΧΞΕΟΡ 

ΥΧΟΡΝΡ ΩΤΩΟ ΜΑΦΑΤΦΙΥΘΥ 

86 162 13.932 

2 

ΣΙΥΦΡΣΡΙΗΥΗ 
ΓΟΩΥΕΩΟ ΜΑΙ 
ΔΕΠΙΡΦΗΦΩΟ 

ΩΦΕΝΡΧΞΕΟΩΟ 
ΑΟΕΤΓΩΟ 

ΑΤΙΘΞΡΥ ΩΦΕΝΡΧΞΕΟΩΟ ΣΙΥΦΡΣΡΙΘΥΕΙΥ 

86 86 

 
 

 

 

 

 

3 

ΥΧΞΒΡΧΝΕΧΦΙΜΗ 
ΕΣΙΧΕΙΤΗΞΑΦΙΜΡΦΗΦΑ

Υ 

ΑΤΙΘΞΡΥ 
ΩΦΕΝΡΧΞΕΟΩΟ 

ΕΙΔΡΥ 
ΥΧΟΕΔΤΙΩΟ 

ΑΤΙΘΞΡΥ 
ΥΧΟΕΔΤΙΩΟ 

ΑΟΑ 
ΩΦΕΝΡΧΞΕΟΡ 

ΥΧΟΡΝΡ 
ΥΧΟΕΔΤΙΩΟ 

ΥΧΞΒΡΧΝΕΧΦΙΜ
ΘΥ  

86 

Ατομικζσ 
Υυνεδρίεσ 

3 258 

Ρμαδικζσ 
Υυνεδρίεσ 

20 ομάδεσ των 4 
ατόμων  και  

2 ομάδεσ των 3 
ατόμων 

2 44 

 
ΦοΖργοςυμπεριλαμβάνει,όπωσζχειιδθπροαναφερκεί,τισενζργειεσ:ΥυμβουλευτικιΕπιχειρθματικ
ότθτασ,ΜατάρτιςθκαιΣιςτοποίθςθωφελοφμενων.ΦοΖργοαντιμετωπίηεται ωσ μια ενιαία δράςθ 
αφοφ είναι χαρακτθριςτικό ότι το περιεχόμενο τθσ Ματάρτιςθσεξαρτάται άμεςα από το ςχιμα 
Σιςτοποίθςθσ. Θ αλλθλουχία των επί μζρουσ ενεργειϊν είναι αυτιπουεπιβάλλεικαιτθμζκοδο 
διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ ζτςι ϊςτε να εξυπθρετθκεί με τον καλφτερο, ποιοτικά, 
διαχειριςτικά και αποτελεςματικά, τρόπο ο ςκοπόσ τθσ υλοποιοφμενθσ δράςθσ. 
 
Χρθματοδότθςθ τθσ Υφμβαςθσ 
Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι θ Σεριφζρεια Δυτικισ Ξακεδονίασ, 
Μωδ. ΥΑ ΕΣ0051.Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από Σιςτϊςεισ του Σρογράμματοσ 
Δθμοςίων Επενδφςεων (αρικ. ενάρικ. ζργου 2018ΕΣ00510020). 
 
Θ ςφμβαςθ αφορά ςτο Χποζργο 2 τθσ Σράξθσ με τίτλο «Υυμβουλευτικι Χποςτιριξθ και 
Αναβάκμιςθ Δεξιοτιτων Ανζργων ςτουσ Φομείσ Ξεταποιθτικισ Δραςτθριότθτασ & 
Εξωςτρζφειασ Γουνοποιίασ»,με κωδικό ΡΣΥ 5030689, θ οποία ζχει ενταχκεί ςτο Επιχειρθςιακό 
Σρόγραμμα «Δυτικι Ξακεδονία 2014-2020» με βάςθ τθν απόφαςθ ζνταξθσ με αρ. πρωτ. 
3262/26-10-2018 (ΑΔΑ: Ω7597ΝΨ-ΞΘΞ) Απόφαςθ Ζνταξθσ και τθν με Αρ. πρωτ. 
1982/28.05.2021 (ΑΔΑ: ΨΑΠΟ7ΝΨ-ΩΠΦ) 1θ Φροποποίθςθ Απόφαςθ Ζνταξθσ τθσ ΕιδικισΧπθρεςίασ 
Διαχείριςθσ του Ε.Σ. «Σεριφζρειασ Δυτικισ Ξακεδονίασ». Θ παροφςα ςφμβαςθ 
ςυγχρθματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Μοινωνικό Φαμείο. 
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3. ΑΟΦΙΜΕΙΞΕΟΡ ΦΗΥ ΥΧΞΒΑΥΗΥ 
Αντικείμενο τθσ Υφμβαςθσ είναι θ υλοποίθςθ ςυνεχιηόμενθσ επαγγελματικισ 
κατάρτιςθσμεςτόχοτθναναβάκμιςθτωνεργαςιακϊντουσδεξιοτιτωνκαιτθνεκμάκθςθςφγχρονωνμε
κόδωνκαι τεχνικϊν κακϊσ καιθ ενίςχυςθ και θ απόκτθςθ πρόςκετων γνϊςεων, δεξιοτιτων και 
ικανοτιτωντων ςυμμετεχόντων ανζργων ς’ αυτιν, ϊςτε να επιτευχκεί θ ςφηευξι τουσ με τισ 
πραγματικζσ ανάγκεστθσαγοράσεργαςίασ. 
 
Φο Επιμελθτιριο Μαςτοριάσ  για τθν υλοποίθςθ τθσ πράξθσ απευκφνεται ςε 86 ςυνολικά 
ανζργουσ πουεπικυμοφννααναβακμίςουντισγνϊςειστουσκαινακαταρτιςτοφν ςτα κάτωκι 
αντικείμενα κατάρτιςθσ: 
 Υφγχρονεσ τεχνολογίεσ και τεχνοτροπίεσ ςτθν παραγωγι προϊόντων γοφνασ  
 Εξαγωγικό εμπόριο & ενίςχυςθ εξωςτρζφειασ επιχειριςεων παραγωγισ & εμπορίασ 

προϊόντων γοφνασ 
 Διαςφάλιςθ ποιότθτασ ςτθν παραγωγι προϊόντων γοφνασ 

 
Θ πράξθ περιλαμβάνει τισ παρακάτω ενζργειεσ: 

• Χλοποίθςθ Σρογραμμάτων Επαγγελματικισ κατάρτιςθσ 
• Σιςτοποίθςθ γνϊςεων και δεξιοτιτων, ςφμφωνα με το διεκνζσ πρότυπο ISΡ/IEC 17024 ι 

τον ΕΡΣΣΕΣ 
• Υυμβουλευτικι Επιχειρθματικότθτασ,  

ΘςυμμετοχιτωνωφελοφμενωνςτοςφνολοτωνΕνεργειϊνείναιυποχρεωτικι.Ριωφελοφμενοιλαμβά
νουν το προβλεπόμενο εκπαιδευτικό επίδομα με τθν προχπόκεςθ ότι ζχουν ολοκλθρϊςει 
τθνκατάρτιςθ και ζχουν ςυμμετάςχει ςτισ προβλεπόμενεσ ςυνεδρίεσ ςυμβουλευτικισ κακϊσ και 
ςτθνδιαδικαςίατθσπιςτοποίθςθσ. 
 
3. 1 ΣΤΡΥΕΝΜΧΥΗ ΜΑΙ ΕΣΙΝΡΓΗ ΩΦΕΝΡΧΞΕΟΩΟ 

 Ρ «Ανάδοχοσ» ζχει τθν ευκφνθ για τθν Σροςζλκυςθ των ωφελοφμενων, τθ Δθμοςιοποίθςθ τθσ 
Σρόςκλθςθσ Υυμμετοχισ των υποψιφιων ωφελοφμενων για τθν Χποβολι Αιτιςεων Υυμμετοχισ 
& τθσ ςυγκζντρωςθσ των δικαιολογθτικϊν τουσ, κακϊσ επίςθσ και για τθν τελικι επιλογι 
ωφελουμζνων. 
Ρ «Ανάδοχοσ» τθσ ςφμβαςθσ μετά τθν υπογραφι τθσ με τθν Ανακζτουςα Αρχι οφείλει να προβεί 
ςε ενζργειεσ δθμοςιότθτασ  
 

i) Δράςεισ Πλθροφόρθςθσ και Δθμοςιότθτασ 
Ρι ενζργειεσ πλθροφόρθςθσ και δθμοςιότθτασ που κα αναπτυχκοφν για τθν προςζλκυςθ 
δυνάμει ωφελοφμενων ανζργων των διμων τθσ Σεριφερειακισ Ενότθτασ Μαςτοριάσ για 
ςυμμετοχι ςτισ υπθρεςίεσ Επαγγελματικισ Ματάρτιςθσ – Σιςτοποίθςθσ – Υυμβουλευτικισ,  
περιλαμβάνουν:      
 Ανάπτυξθ περιεχομζνου & διαμόρφωςθ Χλικοφ Δθμοςιότθτασ και Ενθμερωτικοφ 

Χλικοφ/Αναπαραγωγι Χλικοφ   / Διανομι του Ενθμερωτικοφ Χλικοφ: Θα παραχκοφν 
ενθμερωτικά φυλλάδια 600 τεμάχια, αφίςεσ 80τεμάχια, ενθμερωτικζσ επιςτολζσ και δελτία 
τφπου  για τισ υπθρεςίεσ, υλικό Σλθροφόρθςθσ, μονόφυλλα & δίφυλλα παρουςιάςεων 
κεματικϊν αντικειμζνων κατάρτιςθσ & πιςτοποιιςεων. 

 Δθμοςιοποίθςθ Χλικοφ Δθμοςιότθτασ και Σροβολι Ενθμερωτικοφ Χλικοφ, μζςω μζςων 
μαηικισ ενθμζρωςθσ, διαδικτφου και μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ. Θα γίνει μία 
δθμοςίευςθ τθσ Σερίλθψθσ Σρόςκλθςθσ  για Χποβολι Αιτιςεων Υυμμετοχισ Χποψιφιων 
Ωφελοφμενων, ςε ζντυπο τφπο.  
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 Νειτουργία διαδικτυακοφ τόπου / ιςτοςελίδασ, όπου κα αναρτϊνται όλεσ οι πλθροφορίεσ 
και το υλικό που ςχετίηεται με τθν εκτζλεςθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν του ζργου  

 Δράςεισ Σλθροφόρθςθσ και Χποδοχισ υποψθφίων ανζργων 
 Δράςεισ Σλθροφόρθςθσ και Επικοινωνίασ, 
 Διοργάνωςθ Υυναντιςεων ενθμζρωςθσ και πλθροφόρθςθσ με εκπροςϊπουσ φορζων για 

τθ πολλαπλαςιαςτικι διάχυςθ τθσ πλθροφορίασ για τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ προσ 
ανζργου τθσ περιοχισ εφαρμογισ.  

 
Θα λαμβάνονται όλα τα μζτρα πλθροφόρθςθσ και επικοινωνίασ για το κοινό που προβλζπονται 
ςτον Μαν. (ΕΕ) 1303/2013. Υτο φάκελο του ζργου, κα τθρείται όλθ θ ςχετικι επιςτολογραφία 
(ζντυπθ και θλεκτρονικι αλλθλογραφία, αναρτιςεισ κτλ.), κακϊσ και το ςχετικό ενθμερωτικό 
υλικό, ζτςι ϊςτε να επαλθκεφεται θ διαδρομι δθμοςιοποίθςθσ και ενθμζρωςθσ των 
ωφελοφμενων, που κα διαςφαλίςει τθ πρόςβαςθ του πλθκυςμοφ τθσ ομάδασ ςτόχου ςτθν 
πλθροφορία και ενθμζρωςθ και κα οδθγιςει μεγάλο αρικμό δυνθτικά ωφελοφμενων ςτθν 
υποβολι αιτιςεων ςυμμετοχισ και ςτθν ζνταξι τουσ ςτθ διαδικαςία επιλογισ.        
 
ii) Επιλογι Ωφελοφμενων Ανζργων 

Ακολουκείται ςυγκεκριμζνθ μεκοδολογία επιλογισ των ωφελοφμενων και ςε όλα τα ςτάδια τθσ 
διαδικαςίασ επιλογισ τθρείται θ Μοινοτικι και Εκνικι νομοκεςία όςον αφορά ςτθν ιςότθτα και 
ςτον μθ αποκλειςμό (διάκριςθ φφλου, εκνικότθτασ, κρθςκείασ κτλ.), ςτθν ιςότθτα ευκαιριϊν των 
ΑμεΑ και ςτθν προςταςία προςωπικϊν δεδομζνων των υποψιφιων ωφελουμζνων. Αναλυτικά, θ 
μεκοδολογία επιλογισ των ωφελοφμενων περιλαμβάνει τον κακοριςμό Μριτθρίων Επιλογισ και 
Διαδικαςίασ Επιλογισ ωφελοφμενων ανζργων. 
 
Α. Μριτιρια Επιλογισ Ωφελοφμενων.    
Φα κριτιρια επιλογισ διαχωρίηονται ςε: 
α) Μριτιρια Επιλεξιμότθτασ: οι ωφελοφμενοι/εσ κα πρζπει: 
 Οα είναι εγγεγραμμζνοι/εσ άνεργοι/εσ ςτα Ξθτρϊα Ανεργίασ του ΡΑΕΔ, ανεξαρτιτωσ εάν 

λαμβάνουν επίδομα ανεργίασ ι όχι, τθσ Σεριφερειακισ Ενότθτασ Μαςτοριάσ 
 Οα είναι κάτοχοι τουλάχιςτον απολυτιριου τίτλου Χποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ (δθμοτικοφ 

ςχολείου για τουσ αποφοιτιςαντεσ ζωσ το 1980 και τριτάξιου Γυμναςίου για 
αποφοιτιςαντεσ από το 1981 και ζπειτα). 

Φα παραπάνω κριτιρια επιλεξιμότθτασ, δεν μοριοδοτοφνται, αλλά αποτελοφν προχποκζςεισ 
ςυμμετοχισ ςτθν πράξθ.  Θ αξιολόγθςι τουσ βακμολογείται με ΟΑΙ ι ΡΧΙ.  
 
β) Μριτιρια Ξοριοδότθςθσ - Σροςδιοριςμοφ τθσ Σροςωπικισ Ματάςταςθσ κάκε 
Ωφελοφμενου/θσ: ςτθν περίπτωςθ αυτι εξετάηονται τα ακόλουκα ςτοιχεία: 
 Χρόνοσ ανεργίασ 
 Εκπαιδευτικό επίπεδο  
 Επιπρόςκετα μορφωτικά προςόντα 
 Ρικογενειακι κατάςταςθ  
 
γ) Μριτιρια Ωριμότθτασ: με ςτόχο τθ μεγαλφτερθ δυνατι επίτευξθ τθσ κοινωνικισ τουσ 
ενςωμάτωςθσ (mainstreaming). Θ «ωριμότθτα» τουσ/τθσ δυνθτικά ωφελοφμενου/θσ ςυνίςταται 
ςτθν ικανότθτά του/τθσ να ςυμμετζχει ενεργά και ιςότιμα ςτισ ενζργειεσ του ζργου. Ζτςι 
αξιολογοφνται τα ακόλουκα ςτοιχεία: 
 Υυνάφεια επαγγελματικϊν ςτόχων του/τθσ ωφελοφμενου/θσ με τουσ ςτόχουσ τθσ πράξθσ 
 Ματανόθςθ των ςτόχων τθσ πράξθσ 
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 Βακμόσ δζςμευςθσ του/τθσ ωφελοφμενου/θσ για ςυμμετοχι του/τθσ ςτισ δράςεισ τθσ 
πράξθσ 

 
Εξειδίκευςθ των κριτθρίων επιλογισ 
Σζρα από τα κριτιρια τθσ βαςικισ αρχικισ επιλεξιμότθτασ των ωφελοφμενων, τα κριτιρια 
μοριοδότθςθσ - επιλογισ που υιοκετοφνται αποβλζπουν ςε μια δίκαιθ, αξιοκρατικι και 
αντίςτοιχθ με τισ απαιτιςεισ τθσ πράξθσ διαδικαςίασ επιλογισ, ϊςτε τελικϊσ οι επιλεγόμενοι/εσ 
να διακζτουν ικανοποιθτικό βακμό εκπαιδευςιμότθτασ αλλά και να επικυμοφν να ςυμμετζχουν 
ςτισ ενζργειεσ τθσ πράξθσ, να αποκτιςουν πιςτοποιθμζνεσ γνϊςεισ  και δεξιότθτεσ, να 
προετοιμαςτοφν για επιχειρθματικι δράςθ και να προωκθκοφν μετά τθν ολοκλιρωςθ του 
προγράμματοσ ςτθν απαςχόλθςθ ι αυτοαπαςχόλθςθ, που προβλζπονται ςτθν πράξθ.     
Αναλυτικά τα κριτιρια επιλογισ που κα εφαρμοςτοφν είναι:  
 Χρόνοσ ανεργίασ: μεγαλφτερθ μοριοδότθςθ κα δοκεί ςε υποψθφίουσ που ζχουν μεγαλφτερο 

χρόνο ανεργίασ και ειδικότερα άνω των 12 μθνϊν (μακροχρόνια άνεργοι). 
 Εκπαιδευτικό επίπεδο: θ μεγαλφτερθ μοριοδότθςθ κα δοκεί ςε υποψιφιουσ απόφοιτουσ 

τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ και ακολουκοφν με φκίνουςα κλίμακα μοριοδότθςθσ οι 
απόφοιτοι μεταδευτεροβάκμιασ, δευτεροβάκμιασ και υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ. 

 Επιπρόςκετα μορφωτικά προςόντα: ςυνεκτιμϊνται κετικά εφόςον υπάρχουν γνϊςθ ξζνθσ 
γλϊςςασ και Θ/Χ  

 Μοινωνικι και οικογενειακι κατάςταςθ: κα λθφκοφν υπόψθ επιπλζον ςτοιχεία τθσ 
κοινωνικισ και οικογενειακισ κατάςταςθσ κάκε υποψιφιου/ασ  ωφελοφμενου/θσ, όπωσ 
αρχθγοί μονογονεϊκϊν οικογενειϊν, ζγγαμοι με παιδιά, ζγγαμοι όπου και ο/θ ςφηυγοσ είναι 
άνεργοσ/θ κ.λπ.  

 Σροςωπικά χαρακτθριςτικά: τα προςωπικά χαρακτθριςτικά αξιολογοφνται κατά τθ 
διενζργεια τθσ ςυνζντευξθσ επιλογισ κατά τθν οποία αποτυπϊνονται ποιοτικά ςτοιχεία κάκε 
υποψιφιου/ασ  ωφελοφμενου/θσ και ςυνυπολογίηονται τα αναγκαία προςωπικά 
χαρακτθριςτικά για τθν ανταπόκριςθ ςτισ απαιτιςεισ των ενεργειϊν του ζργου, όπωσ: 
επικυμία ςυμμετοχισ, βακμόσ δζςμευςθσ, κατανόθςθ του πλαιςίου του ζργου και των 
ενεργειϊν από τον/τθν ωφελοφμενο/θ, ςυνάφεια ςτόχων ενεργειϊν ζργου με τουσ ςτόχουσ 
του/τθσ ωφελοφμενου/θσ. 

 
Φα κριτιρια επιλογισ, θ βακμολογικι κλίμακα και ο ςυντελεςτισ βαρφτθτασ για κάκε κριτιριο 
επιλογισ αναφζρονται αναλυτικά ςτθ ςυνζχεια. Θ βακμολογία καταμερίηεται με άριςτα το 100 
ςε 5 τομείσ που ζχουν διαφορετικό ειδικό βάροσ.  
 
Φο ειδικό βάροσ, θανάλυςθ των κριτθρίων και θ βακμολογίατουσ ανά τομζαπαρουςιάηεται ςτον 
παρακάτω πίνακα: 

ΜΤΙΦΗΤΙΡ ΑΟΑΝΧΥΗ ΜΤΙΦΗΤΙΡΧ ΒΑΘΞΡΝΡΓΙΑ -  ΒΑΤΧΦΗΦΑ 

Χρόνοσ 
Ανεργίασ 
 

Από 0 ζωσ 12 μινεσ 

1 μόριο για κάκε πλιρθ μινα 
ανεργίασ ζωσ και τον δωδζκατο 
(12ο) μινα ανεργίασ με μζγιςτο 
τα 12 μόρια 

40% 

13 μινεσ και άνω 

12μόρια + 2 μόριο για κάκε 
πλιρθ μινα ανεργίασ από το 
δζκατο τρίτο μινα ανεργίασ και 
άνω με μζγιςτο τα 40 μόρια 

 
Εκπαιδευτικό 

Απόφοιτοι τριτοβάκμιασ 
εκπαίδευςθσ  

15 μόρια 
15% 
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ΜΤΙΦΗΤΙΡ ΑΟΑΝΧΥΗ ΜΤΙΦΗΤΙΡΧ ΒΑΘΞΡΝΡΓΙΑ -  ΒΑΤΧΦΗΦΑ 

Επίπεδο  Απόφοιτοι μεταδευτεροβάκμιασ  
εκπαίδευςθσ 

10 μόρια 

Απόφοιτοι δευτεροβάκμιασ 
εκπαίδευςθσ 

5 μόρια 

Απόφοιτοι υποχρεωτικισ 
εκπαίδευςθσ 

0 μόρια 
 

Επιπρόςκετα 
μορφωτικά 
προςόντα  

Γνϊςθ ξζνθσ γλϊςςασ   10 μόρια 
15% 

Γνϊςθ Θ/Χ  5 μόρια 

 

 
 

Ρικογενειακι 
Ματάςταςθ  

 

Ξονογονεϊκι οικογζνεια 20 μόρια  

 
 

20% 

Ζγγαμοσ/-θ και οι δφο ςφηυγοι 
άνεργοι με πάνω από 3 παιδιά  

20 μόρια 

Ζγγαμοσ/-θ με πάνω από 3 παιδιά  15 μόρια 

Ζγγαμοσ/-θ με 1- 3 παιδιά και οι 
δφο ςφηυγοι άνεργοι  

15 μόρια 

Ζγγαμοσ/-θ με 1- 3 παιδιά 10 μόρια 

Ζγγαμοσ/-θ με προςτατευόμενα 
μζλθ 

10 μόρια 

Ζγγαμοσ/-θ και οι δφο ςφηυγοι 
άνεργοι χωρίσ παιδιά 

10 μόρια 

Ζγγαμοσ/-θ χωρίσ παιδιά  5 μόρια 

Άγαμοσ /θ 0 μόρια 

 

 
Μριτιρια 
Ωριμότθτασ 

Υυνάφεια επαγγελματικϊν ςτόχων 
ωφελοφμενου/θσ με τουσ ςτόχουσ 
τθσ πράξθσ 

0-3 
 

 
10% 

Ματανόθςθ των ςτόχων τθσ πράξθσ 0-3 

Βακμόσ δζςμευςθσ 
ωφελοφμενου/θσ για ςυμμετοχι 
ςτισ δράςεισ τθσ πράξθσ  

0-4 

Υυνολικι Ξζγιςτθ Βακμολογία Ξοριοδότθςθσ 100 μόρια  100% 

 

ΥΧΓΜΕΟΦΤΩΦΙΜΑ: 

ΜΤΙΦΗΤΙΡ ΕΣΙΝΡΓΗΥ ΥΧΟΦΕΝΕΥΦΗΥ ΒΑΤΧΦΗΦΑΥ ΑΟΑ ΜΤΙΦΗΤΙΡ 
ΕΣΙΝΡΓΗΥ 

Χρόνοσ Ανεργίασ 40% 

Εκπαιδευτικό Επίπεδο  15% 

Επιπρόςκετα μορφωτικά προςόντα  15% 

Ρικογενειακι Ματάςταςθ  20% 
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Μριτιρια Ωριμότθτασ 10% 

Β. Διαδικαςία Επιλογισ Ωφελοφμενων 
Θ διαδικαςία επιλογισ των ωφελοφμενων κα ζχει τθν ακόλουκθ πορεία: 
 Δθμοςιοποίθςθ & Σροςζλκυςθ Ωφελοφμενων  
 Σλθροφόρθςθ ωφελοφμενων, Χποδοχι και Χποβολι Αιτιςεων Υυμμετοχισ 
 Ζλεγχοσ Δικαιολογθτικϊν Υυμμετοχισ & επιλεξιμότθτασ αιτιςεων / Ματαχϊρθςθ 

ςτοιχείων ωφελοφμενων  
 Διεξαγωγι Υυνεντεφξεων Επιλογισ 
 Αξιολόγθςθ - Ξοριοδότθςθ – Ζκδοςθ Σίνακα Ματάταξθσ Ωφελοφμενων και  Σρακτικϊν 

Επιλογισ   
 Δθμοςιοποίθςθ Σρακτικοφ Επιλογισ Ωφελοφμενων  
 Διαδικαςία Χποβολισ Αντιρριςεων  
 Υυγκρότθςθ Φμθμάτων και Ζκδοςθ Ματαςτάςεων Ωφελοφμενων Ματαρτιηόμενων ανά 

πρόγραμμα κατάρτιςθσ. 
 

3.2. ΧΝΡΣΡΙΗΥΗ ΣΤΡΓΤΑΞΞΑΦΩΟ ΜΑΦΑΤΦΙΥΗΥ & ΣΙΥΦΡΣΡΙΗΥΗ 
Φα προγράμματα κατάρτιςθσ που κα υλοποιθκοφν περιλαμβάνουν κεωρθτικι κατάρτιςθ και 
πρακτικι άςκθςθσ (casestudies), διάρκειασ 162 ωρϊν και αφοροφν ςτα κάτωκι αντικείμενα: 
 Υφγχρονεσ τεχνολογίεσ και τεχνοτροπίεσ ςτθν παραγωγι προϊόντων γοφνασ  
 Εξαγωγικό εμπόριο & ενίςχυςθ εξωςτρζφειασ επιχειριςεων παραγωγισ & εμπορίασ 

προϊόντων γοφνασ 
 Διαςφάλιςθ ποιότθτασ ςτθν παραγωγι προϊόντων γοφνασ 

 
Υτον πίνακα που ακολουκεί εμφανίηονται τα προγράμματα κατάρτιςθσ, το αντικείμενο 
κατάρτιςθσ, οι ϊρεσ και ο αρικμόσ των ωφελουμζνων που κα καταρτιςτοφν, ανά 
πρόγραμμα/τμιμα κατάρτιςθσ.  Ξε βάςθ αυτι τθν κατανομι κα παραςχεκοφν και οι υπθρεςίεσ 
Σιςτοποίθςθσ και Υυμβουλευτικισ.  
 

Σρογράμματα Ματάρτιςθσ – Ωφελοφμενοι ανά Φμιμα Ματάρτιςθσ  
Α/Α ΑΟΦΙΜΕΙΞΕΟΡ ΜΑΦΑΤΦΙΥΗΥ  ΣΕΤΙΦΕΤΕΙΑΜΗ 

ΕΟΡΦΗΦΑ  

 

ΩΤΕΥ ΑΤΙΘΞΡΥ 
ΩΦΕΝΡΧΞΕΟΩΟ 

1 Υφγχρονεσ τεχνολογίεσ και τεχνοτροπίεσ 
ςτθν παραγωγι προϊόντων γοφνασ 

ΜΑΥΦΡΤΙΑΥ 162 23 

2 Υφγχρονεσ τεχνολογίεσ και τεχνοτροπίεσ 
ςτθν παραγωγι προϊόντων γοφνασ 

ΜΑΥΦΡΤΙΑΥ 162 20 

3 
Εξαγωγικό εμπόριο & ενίςχυςθ 
εξωςτρζφειασ επιχειριςεων παραγωγισ 
& εμπορίασ προϊόντων γοφνασ   

ΜΑΥΦΡΤΙΑΥ 162 23 

4 Διαςφάλιςθ ποιότθτασ ςτθν παραγωγι 
προϊόντων γοφνασ 

ΜΑΥΦΡΤΙΑΥ 162 20 

 
 

1. «ΥΧΓΧΤΡΟΕΥ ΦΕΧΟΡΝΡΓΙΕΥ ΜΑΙ ΦΕΧΟΡΦΤΡΣΙΕΥ ΥΦΗΟ ΣΑΤΑΓΩΓΗ ΣΤΡΛΡΟΦΩΟ ΓΡΧΟΑΥ» 
Θ δομι και το περιεχόμενο του κεματικοφ αντικειμζνου κατάρτιςθσ επιτρζπει, αφενόσ να 
οδθγθκοφν οι ωφελοφμενοι ςε εξετάςεισ για ζνα εξειδικευμζνο ςχιμα πιςτοποίθςθσ, οι οποίεσ 
ςε ςυνδυαςμό με το περιεχόμενο τθσ Υυμβουλευτικισ, να τουσ εξοπλίςουν ϊςτε να μπορζςουν 
να προωκθκοφν ςτθν απαςχόλθςθ (νζεσ κζςεισ εργαςίασ ι αυτοαπαςχόλθςθ). Θα υλοποιθκοφν 
δφο προγράμματα/τμιματα ςε αυτό το κεματικό αντικείμενο κατάρτιςθσ. Φο εκπαιδευτικό 
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περιεχόμενο κάκε προγράμματοσ/τμιματοσ κατάρτιςθσ, ςτο κεματικό αυτό αντικείμενο, ζχει ωσ 
εξισ: 
 

«ΥΧΓΧΤΡΟΕΥ ΦΕΧΟΡΝΡΓΙΕΥ ΜΑΙ ΦΕΧΟΡΦΤΡΣΙΕΥ ΥΦΗΟ ΣΑΤΑΓΩΓΗ ΣΤΡΛΡΟΦΩΟ ΓΡΧΟΑΥ» 
Α/Α ΦΙΦΝΡΥ ΕΜΣΑΙΔΕΧΦΙΜΗΥ ΕΟΡΦΗΦΑΥ ΩΤΕΥ 

ΜΑΦΑΤΦΙΥΗΥ  
1 Υφγχρονεσ τάςεισ μόδασ προϊόντων ζνδυςθσ και αξεςουάρ δζρματοσ και 

γοφνασ 
6 

2 Φεχνολογία χρωματολογίασ και ςωματομετρίασ για τθ δθμιουργία 
προτφπων ενδυμάτων και αξεςουάρ  δζρματοσ και γοφνασ 

6 

3 Φεχνολογία παραγωγισ προϊόντων δζρματοσ και γοφνασ 35 

4 Ματαςκευι ενδυμάτων και αξεςουάρ γοφνασ ςε ςυνδυαςμό με φφαςμα 
και άλλα υλικά   

20 

5 Υφγχρονεσ τεχνολογίεσ ςτθν καταςκευι γοφνινων και δερμάτινων 
προϊόντων 

10 

6 Υυςτιματα ποιοτικοφ ελζγχου γοφνινων και δερμάτινων προϊόντων 15 

7 Επιχειρθματικότθτα με καινοτομία & εξωςτρζφεια 24 

8 Χγεία και Αςφάλεια ςτθν Εργαςία 3 

9 Βαςικζσ αρχζσ εργατικοφ δικαίου 3 

10 Βαςικζσ αρχζσ λειτουργίασ των Επιχειριςεων 3 

11 Ενθμζρωςθ για τθν εφαρμογι τθσ αρχισ τθσ μθ διάκριςθσ 3 

ΥΧΟΡΝΡ ΩΤΩΟ ΘΕΩΤΘΦΙΜΘΥ ΜΑΦΑΤΦΙΥΘΥ 128 
ΣΤΑΜΦΜΘ ΑΥΜΘΥΘ ΕΟΦΡΥ ΔΡΞΩΟ ΜΑΦΑΤΦΙΥΘΥ, ΞΕΥΩ CASESTUDIES 34 

ΥΧΟΡΝΡ ΩΤΩΟ ΜΑΦΑΤΦΙΥΘΥ 162 
 
 

2. «ΕΠΑΓΩΓΙΜΡ ΕΞΣΡΤΙΡ & ΕΟΙΥΧΧΥΗ ΕΠΩΥΦΤΕΦΕΙΑΥ ΕΣΙΧΕΙΤΗΥΕΩΟ ΣΑΤΑΓΩΓΗΥ & ΕΞΣΡΤΙΑΥ 
ΣΤΡΛΡΟΦΩΟ ΓΡΧΟΑΥ» 

Θ δομι και το περιεχόμενο του κεματικοφ αντικειμζνου κατάρτιςθσ επιτρζπει, αφενόσ να 
οδθγθκοφν οι ωφελοφμενοι ςε εξετάςεισ για ζνα εξειδικευμζνο ςχιμα πιςτοποίθςθσ, οι οποίεσ ςε 
ςυνδυαςμό με το περιεχόμενο τθσ Υυμβουλευτικισ, να τουσ εξοπλίςουν ϊςτε να μπορζςουν να 
προωκθκοφν ςτθν απαςχόλθςθ (ςε νζεσ κζςεισ εργαςίασ ι τθν αυτοαπαςχόλθςθ). Θα υλοποιθκεί 
ζνα πρόγραμμα/τμιμα ςε αυτό το κεματικό αντικείμενο κατάρτιςθσ. Φο εκπαιδευτικό περιεχόμενο 
του προγράμματοσ/τμιματοσ κατάρτιςθσ, ςτο κεματικό αυτό αντικείμενο, ζχει ωσ εξισ: 
 
«ΕΠΑΓΩΓΙΜΡ ΕΞΣΡΤΙΡ & ΕΟΙΥΧΧΥΗ ΕΠΩΥΦΤΕΦΕΙΑΥ ΕΣΙΧΕΙΤΗΥΕΩΟ ΣΑΤΑΓΩΓΗΥ & ΕΞΣΡΤΙΑΥ 

ΣΤΡΛΡΟΦΩΟ ΓΡΧΟΑΥ» 
Α/Α ΦΙΦΝΡΥ ΕΜΣΑΙΔΕΧΦΙΜΗΥ ΕΟΡΦΗΦΑΥ ΩΤΕΥ 

ΜΑΦΑΤΦΙΥΗΥ 

1 Υφγχρονο περιβάλλον εξαγωγικοφ εμπορίου προϊόντων γοφνασ– 
Ανάλυςθ διεκνοφσ αγοράσ 

10 

2 Εξαγωγικό επιχειρθςιακό ςχζδιο 15 
3 Φρόποι ειςόδου ςτισ ξζνεσ αγορζσ και επιλογι δικτφων διανομισ 12 
4 Υτρατθγικι Ξάρκετινγκ ςτο Εξαγωγικό Εμπόριο Γοφνασ 20 
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«ΕΠΑΓΩΓΙΜΡ ΕΞΣΡΤΙΡ & ΕΟΙΥΧΧΥΗ ΕΠΩΥΦΤΕΦΕΙΑΥ ΕΣΙΧΕΙΤΗΥΕΩΟ ΣΑΤΑΓΩΓΗΥ & ΕΞΣΡΤΙΑΥ 
ΣΤΡΛΡΟΦΩΟ ΓΡΧΟΑΥ» 

Α/Α ΦΙΦΝΡΥ ΕΜΣΑΙΔΕΧΦΙΜΗΥ ΕΟΡΦΗΦΑΥ ΩΤΕΥ 
ΜΑΦΑΤΦΙΥΗΥ 

5 Υχεδιαςμόσ και υλοποίθςθ διαδικαςίασ πωλιςεων προϊόντων γοφνασ  
ςτο εξωτερικό 

15 

6 Επικοινωνία και εξυπθρζτθςθ πελατϊν ςτο εξαγωγικό εμπόριο 10 
7 Θεςμικό πλαίςιο εξαγωγϊν - Incoterms : Διεκνείσ εμπορικοί όροι που 

αφοροφν τθ διακίνθςθ εμπορευμάτων 
10 

8 Επιχειρθματικότθτα με καινοτομία & εξωςτρζφεια 24 
9 Χγεία και Αςφάλεια ςτθν Εργαςία 3 

10 Βαςικζσ αρχζσ εργατικοφ δικαίου 3 
11 Βαςικζσ αρχζσ λειτουργίασ των Επιχειριςεων 3 
12 Ενθμζρωςθ για τθν εφαρμογι τθσ αρχισ τθσ μθ διάκριςθσ 3 

ΥΧΟΡΝΡ ΩΤΩΟ ΘΕΩΤΘΦΙΜΘΥ ΜΑΦΑΤΦΙΥΘΥ 128 
ΣΤΑΜΦΜΘ ΑΥΜΘΥΘ ΕΟΦΡΥ ΔΡΞΩΟ ΜΑΦΑΤΦΙΥΘΥ, ΞΕΥΩ CASESTUDIES 34 

ΥΧΟΡΝΡ ΩΤΩΟ ΜΑΦΑΤΦΙΥΘΥ  162 
 

3. «ΔΙΑΥΦΑΝΙΥΗ ΣΡΙΡΦΗΦΑΥ ΥΦΗΟ ΣΑΤΑΓΩΓΗ ΣΤΡΛΡΟΦΩΟ ΓΡΧΟΑΥ» 
Θ δομι και το περιεχόμενο του κεματικοφ αντικειμζνου κατάρτιςθσ επιτρζπει, αφενόσ να 
οδθγθκοφν οι ωφελοφμενοι ςε εξετάςεισ για ζνα εξειδικευμζνο ςχιμα πιςτοποίθςθσ, οι οποίεσ ςε 
ςυνδυαςμό με το περιεχόμενο τθσ Υυμβουλευτικισ, να τουσ εξοπλίςουν ϊςτε να μπορζςουν να 
προωκθκοφν ςτθν απαςχόλθςθ (ςε νζεσ κζςεισ εργαςίασ ι τθν αυτοαπαςχόλθςθ). Θα υλοποιθκεί 
ζνα πρόγραμμα/τμιμα ςε αυτό το κεματικό αντικείμενο κατάρτιςθσ. Φο εκπαιδευτικό περιεχόμενο 
του προγράμματοσ/τμιματοσ κατάρτιςθσ, ςτο κεματικό αυτό αντικείμενο, ζχει ωσ εξισ: 

«ΔΙΑΥΦΑΝΙΥΗ ΣΡΙΡΦΗΦΑΥ ΥΦΗΟ ΣΑΤΑΓΩΓΗ ΣΤΡΛΡΟΦΩΟ ΓΡΧΟΑΥ» 

Α/Α ΦΙΦΝΡΥ ΕΜΣΑΙΔΕΧΦΙΜΗΥ ΕΟΡΦΗΦΑΥ ΩΤΕΥ 
ΜΑΦΑΤΦΙΥΗΥ 

1 Βαςικζσ ζννοιεσ τθσ ποιότθτασ ςτθ γουνοποιία 10 
2 Υχεδιαςμόσ και ανάπτυξθ ςυςτιματοσ ποιότθτασ ςτθ γουνοποιία 20 
3 Εφαρμογι και ζλεγχοσ του ςυςτιματοσ ποιότθτασ   40 
4 Ξζτρθςθ, ανάλυςθ και βελτίωςθ του ςυςτιματοσ ποιότθτασ 16 
5 Επικεϊρθςθ 6 
6 Επιχειρθματικότθτα με καινοτομία & εξωςτρζφεια 24 
7 Χγεία και Αςφάλεια ςτθν Εργαςία 3 
8 Βαςικζσ αρχζσ εργατικοφ δικαίου 3 
9 Βαςικζσ αρχζσ λειτουργίασ των Επιχειριςεων 3 

10 Ενθμζρωςθ για τθν εφαρμογι τθσ αρχισ τθσ μθ διάκριςθσ 3 
ΥΧΟΡΝΡ ΩΤΩΟ ΘΕΩΤΘΦΙΜΘΥ ΜΑΦΑΤΦΙΥΘΥ 128 

ΣΤΑΜΦΜΘ ΑΥΜΘΥΘ ΕΟΦΡΥ ΔΡΞΩΟ ΜΑΦΑΤΦΙΥΘΥ, ΞΕΥΩ CASESTUDIES 34 
ΥΧΟΡΝΡ ΩΤΩΟ ΜΑΦΑΤΦΙΥΘΥ  162 

 
 
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ 
Θ υλοποίθςθ των προγραμμάτων κατάρτιςθσ κα πραγματοποιθκεί ςφμφωνα με το  ΣΑΤΑΤΦΘΞΑ 
VIII τθσ Διακιρυξθσ «Σλαίςιο ποιοτικϊν προδιαγραφϊν για τον ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ 
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ςυγχρθματοδοτοφμενων από το Ευρωπαϊκό Μοινωνικό Φαμείο (ΕΜΦ) προγραμμάτων 
Υυνεχιηόμενθσ Επαγγελματικισ Ματάρτιςθσ (ΥΕΜ)».  
 
Μάκε πρόγραμμα κατάρτιςθσ αφορά ςε κεωρθτικι κατάρτιςθ και πρακτικι άςκθςθ μζςω 
casestudies, ζχει ςυνολικι διάρκεια 162 ϊρεσ και οδθγεί ςτθν πιςτοποίθςθ των γνϊςεων / 
ικανοτιτων των ςυμμετεχόντων ςτθν ειδικότθτα του προγράμματοσ 
 
Θ κατάρτιςθ κα υλοποιθκεί με μία από τισ εξισ εκπαιδευτικζσ μεκόδουσ:  
 
 Είτε με τθ μζκοδο τθσ μικτισ κατάρτιςθσ (blendedlearning), όπου ζνα μζροσ των ωρϊν του 

προγράμματοσ κα πραγματοποιθκεί με φυςικι παρουςία των ωφελοφμενων ςτθν 
αίκουςα ((face του face) και οι υπόλοιπεσ με τθν μορφι τθσ ςφγχρονθσ τθλεκατάρτιςθσ   

 Είτε με τθ μζκοδο τθσ ςφγχρονθσ τθλεκατάρτιςθσ   
 Είτε με τθ μζκοδο τθσ ςυμβατικισ (face του face) κατάρτιςθσ ςτθν τάξθ.  

 
Θ εκπαιδευτικι μζκοδοσ που κα επιλζγεται τελικϊσ για κάκε Σρόγραμμα Ματάρτιςθσ από τον 
Ανάδοχο κα τεκμθριϊνεται λαμβάνοντασ υπόψθ παράγοντεσ όπωσ θ ςφνκεςθ τθσ ομάδασ 
(χαρακτθριςτικά, εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ, κατοχι βαςικϊν ψθφιακϊν δεξιοτιτων, κ.ά), θ 
γεωγραφικι διαςπορά των δυνθτικϊν εκπαιδευόμενων, θ δυνατότθτα να υλοποιθκοφν τα 
ςυγκεκριμζνα αντικείμενα κατάρτιςθσ με τθν προτεινόμενθ μζκοδο και οι επικρατοφςεσ 
ςυνκικεσ ςε ςχζςθ με τθν πανδθμία covid 19. 
 
Ρι εκπαιδευτικζσ μζκοδοι και τεχνικζσ που κα χρθςιμοποιθκοφν κατά τθν υλοποίθςθ των 
προγραμμάτων κατάρτιςθσ, κακορίηονται από τισ ςφγχρονεσ εκπαιδευτικζσ τεχνικζσ ενθλίκων. Ρ 
τρόποσ υλοποίθςθσ των προγραμμάτων κατάρτιςθσ κα αποτελεί αντικείμενο τθσ προςφοράσ του 
υποψθφίου Αναδόχου, ςε κάκε περίπτωςθ ωςτόςο κα πρζπει να περιλαμβάνει τισ ακόλουκεσ 
παραμζτρουσ: 
 Ξζκοδοι εκπαίδευςθσ ενθλίκων 
 Εκπαιδευτικό υλικό 
 Εκπαιδευτικά μζςα 
 Ρργάνωςθ και παρακολοφκθςθ του εκπαιδευτικοφ ςχεδίου 
 Αξιολόγθςθ προγράμματοσ εκπαίδευςθσ 

 
Θ κατάρτιςθ κα υλοποιθκεί:   

α) ςτθν περίπτωςθ τθσ ςυμβατικισ δια ηϊςθσ κατάρτιςθσ ςε κατάλλθλα εξοπλιςμζνεσ 
αίκουςεσ ςε δομζσ, οι οποίεσ πρζπει να διακζτουν τισ προδιαγραφζσ ωσ προσ τθν κτιριακι 
υποδομι, όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτο «Σλαίςιο ποιοτικϊν προδιαγραφϊν για τον ςχεδιαςμό 
και τθν υλοποίθςθ ςυγχρθματοδοτοφμενων από το Ευρωπαϊκό Μοινωνικό Φαμείο (ΕΜΦ) 
προγραμμάτων Υυνεχιηόμενθσ Επαγγελματικισ Ματάρτιςθσ (ΥΕΜ)», ΣΑΤΑΤΦΘΞΑ VIII τθσ 
Διακιρυξθσ. 
 
β) Υτθν περίπτωςθ τθσ τθλεκατάρτιςθσ μζςω Ρλοκλθρωμζνου Υυςτιματοσ Φθλεκατάρτιςθσ 
Ρ.Υ.Φ.Μ. οι Εκπαιδευόμενοι πρζπει να ζχουν δυνατότθτα πρόςβαςθσ  ςτο Υφςτθμα 
Φθλεκατάρτιςθσ είτε από δικό τουσ χϊρο, είτε από χϊρουσ (Αίκουςεσ Σλθροφορικισ) που κα 
διακζτει (ςυγκεκριμζνεσ ϊρεσ και θμζρεσ) ο Σάροχοσ Ματάρτιςθσ. 

 
Εκπαιδευτικοί όροι των προγραμμάτων κατάρτιςθσ: 
1. Υφνολο ωρϊν κατάρτιςθσ κάκε προγράμματοσ 162 ϊρεσ 

 





ΔΙΑΜΗΤΧΠΗ ΗΝΕΜΦΤΡΟΙΜΡΧ ANOIKTOY ΔΙΑΓΩΟΙΥΞΡΧ ME ΧΤΗΥΗ ΦΗΥ ΣΝΑΦΦΡΤΞΑ ΦΡΧ ΕΘΟΙΜΡΧ ΥΧΥΦΗΞΑΦΡΥ 
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2. Μάκε πρόγραμμα περιλαμβάνει κεωρία και πρακτικι άςκθςθ. Θ πρακτικι άςκθςθ κα 
παρζχεται με τθ μορφι των case studies-μελετϊν περίπτωςθσ. 
 

3. Θ θμεριςια διάρκεια τθσ κεωρθτικισ κατάρτιςθσ ι/και τθσ πρακτικισ άςκθςθσ δε κα 
υπερβαίνει τισ ζξι  (6) ϊρεσ. 

 

4. Θ κατάρτιςθ πραγματοποιείται ςε Φμιματα καταρτιηόμενωνςφμφωνα με όςα ζχουν 
προςδιοριςτείπαραπάνω. 

 

5. Ρι εκπαιδευτζσ κεωρθτικισ κατάρτιςθσ, κακϊσ και οι εκπαιδευτζσ πρακτικισ άςκθςθσ κα 
προζρχονται από το μθτρϊο πιςτοποιθμζνων εκπαιδευτϊν του ΕΡΣΣΕΣ. Εξαιρετικά, ςε 
περιοχζσ και κεματικά αντικείμενα κατάρτιςθσ όπου τεκμθριϊνεται θ ζλλειψθ ι θ 
ανεπάρκεια πιςτοποιθμζνων εκπαιδευτϊν ςε ςυγκεκριμζνα ΥΦΕΣ, κα παρζχεται θ 
δυνατότθτα αξιοποίθςθσ μθ πιςτοποιθμζνων εκπαιδευτϊν ενθλίκων ςε ποςοςτό που δεν 
υπερβαίνει το 20% του ςυνόλου των ωρϊν κατάρτιςθσ 
 

6. Ματά τθν υλοποίθςθ τθσ ςυμβατικισ δια ηϊςθσ / μικτισ κατάρτιςθσ, εφόςον θ διάρκειά τθσ 
υπερβαίνει τισ τρεισ (3) ϊρεσ θμερθςίωσ, κα χορθγοφνται εδζςματα/ χυμοί/ καφζ ςτουσ 
καταρτιηόμενουσ. Φο κόςτοσ αυτό καλφπτεται αποκλειςτικά από τον Ανάδοχο.  
 

7. Ρ ωφελοφμενοσ υποχρεοφται να παρακολουκεί ανελλιπϊσ το πρόγραμμα κατάρτιςθσ 
κακϊσ και να ςυμμετάςχει ςτισ εξετάςεισ πιςτοποίθςθσ γνϊςεων και δεξιοτιτων 
 

8. Μάκε καταρτιηόμενοσ ζχει δυνατότθτα απουςίασ μζχρι ποςοςτοφ 10% των ςυνολικϊν ωρϊν 
κατάρτιςθσ. Ειδικά για τα προγράμματα κατάρτιςθσ ςτα οποία ςυμμετζχουν καταρτιηόμενοι 
οι οποίοι είναι άτομα με αναπθρίεσ, το ποςοςτό επιτρεπτϊν απουςιϊν αυξάνεται ςτο 20% 
μετά από αιτιολογία και ςε ςυνεννόθςθ με τον καταρτιηόμενο. Φο ίδιο ποςοςτό 20% ιςχφει 
για τουσ καταρτιηόμενουσ, οι οποίοι κατά τθ διάρκεια τθσ υλοποίθςθσ του προγράμματοσ 
ζχουν αποδεδειγμζνθ νοςθλεία ςε δθμόςιο νοςοκομείο, όπωσ επίςθσ για τισ εγκυμονοφςεσ 
γυναίκεσ και τισ γυναίκεσ που διανφουν περίοδο λοχείασ. Υτισ περιπτϊςεισ αυτζσ ο 
υπεφκυνοσ Ζργου του Αναδόχου κα πρζπει να μεςολαβιςει και να βοθκιςει τον 
καταρτιηόμενο να καλφψει τθ διδακτικι φλθ, για να μπορζςει να παρακολουκιςει 
απρόςκοπτα τθ ςυνζχεια του προγράμματοσ. Ματαρτιηόμενοι που ζχουν υπερβεί το ωσ άνω 
όριο απουςιϊν δεν ζχουν δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτισ εξετάςεισ πιςτοποίθςθσ, δε 
δικαιοφνται εκπαιδευτικό επίδομα και δεν τουσ χορθγείται βεβαίωςθ παρακολοφκθςθσ του 
προγράμματοσ.  
 

9. Υτθν περίπτωςθ που ωφελοφμενοσ υπερβεί το ωσ άνω επιτρεπόμενο όριο απουςιϊν ι δεν 
ςυμμετάςχει ςτισ εξετάςεισ πιςτοποίθςθσ χάνει το δικαίωμα του εκπαιδευτικοφ επιδόματοσ 
 

10. Υε περίπτωςθ που ζνασ ι περιςςότεροι καταρτιηόμενοι που ςυμμετζχουν ςτο Φμιμα 
κατάρτιςθσ και ςυμπεριλαμβάνονται ςτθν κατάςταςθ καταρτιηομζνων δεν προςζλκουν και 
κατά το χρονικό διάςτθμα του επιτρεπόμενου ορίου απουςιϊν υλοποίθςθσ τθσ κατάρτιςθσ 
δθλϊςουν ςτον πάροχο ότι δεν κα παρακολουκιςουν ςτθ ςυνζχεια το πρόγραμμα, 
μποροφν να αντικαταςτακοφν από τουσ επιλαχόντεσ κατά ςειρά προτεραιότθτασ. 
 

11. Ρι ςυμμετζχοντεσ ςτισ ενζργειεσ κατάρτιςθσ και πιςτοποίθςθσ λαμβάνουν εκπαιδευτικό 
επίδομα φψουσ πζντε ευρϊ (5,00 €) μικτά ανά ϊρα κατάρτιςθσ, μείον τισ νόμιμεσ 
κρατιςεισπου δεν ςυμπεριλαμβάνουν τισ αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ, με τθν προχπόκεςθ πωσ 
ζχουν ολοκλθρϊςει τθν κατάρτιςθ και ζχουν ςυμμετάςχει ςτθ διαδικαςία πιςτοποίθςθσ. Υε 
περίπτωςθ πραγματοποίθςθσ απουςιϊν και μζχρι του ανϊτατου επιτρεπτοφ ορίου, θ 
αμοιβι των καταρτιηομζνων μειϊνεται κατά το ποςό που αντιςτοιχεί ςτισ μθ 
πραγματοποιθκείςεσ ϊρεσ κατάρτιςθσ. Θ πιςτοποίθςθ πικανϊν απουςιϊν 
πραγματοποιείται μζςω των θμερθςίων δελτίων παρακολοφκθςθσ προγράμματοσ για τισ 
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ϊρεσ τθσ ςυμβατικισ κατάρτιςθσ και από τα δεδομζνα (reports) παρακολοφκθςθσ για τισ 
ϊρεσ τθσ τθλεκατάρτιςθσ.  
 

12. Ρ Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδίδει ςτθν ανακζτουςα αρχι, με τθν λιξθ κάκε 
προγράμματοσ, κατάςταςθ με τισ πραγματοποιθκείςεσ ϊρεσ κατάρτιςθσ για κάκε 
εκπαιδευόμενο. 

 

13. Θ καταβολι του εκπαιδευτικοφ επιδόματοσ ςε κάκε ωφελοφμενο γίνεται μετά τθν 
πιςτοποίθςθ του φυςικοφ αντικειμζνου του προγράμματοσ κατάρτιςθσ ςτο οποίο 
ςυμμετείχε (χωρίσ απουςίεσ ι με απουςίεσ μζχρι του ανϊτατου επιτρεπτοφ), κακϊσ και τθ 
ςυμμετοχι του  ςτθ διαδικαςία εξετάςεων πιςτοποίθςθσ γνϊςεων και δεξιοτιτων (εξζταςθ 
ι/και επανεξζταςθ ςε περίπτωςθ αδυναμίασ ι αποτυχίασ κατά τθν πρϊτθ εξζταςθ).     

 

14. Ρ Ανάδοχοσ ζχει τθν αποκλειςτικι ευκφνθ και υποχρζωςθ πλθρωμισ των εκπαιδευτικϊν 
επιδομάτων. Θ καταβολι των εκπαιδευτικϊν επιδομάτων γίνεται τμθματικά με κατάκεςθ ςε 
τραπεηικό λογαριαςμό και με προτεραιότθτα ςε ςχζςθ με τισ υπόλοιπεσ δαπάνεσ που 
βαρφνουν τον Ανάδοχο και εφόςον ο Ανάδοχοσ ζχει λάβει τθ β’ δόςθ.  

 

15. Σριν τθν καταβολι του εκπαιδευτικοφ επιδόματοσ ςε κάκε ωφελοφμενο,  ο Ανάδοχοσ 
εξαςφαλίηει τθν ενυπόγραφθ ςυμπλιρωςθ του αντίςτοιχου Απογραφικοφ Δελτίου Εξόδου 
και τθ ςυλλογι του. 
 

16. Ρ ανάδοχοσ ςυνάπτει ςυμφωνθτικό με κάκε καταρτιηόμενο ςτο οποίο περιγράφονται τα 
δικαιϊματα και οι υποχρεϊςεισ των καταρτιηομζνων, το εκπαιδευτικό επίδομα και ο τρόποσ 
καταβολισ του,  ιδίωσ δε οι όροι και το περιεχόμενο των προγραμμάτων κατάρτιςθσ, όπωσ 
οι ϊρεσ, θ υποχρζωςθ αδιάλειπτθσ παρακολοφκθςθσ τθσ κατάρτιςθσ και οι ςυνζπειεσ τθσ 
τυχόν υπζρβαςθσ του ορίου απουςιϊν, θ υποχρζωςθ ςυμμετοχισ ςτισ εξετάςεισ 
πιςτοποίθςθσ κ.ά.  
 

17. Ρ Ανάδοχοσ αναλαμβάνει εξ ολοκλιρου τθ διαδικαςία επιλογισ των εκπαιδευτϊν. Θ 
κατάρτιςθ πραγματοποιείται από Εκπαιδευτζσ Ενθλίκων με πιςτοποιθμζνθ εκπαιδευτικι 
επάρκεια που είναι ενταγμζνοι ςτο Ξθτρϊο Εκπαιδευτϊν Ενθλίκων του ΕΡΣΣΕΣ, βάςει τθσ 
Χπουργικισ Απόφαςθσ υπϋ αρικ. ΓΣ/20082/23.10.2012 Χπουργικισ Απόφαςθσ «Υφςτθμα 
Σιςτοποίθςθσ Εκπαιδευτικισ Επάρκειασ Εκπαιδευτϊν Ενθλίκων τθσ Ξθ Φυπικισ 
Εκπαίδευςθσ» (Φ.Ε.Μ. 2844/Β’/2012), όπωσ τροποποιικθκε ςφμφωνα με το άρκρο 67 του 
Ο.4386/2016 (Φ.Ε.Μ. Α’/ 83/11-5-2016) και τθσ υπ’ αρικμ. 10472/6.9.2013 Χπουργικισ 
Απόφαςθσ «Υυμπλιρωςθ τθσ υπ’ αρικμ. ΓΣ/20082/22−10−2012 απόφαςθσ του Χπουργοφ 
Σαιδείασ και Θρθςκευμάτων, Σολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ (Βϋ 2844/23−10−2012) «Υφςτθμα 
Σιςτοποίθςθσ Εκπαιδευτικισ Επάρκειασ Εκπαιδευτϊν Ενθλίκων τθσ Ξθ Φυπικισ 
Εκπαίδευςθσ», (Φ.Ε.Μ. 2451/Β’/2013). Εξαιρετικά, ςε περιοχζσ και κεματικά αντικείμενα 
κατάρτιςθσ όπου τεκμθριϊνεται θ ζλλειψθ ι θ ανεπάρκεια πιςτοποιθμζνων εκπαιδευτϊν ςε 
ςυγκεκριμζνα ΥΦΕΣ, παρζχεται θ δυνατότθτα αξιοποίθςθσ μθ πιςτοποιθμζνων εκπαιδευτϊν 
ενθλίκων, κατόπιν υποβολισ ςχετικοφ τεκμθριωμζνου αιτιματοσ και ζγκριςισ του από τθν 
Ανακζτουςα Αρχι και ςχετικισ άδειασ από τον ΕΡΣΣΕΣ.  
 

18. Ρ Ανάδοχοσ ςυνάπτει ςυμφωνθτικά με τουσ εκπαιδευτζσ, ςτα οποία πρζπει να αναφζρονται 
τα δικαιϊματα και οι υποχρεϊςεισ των ςυμβαλλομζνων, ιδίωσ δε το φψοσ τθσ αμοιβισ τουσ 
και ο τρόποσ καταβολισ τθσ, ο αρικμόσ των διδακτικϊν ωρϊν, το διάςτθμα ςυνεργαςίασ, θ 
ωριαία αποηθμίωςθ κ.α. Ρ Ανάδοχοσ ζχει τθν αποκλειςτικι ευκφνθ και υποχρζωςθ 
πλθρωμισ των αμοιβϊν των εκπαιδευτϊν.  

 

19. Υτα προγράμματα που κα υλοποιθκοφν με τθ μζκοδο τθσ ςυμβατικισ δια ηϊςθσ κατάρτιςθσ, 
τθσ μικτισ κατάρτιςθσ και τθσ ςφγχρονθσ τθλεκατάρτιςθσ, ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν 
υποχρζωςθ να παράξει και να διανείμει ςε όλουσ τουσ καταρτιηόμενουσ ςυμβατικό 
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εκπαιδευτικό υλικό. Υτα προγράμματα που κα υλοποιθκοφν με τθ μζκοδο τθσ ςφγχρονθσ 
τθλεκατάρτιςθσ, ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να παράξει και να διανείμει ςε 
όλουσ τουσ καταρτιηόμενουσ εκπαιδευτικό υλικό ςε θλεκτρονικι μορφι. Φο εκπαιδευτικό 
υλικό ςτα προγράμματα που κα υλοποιθκοφν με τθ μζκοδο τθσ ςυμβατικισ δια ηϊςθσ 
κατάρτιςθσ και τθσ μικτισ  κατάρτιςθσ κα ςυνοδεφεται από φάκελο με μπλοκ ςθμειϊςεων 
και ςτυλό,  το κόςτοσ των οποίων βαρφνει τον Ανάδοχο. 
 

20. Ξετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ κατάρτιςθσ ο Ανάδοχοσ παρζχει τθ δυνατότθτα πιςτοποίθςθσ 
των προςόντων που αποκτικθκαν κατά τθ διάρκεια του Σρογράμματοσ. Φθν Σιςτοποίθςθ 
κα διενεργιςουν Φορείσ Σιςτοποίθςθσ που δραςτθριοποιοφνται ςτθν Ελλάδα ι/ και 
διεκνϊσ και οι οποίοι είτε είναι διαπιςτευμζνοι (ΕΣΕΔ: Επίςθμο Σεδίο Εφαρμογισ 
Διαπίςτευςθσ) ςφμφωνα με το Σρότυπο ΙSO/IEC 17024, από τθν αρμόδια αναγνωριςμζνθ 
αρχι (ΕΥΧΔ) ι άλλο ιςοδφναμο για τα υποβαλλόμενα ςχιματα Σιςτοποίθςθσ  είτε είναι 
πιςτοποιθμζνοι από τον ΕΡΣΣΕΣ να χορθγοφν πιςτοποιθτικά για τα ςυγκεκριμζνα κεματικά 
αντικείμενα που περιλαμβάνονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ. Ρι εξετάςεισ Σιςτοποίθςθσ κα 
διεξαχκοφν με αυτοπρόςωπθ παρουςία ςε τάξθ ι εξ αποςτάςεωσ, μζςω διαδικτυακοφ 
ςυςτιματοσ επιτιρθςθσ, διαπιςτευμζνο από το Εκνικό Υφςτθμα Διαπίςτευςθσ. 
 

21. Φο ςφνολο των ωφελοφμενων είναι υποχρεωτικό να ςυμμετάςχουν ςτθ διαδικαςία 
εξετάςεων πιςτοποίθςθσ (εξζταςθ ι/και επανεξζταςθ ςε περίπτωςθ αδυναμίασ ι αποτυχίασ 
κατά τθν πρϊτθ εξζταςθ) των γνϊςεων και δεξιοτιτων  μετά τθν ολοκλιρωςθ του 
προγράμματοσ κατάρτιςθσ που παρακολοφκθςαν. Ωσ θμερομθνία ολοκλιρωςθσ ενόσ 
προγράμματοσ νοείται θ θμερομθνία ολοκλιρωςθσ τθσ διαδικαςίασ πιςτοποίθςθσ, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ διαδικαςίασ επανεξζταςθσ. 
 

22. Υε περίπτωςθ αδυναμίασ ςυμμετοχισ των ωφελουμζνων ςτθν πρϊτθ εξζταςθ πιςτοποίθςθσ 
γνϊςεων και δεξιοτιτων, ο ωφελοφμενοσ υποχρεοφται να ςυμμετάςχει ςτθ δεφτερθ 
προγραμματιςμζνθ εξζταςθ (επανεξζταςθ). Υε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ, κατά τισ οποίεσ ο 
ωφελοφμενοσ, κατόπιν αιτιολόγθςθσ, αδυνατεί να ςυμμετάςχει ςτισ εξετάςεισ και ςτισ 
επανεξετάςεισ πιςτοποίθςθσ γνϊςεων και δεξιοτιτων, δφναται να εξεταςτεί ςε διαφορετικι 
θμερομθνία, υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο φορζασ πιςτοποίθςθσ δφναται να διενεργιςει 
εξετάςεισ ςε θμερομθνίεσ άλλεσ από τισ προγραμματιςμζνεσ, εντόσ του ορίου που ορίηει θ 
παροφςα. 
 

23. Υε κάκε Ωφελοφμενο που κα ολοκλθρϊςει επιτυχϊσ τισ εξετάςεισ ι επανεξετάςεισ 
πιςτοποίθςθσ χορθγείται πιςτοποιθτικό από τον ςυμβεβλθμζνο με τον Ανάδοχο Φορζα 
Σιςτοποίθςθσ. Υε περίπτωςθ αποτυχίασ του ωφελουμζνου χορθγείται από τον Φορζα 
πιςτοποίθςθσ βεβαίωςθ ςυμμετοχισ του ςτισ εξετάςεισ πιςτοποίθςθσ, θ οποία κα φζρει το 
όνομα του ωφελοφμενου και τισ θμερομθνίεσ διεξαγωγισ των εξετάςεων ςτισ οποίεσ 
ςυμμετείχε (μία ι δφο φορζσ).  
 

24. Θ διενζργεια των εξετάςεων και επανεξετάςεων πιςτοποίθςθσ των καταρτιςκζντων πρζπει 
να ολοκλθρϊνεται από τον Φορζα Σιςτοποίθςθσ Σροςϊπων (Φ.Σ.Σ) το αργότερο εντόσ δφο 
(2) μθνϊν από τθν θμερομθνία ολοκλιρωςθσ εκάςτου εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ.  
 

25. Ρ Ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ πλθρωμισ των αμοιβϊν των φορζων πιςτοποίθςθσ 
(εφόςον είναι υπεργολάβοι).  
 

Ρ Ανάδοχοσ υποχρεοφται να διακζςει ςτουσ ωφελοφμενουσ τα Απογραφικά δελτία Ειςόδου και 
Εξόδου Ωφελουμζνων (ςε ζντυπθ ι ψθφιακι μορφι) , να ςυλλζξει τα δεδομζνα των απαντιςεων 
των ωφελουμζνων τα οποία αφοροφν ςε προςωπικά δεδομζνα, ςυμπεριλαμβανομζνων και 
ευαίςκθτων τα οποία κα είναι υπογεγραμμζνα. Φα ςυμπλθρωμζνα ερωτθματολόγια 
παραδίδονται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, θ οποία και ζχει τθν ευκφνθ για τθν καταχϊρθςι τουσ ςτο 
ΡΣΥ για τθν περαιτζρω επεξεργαςία τουσ από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ και τθν αξιοποίθςι τουσ 
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ςτο πλαίςιο τθσ παρακολοφκθςθσ τθσ δράςθσ μζςω ςτατιςτικϊν ςτοιχείων (δεικτϊν) και των 
προβλεπόμενων ερευνϊν και αξιολογιςεων, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ νομοκετικζσ διατάξεισ 
του Ευρωπαϊκοφ Μοινωνικοφ Φαμείου και τα προβλεπόμενα ςτο Ο. 2472/97.  

 

Θ Ανακζτουςα Αρχι, προκειμζνου να διαςφαλίςει τθν τιρθςθ των ανωτζρω εκπαιδευτικϊν όρων 
αςκεί ελζγχουσ ςε όλα τα ςτάδια, από τθν προετοιμαςία, τθν υλοποίθςθ, μζχρι τθν ολοκλιρωςθ 
τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ. Ειδικότερα το αρμόδιο όργανο ελζγχου τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ 
μεριμνά για τθν πραγματοποίθςθ επιτόπιων ελζγχων με ςκοπό τθν ορκι υλοποίθςθ τθσ 
εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ. 

 

Επιςθμαίνεται ότι ςτθ περίπτωςθ που προκρικεί θ μζκοδοσ υλοποίθςθσ τθλεκατάρτιςθσ, κα 
πρζπει να δίνεται θ δυνατότθτα ςε κάκε ωφελοφμενο που δεν διακζτει τον απαιτοφμενο 
εξοπλιςμό ι ςφνδεςθ ςτο διαδίκτυο να παρακολουκεί το πρόγραμμα ςε αίκουςα πιςτοποιθμζνθ 
του αναδόχου. 

 

Ρ Ανάδοχοσ υποχρεοφται ςε όλεσ τισ ςυμβάςεισ που κα ςυνάψει για το παρόν ζργο, να φζρει 
ειδικι ςιμανςθ ωσ υποςζλιδο και να αναφζρει τθ χρθματοδότθςθ. 
 
Ανάλυςθ ΜόςτουσΜατάρτιςθσ: 
 

Α/Α ΣΕΤΙΓΤΑΦΗ ΧΣΗΤΕΥΙΑΥ 

ΑΤΙΘΞΡΥ 
ΩΦΕΝΡΧΞΕΟΩΟ 

(α) 

ΩΤΕΥ 
ΜΑΦΑΤΦΙΥΗΥ 

 (β) 

ΜΡΥΦΡΥ / ΩΤΑ/ 
ΑΦΡΞΡ 

(γ) 

ΥΧΟΡΝΡ 
ΔΑΣΑΟΗΥ 

(δ)=(α)*(β)*(γ) 

1 Εκπαιδευτικό επίδομα 
ωφελοφμενου 

86 162 5,00 69.660,00 

2 
Χπθρεςία 
επαγγελματικισ 
κατάρτιςθσ 

86 162 5,90 82.198,80 

ΥΧΟΡΝΑ 86 162 10,90 151.858,80 

 
 
3.3 ΣΙΥΦΡΣΡΙΗΥΗ 
Φισ ενζργειεσ Σιςτοποίθςθσ του ζργου κα διενεργιςουν ςυνεργαηόμενοι Φορείσ Σιςτοποίθςθσ 
Σροςϊπων (Φ.Σ.Σ), οι οποίοι είτε είναι διαπιςτευμζνοι ςφμφωνα με το Σρότυπο ISO/IEC 17024 
ι ιςοδφναμου, είτε είναι πιςτοποιθμζνοι από τον ΕΡΣΣΕΣ ι ιςοδφναμο να χορθγοφν 
πιςτοποιθτικά για τισ ςυγκεκριμζνεσ ειδικότθτεσ που περιλαμβάνονται ςτθν παροφςα 
Διακιρυξθ. 
 

Φο γνωςτικό περιεχόμενο των προγραμμάτων κατάρτιςθσ τθσ Υφμβαςθσ ςυνάδει με τα κάτωκι 
Υχιματα Σιςτοποίθςθσ, κακϊσ καλφπτει το αντικείμενο των εργαςιϊν, εργαςιακϊν κακθκόντων, 
γνϊςεων και δεξιοτιτων που απαιτοφν κι εξετάηουν τα εν λόγω Υχιματα Σιςτοποίθςθσ.  
 
Ρι Σιςτοποιιςεισ, που οδθγεί αντίςτοιχα, το κάκε αντικείμενο κατάρτιςθσ, είναι: 
 

 ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ ΜΑΦΑΤΦΙΥΗΥ-ΘΕΞΑΦΙΜΡ 
ΑΟΦΙΜΕΙΞΕΟΡ ΜΑΦΑΤΦΙΥΗΥ 

ΕΟΔΕΙΜΦΙΜΡ ΥΧΗΞΑ  

ΣΙΥΦΡΣΡΙΗΥΗΥ 

ΘΕΩΤΗΦΙΜΗ 
ΕΠΕΦΑΥΗ 

ΥΧΓΧΤΡΟΕΥ ΦΕΧΟΡΝΡΓΙΕΥ ΜΑΙ ΦΕΧΟΡΦΤΡΣΙΕΥ 
ΥΦΘΟ ΣΑΤΑΓΩΓΘ ΣΤΡΛΡΟΦΩΟ ΓΡΧΟΑΥ 

«ΓΡΧΟΡΣΡΙΡΥ - 
ΓΡΧΟΡΦΕΧΟΙΦΘΥ 

ΟΑΙ 
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 ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ ΜΑΦΑΤΦΙΥΗΥ-ΘΕΞΑΦΙΜΡ 
ΑΟΦΙΜΕΙΞΕΟΡ ΜΑΦΑΤΦΙΥΗΥ 

ΕΟΔΕΙΜΦΙΜΡ ΥΧΗΞΑ  

ΣΙΥΦΡΣΡΙΗΥΗΥ 

ΘΕΩΤΗΦΙΜΗ 
ΕΠΕΦΑΥΗ 

ΕΠΑΓΩΓΙΜΡ ΕΞΣΡΤΙΡ & ΕΟΙΥΧΧΥΘ 
ΕΠΩΥΦΤΕΦΕΙΑΥ ΕΣΙΧΕΙΤΘΥΕΩΟ ΣΑΤΑΓΩΓΘΥ & 
ΕΞΣΡΤΙΑΥ ΣΤΡΛΡΟΦΩΟ ΓΡΧΟΑΥ 

ΥΦΕΝΕΧΡΥ ΕΠΑΓΩΓΙΜΡΧ – 
ΔΙΕΘΟΡΧΥ ΕΞΣΡΤΙΡΧ 

ΟΑΙ 

ΔΙΑΥΦΑΝΙΥΘ ΣΡΙΡΦΘΦΑΥ ΥΦΘΟ ΣΑΤΑΓΩΓΘ 
ΣΤΡΛΡΟΦΩΟ ΓΡΧΟΑΥ 

ΥΦΕΝΕΧΡΥ ΣΡΙΡΦΘΦΑΥ ΟΑΙ 

 
Ρι ενζργειεσ Σιςτοποίθςθσ τθσ Υφμβαςθσ κα διεξαχκοφν  δια ηϊςθσι εξ αποςτάςεωσ, 
μζςωδιαδικτυακοφ ςυςτιματοσ επιτιρθςθσ εξετάςεων (tele-proctoring), διαπιςτευμζνο από το 
Εκνικό Υφςτθμα Διαπίςτευςθσ (ΕΥΧΔ), εντόσ είκοςι (20) θμερϊν από τθν λιξθ των προγραμμάτων 
κατάρτιςθσ. 

 

Ανάλυςθ ΜόςτουσΣιςτοποίθςθσ: 

Α/Α ΣΕΤΙΓΤΑΦΗ ΧΣΗΤΕΥΙΑΥ 
ΑΤΙΘΞΡΥ 

ΩΦΕΝΡΧΞΕΟΩΟ 
(α) 

ΜΡΥΦΡΥ 
ΣΙΥΦΡΣΡΙΗΥΗΥ / 
ΩΦΕΝΡΧΞΕΟΡ 

(β) 

ΥΧΟΡΝΡ 
ΔΑΣΑΟΗΥ 
(γ)=(α)*(β) 

1 
Σιςτοποίθςθ γνϊςεων 
και δεξιοτιτων των  
ωφελοφμενων 

86 120,00 10.320,00 

ΥΧΟΡΝΑ 86 120,00 10.320,00 

 
 
3.4 ΥΧΞΒΡΧΝΕΧΦΙΜΗΕΣΙΧΕΙΤΗΞΑΦΙΜΡΦΗΦΑΥ 

 
i) Φο αντικείμενο και θ κεματολογία των Υυνεδριϊν Υυμβουλευτικισ Επιχειρθματικότθτασ για 
κάκε ωφελοφμενο/θ τθσ υπθρεςίασ, ζχει ωσ εξισ:  
 
Α. Υυμβουλευτικι Χποςτιριξθ για τθν απόκτθςθ δεξιοτιτων επιχειρθματικότθτασ  
Ρι ωφελοφμενοι/εσ, μζςω Ρμαδικϊν Υυνεδριϊν, κα υποςτθριχκοφν από ςφμβουλο 
επιχειρθματικότθτασ, για τθν ανάπτυξθ και απόκτθςθ δεξιοτιτων επιχειρθματικότθτασ που κα 
αφοροφν:   
 Επιχειρθματικι και τεχνολογικι δικτφωςθ.  
 Δικτφωςθ με επιχειριςεισ, πρότυπα επιχειρθματικισ ανάπτυξθσ ςε τοπικό και  

περιφερειακό επίπεδο 
 Χριςθ εργαλείων κοινωνικισ δικτφωςθσ και εφαρμογϊν διαδικτφου, ωσ πλατφόρμεσ 

ςυνεργαςίασ, ςφνδεςθσ νεοςφςτατων ΞΞΕ επιχειριςεων με πελάτεσ και ευρφ κοινό   
 Αναηιτθςθ πθγϊν πλθροφόρθςθσ, φορζων και εργαλείων ςτιριξθσ ΞΞΕ επιχειριςεων ςε 

εξειδικευμζνα κζματα  
 
Μάκε ωφελοφμενοσ/θ ςυμμετζχει ςε 2 Ρμαδικζσ Υυνεδρίεσ, οι οποίεσ κα πραγματοποιθκοφν μετά τθν 
ζναρξθ και ωσ τθ λιξθ τθσ κεωρθτικισ κατάρτιςθσ.  
 
Θα πραγματοποιθκοφν ςυνολικά 44 Ρμαδικζσ Υυνεδρίεσ  (40 Ρμαδικζσ Υυνεδρίεσ των 4 ατόμων και 4 
Ρμαδικζσ Υυνεδρίεσ των 3 ατόμων). 
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Β. Υυμβουλευτικι Χποςτιριξθ, για τθν απόκτθςθ δεξιοτιτων Υχεδιαςμοφ Επιχειρθματικοφ 

Υχεδίου 
Ξετά τθν ολοκλιρωςθ των ομαδικϊν ςυνεδριϊν και τθν ολοκλιρωςθ τθσ κεωρθτικισ κατάρτιςθσ, 
κάκε ωφελοφμενοσ/θ κα ςυμμετάςχει ςε 3 Ατομικζσ Υυνεδρίεσ, ςτο πλαίςιο των οποίων οι άνεργοι/εσ 
ωφελοφμενοι/εσ κα υποςτθρίηονται από εξειδικευμζνο ςφμβουλο επιχειρθματικότθτασ, ϊςτε να 
κατανοιςουν και να αναπτφξουν περαιτζρω δεξιότθτεσ επιχειρθματικότθτασ και να προετοιμαςτοφν 
κατάλλθλα ϊςτε μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ ςυμμετοχισ τουσ ςτθν υπθρεςία, να μποροφν να 
εφαρμόςουν μόνοι τουσ διαδικαςίεσ ανάπτυξθσ Επιχειρθματικοφ Υχεδίου (business plan) ςτο πεδίο 
τθσ γουνοποιίασ.  
 
Ξε τθν ολοκλιρωςθ τθσ ςυμβουλευτικισ, οι ωφελοφμενοι/εσ κα ζχουν αποκτιςει τισ 
κατάλλθλεσ γνϊςεισ και δεξιότθτεσ για τθν ζνταξι τουσ ςτθν αγορά εργαςίασ.  

 

Θα πραγματοποιθκοφν 3 Ατομικζσ Υυνεδρίεσ ανά ωφελοφμενο/θ, θ πρϊτθ μετά τθν ζναρξθ τθσ 
πρακτικισ άςκθςθσ και θ δεφτερθ μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ πρακτικισ άςκθςθσ και θ τρίτθ μετά 
τισ εξετάςεισ πιςτοποίθςθσ και ςε κάκε περίπτωςθ εντόσ 30 θμερϊν από τθν ολοκλιρωςθ 
κατάρτιςθσ. Υυνολικά κα πραγματοποιθκοφν 258 Ατομικζσ Υυνεδρίεσ.  

 

Υτθν ςυμβουλευτικι επιχειρθματικότθτασ, για τθν ανάπτυξθ των δεξιοτιτων των ωφελοφμενων, 
κα αξιοποιθκοφν εργαλεία και υλικά όπωσ:  
Εργαλείαεκπόνθςθσ Business plan / Marketing plan               
 Υχζδια-παραδείγματα καταςτατικϊν οργάνωςθσ και λειτουργίασ επιχειριςεων διαφόρων 
μορφϊν 
 
Γ. Καταγραφι τθσ εργαςιακισ/επαγγελματικισ εξζλιξθσ ωφελοφμενων ςτθν αγορά εργαςίασ 
Θ εργαςιακι/επαγγελματικι κατάςταςθ των ωφελοφμενων, παρακολουκείται για διάςτθμα 2  
και 6 μθνϊν μετά τθν ολοκλιρωςθ κατάρτιςθσ, πιςτοποίθςθσ, ςυμβουλευτικισ.  
 
Ειδικότερα, παρακολουκείται θ ζνταξθ των ωφελοφμενων ςτθν αγορά εργαςίασ, ςε κζςεισ 
μιςκωτισ απαςχόλθςθσ ι αυτοαπαςχόλθςθσ και ςτισ ειδικότθτεσ που κα ζχουν καταρτιςκεί και 
πιςτοποιθκεί.  
 
Θ παρακολοφκθςθ τθσ προϊκθςθσ ςτθν απαςχόλθςθ ι αυτοαπαςχόλθςθ, ςε καμία περίπτωςθ 
δεν αφορά ςυμβουλευτικι υποςτιριξθ προσ ωφελοφμενουσ που κα προβοφν ςε επιχειρθματικι 
δραςτθριότθτα (ι/και ζναρξθ αυτοαπαςχόλθςθσ). 
 
ii) Σεριεχόμενο Υυμβουλευτικισ  
Μάκεωφελοφμενοσκαυποςτθριχκείμζςω5ςυνεδριϊνςυμβουλευτικισεπιχειρθματικότθτασ,2ομαδ
ικϊν και 3ατομικϊνςυνεδριϊν.  Ειδικότερα, θςυμβουλευτικιαφορά: 
 Υυμβουλευτικι Χποςτιριξθ για τθν απόκτθςθ δεξιοτιτων επιχειρθματικότθτασ, μζςω 2 

Ρμαδικϊν Υυνεδριϊν. 
 ΥυμβουλευτικιΧποςτιριξθγια τθν απόκτθςθ δεξιοτιτων ςχεδιαςμοφ 

επιχειρθματικοφςχεδίου, μζςω3ΑτομικϊνΥυνεδριϊνγιακάκεωφελοφμενο/θ 
 
Ριπροβλεπόμενεσςυνεδρίεσκαπραγματοποιθκοφν μετά τθν ζναρξθ τθσ κατάρτιςθσ και κα 
ολοκλθρωκοφν μετά τισ εξετάςεισ πιςτοποίθςθσ και ςε κάκε περίπτωςθ εντόσ 30 θμερϊν από 
τθν ολοκλιρωςθ κατάρτιςθσ. 
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Για τισ ανάγκεσ τθσ παροχισ των εν λόγω ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν ο Ανάδοχοσ κα πρζπει 
ναχρθςιμοποιιςειΡλοκλθρωμζνοΥφςτθμαΥυμβουλευτικισ(Ρ.Υ.Υ.),τοοποίοκαπρζπειναζχει–
ενδεικτικά-τισκάτωκιλειτουργικότθτεσ- δυνατότθτεσ : 
 δθμιουργίακαιδιατιρθςθπλιρουσπροφίλγια κάκεςυνεργαηόμενοΥφμβουλο 
 δθμιουργία και διατιρθςθπλιρουσπροφίλγιακάκεωφελοφμενο 
 περιβάλλον εφκολθσ ειςαγωγισκαιδιαχείριςθσανακοινϊςεων,πουκαενθμερϊνουν- 

κακοδθγοφνΥυμβοφλουσικαιωφελοφμενουσκατάτθδιάρκειατου ζργου 
 ειςαγωγι και εφαρμογι διαφόρωνφίλτρωνςτθνπροβολιωφελοφμενων 
 εξαγωγιδεδομζνωνςεμορφιαρχείουExcel 
 ειςαγωγιςτοιχείωνςχετικάμετισςυνεδρίεσΥυμβουλευτικισ(επιςιμανςθδιεξαγωγισ,θμερομθ

νίακ.λ.π.) 
 προβολιιμεταφόρτωςθ(download)εγγράφωνςχετικάμεκάκεφάςθιδράςθ(π.χ.παρουςιολόγι

α). Φα παραπάνω ζγγραφα κα πρζπει να είναι κατάλλθλα μορφοποιθμζνα, ναεξάγονται ςε 
μορφι επεξεργάςιμθ (π.χ. Word) όποτε αυτό απαιτείται, και -ανά περίπτωςθ- 
ναπεριζχουνδυναμικάςτοιχείααπότοπροφίλτου κάκε ωφελοφμενου 

 χριςθ του ςυςτιματοσ από τουσ χριςτεσ μζςω κωδικϊν, ϊςτε να διαςφαλίηεται θ 
προςταςίατωνπροςωπικϊνδεδομζνων τωνωφελοφμενων 

 δθμιουργίαψθφιοποιθμζνωνεξειδικευμζνωνερωτθματολογίων 
 διαχείριςθερωτθματολογίων 
 παραγωγι Ζκκεςθσ Αποτελεςμάτων, που κα παράγεται αυτοματοποιθμζνα από το 

ςφςτθμαμετά τθν υποβολι των ερωτθματολογίων και κα βοθκά τον χριςτθ, να επιλζξει ςε 
ςυνεργαςίαμετονςφμβουλοκαι τθνκατάλλθλθεξειδίκευςθ ςτοπλαίςιοτουπρογράμματοσ. 

 διεξαγωγιερευνϊνμζςωθλεκτρονικϊνερωτθματολογίωνμεςκοπότθνάντλθςθανατροφοδότθ
ςθσ γιατθνπορεία,εξζλιξθκαιποιότθτατουπρογράμματοσ 

 παραγωγι παραμετροποιιςιμων αναφορϊν (customreports), με πλιρωσ 
παραμετροποιιςιμθ εμφάνιςθ. 
 

Ρ υποψιφιοσ Ανάδοχοσ πρζπει να ςυμπεριλάβει ςτθν Σροςφορά του ζνα (1) κατ’ 
ελάχιςτονςχετικό εργαλείο ςε ψθφιακι μορφι (θ πρόςβαςθ ςτα προςφερόμενα ψθφιακά 
εργαλείαςυμβουλευτικισκα γίνεταιμζςω τουΥυςτιματοσΥυμβουλευτικισΡΥΥ). 
 
iii) Ξεκοδολογία Χλοποίθςθσ. θμεκοδολογίαυλοποίθςθσβαςίηεταιςτισακόλουκεσαρχζσ: 
 Ενεργθτικι ςυμμετοχι των ωφελοφμενων ςε όλεσ τισ ενζργειεσ που τουσ αφοροφν 
 Εξατομικευμζνθπροςζγγιςθκαιυποςτιριξθκάκεωφελοφμενου 
 Υεβαςμόστθσιδιαιτερότθταστουκακενόσ 

Απότισαρχζσαυτζσαπορρζειθεπιλογιτωνκατάλλθλωνμεκόδωνπροςζγγιςθσ-ςεατομικόεπίπεδο- 
προςαρμοςμζνων ςτα χαρακτθριςτικά και ςτισ ιδιαιτερότθτεσ των ωφελοφμενων, ςε ςχζςθ με 
τονατομικό ςτόχο. Ρ Ανάδοχοσ οφείλει να διατθρεί Ατομικό φάκελο, ςτον οποίο κα 
αποτυπϊνεται θπορεία του κάκε ωφελοφμενου και κα ενθμερϊνεται ςε κάκε ςυμβουλευτικι 
ςυνάντθςθ. Επίςθσ, καπρζπει να διατθρεί Αρχείο Ωφελοφμενων ςε θλεκτρονικι μορφι και να 
τουσ παρακολουκεί για όλο τοδιάςτθμαυλοποίθςθστουΖργου. 
 
iv) Ρ ςχεδιαςμόστθσΥυμβουλευτικισ Επιχειρθματικότθτασπεριλαμβάνει ταακόλουκα: 
 Χρονοπρογραμματιςμόσ: Υτθν φάςθ αυτι ςχεδιάηονται και προγραμματίηονται οι 

αναγκαίεσςυνεδρίεσ. 
 Επιςτθμονικιπροετοιμαςία:Υχεδιάηονταιαναλυτικάοιενζργειεσ,οιπαρεμβάςεισ,ταπεριεχόμ

ενα,θμεκοδολογία,ταζντυπα,ταεργαλεία,οιδιαδικαςίεσ,θδιάρκειακαιθεφαρμογιυλοποίθς
θσ 

 Ρργανωτικι προετοιμαςία: Σεριλαμβάνει τθν ενθμζρωςθ των ωφελοφμενων, τθν επιλογι 
τωνςυμβοφλων,τθνπροετοιμαςία/οργάνωςθτωνχϊρωνυλοποίθςθσκαιτωνεργαλείων-





ΔΙΑΜΗΤΧΠΗ ΗΝΕΜΦΤΡΟΙΜΡΧ ANOIKTOY ΔΙΑΓΩΟΙΥΞΡΧ ME ΧΤΗΥΗ ΦΗΥ ΣΝΑΦΦΡΤΞΑ ΦΡΧ ΕΘΟΙΜΡΧ ΥΧΥΦΗΞΑΦΡΥ 
ΗΝΕΜΦΤΡΟΙΜΪΟ ΔΗΞΡΥΙΩΟ ΥΧΞΒΑΥΕΩΟ ΓΙΑ ΦΗΟ ΕΣΙΝΡΓΗ ΑΟΑΔΡΧΡΧ ΦΡΧ ΕΤΓΡΧ:                                                                                                   

«ΥΧΞΒΡΧΝΕΧΦΙΜΗ ΧΣΡΥΦΗΤΙΠΗ ΜΑΙ ΑΟΑΒΑΘΞΙΥΗ ΔΕΠΙΡΦΗΦΩΟ ΑΟΕΤΓΩΟ ΥΦΡΧΥ ΦΡΞΕΙΥ ΞΕΦΑΣΡΙΗΦΙΜΗΥ 
ΔΤΑΥΦΗΤΙΡΦΗΦΑΥ & ΕΠΩΥΦΤΕΦΕΙΑΥ ΓΡΧΟΡΣΡΙΙΑΥ»με ΡΣΥ: 5030687 

 

Υελίδα 96 από 150 
 

ςυςτθμάτων υποςτιριξθσ (Ρ.Υ.Υ), τθν αναπαραγωγι εντφπων, τθν παραγωγι και διάκεςθ 
τουαναγκαίουεποπτικοφκαιυποςτθρικτικοφυλικοφ 

 Χλοποίθςθενεργειϊν:Αφοράτθνυλοποίθςθτωνςχεδιαςκειςϊνενεργειϊνκαιπαρεμβάςεων. 
 Αξιολόγθςθ των ενεργειϊν: Σεριλαμβάνει ζκκεςθ υλοποίθςθσ με αναφορά ςε κρίςιμουσ 

δείκτεσ όπωσ αρικμόσ ςυμμετεχόντων, αρικμόσ που ολοκλιρωςαν επιτυχϊσ τθν 
Υυμβουλευτικι , πλικοσ ςυνεδριϊν, ςυμπεράςματα κ.α. 
 

v) ροι Χλοποίθςθσ τθσ Υυμβουλευτικισ: 
 Ραρικμόσςυνεδριϊνπουαντιςτοιχείςτονκάκεωφελοφμενοείναι πζντε (5) ςυνεδρίεσ, 

από τισ οποίεσ οι δφο (2) πρϊτεσ είναι ομαδικζσ και κα πραγματοποιθκοφν μετά τθν 
ζναρξθ και ωσ τθ λιξθ τθσ κεωρθτικισ κατάρτιςθσ και οι επόμενεσ τρεισ (3) είναι 
ατομικζσ και κα πραγματοποιθκοφν: θ πρϊτθ μετά τθν ζναρξθ τθσ πρακτικισ άςκθςθσ 
(casestudies) και θ δεφτερθ μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ πρακτικισ άςκθςθσ 
(casestudies) και θ τρίτθ μετά τισ εξετάςεισ πιςτοποίθςθσ και ςε κάκε περίπτωςθ 
εντόσ 30 θμερϊν από τθν ολοκλιρωςθ κατάρτιςθσ. 

 Θχρονικι διάρκεια τθσ κάκε ςυνεδρίασ ορίηεται ςε 45 λεπτάκατά μζςο όρο. 
 Ρι ςυνεδρίεσ τθσ 

ςυμβουλευτικισκαυλοποιθκοφνςεαίκουςεσ,οιοποίεσπρζπειναείναιαδειοδοτθμζνεσ 
ςφμφωνα με το Ο. 4093/2012, παρ. Θ, περιπτ. Θ15, αρικ. 5, να εξαςφαλίηουν 
προςβαςιμότθτα ςεΑΞΕΑ,ςφμφωναμε το νόμο4067/2012(ΦΕΜ79/Α/2012)«Οζοσ 
Ρικοδομικόσ Μανονιςμόσ»καιτισ Ρδθγίεσ του 
ΧπουργείουΣεριβάλλοντοσ,ΕνζργειασκαικλιματικισΑλλαγισ«Υχεδιάηοντασγιαλουσ»κ
αιναβρίςκονταιεντόστθσ Σεριφερειακισ Ενότθτασ Μαςτοριάσ. 

 
Διευκρινίηεταιότιθπαροχιυπθρεςιϊνεπαγγελματικισςυμβουλευτικισκακοδιγθςθσκαγίνειείτ
εμε διά ηϊςθσ (facetoface) ςυναντιςεισ Υυμβοφλων και ωφελοφμενων είτε εξ’ αποςτάςεωσ 
με τθχριςθ ΡΥΥ ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ που τίκενται ςτο ΣΑΤΑΤΦΘΞΑ VIII τθσ 
Διακιρυξθσ 
«Σλαίςιοποιοτικϊνπροδιαγραφϊνγιατονςχεδιαςμόκαιτθνυλοποίθςθςυγχρθματοδοτοφμενων
απότοΕυρωπαϊκόΜοινωνικόΦαμείο(ΕΜΦ)προγραμμάτωνΥυνεχιηόμενθσΕπαγγελματικισΜατάρτι
ςθσ(ΥΕΜ)» 

 
vi) Ανάλυςθ ΜόςτουσΥυμβουλευτικισ: 
 

Α/Α ΣΕΤΙΓΤΑΦΗ ΧΣΗΤΕΥΙΑΥ 

ΥΧΟΕΔΤΙΕΥ 
ΑΟΑ 

ΑΦΡΞΡ            
(α) 

ΑΤΙΘΞΡΥ 
ΩΦΕΝ/ΟΩΟ 

 (β) 

ΜΡΥΦΡΥ ΑΟΑ 
ΥΧΟΕΔΤΙΑ & 
ΑΟΑ ΑΦΡΞΡ     

(γ) 

ΥΧΟΡΝΡ 
ΔΑΣΑΟΗΥ 

(δ)=(α)*(β)*(γ) 

1 Υυμβουλευτικι– ατομικι 
ςυνεδρία 

3 86 30,00 7.740,00 

2 Υυμβουλευτικι– ομαδικι 
ςυνεδρία 4 ατόμων  

2 86 
15,00  

(60,00 ανά 
ςυνεδρία) 

2.640,00 

ΥΧΟΡΝΑ 5   10.380,00 

 
 
3.5 Εκπαιδευτικό Χλικό  
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Ρ ανάδοχοσ τθσ Υφμβαςθσ, αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να παράγει και να διανείμει ςτουσ 
καταρτιηόμενουσ αξιόπιςτο εκπαιδευτικό υλικό. 
 
Φο εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο κα χρθςιμοποιιςει ο Ανάδοχοσ για τθν υλοποίθςθ των 
εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων πρζπει να είναι ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 
 
Φο εκπαιδευτικό υλικό κα ςυνοδεφεται από φάκελο καταρτιηόμενου, μπλοκ ςθμειϊςεων και 
ςτυλό, τα οποία κα διατεκοφν ςε κάκε καταρτιηόμενο (για τα προγράμματα που κα υλοποιθκοφν 
με τθ μζκοδο τθσ δια ηϊςθσ κατάρτιςθσ και τθσ μικτισ κατάρτιςθσ). Φο κόςτοσ του εκπαιδευτικοφ 
υλικοφ βαρφνει τον Ανάδοχο. Ρ Ανάδοχοσ οφείλει να διακζτει εκπαιδευτικό υλικό για όλα τα 
αντικείμενα κατάρτιςθσ που περιλαμβάνονται ςτο ζργο. 
 
Ρ Ανάδοχοσ ςτθν προςφορά του κα πρζπει να: 
α)   αναλφςει τισ προδιαγραφζσ και τουσ τρόπουσ με τα οποία κα παραγάγει το Εκπαιδευτικό 
Χλικό για κακζνα από τα Εκπαιδευτικά Σρογράμματα του ζργου, όπωσ αυτά περιγράφονται ςτθν 
παροφςα Διακιρυξθ  
 
β)    υποβάλλει δείγμα του ςυμβατικοφ εκπαιδευτικοφ υλικοφ για όλατα αντικείμενα κατάρτιςθσ 
(το υποβαλλόμενο δείγμα πρζπει να αφορά κατϋ ελάχιςτον ςτο 25% των ωρϊνγια δφο (2) από  
τα αντικείμενα κατάρτιςθσ που περιλαμβάνονται ςτο ζργο, εξαιρουμζνων των «οριηοντίων» 
ενοτιτων: «Χγεία και αςφάλεια ςτθν εργαςία», «Βαςικζσ αρχζσ εργατικοφ δικαίου», «Βαςικζσ 
αρχζσ λειτουργίασ των επιχειριςεων», «Ενθμζρωςθ για τθν εφαρμογι τθσ αρχισ τθσ μθ 
διάκριςθσ» 
 
Φο εκπαιδευτικό υλικό που κα παράξει και διακζςει ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ, κα πρζπει να 
καλφπτει πλιρωσ τθ κεματολογία των εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων (κεωρθτικισ κατάρτιςθσ 
και πρακτικισ άςκθςθσ μζςω casestudies) και να είναι δομθμζνο ςε εκπαιδευτικζσ ενότθτεσ και 
υποενότθτεσ αυτϊν, με ορκι διάρκρωςθ για τθν καλφτερθ κατανόθςι του. Επιπλζον, πρζπει ςτο 
τζλοσ τθσ κάκε εκπαιδευτικισ ενότθτασ να υπάρχει ςφνοψθ του υλικοφ. 
 
Σροδιαγραφζσ Εκπαιδευτικοφ Χλικοφ 
Σαρακάτω παρουςιάηεται ςχθματικά θ διάρκρωςθ που απαιτείται να ζχει το εκπαιδευτικό υλικό 
εκάςτου εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ. 
 
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «………………………..» 
 
Εκπαιδευτικι ενότθτα 1 «…………………………» 
 Υκοπόσ Εκπαιδευτικισ ενότθτασ 1 
 Σροςδοκϊμενα αποτελζςματα εκπαιδευτικισ ενότθτασ 1 
 Ζννοιεσ – Μλειδιά Εκπαιδευτικισ ενότθτασ 1 

 Εκπαιδευτικι υποενότθτα 1.1 

 Εκπαιδευτικι υποενότθτα 1.2 

 Εκπαιδευτικι υποενότθτα 1.3, κλπ 
 Υφνοψθ εκπαιδευτικισ Ενότθτασ 1 
 Ερωτιςεισ αυτοαξιολόγθςθσ Εκπαιδευτικισ ενότθτασ 1 (min 10) 
 Απαντιςεισ ερωτιςεων αυτοαξιολόγθςθσ Εκπαιδευτικισ ενότθτασ 1 (ςε μορφι 

παραρτιματοσ) 
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Εκπαιδευτικι ενότθτα 2 «…………………………» 
 Υκοπόσ Εκπαιδευτικισ ενότθτασ 2 
 Σροςδοκϊμενα αποτελζςματα εκπαιδευτικισ ενότθτασ 2 
 Ζννοιεσ – Μλειδιά Εκπαιδευτικισ ενότθτασ 2 

 Εκπαιδευτικι υποενότθτα 2.1 

 Εκπαιδευτικι υποενότθτα 2.2 

 Εκπαιδευτικι υποενότθτα 2.3, κλπ 
 Υφνοψθ εκπαιδευτικισ Ενότθτασ 2 
 Ερωτιςεισ αυτοαξιολόγθςθσ Εκπαιδευτικισ ενότθτασ 2 (min 10) 
 Απαντιςεισ ερωτιςεων αυτοαξιολόγθςθσ Εκπαιδευτικισ ενότθτασ 2 (ςε μορφι 

παραρτιματοσ) 
 
Θωσάνωπαρουςίαςθιςχφειγιατοςφνολοτωνεκπαιδευτικϊνενοτιτωνκάκεπρογράμματοσκαι 
γιαόλατα Εκπαιδευτικάπρογράμματα. 
 
Υτο τζλοσ του εκπαιδευτικοφ υλικοφ κα πρζπει να γίνεται παράκεςθ των βιβλιογραφικϊν 
αναφορϊν (ςυμβατικι και διαδικτυακι βιβλιογραφία) για τισ πθγζσ του υλικοφ. 
 
Γενικά, το υλικό κα πρζπει, πζρα από το κείμενο, να ςυμπεριλαμβάνει (ανάλογα και με τθν 
περίπτωςθ) ςχετικζσ εικόνεσ, ςχεδιαγράμματα, γραφιματα, για να είναι όςο το δυνατόν πιο 
ελκυςτικό προσ μελζτθ και να ακολουκεί πιςτά τισ εκπαιδευτικζσ ενότθτεσ του εκάςτοτε 
εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ. 
 
Επιπλζον, ςτα εκπαιδευτικά προγράμματα, που υπάρχουν εξειδικευμζνοι όροι, είναι χριςιμο να 
υπάρχει ςυγκεντρωτικό «Γλωςςάρι» ςθμαντικϊν όρων και επεξιγθςθ αυτϊν. 
 
Φο ςυμβατικό εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο κα χρθςιμοποιιςει ο Ανάδοχοσ για τθν υλοποίθςθ 
των εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων πρζπει να είναι ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, δακτυλογραφθμζνο 
κείμενο, με κανονικά περικϊρια, μζγεκοσ γραμματοςειράσ ζωσ 12 ςτιγμζσ και διάςτιχο ζωσ 1.5, 
ζκταςθσ κατ’ ελάχιςτον δφο (2) Υελίδων Α4 για κάκε ϊρα εκπαίδευςθσ (δεν προςμετρϊνται οι 
ςελίδεσ, ςτο τζλοσ του εκπαιδευτικοφ υλικοφ, που αφοροφν ςτθν παράκεςθ των βιβλιογραφικϊν 
αναφορϊν κακϊσ και ςτο ςυγκεντρωτικό «Γλωςςάρι» ςθμαντικϊν όρων) και να καλφπτει 
πλιρωσ τθ κεματολογία των εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων. 
 
Για τα προγράμματα που κα υλοποιθκοφν με τθ μζκοδο τθσ ςφγχρονθσ τθλεκατάρτιςθσ ο 
Ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να διανείμει ςτουσ ωφελοφμενουσ το ςυμβατικό 
εκπαιδευτικό υλικό ςε θλεκτρονικι μορφι. 
 
3.6 Σεριγραφι τθσ διαδικαςίασ πιςτοποίθςθσ των γνϊςεων και δεξιοτιτων των 

ωφελοφμενων – Σαρουςίαςθ των Υχθμάτων Σιςτοποίθςθσ 
 
Φισ ενζργειεσ Σιςτοποίθςθσ του ζργου κα διενεργιςουν ςυνεργαηόμενοι Φορείσ Σιςτοποίθςθσ 
Σροςϊπων (Φ.Σ.Σ), οι οποίοι είτε είναι διαπιςτευμζνοι ςφμφωνα με το διεκνζσ Σρότυπο ISO/IEC 
17024 ι ιςοδφναμο ι τον ΕΡΣΣΕΣ ι από άλλο ιςοδφναμο οργανιςμό, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 
του ν. 4412/2016, να χορθγοφν πιςτοποιθτικά για τισ ςυγκεκριμζνεσ ειδικότθτεσ που 
περιλαμβάνονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ. 
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Ρ υποψιφιοσ Ανάδοχοσ οφείλει να δθλϊςει τον ςυνεργαηόμενο διαπιςτευμζνο φορζα 
πιςτοποίθςθσ προςϊπων που κα αναλάβει να υλοποιιςει τθν πιςτοποίθςθ των ωφελουμζνων 
και να προςκομίςει ςχετικό ςυμφωνθτικό ςυνεργαςίασ. Θ διαπίςτευςθ του Φορζα πρζπει να 
είναι ςε ιςχφ κατά τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ προςφοράσ. 
 
Ρι ενζργειεσ Σιςτοποίθςθσ τθσ Υφμβαςθσ κα διεξαχκοφν με αυτοπρόςωπθ παρουςία ςε τάξθ ι 
εξ αποςτάςεωσ, μζςω διαδικτυακοφ ςυςτιματοσ επιτιρθςθσ, οι προδιαγραφζσ του οποίου κα 
πρζπει να ζχουν εγκρικεί από το Εκνικό Υφςτθμα Διαπίςτευςθσ. 
ΥεαυτιτθνπερίπτωςθοΦ.Σ.Σ.υποχρεοφταιναδιακζςειςχετικόlinkκαικωδικόπρόςβαςθσςτθνΑνακ
ζτουςαΑρχιϊςτεναείναιδυνατιθδιενζργεια επαλθκεφςεων 
 
O υποψιφιοσ ανάδοχοσ ι ςε περίπτωςθ ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ εταιρειϊν (τα μζλθ) που 
δραςτθριοποιείται/νται ωσ πάροχοσ/οι Εκπαίδευςθσ και Ματάρτιςθσ  δεν μπορεί να ταυτίηονται 
με τουσ Φορείσ  πιςτοποίθςθσ προςϊπων   που αναλαμβάνουν να υλοποιιςουν τθν πιςτοποίθςθ 
των ωφελουμζνων. 
 
Ρ υποψιφιοσ Ανάδοχοσ οφείλει να αναλφςει το ςφςτθμα και τα ςτάδια τθσ διαδικαςίασ 
πιςτοποίθςθσ των καταρτιςκζντων ςε όρουσ διακεςιμότθτασ, επάρκειασ και εφικτότθτασ. 
 
Φα διαπιςτευμζνα Υχιματα Σιςτοποίθςθσ, μζςω των οποίων, ο ςυνεργαηόμενοσ με τον 
υποψιφιο Ανάδοχο, Φορζασ Σιςτοποίθςθσ Σροςϊπων, κα υλοποιιςει τισ ενζργειεσ 
πιςτοποίθςθσ των καταρτιςκζντων πρζπει να ςυνάδουν, αφενόσ με τα κεματικά αντικείμενα 
κατάρτιςθσ και αφετζρου με το γνωςτικό περιεχόμενο των προγραμμάτων κατάρτιςθσ που κα 
υλοποιθκοφν ςτο πλαίςιο του ζργου. 
 
Υτο πλαίςιο τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ οι υποψιφιοι ανάδοχοι οφείλουν - να 
ςυμπεριλάβουν ςτθν Σροςφορά τουσ Υχιματα Σιςτοποίθςθσ για όλεσ τισ ειδικότθτεσ που 
περιλαμβάνονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ. 
 
Φο γνωςτικό περιεχόμενο των Σρογραμμάτων Ματάρτιςθσ που προβλζπεται να υλοποιθκοφν ςτο 
πλαίςιο του Ζργου δράςθσ ςυνάδει με τα κάτωκι Υχιματα Σιςτοποίθςθσ, κακϊσ καλφπτει το 
αντικείμενο των εργαςιϊν, εργαςιακϊν κακθκόντων, γνϊςεων και δεξιοτιτων που απαιτοφν και 
εξετάηουν τα εν λόγω Υχιματα Σιςτοποίθςθσ. 
 

 ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ ΜΑΦΑΤΦΙΥΗΥ-ΘΕΞΑΦΙΜΡ 
ΑΟΦΙΜΕΙΞΕΟΡ ΜΑΦΑΤΦΙΥΗΥ 

ΕΟΔΕΙΜΦΙΜΡ ΥΧΗΞΑ  
ΣΙΥΦΡΣΡΙΗΥΗΥ 

ΘΕΩΤΗΦΙΜΗ 
ΕΠΕΦΑΥΗ 

ΥΧΓΧΤΡΟΕΥ ΦΕΧΟΡΝΡΓΙΕΥ ΜΑΙ 
ΦΕΧΟΡΦΤΡΣΙΕΥ ΥΦΘΟ ΣΑΤΑΓΩΓΘ 
ΣΤΡΛΡΟΦΩΟ ΓΡΧΟΑΥ 

«ΓΡΧΟΡΣΡΙΡΥ - 
ΓΡΧΟΡΦΕΧΟΙΦΘΥ 

ΟΑΙ 

ΕΠΑΓΩΓΙΜΡ ΕΞΣΡΤΙΡ & ΕΟΙΥΧΧΥΘ 
ΕΠΩΥΦΤΕΦΕΙΑΥ ΕΣΙΧΕΙΤΘΥΕΩΟ ΣΑΤΑΓΩΓΘΥ 
& ΕΞΣΡΤΙΑΥ ΣΤΡΛΡΟΦΩΟ ΓΡΧΟΑΥ 

ΥΦΕΝΕΧΡΥ ΕΠΑΓΩΓΙΜΡΧ – 
ΔΙΕΘΟΡΧΥ ΕΞΣΡΤΙΡΧ 

ΟΑΙ 

ΔΙΑΥΦΑΝΙΥΘ ΣΡΙΡΦΘΦΑΥ ΥΦΘΟ ΣΑΤΑΓΩΓΘ 
ΣΤΡΛΡΟΦΩΟ ΓΡΧΟΑΥ 

ΥΦΕΝΕΧΡΥ ΣΡΙΡΦΘΦΑΥ ΟΑΙ 

 
 
Φα υποβαλλόμενα Υχιματα, κα πρζπει να περιλαμβάνουν/πλθροφν  – τουλάχιςτον - τα κάτωκι: 
 
Α) Για τα ιδθ εγκεκριμζνα ςχιματα: 
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α. Υχετικζσ εγκρίςεισ ι διαπιςτεφςεισ από τον ΕΡΣΣΕΣ ι άλλο αναγνωριςμζνο φορζα είτε 
διαπίςτευςθ ςφμφωνα με το Σρότυπο ISO/IEC 17024 ι ιςοδφναμο για τα υποβαλλόμενα 
Υχιματα Σιςτοποίθςθσ. 

 
Β) Για τα ςχιματα που ζχουν υποβλθκεί προσ ζγκριςθ / διαπίςτευςθ αλλά δεν τθν ζχει λάβει 
ακόμθ: 

α. Αρικμόσ πρωτοκόλλου του υποβλθκζντοσ φακζλου αίτθςθσ ζγκριςθσ / διαπίςτευςθσ και το 
αντίγραφο του ςχετικοφ παραβόλου (από τον ΕΥΧΔ ι τον ΕΡΣΣΕΣ ι ιςοδφναμο).  

β. Σεριεχόμενο του Υχιματοσ Σιςτοποίθςθσ: 
 όνομα του ςχιματοσ και πεδίο αυτοφ, ανάλογα με τισ ειδικότθτεσ που περιλαμβάνονται 

ςτθν παροφςα Διακιρυξθ 
 περιγραφι των εργαςιακϊν κακθκόντων 
 περιγραφι των πικανϊν διαβακμίςεων - επιπζδων πιςτοποίθςθσ και περιγραφι των 

γνωςτικϊν κεφαλαίων που αντιςτοιχοφν ςτθν ανωτζρω περιγραφι 
 περιγραφι των προςωπικϊν ι / και φυςικϊν χαρακτθριςτικϊν του υποψθφίου (όπου 

απαιτείται) 
 περιγραφι των προαπαιτοφµενων διαδροµισ πιςτοποίθςθσ (πχ εκπαιδευτικό 

πρόγραµµα, επίπεδο εκπαίδευςθσ κ.λ.π.) 
 περιγραφι του κϊδικα δεοντολογίασ 
 περιγραφι των κριτιριων για αρχικι πιςτοποίθςθ, για επαναπιςτοποίθςθ (π.χ. βάςθ 

επιτυχίασ, μζκοδοι και χρόνοσ εξζταςθσ κ.λ.π.) 
γ. «Φράπεηα» ερωτιςεων πιςτοποίθςθσ (min. 100 ερωτιςεισ) 

 
Γ) Για τα ςχιματα που δεν ζχουν εγκρικεί και δεν ζχουν ακόμθ υποβλθκεί προσ ζγκριςθ (ςτον 
ΕΥΧΔ ι τον ΕΡΣΣΕΣ ι ιςοδφναμο): 

α. Σεριεχόμενο του Υχιματοσ Σιςτοποίθςθσ: 
 όνομα του ςχιματοσ και πεδίο αυτοφ, ανάλογα με τισ ειδικότθτεσ που περιλαμβάνονται 

ςτθν παροφςα Διακιρυξθ 
 περιγραφι των εργαςιακϊν κακθκόντων 
 περιγραφι των πικανϊν διαβακμίςεων - επιπζδων πιςτοποίθςθσ και περιγραφι των 

γνωςτικϊν κεφαλαίων που αντιςτοιχοφν ςτθν ανωτζρω περιγραφι 
Εφ’ όςον υπάρχουν και ςτον βακμό που υπάρχουν:  
 περιγραφι των προςωπικϊν ι / και φυςικϊν χαρακτθριςτικϊν του υποψθφίου (όπου 

απαιτείται) 
 περιγραφι των προαπαιτοφµενων διαδροµισ πιςτοποίθςθσ (πχ εκπαιδευτικό 

πρόγραµµα, επίπεδο εκπαίδευςθσ κ.λ.π.) 
 περιγραφι του κϊδικα δεοντολογίασ 
 περιγραφι των κριτιριων για αρχικι πιςτοποίθςθ, για επαναπιςτοποίθςθ (π.χ. βάςθ 

επιτυχίασ, μζκοδοι και χρόνοσ εξζταςθσ κ.λ.π.) 
β. «Φράπεηα» ερωτιςεων πιςτοποίθςθσ (min. 100 ερωτιςεισ) (θ υποβολι τθσ «Φράπεηασ» 

ερωτιςεων ΔΕΟ είναι προαιρετικι). 
 
ΙΙ.  Διαπιςτευμζνο διαδικτυακό ςφςτθμα επιτιρθςθσ από το Εκνικό Υφςτθμα Διαπίςτευςθσ, για 
τθ διενζργεια των εξετάςεων Σιςτοποίθςθσ και με τθ μζκοδο τθσ εξ αποςτάςεωσ εξζταςθσ 
/επιτιρθςθσ. 
 
 
4 ΣΑΜΕΦΑ ΕΤΓΑΥΙΑΥ – ΣΑΤΑΔΡΦΕΑ  
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4.1 Σεριγραφι Σακζτων Εργαςίασ 
Θ υλοποίθςθ των δράςεων τουYποζργου 2 τθσ πράξθσ «Υυμβουλευτικι Χποςτιριξθ και 
Αναβάκμιςθ Δεξιοτιτων Ανζργων ςτουσ Φομείσ Ξεταποιθτικισ Δραςτθριότθτασ & 
Εξωςτρζφειασ Γουνοποιίασ» με κωδικό ΡΣΥ 5030687, ςτο Ε.Σ. «Δυτικι Ξακεδονία 2014-2020», 
κα πραγματοποιθκεί από τονανάδοχοπου κα επιλεγεί και καυλοποιθκοφνμζςωτωνπαρακάτω 
πακζτωνεργαςίασ(ΣΕ): 

 ΣΕ2.1: Δράςεισ Σλθροφόρθςθσ και Δθμοςιότθτασ 
 ΣΕ2.2: Επιλογι Ωφελοφμενων Ανζργων 
 ΣΕ2.3: Ματάρτιςθ Ωφελοφμενων Ανζργων 
 ΣΕ2.4: Σιςτοποίθςθ Γνϊςεων και Δεξιοτιτων Ωφελοφμενων Ανζργων 
 ΣΕ2.5: Υυμβουλευτικι Επιχειρθματικότθτασ 

 
Αναλυτικά: 

 

 ΣΕ2.1: Δράςεισ Σλθροφόρθςθσ και Δθμοςιότθτασ, με κφριεσ εργαςίεσ: 
 Δθμοςιότθτα ζργου για τθν προςζλκυςθ ωφελουμζνων 
 
 ΣΕ2.2: Επιλογι Ωφελοφμενων Ανζργων: 

Θ ανάπτυξθ ενεργειϊν επιλογισ ωφελοφμενων αποτελεί υποχρεωτικι διαδικαςία, τθν οποία 
αναλαμβάνει ο Ανάδοχοσ, και θ ολοκλιρωςι τθσ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν ζναρξθ τθσ 
κατάρτιςθσ. Μφριεσ εργαςίεσ του πακζτου είναι: 
 Επιλογι των ωφελοφμενων με βάςθ μοριοδοτοφμενα κριτιρια 
 Ματάταξθ υποψιφιων με βάςθ τθ βακμολογία μοριοδότθςθσ των κριτθρίων επιλογισ 
 Ζκδοςθ Σρακτικϊν Επιλογισ / Σροςωρινοφ και Ρριςτικοφ Σίνακα κατάταξθσ υποψθφίων 

ωφελουμζνων 
 

 ΣΕ2.3: Ματάρτιςθ Ωφελοφμενων Ανζργων, με κφριεσ εργαςίεσ: 
 Σροετοιμαςία τθσ υλοποίθςθσ των προγραμμάτων Ματάρτιςθσ 
 Χποβολι παραδοτζων ζναρξθσ ςτον δικαιοφχο τθσ πράξθσ 
 Χλοποίθςθ, Σαρακολοφκθςθ, Αξιολόγθςθ των προγραμμάτων Ματάρτιςθσ 
 Ματαβολι εκπαιδευτικοφ επιδόματοσ 
 Χποβολι εντφπων αποπλθρωμισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι τθσ Υφμβαςθσ. 
 
 ΣΕ2.4: Σιςτοποίθςθ Γνϊςεων και Δεξιοτιτων Ωφελοφμενων Ανζργων 

Αφορά εργαςίεσ προετοιμαςίασ, διεξαγωγισ εξετάςεων πιςτοποίθςθσ γνϊςεων και δεξιοτιτων 
καταρτιςκζντων ωφελοφμενων του ζργου, που διενεργοφνται μετά τθν ολοκλιρωςθ κάκε 
προγράμματοσ κατάρτιςθσ, από διαπιςτευμζνο/ουσ Φορζα/εισ Σιςτοποίθςθσ Σροςϊπων 
(Φ.Σ.Σ.), ςφμφωνα με το διεκνζσ πρότυπο ISO /IEC 17024 ι ιςοδφναμο ι τον ΕΡΣΣΕΣ, ςτθ βάςθ 
τυποποιθμζνων αναγνωριςμζνων διαδικαςιϊν, με τον/τουσ οποίο/ουσ απαιτείται  να 
ςυνεργαςτεί ο Ανάδοχοσ τθσ Υφμβαςθσ. 
 
 ΣΕ2.5: Υυμβουλευτικι Επιχειρθματικότθτασ 

Αφορά εργαςίεσ προετοιμαςίασ και υλοποίθςθσ ςυνζδριϊν ομαδικισ και ατομικισ 
ςυμβουλευτικισ. 
 
 
4.2 Σαραδοτζα Ζργου 

 

ΣΑΤΑΔΡΦΕΤΑ ΥΧΟΡΝΙΜΡΧ ΕΤΓΡΧ 
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Ξετά τθν κατακφρωςθ του Ζργου και τθν υπογραφι τθσ Υφμβαςθσ, για τθ πιςτοποίθςθ του 
φυςικοφ αντικειμζνου, ο Ανάδοχοσ οφείλει να υποβάλλει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, τα παρακάτω 
Σαραδοτζα : 
 
α. ΣΤΙΟ ΑΣΡ ΦΗΟ ΕΟΑΤΠΗ ΦΡΧ ΕΤΓΡΧ 
1. Φα Σαραδοτζα του ΣΕ2.1: Δράςεισ Σλθροφόρθςθσ και Δθμοςιότθτασ: Ξε τθν ολοκλιρωςθ 
τθσ διαδικαςίασ επιλογισ ωφελουμζνων (για κάκε κφκλο πρόςκλθςθσ ωφελουμζνων) και το 
αργότερο εντόσ τριϊν (3) θμερϊν, υποβάλλονται από τον Ανάδοχο θλεκτρονικά και 
παραδίδονται ςε φυςικό αρχείο: 
 Ξία Δθμοςίευςθ Σερίλθψθσ Σρόςκλθςθσ για Χποβολι Αιτιςεων Υυμμετοχισ Χποψιφιων,ςε 

ζντυπο τφπο 
 Ζντυπουλικό ενθμζρωςθσ (δείγμα) 
 Θλεκτρονικι διεφκυνςθ Ιςτοςελίδασ του ζργου 

 
2.  Φα Σαραδοτζα του ΣΕ2.2: Επιλογι Ωφελοφμενων Ανζργων: Ξε τθν ολοκλιρωςθ τθσ 
διαδικαςίασ επιλογισ ωφελουμζνων (για κάκε κφκλο πρόςκλθςθσ ωφελουμζνων) και το 
αργότερο εντόσ τριϊν (3) θμερϊν, υποβάλλονται από τον Ανάδοχο θλεκτρονικά και 
παραδίδονται ςε φυςικό αρχείο: 
 Σρακτικά επιλογισ ωφελοφμενων και Ματαςτάςεισ επιλεγζντων Ωφελοφμενων 

 
β. ΜΑΦΑ ΦΗΟ ΧΝΡΣΡΙΗΥΗ ΦΡΧ ΕΤΓΡΧ Ρ ΑΟΑΔΡΧΡΥ ΧΣΡΒΑΝΕΙ ΥΦΗΟ ΑΟΑΘΕΦΡΧΥΑ 
ΑΤΧΗ: 
Θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα να υποβάλλει προσ τον ανάδοχο ςχόλια 
καιπαρατθριςεισεπί των υποβλθκζντων παραδοτζων καιναηθτιςειαπό τον ανάδοχο 
τθςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ των παραδοτζων που υπζβαλε. Ξπορεί επίςθσ να ηθτιςει απότον 
ανάδοχο να υποβάλλει ςυμπλθρωματικά ζγγραφα και ςτοιχεία για τθν τεκμθρίωςθ 
τουπεριεχομζνουτωνπαραδοτζων. 
 

Φο αργότερο εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθ ςυμπλιρωςθ κάκε θμερολογιακοφ μθνόσ, μετά τθν 
ζναρξθ των ενεργειϊν Υυμβουλευτικισ - Ματάρτιςθσ – Σιςτοποίθςθσ προσ τουσ ωφελοφμενουσ, ο 
Ανάδοχοσ υποβάλλει ενθμερωτικά Ξθνιαία Δελτία Σαρακολοφκθςθσ ςωρευτικά που 
περιλαμβάνουν πλθροφορίεσ για τθν πρόοδο υλοποίθςθσ του ζργου, κατά το μινα αναφοράσ 
και Χποζργο και ακροιςτικά από τθν ζναρξθ του ζργου, ςε ότι αφορά ςτισ ενζργειεσ:  
 

 Ματάρτιςθσ (Θεωρθτικισ Ματάρτιςθσ και Σρακτικισ άςκθςθσ μζςω casestudies) (Αρικμόσ 
ωφελουμζνων, πλικοσ υλοποιθκειςϊν Α/Ω κατάρτιςθσ, αντίςτοιχοι δείκτεσ % υλοποίθςθσ), 

 Σιςτοποίθςθσ (αρικμόσ ςυμμετεχόντων που ςυμμετείχαν ςε εξετάςεισ, αντίςτοιχοι δείκτεσ % 
υλοποίθςθσ, αποτελζςματα).  

 Υυμβουλευτικισ Επιχειρθματικότθτασ (Αρικμόσ Ωφελουμζνων, πλικοσ υλοποιθκειςϊν Α/Ω 
Υυνεδριϊν Υυμβουλευτικισ, αντίςτοιχοι δείκτεσ % υλοποίθςθσ) 

 

Φα ωσ άνω Ξθνιαία Δελτία Σαρακολοφκθςθσ, υποβάλλονται ζωσ τθν ολοκλιρωςθ του φυςικοφ 
αντικειμζνου του Ζργου. Φα παραπάνω Ξθνιαία Δελτία Σαρακολοφκθςθσ που υποβάλλονται 
από τον ανάδοχο υπζχουν κζςθ Χπεφκυνθσ Διλωςθσ 
 
γ. ΞΕ ΦΗ ΝΗΠΗ ΦΡΧ ΕΤΓΡΧ Ρ ΑΟΑΔΡΧΡΥ ΧΣΡΒΑΝΕΙ ΥΦΗΟ ΑΟΑΘΕΦΡΧΥΑ ΑΤΧΗ:  
Φο αργότερο  εντόσ ενόσ (1) μθνόσ μετά τθ λιξθ τθσ τελευταίασ (επαν)εξζταςθσ πιςτοποίθςθσ 
 Διλωςθ ολοκλιρωςθσ του Ζργου. 
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4.3 ΕΣΙΞΕΤΡΧΥ ΣΑΤΑΔΡΦΕΑ ΖΤΓΡΧ 
 

Χλικό τεκμθρίωςθσ τθσ υλοποίθςθσ του Φυςικοφ Αντικειμζνου του ζργου: 
 

 ΣΕ2.3: Ματάρτιςθ Ωφελοφμενων Ανζργων 
 

Σριν τθν ζναρξθ κάκε Φμιματοσ κατάρτιςθσ 
 

α. Για τα τμιματα ςυμβατικισ δια ηώςθσ Κατάρτιςθσ (ςτθν τάξθ facetoface) 
Φο αργότερο πζντε (5) θμζρεσ πριν τθν ζναρξθ κάκε Φμιματοσ κατάρτιςθσ ςυμπλθρϊνονται από 
τον Ανάδοχο και αποςτζλλονται(εντφπωσ ι μεψθφιακϊσ ιςοδφναμοτρόπο) 
ςτθνΑνακζτουςαΑρχι: 

1. Διλωςθ ζναρξθσ υλοποίθςθσ προγράμματοσ κατάρτιςθσ με τα εξισ ςτοιχεία: 
 Υτοιχεία τμιματοσ 
 Υτοιχεία δομισ υλοποίθςθσ  
 Υτοιχεία υπεφκυνου τμιματοσ 

 

2. Αναλυτικό ωρολόγιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ςτο οποίο κα αναγράφεται ο εκπαιδευτισ 
και ο αναπλθρωτισ    

 

3. Ματάςταςθ καταρτιηόμενων, με τα ςτοιχεία τουσ και δείγμα υπογραφισ τουσ. Υε 
περίπτωςθ αντικατάςταςθσ των καταρτιηομζνων, θ αντικατάςταςθ αυτι κα πρζπει να 
γνωςτοποιθκεί εγκαίρωσ και εγγράφωσ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι. 

 

4. Ματάςταςθ εκπαιδευτϊν και αναπλθρωτϊν, με τα ςτοιχεία τουσ και δείγμα υπογραφισ 
τουσ. Υε περίπτωςθ αντικατάςταςθσ των εκπαιδευτϊν του τμιματοσ, θ αντικατάςταςθ 
αυτι κα πρζπει να γνωςτοποιθκεί εγκαίρωσ και εγγράφωσ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, θ 
οποία μπορεί να απορρίψει τθν αλλαγι αυτι, εφόςον υπάρχει απόκλιςθ από τθν Φεχνικι 
Σροςφορά, με γνωςτοποίθςθ ςτον Ανάδοχο φορζα. 

 

5. Υυμφωνθτικό παραχϊρθςθσ χριςθσ/ μίςκωςθσ τθσ δομισ τρίτου, ςε περίπτωςθ 
υλοποίθςθσ προγράμματοσ εκτόσ των δομϊν του Αναδόχου (Φο ςυμφωνθτικό 
υποβάλλεται άπαξ για τθν κάκε δομι με τθν ζναρξθ του 1ου προγράμματοσ κατάρτιςθσ). 
 

6. Υυμφωνθτικό με το φορζα πιςτοποίθςθσ εφόςον ο Φ.Σ.Σ. είναι υπεργολάβοσ. (Φο 
ςυμφωνθτικό υποβάλλεται  μία φορά κατά τθν υποβολι των εντφπων ζναρξθσ  του 1ου 
τμιματοσ) 
 

 

Υε περίπτωςθ εκπρόκεςμθσ ι πλθμμελοφσ υποβολισ των ανωτζρω ι αναντιςτοιχίασ των 
ανωτζρω ςτοιχείων με τθν τεχνικι προςφορά ι με τθ διακιρυξθ ι με τθ ςφμβαςθ, με τθρθτι 
επιφφλαξθ άλλων δικαιωμάτων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, όπωσ ορίηονται ςτθν παροφςα, θ 
Ανακζτουςα Αρχι δφναται εγγράφωσ να απορρίψει τθ δθλωκείςα ζναρξθ, με αποτζλεςμα τθν 
αναςτολι τθσ ζναρξθσ του Φμιματοσ. 
 
β. Για τα Τμιματα τθλεκατάρτιςθσ (ςφγχρονθσ τθλεκατάρτιςθσ) 
Φο αργότερο πζντε (5) θμζρεσ πριν τθν ζναρξθ κάκε Φμιματοσ κατάρτιςθσ ςυμπλθρϊνονται από 
τον Ανάδοχο και αποςτζλλονται(εντφπωσ ι μεψθφιακϊσ ιςοδφναμοτρόπο) 
ςτθνΑνακζτουςαΑρχι: 
1. Διλωςθ ζναρξθσ υλοποίθςθσ Φμιματοσ τθλεκατάρτιςθσ με τα εξισ ςτοιχεία: 

 Υτοιχεία Φμιματοσ 
 Υτοιχεία Χπευκφνου Φμιματοσ 
 Θλεκτρονικι διεφκυνςθ τθσ πλατφόρμασ τθλεκατάρτιςθσ 
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 Επίςθσ αποςτζλλονται και κωδικοί πρόςβαςθσ ϊςτε να δφναται θ Ανακζτουςα Αρχι 
και θ Διαχειριςτικι Αρχι να ελζγχει οποιαδιποτε ςτιγμι τθν υλοποίθςθ των 
Σρογραμμάτων και να εξάγει αναφορζσ 

2. Αναλυτικό ωρολόγιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, ςτο οποίο αναγράφεται ο εκπαιδευτισ / 
αναπλθρωτισ  

 

3. Ματάςταςθ καταρτιηομζνων. Θ κατάςταςθ κα αναφζρει τα πλιρθ ςτοιχεία τουσ, και το 
username εκάςτου χριςτθ ςτθν πλατφόρμα τθλεκατάρτιςθσ. Υε περίπτωςθ 
αντικατάςταςθσ των καταρτιηομζνων, θ αντικατάςταςθ αυτι κα πρζπει να γνωςτοποιθκεί 
εγκαίρωσ και εγγράφωσ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι. 
 

4. Ματάςταςθ εκπαιδευτϊν και των αναπλθρωτϊν τουσ που ζχουν οριςτεί για το 
εκπαιδευτικό τμιμα με τα ςτοιχεία τουσ, και το username εκάςτου χριςτθ ςτθν 
πλατφόρμα τθλεκατάρτιςθσ. Υε περίπτωςθ αντικατάςταςθσ των εκπαιδευτϊν του 
τμιματοσ, θ αντικατάςταςθ αυτι κα πρζπει να γνωςτοποιθκεί εγκαίρωσ και εγγράφωσ 
ςτθν Ανακζτουςα Αρχι (κατ’ ελάχιςτον ζωσ 2 ϊρεσ πριν τθν ζναρξθ του μακιματοσ 
κατάρτιςθσ), θ οποία μπορεί να απορρίψει τθν αλλαγι αυτι, εφόςον υπάρχει απόκλιςθ 
από τθν Φεχνικι Σροςφορά, με γνωςτοποίθςθ ςτον Ανάδοχο φορζα. 
 

5. Υυμφωνθτικό με το φορζα πιςτοποίθςθσ εφόςον ο Φ.Σ.Σ. είναι υπεργολάβοσ. (Φο 
ςυμφωνθτικό υποβάλλεται  μία φορά κατά τθν υποβολι των εντφπων ζναρξθσ  του 1ου 
τμιματοσ) 
 

6. Ϊρεσ λειτουργίασ του Helpdesk Φεχνικισ Χποςτιριξθσ (με τθν υποβολι του 1ου 
προγράμματοσ τθλεκατάρτιςθσ) 
 

7. ΞεκοδολογίαπαροχιστεχνικισυποςτιριξθστωνΕκπαιδευομζνωναπότοHelpDeskΦεχνικισΧπ
οςτιριξθσ (με τθν υποβολι του 1ου προγράμματοσ τθλεκατάρτιςθσ) 

 
 

γ. Για τα τμιματα μικτισ κατάρτιςθσ (ςυνδυαςμόσ ςυμβατικισ κατάρτιςθσ και ςφγχρονθσ  
τθλεκατάρτιςθσ)    
Φο αργότερο πζντε (5) θμζρεσ πριν τθν ζναρξθ κάκε Φμιματοσ κατάρτιςθσ ςυμπλθρϊνονται από 
τον Ανάδοχο και αποςτζλλονται(εντφπωσ ι μεψθφιακϊσ ιςοδφναμοτρόπο) 
ςτθνΑνακζτουςαΑρχι: 
1. Διλωςθ ζναρξθσ υλοποίθςθσ Φμιματοσ μικτισκατάρτιςθσ με τα εξισ ςτοιχεία: 

 Υτοιχεία Φμιματοσ 
 Υτοιχεία Χπευκφνου Φμιματοσ 
 Υτοιχεία τθσ δομισ, ςτθν οποία βρίςκεται θ αίκουςα υλοποίθςθσ τθσ ςυμβατικισ 

κατάρτιςθσ   
 Θλεκτρονικι διεφκυνςθ τθσ πλατφόρμασ τθλεκατάρτιςθσ 
 Επίςθσ, αποςτζλλονται Μωδικοί πρόςβαςθσ για τθν Ανακζτουςα Αρχι και τθ 

Διαχειριςτικι αρχι, ϊςτε να δφναται θ Ανακζτουςα Αρχι και θ Διαχειριςτικι Αρχι 
να ελζγχουν οποιαδιποτε ςτιγμι τθν υλοποίθςθ των Σρογραμμάτων και να εξάγουν 
αναφορζσ 

2. Αναλυτικό ωρολόγιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, ςτο οποίο αναγράφεται ο εκπαιδευτισ με 
τον αναπλθρωτι του. 
 

3. Ματάςταςθ καταρτιηομζνων. Θ κατάςταςθ κα αναφζρει τα πλιρθ ςτοιχεία τουσ,  και το 
username εκάςτου χριςτθ ςτθν πλατφόρμα τθλεκατάρτιςθσ. Υε περίπτωςθ αντικατάςταςθσ 
των καταρτιηομζνων, θ αντικατάςταςθ αυτι κα πρζπει να γνωςτοποιθκεί εγκαίρωσ και 
εγγράφωσ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι. 
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4. Ματάςταςθ εκπαιδευτϊν και των αναπλθρωτϊν τουσ που ζχουν οριςτεί για το εκπαιδευτικό 
τμιμα με τα ςτοιχεία τουσ, και το username εκάςτου χριςτθ ςτθν πλατφόρμα 
τθλεκατάρτιςθσ. Υε περίπτωςθ αντικατάςταςθσ των εκπαιδευτϊν του τμιματοσ, θ 
αντικατάςταςθ αυτι κα πρζπει να γνωςτοποιθκεί εγκαίρωσ και εγγράφωσ ςτθν Ανακζτουςα 
Αρχι (κατ’ ελάχιςτον ζωσ 2 ϊρεσ πριν τθν ζναρξθ του μακιματοσ κατάρτιςθσ), θ οποία 
μπορεί να απορρίψει τθν αλλαγι αυτι, εφόςον υπάρχει απόκλιςθ από τθν Φεχνικι 
Σροςφορά, με γνωςτοποίθςθ ςτον Ανάδοχο φορζα. 
 

5. Υυμφωνθτικό παραχϊρθςθσ χριςθσ / μίςκωςθσ τθσ δομισ τρίτου, ςε περίπτωςθ 
υλοποίθςθσ προγράμματοσ εκτόσ των δομϊν του Αναδόχου για τισ ϊρεσ ςυμβατικισ δια 
ηϊςθσ κατάρτιςθσ. (Φο ςυμφωνθτικό υποβάλλεται άπαξ για τθν κάκε δομι με τθν ζναρξθ 
του 1ου προγράμματοσ κατάρτιςθσ). 
 

6. Υυμφωνθτικό με το φορζα πιςτοποίθςθσ εφόςον ο Φ.Σ.Σ. είναι υπεργολάβοσ. (Φο 
ςυμφωνθτικό υποβάλλεται  μία φορά κατά τθν υποβολι των εντφπων ζναρξθσ  του 1ου 
τμιματοσ) 
 

7. Ϊρεσ λειτουργίασ του Helpdesk Φεχνικισ Χποςτιριξθσ (με τθν υποβολι του 1ου 
προγράμματοσ τθλεκατάρτιςθσ) 
 

8. ΞεκοδολογίαπαροχιστεχνικισυποςτιριξθστωνΕκπαιδευομζνωναπότοHelpDeskΦεχνικισΧπο
ςτιριξθσ (με τθν υποβολι του 1ου προγράμματοσ τθλεκατάρτιςθσ) 

 
 

Οι ειδικότεροι όροι και προχποκζςεισ τθσ παροχισ υπθρεςιϊν τθλεκατάρτιςθσ (ενδεικτικά: 
προδιαγραφζσ ςυςτθμάτων, υποδομϊν και τεχνικισ υποςτιριξθσ Φθλεκατάρτιςθσ, 
προδιαγραφζσ μακθμάτων, καταγραφι και εξαγωγι δεδομζνων (reports), εκπαιδευτικι 
υποςτιριξθ των Εκπαιδευομζνων κ.λπ.) κακορίηονται ςτισ : 

 “Σροδιαγραφζσ υλοποίθςθσ ςυγχρθματοδοτοφμενων προγραμμάτων Υυνεχιηόμενθσ 
Επαγγελματικισ Ματάρτιςθσ ((ΥΕΜ) με τθ μζκοδο τθσ εξ αποςτάςεωσ κατάρτιςθσ μζςω 
διαδικτφου (τθλεκατάρτιςθσ/e-learning)” του Σαραρτιματοσ VIII τθσ Διακιρυξθσ “ 
Σλαίςιο ποιοτικϊν προδιαγραφϊν για τον ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ 
ςυγχρθματοδοτοφμενων από το Ευρωπαϊκό Μοινωνικό Φαμείο (ΕΜΦ) προγραμμάτων 
Υυνεχιηόμενθσ Επαγγελματικισ Ματάρτιςθσ (ΥΕΜ)”. 

 

Υε περίπτωςθ εκπρόκεςμθσ ι πλθμμελοφσ υποβολισ των ανωτζρω ι αναντιςτοιχίασ των 
ανωτζρω ςτοιχείων με τθν τεχνικι προςφορά ι με τθ διακιρυξθ ι με τθ ςφμβαςθ, με τθρθτι 
επιφφλαξθ άλλων δικαιωμάτων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, όπωσ ορίηονται ςτθν παροφςα, θ 
Ανακζτουςα Αρχι δφναται εγγράφωσ να απορρίψει τθ δθλωκείςα ζναρξθ, με αποτζλεςμα τθν 
αναςτολι τθσ ζναρξθσ του Φμιματοσ. 
 
Ματά τθν διάρκεια υλοποίθςθσ κάκε Φμιματοσ Ματάρτιςθσ 
Υυγκεντρωτικζσ Ξθνιαίεσ Εκκζςεισ Σροόδου (ςυγκεντρωτικοί πίνακεσ με αναφορζσ για το 
ςφνολο του φυςικοφ αντικειμζνου: πλικοσ ωφελοφμενων που εντάχκθκαν και ςε τι φάςθ 
βρίςκονται, ϊρεσ που ζχουν υλοποιθκεί, απουςίεσ/αποχωριςεισ, % υλοποίθςθσ ανά ενάργεια, 
ςυμμετοχι ςτισ εξετάςεισ πιςτοποίθςθσ,  κλπ.) 
 

Ρ Ανάδοχοσ υποχρεοφται το αργότερο εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ πζντε (5) εργάςιμων 
θμερϊν μετά τθν ολοκλιρωςθ του 10% των ωρϊν διδαςκαλίασ  του τμιματοσ κατάρτιςθσ 
υποβάλλει (εντφπωσ ι μεψθφιακϊσ ιςοδφναμοτρόπο) ςτθν Ανακζτουςα Αρχι:  
 Ενυπόγραφα  ςυμφωνθτικά με τουσ καταρτιηόμενουσ ςε θλεκτρονικι μορφι  ι ςτθν 

περίπτωςθ που αυτό δεν είναι δυνατόν λόγω των κυβερνθτικϊν μζτρων για τον 
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περιοριςμό του κορωνοϊοφ ςυμφωνθτικά με τουσ καταρτιηόμενουσ ςε θλεκτρονικι 
μορφι που κα ςυνοδεφονται με Θλεκτρονικι Χπεφκυνθ διλωςθ (μζςω του gov.gr)  

 Ενυπόγραφα Δελτία ειςόδου ςε θλεκτρονικι μορφι  ι ςτθν περίπτωςθ που αυτό δεν 
είναι δυνατόν λόγω των κυβερνθτικϊν μζτρων για τον περιοριςμό του κορωνοϊοφ Δελτία 
ειςόδου ςε θλεκτρονικι μορφι που κα ςυνοδεφονται με Θλεκτρονικι Χπεφκυνθ διλωςθ 
(που εκδίδεται μζςω των gov.gr)  

Φα Δελτία Ειςόδου (microdata) των ωφελουμζνων αφοροφν ςε προτυποποιθμζνα ζντυπα που κα 
δοκοφν εγκαίρωσ από τθν Ανακζτουςα Αρχι ςτον Ανάδοχο και κα ςυλλεχκοφν ςφμφωνα με τον 
τρόπο που κα υποδείξει θ Ανακζτουςα Αρχι 
 
Ξετά τθ λιξθ κάκε Φμιματοσ Ματάρτιςθσ 
Ρ Ανάδοχοσ υποχρεοφται το αργότερο εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ ενόσ (1) μθνόσ από τθν 
ολοκλιρωςθ των εξετάςεων πιςτοποίθςθσ ςυμπεριλαμβανομζνων των επανεξετάςεων 
πιςτοποίθςθσ, να υποβάλει (εντφπωσι μεψθφιακϊσιςοδφναμο τρόπο), Αναλυτικι ζκκεςθ 
υλοποιθκζντοσ Φμιματοσ, θ οποία περιλαμβάνει:  

 Φυςικό και οικονομικό αντικείμενο του Φμιματοσ και αρχείο υπολογιςμοφ 
εκπαιδευτικϊν επιδομάτων ανά καταρτιηόμενο 

 Αποτελζςματα τθσ Αξιολόγθςθσ Ωφελουμζνων και Εκπαιδευτϊν του τμιματοσ.  
 Ενυπόγραφα Απογραφικά Δελτία Εξόδου 
 Βεβαιϊςεισ Θεωρθτικισ κατάρτιςθσ 
 Φελικι Ματάςταςθ καταρτιηομζνων  
 Φελικι Ματάςταςθ εκπαιδευτϊν και των αναπλθρωτϊν τουσ  
 Φελικι Ματάςταςθ ςυμμετεχόντων ςτισ εξετάςεισ πιςτοποίθςθσ, ςτθν οποία κα 

αποτυπϊνονται και τα αποτελζςματα των εξετάςεων  
 
Φα Ενυπόγραφα Απογραφικά Δελτία Εξόδου υποβάλλονται ςε θλεκτρονικι μορφι  ι ςτθν 
περίπτωςθ που αυτό δεν είναι δυνατόν λόγω των κυβερνθτικϊν μζτρων για τον περιοριςμό του 
κορωνοϊοφ Δελτία ειςόδου ςε θλεκτρονικι μορφι που κα ςυνοδεφονται με Θλεκτρονικι 
Χπεφκυνθ διλωςθ (που εκδίδεται μζςω των gov.gr). Φα Δελτία Εξόδου (microdata) των 
ωφελουμζνων αφοροφν ςε προτυποποιθμζνα ζντυπα που κα δοκοφν εγκαίρωσ από τθν 
Ανακζτουςα Αρχι ςτον Ανάδοχο και κα ςυλλεχκοφν ςφμφωνα με τον τρόπο που κα υποδείξει θ 
Ανακζτουςα Αρχι.  
 
Διευκρινίηεται ότι θ ςφνταξθ και θ αποςτολι τθσ απολογιςτικισ ζκκεςθσ, τα δικαιολογθτικά που 
αφοροφν ςτθ λιξθ κάκε τμιματοσ Κατάρτιςθσ δφναται να υποβάλλονται από τον Ανάδοχο ζωσ το 
τζλοσ του Ζργου και πριν τθν οριςτικι αποπλθρωμι του, (ωσ παράρτθμα τθσ τελευταίασ ζκκεςθσ 
προόδου). 
 
 ΣΕ2.4: Σιςτοποίθςθ Γνϊςεων και Δεξιοτιτων Ωφελοφμενων Ανζργων 

 
Σριν τθν ζναρξθ τθσ Σιςτοποίθςθσ 
Φο αργότερο πζντε (5) θμζρεσ πριν τθν ζναρξθ των εξετάςεων Σιςτοποίθςθσ (αρχικι εξζταςθ/ 
επανεξζταςθ), θ οποία κα λάβει χϊρα εντόσ είκοςι (20) θμερϊν από τθν λιξθ των 
προγραμμάτων κατάρτιςθσ,  ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να αποςτείλει (εντφπωσ ι με ψθφιακϊσ 
ιςοδφναμο τρόπο) ςτθν Ανακζτουςα Αρχι:  
 
 Υυμφωνθτικό με το φορζα πιςτοποίθςθσ. Υτο ςυμφωνθτικό πρζπει να αναγράφεται ο 

πλιρθσ τίτλοσ του πρότυπου πιςτοποίθςθσ.(Σο ςυμφωνθτικό υποβάλλεται  μία φορά 
κατά τθν υποβολι του προγράμματοσ εξετάςεων Πιςτοποίθςθσ  του 1ου τμιματοσ) 
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 Σρόγραμμα  εξετάςεων και επανεξετάςεων, το οποίο κα περιλαμβάνει τισ θμερομθνίεσ 
και τισ ϊρεσ των εξετάςεων/επανεξετάςεων κακϊσ και τον τόπο διεξαγωγισ τουσ, κακϊσ 
και τον  τρόπο (με αυτοπρόςωπθ παρουςία ςε τάξθ ι εξ αποςτάςεωσ) διεξαγωγισ τουσ.  

 
Επίςθσ, ο Ανάδοχοσ (ι ο ςυνεργαηόμενοσ ΦΣΣ) υποχρεοφται να διακζςει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι 
link και κατάλλθλα διαβακμιςμζνο κωδικό πρόςβαςθσ ςτο Σλθροφοριακό Υφςτθμα διενζργειασ 
των Εξετάςεων Σιςτοποίθςθσ ϊςτε να είναι δυνατι αφενόσ θ ενθμζρωςθ τθσ για τον 
προγραμματιςμό των εξετάςεων / επανεξετάςεων (θμερομθνία, ϊρα, τρόποσ εξζταςθσ κλπ) 
αφετζρου θ διενζργειασ επαλθκεφςεων.  Επιςθμαίνεται ότι θ διαβακμιςμζνθ πρόςβαςθ ςτο 
πλθροφοριακό ςφςτθμα κα επιτρζπει αποκλειςτικά και μόνο τθν εξαγωγι κατάλλθλων 
ςυγκεντρωτικϊν αναφορϊν χωρίσ να υπάρχει θ δυνατότθτα εγγραφισ ι επεξεργαςίασ ςτοιχείων 
και δεδομζνων, ϊςτε να εξαςφαλίηεται ο απαιτοφμενοσ βακμόσ αςφάλειασ του ςυςτιματοσ. 
 
 Ξετά τθ λιξθ τθσ Σιςτοποίθςθσ (ολοκλιρωςθ προγράμματοσ κατάρτιςθσ) 
Ρ Ανάδοχοσ υποχρεοφται το αργότερο εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ ενόσ (1) μθνόσ από τθν 
ολοκλιρωςθ τθσ υλοποίθςθσ των εξετάςεων πιςτοποίθςθσ (εξζταςθ και επανεξζταςθ) να 
υποβάλλει (εντφπωσ ι με ψθφιακϊσ ιςοδφναμο τρόπο) ςτθν Ανακζτουςα Αρχι:  
 κατάςταςθ ςυμμετεχόντων ςτισ εξετάςεισ πιςτοποίθςθσ, ςτθν οποία κα αποτυπϊνονται και 

τα αποτελζςματα των εξετάςεων  
 Σιςτοποιθτικά ωφελουμζνων που ςυμμετείχαν επιτυχϊσ ςτισ εξετάςεισ πιςτοποίθςθσ ι 

βεβαιϊςεισ ςυμμετοχισ ωφελουμζνων (ςτθν περίπτωςθ αποτυχίασ του ωφελοφμενου ςτισ 
εξετάςεισ πιςτοποίθςθσ). 

 Ματαςτάςεισ Σαραλαβισ Σιςτοποιθτικϊν από ωφελοφμενουσ 
 
Θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα χριςθσ και επεξεργαςίασ των ςτοιχείων αυτϊν 
ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ τθσ Οομοκεςίασ περί Σροςταςίασ Δεδομζνων 
Σροςωπικοφ Χαρακτιρα. 
Θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα να υποβάλλει προσ τον ανάδοχο ςχόλια και 
παρατθριςεισ επί των υποβλθκζντων παραδοτζων και να ηθτιςει από τον ανάδοχο τθ 
ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ των παραδοτζων που υπζβαλε. Ξπορεί επίςθσ να ηθτιςει από τον 
ανάδοχο να υποβάλλει ςυμπλθρωματικά ζγγραφα και ςτοιχεία για τθν τεκμθρίωςθ του 
περιεχομζνου των παραδοτζων. 
 
Ρ Ανάδοχοσ υποχρεοφται, εφόςον ηθτθκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι να παρζχει μζροσ ι το 
ςφνολο των παραπάνω ςτοιχείων και ςε θλεκτρονικι μορφι. 
 
 ΣΕ2.5: Υυμβουλευτικι Επιχειρθματικότθτασ 

 
Σριν τθν ζναρξθ τθσ ςυμβουλευτικισ  
Φο αργότερο πζντε (5) θμζρεσ πριν τθν ζναρξθ των ςυνεδριϊν ςυμβουλευτικισ ςυμπλθρϊνονται 
από τον Ανάδοχο και αποςτζλλονται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι (εντφπωσ ι με ψθφιακϊσ 
ιςοδφναμο τρόπο): 

 

1.1. Διλωςθ ζναρξθσ Υυμβουλευτικισ κακοδιγθςθσ με τα εξισ ςτοιχεία: 
 Ματάςταςθ ωφελοφμενων ςυμμετεχόντων ςτισ ςυνεδρίεσ ςυμβουλευτικισ 
 Ματάςταςθ των Υυμβοφλων που κα υλοποιιςουν τισ ςυνεδρίεσ  
 Φθ μζκοδο υλοποίθςθσ των ςυνεδριϊν (δια ηϊςθσ /εξ αποςτάςεωσ) 
 Υτοιχεία των Δομϊν, ςτισ οποίεσ κα βρίςκονται οι αίκουςεσ υλοποίθςθσ των δια 

ηϊςθσ ςυνεδριϊν 
1.2          Βιογραφικό ςθμείωμα Υυμβοφλου που κα υλοποιιςει τθ ςυνεδρία  
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1.3     Υυμφωνθτικό παραχϊρθςθσ χριςθσ/μίςκωςθσ για τισ δομζσ υλοποίθςθσ των δια ηϊςθσ 
ςυνεδριϊν (ςε περίπτωςθ υλοποίθςθσ ςυνεδριϊν εκτόσ των δομϊν  του Αναδόχου). 
Φο ςυμφωνθτικό υποβάλλεται άπαξ. 

 
Ματά τθν Χλοποίθςθ τθσ ςυμβουλευτικισ  
Φο αργότερο πζντε (5) θμερϊν από τθ ςυμπλιρωςθ κάκε θμερολογιακοφ μθνόσ από τθν ζναρξθ 
τθσ Ενζργειασ, Ξθνιαία Δελτία Σραγματοποιθκειςϊν Ανκρωποωρϊν Υυμβουλευτικισ για το 
ςφνολο των ωφελοφμενων. Φο ωσ άνω Ξθνιαίο Δελτίο, υποβάλλεται ζωσ   τθν   ολοκλιρωςθ του 
φυςικοφ αντικειμζνου τθσ Υυμβουλευτικισ.Φα ωσ άνω Ξθνιαία Δελτία που υποβάλλονται από 
τονΑνάδοχοεπζχουν κζςθΧπεφκυνθσΔιλωςθσ. 
 
Ξετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ Υυμβουλευτικισ 
Ρ Ανάδοχοσ υποχρεοφται το αργότερο εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ δζκα (10) 
θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν ολοκλιρωςθ τθσ υλοποίθςθσ των ςυνεδριϊν ςυμβουλευτικισ 
κακοδιγθςθσ να υποβάλλει (εντφπωσ ι με ψθφιακϊσ ιςοδφναμο τρόπο) ςτθν Ανακζτουςα Αρχι:  
1.4  Ζκκεςθ Χλοποίθςθσ τθσ Ενζργειασ τθσ Υυμβουλευτικισ  

1.5 Δελτία Χλοποίθςθσ Υυνεδριϊν (υπογεγραμμζνα ζντυπα από τουσ ωφελοφμενουσ και τουσ 
Υυμβοφλουσ για τισ διά ηϊςθσ ςυνεδρίεσ ι ψθφιακά ιςοδφναμα για τισ εξ αποςτάςεωσ 
ςυνεδρίεσ) 

1.6  Ατομικοφσ φακζλουσ ωφελοφμενων  
 
Διευκρινίηεται ότι τα δικαιολογθτικά 1.4 ζωσ 1.6 υποβάλλονται από τον Ανάδοχο ςτο τζλοσ του 
ζργου (ωσ παράρτθμα τθσ τελευταίασ ζκκεςθσ προόδου). 
 
Σαραδοτζα Ρικονομικοφ αντικειμζνου 
Για τθν πιςτοποίθςθ του Ρικονομικοφ Αντικειμζνου ο «Ανάδοχοσ» υποχρεοφται να υποβάλλει 
ςτθν «Ανακζτουςα Αρχι» τα ακόλουκα  ανά Χποζργο: 
i. Ζκκεςθ Ρλοκλιρωςθσ για κάκε υποζργο του αναδόχου, που περιλαμβάνει τα 

προβλεπόμενα από τον Μ.Φ.Α.Υ., παραςτατικά για: 
 Σλθρωμι του Φορζα Σιςτοποίθςθσ (εφόςον είναι υπεργολάβοσ) 
 Αμοιβζσ Ωφελουμζνων (παραςτατικά πλθρωμισ, καταβολι παρακρατοφμενου 

φόρου και χαρτοςιμου) 
 Αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ ωφελουμζνων 
 Αμοιβζσ Υυμβοφλων (παραςτατικά πλθρωμισ) 
 Αμοιβζσ Εκπαιδευτϊν (παραςτατικά πλθρωμισ) 
 Αναλυτικζσ Σεριοδικζσ Δθλϊςεισ Ειςφορϊν Εκπαιδευτϊν  

 
Θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα χριςθσ και επεξεργαςίασ των ςτοιχείων αυτϊν 
ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ τθσ Οομοκεςίασ περί Σροςταςίασ Δεδομζνων 
Σροςωπικοφ Χαρακτιρα. 
 
Θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα να υποβάλλει προσ τον ανάδοχο ςχόλια και 
παρατθριςεισ επί των υποβλθκζντων παραδοτζων και να ηθτιςει από τον ανάδοχο τθ 
ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ των παραδοτζων που υπζβαλε. Ξπορεί επίςθσ να ηθτιςει από τον 
ανάδοχο να υποβάλλει ςυμπλθρωματικά ζγγραφα και ςτοιχεία για τθν τεκμθρίωςθ του 
περιεχομζνου των παραδοτζων 
 
 
5 ΣΑΤΑΜΡΝΡΧΘΗΥΗ – ΣΑΤΑΝΑΒΗ ΣΑΤΑΔΡΦΕΩΟ ΦΡΧ ΕΤΓΡΧ 
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Θ παραλαβι των παραδοτζων γίνεται από Επιτροπι Σαραλαβισ (Ε.Σ.Σ.Ε) που κα ορίςει θ 
Ανακζτουςα Αρχι, θ οποία για κάκε παραδοτζο που κα παραλαμβάνει, κα ςυντάςςει ςχετικό 
Σρακτικό, το οποίο κα υποβάλλει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι κατά τα παρακάτω. Θ παραλαβι κάκε 
παραδοτζου κα πραγματοποιείται ενόψει τθσ καλισ, εμπρόκεςμθσ, προςικουςασ και ςφμφωνθσ 
με τθν παροφςα υλοποίθςθσ αυτοφ από τον Ανάδοχο. 
 
Αν θ ΕΣΣΕ κρίνει ότι οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ι/και τα παραδοτζα δεν ανταποκρίνονται 
πλιρωσ ςτουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, ςυντάςςεται πρωτόκολλο προςωρινισ παραλαβισ, που 
αναφζρει τισ παρεκκλίςεισ που διαπιςτϊκθκαν από τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και γνωμοδοτεί αν 
οι αναφερόμενεσ παρεκκλίςεισ επθρεάηουν τθν καταλλθλόλθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν 
ι/και παραδοτζων και ςυνεπϊσ αν μποροφν οι τελευταίεσ να καλφψουν τισ ςχετικζσ ανάγκεσ. 
 
Αν διαπιςτωκεί ότι επθρεάηεται θ καταλλθλότθτα, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμόδιου 
αποφαινόμενου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ (EΣΣΕ) απορρίπτονται οι παρεχόμενεσ 
υπθρεςίεσ ι τα παραδοτζα, με τθν επιφφλαξθ των οριηομζνων ςτο άρκρο 220 του Ο.4412/2016. 
 
Φο πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με 
απόφαςι του, θ οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και ςτον ανάδοχο. Αν παρζλκει χρονικό 
διάςτθμα μεγαλφτερο των 30 θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ του και δεν λθφκεί ςχετικι 
απόφαςθ για τθν ζγκριςθ ι τθν απόρριψι του, κεωρείται ότι θ παραλαβι ζχει ςυντελεςκεί 
αυτοδίκαια. 
 
Σιο αναλυτικά: 
1. Υε περίπτωςθ που θ Ανακζτουςα Αρχι διαπιςτϊςει, από τθν κατάκεςθ των εγγράφων που 

βεβαιϊνουν τθν προετοιμαςία και τθν υλοποίθςθ του φυςικοφ αντικειμζνου του Ζργου μθ 
προςικουςα εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του Αναδόχου, μπορεί να επιςθμάνει τοφτο 
εγγράφωσ ςε αυτόν, τάςςοντασ ςυγκεκριμζνθ προκεςμία, θ οποία δε κα ξεπερνάει τισ πζντε 
(5) εργάςιμεσ θμζρεσ, για να επανορκϊςει τισ παραλείψεισ του και να εκπλθρϊςει 
προςθκόντωσ τισ υποχρεϊςεισ του. Θ μθ υποβολι ι θ πλθμμελισ ι θ κακυςτερθμζνθ 
υποβολι των απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν προετοιμαςίασ (Σαραδοτζα πριν τθν ζναρξθ) 
και υλοποίθςθσ του Ζργου, μπορεί να επιφζρει τθν αναςτολι ζναρξθσ ι τθσ υλοποίθςθσ 
Φμιματοσ, τθν κακυςτζρθςθ τθσ καταβολισ δόςθσ του τιμιματοσ ι ακόμθ και καταγγελία 
τθσ ςφμβαςθσ. 

 
2. Υε περίπτωςθ που κατά τθν ζναρξθ υλοποίθςθσ ενόσ Φμιματοσ κατάρτιςθσ ο αρικμόσ των 

ωφελουμζνων είναι μικρότεροσ του αντίςτοιχου αρχικά δθλωκζντοσ και πάντωσ 
μεγαλφτεροσ του κατϊτατου επιτρεπτοφ ορίου, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ενθμερϊςει 
εγγράφωσ (ι με ψθφιακά ιςοδφναμο τρόπο)  είτε με τθ διλωςθ ζναρξθσ είτε με νεότερο 
ζγγραφό του τθν Ανακζτουςα Αρχι. 
 

3. Υε περίπτωςθ που κατά τθν υλοποίθςθ του Φμιματοσ ζνασ ωφελοφμενοσ αποχωριςει ι 
υπερβεί το ανϊτατο όριο απουςιϊν ι/και για οποιοδιποτε λόγο δεν ολοκλθρϊςει το Φμιμα 
κατάρτιςθσ χωρίσ υπαιτιότθτα του Αναδόχου ο Ανάδοχοσ οφείλει να ενθμερϊςει εγγράφωσ 
(ι με ψθφιακά ιςοδφναμο τρόπο)  τθν Ανακζτουςα Αρχι. 

 
4. Υε περίπτωςθ που ζνασ ι περιςςότεροι καταρτιηόμενοι που περιλαμβάνονται ςτθν 

Ματάςταςθ Ματαρτιηομζνων, θ οποία ζχει κατατεκεί με τθ διλωςθ ζναρξθσ, δεν προςζλκουν 
για τθν παρακολοφκθςθ του Φμιματοσ και δεν αντικαταςτακοφν (από τουσ επιλαχόντεσ) 
μζςα ςτο χρονικό διάςτθμα που καλφπτει το ανϊτατο όριο απουςιϊν, ο Ανάδοχοσ πρζπει να 
ενθμερϊςει εγγράφωσ (ι με ψθφιακά ιςοδφναμο τρόπο)  τθν Ανακζτουςα Αρχι. 
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5. Υτισ περιπτϊςεισ που ςυντρζχουν τα αναφερόμενα ςτα ςθμεία 2 και 3 του παρόντοσ 
άρκρου, ο Ανάδοχοσ οφείλει να ενθμερϊςει άμεςα και εγγράφωσ (ι με ψθφιακά ιςοδφναμο 
τρόπο)  τθν Ανακζτουςα Αρχι, προκειμζνου να τα λάβει υπόψθ τθσ κατά τθν υλοποίθςθ και 
πλθρωμι των δόςεων του ανατεκζντοσ Ζργου. 
 

6. Υε οποιαδιποτε περίπτωςθ, τζλοσ, που από τθν εξζταςθ των δικαιολογθτικϊν 
υλοποίθςθσ(παραδοτζων) ι των ελεγχκζντων εγγράφων του Ζργου, προκφπτει θ μθ ορκι 
υλοποίθςθ του, ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, τθσ προςφοράσ του Αναδόχου και 
τθσ διακιρυξθσ, χωρίσ ζγκαιρθ ζγγραφθ γνωςτοποίθςθ από τον Ανάδοχο και αποδοχι των 
αλλαγϊν αυτϊν, με τθ ρθτι επιφφλαξθ άλλων δικαιωμάτων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, που 
ορίηονται ςτθν παροφςα, μπορεί να μειϊνεται το φυςικό αντικείμενο του Ζργου με ανάλογθ 
μείωςθ του ςυμβατικοφ τιμιματοσ, κατά το ποςό που αντιςτοιχεί ςτισ ανκρωποϊρεσ, που 
δεν πραγματοποιικθκαν ορκά. 
 

7. ταν οι ανωτζρω περιπτϊςεισ διαπιςτϊνονται μετά τθ διενζργεια ελζγχου από το αρμόδιο 
ελεγκτικό όργανο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, θ αναπροςαρμογι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα 
γίνεται με τθν απόφαςθ του αποτελζςματοσ ελζγχου. 

 
6 ΖΝΕΓΧΡΥ ΧΝΡΣΡΙΗΥΗΥ ΦΡΧ ΕΤΓΡΧ  
1. Θ Ανακζτουςα Αρχι, προκειμζνου να διαςφαλίςει τθν αποτελεςματικότθτα και τθν ορκι 

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

 
2. Ρι ζλεγχοι, εκτόσ από τθν Ανακζτουςα Αρχι, κα διενεργοφνται ενδεικτικά από: 

• τθν Ε.Χ.Δ. του Ε.Σ. ΔΧΦΙΜΘΥ ΞΑΜΕΔΡΟΙΑΥ 
• τθν Αρχι Σλθρωμισ του ΕΥΣΑ, 
• τθν Επιτροπι Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου και 
• τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι. 

 
Ρ Ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να παρζχει κάκε δυνατι ςυνδρομι για τθ διενζργεια 
τωνεκάςτοτε προβλεπομζνων από τθν Εκνικι και Μοινοτικι νομοκεςία ελζγχων του φυςικοφ 
αντικειμζνουκαιτωνοικονομικϊνςτοιχείωντουΖργου. 
 
3. Φα ςτάδια ελζγχου είναι τα εξισ: 

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

β. Ζλεγχοσ κατά τθν εκτζλεςθ του Ζργου διενεργείται κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ του 
Ζργου, με τον οποίο ελζγχεται θ αξιοπιςτία των πλθροφοριϊν που δθλϊνονται από τον 
ανάδοχο ςτα πλαίςια των μθνιαίων δελτίων παρακολοφκθςθσ φυςικοφ αντικειμζνου 
και των μζχρι τότε υποβλθκζντων παραδοτζων, θ τιρθςθ των δεςμεφςεων που ζχει 
αναλάβει ο Ανάδοχοσ βάςει τθσ ςφμβαςθσ και θ τιρθςθ των κανόνων δθμοςιότθτασ 
ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ κανόνεσ και διατάξεισ. 
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γ. Ζλεγχοσ με τθν ολοκλιρωςθ του Ζργου διενεργείται μετά τθ γνωςτοποίθςθ 
ολοκλιρωςισ του από τον Ανάδοχο, αφορά το ςυνολικό φυςικό αντικείμενο, με το 
πζρασ του οποίου βεβαιϊνεται θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων του Αναδόχου. 
 

4. Ματά τον ζλεγχο του φυςικοφ αντικειμζνου του Ζργου, εξετάηεται θ τιρθςθ των όρων τθσ 
Υφμβαςθσ . 
 

5. Ματά τον ζλεγχο του οικονομικοφ αντικειμζνου του Ζργου εξετάηεται αν τθρικθκαν τα 
αναφερόμενα ςτο οικείο άρκρο τθσ παροφςασ. 
 

6. λα τα τιμολόγια, δελτία παροχισ υπθρεςιϊν και κάκε άλλο ζγγραφο ιςοδφναμθσ 
λογιςτικισ αξίασ, που τθρείται ςτθν ζδρα του Αναδόχου, πρζπει να επιδεικνφονται ςε 
πρωτότυπα, όποτε ηθτθκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι, και να υποβάλλονται, εφόςον 
ηθτθκεί, ςε αντίγραφα νομίμωσ επικυρωμζνα από τον ανάδοχο, βάςει των διατάξεων του 
ΜΦΑΥ. Δε γίνονται δεκτά ςυγκεντρωτικά τιμολόγια, εφόςον αυτά δεν ςυνοδεφονται από 
αναλυτικά παραςτατικά των επιμζρουσ δαπανϊν των Φμθμάτων κατάρτιςθσ. Ρ Ανάδοχοσ 
υποχρεοφται κατά τθ διάρκεια τθσ υλοποίθςθσ του Ζργου να τθρεί τα πρωτότυπα 
παραςτατικά ςτοιχεία που απαρτίηουν τον οικονομικό φάκελο ςτθν ζδρα του και 
επικυρωμζνα αντίγραφα αυτϊν ςτισ ζδρεσ των Σαραρτθμάτων του, όπωσ αυτό προβλζπεται 
από τισ ςχετικζσ διατάξεισ του ΜΦΑΥ, οφείλει δε να εφαρμόηει τθν Εκνικι Οομοκεςία για τισ 
λογιςτικζσ καταχωρίςεισ (ΜΦΑΥ) και να τθρεί τα ςτοιχεία προσ ζλεγχο ςφμφωνα με αυτιν. 
 

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

8. Ξετά τθ διενζργεια του ελζγχου, ςυντάςςεται ζκκεςθ και αποτζλεςμα ελζγχου από τουσ 
ελεγκτζσ που διενιργθςαν τον ζλεγχο. 
α. Υτον Ανάδοχο κοινοποιείται το αποτζλεςμα ελζγχου. Ξε το ίδιο ζγγραφο καλείται ο 

Ανάδοχοσ να διατυπϊςει εγγράφωσ και εντόσ τθσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν, από 
τθ λιψθ του αποτελζςματοσ ελζγχου, τισ απόψεισ του κατά του ανωτζρω 
αποτελζςματοσ ελζγχου. 

 
β. Υε περίπτωςθ που ο ζλεγχοσ διενεργείται κατά τθ διάρκεια υλοποίθςθσ του Ζργου και 

διαπιςτωκοφν ςοβαρζσ ελλείψεισ, ο Ανάδοχοσ ενθμερϊνεται εγγράφωσ (ταχυδρομικϊσ 
ι με ταχυμεταφορά ι με τθλεομοιοτυπία) από τθν Ανακζτουςα Αρχι για τθ 
διαπίςτωςθ αυτι, εντόσ πζντε (5) εργαςίμων θμερϊν από τθν θμερομθνία διενζργειασ 
του ελζγχου, προκειμζνου να προβεί ςε αναςτολι τθσ υλοποίθςθσ των Φμθμάτων 
κατάρτιςθσ. 

 
γ. Εάν κατά το διενεργθκζντα ζλεγχο διαπιςτωκεί θ αχρεϊςτθτθ ι παράνομθ καταβολι 

χρθματικϊν ποςϊν των δόςεων τθσ χρθματοδότθςθσ, εφαρμόηονται οι διατάξεισ τθσ με 
αρικμό Μ.Χ.Α. αρικμ. 126829 / EΧΘΧ 1217/8.12.2015 Υφςτθμα δθμοςιονομικϊν 
διορκϊςεων και διαδικαςίεσ ανάκτθςθσ αχρεωςτιτωσ ι παρανόμωσ καταβλθκζντων 
ποςϊν από πόρουσ του κρατικοφ προχπολογιςμοφ για τθν υλοποίθςθ προγραμμάτων 
ςυγχρθματοδοτοφμενων ςτο πλαίςιο του ΕΥΣΑ 2014-2020, ςφμφωνα με το αρ. 22 του 
Ο. 4314/2014, όπωσ ιςχφει κάκε φορά. 
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δ. Θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα να κακορίςει μονομερϊσ μθχανιςμοφσ 
πιςτοποίθςθσ και ελζγχου τθσ υλοποίθςθσ του Ζργου από τον Ανάδοχο οι οποίοι κα 
εξαςφαλίηουν τον αποτελεςματικό ζλεγχο τθσ ποιότθτασ και ποςότθτασ των υπθρεςιϊν 
και του τελικοφ αποτελζςματοσ. 

 
7 ΝΡΙΣΕΥ ΧΣΡΧΤΕΩΥΕΙΥ ΑΟΑΔΡΧΡΧ  

1. Ρ Ανάδοχοσ ευκφνεται ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, για κάκε υποχρζωςθ που απορρζει 
από τθ ςφμβαςθ, τθ διακιρυξθ και το Οόμο. 

 
2. Ρ Ανάδοχοσ οφείλει, ςτο πλαίςιο τθσ υλοποίθςθσ του Ζργου να υποβάλει ςτουσ 

εκπροςϊπουσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, των αρμόδιων εκνικϊν αρχϊν (Ε.Χ. Διαχείριςθσ του 
Ε.Σ. Αρχι Σλθρωμισ, Ε.Δ.ΕΝ. κλπ.), και τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, όποτε του ηθτθκεί, 
οποιοδιποτε αποδεικτικό τθσ ομαλισ εξζλιξθσ του Ζργου ςτοιχείο, ςφμφωνα με τθ 
Υφμβαςθ, όπωσ (ενδεικτικά) : φορολογικά ςτοιχεία και δικαιολογθτικά δαπανϊν, ςτοιχεία 
που αφοροφν ςτθν πορεία του φυςικοφ αντικειμζνου του Ζργου, ςυμβάςεισ εκπαιδευτϊν 
κ.λ.π. 

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

οφείλει: 
3.1. Οα επιτρζπει τθ διενζργεια επιτόπιων ελζγχων από το αρμόδιο ελεγκτικό όργανο τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ, από τα αρμόδια εκνικά και κοινοτικά όργανα, να ςυνεργάηεται 
ςτθ διενζργεια ελζγχων και να προετοιμάηει και επεξεργάηεται όλα τα απαραίτθτα 
ςτοιχεία για τθν ομαλι διεξαγωγι του ελζγχου του Ζργου. 
 

3.2. Οα τθρεί (εντφπωσ ι με ψθφιακό ιςοδφναμο τρόπο): Α) Φάκελο Ζργου και Β) Φάκελο 
Φμιματοσ Ματάρτιςθσ –με Χποφακζλουσ: (1) Χποφάκελοσ Διοικθτικισ 
Σαρακολοφκθςθσ του Φμιματοσ, (2) Χποφάκελοσ Σαρακολοφκθςθσ του Φυςικοφ 
Αντικειμζνου του Φμιματοσ και (3) Χποφάκελοσ Ρικονομικισ Σαρακολοφκθςθσ του 
Φμιματοσ, οι οποίοι κα περιλαμβάνουν τα κάτωκι : 

 
3.2.Α. Φάκελοσ Ζργου 
α. Απόφαςθ Ματακφρωςθσ του Ζργου 
β. Υφμβαςθ με τισ τυχόν τροποποιιςεισ τθσ 
γ. Σροςφορά του Αναδόχου 
δ. Υφμβαςθ με τον Φορζα Σιςτοποίθςθσ 
ε.  Φα Ξθνιαία Δελτία Σαρακολοφκθςθσ τθσ προόδου του Φυςικοφ Αντικειμζνου του 

Ζργου 
ςτ. Θ Διλωςθ Ρλοκλιρωςθσ του Ζργου 
η.      Υτοιχεία Ρικονομικισ παρακολοφκθςθσ Ζργου, που κα περιλαμβάνει ςτοιχεία των 

αιτθμάτων πλθρωμισ του αναδόχου και των ςυνοδευτικϊν δικαιολογθτικϊν και 
παραςτατικϊν 

 
3.2.Β. Φάκελοσ Φμιματοσ Ματάρτιςθσ 
(1) Χποφάκελοσ Διοικθτικισ Σαρακολοφκθςθσ Φμιματοσ 

i. Υτοιχεία Φμιματοσ 
α. Θ διλωςθ ζναρξθσ Φμιματοσ. 
β. Διλωςθ οριςμοφ Χπευκφνου Χλοποίθςθσ Φμιματοσ. 
γ. Υυμφωνθτικό ενοικίαςθσ /παραχϊρθςθσ δομϊν εφόςον χρθςιμοποιοφνται 

δομζσ τρίτου (για τθν περίπτωςθ τθσ ςυμβατικισ διά ηϊςθσ κατάρτιςθσ). 
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ii. Υτοιχεία καταρτιηομζνων 
α. Υυγκεντρωτικι Ματάςταςθ των καταρτιηομζνων με τα ςτοιχεία τουσ, με δείγμα 

τθσ υπογραφισ τουσ για τα προγράμματα ςυμβατικισ κατάρτιςθσ και με user 
name για τθν είςοδο ςτθν πλατφόρμα τθλεκατάρτιςθσ για τα προγράμματα 
τθλεκατάρτιςθσ. 

β. Υυμβάςεισ Ωφελουμζνων με τον Ανάδοχο 
γ.   Φωτοτυπίεσ Φαυτότθτασ 

iii. Υτοιχεία Εκπαιδευτϊν  
α. Υυγκεντρωτικι κατάςταςθ εκπαιδευτϊν, με τα ςτοιχεία τουσ και με δείγμα 

υπογραφισ τουσ για τισ ϊρεσ ςυμβατικισ κατάρτιςθσ και με user name για τθν 
είςοδο ςτθν πλατφόρμα τθλεκατάρτιςθσ για τισ ϊρεσ ςφγχρονθσ τθλεκατάρτιςθσ. 

β. Υυμβάςεισ των εκπαιδευτϊν με τον ανάδοχο 
γ. Φα βιογραφικά των εκπαιδευτϊν, τισ βεβαιϊςεισ πιςτοποίθςθσ των εκπαιδευτϊν 

από τον ΕΡΣΣΕΣ κακϊσ και οι τίτλοι ςπουδϊν τουσ. 
v.  Σεριγραφι του εκπαιδευτικοφ υλικοφ που χρθςιμοποιείται και πλιρεσ αντίγραφο 

του εκπαιδευτικοφ υλικοφ, τιρθςθ ςχετικοφ αρχείου και καταςτάςεων παραλαβισ 
του υλικοφ από τουσ καταρτιηόμενουσ ςτθν περίπτωςθ τθσ δια ηϊςθσ κατάρτιςθσ και 
Σεριγραφι του ψθφιακοφ εκπαιδευτικοφ υλικοφ που χρθςιμοποιείται, ενδεικτικά 
ςτιγμιότυπα (screenshots) του εκπαιδευτικοφ υλικοφ ςτθν περίπτωςθ τθσ 
τθλεκατάρτιςθσ 

vi. Αναλυτικι ζκκεςθ υλοποίθςθσ του πραγματοποιθκζντοσ Φμιματοσ (αξιολόγθςθ των 
εκπαιδευτϊν και καταρτιηομζνων, αρικμόσ ωφελουμζνων ςτθν ζναρξθ και ςτθν 
λιξθ) 

 

(2) Χποφάκελοσ Σαρακολοφκθςθσ του Φυςικοφ Αντικειμζνου του Φμιματοσ 
i. Αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα  
ii. Φα θμεριςια δελτία παρακολοφκθςθσ του Φμιματοσ υπογεγραμμζνα από τουσ 

καταρτιηόμενουσ και τουσ εκπαιδευτζσ  
iii. Φισ αναφορζσ (reports) που παράγει το Ρλοκλθρωμζνο Υφςτθμα Φθλεκατάρτιςθσ 

(Ρ.Υ.Φ.Μ.), ςφμφωνα με τα οριηόμενα ΣΑΤΑΤΦΘΞΑ VIII «Σλαίςιο ποιοτικϊν 
προδιαγραφϊν για τον ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ ςυγχρθματοδοτοφμενων από 
το Ευρωπαϊκό Μοινωνικό Φαμείο (ΕΜΦ) προγραμμάτων Υυνεχιηόμενθσ 
Επαγγελματικισ Ματάρτιςθσ (ΥΕΜ)»), για τισ ϊρεσ τθλεκατάρτιςθσ. 

iv. Υυμφωνθτικά ενοικίαςθσ / παραχϊρθςθσ δομϊν εφόςον χρθςιμοποιοφνται δομζσ 
τρίτου (για τθν περίπτωςθ τθσ δια ηϊςθσ κατάρτιςθσ) 

v. Βεβαιϊςεισ παρακολοφκθςθσ τθσ κατάρτιςθσ ςτουσ δικαιοφχουσ καταρτιςκζντεσ, 
καταςτάςεισ παραλαβισ ι αποςτολισ των βεβαιϊςεων  

 

 (3) Χποφάκελοσ Ρικονομικισ Σαρακολοφκθςθσ του Φμιματοσ 
i. Φα πρωτότυπα παραςτατικά ςτοιχεία των δαπανϊν για τθν υλοποίθςθ των 

Φμθμάτων  
ii. Ματαςτάςεισ πλθρωμισ των δαπανϊν (εκπαιδευτικϊν επιδομάτων, εκπαιδευτϊν 

κλπ). 
 

3.2.Γ. Φάκελοσ Σιςτοποίθςθσ 
i. Υυμφωνθτικό με Διαπιςτευμζνο Φορζα Σιςτοποίθςθσ 
ii. Σρόγραμμα εξετάςεων και επανεξετάςεων πιςτοποίθςθσ 
iii. Ματάςταςθ ςυμμετεχόντων ςτισ εξετάςεισ πιςτοποίθςθσ, ςτθν οποία κα 

αποτυπϊνονται και τα αποτελζςματα των εξετάςεων 
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iv. Αντίγραφα των πιςτοποιθτικϊν γνϊςεων και δεξιοτιτων που χορθγικθκαν ςτουσ 
ωφελοφμενουσ ι Αντίγραφα βεβαιϊςεων ςυμμετοχισ ςτισ εξετάςεισ (όςων ζχουν 
αποτφχει) 

v. Ματάςταςθ Ωφελουμζνων (και ςε επεξεργάςιμθ μορφι / υπολογιςτικά φφλλα) που 
ζχουν πιςτοποιθκεί 
 

Ρ Ανάδοχοσ οφείλει: 
 Οα παραδϊςει τισ βεβαιϊςεισ παρακολοφκθςθσ τθσ κατάρτιςθσ ςτουσ δικαιοφχουσ 

καταρτιςκζντεσ. 
 Οα τθρεί τουσ όρουσ του Ρδθγοφ Δθμοςιότθτασ και Σλθροφόρθςθσ Χποζργων που 

υλοποιοφνται από τουσ Αναδόχουσ Φορείσ του Επιχειρθςιακοφ Σρογράμματοσ, όπωσ 
αυτοί προκφπτουν από τον Μανονιςμό (ΕΕ) 1303/2013, ο οποίοσ κα αποτελεί 
αναπόςπαςτο μζροσ τθσ ςφμβαςθσ και να τθρεί αρχείο δράςεων δθμοςιότθτασ. 

 Οα εξαςφαλίςει ότι ςε όςεσ ςυμβάςεισ ςυνάψει κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου, αυτζσ κα 
πρζπει να φζρουν ωσ υποςζλιδο λογότυπο και κείμενο ςχετικό με τθ χρθματοδότθςθ, 
μετά από υπόδειξθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

 
Θ Υφμβαςθ μεταξφ του Αναδόχου και τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ μπορεί να τροποποιείται ςε 
αντικειμενικά δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ, εφόςον ςυμφωνιςουν προσ τοφτο και τα δφο 
ςυμβαλλόμενα μζρθ, φςτερα από ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ αρμόδιασ Διαχειριςτικισ Αρχισ. 
 
8 ΡΞΑΔΑ ΖΤΓΡΧ/ΥΧΗΞΑ ΔΙΡΙΜΗΥΗΥ ΦΗΥ ΥΧΞΒΑΥΗΥ *ΤΡΝΡΙ ΜΑΙ ΑΤΞΡΔΙΡΦΗΦΕΥ+ 

Για τθν καλι εκτζλεςθ όλων των δράςεων του ζργου, οι υποψιφιοι ανάδοχοι υποχρεοφνται να 
υποβάλλουν ςτθν Σροςφορά τουσ ολοκλθρωμζνθ περιγραφι για το ςχιμα διοίκθςθσ, για τθ 
ςφνκεςθ, οργάνωςθ, λειτουργία τθσ προτεινόμενθσ ομάδασ ζργου, το προςωπικό που κα 
διακζςουν για τθ διοίκθςθ και υλοποίθςθ του ζργου.  
 
Θ Ρμάδα ζργου του Αναδόχου που κα αναλάβει τθν υλοποίθςθ του Ζργου κα ζχει τισ ακόλουκεσ 
αρμοδιότθτεσ: 
 

i. Ρ Χπεφκυνοσ ζργου κα είναι επικεφαλισ τθσ Ρμάδασ ζργου και κα ζχει τθν αρμοδιότθτα 
(ευκφνθ) του ςυντονιςμοφ τθσ Ρμάδασ ζργου. Φαυτόχρονα, κα ζχει τθν ευκφνθ τθσ 
ενθμζρωςθσ του Δικαιοφχου για τθν πορεία εξζλιξθσ του ζργου λαμβάνοντασ τα αναγκαία 
μζτρα για τθν αντιμετϊπιςθσ οποιονδιποτε ηθτθμάτων ςυνδζονται με αυτό. 

 
ii. Ρ Χπεφκυνοσ Υυμβουλευτικισ ζχει τθν αρμοδιότθτα (ευκφνθ) για τθν υλοποίθςθ των 

δράςεων ςυμβουλευτικισ κακοδιγθςθσ των ωφελουμζνων του Ζργου, ενδεικτικά: 
Υχεδιαςμόσ τθσ μεκοδολογίασ των δράςεων ςυμβουλευτικισ, Ανάπτυξθ / επιλογι των 
ςχετικϊν εργαλείων, Σαρακολοφκθςθ τθσ διαδικαςίασ υλοποίθςθσ των ςυνεδριϊν, κλπ 

 
iii. Ρ Υυντονιςτικόσ/Εκπαιδευτικόσ υπεφκυνοσ κα ζχει τθν αρμοδιότθτα (ευκφνθ) για το 

ςχεδιαςμό τθσ εκπαιδευτικισ μεκοδολογίασ, τθν παρακολοφκθςθ τθσ διαδικαςίασ 
πιςτοποίθςθσ γνϊςεων και δεξιοτιτων, τθν αξιολόγθςθ των προγραμμάτων κατάρτιςθσ, τθν 
επιλογι των εκπαιδευτϊν κακϊσ και το ςυντονιςμό και τθν υποςτιριξθ του ζργου τουσ.   

 
iv. Φο Υτζλεχοσ Διοικθτικισ Χποςτιριξθσ του Ζργου,  

τοοποίοκαείναιυπεφκυνογιατθναπρόςκοπτθυλοποίθςθτωνόρωντθσΥφμβαςθσ 
αναλαμβάνονταστθνευκφνθτθσπροετοιμαςίασ(ενδεικτικά):  
 Φθσ ςυγκζντρωςθσ και αποςτολισ όλων των εγγράφων και των εντφπων που ςυνδζονται 





ΔΙΑΜΗΤΧΠΗ ΗΝΕΜΦΤΡΟΙΜΡΧ ANOIKTOY ΔΙΑΓΩΟΙΥΞΡΧ ME ΧΤΗΥΗ ΦΗΥ ΣΝΑΦΦΡΤΞΑ ΦΡΧ ΕΘΟΙΜΡΧ ΥΧΥΦΗΞΑΦΡΥ 
ΗΝΕΜΦΤΡΟΙΜΪΟ ΔΗΞΡΥΙΩΟ ΥΧΞΒΑΥΕΩΟ ΓΙΑ ΦΗΟ ΕΣΙΝΡΓΗ ΑΟΑΔΡΧΡΧ ΦΡΧ ΕΤΓΡΧ:                                                                                                   

«ΥΧΞΒΡΧΝΕΧΦΙΜΗ ΧΣΡΥΦΗΤΙΠΗ ΜΑΙ ΑΟΑΒΑΘΞΙΥΗ ΔΕΠΙΡΦΗΦΩΟ ΑΟΕΤΓΩΟ ΥΦΡΧΥ ΦΡΞΕΙΥ ΞΕΦΑΣΡΙΗΦΙΜΗΥ 
ΔΤΑΥΦΗΤΙΡΦΗΦΑΥ & ΕΠΩΥΦΤΕΦΕΙΑΥ ΓΡΧΟΡΣΡΙΙΑΥ»με ΡΣΥ: 5030687 

 

Υελίδα 115 από 150 
 

με τθν απρόςκοπτθ υλοποίθςθ του Ζργου. 
 Υυγκζντρωςθ των απαραίτθτων υπογραφϊν ςε όλα τα ζγγραφα που ςυνδζονται με τθν 

υλοποίθςθ των προγραμμάτων κατάρτιςθσ αλλά και τθ διαδικαςία πιςτοποίθςθσ. 
 Ζκδοςθ και αποςτολι των κωδικϊν πρόςβαςθσ ςτο ενιαίο πλθροφοριακό ςφςτθμα 
 Αναπαραγωγι και διαχείριςθ του ςυμβατικοφ εκπαιδευτικοφ υλικοφ, 
 Σροετοιμαςία των χϊρων όπου κα πραγματοποιθκοφν οι διά ηϊςθσ ενζργειεσ  

κατάρτιςθσ ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ γραμματειακισ υποςτιριξθσ. 
 Επικοινωνία με τουσ εκπαιδευτζσ και τουσ ωφελοφμενουσ για όποιο ηιτθμα προκφψει. 
 Υυλλογι των δελτίων ειςόδου και εξόδου των ωφελοφμενων 

 
9 ΞΕΘΡΔΡΝΡΓΙΑ ΡΤΓΑΟΩΥΗΥ, ΣΑΤΑΜΡΝΡΧΘΗΥΗΥ ΜΑΙ ΑΠΙΡΝΡΓΗΥΗΥ ΦΡΧ ΕΤΓΡΧ  

Θ Ρμάδα Ζργου του Αναδόχου οφείλει να εφαρμόςει μεκοδολογία Διοίκθςθσ Ζργου, μζςω τθσ 
οποίασ κα οργανϊςει, κα παρακολουκιςει και κα αξιολογιςει τθν πορεία υλοποίθςθσ του 
φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου του Ζργου. 
 

Υτο πλαίςιο αυτό, θ Ρμάδα Ζργου του Αναδόχου κα πρζπει: 
 

 Οα εξαςφαλίςει τθ ςυνεχι, ζγκαιρθ και αποτελεςματικι επικοινωνία με τθν ανακζτουςα 
αρχι με ςκοπό το βζλτιςτο ςυντονιςμό των εμπλεκομζνων αναφορικά με κρίςιμα κζματα 
που αφοροφν ςτθν πορεία υλοποίθςθσ του Ζργου.  

 Οα εφαρμόςει ςφςτθμα διαςφάλιςθσ τθσ ποιότθτασ των παρεχομζνων υπθρεςιϊν.  
 Οα διαχειριςτεί ζγκαιρα και αποτελεςματικά πικανά προβλιματα και κινδφνουσ που τυχόν 

κα ανακφψουν κατά τθ διάρκεια υλοποίθςθσ του Ζργου.  
 Οα εφαρμόςει μεκοδολογία διαχείριςθσ πικανϊν αλλαγϊν που κα ανακφψουν κατά τθ 

διάρκεια υλοποίθςθσ του Ζργου.  
 Οα παρακολουκεί τθν πορεία υλοποίθςθσ του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου του 

Ζργου με τθ χριςθ Σλθροφοριακϊν Υυςτθμάτων.  
 Οα εφαρμόςει μθχανιςμό εςωτερικισ αξιολόγθςθσ του Ζργου με τθ χριςθ Σλθροφοριακϊν 

Υυςτθμάτων.  
 

Ρ Ανάδοχοσ οφείλει να ςυμμορφωκεί ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα του Γενικοφ 
Μανονιςμοφ 679/2016 (ΕΕ) 2016/679, ΦΡΧ ΕΧΤΩΣΑΛΜΡΧ ΜΡΙΟΡΒΡΧΝΙΡΧ ΜΑΙ ΦΡΧ 
ΥΧΞΒΡΧΝΙΡΧ τθσ 27θσ Απριλίου 2016 και το ν. 4624/2019, για τθν προςταςία των 
φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα 
και για τθν ελεφκερθ κυκλοφορία των δεδομζνων αυτϊν και τθν κατάργθςθ τθσ 
οδθγίασ 95/46/ΕΜ (Γενικόσ Μανονιςμόσ για τθν Σροςταςία Δεδομζνων). 
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ΞΕΤΡΥ Β: ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΡ ΑΟΦΙΜΕΙΞΕΟΡ ΦΗΥ ΥΧΞΒΑΥΗΥ 
 
1. Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι θ Σεριφζρεια Δυτικισ Ξακεδονίασ, 

Μωδ. ΥΑ ΕΣ0051. Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από Σιςτϊςεισ του Σρογράμματοσ 
Δθμοςίων Επενδφςεων (αρικ. ενάρικ. ζργου 2018ΕΣ00510020). 
 

2. Φο εκτιμϊμενό κόςτοσ τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτα 172.558,80 €. 
 
Θ παροχι υπθρεςιϊν επαγγελματικισ κατάρτιςθσ και πιςτοποίθςθσ προςϊπων (ωσ 
υπθρεςιϊν ςτενά ςυνδεόμενων με τθν κατάρτιςθ) απαλλάςςονται από ΦΣΑ ςφμφωνα με 
τισ διατάξεισ τθσ περίπτωςθσ ιβϋ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 22 του Ο. 2859/2000 και 
του άρκρου 19 του Ο. 4346/2015 (ΦΕΜ 152Α/20‐11‐2015). 

 
3. Ανά ενζργεια ο προχπολογιςμόσ του ζργου διαμορφϊνεται ωσ εξισ: 
 

Α/Α ΕΙΔΡΥ 
ΔΑΣΑΟΗΥ 

ΣΑΤΑΞΕΦΤΡΙ ΔΑΣΑΟΗΥ 

1 ΜΑΦΑΤΦΙΥΘ ΩΦΕΝΡΧΞΕΟΡΙ ΩΤΕΥ ΞΕΥΡ ΩΤΙΑΙΡ ΜΡΥΦΡΥ / 
ΩΤΑ 

ΥΧΟΡΝΡ 

86 162 10,90 € 151.858,80 € 

ΥΧΟΡΝΡ ΕΟΕΤΓΕΙΑΥ ΜΑΦΑΤΦΙΥΗΥ 151.585,80 € 

2 ΣΙΥΦΡΣΡΙΘΥΘ ΩΦΕΝΡΧΞΕΟΡΙ ΜΡΥΦΡΥ/ ΩΦΕΝΡΧΞΕΟΡ ΥΧΟΡΝΡ 

86 120,00 € 10.320,00 € 

ΥΧΟΡΝΡ ΕΟΕΤΓΕΙΑΥ ΣΙΥΦΡΣΡΙΗΥΗΥ 10.320,00 € 

3 ΥΧΞΒΡΧΝΕΧΦΙΜΘ 
ΕΣΙΧΕΙΤΘΞΑΦΙΜΡΦ
ΘΦΑΥ 

ΣΕΤΙΓΤΑΦΗ 
ΧΣΗΤΕΥΙΑΥ 

ΥΧΟΕΔΤΙΕΥ 
ΑΟΑ ΑΦΡΞΡ             

ΑΤΙΘΞΡΥ 
ΩΦΕΝ/ΟΩΟ 

 

ΜΡΥΦΡΥ ΑΟΑ 
ΥΧΟΕΔΤΙΑ & ΑΟΑ 

ΑΦΡΞΡ      

ΥΧΟΡΝΡ 

Υυμβουλευτικι
– ομαδικι 
ςυνεδρία 4 
ατόμων 

2 86 15,00  

(60,00 ανά 
ςυνεδρία) 

2.640,00 € 

Υυμβουλευτικι
– ατομικι 
ςυνεδρία 

3 86 30,00 7.740,00 € 

ΥΧΟΡΝΡ ΕΟΕΤΓΕΙΑΥ ΥΧΞΒΡΧΝΕΧΦΙΜΗΥ 10.380,00 € 

ΥΧΟΡΝΡ ΕΟΕΤΓΕΙΩΟ  172.558,80 € 
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4. Φο εγκεκριμζνο ςυνολικό κόςτοσ/ ςυμβατικό τίμθμα περιλαμβάνει τθν αμοιβι του Αναδόχου 
και όλεσ ανεξαιρζτωσ τισ επιλζξιμεσ δαπάνεσ που βαρφνουν αυτόν για τθν παροχι των 
υπθρεςιϊν του και ιδίωσ: 
α.  τισ αμοιβζσ των εκπαιδευόμενων. Ρ κάκε ωφελοφμενοσ λαμβάνει εκπαιδευτικό επίδομα 

5,00€ μικτά ανά ϊρα κατάρτιςθσ, μείον τισ νόμιμεσ κρατιςεισ, με τθν προχπόκεςθ ότι ζχει 
ολοκλθρϊςει τθν κατάρτιςθσ και ζχει ςυμμετάςχει ςτισ διαδικαςία πιςτοποίθςθσ. Από το 
επίδομα αυτό αφαιρείται το ποςό που αντιςτοιχεί ςτισ απουςίεσ που τυχόν 
πραγματοποίθςε εντόσ του επιτρεπόμενου ορίου. Υε περίπτωςθ πραγματοποίθςθσ 
απουςιϊν και μζχρι του ανωτάτου επιτρεπτοφ ορίου, θ αμοιβι των καταρτιηομζνων 
μειϊνεται κατά το ποςό που αντιςτοιχεί ςτισ μθ πραγματοποιθκείςεσ ϊρεσ κατάρτιςθσ. Θ 
πιςτοποίθςθ πικανϊν απουςιϊν πραγματοποιείται μζςω των θμερθςίων δελτίων 
παρακολοφκθςθσ προγράμματοσ ι των αναφορϊν τθσ πλατφόρμασ τθλεκατάρτιςθσ.  

        Υε περίπτωςθ που ο ωφελοφμενοσ αποχωριςει από το πρόγραμμα, υπερβεί το όριο των 
απουςιϊν ι δεν λάβει μζροσ ςτισ εξετάςεισ πιςτοποίθςθσ, δεν δικαιοφται εκπαιδευτικοφ 
επιδόματοσ. Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθ λιψθ του εκπαιδευτικοφ επιδόματοσ από τον 
ωφελοφμενο είναι ο ωφελοφμενοσ να ςυμμετάςχει ςτθ διαδικαςία πιςτοποίθςθσ (εξζταςθ 
και επανεξζταςθ ςε περίπτωςθ αδυναμίασ ι αποτυχίασ κατά τθν πρϊτθ εξζταςθ. Θ δαπάνθ 
του εκπαιδευτικοφ επιδόματοσ βαρφνει τον Ανάδοχο. Θ καταβολι πραγματοποιείται 
εφόςον ο Ανάδοχοσ ζχει λάβει τθ Β’ Δόςθ πλθρωμισ και οπωςδιποτε πριν τθν υποβολι των 
εντφπων αποπλθρωμισ του ζργου.  

β. τισ αμοιβζσ των εκπαιδευτϊν, με τουσ οποίουσ ο Ανάδοχοσ οφείλει να ςυμβλθκεί, για τθν 
παροχι τθσ κατάρτιςθσ κατά τουσ όρουσ τθσ παροφςασ, 

γ. το κόςτοσ παροχισ αναψυκτικϊν/ εδεςμάτων από τον Ανάδοχο προσ τουσ ωφελοφμενουσ 
κατά τουσ όρουσ τθσ παροφςασ, για τισ ϊρεσ τθσ ςυμβατικισ κατάρτιςθσ 

δ. το κόςτοσ τθσ αμοιβισ του φορζα πιςτοποίθςθσ, με τον οποίο κα ςυμβλθκεί ο Ανάδοχοσ 
κατά τουσ όρουσ τθσ παροφςασ. 

 
5. ροι Σλθρωμισ 
 
5.1.1 Θ πλθρωμι του Αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με ζναν από τουσ ακόλουκουσ τρόπουσ:  
 
1οσ τρόποσ: 
 
1) Σοςοςτόείκοςι τοισ εκατό (20%) του ςυμβατικοφ τιμιματοσ, αφοφ υποβλθκεί από τον 

Ανάδοχο Ενδιάμεςθ Ζκκεςθ Χλοποίθςθσ, που κα τεκμθριϊνει τουλάχιςτον τθν υλοποίθςθ 
ποςοςτοφ 20% του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου του Ζργου.  

 
Θ εν λόγω Ζκκεςθ κα περιλαμβάνει τα κάτωκι ποςοτικά ςτοιχεία των επιμζρουσ Ενεργειϊν 
του Ζργου:  

▪ Αρικμόσ υλοποιθκειςϊν ςυνεδριϊν ςυμβουλευτικισ  
▪ Αρικμόσ υλοποιθκειςϊν ανκρωποωρϊν κατάρτιςθσ  
▪ Αρικμόσ καταρτιςκζντων που ςυμμετείχαν ςτθ διαδικαςία τθσ πιςτοποίθςθσ  

 
Για τθν τεκμθρίωςθ των ανωτζρω ο ανάδοχοσ κα πρζπει να προςκομίςει ςτθν Ανακζτουςα 
αρχι τα ςχετικά αποδεικτικά ςτοιχεία (παρουςιολόγια, βεβαιϊςεισ ςυμμετοχισ των 
καταρτιςκζντων ςτισ διαδικαςίεσ πιςτοποίθςθσ κ.λ.π.). 
 
Ρ υπολογιςμόσ του υλοποιθκζντοσ οικονομικοφ αντικειμζνου κα γίνει βάςει του μοναδιαίου 
κόςτουσ εκάςτθσ επιμζρουσ Ενζργειασ του Ζργου, όπωσ αυτι ζχει οριςτεί ςτθ Υφμβαςθ.  
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2) Σοςοςτό ςαράντα τοισ εκατό (40%) του ςυμβατικοφ τιμιματοσ, αφοφ υποβλθκεί από τον 
Ανάδοχο Ενδιάμεςθ Ζκκεςθ Χλοποίθςθσ, που κα τεκμθριϊνει τουλάχιςτον τθν υλοποίθςθ 
επιπλζον ποςοςτοφ 40% του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου του Ζργου.  

 
Θ εν λόγω Ζκκεςθ κα περιλαμβάνει τα κάτωκι ποςοτικά ςτοιχεία των επιμζρουσ Ενεργειϊν 
του Ζργου:  
▪ Αρικμόσ υλοποιθκειςϊν ςυνεδριϊν ςυμβουλευτικισ  
▪ Αρικμόσ υλοποιθκειςϊν ανκρωποωρϊν κατάρτιςθσ  
▪ Αρικμόσ καταρτιςκζντων που ςυμμετείχαν ςτθ διαδικαςία τθσ πιςτοποίθςθσ  

 
Για τθν τεκμθρίωςθ των ανωτζρω ο ανάδοχοσ κα πρζπει να προςκομίςει ςτθν Ανακζτουςα 
αρχι τα ςχετικά αποδεικτικά ςτοιχεία (παρουςιολόγια, βεβαιϊςεισ ςυμμετοχισ των 
καταρτιςκζντων ςτισ διαδικαςίεσ πιςτοποίθςθσ κ.λ.π.).  
 
Ρ υπολογιςμόσ του υλοποιθκζντοσ οικονομικοφ αντικειμζνου κα γίνει βάςει του 
μοναδιαίου κόςτουσ εκάςτθσ επιμζρουσ Ενζργειασ του Ζργου, όπωσ αυτι ζχει οριςτεί ςτθ 
Υφμβαςθ.  

 
3) Σοςοςτό είκοςι τοισ εκατό (20%) του ςυμβατικοφ τιμιματοσ, αφοφ υποβλθκεί από τον 

Ανάδοχο Ενδιάμεςθ Ζκκεςθ Χλοποίθςθσ, που κα τεκμθριϊνει τουλάχιςτον τθν υλοποίθςθ 
επιπλζον ποςοςτοφ 20% του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου του Ζργου.  

Θ εν λόγω Ζκκεςθ κα περιλαμβάνει τα κάτωκι ποςοτικά ςτοιχεία των επιμζρουσ Ενεργειϊν του 
Ζργου:  

▪ Αρικμόσ υλοποιθκειςϊν ςυνεδριϊν ςυμβουλευτικισ  
▪ Αρικμόσ υλοποιθκειςϊν ανκρωποωρϊν κατάρτιςθσ  
▪ Αρικμόσ καταρτιςκζντων που ςυμμετείχαν ςτθ διαδικαςία τθσ πιςτοποίθςθσ  
 

Για τθν τεκμθρίωςθ των ανωτζρω ο ανάδοχοσ κα πρζπει να προςκομίςει ςτθν Ανακζτουςα 
αρχι τα ςχετικά αποδεικτικά ςτοιχεία (παρουςιολόγια, βεβαιϊςεισ ςυμμετοχισ των 
καταρτιςκζντων ςτισ διαδικαςίεσ πιςτοποίθςθσ κ.λ.π.). 
 
Ρ υπολογιςμόσ του υλοποιθκζντοσ οικονομικοφ αντικειμζνου κα γίνει βάςει του μοναδιαίου 
κόςτουσ εκάςτθσ επιμζρουσ Ενζργειασ του Ζργου, όπωσ αυτι ζχει οριςτεί ςτθ Υφμβαςθ.  
 
4) Φο υπόλοιπο είκοςι τοισ εκατό (20%) του ςυμβατικοφ τιμιματοσ (αποπλθρωμι) κα 
καταβάλλεται μετά τθν οριςτικι παραλαβι του ςυνόλου του αντικειμζνου τθσ Υφμβαςθσ από 
τθν Ανακζτουςα Αρχι και κα γίνει μετά τον ζλεγχο τθσ ορκισ υλοποίθςισ του, ςφμφωνα με τα 
κατατεκειμζνα δικαιολογθτικά, με τα οποία κα διαςφαλίηεται θ υλοποίθςθ των ποςοτικϊν και 
ποιοτικϊν προδιαγραφϊν του.  
 
Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νόμιμων 
παραςτατικϊν και δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 
5 του ν. 4412/2016, κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ 
αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι. 

 
 

2οσ Φρόποσ 
Ξε τθ χοριγθςθ ζντοκθσ προκαταβολισ μζχρι ποςοςτοφ 30% τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ Φ.Σ.Α. 
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ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72§7 του ν. 4412/2016, τθν καταβολι ποςοςτοφ πενιντα 
τοισ εκατό (50%) του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ τιμιματοσ αφοφ ο ανάδοχοσ υποβάλλει 
δικαιολογθτικά υλοποίθςθσ που κα τεκμθριϊνουν κατ’ ελάχιςτον, ςωρευτικά:  

 Διλωςθ ζναρξθσ των προγραμμάτων κατάρτιςθσ που αντιςτοιχοφν ςε ποςοςτό 
100% του ςυνόλου των ωφελουμζνων 

 Χλοποίθςθ του 50% του ςυνολικοφ αρικμοφ των ανκρωποωρϊν κατάρτιςθσ  και 
 Υυμμετοχι του 20% του αρικμοφ των ωφελουμζνων ςτθ διαδικαςία πιςτοποίθςθσ  

 
και τθν καταβολι του υπολοίπου μετά τθν οριςτικι παραλαβι των υπθρεςιϊν του ςυνόλου του 
αντικειμζνου τθσ Υφμβαςθσ από τθν Ανακζτουςα Αρχι. 
 
Θ παραπάνω προκαταβολι κα είναι ζντοκθ. Ματά τθν εξόφλθςθ κα παρακρατείται τόκοσ επί τθσ 
ειςπραχκείςασ προκαταβολισ και για το χρονικό διάςτθμα υπολογιηόμενου από τθν θμερομθνία 
λιψεωσ μζχρι τθν θμερομθνία οριςτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ. Για τον υπολογιςμό του 
τόκου κα λαμβάνεται υπόψθ το φψοσ του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δθμοςίου 
12μθνθσ διάρκειασ που κα ιςχφει κατά τθν θμερομθνία λιψθσ τθσ προκαταβολισ προςαυξθμζνο 
κατά 0,25 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ το οποίο  κα παραμζνει ςτακερό μζχρι τθν εξάντλθςθ του ποςοφ 
τθσ χορθγθκείςασ προκαταβολισ. 
 
Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νόμιμων 
παραςτατικϊν και δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 5 
του ν. 4412/2016, κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ 
αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι. 
 
Απαιτοφνται κατ’ ελάχιςτον τα εξισ δικαιολογθτικά: 

α) Σρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ του τμιματοσ που αφορά θ πλθρωμι ι του ςυνόλου του 
ςυμβατικοφ αντικείμενου, ςφμφωνα με το άρκρο 219, περί παραλαβισ του αντικειμζνου 
τθσ ςφμβαςθσ παροχισ γενικϊν υπθρεςιϊν. 

β) Φιμολόγιο του αναδόχου.  
γ) Σιςτοποιθτικά φορολογικισ ενθμερότθτασ και αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ ςφμφωνα με τισ 

κείμενεσ διατάξεισ. 
 
Υε κάκε περίπτωςθ τα πρακτικά των τμθματικϊν παραλαβϊν τθσ ΕΣΣΕ από τα οποίεσ απορρζει 
πλθρωμι του Αναδόχου, κα πρζπει να ζχουν εγκρικεί από το αρμόδιο όργανο τθσ Ανακζτουςασ 
Αρχισ. 
 
Διευκρινίηεται ότι το υλικό τεκμθρίωςθσ τθσ υλοποίθςθσ περιγράφεται αναλυτικά ςτο 
Σαράρτθμα I τθσΔιακιρυξθσ ςτθν ενότθτα «Χλικό Φεκμθρίωςθσ τθσ υλοποίθςθσ του Φυςικοφ 
Αντικειμζνου του ζργου» 
καιαποτελείαναπόςπαςτομζροσγιατθνορκικαιπλιρθπαρακολοφκθςθτθσςφμβαςθστουΑναδόχου
. 
 
6. Χπολογιςμόσ τελικοφ ςυμβατικοφ κόςτουσ: 
Φα ςυνολικό κόςτοσ τθσ ςφμβαςθσ υπολογίηεται,  

 Για τισ ςυνεδρίεσ ςυμβουλευτικισ, ωσ ΑΥΥ Χ ΜΥ όπου ΑΥΥ: Αρικμόσ Υυνεδριϊν 
Υυμβουλευτικισ, ΜΥ: Μόςτοσ Υυμβουλευτικισ  

 Για τα τμιματα κατάρτιςθσ, ωσ ΑΥΕ  Χ  Ω  Χ ΜΑΜ - ΑΑ  Χ  Ω  Χ 5€, όπου ΑΥΕ: Αρικμόσ 
Υυμμετεχόντων ςτθν ζναρξθ, Ω: Ϊρεσ Σρογράμματοσ, ΜΑΜ: Μόςτοσ Ανκρωποϊρασ 
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Ματάρτιςθσ, ΑΑ: Αρικμόσ Αποχωρθςάντων για οποιοδιποτε λόγο μετά τθν ολοκλιρωςθ 
του 10% των ωρϊν κατάρτιςθσ και 5€ το εκπαιδευτικό επίδομα/ ωφελοφμενο. 

 Για τθν Σιςτοποίθςθ, ωσ ΑΥ Χ ΜΣ όπου ΑΥΣ: Αρικμόσ ςυμμετεχόντων ςτθν Σιςτοποίθςθ, 
ΜΣ: Μόςτοσ Σιςτοποίθςθσ / ωφελοφμενο .  

 Για το εκπαιδευτικό επίδομα, ωσ το ςυνολικό εκπαιδευτικό επίδομα που δικαιοφνται οι 
ωφελοφμενοι βάςει των ωρϊν παρακολοφκθςθσ  
 

Ξείωςθ κόςτουσ: 
α.   κατά τθν ζναρξθ Φμιματοσ:Υε περίπτωςθ που κατά τθν ζναρξθ υλοποίθςθσ ενόσ Φμιματοσ 

κατάρτιςθσ ο αρικμόσ των ωφελοφμενων είναι μικρότεροσ του αντίςτοιχου αρχικά 
δθλωκζντοσ και πάντωσ μεγαλφτεροσ του κατϊτατου επιτρεπτοφ ορίου, ο Ανάδοχοσ 
υποχρεοφται να ενθμερϊςει εγγράφωσ είτε με τθ διλωςθ ζναρξθσ είτε με νεότερο ζγγραφό 
του τθν Ανακζτουςα Αρχι.  

β.  κατά τθ διάρκεια υλοποίθςθσ τθσ κατάρτιςθσ:Υε περίπτωςθ που κατά τθν υλοποίθςθ τθσ 
κατάρτιςθσ ζνασ ωφελοφμενοσ αποχωριςει ι υπερβεί το ανϊτατο όριο απουςιϊν ι/και για 
οποιοδιποτε λόγο δεν ολοκλθρϊςει το πρόγραμμα κατάρτιςθσ, χωρίσ υπαιτιότθτα του 
αναδόχου, τότε το εγκρικζν κόςτοσ του Φμιματοσ κατά το ποςό του εκπαιδευτικοφ 
επιδόματοσ που αντιςτοιχεί ςτον ωφελοφμενο που αποχϊρθςε και ςτθ δαπάνθ του κόςτουσ 
πιςτοποίθςθσ για τον ωφελοφμενο, όπωσ αυτι κα ζχει κακοριςτεί μεταξφ του αναδόχου και 
των φορζων πιςτοποίθςθσ.  

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

 

δ.  
 απότθνμθςυμμετοχιςτισςυνεδρίεστθσΥυμβουλευτικισ:Υεπερίπτωςθπουκάποιοσωφελοφ
μενοσ δεν ςυμμετάςχει ςτισ προβλεπόμενεσ ςυνεδρίεσ Υυμβουλευτικισ χωρίσ υπαιτιότθτα 
του Αναδόχου, τότε το τίμθμα μειϊνεται κατά το ποςό που 
αντιςτοιχείςτθδαπάνθτωνμθυλοποιθκειςϊνςυνεδριϊν. 

 
Υθμειϊνεται ότι ςτισ ανωτζρω περιπτϊςεισ, ο ανάδοχοσ οφείλει να ενθμερϊςει τθν Ανακζτουςα 
Αρχι. 
 
Επιπλζον ςθμειϊνεται ότι, οι ςυμμετζχοντεσ λαμβάνουν εκπαιδευτικό επίδομα φψουσ πζντε 
ευρϊ (5,00€) μικτά ανά ϊρα κατάρτιςθσ, μείον τισ νόμιμεσ κρατιςεισ που δεν 
ςυμπεριλαμβάνουν τισ αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ, με τθν προχπόκεςθ πωσ ζχουν ολοκλθρϊςει τθν 
κατάρτιςθ και ζχουν ςυμμετάςχει ςτθ διαδικαςία πιςτοποίθςθσ. Υε περίπτωςθ 
πραγματοποίθςθσ απουςιϊν και μζχρι του ανϊτατου επιτρεπτοφ ορίου, θ αμοιβι των 
καταρτιηομζνων μειϊνεται κατά το ποςό που αντιςτοιχεί ςτισ μθ πραγματοποιθκείςεσ ϊρεσ 
κατάρτιςθσ. Θ πιςτοποίθςθ πικανϊν απουςιϊν πραγματοποιείται μζςω των θμερθςίων δελτίων 
παρακολοφκθςθσ προγράμματοσ ι των αναφορϊν τθσ πλατφόρμασ τθλεκατάρτιςθσ ςτθν 
περίπτωςθ τθσ υλοποίθςθσ με τθ μζκοδο τθσ ςφγχρονθσ τθλεκατάρτιςθσ. Ρ Ανάδοχοσ 
υποχρεοφται να παραδίδει ςτθν ανακζτουςα αρχι, με τθ λιξθ κάκε προγράμματοσ, κατάςταςθ 
με τισ πραγματοποιθκείςεσ ϊρεσ κατάρτιςθσ για κάκε εκπαιδευόμενο. 
 
Υε περίπτωςθ που το τελικό ςυμβατικό ποςό είναι μικρότερο τθσ αρχικισ ςυμβατικισ αξίασ, 
λόγω τθσ μείωςθσ του φυςικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, τότε μετά τθν οριςτικι παραλαβι 
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του φυςικοφ αντικειμζνου τθσ Υφμβαςθσ θ τελευταία δόςθ (αποπλθρωμι) του ςυμβατικοφ 
τιμιματοσ αναπροςαρμόηεται ανάλογα.   
 
Υτθν περίπτωςθ που τυχόν ζχει καταβλθκεί ςτον Ανάδοχο ποςό μεγαλφτερο του τελικοφ 
ςυμβατικοφ ποςοφ, τότε ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να επιςτρζψει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι τθ 
διαφορά αυτι ωσ αχρεωςτιτωσ καταβλθκείςα. 
7. Υτο ςυμβατικό τίμθμα του αναδόχου περιλαμβάνονται όλα τα ζξοδα και οι δαπάνεσ που 
άμεςα ι ζμμεςα πθγάηουν από ι ςχετίηονται με τθν παροφςα ςφμβαςθ ςφμφωνα και με τθν αξία 
τθσ ςχετικισ προςφοράσ του και αντιςτοιχοφν ςτθν προςικουςα, πλιρθ, ζγκαιρθ εκτζλεςθ 
κακϊσ και ςτθν πιςτι και ζγκαιρθ εκπλιρωςθ του ςυνόλου των κυρίων και παρεπομζνων 
υποχρεϊςεων, ευκυνϊν και εγγυιςεϊν του, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ, προδιαγραφζσ και όρουσ 
τθσ Υφμβαςθσ.  
 
8. Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ από τον Ανάδοχο των 
νομίμων παραςτατικϊν και δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 
200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί 
από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι. 
 
Σζρα από τα ανωτζρω αναφερόμενα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία, ο Ανάδοχοσ απαιτείται να 
προςκομίςει, για κάκε πλθρωμι, τα εξισ: 

α. Φιμολόγιο παροχισ υπθρεςιϊν, ςτο οποίο κα αναγράφεται το ςυνολικό ποςό που κα 
καταβάλλεται ςτον Ανάδοχο. Από κάκε τιμολόγιο του Αναδόχου κα γίνονται όλεσ οι 
νόμιμεσ κρατιςεισ, ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ κάκε φορά νόμουσ και ςχετικζσ 
εγκυκλίουσ. 

β. Σιςτοποιθτικά που εκδίδονται από αρμόδια κατά περίπτωςθ Αρχι, από τα οποία να 
προκφπτει ότι ο Ανάδοχοσ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ αςφαλιςτικζσ και φορολογικζσ του 
υποχρεϊςεισ. 

γ. Φραπεηικό ζγγραφο όπου φαίνεται το ΙΒΑΟ του τραπεηικοφ λογαριαςμοφ του Αναδόχου 
ςτον οποίο κα γίνει θ πλθρωμι. 

Επίςθσ, θ αρμόδια Επιτροπι κα πρζπει να ζχει εκδϊςει Σρωτόκολλο παραλαβισ του 
τμιματοσ που αφορά θ πλθρωμι, το οποίο κα ζχει εγκρικεί από τθν «Ανακζτουςα Αρχι» 
 

 
9. Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με 
τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Σ.Α., για τθν παράδοςθ των  υπθρεςιϊν 
ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτθ Διακιρυξθ και λοιπά  ζγγραφα τθσ Υφμβαςθσ. 
Ιδίωσ ο Ανάδοχοσ  βαρφνεται με τισ  κρατιςεισ που κακορίηονται ςτο άρκρο 5.1.2 τθσ 
Διακιρυξθσ. 
 
10. Φον ανάδοχο βαρφνουν επίςθσ οι Αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ των ωφελουμζνων. 

11. Ρ «Ανάδοχοσ» ζχει ιδθ μελετιςει και εκτιμιςει τισ απαιτιςεισ του Ζργου και τα οικονομικά 
μεγζκθ για τθν καλι εκτζλεςθ των εργαςιϊν του, κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ του και κατά 
ςυνζπεια ρθτά ςυμφωνείται ότι ο Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται ςε καμία περίπτωςθ να εγείρει 
αξίωςθ για πρόςκετθ αμοιβι και δθλϊνει ότι παραιτείται από τα ςχετικά δικαιϊματα που 
προκφπτουν από τα άρκρα 388, 696 και 697 του Αςτικοφ Μϊδικα.    

 
12. Θ «Ανακζτουςα Αρχι» προβαίνει ςτθν καταβολι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ ςε δόςεισ, 
κατόπιν υποβολισ από τον «Ανάδοχο» όλων των προβλεπόμενων δθλϊςεων, ςτοιχείων ι 
δικαιολογθτικϊν, όπωσ αυτά ορίηονται ςτθν παροφςα. 
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13. Θ απόδοςθ ςτον Ανάδοχο τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ δφναται να 
πραγματοποιθκεί εντόσ δφο (2) μθνϊν από τθν αποπλθρωμι του Ζργου με τθν οριςτικι 
ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι του και φςτερα από τθν εκκακάριςθ των τυχόν απαιτιςεων τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ ζναντι του Αναδόχου. 
 

14. Για τθν πιςτοποίθςθ τθσ υλοποίθςθσ φυςικοφ αντικειμζνου του Ζργου από τθν Ανακζτουςα 
Αρχι, πζραν των Σαραδοτζων, που ορίηονται ςτθν παροφςα, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να 
υποβάλει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι καταςτάςεισ πλθρωμισ των καταρτιηόμενων και των 
ςυμφωνθκειςϊν αμοιβϊν εκπαιδευτϊν για όλα τα εκπαιδευτικά τμιματα, ςτισ οποίεσ κα 
αποτυπϊνονται όλεσ οι κρατιςεισ. Επιπλζον θ Ανακζτουςα Αρχι δφναται να ηθτιςει εγγράφωσ 
από τον Ανάδοχο να προςκομίςει οποιοδιποτε άλλο ζγγραφο ι παραςτατικό, από το οποίο να 
προκφπτει θ καταβολι των δαπανϊν για το ςφνολο του Ζργου. 

 

15. Θ καταβολι των άνω πλθρωμϊν κα γίνεται με κατάκεςθ ςε τραπεηικό λογαριαςμό του 
αναδόχου ο οποίοσ κα υποδειχκεί εγγράφωσ ςτθν ανακζτουςα αρχι. Υε περίπτωςθ ζνωςθσ 
εταιριϊν θ καταβολι των ωσ άνω πλθρωμϊν κα γίνεται ςε κάκε μία από τισ ςυμμετζχουςεσ ςτθν 
ζνωςθ εταιριϊν εταιρίεσ κατά το μζροσ που τουσ αναλογεί με κατάκεςθ ςε τραπεηικό 
λογαριαςμό που αυτζσ υποδεικνφουν εγγράφωσ ςτθν ανακζτουςα αρχι.  
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ΣΑΤΑΤΦΗΞΑ II – ΕΙΔΙΜΗ ΥΧΓΓΤΑΦΗ ΧΣΡΧΤΕΩΥΕΩΟ 
 

Α/Α ΣΤΡΔΙΑΓΤΑΦΕΥ ΑΣΑΙΦΗΥΗ ΑΣΑΟΦΗΥΗ ΥΦΡΙΧΕΙΡ 
ΦΕΜΞΗΤΙΩΥΗΥ 

1.  
Αναλυτικι Σεριγραφι τθσ Σροςζλκυςθσ και τθσ Ξεκοδολογίασ 
Επιλογισ Ωφελουμζνων 

   

2.  
Αναλυτικι Σεριγραφι τθσ Ξεκοδολογίασ υλοποίθςθσ των 
εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων κατάρτιςθσ. 

ΟΑΙ   

3.  
Αναλυτικι Σεριγραφι των Εκπαιδευτικϊν Ξεκόδων και Φεχνικϊν που 
κα χρθςιμοποιθκοφν ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ των προγραμμάτων 
επαγγελματικισ κατάρτιςθσ. 

ΟΑΙ 
  

4.  

Αναλυτικι περιγραφι τθσ μεκοδολογίασ εκπόνθςθσ του 
Εκπαιδευτικοφ υλικοφ, τθσ διάρκρωςθσ του Εκπαιδευτικοφ υλικοφ 
εκάςτου εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ κακϊσ και των προδιαγραφϊν 
εκπόνθςθσ του Εκπαιδευτικοφ υλικοφ. 

[ςφμφωνα με τισ τεκείςεσ προδιαγραφζσςτοΠαράρτθμα Ι, ΜΕΡΟ Α: 
«ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ / ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ / 
ΠΑΡΑΔΟΣΕΑ», ΚΕΦ.3. «ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ, ΠΑΡ. 3.5 
«ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ», Εδάφιο «Προδιαγραφζσ υμβατικοφ 
Εκπαιδευτικοφ υλικοφ»+. 

ΟΑΙ 

  

5.  

Σαρουςίαςθ του Εκπαιδευτικοφ υλικοφ ςε μορφι pdf για όλα τα 
αντικείμενα κατάρτιςθσ που περιλαμβάνονται ςτο ζργο  

 *απαιτείται υποβολι δείγματοσ του ςυμβατικοφ εκπαιδευτικοφ υλικοφ 
για όλα τα αντικείμενα κατάρτιςθσ το οποίο πρζπει να αφορά κατϋ 
ελάχιςτον ςτο 25% των ωρϊν για δφο (2) από τα αντικείμενα  
κατάρτιςθσ που περιλαμβάνονται ςτο Ζργο, 
εξαιρουμζνωντων«οριηοντίων»ενοτιτων:«Τγείακαι αςφάλεια ςτο 
χϊρο εργαςίασ», «Βαςικζσ 
αρχζσεργατικοφδικαίου»,«Βαςικζσαρχζσλειτουργίαστωνεπιχειριςεων», 
«Ενθμζρωςθ για τθν εφαρμογι τθσαρχισ τθσ μθ διάκριςθσ». 

Σο υποβλθκζν εκπαιδευτικό υλικό πρζπει να πλθροί τισ προδιαγραφζσ 
που ζχουν τεκεί ςτο Παράρτθμα Ι ΜΕΡΟ Α: «Αντικείμενο τθσ 
φμβαςθσ / Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ / Παραδοτζα», Κεφ.3. 
«Αντικείμενο τθσ φμβαςθσ, Παρ. 3.5 «Εκπαιδευτικό Τλικό», Εδάφιο 
«Προδιαγραφζσ Εκπαιδευτικοφ υλικοφ»).  

Σο υποβλθκζν ςυμβατικό εκπαιδευτικό υλικό κα ςυμπεριλθφκεί ςε 
παράρτθμα τθσ Σεχνικισ Προςφοράσ+. 

ΟΑΙ 

  

6.  
Αναλυτικι περιγραφι τθσ μεκοδολογίασ υλοποίθςθσ τθσ διαδικαςίασ 
πιςτοποίθςθσ των γνϊςεων και δεξιοτιτων των ωφελουμζνων 

ΟΑΙ   

7.  

Σαρουςίαςθ των Υχθμάτων Σιςτοποίθςθσ για όλα τα αντικείμενα 
κατάρτιςθσ.  
 

Για διαπιςτευμζνα ςχιματα πιςτοποίθςθσ απαιτοφνται οι ςχετικζσ 
εγκρίςεισ (από τον ΕΡΣΣΕΣ) ι διαπιςτεφςεισ (ςφμφωνα με το 

ΟΑΙ 
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Α/Α ΣΤΡΔΙΑΓΤΑΦΕΥ ΑΣΑΙΦΗΥΗ ΑΣΑΟΦΗΥΗ ΥΦΡΙΧΕΙΡ 
ΦΕΜΞΗΤΙΩΥΗΥ 

Σρότυπο ISO/IEC 17024 ι ιςοδφναμο. 
 

Για τα υποβλθκζντα Υχιματα Σιςτοποίθςθσ που ο υποψιφιοσ 
Ανάδοχοσ δεν προςκομίηει τισ ςχετικζσ εγκρίςεισ (από τον ΕΡΣΣΕΣ) ι 
διαπιςτεφςεισ (ςφμφωνα με το Σρότυπο ISO/IEC 17024 ι ιςοδφναμο), 
κα πρζπει να τεκμθριϊνει τθν ωριμότθτα τθσ διαδικαςίασ ζγκριςθσ / 
διαπίςτευςθσ των εν λόγω Υχθμάτων Σιςτοποίθςθσ υποβάλλοντασ 
(για ζκαςτο Υχιμα): i. τον αρικμό πρωτοκόλλου του υποβλθκζντοσ 
φακζλου αίτθςθσ ζγκριςθσ / διαπίςτευςθσ, ii. το αντίγραφο του 
ςχετικοφ παραβόλου. 
 

Για τα ςχιματα που δεν ζχουν εγκρικεί και δεν ζχουν ακόμθ 
υποβλθκεί προσ ζγκριςθ (ςτον ΕΥΧΔ ι τον ΕΡΣΣΕΣ ι ιςοδφναμο), κα 
πρζπει να αναφζρει αναλυτικά τοΣεριεχόμενο του Υχιματοσ 
Σιςτοποίθςθσ και να υποβάλλει «Φράπεηα» ερωτιςεων 
πιςτοποίθςθσ (min. 100 ερωτιςεισ 
 

*Απαιτείται θ προςκόμιςθ των ςχετικϊν ςτοιχείων τεκμθρίωςθσ, όπωσ 
αυτά ορίηονται ςτο Παράρτθμα Ι ΜΕΡΟ Α: «Αντικείμενο τθσ φμβαςθσ 
/ Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ / Παραδοτζα», Κεφ.3. «Αντικείμενο τθσ 
φμβαςθσ, Παρ. 3.6 «Παρουςίαςθ των χθμάτων Πιςτοποίθςθσ 
γνϊςεων και δεξιοτιτων ωφελουμζνων-  Παρουςίαςθ ςυςτιματοσ 
Πιςτοποίθςθσ» + 

8.  

Υυμφωνθτικό ςυνεργαςίασ με τον ςυνεργαηόμενο διαπιςτευμζνο 
φορζα πιςτοποίθςθσ προςϊπων (Φ.Σ.Σ.) που κα αναλάβει να 
υλοποιιςει τθν πιςτοποίθςθ των ωφελοφμενων  (εφόςον ο Φ.Σ.Σ. 
είναι υπεργολάβοσ) 

ΟΑΙ 
  

9.  

Ρλοκλθρωμζνο Υφςτθμα Υυμβουλευτικισ (Ρ.Υ.Υ.), για τισανάγκεσ τθσ 
παροχισ των ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν τοοποίοκα πρζπεινα 
καλφπτειτισ λειτουργικότθτεσ- 
δυνατότθτεσπουπεριγράφονταιςτοΣαράρτθμαΙ. 

*απαιτείται θ προςκόμιςθ– ωσ παράρτθμα τθσ Σεχνικισπροςφοράσ –
θπεριγραφιτωνλειτουργικοτιτων– 
δυνατοτιτων και τουλάχιςτον, ενδεικτικά, ενόσ 
εργαλείουςυμβουλευτικισ+ 

 

  

10.  
Σαρουςίαςθ του Αναλυτικοφ Χρονοδιαγράμματοσ Χλοποίθςθσ τθσ 
Υφμβαςθσ (με τθ μορφι Διαγράμματοσ Gantt) 

ΟΑΙ   

11.  

Σεριγραφι τθσ μεκοδολογίασ οργάνωςθσ, παρακολοφκθςθσ και 
αξιολόγθςθσ τθσ Υφμβαςθσ – Σαρουςίαςθ ΣΥΔΧ. 

[απαιτείταιθπροςκόμιςθ–ωσ παράρτθματθσΣεχνικισ προςφοράσ - 
τουλάχιςτον ενόσ (1) από τα εργαλεία που 
καχρθςιμοποιιςειουποψιφιοσΑνάδοχοσ+ 

ΟΑΙ 

  

12.  
Σεριγραφι του ςχιματοσ διοίκθςθσ του Ζργου και τθσ δομισ και 
οργάνωςθσ τθσ ομάδασ των ςτελεχϊν που κα εμπλακοφν ςτο ζργο 
(Ρμάδα Ζργου). 

ΟΑΙ 
  

 

Ρδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ 
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i. Υτθ Υτιλθ «ΣΤΡΔΙΑΓΤΑΦΘ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίςτοιχοι τεχνικοί όροι, 
υποχρεϊςεισ ι επεξθγιςεισ για τα οποία κα πρζπει να δοκοφν αντίςτοιχεσ απαντιςεισ. 

ii. Αν ςτθ ςτιλθ «ΑΣΑΙΦΘΥΘ» ζχει ςυμπλθρωκεί θ λζξθ «ΟΑΙ» ι ζνασ αρικμόσ (που ςθμαίνει 
υποχρεωτικό αρικμθτικό μζγεκοσ τθσ προδιαγραφισ και απαιτεί ςυμμόρφωςθ), τότε θ 
αντίςτοιχθ προδιαγραφι είναι υποχρεωτικι για τον υποψιφιο ανάδοχο, κεωροφμενθ ωσ 
απαράβατοσ όροσ ςφμφωνα με τθν παροφςα διακιρυξθ. Σροςφορζσ που δεν καλφπτουν 
πλιρωσ απαράβατουσ όρουσ απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 

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

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

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

Διευκρινίςεισ: 
1. Επιςθμαίνεται ότι είναι υποχρεωτικι θ απάντθςθ ςε όλα τα ςθμεία του ΣΙΟΑΜΑ 

ΥΧΞΞΡΤΦΩΥΘΥ και θ παροχι όλων των πλθροφοριϊν που ηθτοφνται. 
2. Θ αρμόδια Επιτροπι κα αξιολογιςει τα παρεχόμενα από τουσ προςφζροντεσ ςτοιχεία κατά τθν 

αξιολόγθςθ των Φεχνικϊν Σροςφορϊν. 
3. Υε περίπτωςθ που δεν ζχει απαντθκεί οποιοςδιποτε όροσ του ΣΙΟΑΜΑ ΥΧΞΞΡΤΦΩΥΘΥ, τότε θ 

απάντθςθ κεωρείται αρνθτικι. 
4. Υε περίπτωςθ που οποιαδιποτε, από τισ ανωτζρω αναφερόμενεσ ςτουσ επιςυναπτόμενουσ 

πίνακεσ υποχρεϊςεισ, δεν καλφπτεται, θ προςφορά κα απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 
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ΣΑΤΑΤΦΗΞΑ ΙΙI– Ε.E.E.Υ. 
 

Φο ζντυπο Ε.Ε.Ε.Υ. που ςυνοδεφει τθν παροφςα Διακιρυξθ είναι αναρτθμζνο, ςε μορφι 
.PDF και .XML, ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του Ε.Υ.Θ.ΔΘ.Υ., ςτθν 
οποία θ Διακιρυξθ ζλαβε Υυςτθμικό Αφξοντα Αρικμό: 160873. 
 
Σροκειμζνου να ςυμπλθρϊςουν οι Ρικονομικοί Φορείσ το εν λόγω ζγγραφο καλοφνται να 
ειςζλκουν ςτθνπλατφόρμα PROMITHEUSESPint, που βρίςκεται ςτο άνω PORTAL. Oι οικονομικοί 
φορείσ μποροφν ναλάβουντοΕΕΕΥκαι ςεμορφιPDF ςτουσωσ άνωαναφερόμενουσ τόπουσ 
ανάρτθςθσ. 
 
Φο εν λόγω ζγγραφο αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ παροφςασ 
Διακιρυξθσ.Σροσδιευκόλυνςθτωνενδιαφερομζνωνοικονομικϊνφορζωνπαρζχονται: 
 
Α.Ρδθγίεσχριςθσςεμορφι.pdfαρχείου,πουείναιαναρτθμζνεσςτθνθλεκτρονικιδιεφκυνςθ: 

http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf 
 
Β.ΥχετικόµάκθµαεκµάκθςθσγιατθςυµπλιρωςθτουΕΕΕΥςτθνπαρακάτωδιεφκυνςθ:http://www.e

procurement.gov.gr/moodle/course/view.php?id=177ΘιςτοςελίδαγιατοΕΕΕΥείναιθ:https://e
c.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter?lang=el 

 
      Υθμείωςθ Από τισ 2-5-2019, οι ανακζτουςεσ αρχζσ ςυντάςςουν το ΕΕΕΥ με τθ χριςθ τθσ 

νζασ θλεκτρονικισυπθρεςίασ Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/), 
που προςφζρει τθν δυνατότθταθλεκτρονικισ ςφνταξθσ και διαχείριςθσ του Ευρωπαϊκοφ 
Ενιαίου Εγγράφου Υφμβαςθσ (ΕΕΕΥ). Θ 
ςχετικιανακοίνωςθείναιδιακζςιμθςτθΔιαδικτυακιΣφλθτουΕ.Υ.Θ.ΔΘ.Υ 
www.promitheus.gov.gr 

 
 
  

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf
http://www.eprocurement.gov.gr/moodle/course/view.php?id=177
http://www.eprocurement.gov.gr/moodle/course/view.php?id=177
http://www.promitheus.gov.gr/
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ΣΑΤΑΤΦΗΞΑ IV – ΕΟΦΧΣΡ ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΗΥ ΣΤΡΥΦΡΤΑΥ 
 

Σίνακασ Ρικονομικισ Σροςφοράσ τθσ Υφμβαςθσ 

 

ΧΣΗΤΕΥΙΑ ΑΤΙΘΞΡΥ 
ΩΦΕΝΡΧΞ

ΕΟΩΟ 

ΑΤΙΘΞΡΥ 
ΥΧΟΕΔΤΙΩΟ 

/ΑΤΙΘΞΡΥ ΩΤΩΟ 

ΥΧΟΡΝ
Ρ 

ΥΧΟΕΔΤ
ΙΩΟ 

ΥΧΟΡΝΡ 
Α/Ω 

ΞΡΟΑΔΙΑΙΡ 
ΜΡΥΦΡΥ 

ΣΤΡΥΦΡΤΑΥ 
(€) 

ΥΧΟΡΝΙΜΡ 
ΜΡΥΦΡΥ 

ΣΤΡΥΦΡΤΑΥ 
ΧΣΗΤΕΥΙΑΥ 

(€) 

Χπθρεςίεσ 
Ματάρτιςθσ 

86 162 (128 
Θεωρία +34 

Case Studies) 

 13.932   

Χπθρεςίεσ 
Σιςτοποίθςθσ 

86      

 

Χπθρεςίεσ 
Υυμβουλευτικισ 

 

86 

2 ομαδικζσ των 
4 ατόμων 

44    

3 ατομικζσ 
 

258    

ΥΧΟΡΝΡ 
 

 

 

 Αρικμθτικά Ρλογράφωσ 
Υυνολικό 
Μόςτοσπροςφοράσ 
(ΑΘΤΡΙΥΞΑΜΡΥΦΡΧΥΧΣ
ΘΤΕΥΙΩΟ, 
ΜΑΦΑΤΦΙΥΘΥ    ,  ΣΙΥΦΡΣΡΙΘΥΘΥ 
ΜΑΙ ΥΧΞΒΡΧΝΕΧΦΙΜΘΥ) 

 
 

………………………. € 

 
 
…………………………….ΕΧΤΩ 

 

ΦΤΡΣΡΥ ΣΝΗΤΩΞΗΥ 

Ρ τρόποσ πλθρωμισ που επιλζγεται, βάςει τθσ παραγράφου 5.1 «Φρόποσ πλθρωμισ» τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ είναι ο: υπ. Αρ. ……… τρόποσ 
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ΣΑΤΑΤΦΗΞΑ V – ΧΣΡΔΕΙΓΞΑΦΑ ΕΓΓΧΗΦΙΜΩΟ ΕΣΙΥΦΡΝΩΟ 
 

Α. Χπόδειγμα Εγγυθτικισ Επιςτολισ Υυμμετοχισ 
 

ΕΜΔΡΦΘΥ....................................................................... 
 

Θμερομθνία ζκδοςθσ........................... 
 

Σροσ: (Υτοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ) 
 

ΕΓΓΧΗΦΙΜΗ ΕΣΙΥΦΡΝΗ ΥΧΞΞΕΦΡΧΗΥ ΑΤ. ............... για ευρϊ ………………….. 
Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυϊμεκα δια τθσ παροφςασ εγγυθτικισ επιςτολισ 
ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ, 
υπζρ του: 
(i) *ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου+: (ονοματεπϊνυμο, πατρϊνυμο) ..............................,  

ΑΦΞ: ................ (διεφκυνςθ)…………………………….., ι 
(ii) *ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου+: (πλιρθ επωνυμία) ........................,ΑΦΞ: ...................... 

(διεφκυνςθ).......................………………………………….. ι 
(iii) *ςε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ:+ των φυςικϊν / νομικϊν προςϊπων 

α) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΞ: ................. (διεφκυνςθ) .......……….. 
β) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΞ: ................. (διεφκυνςθ) .......……….. 
γ) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΞ: ................. (διεφκυνςθ) .......……….. 
μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Μοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε ζνα από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και 
εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτασ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι 
Μοινοπραξίασ-,  

και μζχρι του ποςοφ των ευρϊ …………… (…………. €), για τθ ςυμμετοχι του/τουσ εισ το 
διενεργοφμενο διαγωνιςμό με καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν τθν 
......................, για τθν ανάδειξθ αναδόχου για τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ: 
«…………………………………………………………..» προχπολογιςμοφ ευρϊ ………………………, ςφμφωνα με 
τθν υπ’ αρ.  ……./……… Διακιρυξι ςασ.  
 

Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει μόνο τισ από τθν ςυμμετοχι εισ τον ανωτζρω διαγωνιςμό 
απορρζουςεσ υποχρεϊςεισ τθσ εν λόγω εταιρείασ (των μελϊν τθσ Ζνωςθσ / Μοινοπραξίασ 
ατομικά για κάκε μια από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ 
τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ/ Μοινοπραξίασ κακ’ όλο το χρόνο ιςχφοσ τθσ). 
 

Φο παραπάνω ποςό τθροφμε ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία 
από μζροσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ, 
μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 
 

Υε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε 
ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου. 
 

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

Αποδεχόμαςτε να παρατείνουμε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ φςτερα από απλό ζγγραφο τθσ 
Χπθρεςίασ ςασ, με τθν προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμά ςασ κα μασ υποβλθκεί πριν από τθν 
θμερομθνία λιξθσ τθσ.  
 

Βεβαιϊνεται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο Δθμόςιο, 
ΟΣΔΔ και ΟΣΙΔ ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των 
εγγυιςεων που ζχει κακοριςτεί από το Χπουργείο Ρικονομικϊν για το ίδρυμα μασ. 
 
(Εξουςιοδοτθμζνθ υπογραφι) 
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Β. Χπόδειγμα Εγγυθτικισ Επιςτολισ Μαλισ Εκτζλεςθσ 
 

ΕΜΔΡΦΘΥ....................................................................... 
 
Θμερομθνία ζκδοςθσ........................... 
 
Σροσ: (Υτοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ) 
 
ΕΓΓΧΗΦΙΜΗ ΕΣΙΥΦΡΝΗ ΜΑΝΗΥ ΕΜΦΕΝΕΥΗΥ ΑΤ. ............... για ευρϊ …………….. 
Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυϊμεκα δια τθσ παροφςασ εγγυθτικισ επιςτολισ 
ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ, 
υπζρ του: 
(i) *ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου+: (ονοματεπϊνυμο, πατρϊνυμο) ..............................,  

ΑΦΞ: ................ (διεφκυνςθ)…………………………….., ι 
(ii) *ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου+: (πλιρθ επωνυμία) ........................,ΑΦΞ: ...................... 

(διεφκυνςθ).......................………………………………….. ι 
(iii) *ςε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ:+ των φυςικϊν / νομικϊν προςϊπων 

α) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΞ: ................. (διεφκυνςθ) .......……….. 
β) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΞ: ................. (διεφκυνςθ) .......……….. 
γ) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΞ: ................. (διεφκυνςθ) .......……….. 
μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Μοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε ζνα από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και 
εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτασ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι 
Μοινοπραξίασ-,  

και μζχρι του ποςοφ των ευρϊ …………… (…………. €), για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ με 
αρικμό ………….. που αφορά ςτο διαγωνιςμό τθσ ……………………. με αντικείμενο: 
«…………………………………………………………..», ςυνολικισ αξίασ ευρϊ …………………….., ςφμφωνα με τθν 
υπ’ αρ.  ……./……… Διακιρυξι ςασ.  
 
Φο ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ, το οποίο και υποχρεοφμαςτε να ςασ 
καταβάλουμε ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να 
ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςισ ςασ, μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ από τθν ζγγραφθ 
ειδοποίθςι ςασ. 
 
Υε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε 
ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου. 
 
Θ παροφςα ιςχφει μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι 
ςασ ότι μποροφμε να κεωριςουμε τθν Φράπεηά μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ. 
 
Βεβαιϊνεται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο Δθμόςιο, 
ΟΣΔΔ και ΟΣΙΔ ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των 
εγγυιςεων που ζχει κακοριςτεί από το Χπουργείο Ρικονομικϊν για το ίδρυμα μασ. 
 
(Εξουςιοδοτθμζνθ υπογραφι) 
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Γ. Χπόδειγμα εγγυθτικισ επιςτολισ προκαταβολισ 
 

ΕΜΔΡΦΘΥ.......................................................................  
 

Θμερομθνία ζκδοςθσ...........................  
 

Σροσ: Φθν Ανακζτουςα Αρχι  
Σλιρθσ Διεφκυνςθ  
 

ΕΓΓΧΗΦΙΜΗ ΕΣΙΥΦΡΝΗ ΞΑΥ ΧΣ’ ΑΤΙΘΞ. ............... ΓΙΑ ΕΧΤΩ ………………….. 
Ξε τθν παροφςα εγγυόμαςτε ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ 
διαιρζςεωσ και διηιςεωσ υπζρ  
{ε περίπτωςθ μεμονωμζνθσ εταιρίασ: τθσ Εταιρίασ …………………. Ρδόσ …………………. Αρικμόσ ……. 
Φ.Μ. ………-  
{ι ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ : των Εταιριϊν  
α) ……………… οδόσ ……………… αρικμόσ ………………. Φ.Μ. …………..  
β) ……………… οδόσ ……………… αρικμόσ ………………. Φ.Μ. …………..  
γ) ……………… οδόσ ……………… αρικμόσ ………………. Φ.Μ. …………..  
μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Μοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε μια από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ 
ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτασ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Μοινοπραξίασ.-  
για τθν λιψθ προκαταβολισ, ποςοφ ευρϊ ………… ςφμφωνα με τθ ςφμβαςθ με 
αρικμό................... και τθ Διακιρυξι ςασ με αρικμό………., ςτο πλαίςιο του διαγωνιςμοφ τθσ 
(ςυμπλθρϊνετε τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ) …………. για εκτζλεςθ του 
αντικειμζνου τθσ Υφμβαςθσ (ςυμπλθρϊνετε τον τίτλο τθσ Υφμβαςθσ) ……… ……… ςυνολικισ αξίασ 
(ςυμπλθρϊνετε το ςυνολικό ςυμβατικό τίμθμα με διευκρίνιςθ ότι δεν περιλαμβάνεται ςε αυτό 
ΦΣΑ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ περίπτωςθσ ιβϋ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 22 του Ο. 
2859/2000 και του άρκρου 19 του Ο. 4346/2015 (ΦΕΜ Α' 152/20-11-2015)..................................., 
και μζχρι του ποςοφ των ευρϊ (ςυμπλθρϊνετε το ποςό το οποίο καλφπτει θ ςυγκεκριμζνθ 
εγγυθτικι επιςτολι) ......................... πλζον τόκων επί τθσ προκαταβολισ αυτισ που κα 
καταλογιςκοφν ςε βάροσ τθσ Εταιρίασ …………… ι, ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ ι Μοινοπραξίασ, υπζρ 
των Εταιριϊν τθσ Ζνωςθσ ……………… ι Μοινοπραξίασ ……………, υπζρ τθσ οποίασ εγγυόμαςτε ςε 
εφαρμογι των ςχετικϊν άρκρων του Μανονιςμοφ Σρομθκειϊν τθσ Ανακζτουςα Αρχι, ςτο οποίο 
και μόνο περιορίηεται θ εγγφθςι μασ. 
 

Φο ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ, το οποίο και υποχρεοφμαςτε να ςασ 
καταβάλουμε ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να 
ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςισ ςασ, μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από τθν ζγγραφθ 
ειδοποίθςι ςασ. 
 

Θ παροφςα ιςχφει μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι 
ςασ ότι μποροφμε να κεωριςουμε τθν Φράπεηά μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ. 
 

Υε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε 
ιςχφον πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου. 
 

 
(Εξουςιοδοτθμζνθ υπογραφι) 
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ΣΑΤΑΤΦΗΞΑ VI – ΥΧΕΔΙΡ ΥΧΞΒΑΥΗΥ 

ΥΧΕΔΙΡ ΥΧΞΒΑΥΗΥ 
 
Υτθν Ακινα ςιμερα, τθν …… του μθνόσ  ………..…..του ζτουσ δφο χιλιάδεσ είκοςι ….. 
 
ΞΕΦΑΠΧ: 
 
Α) Αφενόσ του …………………………… που εδρεφει ςτθν …………………, ΑΦΞ ………………….., ΔΡΧ 
……………………… (ςτο εξισ κα αποκαλείται «Ανακζτουςα Αρχι» ι « ……………….») και εκπροςωπείται 
νόμιμα για τθν υπογραφι τθσ παροφςασ από τον ……………………. με τθν ιδιότθτα του ωσ Σροζδρου 
του Διοικθτικοφ Υυμβουλίου  
 
και  
 
β) Αφετζρου, τθσ εταιρείασ με τθν επωνυμία «……………………………………»που εδρεφει ςτθν 
…………………, ΑΦΞ ………………….., ΔΡΧ ……………………… (ςτο εξισ κα αποκαλείται «ο Ανάδοχοσ» και 
εκπροςωπείται νόμιμα για τθν υπογραφι τθσ παροφςασ από τον ………………………  
 
Ζχοντασ υπόψιν: 
 
 Φον ν. 4412/2016 (ΦΕΜ 147/8-8-2016) περί Δθμοςίων Υυμβάςεων Ζργων, Σρομθκειϊν και 

Χπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Ρδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπωσ τροποποιικθκε και 
ιςχφει, όπου αυτόσ τυγχάνει εν προκειμζνω εφαρμογισ, 

 Φθν υπϋ αρικμ.110427/ΕΧΘΧ/1020/2016 (ΦΕΜ 3521/Β'/1.11.2016) υπουργικισ απόφαςθσ με 
τίτλο “Φροποποίθςθ και αντικατάςταςθ τθσ υπ' αρικ. 81986/ΕΧΘΧ712/31.07.2015 (ΦΕΜ Β' 1822) 
υπουργικισ απόφαςθσ «Εκνικοί κανόνεσ επιλεξιμότθτασ δαπανϊν για τα προγράμματα του 
ΕΥΣΑ 2014 – 2020 –Ζλεγχοι νομιμότθτασ δθμοςίων ςυμβάςεων ςυγχρθματοδοτοφμενων 
πράξεων ΕΥΣΑ 2014-2020 από Αρχζσ Διαχείριςθσ και Ενδιάμεςουσ Φορείσ - Διαδικαςία 
ενςτάςεων επί των αποτελεςμάτων αξιολόγθςθσ πράξεων». 

 To υπ’ αρ. πρωτ. 79732 (27-7-2020) (ΑΔΑ:6ΨΣΨ46ΞΦΝΤ-ΘΠΔ) ζγγραφο τθσ Ειδικισ Χπθρεςίασ 
Υυντονιςμοφ και Σαρακολοφκθςθσ Δράςεων ΕΜΦ με κζμα  «Σλαίςιο ποιοτικϊν προδιαγραφϊν 
για τον ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ ςυγχρθματοδοτοφμενων από το Ευρωπαϊκό Μοινωνικό 
Φαμείο (ΕΜΦ) προγραμμάτων Υυνεχιηόμενθσ Επαγγελματικισ Ματάρτιςθσ (ΥΕΜ)». 

 To υπ’ αρ. πρωτ. 102768 (1-10-2020) (ΑΔΑ:60Ψ746ΞΦΝΤ-ΨΓΜ) ζγγραφο τθσ Ειδικισ Χπθρεςίασ 
Υυντονιςμοφ και Σαρακολοφκθςθσ Δράςεων ΕΜΦ με κζμα  «Διευκρινιςτικζσ ερμθνευτικζσ 
οδθγίεσ εφαρμογισ τθσ εγκυκλίου με αρ. πρωτ. 79732/27.7.2020 “Σλαίςιο ποιοτικϊν 
προδιαγραφϊν για τον ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ ςυγχρθματοδοτοφμενων από το 
Ευρωπαϊκό Μοινωνικό Φαμείο (ΕΜΦ) προγραμμάτων Υυνεχιηόμενθσ Επαγγελματικισ Ματάρτιςθσ 
(ΥΕΜ) (ΑΔΑ: 6ΨΣΨ46ΞΦΝΤ-ΘΠΔ)”». 

 Φθν με Αρ. πρωτ. 3262/26-10-2018 (ΑΔΑ: Ω7597ΝΨ-ΞΘΞ) Απόφαςθ Ζνταξθσ και τθν με Αρ. 
πρωτ. 1982/28.05.2021 (ΑΔΑ: ΨΑΠΟ7ΝΨ-ΩΠΦ) 1θ Φροποποίθςθ Απόφαςθ Ζνταξθσ τθσ πράξθσ 
«Υυμβουλευτικι Χποςτιριξθ και Αναβάκμιςθ Δεξιοτιτων Ανζργων ςτουσ Φομείσ Ξεταποιθτικισ 
Δραςτθριότθτασ & Εξωςτρζφειασ Γουνοποιίασ» με κωδικό ΡΣΥ 5030687, ςτο Ε.Σ. «Δυτικι 
Ξακεδονία 2014-2020». 

 Φθν από 26.03.2021 Απόφαςθ του φορζα «ΕΣΙΞΕΝΘΦΘΤΙΡ ΜΑΥΦΡΤΙΑΥ» περί Ζγκριςθσ 
Απόφαςθσ Χλοποίθςθσ με Κδια Ξζςα του Χποζργου 1 «Υυντονιςμόσ και Διαχείριςθ τθσ Σράξθσ» 
τθσ Σράξθσ «Υυμβουλευτικι Χποςτιριξθ και Αναβάκμιςθ Δεξιοτιτων Ανζργων ςτουσ Φομείσ 
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Ξεταποιθτικισ Δραςτθριότθτασ & Εξωςτρζφειασ Γουνοποιίασ» με κωδικό ΡΣΥ 5030687, ςτο 
Ε.Σ. «Δυτικι Ξακεδονία 2014-2020»). 

 Φθν με αρικμ Οο 4/27-04-2022 κζμα 1ο απόφαςθ του Δ.Υ. του Επιμελθτθρίου Μαςτοριάσ 
(ΑΔΑ:6ΔΝΔ469ΘΝΦ-ΕΨΒ) Σροκιρυξθ Θλεκτρονικοφ Ανοικτοφ Διαγωνιςμοφ με χριςθ τθσ 
Σλατφόρμασ του ΕκνικοφΥυςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Υυμβάςεων (ΕΥΘΔΘΥ) για τθν 
επιλογι αναδόχου τουζργου «Υυμβουλευτικι Χποςτιριξθ και Αναβάκμιςθ Δεξιοτιτων Ανζργων 
ςτουσ Φομείσ Ξεταποιθτικισ Δραςτθριότθτασ & Εξωςτρζφειασ Γουνοποιίασ» με κωδικό ΡΣΥ 
5030687. 

 Φθν προςφορά του αναδόχου …………………………, για το ζργο «Υυμβουλευτικι Χποςτιριξθ και 
Αναβάκμιςθ Δεξιοτιτων Ανζργων ςτουσ Φομείσ Ξεταποιθτικισ Δραςτθριότθτασ & 
Εξωςτρζφειασ Γουνοποιίασ» με κωδικό ΡΣΥ 5030687. 

 Φθν με από ………/……………απόφαςθ του Δ.Υ. του ΕΣΙΞΕΝΘΦΘΤΙΡΧ ΜΑΥΦΡΤΙΑΥ, που αφορά ςτθν 
απόφαςθ κατακφρωςθσ του παρόντοσ θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ με αντικείμενο τθν ανάδειξθ 
Αναδόχου τθσ ςφμβαςθσ «Υυμβουλευτικι Χποςτιριξθ και Αναβάκμιςθ Δεξιοτιτων Ανζργων 
ςτουσ Φομείσ Ξεταποιθτικισ Δραςτθριότθτασ & Εξωςτρζφειασ Γουνοποιίασ» με κωδικό ΡΣΥ 
5030687, ςτο Ε.Σ. «Δυτικι Ξακεδονία 2014-2020». 

 Φθν υπ' αρ. πρωτ. ΕΧΔ ΕΣ ……./……../………./………………. απόφαςθ τθσ Ειδικισ Χπθρεςίασ 
Διαχείριςθσ του Ε.Σ. «ΔΧΦΙΜΘ ΞΑΜΕΔΡΟΙΑ 2014-2020», με τθν οποία διατυπϊνεται θ κετικι 
γνϊμθ για τθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ Υφμβαςθσ «Υυμβουλευτικι Χποςτιριξθ και Αναβάκμιςθ 
Δεξιοτιτων Ανζργων ςτουσ Φομείσ Ξεταποιθτικισ Δραςτθριότθτασ & Εξωςτρζφειασ 
Γουνοποιίασ» με κωδικό ΡΣΥ 5030687. 

 Φθν με αρικμ. Σρωτ. ………… ειδικι πρόςκλθςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ προσ τον Ανάδοχο για 
τθν υπογραφι του παρόντοσ, θ οποία κοινοποιικθκε ςε αυτόν τθν ………………….. 

 Φθν από ……………..… υπεφκυνθ διλωςθ του αναδόχου περί μθ οψιγενϊν μεταβολϊν, κατά τθν 
ζννοια τθσ περ. (2) τθσ παρ. 3 του άρκρου 100 του ν. 4412/2016 

 Φθν από …………………………. υπεφκυνθ διλωςθ του αναδόχου ςφμφωνα με τθν κοινι απόφαςθ 
των Χπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογθτικά για τθν 
τιρθςθ των μθτρϊων του ν. 3310/2005 όπωσ τροποποιικθκε με το ν. 3414/2005». 

 
 
Υυμφϊνθςαν και ζκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουκα : 
 
ΑΤΘΤΡ 1 - ΑΟΦΙΜΕΙΞΕΟΡ ΦΗΥ ΥΧΞΒΑΥΗΥ 
 
Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναιθ υλοποίθςθ προγραμμάτων ςυνεχιηόμενθσ επαγγελματικισ 
κατάρτιςθσμε ςτόχο τθν αναβάκμιςθ τωνεργαςιακϊν τουσ δεξιοτιτων και τθν εκμάκθςθ 
ςφγχρονων μεκόδωνκαι τεχνικϊν κακϊσ και θ ενίςχυςθ και θ απόκτθςθ πρόςκετων γνϊςεων, 
δεξιοτιτων και ικανοτιτωντων ςυμμετεχόντων ανζργων ς’ αυτιν, ϊςτε να επιτευχκεί θ ςφηευξι 
τουσ με τισ πραγματικζσ ανάγκεστθσ αγοράσεργαςίασ. 
 
Βαςικόσ ςτόχοσ τθσ Σράξθσ είναι θ ενίςχυςθ των επαγγελματικϊν προςόντων 86 ανζργων όλων 
των εκπαιδευτικϊν βακμίδων τθσ ΠΕ Καςτοριάσ ςε ειδικότθτεσ τθσ «Ξεταποιθτικισ 
Δραςτθριότθτασ Γουνοποιίασ» και «Εξωςτρζφειασ-Οζων Αγορϊν Γουνοποιίασ»,  βαςικζσ 
προτεραιότθτεσ τθσ Γουνοποιίασ, τομζα ζξυπνθσ εξειδίκευςθσ ςτθν ΣΔΞ, και θ υποςτιριξθ τουσ 
μζςω ςυνεδριϊν Υυμβουλευτικισ Επιχειρθματικότθτασ. Απϊτεροσ ςτόχοσ είναι θ προϊκθςθ των 
ωφελοφμενων ςτθν απαςχόλθςθ, ςε νζεσ κζςεισ εργαςίασ ι ςτθν αυτοαπαςχόλθςθ. Για τθν 
επίτευξθ του ςτόχου, το ζργο περιλαμβάνει ενζργειεσ Ματάρτιςθσ, Σιςτοποίθςθσ Γνϊςεων και 
Δεξιοτιτων και ΥυμβουλευτικιΕπιχειρθματικότθτασ.  
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Θ ςυμμετοχι των ωφελοφμενων ςε όλεσ τισ επιμζρουσ Ενζργειεσ του Ζργου είναι υποχρεωτικι. 
 
Θ επιλογι των ωφελοφμενων που κα ενταχκοφν ςτο Ζργο γίνεται με ευκφνθ του «Αναδόχου» 
ςφμφωνα με το ΣΑΤΑΤΦΘΞΑ Ι, μζςα από διαδικαςίεσ δθμοςίευςθσ Σρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ 
ενδιαφζροντοσ, που κα επαναλαμβάνονται, ζωσ τθν κάλυψθ του εγκεκριμζνου αρικμοφ 
ωφελουμζνων. 
 
Ρι δομζσ που κα χρθςιμοποιθκοφν από τον «Ανάδοχο» προκειμζνου να παράςχει τισ υπθρεςίεσ 
τθσπαροφςασπρζπειναδιακζτουναδειοδότθςθαπότονΕΡΣΣΕΣωσΜζντροΔιάΒίουΞάκθςθσΕπιπζδο
υ 2 ι Μζντρο Διά Βίου Ξάκθςθσ Επιπζδου 1, που να εξαςφαλίηει προςβαςιμότθτα ςε 
ΑΞΕΑ,ςφμφωνα με το νόμο 4067/2012 (ΦΕΜ 79/Α/2012) «Οζοσ Ρικοδομικόσ Μανονιςμόσ» και τισ 
Ρδθγίεστου υπουργείου Σεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και κλιματικισ Αλλαγισ «Υχεδιάηοντασ για 
λουσ» και ναβρίςκονταιεντόστθσ Σεριφερειακισ Ενότθτασ Μαςτοριάσ. 
 
Υε προγράμματα κατάρτιςθσ που υλοποιοφνται με τθ μζκοδο τθσ ςφγχρονθσ τθλεκατάρτιςθσ, 
μποροφν να ςυμμετζχουν ωφελοφμενοι από διαφορετικοφσ Φφπουσ Σεριφερειϊν, αρκεί να είναι 
διακριτι θ παρακολοφκθςθ των ωφελουμζνων ςε όλα τα επίπεδα. 
 
Ειδικότερα, το αντικείμενο τθσ παροφςασ, οι επί μζρουσ όροι αυτισ, οι ειδικζσ προγραφζσ του 
ζργου και οι γενικζσ και ειδικζσ υποχρεϊςεισ του Αναδόχου, περιγράφονται αναλυτικά ςτο 
ΣΑΤΑΤΦΗΞΑ Ι τθσ διακιρυξθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, θ οποία προςαρτάται ωσ Σαράρτθμα 
(ΙΙΙ) ςτθν παροφςα και εξειδικεφεται ςτθν Φεχνικι Σροςφορά του Αναδόχου, θ οποία 
προςαρτάται ωσ Σαράρτθμα (IV) ςτθν παροφςα, αποτελϊντασ με αυτιν ενιαίο ςφνολο. 
 
 
ΑΤΘΤΡ 2 – ΧΤΗΞΑΦΡΔΡΦΗΥΗ ΦΗΥ ΥΧΞΒΑΥΗΥ 
Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι θ Σεριφζρεια Δυτικισ Ξακεδονίασ, Μωδ. 
ΥΑ ΕΣ0051. 
 
Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από Σιςτϊςεισ του Σρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων 
(αρικ. ενάρικ. ζργου 2018ΕΣ00510020). 
 
Θ ςφμβαςθ αφορά ςτο Χποζργο 2 τθσ Σράξθσ με τίτλο «Υυμβουλευτικι Χποςτιριξθ και 
Αναβάκμιςθ Δεξιοτιτων Ανζργων ςτουσ Φομείσ Ξεταποιθτικισ Δραςτθριότθτασ & 
Εξωςτρζφειασ Γουνοποιίασ»,με κωδικό ΡΣΥ 5030689, θ οποία ζχει ενταχκεί ςτο Επιχειρθςιακό 
Σρόγραμμα «Δυτικι Ξακεδονία 2014-2020» με βάςθ τθν απόφαςθ ζνταξθσ με αρ. πρωτ. 3262/26-
10-2018 (ΑΔΑ: Ω7597ΝΨ-ΞΘΞ) Απόφαςθ Ζνταξθσ και τθν με Αρ. πρωτ. 1982/28.05.2021 (ΑΔΑ: 
ΨΑΠΟ7ΝΨ-ΩΠΦ) 1θ Φροποποίθςθ Απόφαςθ Ζνταξθσ τθσ ΕιδικισΧπθρεςίασ Διαχείριςθσ του Ε.Σ. 
«Σεριφζρειασ Δυτικισ Ξακεδονίασ». Θ παροφςα ςφμβαςθ ςυγχρθματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 
Μοινωνικό Φαμείο. 
 
ΑΤΘΤΡ 3- ΔΙΑΤΜΕΙΑ ΥΧΞΒΑΥΗΥ 
Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε δϊδεκα  (12) μινεσ από τθν υπογραφι τθσ, δθλαδι αρχίηει 
από τθν υπογραφι τθσ παροφςασ και λιγει τθν .…/.…/20…. .. 
 

Θ ςφμβαςθ μπορεί να παρατακεί, εφόςον ςυντρζχει ςοβαρόσ λόγοσ, που ςυνιςτά αντικειμενικι 
αδυναμία εμπρόκεςμθσ εκτζλεςθσ ι ανωτζρα βία με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ «Ανακζτουςασ 
Αρχισ», χωρίσ αφξθςθ του τιμιματοσ. Υε κάκε περίπτωςθ, θ υλοποίθςθ τθσ Υφμβαςθσ, μετά τθν 
όποια παράταςθ ι μετάκεςθ τυχόν χορθγθκεί, κα πρζπει να ζχει ολοκλθρωκεί εντόσ των 
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απϊτατων ορίων που εκάςτοτε ιςχφουν για τθν υλοποίθςθ ζργων που ςυγχρθματοδοτοφνται από 
το ΕΥΣΑ 2014-2020. 
 

Θ ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ 
«Ανακζτουςασ αρχισ» μζχρι το 50% αυτισ φςτερα από ςχετικό αίτθμα του αναδόχου που 
υποβάλλεται πριν από τθ λιξθ τθσ διάρκειάσ τθσ, ςε αντικειμενικά δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ 
που δεν οφείλονται ςε υπαιτιότθτα του αναδόχου, χωρίσ αφξθςθ του οικονομικοφ αντικειμζνου. 
Αν λιξει θ ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, 
αν λιξει θ παρατακείςα, κατά τα ανωτζρω, διάρκεια, χωρίσ να υποβλθκοφν ςτθν Ανακζτουςα 
Αρχι τα παραδοτζα τθσ ςφμβαςθσ, ο «Ανάδοχοσ» κθρφςςεται ζκπτωτοσ. Αν οι υπθρεςίεσ 
παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, και μζχρι 
λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, επιβάλλονται εισ βάροσ του ποινικζσ ριτρεσ 
ςφμφωνα με το άρκρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 5.2. τθσ παροφςασ. 
 

Για τθν παράταςθ τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται προθγουμζνωσ θ ζγκριςθ τθσ ΕΧΔ ΕΣ ΣΔΞ. 
 
 
ΑΤΘΤΡ 4- ΕΓΓΧΗΥΗ ΜΑΝΗΥ ΕΜΦΕΝΕΥΗΥ 
 
Ρ «Ανάδοχοσ» για τθν υπογραφι τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ και τθν καλι εκτζλεςθ αυτισ κατζκεςε 
τθν υπ’ αρικμ. ……………….………………… εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ που εκδόκθκε από τθν 
Φράπεηα  ………………………, ποςοφ ………………………………………….. (…………….. €), ςφμφωνα με το άρκρο 
72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 4% επί τθσ εκτιμϊμενθσ 
αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, με ιςχφ ζωσ τθν επιςτροφι τθσ. 
 
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι 
όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τυχόν ιςόποςθσ προσ αυτόν προκαταβολισ.  
 
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςτθν περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, 
όπωσ αυτι ειδικότερα ορίηει. 
 
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τθσ μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι 
παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και 
ποςοτικισ παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ 
επιςτροφι τθσ ωσ άνω εγγφθςθσ γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και του 
εκπροκζςμου. 
 
 

ΑΤΘΤΡ 5- ΡΞΑΔΑ ΕΤΓΡΧ  
 
Για τισ ανάγκεσ τθσ Υφμβαςθσ ορίςτθκε θ Ρμάδα Ζργου, που αναφζρεται ςτθν προςφορά του 
αναδόχου και ζχει ωσ εξισ (ςυμπλθρϊνεται ςφμφωνα με τθν Σεχνικι προςφορά του αναδόχου): 
…………………………… 
……………………………. 
 
ΑΤΘΤΡ 6- ΧΣΡΧΤΕΩΥΕΙΥ ΑΟΑΔΡΧΡΧ 
 
Ρ Ανάδοχοσ εγγυάται και δεςμεφεται ανζκκλθτα  ςτθν Ανακζτουςα Αρχι:  
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6.1. ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 4.3.1. τθσ Διακιρυξθσ, τθρεί και κα εξακολουκιςει να τθρεί κατά 
τθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ 
περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το 
δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Σαράρτθμα Χ του 
Σροςαρτιματοσ Α’(και  του ν. 4412/2016).  Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων ελζγχεται και 
βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ και τισ 
αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ 
αρμοδιότθτάσ τουσ  
 
6.2. ότι κα ενεργεί ςφμφωνα με το Οόμο και με τθν παροφςα , ότι κα  λαμβάνει τα κατάλλθλα 
μζτρα για να διαςφαλίςει τθν ομαλι και προςικουςα εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμφωνα με τθ 
Διακιρυξθ και τα λοιπά Ζγγραφα τθσ Υφμβαςθσ και ότι δεν κα ενεργιςει ακζμιτα , παράνομα ι 
καταχρθςτικά κακ ́ όλθ τθ διάρ κεια τθσ εκτζλεςθσ τθσ παροφςασ, ςφμφωνα με τθ ριτρα 
ακεραιότθτασ που επιςυνάπτεται ςτθν παροφςα και αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ 
 
 
ΑΤΘΤΡ 7- ΑΞΡΙΒΗ – ΡΤΡΙ ΣΝΗΤΩΞΗΥ 
 
7.1 Υυμβατικό τίμθμα τθσ παροφςασ είναι: ……………………………………………… (…………………….€). 

 
Η παροχι υπθρεςιϊν επαγγελματικισ κατάρτιςθσ κακϊσ και ςυμβουλευτικισ υποςτιριξθσ και 
πιςτοποίθςθσ προςϊπων (ωσ υπθρεςιϊν ςτενά ςυνδεόμενων με τθν κατάρτιςθ) απαλλάςςεται 
από ΦΠΑ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ περίπτωςθσ ιβϋ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 22 του Ν. 
2859/2000 και του άρκρου 19 του Ν. 4346/2015 (ΦΕΚ Α' 152/20-11-2015). 
 
Υτοιχεία υπολογιςμοφ ςυμβατικοφ κόςτουσ:  
 Χλοποίθςθ Σρογραμμάτων Ματάρτιςθσ 

Εκπαιδευτικό επίδομα ωφελοφμενου είναι 5,00 € ανά εκπαιδευτικι ϊρα.  
Υυνολικό μζγιςτο κόςτοσ Εκπαιδευτικϊν Επιδομάτων: 69.660,00 €.  
Υυνολικό μζγιςτο Μόςτοσ Ματάρτιςθσ: ………………… €    (13.392 Α/Ω Χ …,…. €) 

 Σιςτοποίθςθ Γνϊςεων και Δεξιοτιτων 
Υυνολικό μζγιςτο κόςτοσ Σιςτοποίθςθσ: …………………….. € (86 άτομα Χ ….. €) 

 Υυμβουλευτικι Επιχειρθματικότθτασ 
Μόςτοσ ατομικϊν Υυνεδριϊν: ……………… € (258 Α/Ω Χ ….. €) 
Μόςτοσ Ρμαδικϊν ςυνεδριϊν: ……………… € (44 Α/Ω Χ ….. €) 
Υυνολικό μζγιςτο κόςτοσ Υυμβουλευτικισ: ……………………… € 

 
7.2  ροι Σλθρωμισ  
 

 
Θ πλθρωμι του Αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με τον ακόλουκο τρόπο (ςε περίπτωςθ επιλογισ με 
χριςθ  προκαταβολισ το κείμενο κα διαμορφωκεί ανάλογα) 
 
1) Σοςοςτόείκοςι τοισ εκατό (20%) του ςυμβατικοφ τιμιματοσ, αφοφ υποβλθκεί από τον Ανάδοχο 

Ενδιάμεςθ Ζκκεςθ Χλοποίθςθσ, που κα τεκμθριϊνει τουλάχιςτον τθν υλοποίθςθ ποςοςτοφ 20% 
του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου του Ζργου.  

 
Θ εν λόγω Ζκκεςθ κα περιλαμβάνει τα κάτωκι ποςοτικά ςτοιχεία των επιμζρουσ Ενεργειϊν του 
Ζργου:  
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▪ Αρικμόσ υλοποιθκειςϊν ςυνεδριϊν ςυμβουλευτικισ  
▪ Αρικμόσ υλοποιθκειςϊν ανκρωποωρϊν κατάρτιςθσ  
▪ Αρικμόσ καταρτιςκζντων που ςυμμετείχαν ςτθ διαδικαςία τθσ πιςτοποίθςθσ  

 
Για τθν τεκμθρίωςθ των ανωτζρω ο ανάδοχοσ κα πρζπει να προςκομίςει ςτθν Ανακζτουςα 
αρχι τα ςχετικά αποδεικτικά ςτοιχεία (παρουςιολόγια, βεβαιϊςεισ ςυμμετοχισ των 
καταρτιςκζντων ςτισ διαδικαςίεσ πιςτοποίθςθσ κ.λ.π.).  
 
Ρ υπολογιςμόσ του υλοποιθκζντοσ οικονομικοφ αντικειμζνου κα γίνει βάςει του μοναδιαίου 
κόςτουσ εκάςτθσ επιμζρουσ Ενζργειασ του Ζργου, όπωσ αυτι ζχει οριςτεί ςτθ Υφμβαςθ.  

 
2) Σοςοςτό ςαράντα τοισ εκατό (40%) του ςυμβατικοφ τιμιματοσ, αφοφ υποβλθκεί από τον 

Ανάδοχο Ενδιάμεςθ Ζκκεςθ Χλοποίθςθσ, που κα τεκμθριϊνει τουλάχιςτον τθν υλοποίθςθ 
επιπλζον ποςοςτοφ 40% του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου του Ζργου.  

 
Θ εν λόγω Ζκκεςθ κα περιλαμβάνει τα κάτωκι ποςοτικά ςτοιχεία των επιμζρουσ Ενεργειϊν του 
Ζργου:  
▪ Αρικμόσ υλοποιθκειςϊν ςυνεδριϊν ςυμβουλευτικισ  
▪ Αρικμόσ υλοποιθκειςϊν ανκρωποωρϊν κατάρτιςθσ  
▪ Αρικμόσ καταρτιςκζντων που ςυμμετείχαν ςτθ διαδικαςία τθσ πιςτοποίθςθσ  

 
Για τθν τεκμθρίωςθ των ανωτζρω ο ανάδοχοσ κα πρζπει να προςκομίςει ςτθν Ανακζτουςα 
αρχι τα ςχετικά αποδεικτικά ςτοιχεία (παρουςιολόγια, βεβαιϊςεισ ςυμμετοχισ των 
καταρτιςκζντων ςτισ διαδικαςίεσ πιςτοποίθςθσ κ.λ.π.).  
 
Ρ υπολογιςμόσ του υλοποιθκζντοσ οικονομικοφ αντικειμζνου κα γίνει βάςει του μοναδιαίου 
κόςτουσ εκάςτθσ επιμζρουσ Ενζργειασ του Ζργου, όπωσ αυτι ζχει οριςτεί ςτθ Υφμβαςθ.  

 
3) Σοςοςτό είκοςι τοισ εκατό (20%) του ςυμβατικοφ τιμιματοσ, αφοφ υποβλθκεί από τον 

Ανάδοχο Ενδιάμεςθ Ζκκεςθ Χλοποίθςθσ, που κα τεκμθριϊνει τουλάχιςτον τθν υλοποίθςθ 
επιπλζον ποςοςτοφ 20% του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου του Ζργου.  

Θ εν λόγω Ζκκεςθ κα περιλαμβάνει τα κάτωκι ποςοτικά ςτοιχεία των επιμζρουσ Ενεργειϊν του 
Ζργου:  

▪ Αρικμόσ υλοποιθκειςϊν ςυνεδριϊν ςυμβουλευτικισ  
▪ Αρικμόσ υλοποιθκειςϊν ανκρωποωρϊν κατάρτιςθσ  
▪ Αρικμόσ καταρτιςκζντων που ςυμμετείχαν ςτθ διαδικαςία τθσ πιςτοποίθςθσ  
 

Για τθν τεκμθρίωςθ των ανωτζρω ο ανάδοχοσ κα πρζπει να προςκομίςει ςτθν Ανακζτουςα αρχι 
τα ςχετικά αποδεικτικά ςτοιχεία (παρουςιολόγια, βεβαιϊςεισ ςυμμετοχισ των καταρτιςκζντων 
ςτισ διαδικαςίεσ πιςτοποίθςθσ κ.λ.π.). 
 
Ρ υπολογιςμόσ του υλοποιθκζντοσ οικονομικοφ αντικειμζνου κα γίνει βάςει του μοναδιαίου 
κόςτουσ εκάςτθσ επιμζρουσ Ενζργειασ του Ζργου, όπωσ αυτι ζχει οριςτεί ςτθ Υφμβαςθ.  
 
4) Φο υπόλοιπο είκοςι τοισ εκατό (20%) του ςυμβατικοφ τιμιματοσ (αποπλθρωμι) κα 
καταβάλλεται μετά τθν οριςτικι παραλαβι του ςυνόλου του αντικειμζνου τθσ Υφμβαςθσ από τθν 
Ανακζτουςα Αρχι και κα γίνει μετά τον ζλεγχο τθσ ορκισ υλοποίθςισ του, ςφμφωνα με τα 
κατατεκειμζνα δικαιολογθτικά, με τα οποία κα διαςφαλίηεται θ υλοποίθςθ των ποςοτικϊν και 
ποιοτικϊν προδιαγραφϊν του.  
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Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νόμιμων 
παραςτατικϊν και δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 5 
του ν. 4412/2016, κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ 
αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι. 

Απαιτοφνται κατ’ ελάχιςτον τα εξισ δικαιολογθτικά: 
α) Σρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ του τμιματοσ που αφορά θ πλθρωμι ι του ςυνόλου του 

ςυμβατικοφ αντικείμενου, ςφμφωνα με το άρκρο 219, περί παραλαβισ του αντικειμζνου τθσ 
ςφμβαςθσ παροχισ γενικϊν υπθρεςιϊν. 

β) Φιμολόγιο του αναδόχου.  
γ) Σιςτοποιθτικά φορολογικισ ενθμερότθτασ και αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ ςφμφωνα με τισ 

κείμενεσ διατάξεισ. 
 
Υε κάκε περίπτωςθ τα πρακτικά των τμθματικϊν παραλαβϊν τθσ ΕΣΣ από τα οποίεσ απορρζει 
πλθρωμι του Αναδόχου, κα πρζπει να ζχουν εγκρικεί από το αρμόδιο όργανο τθσ Ανακζτουςασ 
Αρχισ. 
 
Διευκρινίηεται ότι το υλικό τεκμθρίωςθσ τθσ υλοποίθςθσ περιγράφεται αναλυτικά ςτο Σαράρτθμα 
I τθσΔιακιρυξθσ ςτθν ενότθτα «Χλικό Φεκμθρίωςθσ τθσ υλοποίθςθσ του Φυςικοφ Αντικειμζνου 
του ζργου» 
καιαποτελείαναπόςπαςτομζροσγιατθνορκικαιπλιρθπαρακολοφκθςθτθσςφμβαςθστουΑναδόχου. 
 
7.3 Χπολογιςμόσ τελικοφ ςυμβατικοφ κόςτουσ 
Φα ςυνολικό κόςτοσ τθσ ςφμβαςθσ υπολογίηεται,  

 Για τισ ςυνεδρίεσ ςυμβουλευτικισ, ωσ ΑΥΥ Χ ΜΥ όπου ΑΥΥ: Αρικμόσ Υυνεδριϊν 
Υυμβουλευτικισ, ΜΥ: Μόςτοσ Υυμβουλευτικισ  

 Για τα τμιματα κατάρτιςθσ, ωσ ΑΥΕ  Χ  Ω  Χ ΜΑΜ - ΑΑ  Χ  Ω  Χ 5€, όπου ΑΥΕ: Αρικμόσ 
Υυμμετεχόντων ςτθν ζναρξθ, Ω: Ϊρεσ Σρογράμματοσ, ΜΑΜ: Μόςτοσ Ανκρωποϊρασ 
Ματάρτιςθσ, ΑΑ: Αρικμόσ Αποχωρθςάντων για οποιοδιποτε λόγο μετά τθν ολοκλιρωςθ 
του 10% των ωρϊν κατάρτιςθσ και 5€ το εκπαιδευτικό επίδομα/ ωφελοφμενο. 

 Για τθν Σιςτοποίθςθ, ωσ ΑΥ Χ ΜΣ όπου ΑΥΣ: Αρικμόσ ςυμμετεχόντων ςτθν Σιςτοποίθςθ, 
ΜΣ: Μόςτοσ Σιςτοποίθςθσ / ωφελοφμενο .  

 Για το εκπαιδευτικό επίδομα, ωσ το ςυνολικό εκπαιδευτικό επίδομα που δικαιοφνται οι 
ωφελοφμενοι βάςει των ωρϊν παρακολοφκθςθσ  
 

Ξείωςθ κόςτουσ: 
α.   κατά τθν ζναρξθ Φμιματοσ:Υε περίπτωςθ που κατά τθν ζναρξθ υλοποίθςθσ ενόσ Φμιματοσ 

κατάρτιςθσ ο αρικμόσ των ωφελοφμενων είναι μικρότεροσ του αντίςτοιχου αρχικά 
δθλωκζντοσ και πάντωσ μεγαλφτεροσ του κατϊτατου επιτρεπτοφ ορίου, ο Ανάδοχοσ 
υποχρεοφται να ενθμερϊςει εγγράφωσ είτε με τθ διλωςθ ζναρξθσ είτε με νεότερο ζγγραφό 
του τθν Ανακζτουςα Αρχι.  

β.  κατά τθ διάρκεια υλοποίθςθσ τθσ κατάρτιςθσ:Υε περίπτωςθ που κατά τθν υλοποίθςθ τθσ 
κατάρτιςθσ ζνασ ωφελοφμενοσ αποχωριςει ι υπερβεί το ανϊτατο όριο απουςιϊν ι/και για 
οποιοδιποτε λόγο δεν ολοκλθρϊςει το πρόγραμμα κατάρτιςθσ, χωρίσ υπαιτιότθτα του 
αναδόχου, τότε το εγκρικζν κόςτοσ του Φμιματοσ κατά το ποςό του εκπαιδευτικοφ 
επιδόματοσ που αντιςτοιχεί ςτον ωφελοφμενο που αποχϊρθςε και ςτθ δαπάνθ του κόςτουσ 
πιςτοποίθςθσ για τον ωφελοφμενο, όπωσ αυτι κα ζχει κακοριςτεί μεταξφ του αναδόχου και 
των φορζων πιςτοποίθςθσ.  

γ. απότθνμθςυμμετοχιςτθνπιςτοποίθςθγνϊςεων:Υε περίπτωςθ που κάποιοσ ωφελοφμενοσ δεν 
ςυμμετάςχει ςτθν διαδικαςία πιςτοποίθςθσ γνϊςεων χωρίσ υπαιτιότθτα του Αναδόχου τότε 





ΔΙΑΜΗΤΧΠΗ ΗΝΕΜΦΤΡΟΙΜΡΧ ANOIKTOY ΔΙΑΓΩΟΙΥΞΡΧ ME ΧΤΗΥΗ ΦΗΥ ΣΝΑΦΦΡΤΞΑ ΦΡΧ ΕΘΟΙΜΡΧ ΥΧΥΦΗΞΑΦΡΥ 
ΗΝΕΜΦΤΡΟΙΜΪΟ ΔΗΞΡΥΙΩΟ ΥΧΞΒΑΥΕΩΟ ΓΙΑ ΦΗΟ ΕΣΙΝΡΓΗ ΑΟΑΔΡΧΡΧ ΦΡΧ ΕΤΓΡΧ:                                                                                                   

«ΥΧΞΒΡΧΝΕΧΦΙΜΗ ΧΣΡΥΦΗΤΙΠΗ ΜΑΙ ΑΟΑΒΑΘΞΙΥΗ ΔΕΠΙΡΦΗΦΩΟ ΑΟΕΤΓΩΟ ΥΦΡΧΥ ΦΡΞΕΙΥ ΞΕΦΑΣΡΙΗΦΙΜΗΥ 
ΔΤΑΥΦΗΤΙΡΦΗΦΑΥ & ΕΠΩΥΦΤΕΦΕΙΑΥ ΓΡΧΟΡΣΡΙΙΑΥ»με ΡΣΥ: 5030687 

 

Υελίδα 139 από 150 
 

το τίμθμα μειϊνεται κατά το ποςό που αντιςτοιχεί ςτθ δαπάνθ του κόςτουσ πιςτοποίθςθσ 
για τον ωφελοφμενο, όπωσ αυτι κα ζχει κακοριςτεί μεταξφ του αναδόχου και των φορζων 
πιςτοποίθςθσ. 

 

δ.  
 απότθνμθςυμμετοχιςτισςυνεδρίεστθσΥυμβουλευτικισ:Υεπερίπτωςθπουκάποιοσωφελοφ
μενοσ δεν ςυμμετάςχει ςτισ προβλεπόμενεσ ςυνεδρίεσ Υυμβουλευτικισ χωρίσ υπαιτιότθτα 
του Αναδόχου, τότε το τίμθμα μειϊνεται κατά το ποςό που 
αντιςτοιχείςτθδαπάνθτωνμθυλοποιθκειςϊνςυνεδριϊν. 

 
Υθμειϊνεται ότι ςτισ ανωτζρω περιπτϊςεισ, ο ανάδοχοσ οφείλει να ενθμερϊςει τθν Ανακζτουςα 
Αρχι. 
 
Επιπλζον ςθμειϊνεται ότι, οι ςυμμετζχοντεσ λαμβάνουν εκπαιδευτικό επίδομα φψουσ πζντε 
ευρϊ (5,00€) μικτά ανά ϊρα κατάρτιςθσ, μείον τισ νόμιμεσ κρατιςεισ που δεν 
ςυμπεριλαμβάνουν τισ αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ, με τθν προχπόκεςθ πωσ ζχουν ολοκλθρϊςει τθν 
κατάρτιςθ και ζχουν ςυμμετάςχει ςτθ διαδικαςία πιςτοποίθςθσ. Υε περίπτωςθ 
πραγματοποίθςθσ απουςιϊν και μζχρι του ανϊτατου επιτρεπτοφ ορίου, θ αμοιβι των 
καταρτιηομζνων μειϊνεται κατά το ποςό που αντιςτοιχεί ςτισ μθ πραγματοποιθκείςεσ ϊρεσ 
κατάρτιςθσ. Θ πιςτοποίθςθ πικανϊν απουςιϊν πραγματοποιείται μζςω των θμερθςίων δελτίων 
παρακολοφκθςθσ προγράμματοσ ι των αναφορϊν τθσ πλατφόρμασ τθλεκατάρτιςθσ ςτθν 
περίπτωςθ τθσ υλοποίθςθσ με τθ μζκοδο τθσ ςφγχρονθσ τθλεκατάρτιςθσ. Ρ Ανάδοχοσ 
υποχρεοφται να παραδίδει ςτθν ανακζτουςα αρχι, με τθ λιξθ κάκε προγράμματοσ, κατάςταςθ 
με τισ πραγματοποιθκείςεσ ϊρεσ κατάρτιςθσ για κάκε εκπαιδευόμενο. 
 
Υε περίπτωςθ που το τελικό ςυμβατικό ποςό είναι μικρότερο τθσ αρχικισ ςυμβατικισ αξίασ, 
λόγω τθσ μείωςθσ του φυςικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, τότε μετά τθν οριςτικι παραλαβι 
του φυςικοφ αντικειμζνου τθσ Υφμβαςθσ θ τελευταία δόςθ (αποπλθρωμι) του ςυμβατικοφ 
τιμιματοσ αναπροςαρμόηεται ανάλογα.   
 
Υτθν περίπτωςθ που τυχόν ζχει καταβλθκεί ςτον Ανάδοχο ποςό μεγαλφτερο του τελικοφ 
ςυμβατικοφ ποςοφ, τότε ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να επιςτρζψει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι τθ 
διαφορά αυτι ωσ αχρεωςτιτωσ καταβλθκείςα. 
 
7.4 Υτο ςυμβατικό τίμθμα του αναδόχου περιλαμβάνονται όλα τα ζξοδα και οι δαπάνεσ που 
άμεςα ι ζμμεςα πθγάηουν από ι ςχετίηονται με τθν παροφςα ςφμβαςθ ςφμφωνα και με τθν αξία 
τθσ ςχετικισ προςφοράσ του και αντιςτοιχοφν ςτθν προςικουςα, πλιρθ, ζγκαιρθ εκτζλεςθ κακϊσ 
και ςτθν πιςτι και ζγκαιρθ εκπλιρωςθ του ςυνόλου των κυρίων και παρεπομζνων υποχρεϊςεων, 
ευκυνϊν και εγγυιςεϊν του, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ, προδιαγραφζσ και όρουσ τθσ Υφμβαςθσ. 
 
7.5 Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ από τον Ανάδοχο των 
νομίμων παραςτατικϊν και δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 
παρ. 4 του ν. 4412/2016, κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ 
αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι. 
 
Σζρα από τα ανωτζρω αναφερόμενα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία, ο Ανάδοχοσ απαιτείται να 
προςκομίςει, για κάκε πλθρωμι, τα εξισ: 

α. Φιμολόγιο παροχισ υπθρεςιϊν, ςτο οποίο κα αναγράφεται το ςυνολικό ποςό που κα 
καταβάλλεται ςτον Ανάδοχο. Από κάκε τιμολόγιο του Αναδόχου κα γίνονται όλεσ οι 
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νόμιμεσ κρατιςεισ, ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ κάκε φορά νόμουσ και ςχετικζσ 
εγκυκλίουσ. 

β. Σιςτοποιθτικά που εκδίδονται από αρμόδια κατά περίπτωςθ Αρχι, από τα οποία να 
προκφπτει ότι ο Ανάδοχοσ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ αςφαλιςτικζσ και φορολογικζσ του 
υποχρεϊςεισ. 

γ. Φραπεηικό ζγγραφο όπου φαίνεται το ΙΒΑΟ του τραπεηικοφ λογαριαςμοφ του Αναδόχου 
ςτον οποίο κα γίνει θ πλθρωμι. 

Επίςθσ, θ αρμόδια Επιτροπι κα πρζπει να ζχει εκδϊςει Σρωτόκολλο παραλαβισ του τμιματοσ 
που αφορά θ πλθρωμι, το οποίο κα ζχει εγκρικεί από τθν «Ανακζτουςα Αρχι» 
 
7.6 Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με 
τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Σ.Α., για τθν παράδοςθ των  υπθρεςιϊν ςτον 
τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτθ Διακιρυξθ και λοιπά  ζγγραφα τθσ Υφμβαςθσ. Ιδίωσ ο 
Ανάδοχοσ  βαρφνεται με τισ  κρατιςεισ που κακορίηονται ςτο άρκρο 5.1.2 τθσ Διακιρυξθσ, κακϊσ 
και οι αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ των ωφελουμζνων. 

 
7.7 Ρ «Ανάδοχοσ» ζχει ιδθ μελετιςει και εκτιμιςει τισ απαιτιςεισ του Ζργου και τα οικονομικά 
μεγζκθ για τθν καλι εκτζλεςθ των εργαςιϊν του, κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ του και κατά 
ςυνζπεια ρθτά ςυμφωνείται ότι ο Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται ςε καμία περίπτωςθ να εγείρει αξίωςθ 
για πρόςκετθ αμοιβι και δθλϊνει ότι παραιτείται από τα ςχετικά δικαιϊματα που προκφπτουν 
από τα άρκρα 388, 696 και 697 του Αςτικοφ Μϊδικα.    

 
7.8 Θ «Ανακζτουςα Αρχι» προβαίνει ςτθν καταβολι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ ςε δόςεισ, 
κατόπιν υποβολισ από τον «Ανάδοχο» όλων των προβλεπόμενων δθλϊςεων, ςτοιχείων ι 
δικαιολογθτικϊν, όπωσ αυτά ορίηονται ςτθν παροφςα. 
 
7.9 Θ απόδοςθ ςτον Ανάδοχο τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ δφναται να 
πραγματοποιθκεί εντόσ δφο (2) μθνϊν από τθν αποπλθρωμι του Ζργου με τθν οριςτικι ποςοτικι 
και ποιοτικι παραλαβι του και φςτερα από τθν εκκακάριςθ των τυχόν απαιτιςεων τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ ζναντι του Αναδόχου. 
 

7.10 Για τθν πιςτοποίθςθ τθσ υλοποίθςθσ φυςικοφ αντικειμζνου του Ζργου από τθν Ανακζτουςα 
Αρχι, πζραν των Σαραδοτζων, που ορίηονται ςτθν παροφςα, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να 
υποβάλει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι καταςτάςεισ πλθρωμισ των καταρτιηόμενων και των 
ςυμφωνθκειςϊν αμοιβϊν εκπαιδευτϊν για όλα τα εκπαιδευτικά τμιματα, ςτισ οποίεσ κα 
αποτυπϊνονται όλεσ οι κρατιςεισ. Επιπλζον θ Ανακζτουςα Αρχι δφναται να ηθτιςει εγγράφωσ 
από τον Ανάδοχο να προςκομίςει οποιοδιποτε άλλο ζγγραφο ι παραςτατικό, από το οποίο να 
προκφπτει θ καταβολι των δαπανϊν για το ςφνολο του Ζργου. 

 

7.11 Θ καταβολι των άνω πλθρωμϊν κα γίνεται με κατάκεςθ ςε τραπεηικό λογαριαςμό του 
αναδόχου ο οποίοσ κα υποδειχκεί εγγράφωσ ςτθν ανακζτουςα αρχι. Υε περίπτωςθ ζνωςθσ 
εταιριϊν θ καταβολι των ωσ άνω πλθρωμϊν κα γίνεται ςε κάκε μία από τισ ςυμμετζχουςεσ ςτθν 
ζνωςθ εταιριϊν εταιρίεσ κατά το μζροσ που τουσ αναλογεί με κατάκεςθ ςε τραπεηικό λογαριαςμό 
που αυτζσ υποδεικνφουν εγγράφωσ ςτθν ανακζτουςα αρχι. 
 
ΑΤΘΤΡ 8-  ΣΑΤΑΝΑΒΗ ΑΟΦΙΜΕΙΞΕΟΡΧ – ΧΤΡΟΡΥ ΜΑΙ ΦΤΡΣΡΥ ΣΑΤΡΧΗΥ ΧΣΗΤΕΥΙΩΟ  
8.1. Ρ Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρζχει τισ υπθρεςίεσ του ςτο χρονικό διάςτθμα και με τον 
τρόπο που κακορίηονται ςτα άρκρα 6.1. και 6.2., κακϊσ και ςτο ΣΑΤΑΤΦΘΞΑ Ι,  Μεφάλαιο 4 τθσ 
Διακιρυξθσ. 
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8.2. Ρ Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρζχει τισ υπθρεςίεσ του ι/και να υποβάλει τα παραδοτζα ςτθν 
Ανακζτουςα Αρχι ςφμφωνα  με τθν παράγραφο 4.2. του Σαραρτιματοσ Ι τθσ Διακιρυξθσ. Ξθ 
εμπρόκεςμθ παροχι των υπθρεςιϊν ι/και υποβολι των παραδοτζων από τον Ανάδοχο επάγεται 
τθν κιρυξθ αυτοφ ωσ ζκπτωτου ςφμφωνα με το άρκρο 5.2  τθσ Διακιρυξθσ. 
 
8.3. H παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων γίνεται από επιτροπζσ, υπό 
τουσ όρουσ,  διαδικαςίεσ παραλαβισ και ελζγχου και ςυμφωνοφνται ςτο άρκρο 6.3 τθσ 
Διακιρυξθσ.   
 
8.4. Αν παρζλκει χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο των τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία 
υποβολισ του παραδοτζου από τον Ανάδοχο και δεν ζχει εκδοκεί από τθν επιτροπι πρωτόκολλο 
παραλαβισ, ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 6.3.5 τθσ Διακιρυξθσ 
 
8.5 Ανεξάρτθτα από τθν, ςτο ωσ άνω άρκρο 6.3.5. τθσ Διακιρυξθσ, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν 
πλθρωμι του Αναδόχου, πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθν παροφςα ζλεγχοι από 
επιτροπι που ςυγκροτείται με απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ςτθν οποία δεν μπορεί να 
ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και τα μζλθ τθσ επιτροπισ τθσ παραγράφου που δεν πραγματοποίθςε 
τθν παραλαβι ςτον προβλεπόμενο από τθν παροφςα ςφμβαςθ χρόνο. Θ παραπάνω επιτροπι 
παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ που προβλζπονται ςτο Σαράρτθμα Ι, 
Μεφάλαιο 4 τθσ Διακιρυξθσ και των άρκρων  6.3.1. τθσ Διακιρυξθσ και του άρκρου 219 του ν. 
4412/2016 και ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα. Ρι εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκαταβολισ και 
καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφονται πριν τθν ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπομζνων από τθν 
παροφςα ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων 
 
 
ΑΤΘΤΡ 9-  ΑΣΡΤΤΙΨΗ ΧΣΗΤΕΥΙΩΟ – ΣΑΤΑΔΡΦΕΩΟ - ΑΟΦΙΜΑΦΑΥΦΑΥΗ 
9.1. Υε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρου ι μζρουσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι /και 
παραδοτζων, με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ μπορεί 
να εγκρίνεται αντικατάςταςθ των υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων αυτϊν με άλλα, που να είναι 
ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν 
απόφαςθ αυτι και ςφμφωνα με το άρκρο 6.3 τθσ Διακιρυξθσ. 
 
9.2. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με 
το άρκρο 218 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 5.2.2 τθσ Διακιρυξθσ, λόγω εκπρόκεςμθσ 
παράδοςθσ. 
 
9.3. Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τισ υπθρεςίεσ ι/και τα παραδοτζα που απορρίφκθκαν 
μζςα ςτθν προκεςμία που του τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει θ ςυνολικι διάρκεια, κθρφςςεται 
ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ του όρου 10 τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ. 
 
ΑΤΘΤΡ 10-  ΜΗΤΧΠΗ ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΡΧ ΦΡΤΕΑ ΕΜΣΦΩΦΡΧ - ΜΧΤΩΥΕΙΥ  
10.1. Ρ Ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που 
απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για τουσ λόγουσ που αναφζρονται και 
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 5.2.1 τθσ Διακιρυξθσ. Υτον Ανάδοχο που κθρφςςεται 
ζκπτωτοσ από τθν παροφςα ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και 
κατόπιν τιρθςθσ τθσ ςχετικισ διαδικαςίασ και οι κυρϊςεισ/αποκλειςμόσ που προβλζπονται ςτο ωσ 
άνω άρκρο 5.2.1 τθσ Διακιρυξθσ. 
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10.2. Αν λιξει θ ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα 
παράταςθσ ι, αν λιξει θ παρατακείςα, κατά τα ανωτζρω, διάρκεια, χωρίσ να υποβλθκοφν ςτθν 
ανακζτουςα αρχι τα παραδοτζα τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ.  Αν οι 
υπθρεςίεσ παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ 
ςφμβαςθσ, και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε επιβάλλονται εισ βάροσ 
του ποινικζσ ριτρεσ, ςφμφωνα με το άρκρο 218 του ν. 4412/2016  και το άρκρο 5.2.2 τθσ 
Διακιρυξθσ. 
 
ΆΤΘΤΡ 11- ΧΣΕΤΓΡΝΑΒΙΑ 
11.1 Ρ Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω 
ανάκεςθσ τθσ εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των 
υποχρεϊςεων τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν 
ευκφνθ του κυρίου αναδόχου.   
 

11.2. Ρ Ανάδοχοσ με το από ................. ζγγραφό του, το οποίο επιςυνάπτεται ςτθν παροφςα, και 
ςφμφωνα με το  άρκρο 4.4.2. τθσ Διακιρυξθσ, ενθμζρωςε τθν Ανακζτουςα Αρχι για τθν 
επωνυμία/όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων 
του, οι οποίοι ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ.  Επιπλζον, Ρ Ανάδοχοσ 
υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν Ανακζτουςα Αρχι κάκε αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν, κατά 
τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο 
υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ, 
προςκομίηοντασ τα ςχετικά ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ. Υε περίπτωςθ διακοπισ τθσ 
ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε 
άμεςθ γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, οφείλει δε να διαςφαλίςει τθν 
ομαλι εκτζλεςθ του τμιματοσ/ των τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από νζο 
υπεργολάβο τον οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία.   
 

Διευκρινίηεται ότι υπεργολαβία είναι θ ςυνεργαςία του οικονομικοφ φορζα με κάκε τρίτο που 
αναλαμβάνει να υλοποιιςει διακριτό/-ά τμιμα/-τα του Ζργου. Αντικζτωσ, δεν νοείται ωσ 
υπεργολαβία κάκε άλλθ ςυμφωνία του οικονομικοφ φορζα με τρίτο όπωσ π.χ. προμικειασ 
αναλωςίμων υλικϊν, διατροφισ, μίςκωςθσ χϊρου (αικουςϊν), δθμιουργίασ και παροχισ 
εκπαιδευτικοφ υλικοφ, παροχισ ςυςτιματοσ (πλατφόρμασ) τθλεκατάρτιςθσ (e-learning) κ.α 
 

11.3 Θ Ανακζτουςα Αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ 
υπεργολάβουσ, όπωσ αυτοί περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μζςα τθσ 
παραγράφου 2.2.9.2   τθσ Διακιρυξθσ, ανεξαρτιτωσ ποςοςτοφ ςυμμετοχισ. ταν από τθν ωσ άνω 
επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ απαιτεί ι δφναται να απαιτιςει τθν 
αντικατάςταςι του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν παρ. 5 του άρκρου 131 του ν. 
4412/2016.   
 
11.4. Ρ υπεργολάβοσ λαμβάνει γνϊςθ τθσ ςυνθμμζνθσ ςτθν παροφςα ριτρα ακεραιότθτασ και 
δεςμεφεται να τθριςει τισ υποχρεϊςεισ που περιλαμβάνονται ςε αυτι. Θ ωσ άνω δζςμευςθ 
περιζρχεται ςτθν ανακζτουςα αρχι με ευκφνθ του αναδόχου 
 
ΑΤΘΤΡ 12- ΦΤΡΣΡΣΡΙΗΥΗ ΥΧΞΒΑΥΗΥ 
12.1 Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα 
διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 
132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότθςθσ του αρμοδίου οργάνου. 
 

Για τθν τροποποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται προθγουμζνωσ θ ζγκριςθ τθσ ΕΧΔ ΕΣ ΣΔΞ. 
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12.2. Για τθν τροποποίθςθ ςυνάπτεται νζα ζγγραφθ ςυμφωνία των ςυμβαλλόμενων μερϊν, θ 
οποία κα αποτελεί Σαράρτθμα τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ. 
Δθλϊνεται ρθτϊσ ότι καμία αφξθςθ οικονομικοφ αντικειμζνου για οιονδιποτε λόγο δεν δφναται 
να ςυμφωνθκεί ςε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 
 
ΆΤΘΤΡ 13- ΑΟΩΦΕΤΑ ΒΙΑ 
13.1.Φα ςυμβαλλόμενα μζρθ δεν ευκφνονται για τθ μθ εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν τουσ 
υποχρεϊςεων, ςτο μζτρο που θ αδυναμία εκπλιρωςθσ οφείλεται ςε περιςτατικά ανωτζρασ βίασ.  
 

13.2.Ρ Ανάδοχοσ, επικαλοφμενοσ υπαγωγι τθσ αδυναμίασ εκπλιρωςθσ υποχρεϊςεϊν του ςε 
γεγονόσ που εμπίπτει ςτθν ζννοια τθσ ανωτζρασ βίασ, οφείλει να γνωςτοποιιςει και επικαλεςκεί 
προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι τουσ ςχετικοφσ λόγουσ και περιςτατικά εντόσ αποςβεςτικισ 
προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τότε που ςυνζβθςαν, προςκομίηοντασ τα απαραίτθτα 
αποδεικτικά ςτοιχεία. Θ Ανακζτουςα Αρχι αποφαςίηει μετά από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου για 
αυτό οργάνου.  
 

Ξόνο θ ζγγραφθ αναγνϊριςθ από τθν Ανακζτουςα Αρχι τθσ ανϊτερθσ βίασ που επικαλείται ο 
Ανάδοχοσ τον απαλλάςςει από τισ ςυνζπειεσ τθσ εκπρόκεςμθσ ι μθ κατάλλθλα εκπλιρωςθσ τθσ 
υπθρεςίασ/ παραδοτζων.  
 
ΆΤΘΤΡ 14- ΡΝΡΜΝΗΤΩΥΗ ΥΧΞΒΑΦΙΜΡΧ ΑΟΦΙΜΕΙΞΕΟΡΧ  
 
Θ ςφμβαςθ κεωρείται ότι ζχει ολοκλθρωκεί, όταν: 
α) Σαραδόκθκε και παραλιφκθκε ολόκλθρο το Ζργο (ποςότθτα και ποιότθτα) 
β) Ρλοκλθρϊκθκε θ αποπλθρωμι του ςυμβατικοφ τμιματοσ και  
γ)  Εκπλθρϊκθκαν και οι τυχόν λοιπζσ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ και από τα δφο ςυμβαλλόμενα 

μζρθ και αποδεςμεφκθκαν οι ςχετικζσ εγγυιςεισ κατά τα προβλεπόμενα από τθ ςφμβαςθ. 
 
ΆΤΘΤΡ 15- ΔΙΜΑΙΩΞΑ ΞΡΟΡΞΕΤΡΧΥ ΝΧΥΗΥ ΦΗΥ ΥΧΞΒΑΥΗΥ  
 
Θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηονται ςτο άρκρο 4.6 τθσ Διακιρυξθσ, να 
καταγγείλει τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ. 
 
ΑΤΘΤΡ 16-  ΕΜΧΩΤΗΥΗ ΥΧΞΒΑΥΗΥ 
Ρ Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται να εκχωρεί τθ ςφμβαςθ ςε οποιοδιποτε τρίτο, οφτε να ανακζτει 
υπεργολαβικά ςε τρίτουσ μζροσ ι το ςφνολο του αντικειμζνου τθσ Υφμβαςθσ, οφτε να 
υποκακίςταται από τρίτο, πλιν των περιπτϊςεων που ρθτά ορίηονται ςτο άρκρο 17 τθσ παροφςασ 
και υπό τουσ όρουσ και προχποκζςεισ του άρκρου αυτοφ κακϊσ και πλθν τθσ περίπτωςθσ του 
άρκρου 132 παρ. 1 ςτοιχείο δ ςθμείο ββ του Ο. 4412/2016. Ματ εξαίρεςθ, επιτρζπεται θ εκχϊρθςθ 
μζρουσ ι ολόκλθρων των απαιτιςεων (πλθρωμϊν+ του Αναδόχου ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ 
μόνο προσ Φράπεηεσ ι Σιςτωτικοφσ Ρργανιςμοφσ προσ χρθματικι διευκόλυνςθ του Αναδόχου, υπό 
τισ εξισ απαραίτθτεσ προχποκζςεισ: 1) Ρ εκδοχζασ πρζπει να γνωρίηει και να αποδζχεται όλουσ 
τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, 2) Θ Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται να αντιτάξει κατά του εκδοχζα όλεσ 
τισ ενςτάςεισ που ζχει κατά του εκχωρθτι και μετά τθν αναγγελία τθσ εκχϊρθςθσ, 3) ςε περίπτωςθ 
που για λόγουσ που άπτονται των ςυμβατικϊν ςχζςεων μεταξφ Αναδόχου και Ανακζτουςασ Αρχισ 
δεν προκφψει εν όλω ι εν μζρει υπζρ τθσ Φράπεηασ το εκχωροφμενο τίμθμα (ενδεικτικά 
αναφζρονται ζκπτωςθ Αναδόχου, απομείωςθ ςυμβατικοφ τιμιματοσ, αναςτολι εκτζλεςθσ τθσ 
ςφμβαςθσ, διακοπι ςφμβαςθσ, καταλογιςμόσ ρθτρϊν, ςυμβιβαςμόσ κλπ.) θ Ανακζτουςα Αρχι δεν 
ζχει καμία ευκφνθ ζναντι τθσ εκδοχζωσ Φράπεηασ, 
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ΑΤΘΤΡ 17-  ΥΧΓΜΤΡΧΥΗ ΥΧΞΦΕΤΡΟΦΩΟ 
Θ Ανακζτουςα Αρχι λαμβάνει τα κατάλλθλα μζτρα ςφμφωνα με το άρκρου 24 του Ο. 4412/2016 
που αφοροφν ςτθν πρόλθψθ, εντοπιςμό και επανόρκωςθ ςυγκροφςεων ςυμφερόντων που 
προκφπτουν κατά τθ διεξαγωγι διαδικαςιϊν ςφναψθσ ςφμβαςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνου του 
ςχεδιαςμοφ και τθσ προετοιμαςίασ τθσ διαδικαςίασ, κακϊσ και τθσ κατάρτιςθσ εγγράφων τθσ 
ςφμβαςθσ, ϊςτε να αποφευχκοφν τυχόν ςτρεβλϊςεισ του ανταγωνιςμοφ και να διαςφαλιςτεί θ 
ίςθ μεταχείριςθ όλων των οικονομικϊν φορζων. 
 

Θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να 
καταγγείλει τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ 
ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016 δεν μπορεί να κεραπευκεί 
αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα. Υτθν περίπτωςθ αυτι θ ανακζτουςα αρχι 
αποφαίνεται αιτιολογθμζνα επί τθσ ςυνδρομισ ι μθ κατάςταςθσ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων. Αν θ 
ανακζτουςα αρχι αποφανκεί ότι ςυντρζχει κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων, ενθμερϊνει 
αμζςωσ τθν Αρχι και λαμβάνει αμελλθτί τα κατάλλθλα μζτρα, προσ διαςφάλιςθ τθσ ίςθσ 
μεταχείριςθσ των διαγωνιηομζνων και προσ αποφυγι ςτρεβλϊςεων του ανταγωνιςμοφ, ςτα οποία 
μπορεί να ςυμπεριλαμβάνεται θ εξαίρεςθ του ςυγκεκριμζνου προςϊπου από οποιαδιποτε 
ςυμμετοχι ςτθ ςχετικι διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, εφαρμοηομζνων και των 
διατάξεων των παραγράφων 4 και 5 του άρκρου 7 του ν. 2690/1999 (Αϋ 45). 
 
ΑΤΘΤΡ 18- ΔΙΡΙΜΗΦΙΜΕΥ ΣΤΡΥΦΧΓΕΥ ΜΑΦΑ ΦΗ ΔΙΑΔΙΜΑΥΙΑ ΕΜΦΕΝΕΥΗΥ 
Ρ ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των 
όρων των παραγράφων 5.2 (Μιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου – Μυρϊςεισ) και 6.3 Απόρριψθ 
παραδοτζων – Αντικατάςταςθ  τθσ Διακιρυξθσ να υποβάλει προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ 
και ουςίασ ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ, μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν 
από τθν θμερομθνία τθσ κοινοποίθςθσ ι τθσ πλιρουσ γνϊςθσ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Θ 
εμπρόκεςμθ άςκθςθ τθσ προςφυγισ αναςτζλλει τισ επιβαλλόμενεσ κυρϊςεισ. Επί τθσ προςφυγισ, 
αποφαςίηει το ΔΥ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου ςυλλογικοφ 
οργάνου εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν άςκθςι τθσ, άλλωσ κεωρείται ωσ 
ςιωπθρϊσ απορριφκείςα. 
 

Θ εν λόγω απόφαςθ δεν επιδζχεται προςβολι με άλλθ οποιαςδιποτε φφςεωσ διοικθτικι 
προςφυγι. Αν κατά τθσ απόφαςθσ που επιβάλλει κυρϊςεισ δεν αςκθκεί εμπρόκεςμα θ προςφυγι 
ι αν απορριφκεί αυτι από το αποφαινόμενο αρμοδίωσ όργανο, θ απόφαςθ κακίςταται οριςτικι. 
Αν αςκθκεί εμπρόκεςμα προςφυγι, αναςτζλλονται οι ςυνζπειεσ τθσ απόφαςθσ μζχρι αυτι να 
οριςτικοποιθκεί. 
 
ΑΤΘΤΡ 19- ΣΤΡΥΘΕΦΕΥ ΔΗΝΩΥΕΙΥ 
1. Ρ «Ανάδοχοσ» δθλϊνει, ότι τα πρόςωπα που κα χρθςιμοποιθκοφν από αυτόν για τθν 

υλοποίθςθ του Ζργου ζχουν τα κατάλλθλα προςόντα και τθν απαραίτθτθ επαγγελματικι 
εμπειρία, όπωσ αυτά ζχουν οριςκεί ςτθν παροφςα και ςτθν προςφορά του. 

2. Ρ «Ανάδοχοσ» υπόςχεται τθν καταβολι ποινικισ ριτρασ, για τθν περίπτωςθ που δεν κα 
εκπλθρϊςει ι κα εκπλθρϊςει πλθμμελϊσ τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, με δικι του υπαιτιότθτα. 
Θ απόδοςθ τθσ ποινισ αυτισ μπορεί να γίνει μζςω τθσ ολικισ ι μερικισ κατάπτωςθσ τθσ 
κατατεκειμζνθσ εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ του «Αναδόχου», με αναφορά αυτοφ 
ςτθν ςχετικι απόφαςθ τουσ «Ανακζτουςασ Αρχισ». Υτθν περίπτωςθ αυτι και εφόςον δεν ζχει 
ολοκλθρωκεί θ υλοποίθςθ του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου του Ζργου, πρζπει ο 
«Ανάδοχοσ» να προςκομίςει νζα εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ ςε αντικατάςταςθ τθσ 
πρϊτθσ, άλλωσ θ «Ανακζτουςα Αρχι» δφναται να προβεί ςε καταγγελία τθσ ςφμβαςθσ.  
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ΑΤΘΤΡ 20- ΣΤΡΥΩΣΙΜΑ ΔΕΔΡΞΕΟΑ  
Φα αντιςυμβαλλόμενα μζρθ αναλαμβάνουν να τθροφν τισ υποχρεϊςεισ που απορρζουν από τθν 
εφαρμογι του Μανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 για τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ 
επεξεργαςίασ των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και για τθν ελεφκερθ κυκλοφορία των 
δεδομζνων αυτϊν και τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 95/46/ΕΜ (Γενικόσ Μανονιςμόσ Σροςταςίασ 
Δεδομζνων / General Data Protection Regulation – GDPR) και του Ο. 4624/2019. Ειδικότερα: 
 

Ματά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ τθσ Υφμβαςθσ και για τουσ ςκοποφσ αυτισ, θ «Ανακζτουςα Αρχι» 
κεωρείται Χπεφκυνοσ επεξεργαςίασ (Controller) και ο «Ανάδοχοσ» κεωρείται Εκτελϊν τθν 
Επεξεργαςία (Processor) για τα τυχόν δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα που επεξεργάηονται ςτα 
πλαίςια τθσ εν λόγω ςφμβαςθσ. Υτα πλαίςια αυτά, ο ανάδοχοσ δεςμεφεται ότι κα προβεί ςτο 
πλαίςιο τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ αποκλειςτικά και μόνο ςτθν επεξεργαςία τυχόν των 
προςωπικϊν δεδομζνων για το ςκοπό αποκλειςτικά τθσ υλοποίθςθσ του ζργου τθσ παροφςασ 
ςφμβαςθσ. Ωσ εκ τοφτου, ο «Ανάδοχοσ» υπζχει ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ τισ παρακάτω 
υποχρεϊςεισ:  

1.  Επεξεργάηεται τα Δεδομζνα Σροςωπικοφ Χαρακτιρα αποκλειςτικά για τουσ ςκοποφσ τθσ 
Υφμβαςθσ και επεξεργάηεται μόνο όςα από αυτά είναι απολφτωσ αναγκαία για τθν εκτζλεςθ 
τθσ Υφμβαςθσ. Διατθρεί τα Δεδομζνα Σροςωπικοφ Χαρακτιρα ςε ξεχωριςτό αρχείο από άλλα 
τυχόν δεδομζνα που επεξεργάηεται για λογαριαςμοφ οποιουδιποτε τρίτου. 

2. Ξεριμνά, ϊςτε κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ επεξεργαςίασ τα δεδομζνα να είναι αςφαλι 
ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ Χφιςτάμενθσ Οομοκεςίασ και, κατ’ απαίτθςθ τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ να τθσ χορθγεί όλα τα απαραίτθτα ςτοιχεία και αποδεικτικά μζςα που 
είναι αναγκαία για τθν εκτίμθςθ τθσ επάρκειασ των μζτρων αυτϊν. Φα μζτρα που 
λαμβάνονται πρζπει να εγγυϊνται επίπεδο προςταςίασ, το οποίο να είναι κατάλλθλο ςε 
ςχζςθ με το είδοσ των δεδομζνων, τθ φφςθ και τουσ ςκοποφσ τθσ επεξεργαςίασ και τουσ 
υφιςτάμενουσ κινδφνουσ και να εγγυϊνται τθ διατιρθςθ τθσ εμπιςτευτικότθτασ ,τθσ 
ακεραιότθτασ και τθσ διακεςιμότθτασ των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα. 

3. Υε ςχζςθ με τα Δεδομζνα Σροςωπικοφ Χαρακτιρα που επεξεργάηεται, παρζχει ςτθν 
Ανακζτουςα Αρχι ζγκαιρα όλεσ τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ και κάκε αναγκαία ςυνδρομι, 
προκειμζνου θ Ανακζτουςα Αρχι να ανταποκρικεί ςτισ ζννομεσ υποχρεϊςεισ τθσ, ανάμεςα 
ςτισ οποίεσ περιλαμβάνονται και οι ανακοινϊςεισ και οι γνωςτοποιιςεισ ςε εποπτικζσ αρχζσ 
και τα υποκείμενα δεδομζνων. 

4. Υε περίπτωςθ που υποκείμενο των δεδομζνων υποβάλλει αίτθςθ απευκείασ ςτον «Ανάδοχο» 
προκειμζνου να αςκιςει οποιοδιποτε από τα δικαιϊματά του που απορρζουν από τον 
Ευρωπαϊκό Μανονιςμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Μοινοβουλίου και του Υυμβουλίου ςε 
ςχζςθ με τα Δεδομζνα Σροςωπικοφ Χαρακτιρα, τα οποία επεξεργάηεται, ο «Ανάδοχοσ» 
διαβιβάηει το εν λόγω αίτθμα ςτθν Ανακζτουςα Αρχι αμελλθτί και εκτελεί με ακρίβεια και 
ςφμφωνα με τισ εντολζσ του, εντόσ τθσ νόμιμθσ προκεςμίασ, ενϊ δεν προβαίνει ςε καμία 
περαιτζρω ενζργεια, άνευ τθσ γραπτισ εγκρίςεωσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.  

5. Ειδοποιεί τθν Ανακζτουςα Αρχι αμελλθτί αμζςωσ μόλισ λάβει γνϊςθ ενδεχομζνθσ, τυχαίασ, 
μθ εξουςιοδοτθμζνθσ, ι παράνομθσ καταςτροφισ, απϊλειασ, αλλοίωςθσ, ι αποκάλυψθσ 
Δεδομζνων Σροςωπικοφ Χαρακτιρα ι οποιαςδιποτε ενδεχόμενθσ, τυχαίασ, μθ 
εξουςιοδοτθμζνθσ, ι παράνομθσ πρόςβαςθσ ςε αυτά (εφεξισ «Σαραβίαςθ Δεδομζνων»). 
Επιπλζον, διερευνά τθν Σαραβίαςθ Δεδομζνων, ενθμερϊνει ςχετικά τθν Ανακζτουςα Αρχι 
και λαμβάνει όλα τα απαραίτθτα μζτρα για να αποτρζψει περαιτζρω Σαραβιάςεισ 
Δεδομζνων. Σεραιτζρω, προβαίνει ςε όλεσ τισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ και λαμβάνει τα 
κατάλλθλα μζτρα για τθν αποκατάςταςθ του επιπζδου αςφαλείασ, τθ διαςφάλιςθ των 
δεδομζνων και για τον περιοριςμό οποιαςδιποτε πικανισ περαιτζρω επίπτωςθσ για τα 
υποκείμενα των δεδομζνων και τα ςυμφζροντα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Ρ ανάδοχοσ παρζχει 
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ςτθν Ανακζτουςα Αρχι και κάκε πλθροφορία τθν οποία διακζτει και τθν οποία θ Ανακζτουςα 
Αρχι μπορεί εφλογα να ηθτιςει ςε ςχζςθ με τθν Σαραβίαςθ Δεδομζνων.  

6.   Δεν ανακζτει τθν, με οποιοδιποτε τρόπο, επεξεργαςία δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα, 
τθν οποία ανζλαβε δυνάμει τθσ παροφςασ Υφμβαςθσ, ςε υπεργολάβο εκτελοφντα τθν 
επεξεργαςία (subprocessor), παρά μόνο εάν, προ τθσ εκκίνθςθσ τθσ ωσ άνω επεξεργαςίασ, 
ςυντρζχουν ςωρευτικά οι παρακάτω προχποκζςεισ:  

α. Ρ «Ανάδοχοσ» ζχει ενθμερϊςει εγγράφωσ και ζχει λάβει ρθτι ειδικι ςυναίνεςθ από τθν 
Ανακζτουςα Αρχι  

β. Ρ «Ανάδοχοσ» ζχει διαςφαλίςει πωσ θ ανατικζμενθ επεξεργαςία από τον υπεργολάβο 
εκτελοφντα τθν επεξεργαςία είναι απολφτωσ ςυμβατι με τθν Ελλθνικι και Ενωςιακι 
Οομοκεςία περί προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων.  

γ. Ρ υπεργολάβοσ εκτελϊν τθν επεξεργαςία ζχει ςυμβατικϊσ αναλάβει τισ ίδιεσ 
υποχρεϊςεισ με τον ανάδοχο, αναφορικά με τθν προςταςία δεδομζνων προςωπικοφ 
χαρακτιρα, τισ οποίεσ αναλαμβάνει ο τελευταίοσ ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ δυνάμει 
τθσ παροφςασ Υφμβαςθσ.  

7. Επιπλζον, ο «Ανάδοχοσ» αναλαμβάνει όλεσ τισ υποχρεϊςεισ που θ ιςχφουςα νομοκεςία 
προβλζπει για τον εκτελοφντα τθν επεξεργαςία και είναι υπεφκυνοσ για τθ ςυμμόρφωςθ του 
με τθν εκάςτοτε ιςχφουςα Οομοκεςία περί Σροςταςίασ Δεδομζνων Σροςωπικοφ Χαρακτιρα. 

 
 
ΑΤΘΤΡ 21- ΕΦΑΤΞΡΥΦΕΡ ΔΙΜΑΙΡ – ΕΣΙΝΧΥΗ ΔΙΑΦΡΤΩΟ 
 
21.1. Θ παροφςα διζπεται από το Ελλθνικό Δίκαιο και ειδικότερα α) από το κεςμικό πλαίςιο που 
αναφζρεται ςτο άρκρο 1.4. τθσ Διακιρυξθσ και β) τθ Διακιρυξθ και τα Ζγγραφα τθσ Υφμβαςθσ.   
 

21.2. Ρ Ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ που επιβάλλουν ςε βάροσ 
του κυρϊςεισ, δυνάμει των άρκρων τθσ Διακιρυξθσ  5.2. (Μιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου -
Μυρϊςεισ), 6.1. (Σαρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ), 6.4. (Απόρριψθ παραδοτζων –αντικατάςταςθ), 
μπορεί να αςκιςει τα δικαιϊματα που του αναγνωρίηονται και υπό τισ προχποκζςεισ και ζννομεσ 
ςυνζπειεσ που ορίηονται ςτο άρκρο 5.3. τθσ Διακιρυξθσ.  
 

21.3. Ματά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, κάκε διαφορά που προκφπτει αναφορικά με τθν ερμθνεία, 
και/ι το κφροσ και/ι  τθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ, ι εξ αφορμισ τθσ,  επιλφονται ςφμφωνα με το 
άρκρο 5.4. τθσ Διακιρυξθσ.  
 
ΑΤΘΤΡ 22- ΝΡΙΣΡΙ ΡΤΡΙ 
 
Άπαντεσ οι όροι τθσ Διακιρυξθσ και των Εγγράφων τθσ Υφμβαςθσ που ςχετίηονται με τθν εκτζλεςθ 
τθσ παροφςασ αποτελοφν αναπόςπαςτο τμιμα αυτισ. 

 
Αφοφ ςυντάχκθκε θ παροφςα ςφμβαςθ ςε τζςςερα αντίτυπα, αναγνϊςκθκε και υπογράφθκε ωσ 
ακολοφκωσ από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ και το κάκε μζλοσ ζλαβε από δφο αντίτυπα. 
ΡΙ  ΥΧΞΒΑΝΝΡΞΕΟΡΙ 
 
ΓΙΑ ΦΘΟ ΑΟΑΘΕΦΡΧΥΑ ΑΤΧΘ    ΓΙΑ ΦΡΟ ΑΟΑΔΡΧΡ 
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ΣΑΤΑΤΦΗΞΑΦΑ ΥΧΕΔΙΡΧ ΥΧΞΒΑΥΗΥ 
 

ΣΑΤΑΤΦΗΞΑ Ι ΥΧΕΔΙΡΧ ΥΧΞΒΑΥΗΥ 
 
(Φο Σαράρτθμα εξειδικεφεται με βάςθ τθν τεχνικι προςφορά του Αναδόχου τθσ Υφμβαςθσ όπωσ 
αυτόσ κα προκφψει από τθ διενζργεια τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ) 
 

1. ΑΟΑΝΧΦΙΜΘ ΣΕΤΙΓΤΑΦΘ ΦΡΧ ΦΧΥΙΜΡΧ ΑΟΦΙΜΕΙΞΕΟΡΧ ΦΘΥ ΥΧΞΒΑΥΘΥ 
1.1: Ξεκοδολογία Χλοποίθςθσ Επιλογισ Ωφελουμζνων 
1.2: Ξεκοδολογία Χλοποίθςθσ Σρογραμμάτων Ματάρτιςθσ 
1.3: Ξεκοδολογία Χλοποίθςθσ Σιςτοποίθςθσ 
1.4: Ξεκοδολογία Χλοποίθςθσ Υυμβουλευτικισ 
 

2. ΝΕΙΦΡΧΤΓΙΜΕΥΜΑΙΦΕΧΟΙΜΕΥΣΤΡΔΙΑΓΤΑΦΕΥΦΩΟΡΝΡΜΝΘΤΩΞΕΟΩΟΣΝΘΤΡΦΡΤΙΑΜΩΟΥΧΥΦΘΞΑΦ
ΩΟΦΡΧΕΤΓΡΧ 

3. ΣΕΤΙΓΤΑΦΘΣΑΤΑΔΡΦΕΩΟΜΑΙΣΕΤΙΕΧΡΞΕΟΡΑΧΦΩΟ 
4.    ΧΤΡΟΡΔΙΑΓΤΑΞΞΑΧΝΡΣΡΙΘΥΘΥΦΘΥΥΧΞΒΑΥΘΥ 

 
ΣΑΤΑΤΦΗΞΑ ΙΙ ΥΧΕΔΙΡΧ ΥΧΞΒΑΥΗΥ – ΤΗΦΤΑ ΑΜΕΤΑΙΡΦΗΦΑΥ 

(ΕΠΙΤΝΑΠΣΕΣΑΙ: Ζγγραφο Ριτρασ Ακεραιότθτασ από το νόμιμο εκπρόςωπο του Αναδόχου του ζργου κατά 
τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ) 

Τιτρα Ακεραιότθτασ 
Δθλϊνω/οφμε ότι δεςμευόμαςτε ότι ςε όλα τα ςτάδια που προθγικθκαν τθσ κατακφρωςθσ τθσ 
ςφμβαςθσ δεν ενιργθςα/ενεργιςαμε ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά και ότι κα 
εξακολουκιςω/ουμε να ενεργϊ/οφμε κατ’ αυτόν τον τρόπο κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ 
ςφμβαςθσ αλλά και μετά τθ λιξθ αυτισ.  
 

Ειδικότερα ότι: 
1) δεν διζκετα/διακζταμε εςωτερικι πλθροφόρθςθ, πζραν των ςτοιχείων που περιιλκαν ςτθ 
γνϊςθ και ςτθν αντίλθψθ μου/μασ μζςω των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ και ςτο πλαίςιο τθσ 
ςυμμετοχισ μου/μασ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ και των προκαταρκτικϊν 
διαβουλεφςεων ςτισ οποίεσ ςυμμετείχα/με και ζχουν δθμοςιοποιθκεί. 
 

2) δεν πραγματοποίθςα/ιςαμε ενζργειεσ νόκευςθσ του ανταγωνιςμοφ μζςω χειραγϊγθςθσ των 
προςφορϊν, είτε ατομικϊσ είτε ςε ςυνεργαςία με τρίτουσ, κατά τα οριηόμενα ςτο δίκαιο του 
ανταγωνιςμοφ. 
 

3) δεν διενιργθςα/διενεργιςαμε οφτε κα διενεργιςω/ιςουμε πριν, κατά τθ διάρκεια ι και μετά 
τθ λιξθ τθσ ςφμβαςθσ παράνομεσ πλθρωμζσ για διευκολφνςεισ, εξυπθρετιςεισ ι υπθρεςίεσ που 
αφοροφν τθ ςφμβαςθ και τθ διαδικαςία ανάκεςθσ. 
 

4) δεν πρόςφερα/προςφζραμε οφτε κα προςφζρω/ουμε πριν, κατά τθ διάρκεια ι και μετά τθ λιξθ 
τθσ ςφμβαςθσ, άμεςα ι ζμμεςα, οποιαδιποτε υλικι εφνοια, δϊρο ι αντάλλαγμα ςε υπαλλιλουσ ι 
μζλθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ ανακζτουςασ αρχισ, κακϊσ και ςυηφγουσ και ςυγγενείσ εξ αίματοσ 
ι εξ αγχιςτείασ, κατ’ ευκεία μεν γραμμι απεριορίςτωσ, εκ πλαγίου δε ζωσ και τζταρτου βακμοφ ι 
ςυνεργάτεσ αυτϊν οφτε χρθςιμοποίθςα/χρθςιμοποιιςαμε ι κα 
χρθςιμοποιιςω/χρθςιμοποιιςουμε τρίτα πρόςωπα, για να διοχετεφςουν χρθματικά ποςά ςτα 
προαναφερόμενα πρόςωπα. 
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5) δεν κα επιχειριςω/ουμε  να επθρεάςω/ουμε με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ 
αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ, οφτε κα παράςχω-ουμε παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ οι 
οποίεσ ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ κακ’ όλθ τθ 
διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ αλλά και μετά τθ λιξθ τθσ, 
 
6) δεν ζχω/ουμε προβεί οφτε κα προβϊ/οφμε, άμεςα (ο ίδιοσ) ι ζμμεςα (μζςω τρίτων 
προςϊπων), ςε οποιαδιποτε πράξθ ι παράλειψθ *εναλλακτικά: ότι δεν ζχω-ουμε εμπλακεί και 
δεν κα εμπλακϊ-ουμε ςε οποιαδιποτε παράτυπθ, ανζντιμθ ι απατθλι ςυμπεριφορά (πράξθ ι 
παράλειψθ)+ που ζχει ωσ ςτόχο τθν παραπλάνθςθ */εξαπάτθςθ+ οποιουδιποτε προςϊπου ι 
οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ εμπλεκομζνου ςε οποιαδιποτε διαδικαςία ςχετικι με τθν 
εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ (όπωσ ενδεικτικά ςτισ διαδικαςίεσ παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ), τθν 
απόκρυψθ πλθροφοριϊν από αυτό, τον εξαναγκαςμό αυτοφ ςε ι/και τθν ακζμιτθ απόςπαςθ από 
αυτό ρθτισ ι ςιωπθρισ ςυγκατάκεςθσ ςτθν παραβίαςθ ι παράκαμψθ νομίμων ι ςυμβατικϊν 
υποχρεϊςεων που ςχετίηονται με τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ι τυχόν ζγκριςθσ, κετικισ γνϊμθσ ι 
απόφαςθσ παραλαβισ (μζρουσ ι όλου) του ςυμβατικοφ αντικείμενου ι/και καταβολισ (μζρουσ ι 
όλου) του ςυμβατικοφ τιμιματοσ, 
 
7) ότι κα απζχω/ουμε από οποιαδιποτε εν γζνει ςυμπεριφορά που ςυνιςτά ςοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα και κα μποροφςε να κζςει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά μου-μασ,  
 
8) ότι κα δθλϊςω/ουμε ςτθν ανακζτουςα αρχι, αμελλθτί με τθν περιζλευςθ ςε γνϊςθ μου/μασ, 
οποιαδιποτε κατάςταςθ (ακόμθ και ενδεχόμενθ) ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων (προςωπικϊν, 
οικογενειακϊν, οικονομικϊν, πολιτικϊν ι άλλων κοινϊν ςυμφερόντων, ςυμπεριλαμβανομζνων και 
αντικρουόμενων επαγγελματικϊν ςυμφερόντων) μεταξφ των νομίμων ι εξουςιοδοτθμζνων 
εκπροςϊπων μου-μασ, υπαλλιλων ι ςυνεργατϊν μου-μασ που χρθςιμοποιοφνται για τθν 
εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνων και των υπεργολάβων μου) με μζλθ του 
προςωπικοφ τθσ ανακζτουςασ αρχισ που εμπλζκονται κακ’ οιονδιποτε τρόπο ςτθ διαδικαςία 
εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ι/και μποροφν να επθρεάςουν τθν ζκβαςθ και τισ αποφάςεισ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ περί τθν εκτζλεςι τθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των μελϊν των 
αποφαινόμενων ι/και γνωμοδοτικϊν οργάνων αυτισ, ι/και των μελϊν των οργάνων διοίκθςισ 
τθσ ι/και των ςυηφγων και ςυγγενϊν εξ αίματοσ ι εξ αγχιςτείασ, κατ’ ευκεία μεν γραμμι 
απεριορίςτωσ, εκ πλαγίου δε ζωσ και τετάρτου βακμοφ των παραπάνω προςϊπων, οποτεδιποτε 
και εάν θ κατάςταςθ αυτι ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων προκφψει κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ 
ςφμβαςθσ και μζχρι τθ λιξθ τθσ.  
 
9) *Υε περίπτωςθ χρθςιμοποίθςθσ υπεργολάβου+  
 
Ρ υπεργολάβοσ ……………..  ζλαβα γνϊςθ τθσ παροφςασ ριτρασ ακεραιότθτασ και 
ευκφνομαι/ευκυνόμαςτε  για τθν τιρθςθ και από αυτόν απαςϊν των υποχρεϊςεων  που 
περιλαμβάνονται ςε αυτι.  
Χπογραφι/Υφραγίδα 
 
Ρ/θ ……. (ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου/ ατομικισ επιχείρθςθσ) ι το νομικό 
πρόςωπο...........με τθν επωνυμία ………….και με το διακριτικό τίτλο «..........................», που εδρεφει 
...................................... (. ΑΦΞ:....................., ΔΡΧ: ................., Φ.Μ. ...................., νομίμωσ 
εκπροςωποφμενο (μόνο για νομικά πρόςωπα) από τον .........................................  
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ΣΑΤΑΤΦΗΞΑ VII – ΧΣΡΔΕΙΓΞΑ ΒΙΡΓΤΑΦΙΜΡΧ ΥΗΞΕΙΩΞΑΦΡΥ 
 

ΒΙΡΓΤΑΦΙΜΡ ΥΗΞΕΙΩΞΑ 

 

ΣΤΡΥΩΣΙΜΑ ΥΦΡΙΧΕΙΑ 

Επϊνυμο:  νομα:  
Σατρϊνυμο:  Ξθτρϊνυμο:  
Θμερομθνία Γζννθςθσ:  Φόποσ Γζννθςθσ:  
Φθλζφωνο:   E-mail:  
Διεφκυνςθ Ματοικίασ:  

 
ΘΕΥΘ ΥΦΕΝΕΧΡΧΥ 
(ςτο προτεινόμενο, από τον υποψιφιο 

Ανάδοχο, ςχιμα διοίκθςθσ Ζργου) 

 

 
ΕΤΓΑΥΙΑΜΘ ΥΧΕΥΘ ΥΦΕΝΕΧΡΧΥ με τον 
Χποψιφιο Ανάδοχο 

 

 
ΕΜΣΑΙΔΕΧΥΗ 

νομα Ιδρφματοσ Φίτλοσ Στυχίου Ειδικότθτα 
Θμερομθνία Απόκτθςθσ 

Στυχίου 

    

    

    

 

ΕΣΑΓΓΕΝΞΑΦΙΜΗ ΕΞΣΕΙΤΙΑ 
 

Θζςθ ι Ζργο Εργοδότθσ Μακικοντα Χρονικι Σερίοδοσ 
(μμ/εεεε) 

Α/Ξ 
Απαςχόλθςθσ 
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ΣΑΤΑΤΦΗΞΑ VIII – «Σλαίςιο ποιοτικϊν προδιαγραφϊν για τον ςχεδιαςμό 
και τθν υλοποίθςθ ςυγχρθματοδοτοφμενων από το Ευρωπαϊκό Μοινωνικό 
Φαμείο (ΕΜΦ) προγραμμάτων Υυνεχιηόμενθσ Επαγγελματικισ Ματάρτιςθσ 
(ΥΕΜ)» & Διευκρινιςτικζσ Ερμθνευτικζσ Ρδθγίεσ εφαρμογισ τθσ Εγκυκλίου 

με αρ. πρωτ. 79732/27.7.2020 

 

Σαρακαλοφμεόπωσμεταβείτεςτοlinkhttps://diavgeia.gov.gr/doc/6ΨΣΨ46ΞΦΝΤ-ΘΠΔ?inline=true 

 

Μακϊσκαιςτοlinkhttps://diavgeia.gov.gr/doc/60%CE%A8746%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE 

%A1-%CE%A8%CE%93%CE%9A?inline=trueόπουπαρατίκενταιΔιευκρινιςτικζσερμθνευτικζσ 
οδθγίεσ εφαρμογισ τθσ εγκυκλίου με αρ. πρωτ. 79732/27.7.2020 “Σλαίςιοποιοτικϊν 
προδιαγραφϊν για τον ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ ςυγχρθματοδοτοφμενωναπό το Ευρωπαϊκό 
Μοινωνικό Φαμείο (ΕΜΦ) προγραμμάτων Υυνεχιηόμενθσ ΕπαγγελματικισΜατάρτιςθσ 
(ΥΕΜ)(ΑΔΑ:6ΨΣΨ46ΞΦΝΤ-ΘΠΔ)”. 

 

 

 

 




