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Αρ. Πρ.: 267 

Ηµ/νία: 17/2/2012 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ                       

ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ                                 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ                                               

«ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΝΙΑΙΩΝ 

ΛΥΚΕΙΩΝ ΣΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: “ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

(PROJECT)”» 

 

Αντικείµενο της σύµβασης: Εξωτερική αξιολόγηση του προγράµµατος 
«Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών Γενικών Ενιαίων Λυκείων στο αντικείµενο: 
“ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (PROJECT)”» 

Κριτήριο αξιολόγησης:  Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά 

Συνολικός Προϋπολογισµός:  €40.650,41 άνευ ΦΠΑ, €50.000,00, 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 

Χρονική διάρκεια του έργου: Έξι (6) µήνες από την υπογραφή της σύµβασης του 
Αναδόχου µε τον Ο.ΕΠ.ΕΚ. 

Ηµεροµηνία ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού: 13 Μαρτίου 2012, ώρα 10:00 

Καταληκτική Ηµεροµηνία Υποβολής Προσφορών: 12 Μαρτίου 2012, ώρα: 14:00  

Τόπος ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού: Γραφεία Ο.ΕΠ.ΕΚ. 
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ΜΕΡΟΣ Α' 

1. Θεσµικό Πλαίσιο – Έχοντας Υπόψη: 

• Το Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) "Προµήθειες του ∆ηµόσιου Τοµέα και ρυθµίσεις 
συναφών θεµάτων ".  

• Το Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) "Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις". 

• Το Π.∆. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/10.7.07) "Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου" . 

• Το Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/3-12-2007) για τη «∆ιαχείριση, έλεγχο και εφαρµογή 
αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013», και ειδικότερα τα 
άρθρα 4 παρ. 4, 19, 29, 33 και 25,  όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 3840/2010 "Αποκέντρωση, 
απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού 
Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007 - 2013 και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 53/Α/31.10.2010). 

• Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α ) Προστασία της εθνικής οικονοµίας − Επείγοντα µέτρα 
για την αντιµετώπιση της δηµοσιονοµικής κρίσης. 

• Ν. 3899/2010, (ΦΕΚ 212 Α ) Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του προγράµµατος στήριξης 
της ελληνικής οικονοµίας. 

• Την Ερµηνευτική Ανακοίνωση της Επιτροπής (2006/C 179/02) σχετικά µε το κοινοτικό 
δίκαιο που εφαρµόζεται στην ανάθεση συµβάσεων οι οποίες δεν καλύπτονται ή καλύπτονται εν 
µέρει από τις οδηγίες για τις «δηµόσιες συµβάσεις». 

• Το άρθρο 24 του Ν.2198/94 (ΦΕΚ 43/Α/94) σχετικά µε την «Παρακράτηση φόρου 
εισοδήµατος» στο εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις, στο µέτρο που τυγχάνει εφαρµογής. 

• Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1251/2011 της Επιτροπής της 30.11.2011 

• Τον Κανονισµό (ΕΚ) 1564/2005 της 7ης Σεπτεµβρίου 2005 όπως τροποποιήθηκε και 
συµπληρώθηκε από τον Κανονισµό 1150/2009 της Επιτροπής, για την κατάρτιση 
τυποποιηµένων εντύπων προς δηµοσίευση προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων στο πλαίσιο των 
διαδικασιών δηµοσίων συµβάσεων δυνάµει των οδηγιών 2004/17/EΚ και 2004/18/EΚ (Επίσηµη 
Εφηµερίδα αριθ. L 257 της 01/10/2005 σ. 0001 – 0126)  

• Τον Κανονισµό (ΕΚ) 448/2004 της Επιτροπής της 10ης Μαρτίου 2004 για την 
τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1685/2000 ο οποίος θεσπίζει λεπτοµερείς κανόνες 
εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 του Συµβουλίου, όσον αφορά την 
επιλεξιµότητα των δαπανών σχετικά µε τις ενέργειες που συγχρηµατοδοτούνται από τα 
διαρθρωτικά ταµεία, και για την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1145/2003 

• Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο 

• Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συµβουλίου για τον καθορισµό γενικών 
διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής και την κατάργηση του καν. (ΕΚ) αριθ. 1260/1999. 

• Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 του Συµβουλίου για τη θέσπιση κανόνων σχετικά 
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µε την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1803/2006 του Συµβουλίου περί καθορισµού 
γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής και του κανονισµού 1080/2006 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. 

• Την Υ.Α ΥΑΠ/Φ.30/Γ/133/367/2001 (ΦΕΚ 1223Β/2001) «Εξαίρεση περιπτώσεων 
προµήθειας εξοπλισµού πληροφορικής (υλικού, λογισµικού, δικτύων) και παροχής συναφών 
υπηρεσιών από την έγκριση του Υπουργείου Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 
Αποκέντρωσης» 

• Το Π.∆. 147/76 «Οργανισµός του Υπουργείου Εθν. Παιδείας και Θρησκευµάτων» 

• 28020/ΕΥΘΥ1212/30.06.2010 2η Τροποποίηση του Συστήµατος ∆ιαχείρισης 
(ΥΠΑΣΥ∆) (ΦΕΚ 1088/Β/19.07.10)  

• 43804/ΕΥΘΥ 2041/07.09.2009 1η Τροποποίηση του Συστήµατος ∆ιαχείρισης 
(ΥΠΑΣΥ∆) (ΦΕΚ 1957/Β/09.09.09) 

• 14053/ΕΥΣ 1749 για το Σύστηµα ∆ιαχείρισης (ΥΠΑΣΥ∆) (ΦΕΚ 540/Β/27.3.2008)    

• Την από 16-02-2012 (Πρακτικά 3ης Συνεδρίασης) απόφαση του ∆.Σ. του Ο.ΕΠ.ΕΚ. µε 
την οποία εγκρίθηκαν οι προδιαγραφές του υπό ανάθεση έργου «Εξωτερική Αξιολόγηση» που 
υλοποιείται στo πλαίσιo του υποέργου 5 της Πράξης «Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών Γενικών 
Ενιαίων Λυκείων στο αντικείµενο: «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (PROJECT)».  
• Την πρόσκληση της ΕΥ∆ του ΕΠΕΚ∆ιΒιΜ µε αριθµ. Πρωτ. 11418/27-06-2011 µε τίτλο   
ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση», Πράξη: «Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών 
Γενικών Ενιαίων Λυκείων στο αντικείµενο: «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (PROJECT)» 

• Τις µε αριθµ. πρωτ. Αποφάσεις: 17816/24-10-2011  του ΥΠ∆ΒΜΘ µε τίτλο: Ένταξη της 
Πράξης «Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών Γενικών Ενιαίων Λυκείων στο Αντικείµενο 
“Ερευνητικές Εργασίες (Project)” – ΑΠ1» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 
ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2007 – 2013» µε Κωδικό Πράξης: 357058, 17813/24-10-2011  του 
ΥΠ∆ΒΜΘ µε τίτλο: Ένταξη της Πράξης «Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών Γενικών Ενιαίων 
Λυκείων στο Αντικείµενο “Ερευνητικές Εργασίες (Project)” – ΑΠ2» στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραµµα «ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2007 – 2013» µε Κωδικό Πράξης: 
357428 και  17815/24-10-2011  του ΥΠ∆ΒΜΘ µε τίτλο: Ένταξη της Πράξης «Επιµόρφωση 
Εκπαιδευτικών Γενικών Ενιαίων Λυκείων στο Αντικείµενο “Ερευνητικές Εργασίες (Project)” – 
ΑΠ3» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2007 – 
2013» µε Κωδικό Πράξης: 357429  

• Κάθε άλλη σχετική ισχύουσα νοµοθεσία µε την παρούσα πρόσκληση 

• Τους όρους που περιέχονται στην παρούσα προκήρυξη. 

 

2. Αντικείµενο του ∆ιαγωνισµού 

Ο Οργανισµός Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.) (Ν.Π.Ι.∆., εποπτευόµενο από το 
Υ.Π.∆.Β.Μ.Θ.), στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράµµατος «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου 
Μάθηση του Υ.Π.∆.Β.Μ.Θ., το οποίο συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση  
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο), καλεί τους ενδιαφερόµενους να υποβάλουν έγγραφες 
προτάσεις για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης του Έργου «Εξωτερική Αξιολόγηση του 
Προγράµµατος ”Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών Γενικών Ενιαίων Λυκείων στο αντικείµενο: 
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“ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (PROJECT)”» 

Άξονας προτεραιότητας 1:«Αναβάθµιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση 
της κοινωνικής ενσωµάτωσης στις 8 περιφέρειες Σύγκλισης» (Εξωτερική αξιολόγηση του 
προγράµµατος «Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών Γενικών Ενιαίων Λυκείων στο αντικείµενο: 
“ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (PROJECT)”») 

Άξονας προτεραιότητας 2:«Αναβάθµιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση 
της κοινωνικής ενσωµάτωσης στις 3 περιφέρειες Σταδιακής εξόδου» (Εξωτερική 
αξιολόγηση του προγράµµατος «Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών Γενικών Ενιαίων Λυκείων στο 
αντικείµενο: “ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (PROJECT)”») 

Άξονας προτεραιότητας 3:«Αναβάθµιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση 
της κοινωνικής ενσωµάτωσης στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής εισόδου» (Εξωτερική 
αξιολόγηση του προγράµµατος «Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών Γενικών Ενιαίων Λυκείων στο 
αντικείµενο: “ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (PROJECT)”») 

Κριτήριο κατακύρωσης: η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, µε 
συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη έως 50.000 €, συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 

Ηµεροµηνία διενεργείας του ∆ιαγωνισµού: 13-03-2012 και ώρα 10.00 π.µ. 

∆ηµοσίευση Προκήρυξης η 17/02/2012 στην ιστοσελίδα του Ο.ΕΠ.ΕΚ. 

 
∆ιευκρινίσεις; Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ζητούν διευκρινίσεις για το περιεχόµενο της 
παρούσας προκήρυξης αποστέλλοντας e-mail στο ktsirogianni@oepek.gr. 
Οι διευκρινιστικές απαντήσεις θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Οργανισµού.  
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∆ικαίωµα Συµµετοχής 
 
Στον παρόντα διαγωνισµό µπορούν να συµµετέχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ενώσεις 
ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, των κρατών – µελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Συµφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο και της 
Συµφωνίας περί ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία 
κυρώθηκε από την Ελλάδα µε το ν. 2513/97 (ΦΕΚ 139/Α), υπό τον όρο ότι η σύµβαση 
καλύπτεται από την Σ∆Σ, ή τρίτων χωρών που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συµφωνίες µε 
την ΕΕ. ∆ικαιούµενοι συµµετοχής είναι επίσης τα νοµικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί 
βάσει της νοµοθεσίας κράτους – µέλους της ΕΕ, του ΕΟΧ, της Σ∆Σ ή τρίτης χώρας που 
έχει συνάψει ευρωπαϊκή συµφωνία µε την ΕΕ και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την 
κύρια εγκατάστασή τους ή την έδρα τους στο εσωτερικό µιας εκ των ανωτέρω χωρών. 
 
Κάθε συµµετέχων, φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, δεν µπορεί να µετέχει σε περισσότερες από 
µια προσφορές. Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που συµµετέχουν, αυτόνοµα ή σε κοινοπραξία 
ή ένωση σε παραπάνω από µία προσφορές, αποκλείονται από το διαγωνισµό και µαζί µε 
αυτούς και οι προσφορές στις οποίες συµµετείχαν. 
 
Τόπος-Χρόνος-Τρόπος υποβολής της προσφοράς; 

Οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν από τους ενδιαφερόµενους, ή µε νόµιµο 
εκπρόσωπο τους, στον Οργανισµό Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.), Αν. Τσόχα 
36, 115 21, Αθήνα, 7ος όροφος.  
Οι προσφορές µπορεί να αποστέλλονται στον Ο.ΕΠ.ΕΚ. µε οποιοδήποτε τρόπο και 
παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε την απαραίτητη, όµως, προϋπόθεση ότι αυτές θα 
περιέρχονται στον Ο.ΕΠ.ΕΚ. µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του 
διαγωνισµού.    

Ισχύς των προσφορών 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προσφέροντες στο διαγωνισµό για χρονικό 
διάστηµα τριών (3) µηνών από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών.  
Προσφορές που θα αναφέρουν ηµεροµηνία λήξης ισχύος µικρότερης της παραπάνω 
οριζόµενης θα απορρίπτονται. 
Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από 
τον Ο.ΕΠ.ΕΚ., πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το 
προβλεπόµενο από την παρούσα ∆ιακήρυξη. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου 
ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού 
υποχρεωτικά µαταιώνονται, εκτός εάν ο Ο.ΕΠ.ΕΚ. κρίνει αιτιολογηµένα ότι η συνέχιση 
του διαγωνισµού εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, οπότε οι συµµετέχοντες στο 
διαγωνισµό µπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον 
τους ζητηθεί πριν από την πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου, παράταση της 
προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισµού 
συνεχίζεται µε όσους παρέτειναν τις προσφορές τους. 
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Τιµές 

Οι τιµές πρέπει να είναι σε Ευρώ και να αναγράφονται ολογράφως και αριθµητικώς. Στις 
προσφερόµενες τιµές περιλαµβάνονται όλες οι προβλεπόµενες κρατήσεις καθώς και κάθε 
άλλη δαπάνη, συµπεριλαµβανοµένου και του αναλογούντος Φόρου Προστιθέµενης 
Αξίας (Φ.Π.Α.), ο οποίος βαρύνει το Έργο. Για τη σύγκριση των προσφορών θα 
λαµβάνεται υπόψη η προσφερόµενη τιµή άνευ Φ.Π.Α. 

Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η 
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου, ύστερα 
από γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού (Ε.∆.∆.). 

∆ιάρκεια παροχής των υπηρεσιών και χρονοδιάγραµµα του Έργου 

Η συνολική διάρκεια εκπόνησης του έργου ορίζεται από την υπογραφή της Σύµβασης και 
για έξι (6) µήνες οπότε και ο ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει το σύνολο του 
Έργου. 

 
Πακέτο εργασιών 

Το έργο του Αναδόχου περιλαµβάνει: 

Εξωτερική αξιολόγηση του προγράµµατος «Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών Γενικών 
Ενιαίων Λυκείων στο αντικείµενο: “ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
(PROJECT)”» . 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

1. Κάθε διαγωνιζόµενος πρέπει να υποβάλει ένα κυρίως φάκελο προσφοράς κλειστό 
και σφραγισµένο µε τη σφραγίδα του υποψηφίου, ο οποίος αριθµείται από την αρµόδια  
Ε.∆.∆,  µε τον  «αριθµό προσφοράς», που αντιστοιχεί στον αριθµό επίδοσής του. 

2. Μέσα στον κυρίως φάκελο προσφοράς θα υπάρχουν τρεις «εσωτερικοί 
φάκελοι», επίσης κλειστοί και σφραγισµένοι µε την ίδια σφραγίδα του 
υποψηφίου, εκ των οποίων ο Α'  θα είναι ο «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ», ο Β΄ θα είναι  «ΦΑΚΕΛΟΣ  ΤΕΧΝΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» 
και ο Γ'  θα είναι ο «ΦΑΚΕΛΟΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». 
∆εν πρέπει να χρησιµοποιηθούν φάκελοι, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να 
επανασφραγισθούν χωρίς να αφήσουν ίχνη. 
 
Όλοι οι φάκελοι των προσφορών πρέπει απαραίτητα να φέρουν εξωτερικά την 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ και τη ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ του ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ καθώς επίσης και τις 
ενδείξεις: 
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  ΠΡΟΣΦΟΡΑ (µε κεφαλαία) 

Ο.ΕΠ.ΕΚ. 

Αν. Τσόχα 36 

115 21 ΑΘΗΝΑ 

 

Ηµεροµηνία ∆ιαγωνισµού: Τρίτη 13-03-2012 και ώρα 10:00 π.µ. 

 
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: 

Για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης του Έργου: Εξωτερική αξιολόγηση του 
προγράµµατος «Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών Γενικών Ενιαίων Λυκείων στο 

αντικείµενο: “ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (PROJECT)”»  

 

Σε κάθε κυρίως φάκελο τοποθετούνται: 
1 Αίτηση συµµετοχής στο διαγωνισµό (η οποία επισυνάπτεται στο Παράρτηµα, 
Υπόδειγµα 1), και στην οποία θα αναφέρονται το Φυσικό ή Νοµικό πρόσωπο ή ένωση ή 
κοινοπραξίες υποψηφίων που απαρτίζουν το διαγωνιζόµενο και που υποβάλλουν την 
προσφορά. Στην Αίτηση, η οποία θα υπογράφεται από το νόµιµο εκπρόσωπο του 
διαγωνιζόµενου, θα δηλώνονται επίσης ο Υπεύθυνος του Έργου και ο νόµιµος 
εκπρόσωπος   του   διαγωνιζοµένου,   µε   τα   πλήρη   στοιχεία   επικοινωνίας: 
Ονοµατεπώνυµο, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ και e-mail. 
 
2.   Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε 
ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, η οποία θα πρέπει να έχει ηµεροµηνία 
την ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς και να έχει οµοίως την ίδια 
ηµεροµηνία θεώρησης (δηλαδή την ηµεροµηνία υποβολής), στην οποία θα 
αναφέρονται: 
α. Τα στοιχεία του διαγωνισµού στον οποίο συµµετέχουν. 
β. Να δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους: 
α) δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα 
της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του Π.∆. 60/2007, ήτοι: 

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

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

• απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την 
προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων  

• νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται από 
το άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10 Ιουνίου 1991, 
για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για 
την νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες  

• για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της εκβίασης, της 
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πλαστογραφίας, της ψευδορκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 
 
3.   Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε 
ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, η οποία θα πρέπει να έχει ηµεροµηνία 
την ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς και να έχει οµοίως την ίδια 
ηµεροµηνία θεώρησης (δηλαδή την ηµεροµηνία υποβολής), στην οποία θα 
αναφέρεται ότι: 
ι. δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου, δεν έχει κηρυχθεί 
έκπτωτος, δεν έχει εκδοθεί καταδικαστική απόφαση σε ισχύ δεδικασµένου για 
αδίκηµα σχετικό µε την επαγγελµατική του διαγωγή, δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό 
παράπτωµα κατά την άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας, είναι 
συνεπής στην εκπλήρωση των συµβατικών του υποχρεώσεων, όσο και των 
υποχρεώσεών του προς τις Υπηρεσίες του ∆ηµοσίου Τοµέα. 
ii. συνέταξε την προσφορά σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας προκήρυξης, των 
οποίων έλαβε γνώση και τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα και τα στοιχεία 
που αναφέρονται στην προσφορά του είναι ακριβή. 
iii. δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα συναφές µε το 
αντικείµενο του διαγωνισµού ή σε σχέση µε την επαγγελµατική του ιδιότητα που 
αποδεδειγµένως διαπιστώθηκε µε οποιοδήποτε µέσο διαθέτει η αναθέτουσα αρχή. 
iv. Αναλαµβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση 
των δικαιολογητικών που περιγράφονται στο άρθρο «Έλεγχος δικαιολογητικών 
κατακύρωσης».  
 
4.   Επικυρωµένο αντίγραφο του καταστατικού του υποψηφίου νοµικού προσώπου, 
µαζί µε τις µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών τροποποιήσεις του ή 
του κωδικοποιηµένου καταστατικού, (εφόσον πρόκειται για Α.Ε. και ΕΠΕ και το 
σχετικό ΦΕΚ) (εφόσον πρόκειται για Α.Ε και ΕΠΕ και δεν έχει ήδη δηµοσιευτεί σε 
ΦΕΚ το τελευταίο καταστατικό, πρέπει να είναι κατατεθειµένο στη Νοµαρχία ή στο 
αρµόδιο Πρωτοδικείο αντίστοιχα και να προσκοµίζεται το παράβολο του ΤΑΠΕΤ, 
καθώς και ο αριθµός κατάθεσής του στη Νοµαρχία ή στο Πρωτοδικείο αντίστοιχα, 
καθώς και το ΦΕΚ δηµοσίευσης (για Α.Ε.) ή το ακριβές αντίγραφο του πρακτικού 
συγκρότησης του ισχύοντος διοικητικού οργάνου του Νοµικού Προσώπου σε σώµα 
(το οποίο, εφόσον πρόκειται για Α.Ε και δεν έχει ήδη δηµοσιευτεί σε ΦΕΚ, πρέπει 
να είναι κατατεθειµένο στη Νοµαρχία και να προσκοµίζεται το παράβολο του 
ΤΑΠΕΤ, καθώς και ο αριθµός πρωτοκόλλου της κατάθεσής του στη Νοµαρχία). 
Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόµιµη σύσταση του νοµικού 
προσώπου, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, ποιος δεσµεύει 
νόµιµα την εταιρία (νόµιµος εκπρόσωπος, δικαίωµα υπογραφής κλπ.) και η θητεία 
του ή των µελών του διοικητικού οργάνου. 
 
5.  Επικυρωµένο αντίγραφο πρακτικού ή απόφασης του αρµόδιου ∆ιοικητικού 
Οργάνου του Νοµικού Προσώπου, µε το οποίο εγκρίνεται η συµµετοχή του 
υποψηφίου αναδόχου φορέα στον διαγωνισµό (πλην µονοπρόσωπων εταιριών) στο 
οποίο µπορεί να περιέχεται και εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το 
καταστατικό του υποψηφίου αναδόχου) για υπογραφή και υποβολή προσφοράς σε 
περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόµιµος εκπρόσωπος του φορέα την 
προσφορά και τα λοιπά απαιτούµενα έγγραφα του διαγωνισµού και ορίζεται 
συγκεκριµένο άτοµο, κάτοικος Αθηνών και γνώστης της ελληνικής γλώσσας, ως 
αντίκλητος. Στην περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς από ένωση εταιριών, 
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απαιτείται η προσκόµιση συµβολαιογραφικού πληρεξουσίου για την υπογραφή της 
προσφοράς από εκπρόσωπο ενός εκ των συµµετεχουσών εταιριών  
 
Ενώσεις : 
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά. 
(α) Η ένωση προσφερόντων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 
υποχρεωτικά είτε από όλους τους προσφέροντες που αποτελούν την ένωση, είτε από 
τον εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική πράξη. Στην 
προσφορά απαραιτήτως πρέπει να αναγράφεται το είδος των υπηρεσιών ή και το 
µέρος αυτών - επί του συνόλου της προσφοράς που αντιστοιχεί στο κάθε µέλος της 
ένωσης. 
(β) Με την υποβολή της προσφοράς κάθε µέλος της ένωσης ευθύνεται εις 
ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης των υπηρεσιών, η ευθύνη αυτή 
εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης. 
(γ) Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας 
βίας, µέλος της ένωσης δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης 
κατά το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να 
έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς µε την ίδια τιµή. 
(δ) Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύµβασης 
τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής 
προσφοράς µε την ίδια τιµή και τους ίδιους όρους. 
(ε) Τα υπόλοιπα µέλη της ένωσης και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις µπορούν να 
προτείνουν αντικαταστάτη. Η αντικατάσταση αξιολογείται από την Ε.∆.∆. και 
εγκρίνεται µε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. 

 
Αντικατάσταση ∆ικαιολογητικών: 
Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν 
καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν από 
ένορκη δήλωση του υποψηφίου που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής 
ή συµβολαιογράφου. Για τους υποψήφιους που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από 
το νόµο ένορκη δήλωση, αυτή µπορεί να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση, 
βεβαιούµενου του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος από αρµόδια δικαστική ή 
διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφο. 
Τα αντίστοιχα ∆ικαιολογητικά που εκδίδονται σε κράτος εκτός Ελλάδας, θα 
συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσηµη µετάφρασή τους από το Ελληνικό 
Υπουργείο Εξωτερικών στην Ελληνική Γλώσσα. Ειδικότερα σχετικά µε την 
Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1699/1986, όσο αφορά τους αλλοδαπούς υποψηφίους, 
αντικαθιστάται από ένορκη δήλωση ενώπιον Συµβολαιογράφου. 
 
Συµπλήρωση ∆ικαιολογητικών: 
Κάθε έλλειψη ή ανακρίβεια δικαιολογητικών, που θα διαπιστωθεί µετά από έλεγχο, 
θα συνεπάγεται τον αποκλεισµό του διαγωνιζόµενου εκείνου, του οποίου τα 
δικαιολογητικά βρέθηκαν ελλιπή ή ανακριβή. Πάντως, η Ε.∆.∆. µπορεί να ζητήσει 
τη συµπλήρωση δικαιολογητικών που αναφέρονται προηγούµενα, και οι 
Προσφέροντες υποχρεούνται να τα προσκοµίσουν µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες 
ηµέρες από την ηµεροµηνία που θα τους ζητηθεί εγγράφως. Σε περίπτωση που τα 
δικαιολογητικά που ζητήθηκαν από την Ε.∆.∆. δεν προσκοµισθούν µέσα στην 
παραπάνω προθεσµία, η προσφορά θα απορρίπτεται. 
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∆ιευκρίνιση ∆ικαιολογητικών: 
Σε κάθε περίπτωση, η Ε.∆.∆. µπορεί να ζητήσει διευκρινίσεις επί δικαιολογητικών 
που αναφέρονται προηγούµενα, και οι προσφέροντες  υποχρεούνται να παράσχουν 
διευκρινίσεις µέσα σε τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία που θα τους 
ζητηθεί εγγράφως. Άλλως, η προσφορά θα απορρίπτεται. 

 
Έγγραφη εξουσιοδότηση προς το πρόσωπο που θα καταθέσει την προσφορά και θα 
παραστεί στην αποσφράγιση της σε όλα τα στάδια. 

Α) Στον φάκελο Α' τοποθετούνται: τα ουσιαστικά προσόντα (τεχνική, 
χρηµατοοικονοµική ικανότητα και τεκµηρίωση της εµπειρίας) και εξωτερικά φέρει 
την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ».  

Β) Στον φάκελο Β΄ τοποθετούνται τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς σε έντυπη 
µορφή και σε CD µε την ηλεκτρονική καταχώριση των τεχνικών στοιχείων της 
προσφοράς, εξωτερικά δε φέρει την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». 

Γ) Στον φάκελο Γ΄ τοποθετούνται τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς και 
εξωτερικά φέρει την ένδειξη: «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». 

Με ποινή απορρίψεως τα οικονοµικά στοιχεία τοποθετούνται οπωσδήποτε σε 
χωριστό σφραγισµένο φάκελο (φάκελος Γ'), που θα περικλείεται µέσα στον 
κυρίως φάκελο. 

 

Περιεχόµενα    «ΦΑΚΕΛΟΥ    Α'    ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ    ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ»     

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  - ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 
 

1. Χαρακτηριστικά και γενική υποδοµή του προσφέροντος 
 

Το µέρος «Χαρακτηριστικά και γενική υποδοµή του προσφέροντος» περιλαµβάνει 
τουλάχιστον τα εξής στοιχεία: 

• Στοιχεία του προσφέροντος, όπως δηλώνονται και στην αίτηση συµµετοχής 
(επωνυµία,    διεύθυνση,   τηλέφωνο,    φαξ,    e-mail,    όνοµα   του   νοµίµου 
εκπροσώπου για την προσφορά). 

• Περιγραφή της επιχειρηµατικής δοµής του προσφέροντος (νοµική µορφή, 
έτος ίδρυσης, οργάνωση, εύρος δραστηριοτήτων). 

• Περιγραφή του συνόλου των δραστηριοτήτων του προσφέροντος. 
• Περιγραφή του απασχολούµενου προσωπικού του προσφέροντος 

(οργανόγραµµα ). 
• Περιγραφή υλικοτεχνικής υποδοµής του προσφέροντος. 
• Περιγραφή συναφών εφαρµογών  ΤΠΕ  υποστήριξης του Έργου. 
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• Κάθε άλλο στοιχείο που τεκµηριώνει την επάρκεια του προσφέροντος για την 
εκπόνηση του Έργου. 

Σε περίπτωση ένωσης εταιρειών που υποβάλλουν κοινή προσφορά τα ανωτέρω 
στοιχεία περιέχονται αυτοτελώς για κάθε µέλος της ένωσης, τα οποία αρκεί να 
πληρούνται αθροιστικά από όλα τα µέλη της ένωσης/κοινοπραξίας.  
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2. Τεκµηρίωση της εµπειρίας του προσφέροντoς 
 

Για την απόδειξη της εµπειρίας στα παραπάνω θέµατα θα πρέπει να δοθούν τα εξής: 
Περιγραφή σχετικών έργων αναλόγου φύσεως, συνάφειας και µεγέθους, που 
ολοκληρώθηκαν επιτυχώς από τον προσφέροντα κατά την τελευταία πενταετία. Θα 
πρέπει να φαίνεται αναλυτικά σε πίνακα: Ο τίτλος του Έργου, µε τα αντίστοιχα ποσά, 
ηµεροµηνίες και οι δηµόσιοι ή ιδιωτικοί αποδέκτες.  

Εάν ο αντισυµβαλλόµενος είναι δηµόσιος φορέας, ως στοιχείο τεκµηρίωσης υποβάλλεται 
πιστοποιητικό, που συντάσσεται από την αρµόδια ∆ηµόσια Αρχή, ή πρωτόκολλο 
παραλαβής. Εάν ο αντισυµβαλλόµενος είναι ιδιώτης, ως στοιχείο τεκµηρίωσης 
υποβάλλεται είτε πιστοποιητικό που συντάσσει ο ιδιώτης, είτε απλή δήλωση του 
Υποψηφίου Αναδόχου στην οποία θα αναφέρονται υποχρεωτικά τα στοιχεία 
επικοινωνίας του υπευθύνου παραλαβής του έργου εκ µέρους του αντισυµβαλλόµενου.  

Κάθε άλλο στοιχείο που τεκµηριώνει την εµπειρία του προσφέροντας στα παραπάνω 
θέµατα. 

 
3. Τεκµηρίωση της εµπειρίας της οµάδας έργου  
 

• Απασχόληση των µελών της οµάδας έργου, η οποία θα πρέπει να καλύπτει όλα τα 
σχετικά µε το έργο αντικείµενα. 
Αναλυτικά µεταξύ  των άλλων θα πρέπει να περιλαµβάνει και τα εξής: 

• Πίνακα απασχόλησης στο έργο, ανά προτεινόµενη δραστηριότητα και µέλος της 
οµάδας έργου. 
Σε περίπτωση ένωσης εταιρειών υποβάλλεται χωριστά για κάθε εταιρεία µέλος της 
ένωσης «Πίνακας Απασχόλησης στο Εργο». 
Αν ο συντονιστής και υπεύθυνος του Έργου ή οι συµµετέχοντες στην Οµάδα Έργου 
δεν είναι µόνιµα στελέχη της εταιρείας/ένωσης που υποβάλλει την προσφορά, αυτοί 
υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση ότι υπάρχει συµφωνία συνεργασίας για όλη την 
προβλεπόµενη διάρκεια του έργου και ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους 
όρους του διαγωνισµού. 
 
 
Υπόδειγµα «Πίνακας απασχόλησης στο έργο»  

Εταιρεία:  

Ονοµατεπώνυµο 
στελέχους  

Θέση στην Οµάδα έργου  Αρµοδιότητες ή 
καθήκοντα στο έργο  

   

   

   

Σχόλιο: 

Στην στήλη «Αρµοδιότητες ή καθήκοντα στο έργο» συµπληρώνεται ο 
εξειδικευµένος ρόλος του στελέχους σύµφωνα µε τον τρόπο οργάνωσης και υλοποίησης 
του έργου του προσφέροντος. 
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ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

� ∆ιάθεση µιας βασικής Επιστηµονικής Οµάδας, µε σχετικές ειδικότητες, ώστε να 
µπορούν ν' ανταποκριθούν επαρκώς στις ανάγκες της αξιολόγησης της Πράξης. 

Ειδικότερα, ως προς τα προσόντα τους να διαθέτουν: 

� Έναν Επιστηµονικό Υπεύθυνο, µε γνώσεις σχετικές µε το αντικείµενο της 

Πράξης (µεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών και δηµοσιευµένο 

επιστηµονικό έργο στην αξιολόγηση και στην επιµόρφωση εκπαιδευτικών) 

και τουλάχιστον 3ετή εµπειρία σε έργα αξιολόγησης εκπαίδευσης 

εκπαιδευτικών. 

� Τα υπόλοιπα µέλη της Οµάδας πρέπει κι αυτά να διαθέτουν :  

α) γνώσεις σχετικές µε το αντικείµενο της Πράξης: είτε σχετικό µεταπτυχιακό 

τίτλο σπουδών, είτε τεκµηριωµένη γνώση της επιµόρφωσης των 

εκπαιδευτικών, είτε τεκµηριωµένη εµπειρία  σε υλοποίηση συναφών έργων 

αξιολόγησης, β) εµπειρία σε µεθοδολογίες αξιολόγησης καθώς και στην 

οργάνωση, διεξαγωγή, ανάλυση και επεξεργασία ποιοτικών ερευνών, γ) 

εµπειρία στη σύνταξη ερωτηµατολογίων, εισαγωγή δεδοµένων και 

στατιστική επεξεργασία. 

Τα µέλη της Οµάδας Έργου αρκεί να συγκεντρώνουν αθροιστικά τα παραπάνω 

προσόντα. 

 
 

Περιεχόµενα «ΦΑΚΕΛΟΥ Β΄ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» 
 
1. Μεθοδολογία εκπόνησης Έργου 
 

Το µέρος «Μεθοδολογία εκπόνησης του Έργου» περιλαµβάνει: 

• Αναλυτική περιγραφή της µεθοδολογίας µε την οποία ο προσφέρων σκοπεύει να 
προσεγγίσει το έργο. Ιδιαίτερη έµφαση πρέπει να δοθεί στην κατανόηση 
των απαιτήσεων του Έργου. 

• Κατάλληλη  περιγραφή  του συνόλου των εργασιών του  έργου,  µε  ανάλυση  των 
πακέτων εργασίας σε επιµέρους δραστηριότητες και σε συγκεκριµένες 
ενέργειες που θα πρέπει να υλοποιηθούν καθώς και στα προς υλοποίηση παραδοτέα.  

• Κάθε άλλο στοιχείο, που ο υποψήφιος ανάδοχος κρίνει σκόπιµο ότι πρέπει να 
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παρουσιάσει ή να προτείνει κατά την κρίση του για την υλοποίηση του 
έργου που θα συµβάλλει στην αρτιότερη παρουσίαση της πρότασης του, 
για την επιτυχή διεκπεραίωση του έργου. 

2. Λειτουργικότητα της Οµάδας Έργου 

Το µέρος «Οµάδα Έργου» περιλαµβάνει αναλυτική περιγραφή της οργάνωσης, 
διοίκησης και στελέχωσης της οµάδας έργου και ειδικότερα: 

• Οργανωτικό σχήµα υλοποίησης του έργου, που θα πρέπει να καλύπτει όλα 
τα σχετικά µε το έργο. 

• Μεθοδολογία επικοινωνίας και συνεργασίας µε την Αναθέτουσα Αρχή (Ο.ΕΠ.ΕΚ.).  
 
 
 
Περιεχόµενα   «ΦΑΚΕΛΟΥ   Γ'   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ   ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» 

Ο φάκελος οικονοµικής προσφοράς θα πρέπει να περιέχει την οικονοµική προσφορά 
υπογεγραµµένη. Ρητά διευκρινίζεται ότι το προτεινόµενο αντάλλαγµα θα 
προσδιορίζεται στην προσφορά για το σύνολο του έργου, µε και άνευ Φ.Π.Α. 

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν 
υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι 
καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα, το δε αρµόδιο όργανο 
παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, µονογράφει και 
σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν 
σ’ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την αιτιολογηµένη κρίση του 
οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.  

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

∆ιαδικασία αποσφράγισης, ελέγχου και αξιολόγηση προσφορών. 
 
Τα στάδια που θα ακολουθήσει η Ε.∆.∆. για την αξιολόγηση των διαγωνιζοµένων, τη 
βαθµολόγησή τους και την ανάδειξη του αναδόχου είναι τα εξής: 
 
Αποσφράγιση Φακέλων Προσφοράς 

Οι Φάκελοι Προσφορών (Φ.Π.) αποσφραγίζονται την ηµεροµηνία και ώρα που 
ορίζεται στην προκήρυξη (13-03-2012). 

Κατά την αποσφράγιση των Φ.Π. µπορούν να παρίστανται οι νόµιµοι εκπρόσωποι των 
διαγωνιζοµένων. 
 
Έλεγχος των φακέλων Α' µε τα στοιχεία Ουσιαστικών Προσόντων. 
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Ο έλεγχος των στοιχείων Ουσιαστικών Προσόντων των διαγωνιζοµένων, 
πραγµατοποιείται σε επόµενες κλειστές συνεδριάσεις της Ε.∆.∆. 
Κατά την εξέταση των φακέλων, η Ε.∆.∆. µπορεί, δια του Προέδρου αυτής, να καλέσει 
επί ίσοις όροις οποιονδήποτε από τους διαγωνιζόµενους να δώσει έγγραφες διευκρινίσεις 
επί των στοιχείων που έχει ήδη υποβάλλει, χωρίς να τα τροποποιεί ουσιωδώς. 
Η Ε∆∆ εισηγείται προς την Αναθέτουσα Αρχή και η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί τη 
δική της απόφαση µε το πρακτικό της Ε∆∆ στους διαγωνιζοµένους. 
 
Βαθµολόγηση φακέλου Β΄ µε τα στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς 

Η αξιολόγηση των στοιχείων της Τεχνικής Προσφοράς των διαγωνιζοµένων, 
πραγµατοποιείται σε επόµενες κλειστές συνεδριάσεις της Ε.∆.∆. 

Η Ε∆∆ εισηγείται προς την Αναθέτουσα Αρχή και η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί τη 
δική της απόφαση µε το πρακτικό της Ε∆∆ στους διαγωνιζοµένους. 
 
Αποσφράγιση και αξιολόγηση των φακέλων Γ' µε την Οικονοµική Προσφορά 
των διαγωνιζοµένων 

Η αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών των διαγωνιζοµένων, που οι προσφορές 
τους έχουν κριθεί αποδεκτές, γίνεται κατά την ίδια ή σε διαφορετική συνεδρίαση της 
Ε.∆.∆., στην οποία έχουν κληθεί δια τηλεοµοιοτυπίας ή ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, 
τουλάχιστον τρεις (3) ηµέρες πριν την αποσφράγιση, να παρευρίσκονται οι νόµιµοι 
εκπρόσωποι των διαγωνιζοµένων. 

Η Ε∆∆ εισηγείται προς την Αναθέτουσα Αρχή και η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί τη 
δική της απόφαση µε το πρακτικό της Ε∆∆ στους διαγωνιζοµένους. 

Τελική κατάταξη των Προσφορών και ανακήρυξη αναδόχου 

Στη συνέχεια, η Ε.∆.∆. υπολογίζει για κάθε διαγωνιζόµενο τον Τελικό Βαθµό 
Συνολικής Προσφοράς (Τ.Β.Σ.Π.), µε τη µέθοδο που περιγράφεται στην παρούσα 
παράγραφο. 

Η Ε∆∆ εισηγείται προς την Αναθέτουσα Αρχή και η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί τη 
δική της απόφαση µε το πρακτικό της Ε∆∆ στους διαγωνιζοµένους. 

Αποτελέσµατα-κατακύρωση 

Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών, καθώς και η εξαγωγή των 
αποτελεσµάτων γίνεται από την Ε.∆.∆. ενώ η κατακύρωση του αποτελέσµατος 
γίνεται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ. 
Η ανακοίνωση των αποτελεσµάτων προς τους διαγωνιζόµενους και της 
κατακύρωσης προς τον Ανάδοχο, γίνεται εγγράφως, δια τηλεοµοιοτυπίας ή 
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ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, από την αρµόδια Υπηρεσία του Ο.ΕΠ.ΕΚ. 
Οι προσφέροντες δεν έχουν το δικαίωµα να αποσύρουν την προσφορά τους ή µέρος της 
µετά την κατάθεση της. 
Σε περίπτωση που ο διαγωνισµός κατακυρωθεί σε ένωση προσώπων ή εταιρειών που 
υπέβαλαν κοινή προσφορά καθένας από τους προσφέροντες ευθύνεται αλληλεγγύως και 
εξ ολοκλήρου έναντι στον Ο.ΕΠ.ΕΚ. 

Κριτήριο κατακύρωσης; η πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά, 
µε προϋπολογισµό έως πενήντα χιλιάδες ευρώ (50.000 €), συµπεριλαµβανοµένου του 
Φ.Π.Α. 
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Έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης 
1. Ο υποψήφιος Ανάδοχος στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο ∆ιαγωνισµός 
οφείλει να καταθέσει εντός δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής 
έγγραφής ειδοποίησης, µε βεβαίωση παραλαβής, σε σφραγισµένο φάκελο, τα 
παρακάτω έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται 
από την Ε.∆.∆.. Εάν περάσει η ανωτέρω προθεσµία, χωρίς να προσκοµίσει τα 
παρακάτω έγγραφα και δικαιολογητικά, ο υποψήφιος Ανάδοχος κηρύσσεται 
έκπτωτος και η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καλέσει να υπογράψει τη σύµβαση ο 
επόµενος στην κατάταξη αξιολόγησης των προσφορών διαγωνιζόµενος.  
2. Τα έγγραφα και δικαιολογητικά που υποβάλλονται είναι τα εξής: 
α. Οι Έλληνες πολίτες:  
(1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την 
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν 
έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα 
αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.∆ 60/2007, ή για κάποιο από τα 
αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας και 
της δόλιας χρεωκοπίας.  
(2) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του 
τελευταίου εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, 
από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν 
σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.  
(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο 
να προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως 
προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
(κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.  
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των 
παραπάνω περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της 
χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό 
πιστοποιητικό.  
(4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός 
η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, κατά την ηµέρα διενέργειας 
του διαγωνισµού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι 
µέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 
β. Οι αλλοδαποί:  
(1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή 
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, 
πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για 
κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 
ψευδορκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.  
(2) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής 
της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια 
από τις καταστάσεις της περ. (2) του εδ. α ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή 
διαδικασία και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της περ. (3) του εδ. α της παρ. 2 του 
παρόντος άρθρου.  
(3) Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο 
να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραµµένοι στα µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου ή σε 
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ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις, κατά την ηµέρα διενέργειας του 
διαγωνισµού και εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι την επίδοση 
της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.  
γ. Τα νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά:  
(1) Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων των εδαφίων α και β της παρ. 2 
του παρόντος, αντίστοιχα.  
(2) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του 
τελευταίου εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης 
της παρ. 2, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του 
Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 
(A΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά 
νοµικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης 
κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες 
καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα).  
(3) Ειδικότερα, τα ανωτέρω νοµικά πρόσωπα πρέπει να προσκοµίζουν για τους 
διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και 
των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα 
σύµβουλο για τις ανώνυµες εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλο 
ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας 
εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν 
καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της 
υπεξαίρεσης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας και της δόλιας 
χρεωκοπίας.  
(4) Επί ηµεδαπών ανωνύµων εταιρειών τα προαναφερόµενα πιστοποιητικά της 
εκκαθάρισης της περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 2 του παρόντος, εκδίδονται, 
όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρµόδια Υπηρεσία της Νοµαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης, στο µητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραµµένη η 
συµµετέχουσα στο διαγωνισµό A.E., σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια΄ 
και 7β.12 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική 
εκκαθάριση του Ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρµόδιο Εφετείο της 
έδρας της ανωνύµου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση.  
Επί ηµεδαπών εταιρειών περιορισµένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. 
και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρµόδιο τµήµα του 
Πρωτοδικείου της έδρας της συµµετέχουσας στον διαγωνισµό επιχείρησης.  
δ. Οι Συνεταιρισµοί:  
(1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την 
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο 
αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο πρόεδρος του ∆ιοικητικού του Συµβουλίου δεν έχει καταδικασθεί 
µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, 
της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. 
(2) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του εδ. α της παρ. 2 του 
παρόντος άρθρου, εφόσον πρόκειται για ηµεδαπούς συνεταιρισµούς και της 
περίπτωσης (2) του εδ. β της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, εφόσον πρόκειται για 
αλλοδαπούς συνεταιρισµούς, αντίστοιχα, και της περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 
2 του παρόντος άρθρου.  
(3) Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα.  
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ε. Οι ενώσεις εταιρειών που υποβάλλουν κοινή προσφορά:  
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε υποψήφιο Ανάδοχο που 
συµµετέχει στην Ένωση.  
3. Η µη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών της παρ. 2  του 
παρόντος συνιστά λόγο αποκλεισµού του προµηθευτή από τον διαγωνισµό.  
4. Η Ε.∆.∆. είναι δυνατό να καλέσει εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν 
ή να συµπληρώσουν τα υποβληθέντα έγγραφα ή πιστοποιητικά και οι προσφέροντες 
υποχρεούνται να τα προσκοµίσουν εντός τριών εργάσιµων ηµερών από την 
ηµεροµηνία που θα τους ζητηθούν. Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά που 
ζητήθηκαν από την Ε.∆.∆. δεν προσκοµισθούν µέσα στην παραπάνω προθεσµία, η 
προσφορά θα απορρίπτεται.  
5. Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν 
καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν από 
ένορκη δήλωση του υποψηφίου που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής 
ή συµβολαιογράφου. Για τους υποψηφίους που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από 
το νόµο ένορκη δήλωση, αυτή µπορεί να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση, 
βεβαιούµενου του γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος από αρµόδια δικαστική ή 
διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφο.  
6. Τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που εκδίδονται σε κράτος εκτός Ελλάδας, θα 
συνοδεύεται υποχρεωτικά από επίσηµη µετάφρασή τους από το Ελληνικό 
Υπουργείο Εξωτερικών στην ελληνική γλώσσα. Ειδικότερα σχετικά µε την 
υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1699/86, όσον αφορά τους αλλοδαπούς υποψηφίους, 
αντικαθίσταται από ένορκη δήλωση ενώπιον Συµβολαιογράφου. 
7. Κάθε έλλειψη ή ανακρίβεια δικαιολογητικών, που θα διαπιστωθεί µετά από 
έλεγχο, θα συνεπάγεται τον αποκλεισµό του διαγωνιζόµενου εκείνου του οποίου τα 
δικαιολογητικά βρέθηκαν ελλιπή ή ανακριβή.  
 
Ενστάσεις  
Οι ενστάσεις ενώπιον δικαστικών ή διοικητικών αρχών κατά των αποφάσεων της 
Αναθέτουσας Αρχής, για διαφορές που αναφύονται κατά τη διαδικασία που 
προηγείται της σύναψης συµβάσεων υπηρεσιών (δηλαδή µέχρι και την 
κατακυρωτική απόφαση), διέπονται από τις διατάξεις του Π∆ 118/2007 
«Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου». 
 
Ακύρωση διαγωνισµού 

Ο Ο.ΕΠ.ΕΚ. διατηρεί το δικαίωµα, µε αιτιολογηµένη απόφαση, πέραν των ρητά 
προβλεποµένων στην παρούσα και στον νόµο  

Α. να ακυρώσει ή/και να µαταιώσει τον διαγωνισµό για οποιοδήποτε λόγο και 
αιτία, 

Β. να απορρίψει προσφορά αιτιολογηµένα ανεξάρτητα από το στάδιο που 
βρίσκεται ο διαγωνισµός 

Γ. να απορρίψει προσφορά όταν αποδειχθεί ότι τα προσφερόµενα στοιχεία στην 
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προσφορά δεν είναι αληθή. 

∆. να µην αναθέσει το έργο της παρούσας κατά το σχετικό άρθρο αυτής παρά το 
γεγονός ότι έχει κατακυρωθεί οριστικά το έργο στον Ανάδοχο,  
χωρίς ο Υποψήφιος Ανάδοχος/Ανάδοχος για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις να 
έχει οποιοδήποτε δικαίωµα αποζηµίωσης κατά της Αναθέτουσας Αρχής από τις ως 
άνω αποφάσεις/πράξεις της, ο οποίος µε τη συµµετοχή του στον παρόντα 
διαγωνισµό παραιτείται από την ως άνω αξίωση αποζηµίωσης. 
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Κατάρτιση σύµβασης 
 
Ο προσφέρων, στον οποίο κατακυρώνεται το Έργο, είναι υποχρεωµένος, δια του νοµίµου 
εκπροσώπου, να προσέλθει µέσα σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την επίδοση της 
ανακοίνωσης, για να υπογράψει τη σύµβαση για το Έργο. Εάν ο προµηθευτής στον οποίο 
έγινε η ανακοίνωση, δεν προσήλθε να υπογράψει την σύµβαση, κηρύσσεται έκπτωτος µε 
απόφαση του αρµόδιου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση 
του αρµόδιου οργάνου. 

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Εγγυήσεις του αναδόχου 

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που 
λειτουργούν νόµιµα στα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύµφωνα 
µε τα ισχύοντα το δικαίωµα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν 
είναι διατυπωµένα στην ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση. 

Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης 

Ο Ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισµός είναι υποχρεωµένος, το 
αργότερο κατά την υπογραφή της σύµβασης να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής 
εκτέλεσης των όρων της σύµβασης το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5 % της 
συνολικής συµβατικής αξίας µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. Ο χρόνος ισχύος 
της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι µεγαλύτερος κατά δύο (2) µήνες από 
το συµβατικό χρόνο παράδοσης του έργου. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται 
µετά την πιστοποίηση από την αρµόδια υπηρεσία του Ο.ΕΠ.ΕΚ., οριστικής περαίωσης 
του συνόλου του έργου. 

 
Τρόπος πληρωµής-κρατήσεις 

Η πληρωµή θα γίνει σε βάρος του προϋπολογισµού της Πράξης, ανά άξονα 
προτεραιότητας. 

α) το  40% του Συµβατικού Τιµήµατος µετά την υπογραφή της Σύµβασης, 

β) το   40% του Συµβατικού Τιµήµατος µετά την παροχή υπηρεσιών τριών µηνών.  

γ) το  20% του Συµβατικού Τιµήµατος µετά την οριστική παραλαβή του Έργου.    
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Παρακολούθηση- Παραλαβή Παραδοτέων και Πιστοποίηση του Έργου 

Την παρακολούθηση της εκτέλεσης του έργου και την παραλαβή θα έχει η οµάδα 
παρακολούθησης του Έργου. Η οριστική περαίωση του συνόλου του έργου θα γίνει µε 
την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή και τη σύνταξη σχετικού πρακτικού, της 
ίδιας οµάδας και την επικύρωση του πρακτικού από την Αναθέτουσα Αρχή. Στην 
περίπτωση που υπάρχουν παρατηρήσεις από την αρµόδια Επιτροπή, ο ανάδοχος 
υποχρεούται να συµµορφωθεί µε τις προαναφερόµενες παρατηρήσεις µέσα σε διάστηµα 
πέντε (5) εργασίµων ηµερών από τη διατύπωση αυτών των παρατηρήσεων. 
Λεπτοµέρειες για τη διαδικασία οριστικής πιστοποίησης της περαίωσης του έργου θα 
αναφέρονται στη σχετική σύµβαση µεταξύ του Ο.ΕΠ.ΕΚ. και του Αναδόχου. 

Ο Ο.Ε.Π.Ε.Κ. διατηρεί κάθε δικαίωµά του, όπως διενεργεί οποιοδήποτε έλεγχο στο έργο 
προκειµένου όπως προβεί σε οποιαδήποτε πληρωµή. 

Καταγγελία σύµβασης 
Με απόφαση του ∆.Σ. Ο.ΕΠ.ΕΚ. διακόπτεται η χρηµατοδότηση του Έργου και 
καταγγέλλεται η σύµβαση, εφόσον ο Ανάδοχος υπαίτια δεν παρέχει τις υπηρεσίες, 
σύµφωνα µε τη σύµβαση ανάθεσης. 
 

Κήρυξη αναδόχου έκπτωτου 
Ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος δυνάµει απόφασης του ∆.Σ. του ΟΕΠΕΚ, κατ’ 
ανάλογη εφαρµογή του άρθρου 34 του Π.∆. 118/2007. 
 
Τροποποίηση Σύµβασης 
Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων της σύµβασης δύναται να γίνει µόνο εγγράφως και 
θα υπογράφεται και από τους δύο συµβαλλόµενους, αποκλειόµενης, ρητά, οποιασδήποτε 
τροποποίησης µε προφορική συµφωνία  και µε την προϋπόθεση ότι θα εξασφαλίζεται η 
εκτέλεση του έργου όπως προδιαγράφηκε. 
 
ΜΕΡΟΣ Β' -ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

     Η αξιολόγηση, ως διαδικασία του συστηµατικού προσδιορισµού της ποιότητας ενός 
προγράµµατος επιµόρφωσης  και των τρόπων µε τους οποίους το πρόγραµµα µπορεί να 
βελτιωθεί, καθορίζει την αποτελεσµατικότητα και επάρκεια του προγράµµατος, τα 
περιθώρια βελτίωσής του, καθώς και τους τρόπους µε τους οποίους µπορούν να γίνουν 
βελτιωτικές αλλαγές και παρεµβάσεις. Η αξιολόγηση, µε άλλα λόγια, συµβάλλει στην 
προαγωγή ενός καλύτερου σχεδιασµού µε προσεκτική επιλογή ανάµεσα στις 
εναλλακτικές προτάσεις για µελλοντική δράση. Για την επιλογή αυτή απαιτείται 
κριτική ανάλυση των διαφορετικών απόψεων για την ανάπτυξη και την υλοποίηση 
ενός προγράµµατος και των δραστηριοτήτων που το συνθέτουν, τη συνάφειά του, το 
σχεδιασµό του, την αποδοτικότητά του, το κόστος του και την αποδοχή του από όλες τις 
οµάδες που συµµετέχουν σ' αυτό. 
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Στο πλαίσιο αυτό η αξιολόγηση πρέπει να είναι µια διαδικασία µε σκοπό την 
εκτίµηση της αποτελεσµατικότητας από την εφαρµογή του προγράµµατος. Απαιτεί 
επιστηµονικές µεθόδους και µια αυστηρή διαδικασία, ώστε οι µετέπειτα εφαρµογές να 
τεθούν σε ασφαλέστερες βάσεις. Απώτερος στόχος της αξιολόγησης είναι η αξιοποίηση 
της δυναµικής των προγραµµάτων για την καλύτερη µελλοντική πορεία του θεσµού του 
Νέου Λυκείου)  και η ποιοτική αναβάθµισή του µέσω του σχεδιασµού και της 
υλοποίησης αποτελεσµατικότερων προγραµµάτων. 
 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Ειδικότερα, προβλέπεται αξιολόγηση του έργου «Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών Γενικών 
Ενιαίων Λυκείων στο αντικείµενο: “ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (PROJECT)”», η οποία θα 
πραγµατοποιηθεί από ανεξάρτητο αξιολογητή (φυσικό πρόσωπο ή εταιρεία), που θα 
περιλαµβάνει τις παρακάτω ενότητες 

� Αξιολόγηση του προγραµµατικού σχεδιασµού 

� Αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας του έργου σε σχέση µε τους 
προγραµµατισµένους δείκτες επίτευξης 

� Αξιολόγηση των µηχανισµών παρακολούθησης, διαχείρισης και ελέγχου των 
δράσεων 

� Αξιολόγηση  του εκπαιδευτικού υλικού και του υλικού πιστοποίησης 

� Αξιολόγηση των ειδικών και γενικών επιπτώσεων (ωφελειών) 

� Αξιολόγηση και διαπίστωση των αδυναµιών στο εκπαιδευτικό τµήµα του 
έργου  

� Αξιολόγηση και εξέταση εφαρµογής στο εκπαιδευτικό τµήµα του έργου 
καινοτόµων µεθόδων διδασκαλίας που σχετίζονται µε τις αρχές της εκπαίδευσης 
ενηλίκων αλλά και τη χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της 
Επικοινωνίας.  

� Παράθεση Στατιστικών στοιχείων επιµορφούµενων εκπαιδευτικών σε επίπεδο 
χώρας και ανά ΠΕΚ.  

� Παράθεση Εργαλείων Εξωτερικής Αξιολόγησης   

� Την πρόταση βελτιωτικών µέτρων για την εξασφάλιση καλύτερων 
αποτελεσµάτων 

Η εξωτερική αξιολόγηση θα καταλήγει σε πρόταση προς το ∆.Σ. του Οργανισµού για 
συγκεκριµένες νέες εκπαιδευτικές δράσεις, οι οποίες θα πρέπει πραγµατοποιηθούν 
µετά την ολοκλήρωση του παρόντος έργου και θα ληφθούν υπ’ όψη για τον 
προγραµµατισµό µελλοντικών ∆ράσεων. 

ΑΔΑ: ΒΟΖΧ469ΒΒΩ-Ι2Δ



Προκήρυξη   επιλογής   αναδόχου   φορέα   για   την   εξωτερική   αξιολόγηση   των 3 αξόνων 
του έργου «Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών Γενικών Ενιαίων Λυκείων στο αντικείµενο: 
“ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (PROJECT)”»  Σελίδα 24 

 

Για την εξασφάλιση της βέλτιστης αξιολόγησης, ο Ανάδοχος ενδεικτικά θα 
ακολουθήσει τα παρακάτω βήµατα: 

• θα προσδιορίσει τους στόχους της αξιολόγησης και τα µεθοδολογικά εργαλεία 
που θα χρησιµοποιηθούν για την προσέγγιση των στόχων 

• θα καταγράψει τους ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες αξιολόγησης 

• θα εξετάσει τους προγραµµατικούς και επιτευχθέντες στόχους.  

Οι υποψήφιοι κατά το στάδιο του διαγωνισµού θα πρέπει να υποβάλουν σχέδια 
ερωτηµατολογίων, ώστε να εξασφαλίζεται η πληρότητα των στοιχείων που ζητούνται. 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Η αξιολόγηση θα διενεργηθεί µέσω ερωτηµατολογίων, τα οποία θα χορηγηθούν από 
τον αξιολογητή στην Οµάδα στόχο, η οποία είναι: 

1. Οι  Εκπαιδευτικοί που συµµετέχουν στα προγράµµατα. 

2. Οι Εκπαιδευτές, καθώς και οι σχολικοί σύµβουλοι που συµµετέχουν  στο 
πρόγραµµα. 

3. Οι οργανωτικά υπεύθυνοι του προγράµµατος. 

 
Στη συνέχεια ο αξιολογητής θα συλλέξει, θα αποδελτιώσει και θα επεξεργαστεί 
στατιστικά τα συµπληρωµένα ερωτηµατολόγια, προκειµένου να συντάξει και να 
υποβάλει εκθέσεις αξιολόγησης, µε τα αντίστοιχα συµπεράσµατα και µε έµφαση στις 
προτάσεις για κάλυψη τυχόν αδυναµιών από την εφαρµογή της Πράξης και τη 
βελτίωση της υλοποίησής της. 
Η αξιολόγηση θα υλοποιηθεί σε µια φάση και θα είναι Τελική, αφού ολοκληρωθούν 
οι εργασίες των Π.Ε.Κ. 

Προκειµένου να συλλέξει τις απαραίτητες πληροφορίες για την κατανόηση του 
περιβάλλοντος του έργου, ο φορέας που θα αναλάβει την εξωτερική αξιολόγηση θα 
πρέπει να πραγµατοποιήσει τουλάχιστον τρεις επιτόπιες επισκέψεις στα Π.Ε.Κ. (µια 
για κάθε άξονα). 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Από την υπογραφή της σύµβασης έως και  έξι (6) µήνες από αυτής.. 

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ 
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Με τη λήξη των εργασιών, 6 µήνες από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, θα 
παραδοθεί στον Ο.ΕΠ.ΕΚ. από τον Εξωτερικό Αξιολογητή: 

Μια έκθεση αξιολόγησης για κάθε άξονα, σε τρία (3) αντίτυπα, στην οποία θα 
αναφέρονται τα αποτελέσµατα από τη στατιστική επεξεργασία των ερωτηµατολογίων 
και κυρίως προτάσεις για τη βέλτιστη εφαρµογή του προγράµµατος και την 
αποδοτικότερη αξιοποίηση των πόρων. 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Ο Προϋπολογισµός του συνόλου των παραπάνω περιγραφόµενων υπηρεσιών που θα 

παρέχει ο υποψήφιος ανάδοχος για την υλοποίηση του έργου , θα ανέλθει µέχρι του 

ποσού των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000 €) συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. Στο ποσό 

αυτό περιλαµβάνονται κάθε είδους κρατήσεις ή φόροι και κάθε έξοδο ή δαπάνη που τυχόν 

απαιτηθεί για την εκτέλεση του Έργου από τον Ανάδοχο. 

ΜΕΡΟΣ Γ': ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Για την επιλογή του αναδόχου θα πραγµατοποιηθεί αξιολόγηση, αριθµητική 

βαθµολόγηση και υπολογισµός του τελικού βαθµού της κάθε προσφοράς, µε βάση τα 

τεχνικά και οικονοµικά στοιχεία που θα υποβάλουν οι προσφέροντες νόµιµα και 

σύµφωνα µε τους όρους του διαγωνισµού. Αυτονόητα δεν θα πραγµατοποιηθεί 

βαθµολόγηση για προσφορές που δεν πληρούν τους τυπικούς όρους του 

∆ιαγωνισµού. 

Η αξιολόγηση - βαθµολόγηση και κατάταξη µε βάση τον τελικό βαθµό που θα λάβει 

η κάθε προσφορά θα γίνει µε κριτήρια τα οποία δίνονται στον Πίνακα της 

παραγράφου του παρόντος κεφαλαίου. Ανάδοχος του έργου θα αναδειχθεί ο 

διαγωνιζόµενος που θα λάβει το µεγαλύτερο Τελικό Βαθµό Συνολικής Προσφοράς 

(Τ.Β.Σ.Π.) κατά την αξιολόγηση. 

∆ιαδικασία αξιολόγησης 

 
Η αξιολόγηση θα γίνει ως ακολούθως:  
 
Τεχνική αξιολόγηση 

Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του Κυρίως Φακέλου και του Φακέλου Α 

βάσει του οποίου οι προσφορές κρίνονται τυπικά αποδεκτές ακολουθεί η αξιολόγησή 

τους. Προσφορές που κατά την κρίση της Ε.∆.∆. του ∆ιαγωνισµού, απορρίπτονται 
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για τυπικούς ή ουσιαστικούς λόγους, αποκλείονται από τις επόµενες φάσεις της 

διαδικασίας αξιολόγησης. 

Στο στάδιο αυτό θα επιλεγούν οι Προσφέροντες που έχουν «περάσει» το πρώτο 

στάδιο της αξιολόγησης των «∆ικαιολογητικών Συµµετοχής» και ανταποκρίνονται 

στις ειδικές απαιτήσεις του Έργου. 

Στο στάδιο αυτό θα γίνει βαθµολόγηση των κριτηρίων των τεχνικών προσφορών και 

θα υπολογισθεί ο Τελικός Βαθµός Τεχνικής Προσφοράς (Τ.Β.Τ.Π.) κάθε 

διαγωνιζόµενου, από τον οποίο θα κριθεί η τεχνική ικανότητα και καταλληλότητά 

του. 

Η σταθµισµένη βαθµολογία του κάθε κριτηρίου είναι το γινόµενο του επί µέρους 

συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου επί τη βαθµολογία του, το οποίο 

στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία και η συνολική βαθµολογία της κάθε 

Τεχνικής Προσφοράς είναι το άθροισµα των σταθµισµένων βαθµολογιών όλων των 

κριτηρίων. 

Η βαθµολόγηση των κριτηρίων 1, 2 θα γίνει µε την πιο κάτω µέθοδο: 

0 -4  Όταν η συγκεκριµένη προσφορά είναι απαράδεκτη ως προς το συγκεκριµένο 

κριτήριο 

5 – 8 Όταν η συγκεκριµένη προσφορά είναι ικανοποιητική ως προς το 

συγκεκριµένο κριτήριο 

9 – 10 Όταν η συγκεκριµένη προσφορά είναι εξαίρετη ως προς το συγκεκριµένο 

κριτήριο 

Μια προσφορά χαρακτηρίζεται: 

Απαράδεκτη, ως προς το συγκεκριµένο κριτήριο όταν η ανταπόκρισή της στις 

προδιαγραφές και τις ελάχιστες απαιτήσεις του συγκεκριµένου κριτηρίου, είτε δεν 

υφίσταται, είτε θεωρείται ακατάλληλη για το έργο. Ο χαρακτηρισµός µιας προσφοράς 

ως απαράδεκτος ως προς ένα κριτήριο συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς. 

Ικανοποιητική, ως προς το συγκεκριµένο κριτήριο όταν η ανταπόκρισή της καλύπτει 

πλήρως τις προδιαγραφές και τις ελάχιστες απαιτήσεις του συγκεκριµένου κριτηρίου. 

Εξαίρετη, ως προς το συγκεκριµένο κριτήριο όταν η ανταπόκρισή της καλύπτει 

πλήρως τις προδιαγραφές και τις ελάχιστες απαιτήσεις του συγκεκριµένου κριτηρίου 

και προσφέρει επιπλέον δυνατότητες χρήσιµες για το έργο. 
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Η Ε.∆.∆. θα αξιολογήσει και θα βαθµολογήσει τις τεχνικές προσφορές. Κάθε µέλος 

της Ε.∆.∆. θα βαθµολογήσει µε ένα ακέραιο βαθµό από το 0 έως το 10, κάθε ένα από 

τα κριτήρια τεχνικής αξιολόγησης. 

Ο βαθµός κάθε κριτηρίου σε επίπεδο Ε.∆.∆. είναι το άθροισµα των βαθµών του 

συνόλου των µελών της Ε.∆.∆. διαιρεµένου δια του αριθµού των µελών της. Ο 

βαθµός αυτός πολλαπλασιάζεται µε το συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου και 

εξάγεται ο βαθµός της προσφοράς για το συγκεκριµένο κριτήριο. Το άθροισµα των 

βαθµών όλων των κριτηρίων δίνει τον Απόλυτο Βαθµό της Τεχνικής Προσφοράς. 

Η Τεχνική Προσφορά του κάθε συµµετέχοντος αξιολογείται µε τον Τελικό Βαθµό 

Τεχνικής Προσφοράς (Τ.Β.Τ.Π.) κάθε Προσφέροντος, που είναι η σχετική 

βαθµολογία του ως προς την αξιολογηθείσα ως καλύτερη προσφορά και υπολογίζεται 

από τον τύπο: 

Τ.Β.Τ.Π. = (Α.Β.Τ.Π. / Α.Β.Τ.Π.Π.max) Χ 10 

όπου Α.Β.Τ.Π.max είναι η απόλυτη βαθµολογία της καλύτερης τεχνικά προσφοράς. 

Είναι προφανές ότι ο βαθµός αυτός θα είναι ένας αριθµός µικρότερος ή ίσος του 10 (ο 

Προσφέρων µε την καλύτερη τεχνική προσφορά, θα έχει Τ.Β.Τ.Π. = 10). 

Τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών κοινοποιούνται στους 

συµµετέχοντες στο διαγωνισµό και µετά την παρέλευση της προθεσµίας υποβολής 

ενστάσεων ή την εξέταση τυχόν υποβληθεισών, ορίζεται η ηµεροµηνία ανοίγµατος 

των οικονοµικών προσφορών και ενηµερώνονται οι συµµετέχοντες. 

 
Κριτήρια αξιολόγησης τεχνικής προσφοράς 

Τα κριτήρια στα οποία θα βασισθεί η  αξιολόγηση  της Τεχνικής  Προσφοράς 

παρουσιάζονται στον επόµενου πίνακα. Η πρώτη στήλη του πίνακα Τεχνικής 

Προσφοράς περιγράφει τα κριτήρια αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών  και η  

δεύτερη  στήλη  τους συντελεστές βαρύτητας των κριτηρίων αυτών. 
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Κριτήρια Αξιολόγησης Τεχνικής Προσφοράς  Συντελεστής 
Βαρύτητας 

Κριτήριο 1 : Μεθοδολογία υλοποίησης του Έργου  50%  

•     Κατανόηση του έργου και των απαιτήσεων του 5% 

•     Σαφήνεια και πληρότητα του τρόπου υλοποίησης των 
απαιτήσεων του έργου (αντικείµενο αξιολόγησης)  

25% 

•     Αναλυτική περιγραφή της µεθοδολογίας σχετικά µε τα 
ερωτηµατολόγια που θα χρησιµοποιηθούν  

20% 

Κριτήριο 2: Οµάδα Έργου  50 %       

•     Προτεινόµενο   οργανωτικό   σχήµα   υλοποίησης   του   έργου,   
προσδιορισµός καθηκόντων  

40% 

•    Μεθοδολογία επικοινωνίας και συνεργασίας µε την Αναθέτουσα 
Αρχή 

10% 

 
 
Οικονοµική αξιολόγηση 
 

Το άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών γίνεται στο χώρο και χρόνο που ορίζει η 

Ε.∆.∆. και µπορούν να παρευρίσκονται οι εκπρόσωποι των συµµετεχόντων στο 

στάδιο αυτό του διαγωνισµού. 

Για την αξιολόγηση των Οικονοµικών Προσφορών θα ληφθεί υπόψη το συνολικό 

κόστος χωρίς ΦΠΑ. 

Στην περίπτωση που κάποια Προσφορά έχει αποκλεισθεί σε προηγούµενη φάση της 

διαδικασίας αξιολόγησης τότε ο φάκελος της Οικονοµικής Προσφοράς δεν ανοίγεται 

και επιστρέφεται στον προσφέροντα. 

Η βαθµολόγηση των Οικονοµικών Προσφορών των Προσφερόντων είναι σχετική. 

Για κάθε Προσφέροντα θα υπολογισθεί ο Τελικός Βαθµός της Οικονοµικής 

Προσφοράς του (Τ.Β.Ο.Π.), ως εξής: 

Τ.Β.Ο.Π. = (Οικονοµική Προσφορά Μειοδότη / Οικονοµική Προσφορά 

Προσφέροντος) Χ 10 

όπου Οικονοµική Προσφορά Προσφέροντος ορίζεται το συνολικό ποσό σε Ευρώ 

έναντι του οποίου προτίθεται να εκτελέσει ο Προσφέρων το Έργο, µη 
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συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ και Οικονοµική Προσφορά Μειοδότη είναι το 

µικρότερο συνολικό ποσό σε Ευρώ µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 

Είναι προφανές ότι ο βαθµός αυτός θα είναι ένας αριθµός µικρότερος ή ίσος του 10 

(ο µειοδότης, δηλαδή ο Προσφέρων µε τη µικρότερη συνολική οικονοµική 

προσφορά, θα έχει Τ.Β.Ο.Π. = 10). 

Υπολογισµός της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη προσφοράς 

Κατά το στάδιο της Τελικής Αξιολόγησης, υπολογίζεται ο Τελικός Βαθµός 

Συνολικής Προσφοράς (Τ.Β.Σ.Π.) κάθε Προσφέροντος µε τον ακόλουθο µαθηµατικό 

τύπο: 

Τ.Β.Σ.Π. = (0,20 x Τ.Β.Ο.Π.) + (0,80 x Τ.Β.Τ.Π.) 

Με βάση τον Τελικό Βαθµό Συνολικής Προσφοράς τους οι Προσφέροντες θα 

καταταχθούν κατά φθίνουσα σειρά του βαθµού τους. 

Επικρατέστερος υποψήφιος θα είναι ο Προσφέρων µε το µεγαλύτερο Τελικό Βαθµό 

Συνολικής Προσφοράς (Τ.Β.Σ.Π.). 

Σε περίπτωση ισοβαθµίας προκρίνεται η προσφορά µε το µεγαλύτερο βαθµό 

Τεχνικής Προσφοράς. 

Επισηµαίνεται ότι η Ε.∆.∆. διατηρεί το δικαίωµα να αναζητήσει και κάθε άλλη 

δυνατή διευκρίνιση κρίνει ως απαραίτητη για την σύνθεση της συγκεκριµένης 

προσφοράς στα πλαίσια των ισχυουσών  διατάξεων της εθνικής και  κοινοτικής 

νοµοθεσίας. 
 

 
                                                                            Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. του Ο.ΕΠ.ΕΚ. 

 
 
 

                                                                                           Γεώργιος Μπαγάκης 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 1 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

Επιλογή αναδόχου υλοποίησης του έργου Εξωτερική αξιολόγηση του 
προγράµµατος «Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών Γενικών Ενιαίων Λυκείων στο 
αντικείµενο: “ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (PROJECT)”» 
ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

Αριθµός Προσφοράς: ......................................... .(Συµπληρώνεται από την Υπηρεσία) 

Ηµεροµηνίας Υποβολής: .................................... (Συµπληρώνεται από την Υπηρεσία) 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΡΓΟΥ Π .......................................................................................  

Πλήρης τίτλος: .................................................................................................................  

Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση: ..................................................................................................  

Τηλέφωνο: ................................ φαξ: .................................... e-mail :…………………. 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥ(*) 

Ονοµατεπώνυµο:………………………………………………………… 
Τηλέφωνο: ................................................. φαξ: ...................... e-mail:……….. 

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 

Ονοµατεπώνυµο: .................................................................................  
Τηλέφωνο: ................................................. φαξ: ...................... e-mail:…… 
Ηµεροµηνία: ..............................................  

Υπογραφή: .........................................  

Σφραγίδα 

Σε περίπτωση ένωσης φορέων ή σύµπραξης θα συµπληρωθούν τα στοιχεία του 

συντονιστή  της ένωση
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Σ  Υ  Μ  Β  Α  Σ  Η  (ΣΧΕ∆ΙΟ) 

 

 

Στην Αθήνα, σήµερα την ........................ 2012, ηµέρα …………, στα γραφεία του Οργανισµού 

Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αν. Τσόχα 36, ΤΚ: 115 21, 

µεταξύ των κάτωθι συµβαλλοµένων: 

 

•   Αφενός µεν: 

«………..», καλουµένου εφεξής για λόγους συντοµίας ως ο «Αναθέτων».  

 

•    Αφετέρου δε: 

Της εταιρείας µε την επωνυµία «…………………………………………..», η οποία εδρεύει 

………………………………………………., όπως εκπροσωπείται νόµιµα από 

………………………………………………, κάτοχο του Α∆Τ ……………………………………., 

ΑΤ …………., κάτοικο ………………... 

 

Καλουµένου εφεξής για λόγους συντοµίας ως ο «Ανάδοχος»  

 

Λαµβάνοντας υπόψη : 

α. την σχετική απόφαση του ∆.Σ. του Ο.ΕΠ.ΕΚ. περί έγκρισης του Σχεδίου Προκήρυξης για την 

επιλογή αναδόχου για την εξωτερική αξιολόγηση του προγράµµατος «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών 

Γενικών Ενιαίων Λυκείων στο αντικείµενο: “ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (PROJECT)”» 

β. την  υποβληθείσα σχετική Προσφορά Συµµετοχής του Αναδόχου, η οποία δεν έρχεται σε αντίθεση 

µε τους όρους της Προκήρυξης και εµπεριέχει ρητή Υπεύθυνη ∆ήλωση περί πλήρους συµµόρφωσης 

και αποδοχής των όρων της Προκήρυξης, 

γ. την υπ’ αριθµ. ……….απόφαση του ∆.Σ. του Ο.ΕΠ.ΕΚ. περί έγκρισης της υποβληθείσας από τη 

νόµιµα ορισθείσα και συγκροτηθείσα αρµόδια Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού Εισηγητικής 

Πρότασης για την επιλογή του Αναδόχου του συγκεκριµένου έργου  

 

δ. τη ∆ιακήρυξη του Ο.ΕΠ.ΕΚ. για τη σύνταξη µελέτης µε θέµα «Εξωτερική Αξιολόγηση του 

προγράµµατος «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών Γενικών Ενιαίων Λυκείων στο αντικείµενο: 

“ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (PROJECT)”». 

 

Συµφωνήθηκαν, συνοµολογήθηκαν και έγιναν αµοιβαία αποδεκτά τα 
ακόλουθα: 
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Άρθρο 1 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

1.1.   Αντικείµενο της παρούσας σύµβασης είναι η  «Εξωτερική Αξιολόγηση του προγράµµατος 

«Επιµόρφωση εκπαιδευτικών Γενικών Ενιαίων Λυκείων στο αντικείµενο: “ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ (PROJECT)”» που εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραµµα «Εκπαίδευση και ∆ιά 

Βίου Μάθηση» του Υ.Π.∆.Β.Μ.Θ. το οποίο συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαική Ενωση 

(Ευρωπαικό Κοινωνικό Ταµείο).      

Άξονας προτεραιότητας 1:«Αναβάθµιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της 

κοινωνικής ενσωµάτωσης στις 8 περιφέρειες Σύγκλισης» (Εξωτερική αξιολόγηση του 

προγράµµατος «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών Γενικών Ενιαίων Λυκείων στο αντικείµενο: 

“ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (PROJECT)”») 

Άξονας προτεραιότητας 2:«Αναβάθµιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της 

κοινωνικής ενσωµάτωσης στις 3 περιφέρειες Σταδιακής εξόδου» (Εξωτερική αξιολόγηση του 

προγράµµατος «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών Γενικών Ενιαίων Λυκείων στο αντικείµενο: 

“ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (PROJECT)”») 

Άξονας προτεραιότητας 3:«Αναβάθµιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της 

κοινωνικής ενσωµάτωσης στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής εισόδου» (Εξωτερική αξιολόγηση του 

προγράµµατος «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών Γενικών Ενιαίων Λυκείων στο αντικείµενο: 

“ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (PROJECT)”») 

 

 

1.2. Ειδικότερα, προβλέπεται αξιολόγηση του έργου «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών Γενικών Ενιαίων 

Λυκείων στο αντικείµενο: “ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (PROJECT)”», η οποία θα πραγµατοποιηθεί 

από ανεξάρτητο αξιολογητή, που θα περιλαµβάνει τις παρακάτω ενότητες: 

• Αξιολόγηση του προγραµµατικού σχεδιασµού 

• Αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας του έργου σε σχέση µε τους προγραµµατισµένους 

δείκτες επίτευξης 

• Αξιολόγηση των µηχανισµών παρακολούθησης, διαχείρισης και ελέγχου των δράσεων 
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• Αξιολόγηση  του εκπαιδευτικού υλικού και του υλικού πιστοποίησης 

• Αξιολόγηση των ειδικών και γενικών επιπτώσεων (ωφελειών) 

• Αξιολόγηση και διαπίστωση των αδυναµιών στο εκπαιδευτικό τµήµα του έργου  

• Αξιολόγηση και εξέταση εφαρµογής στο εκπαιδευτικό τµήµα του έργου καινοτόµων µεθόδων 

διδασκαλίας που σχετίζονται µε τις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων αλλά και τη χρήση των 

Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας.  

• Παράθεση Στατιστικών στοιχείων επιµορφούµενων εκπαιδευτικών σε επίπεδο χώρας και ανά 

ΠΕΚ.  

• Παράθεση Εργαλείων Εξωτερικής Αξιολόγησης   

• Τη πρόταση βελτιωτικών µέτρων για την εξασφάλιση καλύτερων αποτελεσµάτων 

Η εξωτερική αξιολόγηση θα καταλήγει σε πρόταση προς το ∆.Σ. του Οργανισµού για συγκεκριµένες 

νέες εκπαιδευτικές δράσεις, οι οποίες θα πρέπει να πραγµατοποιηθούν µετά την ολοκλήρωση του 

παρόντος έργου και θα ληφθούν υπ’ όψη για τον προγραµµατισµό µελλοντικών ∆ράσεων. 

Για την εξασφάλιση της βέλτιστης αξιολόγησης, ο Ανάδοχος ενδεικτικά θα ακολουθήσει τα παρακάτω 

βήµατα: 

• θα προσδιορίσει τους στόχους της αξιολόγησης και τα µεθοδολογικά εργαλεία που θα 

χρησιµοποιηθούν για την προσέγγιση των στόχων 

• θα καταγράψει τους ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες αξιολόγησης 

• θα εξετάσει τους προγραµµατικούς και επιτευχθέντες στόχους.  

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Η αξιολόγηση θα διενεργηθεί µέσω ερωτηµατολογίων, τα οποία θα χορηγηθούν από τον Ανάδοχο 

στην Οµάδα στόχο, η οποία είναι: 

4. Οι  Εκπαιδευτικοί που συµµετέχουν στα προγράµµατα. 

5. Οι Εκπαιδευτές, καθώς και οι σχολικοί σύµβουλοι που συµµετέχουν  στο πρόγραµµα. 
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6. Οι οργανωτικά υπεύθυνοι του προγράµµατος. 

 

Στη συνέχεια ο Ανάδοχος θα συλλέξει, θα αποδελτιώσει και θα επεξεργαστεί στατιστικά τα 

συµπληρωµένα ερωτηµατολόγια, προκειµένου να συντάξει και να υποβάλει εκθέσεις αξιολόγησης, µε 

τα αντίστοιχα συµπεράσµατα και µε έµφαση στις προτάσεις για κάλυψη τυχόν αδυναµιών από την 

εφαρµογή της Πράξης και τη βελτίωση της υλοποίησης της. 

Η αξιολόγηση θα υλοποιηθεί σε µια φάση και θα είναι Τελική, αφού ολοκληρωθούν οι εργασίες των 

Π.Ε.Κ. 

Προκειµένου να συλλέξει τις απαραίτητες πληροφορίες για την κατανόηση του περιβάλλοντος του 

έργου, Ανάδοχος θα πρέπει να πραγµατοποιήσει τουλάχιστον τρεις επιτόπιες επισκέψεις στα Π.Ε.Κ. ( 

µία για κάθε άξονα). 

 

1.3. Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει να φέρει σε πέρας εµπροθέσµως και προσηκόντως τα αναφερόµενα 

στην Τεχνική Περιγραφή του Έργου, όπως περιγράφεται λεπτοµερώς στα συνηµµένα Παραρτήµατα 1 

(Προκήρυξη Έργου) και 2 (Προσφορά) της παρούσας Σύµβασης που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος 

αυτής. 

 

Άρθρο 2 
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

2.1. Η παρούσα σύµβαση θα ισχύει από την υπογραφή της έως και έξι (6) µήνες µετά την υπογραφή 

της παρούσας και µέχρι την οριστική παραλαβή του/των Τµήµατος/ων (µελέτης/ών) από την την 

αρµόδια Επιτροπή.  

Ο Ο.ΕΠ.ΕΚ. θα έχει µονοµερές δικαίωµα διακοπής της σύµβασης οποιαδήποτε στιγµή προγενέστερη 

της οριζόµενης παραπάνω ηµεροµηνίας λήξης της συµπεριλαµβανοµένων και τυχόν χρονικών 

επεκτάσεων. Το δικαίωµα αυτό θα µπορεί να ασκηθεί ανεξάρτητα των τυχόν ή όχι αποκλίσεων στην 

εκτέλεση του έργου από την πλευρά του Αναδόχου. Στην περίπτωση της µονοµερούς διακοπής της 

σύµβασης, δεν υφίσταται οικονοµική υποχρέωση προς τον Ανάδοχο από µέρους του Ο.ΕΠ.ΕΚ. Η 

µονοµερής διακοπή θα πραγµατοποιείται µε απλή έγγραφη ειδοποίηση του Αναδόχου η οποία θα 

αποστέλλεται το αργότερο δεκα (10) εργάσιµες ηµέρες προ της σκοπούµενης ηµεροµηνίας διακοπής. 

Σε περίπτωση της διακοπής της παρούσας παραγράφου ο Ανάδοχος δεν θα δικαιούται κανενός τύπου 

αποζηµίωση για τον οποιαδήποτε λόγο.   

 

2.2. Ο Ανάδοχος κλήθηκε να υπογράψει την παρούσα Σύµβαση και την υπογράφει εµπρόθεσµα. 
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Άρθρο 3 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ   ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 

 

3.1.Ο Ανάδοχος µε την υπογραφή της παρούσας Σύµβασης καταθέτει την υπ' αριθµ. 

…………………Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της                           Τράπεζας 

………………… υποκατάστηµα  …………….. (…….), η οποία καλύπτει σε ευρώ ποσοστό 5% τη 

συνολική συµβατική αξία του Έργου που της κατακυρώθηκε µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., 

ήτοι …………. ευρώ. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι µεγαλύτερος 

κατά δύο (2) µήνες από το συµβατικό χρόνο παράδοσης του έργου. Η απαλλαγή από την Εγγύηση Καλής 

Εκτέλεσης του έργου θα ενεργηθεί µε επιστροφή της εγγυητικής επιστολής στον Ανάδοχο µετά την 

πιστοποίηση από την αρµόδια υπηρεσία του Ο.ΕΠ.ΕΚ. της οριστικής περαίωσης και παραλαβής του 

συνόλου του έργου.  

 

3.2. Η ανωτέρω εγγύηση επέχει θέση ποινικής ρήτρας και θα επιστραφεί στον Ανάδοχο µετά από την 

ολοκλήρωση των όρων της παρούσας σύµβασης, ήτοι µετά από την οριστική παραλαβή του Έργου 

από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής και Πιστοποίησης σύµφωνα µε τα παραπάνω. 

 

 

Άρθρο 4  
ΤΙΜΗΜΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

 

4.1. Το συνολικό Συµβατικό «Τίµηµα» (καλουµένου εφεξής «Τίµηµα») για την εκτέλεση του Έργου 

από τον Ανάδοχο, ορίζεται στο ποσό των …………..   χιλιάδων ευρώ (€ ……….), 

συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος ΦΠΑ. 

4.2. Οι τιµές που καθορίζονται στην παρούσα σύµβαση δεν υπόκεινται σε µεταβολή για οποιαδήποτε 

λόγο. Ο Ανάδοχος έχει µελετήσει και εκτιµήσει τις απαιτήσεις του έργου, καθώς και τους αναγκαίους 

ανθρώπινους και υλικούς πόρους και τα οικονοµικά µεγέθη που θα απαιτηθούν για την εκτέλεση του 

έργου και εγγυάται για την ακρίβεια των επί µέρους στοιχείων του κόστους. Κατά συνέπεια, ρητά 

συµφωνείται, ότι καµία αξίωση για πρόσθετη αµοιβή δεν θα µπορεί να προβληθεί από τον Ανάδοχο, η 

οποία δηλώνει, ότι παραιτείται από όλα τα δικαιώµατα των άρθρων 388, 696 και 697 του Αστικού 

Κώδικα. 

4.3. Ο Ανάδοχος βαρύνεται µε την υποχρεωτική εκ του Νόµου παρακράτηση φόρου εισοδήµατος για 

την παροχή υπηρεσιών µε κρατήσεις επί της καθαρής αξίας (χωρίς ΦΠΑ) : 3%ΜΤΠΥ, 2% χαρτόσηµο 

επί του ΜΤΠΥ, 20% ΟΓΑ επί του χαρτοσήµου, καθώς και µε κάθε άλλη νόµιµη ασφαλιστική εισφορά 

και κράτηση υπέρ νοµικών προσώπων και άλλων οργανισµών, η οποία κατά Νόµο βαρύνει την 

Ανάδοχο Εταιρεία.  

 

ΑΔΑ: ΒΟΖΧ469ΒΒΩ-Ι2Δ



Προκήρυξη   επιλογής   αναδόχου   φορέα   για   την   εξωτερική   αξιολόγηση   των 3 αξόνων 
του έργου «Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών Γενικών Ενιαίων Λυκείων στο αντικείµενο: 
“ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (PROJECT)”»  Σελίδα 36 

 

4.4.  Η σύµβαση θα χρηµατοδοτηθεί στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράµµατος «εκπαίδευση και 

διά βίου µάθηση» του ΥΠΕΠΘ που συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταµείο) µέσω των κωδικών ΟΠΣ 356901 (για τον άξονα 1), 356904 (για τον άξονα 2) και 

356905 (για τον άξονα 3) . 

Η πληρωµή θα γίνει σε βάρος του προϋπολογισµού της πράξης, ανά άξονα προτεραιότητας, µε την 

προσκόµιση των νόµιµων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το 

χρόνο πληρωµής.  

Η πληρωµή θα γίνει σε βάρος του προϋπολογισµού της Πράξης, ανά άξονα προτεραιότητας. 

α) το  40% του Συµβατικού Τιµήµατος µετά την υπογραφή της Σύµβασης, 

β) το   40% του Συµβατικού Τιµήµατος µετά την παροχή υπηρεσιών τριών µηνών, 

γ) το  20% του Συµβατικού Τιµήµατος µετά την οριστική παραλαβή του Έργου, και εφόσον 

πιστοποιηθεί η ορθή εκτέλεση του έργου. 

Ο Ο.Ε.Π.Ε.Κ. διατηρεί κάθε δικαίωµά του, όπως διενεργεί οποιοδήποτε έλεγχο στο έργο προκειµένου 

όπως προβεί σε οποιαδήποτε πληρωµή.. 

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

προσώπων ή άλλων οργανισµών, η οποία κατά νόµο τον βαρύνει 

Το ως άνω τίµηµα περιλαµβάνει κάθε είδους κράτηση και φόρο, καθώς επίσης και κάθε έξοδο και 

δαπάνη που τυχόν απαιτηθεί για την εκτέλεση του έργου από τον ανάδοχο. 

 

 

Άρθρο 5 

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

5.1. Με τη λήξη των εργασιών, 6 µήνες από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης θα παραδοθεί 

στον Ο.ΕΠ.ΕΚ. από τον Εξωτερικό Αξιολογητή: Μια έκθεση αξιολόγησης για κάθε άξονα, σε τρία (3) 

αντίτυπα, στην οποία θα αναφέρονται τα αποτελέσµατα από τη στατιστική επεξεργασία των 

ερωτηµατολογίων και κυρίως προτάσεις για τη βέλτιστη εφαρµογή του προγράµµατος και την 

αποδοτικότερη αξιοποίηση των πόρων. 

 

5.2. Παραδοτέα του Έργου θεωρούνται επίσης και οι Αναφορές Προόδου για 

τις επιµέρους εργασίες των ενεργειών, που µπορεί να ζητηθούν εγγράφως από τον Αναθέτοντα και 

αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της υλοποίησης των φάσεων του έργου, όπως επίσης και της 

συνεργασίας της οµάδας εργασίας και του Αναθέτοντα. 

 

5.3. Επίσης, θα οριστεί από τον Αναθέτοντα ειδική Οµάδα Υποστήριξης, Οργάνωσης, Υλοποίησης και 

∆ιαχείρισης του Έργου, η οποία θα γνωστοποιηθεί εγγράφως στον Ανάδοχο θα επιβλέπει και θα 

συνδράµει όπου χρειάζεται το Έργο του Αναδόχου. Η υπόψη οµάδα όταν παρίσταται ανάγκη, θα 
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προσκαλεί στην έδρα του Ο.ΕΠ.ΕΚ. τον Ανάδοχο σε συσκέψεις κατά τη διάρκεια του έργου, όπου θα 

παρουσιάζεται η πρόοδος του, θα συζητούνται προβλήµατα ή θέµατα που ανακύπτουν κατά τη 

διάρκεια υλοποίησης του έργου και θα δίνονται οδηγίες και διευκρινήσεις εκατέρωθεν. 

 

5.4. Η παραλαβή και διαπίστωση ολοκλήρωσης/τελείωσης του Παραδοτέου της παρ. 5.1 ανωτέρω της 

παρούσας θα γίνεται µε τη σύνταξη από την Επιτροπή Παραλαβής/Πιστοποίησης των απαραίτητων 

Πρωτοκόλλων Παραλαβής/Πιστοποίησης, που θα βεβαιώνουν την προσήκουσα εκτέλεση του 

Παραδοτέου σύµφωνα µε την παρούσα Σύµβαση, την Προκήρυξη και την Τεχνική Προσφορά του 

Αναδόχου και την επικύρωση του ως άνω Πρωτοκόλλου από την Αναθέτουσα Αρχή. Το έργο του 

Αναδόχου θα παρακολουθείται συνεχώς για την πιστή τήρηση των Τεχνικών Προδιαγραφών. 

 

5.5. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος και για λόγους δικής του υπαιτιότητας υπερβεί τις επιµέρους 

ηµεροµηνίες παράδοσης των Παραδοτέων, όπως αυτές προβλέπονται στην επισυναπτόµενη στην 

παρούσα Τεχνική της Προσφορά και στην παρούσα Σύµβαση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να 

επιβάλλει σε βάρος του Αναδόχου την αναφερόµενη στο άρθρο  15  της παρούσας Ποινική Ρήτρα. 

 

5.6. Όλα τα Παραδοτέα θα παραδίδονται στον Αναθέτοντα στην Ελληνική γλώσσα. 

 

Άρθρο 6 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΕΡΓΟΥ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ  

6.1. Την παρακολούθηση της εκτέλεσης του έργου και την παραλαβή θα έχει η οµάδα παρακολούθησης του 

Έργου. Η οριστική περαίωση του συνόλου του έργου θα γίνει µε την οριστική ποιοτική και ποσοτική 

παραλαβή και τη σύνταξη σχετικού πρακτικού, της ίδιας οµάδας και την επικύρωση αυτού από την 

Αναθέτουσα Αρχή. Στην περίπτωση που υπάρχουν παρατηρήσεις, ο Ανάδοχος υποχρεούται να 

συµµορφωθεί µε τις προαναφερόµενες παρατηρήσεις µέσα σε διάστηµα πέντε (5) εργασίµων ηµερών από 

την κοινοποίησή τους σε αυτόν.  

6.2. Για το παραδοτέο που παραλαµβάνει η οµάδα παρακολούθησης του Έργου θα συντάσσεται σχετικό 

πρακτικό το οποίο θα υποβάλλεται αρµόδια όργανα της Αναθέτουσας Αρχής. 

6.3. Η παραλαβή του παραδοτέου θα γίνει από την Αναθέτουσα Αρχή, εφ’ όσον διαπιστωθεί η καλή 

πραγµατοποίηση του έργου και η επιτυχής εκτέλεση όλων των υποδείξεων των απαιτούµενων 

ελέγχων, που καθορίζονται µε ακρίβεια στη σύµβαση µεταξύ Αναθέτουσας Αρχής και Αναδόχου.   

6.4.Όλες οι παραλαβές που θα κάνει η Αναθέτουσα Αρχή τεκµαίρεται ότι γίνονται µε επιφύλαξη κάθε 

νόµιµου δικαιώµατός της. Σιωπηρή παραλαβή µέρους ή του συνόλου του Έργου δεν είναι νοητή ούτε 
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επιτρεπτή. Η χρήση µέρους ή του συνόλου των παραδοτέων από την Αναθέτουσα Αρχή χωρίς την 

εκπλήρωση όλων των προϋποθέσεων παραλαβής, όπως οριοθετούνται στην σχετική ∆ιακήρυξη, δεν 

µπορεί να θεωρηθεί ότι συνιστά παραλαβή µέρους ή του συνόλου του Έργου. 

 

6.5. ΕΙ∆ΙΚΟΤΕΡΑ: 

1. Ο Ανάδοχος υποβάλλει στην υπόψη Οµάδα το παραδοτέο στους χρόνους που ορίζονται στη 

σχετική ∆ιακήρυξη. 

2. Η Αναθέτουσα Αρχή δια της υπόψη Οµάδας κοινοποιεί στον Ανάδοχο εγγράφως 

παρατηρήσεις εφόσον διαπιστώνει συγκεκριµένες ελλείψεις σε σχέση µε τις προδιαγραφές 

του παραδοτέου ή µη ικανοποιητική ποιότητα του περιεχοµένου του. Οι παρατηρήσεις αυτές 

θα κοινοποιούνται στον Ανάδοχο εντός χρονικού διαστήµατος πέντε (5) εργασίµων ηµερών 

από την υποβολή του παραδοτέου. 

3. Εάν παρέλθει χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των πέντε (5) εργασίµων ηµερών χωρίς η 

Αναθέτουσα Αρχή να κοινοποιήσει παρατηρήσεις επί του παραδοτέου τότε αυτό θεωρείται 

παραληφθέν. 

4. Στην προηγούµενη περίπτωση 3, ο Ανάδοχος υποχρεούται να επανυποβάλλει το παραδοτέο 

µε συµπληρωµένες τις διαπιστωθείσες ελλείψεις, εντός χρονικού διαστήµατος πέντε (5) 

εργασίµων ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης από τον Ανάδοχο των σχετικών 

παρατηρήσεων της υπόψη Οµάδας. Εάν το επανυποβαλλόµενο παραδοτέο δεν θεωρηθεί και 

πάλι κατά την κρίση της Οµάδας αυτής ικανοποιητικό, µε έγγραφο που κοινοποιείται στον 

Ανάδοχο εντός πέντε (5) εργασίµων ηµερών, τότε η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να κινήσει 

τις διαδικασίες περί κηρύξεως του Ανάδοχου ως έκπτωτου. 

5. Η Αναθέτουσα Αρχή δια της υπόψη Οµάδας θα προβαίνει στην παραλαβή του παραδοτέου, 

εντός διαστήµατος πέντε (5) εργασίµων ηµερών από την εκπλήρωση όλων των προϋποθέσεων 

παραλαβής, σύµφωνα µε τα ανά περίπτωση προβλεπόµενα στην υπόψη ∆ιακήρυξη.  

6. Η Αναθέτουσα Αρχή θα συντάσσει πρακτικό του παραδοτέου και πρακτικό πιστοποίησης 

περαίωσης του έργου, προκειµένου να δροµολογούνται οι προβλεπόµενες, διαδικασίες 

πληρωµής.  

7. Σε περίπτωση καθυστέρησης στην ολοκλήρωση του παραδοτέου µε υπαιτιότητα του 

Αναδόχου ή/και άλλης ουσιώδους απόκλισης, τότε θα εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα στο 

Άρθρο 15 της παρούσης, περί ποινικών ρητρών. 
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8. Τα παραδοτέα πρέπει να υποβάλλονται και σε ηλεκτρονική µορφή. 

 

 

Άρθρο 7 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

Πέραν των οποιονδήποτε άλλων υποχρεώσεων του Αναδόχου που προβλέπονται στη ∆ιακήρυξη, είναι 

επίσης υποχρεωµένος: 

(α) Καθ΄ όλη τη διάρκεια του Έργου να συνεργάζεται στενά µε την Αναθέτουσα Αρχή, και να 

λαµβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις σχετικές µε την εκτέλεση του Έργου. 

(β) Να παρίσταται σε συναντήσεις εργασίας που αφορούν το Έργο (τακτικές και έκτακτες), 

παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσµατική λήψη αποφάσεων. 

(γ) Να είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νοµοθεσίας ως 

προς το απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της 

Σύµβασης.  Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζηµίας που προκληθεί σε τρίτους 

υποχρεούται µόνος αυτός προς αποκατάστασή της. 

(δ) Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη της οποίας βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον ίδιο, ο 

Ανάδοχος υποχρεούται µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά 

που συνιστούν την ανωτέρα βία, να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκοµίσει στην 

αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.  

(ε) Ο Ανάδοχος αναγνωρίζει την πληρότητα και εγκυρότητα των πράξεων στις οποίες προβαίνει 

στο πλαίσιο της σύµβασής του, σύµφωνα µε το ισχύον θεσµικό πλαίσιο. Σε περίπτωση 

καταλογισµού ποσού στην Αναθέτουσα Αρχή από οποιαδήποτε ελεγκτική υπηρεσία για 

πράξη που διεκπεραιώθηκε από τον Ανάδοχο στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που πηγάζουν 

από τη σύµβασή του και εντός 5 ετών από την παραλαβή του έργου, υποχρεούται ο Ανάδοχος 

αυτοδικαίως και χωρίς καµιά διαδικασία εκτός της ειδοποίησης από την Αναθέτουσα Αρχή, 

σε πλήρη αποζηµίωση.  

 

Άρθρο 8 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΑ 
 

8.1. Ο Αναθέτων αναλαµβάνει όπως, εντός δέκα (10) εργασίµων ηµερών από την ηµεροµηνία 

υπογραφής της παρούσας, παραδώσει στον Ανάδοχο όλα τα απαιτούµενα στοιχεία και έγγραφα που 

έχει στη διάθεση του και είναι χρήσιµα για την εκτέλεση του Έργου κατόπιν συγκεκριµένου έγγραφου 
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αιτήµατος του Αναδόχου, αφού προηγουµένως πραγµατοποιηθεί συνάντηση στην έδρα του 

Αναθέτοντα σχετικά µε το πλαίσιο εργασίας του Έργου, η οποία θα λάβει χώρα εντός του ανωτέρω 

χρονικού διαστήµατος των δέκα (10) ηµερών. Οίκοθεν νοείται ότι εφ’ όσον ζητούνται και άλλα 

σχετικά έγγραφα θα τηρείται η ίδια πιο πάνω διαδικασία. Ο Ανάδοχος θα βεβαιώσει, δια της 

υπογραφής της επί σχετικού Πρωτοκόλλου, ότι παραλαµβάνει το παραπάνω υλικό, το οποίο, κατόπιν 

ελέγχου της, πληροί την ανάγκη ενηµέρωσης της για την υλοποίηση του Έργου. Σε περίπτωση 

καθυστέρησης απάντησης του Αναθέτοντα θα υπάρχει ισόχρονη µετάθεση του χρονοδιαγράµµατος 

εκτέλεσης του έργου. 

 

8.2. Ο Αναθέτων υποχρεούται επίσης όπως, εντός πέντε (5) εργασίµων ηµερών, απαντάει σε εγγράφως 

κοινοποιούµενα ερωτήµατα του Αναδόχου, που αφορούν τις ενέργειες, στις οποίες θα προβεί ο 

Ανάδοχος προκειµένου να εκπονήσει το Παραδοτέο, που περιγράφεται στην παρούσα και αναφέρονται  

σε θέµατα  που είναι απαραίτητα για την υλοποίηση του Έργου. 

 

 

Άρθρο 9 

ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ /∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ 
Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 
Όλα τα αποτελέσµατα - µελέτες, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο σχετικό µε το Έργο, o 

πηγαίος κώδικας (source code) και οι βάσεις δεδοµένων, όπου επιτρέπεται και δεν αποτελεί απλώς 

παραχώρηση άδειας χρήσης, καθώς και όλα τα υπόλοιπα παραδοτέα που θα αποκτηθούν ή θα 

αναπτυχθούν από τον Ανάδοχο µε δαπάνες του Έργου, θα αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία του 

ΟΕΠΕΚ, ο οποίος µπορεί να τα διαχειρίζεται πλήρως και να τα εκµεταλλεύεται (όχι εµπορικά), εκτός 

και αν ήδη προϋπάρχουν σχετικά πνευµατικά δικαιώµατα.  

Τα αποτελέσµατα θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νοµίµων εκπροσώπων του ΟΕΠΕΚ κατά τη 

διάρκεια ισχύος της Σύµβασης, και εάν βρίσκονται στην κατοχή του Αναδόχου, θα παραδοθούν στον 

ΟΕΠΕΚ κατά την καθ’ οποιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύµβασης. Σε περίπτωση αρχείων µε 

στοιχεία σε ηλεκτρονική µορφή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνοδεύσει την παράδοσή τους µε 

έγγραφη τεκµηρίωση και µε οδηγίες για την ανάκτηση / διαχείρισή τους. 

Με την οριστική παραλαβή του Έργου τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας µεταβιβάζονται από 

τον Ανάδοχο αυτοδίκαια στον ΟΕΠΕΚ, ο οποίος θα είναι πλέον ο αποκλειστικός δικαιούχος επί του 

Έργου και θα φέρει όλες τις εξουσίες που απορρέουν από αυτό.. 

 

Άρθρο 10 

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

 

Κανένας από τους συµβαλλόµενους δεν ευθύνεται για παράλειψη εκπλήρωσης των συµβατικών 

υποχρεώσεων του, αν η παράλειψη αυτή είναι συνέπεια ανωτέρας βίας, και υποχρεούται µέσα σε δέκα 
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(10) ηµέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει 

εγγράφως αυτά και να προσκοµίσει στο έτερο συµβαλλόµενο µέρος τα απαραίτητα κατά νόµο 

αποδεικτικά στοιχεία. 

 

Άρθρο 11 

 ΕΚΧΩΡΗΣΗ 
Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να εκχωρεί τη σύµβαση σε οποιοδήποτε τρίτο µέρος ή το σύνολο του 

αντικειµένου της Σύµβασης, ούτε να υποκαθίσταται από τρίτο, χωρίς την προηγούµενη έγγραφη 

έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία δίδεται, κατά την απόλυτη κρίση της, σε όλως εξαιρετικές 

περιπτώσεις. Σε περίπτωση εκχώρησης, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προσκοµίζει στην 

Αναθέτουσα Αρχή τα σχετικά συµφωνητικά σε πρώτη αίτηση αυτής. Σε καµία δε ανάλογη περίπτωση 

ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συµβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης 

εργασιών σε τρίτους ή εκχώρησης ούτε η Αναθέτουσα Αρχή συνδέεται συµβατικά µε τα τρίτα αυτά 

πρόσωπα. Εάν το συµβατικό τίµηµα εκχωρηθεί εν όλω ή εν µέρει σε Τράπεζα, κατά τα ως άνω, σε 

περίπτωση που, για λόγους που άπτονται στις συµβατικές σχέσεις µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών, 

δεν προκύψει εν όλω ή εν µέρει υπέρ της Τράπεζας το εκχωρούµενο τίµηµα (ενδεικτικά αναφέρονται 

έκπτωση Αναδόχου, αποµείωση συµβατικού τιµήµατος, αναστολή εκτέλεσης της σύµβασης, διακοπή 

σύµβασης, καταλογισµός ρητρών, συµβιβασµός κλπ.) η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καµία ευθύνη 

έναντι της εκδοχέως Τράπεζας. 

 

Άρθρο 12  

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 
Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύµβασης αλλά και µετά τη λήξη ή λύση αυτής και για διάρκεια 

τουλάχιστον πέντε (5) ετών, ο Ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εµπιστευτικές και να 

µη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε 

γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του.  

Επίσης θα αναλάβει την υποχρέωση να µην γνωστοποιήσει µέρος ή το σύνολο του Έργου που θα 

εκτελέσει χωρίς την προηγούµενη έγγραφη έγκριση του ΟΕΠΕΚ. 

Ειδικότερα:  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διασφαλίσει ασφαλές πληροφορικό περιβάλλον ώστε ουδείς τρίτος προς 

τον ΟΕΠΕΚ να µπορεί να έχει πρόσβαση στο δίκτυο πληροφοριών του χωρίς την προηγούµενη δική 

του έγκριση. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί εχεµύθεια ως προς τις εµπιστευτικές πληροφορίες και τα στοιχεία 

που σχετίζονται µε τις δραστηριότητες του ΟΕΠΕΚ. Ως εµπιστευτικές πληροφορίες και στοιχεία 

νοούνται όσα δεν είναι γνωστά στους τρίτους, ακόµα και αν δεν έχουν χαρακτηρισθεί από τον ΟΕΠΕΚ 
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ως εµπιστευτικά.  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποφεύγει οποιαδήποτε εµπλοκή των συµφερόντων του µε τα 

συµφέροντα του ΟΕΠΕΚ, να παραδώσει µε τη λήξη της Σύµβασης όλα τα στοιχεία, έγγραφα κλπ. που 

έχει στην κατοχή του και αφορούν στον ΟΕΠΕΚ, να τηρεί µια πλήρη σειρά των αρχείων και εγγράφων 

και του λοιπού υλικού που αφορά στην υλοποίηση και διοίκηση του Έργου καθώς και στις υπηρεσίες 

που θα παρέχονται στο πλαίσιο του Έργου από αυτόν. Τα αρχεία αυτά πρέπει να είναι εύκολα 

διαχωρίσιµα από άλλα αρχεία του Αναδόχου που δεν αφορούν το Έργο. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προστατεύει το απόρρητο και τα αρχεία που αφορούν σε προσωπικά 

δεδοµένα ατόµων και που τυχόν έχει στην κατοχή του για την υλοποίηση και παραγωγική λειτουργία 

του Έργου, ακόµη και µετά τη λήξη του Έργου, να επιτρέπει στον ΟΕΠΕΚ, και στα άτοµα που 

ορίζονται από αυτόν, να διενεργούν, κατόπιν έγγραφης αιτήσεως, ελέγχους των τηρούµενων αρχείων 

προκειµένου να αξιολογηθεί η δυνατότητα υλοποίησης και ολοκλήρωσης του Έργου µε βάση τα 

αναφερόµενα στη Σύµβαση. 

Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει όλα τα αναγκαία µέτρα προκειµένου να διασφαλίσει ότι και οι 

υπάλληλοι/συνεργάτες του γνωρίζουν και συµµορφώνονται µε τις παραπάνω υποχρεώσεις. Τα 

συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν ότι σε περίπτωση υπαιτιότητας του Αναδόχου στη µη τήρηση των 

παραπάνω υποχρεώσεων εχεµύθειας, ο Ανάδοχος θα καταβάλλει στον ΟΕΠΕΚ ποινική ρήτρα ίση µε 

το ποσό της αµοιβής του από τη Σύµβαση. Επίσης, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να 

απαιτήσει από τον Ανάδοχο την αποκατάσταση κάθε τυχόν περαιτέρω ζηµίας.  

Ο ΟΕΠΕΚ δεσµεύεται να τηρεί εµπιστευτικά για δύο (2) έτη τα στοιχεία που τίθενται στη διάθεσή της 

από τον Ανάδοχο εάν αφορούν σε τεχνικά στοιχεία ή πληροφορίες και τεχνογνωσία ή δικαιώµατα 

πνευµατικής ιδιοκτησίας εφόσον αυτά φέρουν την ένδειξη «εµπιστευτικό έγγραφο». Σε καµία 

περίπτωση η εµπιστευτικότητα δεν δεσµεύει τον ΟΕΠΕΚ προς τις αρχές του Ελληνικού Κράτους και 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Η εµπιστευτικότητα αίρεται αυτοδικαίως σε περίπτωση εκκρεµούς δίκης, ένστασης, διαιτησίας, στο 

απολύτως αναγκαίο µέτρο και αποκλειστικά για χρήση της από τα µέρη, τους δικαστικούς παραστάτες 

καθώς και τους δικαστές της διαιτησίας. 

 

Άρθρο 13 

ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ 
Ο Ανάδοχος µετά την ανάθεση του έργου, δεν έχει δικαίωµα να αναθέσει υπεργολαβικά σε τρίτους 

οποιοδήποτε µέρος ή το σύνολο του έργου που έχει αναλάβει. Την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση 

του Έργου φέρει αποκλειστικά ο Ανάδοχος. 

 

Άρθρο 14  
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ- ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ 
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14.1.Σε περιπτώσεις καθυστερήσεων ως προς τις συµφωνηµένες ηµεροµηνίες ολοκλήρωσης του 

έργου του Αναδόχου που οφείλονται στον Ανάδοχο, καθώς και σε περιπτώσεις που το παραδοτέο 

δεν παραδοθεί σύµφωνα µε τους όρους της ∆ιακήρυξης και της παρούσας Σύµβασης που θα 

υπογραφεί, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει ως ποινική ρήτρα για κάθε ηµέρα 

καθυστέρησης ποσοστό 2‰ επί του συµβατικού τιµήµατος των υπηρεσιών που καθυστερούν και 

µέχρι 10% επί του συνολικού συµβατικού τιµήµατος αυτών.  

14.2.Αν ο Ανάδοχος καθυστερήσει την ολοκλήρωση του έργου του Αναδόχου πάνω από δέκα 

πέντε (15) εργάσιµες ηµέρες ως προς την συµφωνηµένη ηµεροµηνία παράδοσης, η Αναθέτουσα 

Αρχή έχει το δικαίωµα να καταγγείλει τη σύµβαση και να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο από την 

Σύµβαση και από κάθε δικαίωµά του που απορρέει από αυτή, για το σύνολο των συµφωνηµένων 

υπηρεσιών. Σε κάθε περίπτωση το ∆Σ του ΟΕΠΕΚ µε απόφασή του µπορεί να διακόψει την 

χρηµατοδότηση του έργου και να καταγγείλει την σύµβαση εφόσον ο ανάδοχος υπαίτια δεν παρέχει 

τις υπηρεσίες σύµφωνα µε την σύµβαση ανάθεσης.  

14.3.Στην περίπτωση της έκπτωσης επέρχονται αθροιστικά ή διαζευκτικά οι ακόλουθες συνέπειες:  

(α) Καταπίπτει αυτοµάτως υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγυητική επιστολή Καλής 

Εκτέλεσης, 

(β) Καταλογίζεται στον Ανάδοχο ποσό ίσο µε το 10% της αξίας του µέρους του έργου για το 

οποίο κηρύχθηκε έκπτωτος.   

14.4.Πέραν των παραπάνω αναφεροµένων περί ποινών λόγω καθυστερήσεων από υπαιτιότητα του 

Αναδόχου, η σύµβαση Αναθέτουσας Αρχής – Αναδόχου θα περιλαµβάνει και όρους επιβολής 

ρητρών και για παραβίαση άλλων ουσιωδών όρων υλοποίησης του έργου µε υπαιτιότητα του 

αναδόχου.  Το ύψος των ρητρών αυτών θα καθορίζεται µε κριτήριο την αξία των αποκλίσεων 

καθώς και τη σηµασία που αυτές έχουν για την Αναθέτουσα Αρχή. 

14.5.Οι ποινικές ρήτρες µπορούν να εισπραχθούν είτε µε παρακράτηση από την αµοιβή του 

Αναδόχου ή και κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής καλής εκτέλεσης. 

14.6.Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει 

ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής. 

14.7.Όλες οι ρήτρες από υπαιτιότητα του Αναδόχου, επιβάλλονται µε απόφαση της Αναθέτουσας 

Αρχής, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου. 
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Άρθρο 15  

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ / ΕΥΘΥΝΗ 

15.1.Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει, µε έγγραφο βεβαίας χρονολογίας, τη Σύµβαση σε 

κάθε περίπτωση παράβασης των όρων αυτής ή παράβασης των όρων της ∆ιακήρυξης από τον 

Ανάδοχο, και κυρίως αν: 

(α) ο Ανάδοχος δεν εκπληρώνει προσηκόντως τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη 

Σύµβαση, παρά τις προς τούτο οχλήσεις της Αναθέτουσας Αρχής,  

(β) ο Ανάδοχος δεν συµµορφώνεται προς τις σύµφωνες µε τις διατάξεις της Σύµβασης εντολές 

της Αναθέτουσας Αρχής, 

(γ) ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύµβαση χωρίς την άδεια της Αναθέτουσας Αρχής ή αναθέτει 

εργασίες υπεργολαβικά,  

(δ) ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η 

άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή 

σε σηµαντικό µέρος των περιουσιακών του στοιχείων. 

(ε) εκδοθεί αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκηµα σχετικό µε την 

άσκηση του επαγγέλµατός του. 

15.2.Τα αποτελέσµατα της καταγγελίας επέρχονται για τον Ανάδοχο από τον χρόνο κοινοποίησής της. 

Κατ’ εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, να τάξει κατά περίπτωση, εύλογη κατ’ αυτήν, προθεσµία 

άρσης της παράβασης, οπότε τα αποτελέσµατα της καταγγελίας επέρχονται χωρίς άλλη διαδικασία, µε 

την πάροδο της προθεσµίας αυτής, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον 

Ανάδοχο ότι θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα. Με τη λύση της Σύµβασης, ο Ανάδοχος 

υποχρεούται: 

(α) να απόσχει από τη διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης 

υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη Σύµβαση, πλην εκείνων που επιβάλλονται για τη 

διασφάλιση  προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων,  

(β) να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, όποιο έργο, εργασία ή 

προϊόν (ολοκληρωµένο ή µη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του καθώς και τα πάσης 

φύσεως υποστηρικτικά έγγραφα και µέσα (µαγνητικά ή µη) και να µεριµνήσει όπως 

συνεργάτες του πράξουν το ίδιο, 

(γ) να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε υλικό ή άλλο αγαθό που αφορά άµεσα ή έµµεσα 

το Έργο και βρίσκεται στην κατοχή του, εγγυώµενος ότι οι συνεργάτες του θα πράξουν  το 

ίδιο. 

15.3.Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύµφωνα µε τη 
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Σύµβαση προς τον Ανάδοχο µέχρις εκκαθαρίσεως των µεταξύ τους υποχρεώσεων και η εγγυητική 

επιστολή καταπίπτει. 

15.4.Η Αναθέτουσα Αρχή θα ζητήσει πλήρη αποζηµίωση από τον Ανάδοχο για όλες τις ζηµίες και τα 

έξοδα που προκλήθηκαν στο έργο και την ίδια, τα οποία προκύπτουν άµεσα ή έµµεσα από παράλειψη 

του Αναδόχου, συµπεριλαµβανοµένων των εξόδων για τη διαδικασία λύσης και διαιτησίας. Αυτή η 

αποζηµίωση είναι ανεξάρτητη από την κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής ως ποινικής ρήτρας, 

όπως προβλέπεται παραπάνω. 

 

Άρθρο 16 

 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων της σύµβασης δύναται να γίνει µόνο εγγράφως και θα 

υπογράφεται και από τους δύο συµβαλλόµενους, αποκλειόµενης, ρητά, οποιασδήποτε τροποποίησης 

µε προφορική συµφωνία και µε την προϋπόθεση ότι θα εξασφαλίζεται η εκτέλεση του έργου όπως 

προδιαγράφηκε. 

Η σύµβαση δεν µπορεί να τροποποιηθεί καθ’ ό µέρος αφορά το αντικείµενο της συµβάσεως. 

 

Άρθρο 17 

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ – 
∆ΙΑΙΤΗΣΙΑ 
 

17.1.Η  Παρούσα Σύµβαση υπογραφεί διέπεται από το Ελληνικό ∆ίκαιο. 

17.2.Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχοµένως προκύψουν σχετικά µε την ερµηνεία ή την εκτέλεση ή 

την εφαρµογή της Σύµβασης ή εξ' αφορµής της, αρµόδια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.  

  

Άρθρο 18 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 

Τα κατωτέρω αναφερόµενα Παραρτήµατα αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας σύµβασης: 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Προκήρυξη Προχείρου ∆ιαγωνισµού του Ο.ΕΠ.ΕΚ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. Προσφορά Αναδόχου. 

Σε τυχόν διαφορές µεταξύ των διαλαµβανοµένων στο Παράρτηµα 2 και των όρων της παρούσας 

σύµβασης ή/και του Παραρτήµατος 1, υπερισχύουν οι όροι της παρούσας σύµβασης. 

 

Σε πίστωση όλων των ανωτέρω, τα οποία τα συµβαλλόµενα µέρη 
συνοµολογούν και αποδέχονται, έχει συνταχθεί η παρούσα σε τρία (3) όµοια 
αντίτυπα και αφού αναγνώσθηκαν και βεβαιώθηκαν απογράφησαν από αυτά, 
έλαβε δε το καθένα από ένα (1) όµοιο αντίτυπο ,το δε τρίτο θα κατατεθεί 
στην αρµόδια ∆ΟΥ. 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
Για τον ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΑ   Ο.ΕΠ.ΕΚ                          Για τον ΑΝΑ∆ΟΧΟ 
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