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ΑΡΘΡΟ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΕΩΝ 

Στο πλαίςιο τθσ με Κωδ. 106 Ρρόςκλθςθσ του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ (ΕΡ) «Εκπαίδευςθ και 

Δια Βίου Μάκθςθ» (ΕΔΒΜ) θ Εκνικι Λυρικι Σκθνι (ΕΛΣ) ζχει αναλάβει ωσ Δικαιοφχοσ τθν υλοποίθςθ 

των Ρράξεων με τίτλο «Η όπερα διαδραςτικά ςτα Δθμοτικά Σχολεία», oι οποίεσ ςυγχρθματοδοτοφνται 

από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ – Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εκνικοφσ πόρουσ. 

Κεντρικόσ  άξονασ  τθσ εκπαιδευτικισ μεταρρφκμιςθσ του «Νζου Σχολείου» (Σχολείο του 21ου αιϊνα) 

είναι θ αξιοποίθςθ του πολιτιςμοφ ςτθν εκπαίδευςθ. Βαςικόσ ςτόχοσ τθσ ενςωμάτωςθσ πολιτιςτικϊν 

ςτοιχείων ςτθν εκπαίδευςθ αποτελεί τόςο θ γνωριμία των παιδιϊν με όλων των ειδϊν τισ τζχνεσ 

(διαδεδομζνεσ και μθ) όςο και θ χριςθ αυτϊν ωσ διδακτικό εργαλείο ςτθν τάξθ (ανάπτυξθ κεατρικισ 

παιδείασ και αξιοποίθςθ του κεατρικοφ παιχνιδιοφ, ανάπτυξθ μουςικϊν δεξιοτιτων των μακθτϊν και 

ανάδειξθ τθσ δυναμικισ των εικαςτικϊν για τθν καλλιζργεια τθσ προςωπικότθτασ των μακθτϊν). 

Οι εν λόγω Ρράξεισ αφοροφν ςτθν οργάνωςθ και υλοποίθςθ δράςεων ενςωμάτωςθσ πολιτιςτικϊν 

ςτοιχείων ςτθν εκπαίδευςθ μζςω τθσ υλοποίθςθσ περιοδείασ με διαδραςτικζσ μουςικό-κεατρικζσ 

παραςτάςεισ, ειδικά για παιδιά, ςε ςχολεία τθσ επικράτειασ και ςυγκεκριμζνα ςτα ολοιμερα Δθμοτικά 

Σχολεία του Ενιαίου Αναμορφωμζνου Εκπαιδευτικοφ Ρρογράμματοσ (ΕΑΕΡ), όπωσ αυτά ορίηονται ςτθ 

ςχετικι Υπουργικι Απόφαςθ και ςτισ τροποποιιςεισ αυτισ. 

το πλαίςιο των εν λόγω Πράξεων θ ΕΛ υλοποίθςε ζνα πρϊτο κφκλο 70 παραςτάςεων κατά τα 

χολικά ζτθ 2011-2012 και 2012-2013, ζνα δεφτερο κφκλο 52 παραςτάςεων κατά το ςχολικό ζτοσ 

2013-2014, ενϊ με τθν υπ. αρικμ. 21689/30-10-2014 3θ τροποποίθςθ τθσ Απόφαςθσ Ζνταξθσ τθσ 

Πράξθσ εγκρίκθκε θ επζκταςθ του Προγράμματοσ με τθ διενζργεια ενόσ τρίτου κφκλου 

παραςτάςεων (γ κφκλοσ παραςτάςεων). 

Ειδικότερα, εγκρίκθκε θ διενζργεια 25 επιπλζον παραςτάςεων ςτο πλαίςιο του ΑΡ1 με τθν προςκικθ 

δφο (2) επιπλζον υποζργων τα οποία αφοροφν:   

Α) τθν οργάνωςθ, διοίκθςθ και παρακολοφκθςθ υλοποίθςθσ του νζου Φυςικοφ Αντικειμζνου τθσ 

Ρράξθσ(Τποζργο 5) 

β) τθν παροχι υπθρεςιϊν μετακίνθςθσ, διαμονισ και εςτίαςθσ για το δεφτερο κφκλο 

παραςτάςεων(Τποζργο 6) 

Ο εν λόγω Διαγωνιςμόσ εντάςςεται ςτο πλαίςιο τθσ υλοποίθςθσ του Υποζργου 5 με τίτλο «Οργάνωςθ, 

διοίκθςθ και παρακολοφκθςθ υλοποίθςθσ τθσ Ρράξθσ για το ςχολικό ζτοσ 2014-2015» τθσ Ρράξθσμε 

τίτλο «Η όπερα διαδραςτικά ςτα Δθμοτικά Σχολεία» του ΑΡ 1. 

 

ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

Το αντικείμενο του παρόντοσ Διαγωνιςμοφ αφορά ςτθν αξιοποίθςθ των υπθρεςιϊν εξειδικευμζνου και 

ζμπειρου Συμβοφλου Τεχνικισ Υποςτιριξθσ (ΣΤΥ), ο οποίοσ κα υποςτθρίξει τουσ διοικθτικοφσ 

μθχανιςμοφσ τθσ ΕΛΣ, και κα παρζχειεπιςτθμονικι και τεχνικι υποςτιριξθ των Υπθρεςιϊν τθσ, ςε 

ηθτιματα οργάνωςθσ, υλοποίθςθσ και παρακολοφκθςθσ τθσΡράξθσ με τίτλο «Η όπερα διαδραςτικά 

ςτα Δθμοτικά Σχολεία», ςτον ΑΡ 1. 
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Ειδικότερα, το ζργο του Αναδόχου ζχει ωσ ςκοπό τθν υποςτιριξθ τθσ ΕΛΣ ςτο πλαίςιο τθσ άςκθςθσ των 

κακθκόντων τθσ ωσ Δικαιοφχου για τθν υλοποίθςθ των Υποζργων 5 και6τθσ Ρράξθσ του ΑΡ1 (εφεξισ 

«Ζργο»), τα οποία ζχουν ωσ ςκοπό τθν υλοποίθςθ 25επιπλζον παραςτάςεων ςε ςχολεία ςε όλθ τθν 

Ελλάδα. 

Το ζργο του Αναδόχουπεριλαμβάνει τισ ακόλουκεσ υποχρεϊςεισ, οι οποίεσ ομαδοποιοφνται ςτισ 

ακόλουκεσ τρεισ (3) Ενότθτεσ Εργαςιϊν: 

Ενότθτα 1: Τποςτιριξθ ςτο ςχεδιαςμό και ςτθν οργάνωςθ τθσ υλοποίθςθσ των Τποζργων 5 και 6 και 

ςτθν ανάκεςθ των εργαςιϊν ςε εξωτερικοφσ αναδόχουσ 

Στο πλαίςιο αυτισ τθσ ενότθτασ εργαςιϊν, ο ΣΤΥ καλείται να παρζχει επιςτθμονικι και τεχνικι 

υποςτιριξθ για το ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ των προαπαιτοφμενων εργαςιϊν για τθν απρόςκοπτθ 

και ομαλι υλοποίθςθ του «Ζργου». 

Ειδικότερα, ο Ανάδοχοσ κα υποςτθρίξει τισ αρμόδιεσ Υπθρεςίεσ και τα εμπλεκόμενα ςτελζχθ τθσ ΕΛΣ 

για: 

• Τθν υποςτιριξθ των αρμόδιων Υπθρεςιϊν τθσ ΕΛΣ ςτθν ανάκεςθ επιμζρουσ εργαςιϊν ςε 

εξωτερικοφσ αναδόχουσ. Ειδικότερα ο ΣΤΥ ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ εργαςίασ κα αναλάβει: 

 τθ ςφνταξθ ςχεδίων προκθρφξεων (κακοριςμόσ διαδικαςίασ διενζργειασ διαγωνιςμοφ, 

περιγραφι του προσ ανάκεςθ αντικειμζνου του «Ζργου», κακοριςμόσ των όρων 

διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, κακοριςμόσ κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ και ανάκεςθσ, 

προςδιοριςμόσ περιεχομζνων προςφορϊν, κακοριςμόσ ςυμβατικϊν όρων ) 

 τθν υποςτιριξθ των αρμόδιων Υπθρεςιϊν τθσ ΕΛΣ ςτισ διαγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ και ςτθν 

κατάρτιςθ των ςυμβάςεων με τουσ επιλεγζντεσ αναδόχουσ. 

Ενότθτα 2: Τποςτιριξθ ςτθν παρακολοφκθςθ τθσ πορείασ υλοποίθςθσ του «Ζργου» και ςτθν 

παραλαβι των παραδοτζων / εκροϊν τουσ 

Στο πλαίςιο αυτισ τθσ ενότθτασ εργαςιϊν, ο ΣΤΥ καλείται να παρζχει επιςτθμονικι και τεχνικι 

υποςτιριξθ για τθν αποτελεςματικι παρακολοφκθςθ τθσ πορείασ υλοποίθςθσ των επιμζρουσ 

εργαςιϊν του «Ζργου», τθ διαχείριςθ των ςυμβάςεων με τουσ εξωτερικοφσ αναδόχουσ και τθν 

πιςτοποίθςθ τθσ ορκότθτασ και πλθρότθτασ των παραδοτζων /εκροϊν των επιμζρουσ εργαςιϊν.  

Ειδικότερα, ο Ανάδοχοσ κα υποςτθρίξει τισ αρμόδιεσ Υπθρεςίεσ και τα εμπλεκόμενα ςτελζχθ τθσ ΕΛΣ 

για: 

• Τθ ςυγκζντρωςθ και αξιολόγθςθ όλων των απαραίτθτων δεδομζνων και πλθροφοριϊν για τθν 

παρακολοφκθςθ τθσ προόδου εκτζλεςθσ των επιμζρουσ εργαςιϊν.  

• Τον ζγκαιρο εντοπιςμό ενδεχόμενων προβλθμάτων ι αποκλίςεων από τον αρχικό προγραμματιςμό 

και τθν ειςιγθςθ εναλλακτικϊν προτάςεων και τθν αντιμετϊπιςι τουσ. 

• Τθ ςφνταξθ των απαιτοφμενων διαχειριςτικϊν αναφορϊν προσ τθν ΕΥΔ ΕΡΕΔΒΜ. 

• Τθ διαχείριςθ των ςυμβάςεων με τουσ αναδόχουσ 
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• Τθ ςφνταξθ των απαιτοφμενων διαχειριςτικϊν εντφπων του ΟΡΣ (Δελτία Ραρακολοφκθςθσ 

Ρροόδου Ρράξθσ) και τθν θλεκτρονικι υποβολι τουσ  

• Τθν υλοποίθςθ των διαδικαςιϊν πιςτοποίθςθσ και παραλαβισ των παραδοτζων, εκροϊν ι 

αποτελεςμάτων  

• Τθν εφαρμογι των διαδικαςιϊν εςωτερικοφ ελζγχου και κατά τθ διενζργεια ενδεχόμενων ελζγχων 

τθσ Ρράξθσ από τθν ΕΥΔ ΕΡΕΔΒΜ ι άλλα αρμόδια εκνικά ι κοινοτικά ελεγκτικά όργανα. 

• Τθν εκπλιρωςθ όλων των ςχετικϊν υποχρεϊςεϊν τθσ ωσ Δικαιοφχου του Ρρογράμματοσ όπωσ 

αυτζσ κα ζχουν κακοριςτεί  ςτο Σφμφωνο Αποδοχισ Πρων υλοποίθςθσ τθσ Ρράξθσ 

• Τθν προετοιμαςία του φακζλου ολοκλιρωςθσ τθσ Ρράξθσ 

Ενότθτα 3: Τποςτιριξθ ςτθν οικονομικι διαχείριςθ του «Ζργου» 

Στο πλαίςιο αυτισ τθσ ενότθτασ εργαςιϊν, ο ΣΤΥ καλείται να παρζχει επιςτθμονικι και τεχνικι 

υποςτιριξθ προσ τισ αρμόδιεσ Υπθρεςίεσ και τα εμπλεκόμενα ςτελζχθ τθσ ΕΛΣ για τθν αποτελεςματικι 

οικονομικι διαχείριςθ του «Ζργου», τθν εξαςφάλιςθ τθσ ομαλισ και ζγκαιρθσ χρθματοδότθςισ του και 

τθ διαςφάλιςθ τθσ επιλεξιμότθτασ και νομιμότθτασ των δαπανϊν του.  

Ειδικότερα, ο Ανάδοχοσ κα υποςτθρίξει τισ αρμόδιεσ Υπθρεςίεσ και τα εμπλεκόμενα ςτελζχθ τθσ ΕΛΣ 

για: 

• Τθν εξαςφάλιςθ τθσ ομαλισ και ζγκαιρθσ χρθματοδότθςθσ τθσ Ρράξθσ 

• Τθν τιρθςθ όλων των απαραίτθτων διαδικαςιϊν για τθ διαςφάλιςθ τθσ επιλεξιμότθτασ, 

νομιμότθτασ και κανονικότθτασ των δαπανϊν  

• Το λογιςτικό χειριςμό των δαπανϊν τθσ Ρράξθσ 

• Τθν παροχι προσ τθν ΕΥΔ ΕΡΕΔΒΜ και τα λοιπά εκνικά και κοινοτικά όργανα όλων των 

απαιτοφμενων πλθροφοριϊν ςχετικά με τθν οικονομικι διαχείριςθ τθσ Ρράξθσ 

• Τθ ςυμπλιρωςθ των Μθνιαίων Δελτίων Διλωςθσ Δαπανϊν και τθν θλεκτρονικι υποβολι τουσ 

(ΟΡΣ) 

• Τθ ςφνταξθ τακτικϊν αναφορϊν προόδου του οικονομικοφ αντικειμζνου όλων των επιμζρουσ 

εργαςιϊν του «Ζργου». 

• Τθν προετοιμαςία του οικονομικοφ κλειςίματοσ του «Ζργου» 

 

ΑΡΘΡΟ 3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΤ - ΠΑΡΑΔΟΣΕΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

1. Η διάρκεια του ςυμβουλευτικοφ ζργου ορίηεται από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ζωσ τισ 

31/08/2015, τθ λιξθ δθλαδι του φυςικοφ αντικειμζνου των Υποζργων 5 και 6 τθσ Ρράξθσ ςτον ΑΡ1. 

ε περίπτωςη παράταςησ του φυςικοφ αντικειμζνου τησ Πράξησ μετατίθεται ο ςυμβατικόσ χρόνοσ 

υλοποίηςησ του ζργου.  

Σε κάκε περίπτωςθ, θ μετάκεςθ του ςυμβατικοφ χρόνου υλοποίθςθσ δεν επιφζρει καμία τροποποίθςθ 
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ςτο οικονομικό αντικείμενο του ζργου, ο δε Ανάδοχοσ δε δικαιοφται να ηθτιςει τροποποίθςθ του 

ςυμβατικοφ τιμιματοσ ι επιπλζον αποηθμίωςθ. 

2. Η Ανακζτουςα Αρχι δφναται να διακόψει τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ανά πάςα ςτιγμι, εφόςον το 

κρίνει ςκόπιμο αιτιολογθμζνα, εκπλθρϊνοντασ παράλλθλα τισ υποχρεϊςεισ τθσ προσ τον Ανάδοχο 

μζχρι τθσ χρονικισ αυτισ ςτιγμισ.  

3. Το ζργο του ΣΤΥ περιλαμβάνει τθν εκπόνθςθ και τθν υποβολι γραπτϊν Ραραδοτζων με βάςθ τα 

οποία τεκμθριϊνεται θ παρεχόμενθ επιςτθμονικι και τεχνικι υποςτιριξθ, ςφμφωνα με τισ επί μζρουσ 

ενότθτεσ εργαςιϊν που διατυπϊνονται ςτο Άρκρο 2 παροφςασ διακιρυξθσ. 

Τα παραδοτζα αυτά είναι τουλάχιςτον τα ακόλουκα: 

Παραδοτζο 1: Σχζδια Τευχϊν Ρροκιρυξθσ για ανάκεςθ των επιμζρουσ εργαςιϊν / Υποζργων ςε 

εξωτερικοφσ αναδόχουσ 

Παραδοτζο 2: Τριμθνιαίεσ εκκζςεισ αναφοράσ προόδου του «Ζργου», οι οποίεσ υποβάλλονται ςτθν 

Ανακζτουςα Αρχι κάκε τρίμθνο από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ και ςυγκεκριμζνα 

εντόσ 10 θμερϊν μετά τθ λιξθ κάκε τριμινου από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ και οι 

οποίεσ ενδεικτικά κα  περιλαμβάνουν: 

 Στοιχεία προόδου των διαδικαςιϊν προκιρυξθσ και ανάκεςθσ των επιμζρουσ εργαςιϊν 

 Στοιχεία προόδου υλοποίθςθσ φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου των επιμζρουσ εργαςιϊν 

 Αναφορζσ ενδεχόμενων προβλθμάτων ι αποκλίςεων και προτάςεισ αντιμετϊπιςισ τουσ 

 Εκκζςεισ παροχισ πλθροφοριϊν και ςτοιχείων προόδου του ζργου προσ τθν ΕΥΔ ΕΡΔΒΜ 

 Απαςχόλθςθ ςυμβοφλου ςτο τρίμθνο αναφοράσ 

Επιςθμαίνεται ότιτο τελευταίο τρίμθνο τθσ Σφμβαςθσ, ι κατά τθν ολοκλιρωςθ απορρόφθςθσ του 

ςυνόλου του ςυμβατικοφ τιμιματοσ  υποβάλλεται μία τελικι Ζκκεςθ Προόδου του «Ζργου», θ οποία 

κα είναι μόνο απολογιςτικι και κα αποτελζςει τθν Τελικι Απολογιςτικι Ζκκεςθ αποτίμθςθσ τθσ 

ςυνολικισ προόδου υλοποίθςθσ του «Ζργου» που επιτεφχκθκε ςτο διάςτθμα που θ ΕΛΣ 

υποςτθριηόταν από τον ΣΤΥ. 

Παραδοτζο 3: Ζκτακτεσ Ειςθγιςεισ - Εμπειρογνωμοςφνεσ που δφνανται να ηθτθκοφν από τθν 

Ανακζτουςα Αρχι για εξειδικευμζνα τεχνικά, επιχειρθςιακά και νομικά κζματα κα καλφπτονται μζςω 

τθσ χριςθσ  εμπειρογνωμόνων χωρίσ πρόςκετθ αποηθμίωςθ. 

5. Ο Ανάδοχοσ οφείλει να τθριςει το ακόλουκο χρονοδιάγραμμα παράδοςθσ των ανωτζρω 

παραδοτζων:  

ΠΑΡΑΔΟΣΕΑ ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

Π.1: Σχζδια Τευχϊν Ρροκιρυξθσ για 

ανάκεςθ των επιμζρουσ εργαςιϊν / 

Υποζργων ςε εξωτερικοφσ αναδόχουσ 

Πποτε απαιτείται. 



5 
 

Π.2: Τριμθνιαίεσ εκκζςεισ    αναφοράσ    

προόδου του «Ζργου» 

 Εντόσ του 1ου δεκαθμζρου μετά τθ λιξθ κάκε 

τριμινου από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ 

ςφμβαςθσ  

 Το τελευταίο τρίμθνο τθσ Σφμβαςθσ, ι κατά 

τθν ολοκλιρωςθ απορρόφθςθσ του ςυνόλου 

του ςυμβατικοφ τιμιματοσ  υποβάλλεταιμία 

τελικιΖκκεςθ Προόδου του «Ζργου», θ οποία 

κα είναι μόνο απολογιςτικι και κα αποτελζςει 

τθν Τελικι Απολογιςτικι Ζκκεςθ αποτίμθςθσ 

τθσ ςυνολικισ προόδου υλοποίθςθσ του 

«Ζργου» που επιτεφχκθκε ςτο διάςτθμα που θ 

ΕΛΣ υποςτθριηόταν από τον ΣΤΥ. 

Π.3: Ζκτακτεσ ειςθγιςεισ για τεχνικά, 

επιχειρθςιακά και νομικά κζματα 

Πποτε απαιτείται, ςφμφωνα με εντολι τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ 

 

6. Η Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα μετάκεςθσ του ανωτζρω χρόνου παράδοςθσ των 

παραδοτζων, ανάλογα με τον προγραμματιςμό υλοποίθςθσ τθσ Ρράξθσ «Η όπερα διαδραςτικά ςτα 

Δθμοτικά Σχολεία-ΑΡ1». 

 

ΑΡΘΡΟ 4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

1. O ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ του παρόντοσ Διαγωνιςμοφ ανζρχεται ςτο ποςό των τριάνταζξι 

χιλιάδων εννιακοςίων ευρϊ (€36.900,00) ςυμπεριλαμβανομζνου του αναλογοφντοσ Φ.Π.Α.(23%). 

2. Η χρθματοδότθςθ του ζργου κα πραγματοποιθκεί από πόρουσ του Άξονα Ρροτεραιότθτασ 1 

«Αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ τθσ εκπαίδευςθσ και προϊκθςθ τθσ κοινωνικισ ενςωμάτωςθσ ςτισ 8 

Ρεριφζρειεσ Σφγκλιςθσ» του ΕΡΕΔΒΜ, το οποίο ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ - 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). 

3. Η δαπάνθ κα βαρφνει τον προχπολογιςμό τθσ Ρράξθσ ςτο πλαίςιο των οποίων κα διενεργθκεί ο 

ςχετικόσ διαγωνιςμόσ και ειδικότερα τθν ΣΑΕ0148 με Κωδικό Ρράξθσ (ΣΑ) 2011ΣΕ01480131. 

 

ΑΡΘΡΟ 5. ΣΡΟΠΟ ΛΗΨΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

1. Το πλιρεσ κείμενο τθσ διακιρυξθσ διατίκεται: 

A. ςε θλεκτρονικι μορφι και δωρεάν από τα γραφεία τθσ Εκνικισ Λυρικισ Σκθνισ Ρανεπιςτθμίου 

39, 3οσ όροφοσ, αρμόδιο πρόςωπο κα. Ευαγγελία Ξανκοποφλου – τθλ. 2103711312 Fax 

3711279 τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ 10:00-15:00 

B. ςε θλεκτρονικι μορφι μζςω του Διαδικτφου ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ 

www.nationalopera.gr. 

http://www.nationalopera.gr/
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2. Η παραλαβι τθσ Διακιρυξθσ γίνεται είτε αυτοπροςϊπωσ είτε με courier. Σε περίπτωςθ παραλαβισ 

τθσ Διακιρυξθσ μζςω courier, θ Ανακζτουςα Αρχι δεν φζρει καμία απολφτωσ ευκφνθ για τθν ζγκαιρθ 

και ςωςτι παράδοςθ τθσ. 

3. Οι παραλιπτεσ τθσ Διακιρυξθσ (ςε θλεκτρονικι μορφι) υποχρεοφνται να τθν ελζγξουν από άποψθ 

πλθρότθτασ ςφμφωνα με τον πίνακα περιεχομζνων και τον ςυνολικό αρικμό ςελίδων, εφόςον δε 

διαπιςτϊςουν οποιαδιποτε παράλειψθ οφείλουν να το γνωρίςουν εγγράφωσ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι 

προκειμζνου να παραλάβουν νζο πλιρεσ αντίγραφο.  

4. Η Ανακζτουςα Αρχι επιφυλάςςεται για τθν ορκότθτα, πλθρότθτα και τθν ακρίβεια των εγγράφων 

του παρόντοσ διαγωνιςμοφ που κα αναρτθκοφν ςτο διαδίκτυο. Σε περίπτωςθ εντοπιςμοφ 

οποιαςδιποτε παράλειψθσ ι ςφάλματοσ, υπερτερεί το θλεκτρονικό αρχείο το οποίο τθρείται και 

διατίκεται ςτθν ζδρα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

5. Αρμόδιοσ υπάλλθλοσ για παροχι πλθροφοριϊν ςχετικά με το τεφχοσ τθσ Διακιρυξθσ και τθ 

διαδικαςία του παρόντοσ διαγωνιςμοφ είναι θ κα Ευαγγελία Ξανκοποφλου, ςτζλεχοσ τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ, κακθμερινϊσ από τισ 10.00 π.μ. ζωσ τισ 15.00 μ.μ.  

τοιχεία Επικοινωνίασ:  

Τθλ.:  210-3711312 

Fax :  210-3711279 

Email: digitalarchive@nationalopera.gr 

 

ΑΡΘΡΟ 6. ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 

Ο παρϊν διαγωνιςμόσ διενεργείται ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, ειδικότερα δε: 

1. Το Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267 Α) «Διαχείριςθ, Ζλεγχοσ και  Εφαρμογι Αναπτυξιακϊν Ραρεμβάςεων για 

τθν προγραμματικι περίοδο 2007-2013», όπωσ τροποποιικθκε και  ιςχφει. 

2.  Τισ διατάξεισ του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι 

ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο 

διαδίκτυο «Ρρόγραμμα Διαφγεια» και άλλεσ διατάξεισ. 

3. Τισ διατάξεισ του Ν. 2273/1994 «Εκνικό κζατρο, Κρατικό κζατρο Βορείου Ελλάδοσ και άλλεσ 

διατάξεισ», όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει. 

4. Τθν υπ. αρικμ. 14053/ΕΥΣ 1749/27-03-2008 (ΦΕΚ 540/Β/27-3-2008) Υ.Α. Συςτιματοσ Διαχείριςθσ, 

όπωσ ζχει τροποποιθκεί και  ιςχφει. 

5. Το ΡΔ 118/2007 (ΦΕΚ 150 Α) «Κανονιςμόσ Ρρομθκειϊν Δθμοςίου» όπωσ ιςχφει με αναλογικι 

εφαρμογι. 

6. Το Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95), «Ρρομικειεσ του δθμόςιου τομζα και ρυκμίςεισ ςυναφϊν κεμάτων» 

όπωσ ιςχφει με αναλογικι εφαρμογι. 

mailto:digitalarchive@nationalopera.gr
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7. Το Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143Α/28.6.2014), «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ 

(ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) − δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ» 

8. Τθν από 4/12/2012 Ρράξθ Νομοκετικοφ Ρεριεχομζνου (ΦΕΚ Α/237/2012) «υκμίςεισ 

κατεπειγόντων κεμάτων αρμοδιότθτασ των Υπουργείων Οικονομικϊν, Ανάπτυξθσ, 

Ανταγωνιςτικότθτασ, Υποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων, Ραιδείασ και Θρθςκευμάτων, Ρολιτιςμοφ 

και Ακλθτιςμοφ, Ρεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ, Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ 

και Ρρόνοιασ, Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων, Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ 

και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ και λοιπζσ διατάξεισ» 

9. Τθν με Α.Ρ. 21689/30-10-2014 3θ Τροποποίθςθ τθσ Απόφαςθσ Ζνταξθσ του ζργου «Η Ππερα 

διαδραςτικά ςτα Δθμοτικά Σχολεία», ςτο πλαίςιο του ΑΡ1 του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ 

Εκπαίδευςθσ και Δια Βίου Μάκθςθσ. 

10. Τθν υπ. αρικμ. Ρρωτ. 3705/4-11-2014 Απόφαςθ του Καλλιτεχνικοφ Διευκυντι τθσ ΕΛΣ περί: 

Σφςταςθσ  Επιτροπισ Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ (ΕΡΡΥ) του Υποζργου 5 με ζργο τθν παραλαβι 

του ςυνόλου των παραδοτζων που κα προκφψουν ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ του Υποζργου 5, ςφμφωνα 

με όςα προβλζπονται ςτισ εγκεκριμζνεσ αποφάςεισ αυτεπιςταςιϊν και ςτισ τροποποιιςεισ αυτϊν 

κακϊσ και ςτισ ςχετικζσ αποφάςεισ/ςυμβάςεισ που κα ςυναφκοφν. 

11. Τθν υπ. αρικμ. 221/18-12-2014 απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ ΕΘΝΙΚΗΣ ΛΥΙΚΗΣ 

ΣΚΗΝΗΣ περί ζγκριςθσ των όρων τθσ Διακιρυξθσ. 

12.  Τουσ γενικοφσ και ειδικοφσ όρουσ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ. 

 

ΑΡΘΡΟ 7. ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΟ ΧΗΜΑ – ΣΟΠΟ ΚΑΙ ΜΕΑ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

1. Οι Υποψιφιοι κα πρζπει ςτθν προςφορά τουσ να προτείνουν το κατάλλθλο οργανωτικό ςχιμα και 

το κατάλλθλο ανκρϊπινο δυναμικό που κα αξιοποιιςουν ζτςι ϊςτε να διαςφαλίηεται θ 

αποτελεςματικι, ποιοτικά ορκι και ζγκαιρθ εκπόνθςθ του ζργου που κα αναλάβουν.  Οι 

αναφερόμενεσ ςτθ ςυνζχεια αρχζσ αποτελοφν επί ποινι αποκλειςμοφ το ελάχιςτο των απαιτιςεων 

που τίκενται για τθν οργάνωςθ και τθ ςτελζχωςθ του υποψιφιου Αναδόχου. 

Ο Ρροςφζρων κα πρζπει να ςυςτιςει Ομάδα Ζργου, θ οποία κα αποτελείται από δφο (2) επιμζρουσ 

Ομάδεσ: Α. Ομάδα Εργαςίασ και Β. Ομάδα Εμπειρογνωμόνων με τον ελάχιςτο αρικμό ςτελεχϊν και 

τα αντίςτοιχα ελάχιςτα προςόντα που αναφζρονται ςτθ ςυνζχεια: 

Α. Η Ομάδα Εργαςίασ απαρτίηεται από: 

 τον Υπεφκυνο Ζργου του Συμβοφλου Τεχνικισ Υποςτιριξθσ (ΥΣΤΥ),  

 τουλάχιςτον ζνα (1) ςτζλεχοσ,   

Ειδικότερα: 

 Ο ΥΣΤΥ κα είναι επικεφαλισ τθσ Ομάδασ Ζργου, κα ζχει τθν ευκφνθ του ςυντονιςμοφ τθσ Ομάδασ 

Ζργου και τθσ εκπροςϊπθςθσ του Αναδόχου ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και τθσ Επιτροπισ 

Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ Υποζργου (ΕΡΡΥ), ενϊ κα διακζτει τουλάχιςτον τα ακόλουκα 

προςόντα: 
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1. Ρτυχίο Τριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 

2. Τουλάχιςτον επταετι (8) επαγγελματικι εμπειρία και τεχνογνωςία ςε γνωςτικά αντικείμενα 

και τομείσ που ζχουν άμεςθ ςυνάφεια με το ςυγκεκριμζνο ζργο του ΣΤΥ και ειδικότερα ςτο 

πεδίο του Σχεδιαςμοφ, τθσ Οργάνωςθσ, τθσ Ραρακολοφκθςθσ και τθσ Διαχείριςθσ 

ςυγχρθματοδοτοφμενων ζργων ΚΡΣ-ΕΣΡΑ,  

3. Να ζχει διατελζςει Υπεφκυνοσ Ζργου ι αναπλθρωτισ Υπεφκυνοσ Ζργου ςε τουλάχιςτον ζνα (1) 

ζργο Τεχνικοφ Συμβοφλου για τθν υποςτιριξθ φορζων  υλοποίθςθσ ςυγχρθματοδοτοφμενων 

ζργων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). 

 Το ςτζλεχοσ/θ τθσ Ομάδασ Εργαςίασ κα πρζπει να διακζτει/ουν τουλάχιςτον τα ακόλουκα 

προςόντα: 

1. Ρτυχίο Τριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 

2. Τουλάχιςτον τετραετι  (4) επαγγελματικι εμπειρία και τεχνογνωςία ςε γνωςτικά αντικείμενα 

και τομείσ που ζχουν άμεςθ ςυνάφεια με το ςυγκεκριμζνο ζργο του ΣΤΥ και ειδικότερα ςτο 

πεδίο του Σχεδιαςμοφ, τθσ Οργάνωςθσ, τθσ Ραρακολοφκθςθσ και τθσ Διαχείριςθσ 

ςυγχρθματοδοτοφμενων ζργων ΚΡΣ-ΕΣΡΑ, εκ των οποίων τουλάχιςτον ζνα (1) ζτοσ ςε ομάδεσ 

υποςτιριξθσ/διαχείριςθσ ζργων που χρθματοδοτοφνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 

(ΕΚΤ). 

Β. Η Ομάδα Εμπειρογνωμόνων απαρτίηεται από: 

 τουλάχιςτον δφο (2) εξειδικευμζνα ςτελζχθ, τα οποία κα υποςτθρίηουν επιςτθμονικά τθν Ομάδα 

Εργαςίασ και τθν ΕΛΣ παρζχοντασ εξειδικευμζνεσ ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ ςε κζματα ειδικότθτάσ 

τουσ που άπτονται των απαιτιςεων του Ζργου. 

Ειδικότερα: 

 Η Ομάδα Εμπειρογνωμόνων κα απαρτίηεται από ζμπειρα ςτελζχθ, τα οποία κα πρζπει να 

διακζτουν τουλάχιςτον τα ακόλουκα προςόντα: 

1. Ρτυχίο Τριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 

2. Τουλάχιςτον οκταετι  (8) επαγγελματικι εμπειρία ςτο αντικείμενο εξειδίκευςισ τουσ 

 Η φφςθ του ζργου απαιτεί  τθ ςυμμετοχι εμπειρογνωμόνων με εξειδικευμζνθ γνϊςθ και εμπειρία 

κατ’ ελάχιςτον ςτισ ακόλουκεσ κεματικζσ ενότθτεσ: 

1. Διοίκθςθ Ζργων Εκπαίδευςθσ και Δια Βίου Μάκθςθσ ςυγχρθματοδοτοφμενων από τθν 

Ευρωπαϊκι Ζνωςθ 

2. Διαδικαςίεσ οικονομικισ διαχείριςθσ ςυγχρθματοδοτοφμενων ζργων και λογιςτικοφ 

χειριςμοφ των δαπανϊν τουσ 

3. Διαδικαςίεσ ανάκεςθσ και διαχείριςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων υπθρεςιϊν και προμθκειϊν 

2. Αντικατάςταςθ του Υπεφκυνου Ζργου (ΥΣΤΥ) και των ςτελεχϊν τθσ Ομάδασ Ζργου επιτρζπεται μόνο 

για εξαιρετικοφσ λόγουσ από ςτελζχθ με ανάλογα προςόντα και πάντοτε με τθν ζγκριςθ τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ. 
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3. Η Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται να ηθτιςει από τον Ανάδοχο τθν αντικατάςταςθ ςτελζχουσ του, 

εμπλεκόμενου ςτθν εκτζλεςθ του Ζργου, που κατά τθν βάςιμθ και αιτιολογθμζνθ κρίςθ τθσ δεν 

ανταποκρίνεται ςτισ απαιτιςεισ του Ζργου. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν περίπτωςθ αυτι να 

ανταποκρικεί ςτθν απαίτθςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ςε εφλογο χρονικό διάςτθμα, που κα 

ςυμφωνθκεί από κοινοφ ότι απαιτείται για τθν εξεφρεςθ αντικαταςτάτθ. 

4. Ο ΣΤΥ υποχρεοφται να λαμβάνει υπόψθ τισ γραπτζσ υποδείξεισ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και να τισ 

ακολουκεί κατά τθ διάρκεια του Ζργου. Η ΕΛΣ ζχει ορίςει ΕΡΡΥ θ οποία κα επιβλζπει, κα ςυντονίηει 

και κα κατευκφνει το Ζργο του Συμβοφλου. 

5. Ο ΣΤΥ κα προςφζρει τισ υπθρεςίεσ του ςτα πλαίςια του Ζργου από τθν ζδρα του. Εφόςον κρικεί 

αναγκαίο από τθν Ανακζτουςα Αρχι ο ΣΤΥ κα προςφζρει τισ υπθρεςίεσ του και επιτόπου ςτα γραφεία 

τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Στθν περίπτωςθ αυτι οι χϊροι και οι αναγκαίεσ υποδομζσ (όπωσ τθλζφωνα, 

δίκτυα δεδομζνων κτλ.) για τθν εγκατάςταςθ κυρίωσ τθσ Ομάδασ Εργαςίασ αλλά και των 

Εμπειρογνωμόνων (όταν και αν αυτό απαιτθκεί) κα διατεκοφν ςτον ΣΤΥ με μζριμνα τθσ Ανακζτουςασ 

Αρχισ, ενϊ ο εξοπλιςμόσ πλθροφορικισ που κα χρθςιμοποιείται (π.χ. PCs, λογιςμικό εφαρμογϊν, 

εκτυπωτζσ κτλ.) κα διατεκεί από τον ΣΤΥ. 

 

ΑΡΘΡΟ 8. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

1.Α. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτον διαγωνιςμό,επί ποινι αποκλειςμοφ, ζχουν: φυςικά ι νομικά 

πρόςωπα τθσ θμεδαπισ ι τθσ αλλοδαπισ ι ζνωςθ/κοινοπραξία αυτϊν που λειτουργοφν νόμιμα και 

δραςτθριοποιοφνται ςτο χϊρο τθσ ςυμβουλευτικισ, με ζμφαςθ ςτθν παροχι υπθρεςιϊν Τεχνικοφ 

Συμβοφλου ι ςυναφϊν υπθρεςιϊν ςτο πεδίο του Σχεδιαςμοφ, τθσ Οργάνωςθσ, τθσ Ραρακολοφκθςθσ 

και τθσ Διαχείριςθσ ζργων ςτο πλαίςιο των Κοινοτικϊν Ρλαιςίων Στιριξθσ ι / και του ΕΣΡΑ 

ςυγχρθματοδοτοφμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και που ζχουν ολοκλθρϊςει 

επιτυχϊσ κατά τα τελευταία τρία (3) ζτθ (2012,2013,2014) πριν τθ διενζργεια του παρόντοσ 

διαγωνιςμοφ, τουλάχιςτον ζνα (1) ζργο, με προχπολογιςμό ίςο ι ανϊτερο του προχπολογιςμοφ του 

προκθρυςςόμενου Ζργου, το οποίο να αφορά: υπθρεςίεσ Τεχνικοφ Συμβοφλου ι ςυναφείσ 

ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ ςτο πεδίο του Σχεδιαςμοφ, τθσ Οργάνωςθσ, τθσ Ραρακολοφκθςθσ και τθσ 

Διαχείριςθσ  ζργων   Ε.Σ.Ρ.Α. ςυγχρθματοδοτοφμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο (ΕΚΣ). 

Ωσ προσ τισ ενϊςεισ/κοινοπραξίεσ: 

(α) Η ανωτζρω ελάχιςτθ προχπόκεςθ ςυμμετοχισ πρζπει να πλθροφται ακροιςτικά για τα μζλθ τθσ 

ζνωςθσ/κοινοπραξίασ. 

(β) Με τθν υποβολι τθσ προςφοράσ κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ/κοινοπραξίασ ευκφνεται εισ ολόκλθρο. Σε 

περίπτωςθ κατακφρωςθσ ι ανάκεςθσ των υπθρεςιϊν, θ ευκφνθ αυτι εξακολουκεί μζχρι πλιρουσ 

εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ.  

(γ) Με τθν υποβολι τθσ προςφοράσ κα πρζπει να ορίηεται το ποςοςτό ςυμμετοχισ κάκε μζλουσ ςτθν 

ζνωςθ/κοινοπραξία και κατϋεπζκταςθ τθσ αμοιβισ τουσ. 

(δ) Σε περίπτωςθ που, εξ αιτίασ ανικανότθτασ για οποιοδιποτε λόγο ι ανωτζρασ βίασ, μζλοσ τθσ 

ζνωςθσ δεν μπορεί να ανταποκρικεί ςτισ υποχρεϊςεισ τθσ ζνωςθσ κατά τον χρόνο αξιολόγθςθσ των 
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προςφορϊν, τα υπόλοιπα μζλθ ςυνεχίηουν να ζχουν τθν ευκφνθ ολόκλθρθσ τθσ κοινισ προςφοράσ με 

τθν ίδια τιμι.         

(ε) Εάν θ παραπάνω ανικανότθτα προκφψει κατά τον χρόνο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τα υπόλοιπα 

μζλθ ςυνεχίηουν να ζχουν τθν ευκφνθ τθσ ολοκλιρωςθσ αυτισ με τθν ίδια τιμι και τουσ ίδιουσ όρουσ.   

Τα υπόλοιπα μζλθ τθσ ζνωςθσ και ςτισ δφο περιπτϊςεισ μποροφν να προτείνουν αντικατάςταςθ. Η 

αντικατάςταςθ μπορεί να εγκρικεί με απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ φςτερα από γνωμοδότθςθ τθσ 

Επιτροπισ Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ Ζργου.  

(ςτ) Οι ενϊςεισ δεν υποχρεοφνται να λάβουν οριςμζνθ  νομικι μορφι προκειμζνου να υποβάλλουν 

προςφορά. Ωςτόςο ςε περίπτωςθ που ο παρόν διαγωνιςμόσ κατακυρωκεί ςε ζνωςθ προςϊπων, θ 

Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται, εφόςον το κεωριςει αναγκαίο για τθν ικανοποιθτικι εκτζλεςθ τθσ 

ςφμβαςθσ, να ηθτιςει από τθν ζνωςθ να περιλθφκεί ςε οριςμζνθ νομικι μορφι (κοινοπραξία) και θ 

ζνωςθ, ςτθν περίπτωςθ αυτι, υποχρεοφται να το πράξει. 

1.Β. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό, ο οικονομικόσ φορζασ, εισ βάροσ του οποίου 

υπάρχει οριςτικι καταδικαςτικι απόφαςθ, γνωςτι ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, για ζναν ι περιςςότερουσ 

λόγουσ που απαρικμοφνται κατωτζρω: 

 Συμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 παράγραφοσ 1 τθσ κοινισ 

δράςθσ τθσ 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου  

 Δωροδοκία, όπωσ αυτι ορίηεται αντίςτοιχα ςτο άρκρο 3 τθσ πράξθσ του Συμβουλίου τθσ 26θσ 

Μαΐου 1997 και ςτο άρκρο 3 παράγραφοσ 1 τθσ κοινισ δράςθσ 98/742/ΚΕΡΡΑ του Συμβουλίου. 

 Απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν οικονομικι προςταςία των 

ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων. 

 Νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 

91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, τθσ 10θσ Ιουνίου 1991, για τθν πρόλθψθ χρθματοπιςτωτικοφ 

ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ 

Επίςθσ, αποκλείεται όποιοσ: 

 Βρίςκεται ςε πτϊχευςθ, εκκακάριςθ, παφςθ δραςτθριοτιτων, αναγκαςτικι διαχείριςθ, ι 

αναγκαςτικό ςυμβιβαςμό ι ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ που προκφπτει από παρόμοια 

διαδικαςία προβλεπόμενθ από τισ εκνικζσ, νομοκετικζσ και κανονιςτικζσ διατάξεισ 

 Εκκινικθ εναντίον του διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ, εκκακάριςθ αναγκαςτικισ διαχείριςθσ, 

πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ, ι οποιαδιποτε άλλθ παρόμοια διαδικαςία προβλεπόμενθ από τισ 

εκνικζσ, νομοκετικζσ και κανονιςτικζσ διατάξεισ, 

 Καταδικάςκθκε για αδίκθμα που αφορά τθν επαγγελματικι διαγωγι του παρζχοντοσ υπθρεςίεσ, 

βάςει απόφαςθσ θ οποία ζχει ιςχφ δεδικαςμζνου 

 Ζχει διαπράξει επαγγελματικό παράπτωμα, που μπορεί να διαπιςτωκεί με οποιοδιποτε μζςο από 

τισ ανακζτουςεσ αρχζσ 
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 Δεν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι των ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) ςφμφωνα με τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ όπου είναι 

εγκαταςτθμζνοσ ι ςφμφωνα με τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ 

 Δεν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του τισ ςχετικζσ με τθν πλθρωμι των φόρων και τελϊν 

ςφμφωνα με τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ 

 Είναι ζνοχοσ υποβολισ ψευδοφσ δθλϊςεωσ ι παραλείψεωσ υποβολισ των πλθροφοριϊν που 

απαιτοφνται κατϋ εφαρμογι του παρόντοσ Διαγωνιςμοφ. 

Επιςθμαίνεται ότι ςε περίπτωςθ υποβολισ κοινισ προςφοράσ οι λόγοι αποκλειςμοφ ιςχφουν για 

κακζναν από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθν προςφορά. Εάν ςυντρζχει λόγοσ αποκλειςμοφ και για ζναν 

μόνο ςυμμετζχοντα ςε κοινι προςφορά, τότε αποκλείεται θ υποβλθκείςα κοινι προςφορά. 

2. Οι προςφορζσ δεν πρζπεινα ζχουν ξζςματα, ςβθςίματα, προςκικεσ, διορκϊςεισ. Εάν υπάρχει ςτθν 

προςφορά οποιαδιποτε χειρόγραφθ προςκικθ ι διόρκωςθ, αυτι πρζπει να είναι κακαρογραμμζνθ 

και μονογραμμζνθ από τον νόμιμο εκπρόςωπο του προςφζροντα ι νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο 

πρόςωπο, θ δε Επιτροπι, κατά τον ζλεγχο, μονογράφει και ςφραγίηει τθν τυχόν διόρκωςθ ι 

προςκικθ.  

Η προςφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν ς` αυτι διορκϊςεισ που τθν κακιςτοφν αςαφι, κατά  τθν 

κρίςθ τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ του Διαγωνιςμοφ (Επιτροπι). 

3. Γίνονται δεκτζσ προςφορζσ για το ςφνολο των εργαςιϊν του παρόντοσ διαγωνιςμοφ, ςφμφωνα με 

τουσ όρουσ υποβολισ προςφορϊν. Δεν γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ, 

προςφορζσ που υποβάλλονται για τμιμα των εργαςιϊν του παρόντοσ διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, δεν 

γίνονται δεκτζσ αντιπροςφορζσ και εναλλακτικζσ προςφορζσ. Σε περίπτωςθ υποβολισ τουσ 

απορρίπτονται, ωσ απαράδεκτεσ. 

 

ΑΡΘΡΟ 9. ΙΧΤ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Οι προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ προςφζροντεσ ςτο διαγωνιςμόγια ενενιντα (90) θμζρεσ 

από τθν επομζνθ τθσ θμερομθνίασ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Ρροςφορζσ που κα αναφζρουν 

θμερομθνία λιξθσ ιςχφοσ μικρότερθ τθσ παραπάνω αναγραφόμενθσ, κα απορρίπτονται.Η ιςχφσ των 

προςφορϊν μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι, πριν 

από τθ λιξθ τουσ, κατ’ ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με ανωτζρω.  

Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα 

αποτελζςματα του διαγωνιςμοφ υποχρεωτικά ματαιϊνονται, εκτόσ εάν θ Ανακζτουςα Αρχι κρίνει 

αιτιολογθμζνα ότι θ ςυνζχιςθ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον,  οπότε οι 

ςυμμετζχοντεσ ςτον διαγωνιςμό μποροφν να επιλζξουν, είτε να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ, 

εφόςον τουσ ηθτθκεί εγγράφωσ, πριν τθν πάροδο του ανωτζρω ανωτάτου ορίου, παράταςθ τθσ 

προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία του διαγωνιςμοφ ςυνεχίηεται με 

όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ. 
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ΑΡΘΡΟ 10. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

1. Οι προςφορζσ κα είναι Ζγγραφεσ, ςτθν Ελλθνικι και μόνο γλϊςςα και κα κατατεκοφν μζςα ςε 

Σφραγιςμζνο Κφριο Φάκελο,ζξω από τον οποίο κα αναγράφονται ευκρινϊσ τα εξισ: 

 

 

 ΠΡΟ 

ΕΘΝΙΚΗ ΛΤΡΙΚΗ ΚΗΝΗ 

 

 

 

«ΦΑΚΕΛΟ ΠΡΟΦΟΡΑ» 

ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ   

(Ημερομθνία Διενζργειασ 13/01/2015) 

«Παροχι Τπθρεςιϊν υμβοφλου Σεχνικισ Τποςτιριξθσ» 

ςτο πλαίςιο του Τποζργου 5 

«Οργάνωςθ, διοίκθςθ και παρακολοφκθςθ υλοποίθςθσ τθσ Πράξθσ 

γ κφκλοσ παραςτάςεων»  

τθσ Πράξθσ«Η όπερα διαδραςτικά ςτα Δθμοτικά χολεία» ΑΠ1 

τουΕπιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ «ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ» 

 που ςυγχρθματοδοτοφνται  

από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ – Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο (ΕΚΣ) 

και από Εκνικοφσ Πόρουσ 

 

(ΠΡΟΟΧΗ: Να ΜΗΝ αποςφραγιςκεί από τθν Σαχυδρομικι Τπθρεςία ι το Πρωτόκολλο). 

(Η ανωτζρω ζκφραςη δεν θα αναγράφεται ςτουσ φακζλουσ Δικαιολογητικών - Σεχνικήσ Προςφοράσ και 

Οικονομικήσ Προςφοράσ όπωσ αυτοί παρατίθενται ςτην παροφςα διακήρυξη) 

 

2. Ο ανωτζρω κφριοσ φάκελοσ προςφοράσ κα περιζχει: 

A. ανεξάρτθτο Φάκελο Δικαιολογθτικϊν και Σεχνικισ Προςφοράσ με τισ ενδείξεισ του κφριου 

φακζλου προςφοράσ όπωσ παρατίκενται ςτθν παράγραφο 1 του παρόντοσ Άρκρου, εκτόσ τθσ φράςθσ 

«ΦΑΚΕΛΟΣ ΡΟΣΦΟΑΣ» θ οποία κα πρζπει να αντικαταςτακεί με τθν φράςθ «ΦΑΚΕΛΟΣ 

 

υμπλθρϊνονται τα ςτοιχεία 

του προςφζροντοσ: 

Ονοματεπϊνυμο φυςικοφ προςϊπου 

ι Επωνυμία νομικοφ προςϊπου , ζνωςθσ 

ι κοινοπραξίασ  οικονομικϊν φορζων 

Σαχυδρομικι διεφκυνςθ, Σθλζφωνο, 

Αρικμόσ τθλεομοιοτυπίασ 

και διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ 

ταχυδρομείου 
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ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ», ςε 1 (ζνα) πρωτότυπο και 1 (ζνα) αντίγραφο. Στο 

Ρρωτότυπο, κα αναγράφεται ςε κάκε ςελίδα του θ λζξθ «ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ» και αυτό κα είναι 

επικρατζςτερο του άλλου αντιτφπου ςε περίπτωςθ αςυμφωνίασ. Επίςθσ, όλεσ οι ςελίδεσ του 

ΡΩΤΟΤΥΡΟΥ, κα πρζπει να είναι μονογραμμζνεσ από τον νόμιμο εκπρόςωπο του προςφζροντα ι 

νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο πρόςωπο και να ζχουν ςυνεχι αρίκμθςθ.Ο ανωτζρω φάκελοσ κα πρζπει 

να περιζχει τθν τεχνικι προςφορά του προςφζροντα και ςε θλεκτρονικι μορφι (CD ι DVD  ΜΗ  

επανεγράψιμο). 

θμειϊνεται ότι: 

Α) ε εναρμόνιςη με την Πράξη Νομοθετικοφ Περιεχομζνου για «Ρυθμίςεισ κατεπειγόντων 

θεμάτων αρμοδιότητασ Τπουργείου Ανάπτυξησ, Ανταγωνιςτικότητασ, Τποδομών, Μεταφορών 

και Δικτφων, ....» (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012 Άρθρο 3, §5), όπου αναφζρονται ςτο παρόν άρθρο 

Τπεφθυνεσ Δηλώςεισ ωσ δικαιολογητικό αυτζσ θα πρζπει να φζρουν ημερομηνία εντόσ των 

τελευταίων 30 ημερολογιακών ημερών προ τησ καταληκτικήσ ημερομηνίασ υποβολήσ των 

προςφορών, ενώ δεν απαιτείται το γνήςιο τησ υπογραφήσ. 

Ο «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ» κα περιζχει: 

1. Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ 

α. Για τα νομικά πρόςωπα: 

 

Α/Α ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΟ 

1 

α) ΦΕΚ ςφςταςθσ 

β) Επικυρωμζνο αντίγραφο του ιςχφοντοσ καταςτατικοφ με τα ΦΕΚ ςτα οποία ζχουν 

δθμοςιευτεί όλεσ οι μζχρι ςιμερα τροποποιιςεισ αυτοφ ι επικυρωμζνο αντίγραφο 

κωδικοποιθμζνου καταςτατικοφ (εφόςον υπάρχει)  

γ) Ζγγραφα εκπροςϊπθςθσ  

δ) Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ διοικθτικισ /δικαςτικισ αρχισ περί τροποποιιςεων του 

καταςτατικοφ  

 

 

2 Φορολογικι ενθμερότθτα ςε ιςχφ 

3 Αςφαλιςτικι ενθμερότθτα ςε ιςχφ 
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Α/Α ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΟ 

4 

Τπεφκυνθ Διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 1599/1986 (Αϋ75), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, 

υπογεγραμμζνθ από τον νόμιμο εκπρόςωπο του οικονομικοφ φορζα, ςτθν οποία να 

αναγράφονται τα ςτοιχεία του διαγωνιςμοφ και αρικμόσ πρωτοκόλλου διακιρυξθσ και να 

δθλϊνεται ότι: 

α. Δεν εμπίπτει ςε κανζναν από τουσ λόγουσ αποκλειςμοφ για τθν ανάλθψθ του ζργου, όπωσ 

αυτοί αναλυτικά περιγράφονται ςτο άρκρο 8, παρ. 1.Β. τθσ Διακιρυξθσ 

β. Αποδζχεται ανεπιφφλακτα τουσ όρουσ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ  

γ. Η προςφορά ςυντάχκθκε ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ, των οποίων 

ζλαβε γνϊςθ 

δ. Η υποβαλλόμενθ προςφορά καλφπτει το ςφνολο του ζργου 

ε. Τα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτθν προςφορά είναι αλθκι και ακριβι 

ςτ. Ο προςφζρων δεν ζχει αποκλειςκεί από διαγωνιςμοφσ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου με 

απόφαςθ του Υπουργείου Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ και Ναυτιλίασ 

η. Ο προςφζρων δεν ζχει καταδικαςκεί για αδίκθμα που αφορά τθν επαγγελματικι του 

διαγωγι βάςει απόφαςθσ θ οποία ζχει ιςχφ δεδικαςμζνου, και ότι δεν ζχει διαπράξει 

επαγγελματικό παράπτωμα, που μπορεί να διαπιςτωκεί με οποιοδιποτε μζςο από τθν 

Ανακζτουςα Αρχι. 

Διευκρινίηεται ότι θ Υπεφκυνθ Διλωςθ υπογράφεται από τον Ρρόεδρο του Διοικθτικοφ 

Συμβουλίου και τον Διευκφνοντα Σφμβουλο για Α.Ε., τον Διαχειριςτι για Ο.Ε. ι Ε.Ε ι Ε.Ρ.Ε και 

ςε κάκε άλλθ περίπτωςθ από το νόμιμο εκπρόςωπο. Η αναφορά για μθ φπαρξθ αμετάκλθτθσ 

καταδικαςτικισ απόφαςθσ (περ. άρκρου 8 παρ.1.B. παραπάνω) αφορά τουσ ίδιουσ ωσ φυςικά 

πρόςωπα – εκπροςϊπουσ/ Δ. Συμβοφλουσ/ Διαχειριςτζσ τθσ εταιρείασ, κακϊσ τα νομικά 

πρόςωπα δεν υπζχουν ποινικι ευκφνθ.  

 

 

 

5 

Παρουςίαςθ του Προςφζροντοσ: 

 Βαςικά ςτοιχεία του Ρροςφζροντοσ (επωνυμία, νομικι μορφι, ζτοσ ίδρυςθσ, διεφκυνςθ, 

τθλζφωνο, FAX, όνομα αρμοδίου εκπροςϊπου για τθν προςφορά). 

 Σφντομο ιςτορικό και κφρια βιµατα ανάπτυξθσ τθσ εταιρείασ. 

 Ρεριγραφι τθσ οργανωτικισ δομισ-διοίκθςθσ του προςφζροντοσ και του ςυνόλου των 

δραςτθριοτιτων του προςφζροντοσ (οργανόγραμμα, εφροσ δραςτθριοτιτων, πελατολόγιο). 

 Ρεριγραφι μεγεκϊν προςωπικοφ του προςφζροντοσ (κατθγορίεσ προςωπικοφ, αρικμόσ 

απαςχολουμζνων, τίτλοι ςπουδϊν, ζτοσ πρόςλθψθσ).  
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Α/Α ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΟ 

 Συνοπτικι περιγραφι των διακζςιμων υποδομϊν  

 Σφντομθ περιγραφι διαδικαςίασ/ςυςτιματοσ διαςφάλιςθσ ποιότθτασ  

6 

Αναλυτικι περιγραφι του ζργου που καλφπτει τθν ελάχιςτθ απαίτθςθ τθσ παραγράφου 

8.1.Α. 

Σο ανωτζρω ζργο κα πρζπει να ςυνοδεφεται από αποδεικτικά ςτοιχεία ορκισ εκτζλεςθσ. 

Εάν ο «πελάτθσ» ιταν Δθμόςια Αρχι, ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία κα υποβλθκοφν πιςτοποιθτικά 

ςυνταςςόμενα ι κεωροφμενα από Αρμόδια Αρχι. Εάν ιταν ιδιωτικόσ φορζασ πιςτοποιθτικά 

που κα ςυνταχκοφν από τον ιδιωτικό φορζα. Δεδομζνου ότι τα ανωτζρω κα αποτελζςουν 

κριτιρια ςυμμετοχισ επί ποινι απόρριψθσ των Ρροςφορϊν των υποψθφίων, κα πρζπει τα 

ςχετικά ςτοιχεία να είναι όςο το δυνατόν πιο αναλυτικά και εμπεριςτατωμζνα ϊςτε να δίνουν 

ςαφι εικόνα τθσ επαγγελματικισ ικανότθτασ του Ρροςφζροντοσ ςε παρόμοιεσ με τισ 

ηθτοφμενεσ υπθρεςίεσ, αλλά και τθσ κάλυψθσ από τον Ρρςφζροντα των προδιαγραφϊν που 

ηθτοφνται από τθν διακιρυξθ. 

Διευκρινίηεται ότι: 

 Η Επιτροπι δφναται να ηθτιςει από τον υποψιφιο Ανάδοχο διευκρινίςεισ επί των ανωτζρω 

ςτοιχείων τεκμθρίωςθσ και οι υποψιφιοι υποχρεοφνται να τα παράςχουν μζςα ςε τρεισ (3) 

εργάςιμεσ θμζρεσ από τθν θμερομθνία που αυτά κα τουσ ηθτθκοφν εγγράφωσ. 

7 

Κατάλογο με τθν προτεινόμενθ ςτελζχωςθ τθσ Ομάδασ Ζργου, όπου κα περιγράφεται θ 

κζςθ τουσ ςτο προτεινόμενο οργανωτικό ςχιμα, οι ανκρωπομινεσ ςυμμετοχισ τουσ ςτο 

ςφνολο του ζργου, το  Κδρυμα απόκτθςθσ Ρτυχίου Ρανεπιςτθμιακισ ι Τεχνολογικισ 

Εκπαίδευςθσ, το ζτοσ απόκτθςθσ του Ρτυχίου, ο αρικμόσ των ετϊν επαγγελματικισ εμπειρίασ 

κακϊσ και μια ςφντομθ περιγραφι τθσ εμπειρίασ, όπου κα γίνεται αναφορά ςτα ςχετικά ζργα 

ςτα οποία ζχουν ςυμμετάςχει και από όπου τεκμθριϊνεται θ εν λόγω εμπειρία (περίοδοσ 

απαςχόλθςθσ, ρόλοσ ςτο Ζργο). 

Ο κατάλογοσ πρζπει να ζχει τθν ακόλουκθ μορφι: 

Α/Α ΟΝΟΜ/

ΝΤΜΟ 

ΘΕΗ ΣΟ 

ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΟ

ΧΗΜΑ 

Α/Μ 

ΤΜΜΕΣ

ΟΧΗ 

ΙΔΡΤΜΑ 

ΑΠΟΚΣΗΗ 

ΠΣΤΧΙΟΤ 

ΕΣΟ 

ΑΠΟΚΣΗΗ 

ΠΣΤΧΙΟΤ 

ΕΣΗ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

ΣΙΚΗ 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

ΤΝΣΟΜΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦ

Η 

ΕΠΑΓΓΕΛΜ

ΑΣΙΚΗ 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ         
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Α/Α ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΟ 

8 

Αναλυτικά βιογραφικά ςθμειϊματα των μελϊν τθσ Ομάδασ Ζργου. 

Η Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει ζγγραφα που να αποδεικνφουν τα 

δθλωκζντα ςτοιχεία τθσ Ρροςφοράσ του υποψθφίου αναδόχου.  

Από τα ανωτζρω δικαιολογθτικά 7 και 8κα πρζπει να προκφπτει επί ποινι αποκλειςμοφ θ 

κάλυψθ των ελάχιςτων απαιτιςεων των προτεινόμενων ςτελεχϊν τθσ Ομάδασ Ζργου, όπωσ 

αυτζσ αναφζρονται ςτο παρόν τεφχοσ Διακιρυξθσ και ειδικότερα ςτο Άρκρο 7, παρ. 1. τθσ 

παροφςασ Διακιρυξθσ. 

9 

Τπεφκυνεσ Δθλϊςεισ των ςτελεχϊν τθσ Ομάδασ Ζργου που δεν είναι μόνιμα ςτελζχθ του 

Προςφζροντα, με τθν οποίαδθλϊνουνότι: α) τα ςτοιχεία που ζχουν υποβάλλειείναι ακριβι 

και αλθκι, β) αποδζχονται ότι κα απαςχολθκοφν ςτο ζργο ςφμφωνα με τθ κζςθ τουσ ςτο 

οργανωτικό ςχιμα που περιγράφεται και γ) υπάρχει ςυμφωνία ςυνεργαςίασ για όλθ τθν 

προβλεπόμενθ διάρκεια του παρόντοσ ζργου και αποδζχονται τουσ όρουσ του παρόντοσ 

διαγωνιςμοφ. 

10 

Πιςτοποιθτικό τθσ κατά περίπτωςθ αρμόδιασ αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του υποψθφίου 

περί εγγραφισ ςε οικείο επαγγελματικό ι εμπορικό μθτρϊο υπό τουσ όρουσ που 

προβλζπονται ςτθν οικεία νομοκεςία δια τθσ οποίασ νομιμοποιείται για τθ ηθτοφμενθ παροχι 

υπθρεςιϊν. 

11 
Παραςτατικό εκπροςϊπθςθσ ςτισ περιπτϊςεισ που ο υποψιφιοσ ςυμμετζχει ςτο διαγωνιςμό 

με αντιπρόςωπό του. 

 

β. Για τα φυςικά πρόςωπα: 

 

Α/Α ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΟ 

1 Βεβαίωςθ ζναρξθσ επιτθδεφματοσ από τθν αρμόδια Οικονομικι Αρχι (Δ.Ο.Υ). 

2 Φορολογικι ενθμερότθτα ςε ιςχφ 

3 Αςφαλιςτικι ενθμερότθτα ςε ιςχφ 
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Α/Α ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΟ 

4 

ΤπεφκυνθΔιλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 1599/1986 (Αϋ75), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, 

υπογεγραμμζνθ από τον νόμιμο εκπρόςωπο του οικονομικοφ φορζα, ςτθν οποία να 

αναγράφονται τα ςτοιχεία του διαγωνιςμοφ και αρικμόσ πρωτοκόλλου διακιρυξθσ και να 

δθλϊνεται ότι: 

α. Δεν εμπίπτει ςε κανζναν από τουσ λόγουσ αποκλειςμοφ για τθν ανάλθψθ του ζργου, 

όπωσ αυτοί αναλυτικά περιγράφονται ςτο άρκρο 8, παρ. 1.Β. τθσ Διακιρυξθσ 

β. Αποδζχεται ανεπιφφλακτα τουσ όρουσ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ  

γ. Η προςφορά ςυντάχκθκε ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ, των οποίων 

ζλαβε γνϊςθ 

δ. Η υποβαλλόμενθ προςφορά καλφπτει το ςφνολο του ζργου 

ε. Τα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτθν προςφορά είναι αλθκι και ακριβι 

ςτ. Ο προςφζρων δεν ζχει αποκλειςκεί από διαγωνιςμοφσ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου με 

απόφαςθ του Υπουργείου Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ και Ναυτιλίασ 

η. Ο προςφζρων δεν ζχει καταδικαςκεί για αδίκθμα που αφορά τθν επαγγελματικι του 

διαγωγι βάςει απόφαςθσ θ οποία ζχει ιςχφ δεδικαςμζνου, και ότι δεν ζχει διαπράξει 

επαγγελματικό παράπτωμα, που μπορεί να διαπιςτωκεί με οποιοδιποτε μζςο από τθν 

Ανακζτουςα Αρχι. 

5 

φντομθ παρουςίαςθ του Προςφζροντα ςτθν οποία κα περιγράφεται θ δραςτθριότθτα, θ 

υποδομι, το απαςχολοφμενο προςωπικό κακϊσ και κάκε άλλο ςτοιχείο που, κατά τθν κρίςθ 

του προςφζροντα, ςτοιχειοκετεί τθν αξιοπιςτία του προςφζροντα και τθ δυνατότθτα του να 

αναλάβει τθν εκτζλεςθ του παρόντοσ ζργου. 

6 

Αναλυτικι περιγραφι του ζργου που καλφπτει τθν ελάχιςτθ απαίτθςθ τθσ παραγράφου 

8.1.Α. 

Σο ανωτζρω ζργο κα πρζπει να ςυνοδεφεται από αποδεικτικά ςτοιχεία ορκισ εκτζλεςθσ. 

Εάν ο «πελάτθσ» ιταν Δθμόςια Αρχι, ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία κα υποβλθκοφν 

πιςτοποιθτικά ςυνταςςόμενα ι κεωροφμενα από Αρμόδια Αρχι. Εάν ιταν ιδιωτικόσ φορζασ 

πιςτοποιθτικά που κα ςυνταχκοφν από τον ιδιωτικό φορζα. Δεδομζνου ότι τα ανωτζρω κα 

αποτελζςουν κριτιρια ςυμμετοχισ επί ποινι απόρριψθσ των Ρροςφορϊν των υποψθφίων, 

κα πρζπει τα ςχετικά ςτοιχεία να είναι όςο το δυνατόν πιο αναλυτικά και εμπεριςτατωμζνα 

ϊςτε να δίνουν ςαφι εικόνα τθσ επαγγελματικισ ικανότθτασ του Ρροςφζροντοσ ςε 

παρόμοιεσ με τισ ηθτοφμενεσ υπθρεςίεσ, αλλά και τθσ κάλυψθσ από τον Ρρςφζροντα των 

προδιαγραφϊν που ηθτοφνται από τθν διακιρυξθ. 
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Α/Α ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΟ 

Διευκρινίηεται ότι: 

 Η Επιτροπι δφναται να ηθτιςει από τον υποψιφιο Ανάδοχο διευκρινίςεισ επί των 

ανωτζρω ςτοιχείων τεκμθρίωςθσ και οι υποψιφιοι υποχρεοφνται να τα παράςχουν 

μζςα ςε τρεισ (3) εργάςιμεσ θμζρεσ από τθν θμερομθνία που αυτά κα τουσ ηθτθκοφν 

εγγράφωσ. 

7 

Κατάλογο με τθν προτεινόμενθ ςτελζχωςθ τθσ Ομάδασ Ζργου, όπου κα περιγράφεται θ 

κζςθ τουσ ςτο προτεινόμενο οργανωτικό ςχιμα, οι ανκρωπομινεσ ςυμμετοχισ τουσ ςτο 

ςφνολο του ζργου, το  Κδρυμα απόκτθςθσ Ρτυχίου Ρανεπιςτθμιακισ ι Τεχνολογικισ 

Εκπαίδευςθσ, το ζτοσ απόκτθςθσ του Ρτυχίου, ο αρικμόσ των ετϊν επαγγελματικισ 

εμπειρίασ κακϊσ και μια ςφντομθ περιγραφι τθσ εμπειρίασ, όπου κα γίνεται αναφορά ςτα 

ςχετικά ζργα ςτα οποία ζχουν ςυμμετάςχει και από όπου τεκμθριϊνεται θ εν λόγω 

εμπειρία (περίοδοσ απαςχόλθςθσ, ρόλοσ ςτο Ζργο). 

Ο κατάλογοσ πρζπει να ζχει τθν ακόλουκθ μορφι: 

 

 

Α/Α 

ΟΝΟΜ

/ΝΤΜ

Ο  

ΘΕΗ 

ΣΟΟΡΓΑΝΩΣΙ

ΚΟ 

ΧΗΜΑ 

 

Α/Μ 

ΤΜΜΕΣΟ

ΧΗ 

 

ΙΔΡΤΜΑ 

ΑΠΟΚΣΗΗ 

ΠΣΤΧΙΟΤ  

 

ΕΣΟ 

ΑΠΟΚΣΗΗ 

ΠΣΤΧΙΟΤ 

ΕΣΗ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙ

ΚΗ 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ  

ΤΝΣΟΜΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

ΣΙΚΗ 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ  

        

        

        
 

8 

Αναλυτικά βιογραφικά ςθμειϊματα των μελϊν τθσ Ομάδασ Ζργου. 

Η Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει ζγγραφα που να αποδεικνφουν τα 

δθλωκζντα ςτοιχεία τθσ Ρροςφοράσ του υποψθφίου αναδόχου.  

Από τα ανωτζρω δικαιολογθτικά 7 και 8κα πρζπει να προκφπτει επί ποινι αποκλειςμοφ θ 

κάλυψθ των ελάχιςτων απαιτιςεων των προτεινόμενων ςτελεχϊν τθσ Ομάδασ Ζργου, όπωσ 

αυτζσ αναφζρονται ςτο παρόν τεφχοσ Διακιρυξθσ και ειδικότερα ςτο Άρκρο 7, παρ. 1. τθσ 

παροφςασ Διακιρυξθσ. 
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Α/Α ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΟ 

9 

Τπεφκυνεσ Δθλϊςεισ των ςτελεχϊν τθσ Ομάδασ Ζργου που δεν είναι μόνιμα ςτελζχθ του 

Προςφζροντα, με τθν οποίαδθλϊνουνότι: α) τα ςτοιχεία που ζχουν υποβάλλειείναι ακριβι 

και αλθκι, β) αποδζχονται ότι κα απαςχολθκοφν ςτο ζργο ςφμφωνα με τθ κζςθ τουσ ςτο 

οργανωτικό ςχιμα που περιγράφεται και γ) υπάρχει ςυμφωνία ςυνεργαςίασ για όλθ τθν 

προβλεπόμενθ διάρκεια του παρόντοσ ζργου και αποδζχονται τουσ όρουσ του παρόντοσ 

διαγωνιςμοφ. 

10 

Πιςτοποιθτικό τθσ κατά περίπτωςθ αρμόδιασ αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του 

υποψθφίου περί εγγραφισ ςε οικείο επαγγελματικό ι εμπορικό μθτρϊο υπό τουσ όρουσ 

που προβλζπονται ςτθν οικεία νομοκεςία δια τθσ οποίασ νομιμοποιείται για τθ ηθτοφμενθ 

παροχι υπθρεςιϊν. 

11 
Παραςτατικό εκπροςϊπθςθσ ςτισ περιπτϊςεισ που ο υποψιφιοσ ςυμμετζχει ςτο 

διαγωνιςμό με αντιπρόςωπό του. 

 

γ. Για τισ ενϊςεισ/ κοινοπραξίεσ: 

 

Α/Α ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΟ 

1 
Σα δικαιολογθτικά των ςθμείων α. και β. του παρόντοσ άρκρου, κατά περίπτωςθ, 

κακϊσ και τα αναφερόμενα παρακάτω, για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ ι τθσ κοινοπραξίασ. 

2 
Πρακτικό Απόφαςθσ του διοικοφντοσ οργάνου του νομικοφ προςϊπου, με το οποίο 

εγκρίνεται θ ςφμπραξθ με τισ λοιπζσ εταιρείεσ, μζλθ τθσ ζνωςθσ/ κοινοπραξίασ. 

3 

υμφωνθτικό ςυνεργαςίασ των ςυμμετεχόντων με το οποίο δθλϊνουν από κοινοφ ότι 

αναλαμβάνουν αλλθλεγγφωσ και εισ ολόκλθρον τθν ευκφνθ από τθ ςυμμετοχι τουσ 

ςτον διαγωνιςμό και τθν ευκφνθ για τθν παροχι των υπθρεςιϊν, ορίηεται ο 

εκπρόςωποσ τθσ ζνωςθσ ι τθσ κοινοπραξίασ και αναφζρεται, επί ποινι αποκλειςμοφ, 

το ποςοςτό ςυμμετοχισ κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ ςε αυτι. 

 

2. Σεχνικι Προςφορά 

Δεδομζνου ότι θ Τεχνικι Ρροςφορά ζχει βαρφνουςα ςθμαςία για τθν κατακφρωςθ του διαγωνιςμοφ, 

κα πρζπει τα ςτοιχεία που ηθτοφνται, να αποδίδονται όςο το δυνατόν πιο αναλυτικά και 

εμπεριςτατωμζνα, ϊςτε να δίνουν ςαφι εικόνα ότι ο προςφζρων ζχει κατανοιςει το ζργο που 

καλείται να αναλάβει και θ μεκοδολογία που προτείνει καλφπτει τισ ανάγκεσ του ζργου. 
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Οι προςφζροντεσ κα πρζπει να ςυντάξουν τθν Τεχνικι Ρροςφορά τουσ κατά τρόπο που να αποτυπϊνει 

με ςαφινεια τον τρόπο και τα μζςα με τα οποία κα υλοποιιςουν το ζργο, και κα προτείνουν το 

κατάλλθλο οργανωτικό ςχιμα και το ανκρϊπινο δυναμικό που κα αξιοποιιςουν, ζτςι ϊςτε να 

διαςφαλίηεται θ αποτελεςματικι, ποιοτικά ορκι και ζγκαιρθ εκπόνθςθ του ζργου που κα αναλάβουν. 

Τονίηεται ιδιαίτερα ότι οι Τεχνικζσ Ρροςφορζσ δεν πρζπει να ζχουν καμία απολφτωσ άμεςθ ι ζμμεςθ 

αναφορά ςτα οικονομικά ςτοιχεία των Ρροςφορϊν. Σε περίπτωςθ που διαπιςτωκεί κάτι τζτοιο, θ 

προςφορά αποκλείεται από περαιτζρω αξιολόγθςθ κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ Επιτροπισ. 

 

Οι Σεχνικζσ Προςφορζσ των ςυμμετεχόντων κα πρζπει να περιλαμβάνουν τισ παρακάτω  δφο (2) 

ενότθτεσ, τα περιεχόμενα των οποίων περιγράφονται ςτθν ςυνζχεια: 

Ενότθτα Α: Προςζγγιςθ και μεκοδολογία υλοποίθςθσ του Ζργου 

Ενότθτα Β: Οργάνωςθ και Διοίκθςθ του Ζργου 

Η Ενότθτα Α«Προςζγγιςθ και μεκοδολογία υλοποίθςθσ του Ζργου»καπρζπει να περιζχει αναλυτικι 

περιγραφι του τρόπου με τον οποίο ο υποψιφιοσ ςκοπεφει να προςεγγίςει και να υλοποιιςει το 

Ζργο. 

Ειδικότερα θ ενότθτα κα περιλαμβάνει τουλάχιςτον τα ακόλουκα: 

(1) Διατφπωςθ τθσ ολοκλθρωμζνθσ αντίλθψθσ του υποψθφίου για τουσ ςτόχουσ, το περιβάλλον και 

το αντικείμενο του Ζργου, λαμβάνοντασ υπόψθ το πλαίςιο αναφοράσ του Ζργου, τισ ανάγκεσ τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ και τισ ειδικζσ απαιτιςεισ και χαρακτθριςτικά των υπθρεςιϊν που κα 

προςφερκοφν. 

(2) Διατφπωςθ τθσ γενικισ μεκοδολογικισ προςζγγιςθσ για τθν υλοποίθςθ του ζργου, των βαςικϊν 

μεκοδολογιϊν, προτφπων, τεχνικϊν μζςων και εργαλείων που, από τθ φφςθ του αντικειμζνου 

του Ζργου, κα πρζπει να χρθςιμοποιθκοφν από τον Ανάδοχο και αναφορά του τρόπου 

εφαρμογισ τουσ. 

(3) Ανάλυςθ του Ζργου ςε πακζτα εργαςίασ και δραςτθριότθτεσ, ςφμφωνα με τθν αντίλθψθ και τθ 

μεκοδολογία του υποψθφίου.  

(4) Αναλυτικι περιγραφι των Ραραδοτζων κάκε φάςθσ, πακζτου εργαςίασ και δραςτθριότθτασ.  

(5) Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα εκπόνθςθσ των πακζτων εργαςίασ, δραςτθριοτιτων και αντίςτοιχων 

παραδοτζων.  

(6) Ανάλυςθ των τυχόν ειδικϊν προχποκζςεων – κρίςιμων παραγόντων επιτυχίασ που ςχετίηονται 

με τα χρονικά, ποςοτικά και ποιοτικά χαρακτθριςτικά των προσ παροχι υπθρεςιϊν και 

διατφπωςθ τθσ μεκοδολογίασ και του τρόπου κάλυψθσ των προχποκζςεων αυτϊν. 

 

Η Ενότθτα Β «Οργάνωςθ και Διοίκθςθ του Ζργου» περιζχει τουλάχιςτον τα εξισ επιμζρουσ ςτοιχεία : 

(1) Αναλυτικι περιγραφι Οργανωτικοφ Σχιματοσ τθσ Ομάδασ Ζργου που κα ςυςτιςει ο Ανάδοχοσ 

για τθν εκτζλεςθ του Ζργου του Συμβοφλου Τεχνικισ Υποςτιριξθσ 
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(2) Γενικι περιγραφι των λειτουργιϊν και των ρόλων που κα επιτελζςουν τα επιμζρουσ όργανα που 

κα εμφανίηονται ςτο προθγοφμενο οργανωτικό ςχιμα (1). 

(3) Ρρόταςθ του ςυςτιματοσ διοίκθςθσ του ζργου, που κα περιλαμβάνει το οργανωτικό ςχιμα και 

τισ ςχζςεισ των οργάνων διοίκθςθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ςε ςχζςθ προσ τα αντίςτοιχα όργανα 

του Υποψθφίου κακϊσ και το ςφςτθμα ςυντονιςμοφ και επικοινωνίασ μεταξφ τουσ. 

(4) Ρίνακεσ προβλεπόμενθσ απαςχόλθςθσ των ςτελεχϊν τθσ Ομάδασ Ζργου του Υποψθφίου ανά 

πακζτο εργαςίασ/δραςτθριότθτα, με  τθν ακόλουκθ δομι: 

 Ονοματεπϊνυμο ςτελζχουσ  

 Θζςθ ςτο οργανωτικό ςχιμα του υποψθφίου Αναδόχου 

 Σφντομθ αναφορά ςε αρμοδιότθτεσ – κακικοντα ανά Ρακζτο Εργαςίασ/Δραςτθριότθτα 

 Εκτίμθςθ απαςχόλθςθσ ςε ανκρωπομινεσ (Α/Μ) μζχρι και δεφτερο δεκαδικό ψθφίο. 

 

ΣΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΧΟΛΗΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΤ 

ΟΝΟΜΑ - 

ΕΠΩΝΤΜΟ  

ΘΕΗ ΣΟ 

ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΟ 

ΧΗΜΑ 

ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΕ – ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ (Πακζτα 

Εργαςίασ/Δραςτθριότθτεσ) 

ΑΠΑΧΟΛΗΗ 

ΣΟ ΕΡΓΟ Ε 

Α/ΜΗΝΕ 

    

    

φνολο Α/Μ  

 

Β. Η οικονομική προςφορά θα υποβληθεί ςε ςφραγιςμένο φάκελο οικονομικήσ προςφοράσ εντόσ 

του κφριου φακέλου προςφοράσ, ζξω από τον οποίο κα αναγράφονται οι ενδείξεισ του κφριου 

φακζλου προςφοράσ, εκτόσ τθσ φράςθσ «ΦΑΚΕΛΟΣ ΡΟΣΦΟΑΣ» θ οποία κα πρζπει να 

αντικαταςτακεί με τθν φράςθ «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ» 

Η οικονομικι προςφορά του προςφζροντα κα  περιλαμβάνει τον Πίνακα Οικονομικισ 

Προςφοράσ,ςφμφωνα με το υπόδειγμα που παρατίκεται κατωτζρω και κα υποβλθκεί ςε ζνα (1) 

πρωτότυπο και ζνα (1) αντίγραφο.  

Στο Ρρωτότυπο, κα αναγράφεται ςε κάκε ςελίδα του θ λζξθ «ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ»  και αυτό κα είναι 

επικρατζςτερο του άλλου αντιτφπου ςε περίπτωςθ αςυμφωνίασ. Επίςθσ, όλεσ οι ςελίδεσ του 

ΡΩΤΟΤΥΡΟΥ, κα πρζπει να είναι μονογραμμζνεσ από τον νόμιμο εκπρόςωπο του προςφζροντα ι 

νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο πρόςωπο και να ζχουν ςυνεχι αρίκμθςθ. Ο ανωτζρω φάκελοσ κα πρζπει να 

περιζχει τθν οικονομικι προςφορά του προςφζροντα και ςεθλεκτρονικι μορφι (CD ι DVD ΜΗ 

επανεγράψιμο). 

Οικονομικι Ρροςφορά:  



22 
 

 Ρου κζτει όρο αναπροςαρμογισ τιμϊν κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του 

προςφζροντοσ, ι ςε περίπτωςθ παράταςθσ τθσ ιςχφοσ αυτισ, κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ και 

υλοποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ ι ςε περίπτωςθ παράταςθσ ι μετάκεςθσ του χρονοδιαγράμματοσ 

αυτισ, 

 Από τθν οποία δεν προκφπτουν με ςαφινεια οι επιμζρουσ προςφερόμενεσ τιμζσ ι θ ςυνολικι τιμι 

προςφοράσ, λόγω ςφάλματοσ του προςφζροντα,  

 Τθσ οποία θ ςυνολικι τιμι άνευ και ςυμπεριλαμβανομζνου του αναλογοφντοσ Φ.Ρ.Α. υπερβαίνει 

τον προχπολογιςμό του  διαγωνιςμοφ, όπωσ αυτόσ  περιγράφεται ςτο άρκρο4 τθσ παροφςασ 

Διακιρυξθσ, 

απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ με απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, φςτερα από ειςιγθςθ τθσ 

Επιτροπισ. 

Ο πίνακασ οικονομικισ προςφοράσ που υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει ο προςφζρων επί ποινι 

αποκλειςμοφ, κα πρζπει να ςυμπλθρωκεί με βάςθ τα όςα ορίηονται ςτο παρόν άρκρο, κακϊσ, και με 

βάςθ κάκε άλλο ςτοιχείο που περιλαμβάνεται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ και αφορά ςτθ διαμόρφωςθ 

τθσ οικονομικισ προςφοράσ. 

Ο πίνακασ οικονομικισ προςφοράσ κα πρζπει να περιζχει τα ακόλουκα ςτοιχεία και να ζχει τθν 

κατωτζρω μορφι: 

Πίνακασ ΟικονομικισΠροςφοράσ 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΣΙΜΗ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΦΟΡΑ ΧΩΡΙ Φ.Π.Α. 

Ολογράφωσ (ευρϊ) και αρικμθτικϊσ (€) 

ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΟΟ ΣΟΤ 

ΑΝΑΛΟΓΟΤΝΣΟ Φ.Π.Α.  
Ολογράφωσ (ευρϊ) και αρικμθτικϊσ (€) 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΣΙΜΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΤ 

ΣΟΤ ΑΝΑΛΟΓΟΤΝΣΟ 

Φ.Π.Α. 

Ολογράφωσ (ευρϊ) και αρικμθτικϊσ (€) 

 

Επιςθμαίνεται, ότι θ ςυνολικι τιμι οικονομικισ προςφοράσ περιλαμβάνει όλα τα ζξοδα 

περιλαμβανομζνων των φόρων, τελϊν, λοιπϊν εξόδων κλπ. 

Η Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτοιχεία απαραίτθτα 

για τθν τεκμθρίωςθ των προςφερόμενων τιμϊν, οι δε προςφζροντεσ υποχρεοφνται να παρζχουν αυτά. 
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ΑΡΘΡΟ 11. ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν ορίηεται θ 13θ-01-2015, θμζρα Σρίτθ και μζχρι τισ 

12:00 ςτο πρωτόκολλο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, Διεφκυνςθ: Πανεπιςτθμίου 39, Σ.Κ. 105 64 Ακινα, 

3οσ όροφοσ. 

Οι προςφορζσ, μπορεί να αποςτζλλονται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι με οποιοδιποτε τρόπο και κα 

παραλαμβάνονται από το εν λόγω γραφείο, όπου και κα πρωτοκολλοφνται, με τθν απαραίτθτθ όμωσ 

προχπόκεςθ, ότι αυτζσ κα περιζρχονται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι μζχρι και τθν ανωτζρω καταλθκτικι 

θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν.  

Στισ περιπτϊςεισ που οι υποβαλλόμενεσ ι οι ταχυδρομικά αποςτελλόμενεσ προςφορζσ δεν τθροφν τα 

οριηόμενα από τθ παροφςα Διακιρυξθ, δεν λαμβάνονται υπόψθ.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 12. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

1. Το Ζργο κα ανατεκεί με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 

προςφορά, θ οποία κα προκφψει από τθν ςτάκμιςθ τθσ βακμολόγθςθσ των κριτθρίων αξιολόγθςθσ 

των προςφορϊν. Για τθν επιλογι τθσ πλζον ςυμφζρουςασ προςφοράσ κα αξιολογθκοφν μόνο οι 

προςφορζσ που είναι παραδεκτζσ ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ . 

2. Η Τεχνικι Ρροςφορά βακμολογείται με ςυντελεςτι βαρφτθτασ 80% και θ οικονομικι προςφορά με 

ςυντελεςτι 20%. 

3. Οι Τεχνικζσ Ρροςφορζσ αξιολογοφνται με βάςθ τα κριτιρια και τουσ αντίςτοιχουσ ςυντελεςτζσ 

βαρφτθτασ που παρουςιάηονται ςτον πίνακα που ακολουκεί: 

Τα κριτιρια αξιολόγθςθσ των Τεχνικϊν Ρροςφορϊν οργανϊνονται ςε δφο ομάδεσ με ςυγκεκριμζνουσ 

ςυντελεςτζσ βαρφτθτασ, όπωσ παρουςιάηεται ςτον Ρίνακα που ακολουκεί. 

 

Κριτιρια  Αξιολόγθςθσ Σεχνικισ Προςφοράσ 

 

Α/Α Κριτιρια 

υντελεςτισ 

Βαρφτθτασ 

(ςi) 

Βακμόσ 

Κριτθρίου 

(βi) 

Α. Προςζγγιςθ και Μεκοδολογία Τλοποίθςθσ Ζργου (60%) 

Α.1 

Σαφινεια τθσ πρόταςθσ και κατανόθςθ του 

αντικειμζνου, των ςτόχων και των ειδικϊν 

απαιτιςεων του ζργου. 

15%  

Α.2 Ροιότθτα και πλθρότθτα τθσ μεκοδολογικισ 20%  
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Α/Α Κριτιρια 

υντελεςτισ 

Βαρφτθτασ 

(ςi) 

Βακμόσ 

Κριτθρίου 

(βi) 

προςζγγιςθσ και των προτεινόμενων εργαλείων 

υλοποίθςθσ του Ζργου. 

Α.3 

Σαφινεια των πακζτων εργαςίασ και των 

παραδοτζων του Ζργου κακϊσ και ςαφισ 

περιγραφι και αξιοπιςτία του 

χρονοδιαγράμματοσ.  

25%  

Β. Οργάνωςθ – Διοίκθςθ του Ζργου (40%) 

Β.1 

Επάρκεια τθσ προτεινόμενθσ οργανωτικισ 

δομισ για τθν κάλυψθ των ειδικϊν απαιτιςεων 

του ζργου. Βακμόσ εξειδίκευςθσ των 

αρμοδιοτιτων / κακθκόντων των ςτελεχϊν τθσ 

ομάδασ ζργου ςε αντιςτοιχία με τθν ειδικι 

εμπειρία τουσ. 

30%  

Β.2 

Αποτελεςματικότθτα του ςυςτιματοσ διοίκθςθσ 

του ζργου και του ςυςτιματοσ επικοινωνίασ με 

τουσ εμπλεκόμενουσ ςτθν υλοποίθςθ τθσ 

Ρράξθσ. 

10%  

ΤΝΟΛΟ 100%  

 

Ο βακμόσ αξιολόγθςθσ τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ, προκφπτει ωσ ακολοφκωσ: 

TBi = Bi/maxB 

Ππου  

TBi = βακμόσ αξιολόγθςθσ τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ του προςφζροντοσ (κα ςτρογγυλοποιείται ςτα δφο 

(2) δεκαδικά ψθφία) 

maxΒ= θ ςυνολικι βακμολογία τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ του υποψθφίου με τθ μεγαλφτερθ 

βακμολογία 

Βi = θ ςυνολικι βακμολογία των κριτθρίων τθσ αξιολόγθςθσ τθσ τεχνικισ προςφοράσ του 

προςφζροντοσ 

Το Βi προκφπτει από τον ακόλουκο τφπο : 

Βi = *(βi * ςi) * ςοi] 

με τθν ακόλουκθ μεκοδολογία : 
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Για κάκε κριτιριο του ανωτζρω πίνακα πολλαπλαςιάηεται ο βακμόσ που λαμβάνει θ τεχνικι 

προςφορά ςτο κριτιριο αυτό επί το ςυντελεςτι βαρφτθτασ (ςi) και το αποτζλεςμα πολλαπλαςιάηεται 

με το ςυντελεςτι βαρφτθτασ τθσ ομάδασ (ςοi) ςτθν οποία ανικει το ςυγκεκριμζνο κριτιριο.  

Με τον τρόπο αυτό προκφπτει θ βακμολογία κάκε κριτθρίου τθσ τεχνικισ προςφοράσ. Από τθν 

άκροιςθ των επιμζρουσ βακμολογιϊν όλων των κριτθρίων προκφπτει θ ςυνολικι βακμολογία Βi των 

κριτθρίων τθσ τεχνικισ αξιολόγθςθσ του προςφζροντοσ. Σθμειϊνεται ότι κάκε κριτιριο βακμολογείται 

ςτο ακζραιο.  

Η βακμολόγθςθ κάκε ςτοιχείου αξιολόγθςθσ γίνεται ωσ εξισ: 

0         Πταν θ ςυγκεκριμζνθ προςφορά κρίνεται απαράδεκτθ ωσ προσ το ςυγκεκριμζνο κριτιριο 

1 - 4    Πταν θ ςυγκεκριμζνθ προςφορά κρίνεται ελλιπισ ωσ προσ το ςυγκεκριμζνο κριτιριο 

5 - 8    Πταν θ ςυγκεκριμζνθ προςφορά κρίνεται ικανοποιθτικι ωσ προσ το ςυγκεκριμζνο 

κριτιριο 

9 - 10  Πταν θ ςυγκεκριμζνθ προςφορά κρίνεται εξαίρετθ ωσ προσ το ςυγκεκριμζνο κριτιριο. 

Μία προςφορά χαρακτθρίηεται : 

1. Απαράδεκτθ ωσ προσ το ςυγκεκριμζνο κριτιριο όταν θ ανταπόκριςι τθσ ςτισ προδιαγραφζσ 

και τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ του ςυγκεκριμζνου κριτθρίου, είτε δεν υφίςταται, είτε κεωρείται 

ακατάλλθλθ για το ζργο 

2. Ελλιπισ ωσ προσ το ςυγκεκριμζνο κριτιριο όταν θ ανταπόκριςι τθσ καλφπτει ςτοιχειωδϊσ τισ 

προδιαγραφζσ και τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ του ςυγκεκριμζνου κριτθρίου 

3. Ικανοποιθτικι ωσ προσ το ςυγκεκριμζνο κριτιριο όταν θ ανταπόκριςι τθσ καλφπτει πλιρωσ τισ 

προδιαγραφζσ και τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ του ςυγκεκριμζνου κριτθρίου 

4. Εξαίρετθ ωσ προσ το ςυγκεκριμζνο κριτιριο όταν θ ανταπόκριςι τθσ καλφπτει πλιρωσ τισ 

προδιαγραφζσ και τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ του ςυγκεκριμζνου κριτθρίου και προςφζρει 

επιπλζον δυνατότθτεσ χριςιμεσ για το ζργο. 

 

4. Για κάκε προςφζροντα κα υπολογιςτεί ο βακμόσ αξιολόγθςθσ τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ ωσ εξισ:  

ΟΒi  = min OΠ/OΠi 

Ππου  

ΟΒi = θ βακμολογία τθσ Οικονομικισ βακμολογίασ του προςφζροντοσ  

OΠ = θ μικρότερθ οικονομικι προςφορά μεταξφ όλων των προςφερόντων 

OΠi = θ οικονομικι προςφορά του προςφζροντοσ  

Ο Συνολικόσ Βακμόσ (ΣΒ) για κάκε προςφζρων υπολογίηεται με βάςθ τον τφπο : 

Βi = [(TBi) x 80] +[OBi x 20] 
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Ππου  

Βi = θ ςυνολικι βακμολογία του προςφζροντοσ  

TBi = θ Τεχνικι βακμολογία του προςφζροντοσ (ςτρογγυλοποιείται ςτα δφο (2) δεκαδικά ψθφία) 

ΟΒi = θ βακμολογία τθσ Οικονομικισ βακμολογίασ του προςφζροντοσ (ςτρογγυλοποιείται ςτα δφο (2) 

δεκαδικά ψθφία) 

Επικρατζςτερθ είναι θ προςφορά με το μεγαλφτερο Βi.  

Ρροςφορζσ που τελικά υπολογίηονται να ζχουν ίςουσ ΣΒi, κεωροφνται ωσ ιςόβακμεσ. Οι ιςόβακμεσ 

προςφορζσ κατατάςςονται κατά φκίνουςα ςειρά τθσ τεχνικισ βακμολογίασ. 

Με βάςθ τθν τελικι κατάταξθ των προςφορϊν ςφμφωνα με το Βi, ο διαγωνιςμόσ κατακυρϊνεται 

ςτον προςφζροντα του οποίου θ προςφορά ζχει το μεγαλφτερο Βii.  

Η αξιολόγθςθ των προςφορϊν κα πραγματοποιθκεί αποκλειςτικά και μόνο με βάςθ τα ανωτζρω 

κριτιρια. 

Σθμειϊνεται ότι δε γίνονται δεκτζσ και αποκλείονται του διαγωνιςμοφ οικονομικζσ προςφορζσ που 

προςφζρουν ζκπτωςθ μεγαλφτερθ του 10% επί του προχπολογιςμοφ δθμοπράτθςθσ του ζργου, 

εφόςον δεν είναι επαρκϊσ τεκμθριωμζνθ. Τοφτο ςθμαίνει ότι, ςτθν περίπτωςθ όπου θ ζκπτωςθ 

υπερβαίνει το 10%, κα πρζπει : 

 Να ςυνοδεφεται θ οικονομικι προςφορά από αναλυτικό προχπολογιςμό του κόςτουσ ςτο 

κατϊτερο δυνατό επίπεδο ανάλυςθσ. 

 Να καταδεικνφεται και τεκμθριϊνεται αναλυτικά, για κάκε επιμζρουσ επίπεδο ανάλυςθσ, θ 

μείωςθ του κόςτουσ, που διαμορφϊνει τθν ςυνολικι ζκπτωςθ. 

 Η παραπάνω μείωςθ του κόςτουσ να μθν οφείλεται ςε καμία ζμμεςθ ι άμεςθ χρθματοδότθςθ από 

οποιαδιποτε πθγι του δθμόςιου ι ιδιωτικοφ τομζα. 

Οι προςφζροντεσ που κα υποβάλουν οικονομικι προςφορά υπό όρουσ ι αόριςτθ ι μθ αντιςτοιχοφςα 

ςτα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ τουσ, κα αποκλείονται. 

Αντιπροςφορά ι τροποποίθςθ τθσ προςφοράσ ι προςφορά για μζροσ του ηθτουμζνου ζργου ι 

πρόταςθ που κατά τθν κρίςθ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ εξομοιϊνεται με αντιπροςφορά είναι 

απαράδεκτθ και δεν λαμβάνεται υπόψθ. 

Ρροςφορζσ με, κατά τθν κρίςθ τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ του Διαγωνιςμοφ, γενικζσ 

και αςαφείσ απαντιςεισ, κα αποκλείονται από περαιτζρω αξιολόγθςθ. 

Ρροςφορζσ, που κατά τθν κρίςθ τθσ Επιτροπισ είναι ελλιπείσ, υπό αίρεςθ, όρουσ ι κα ςυνδυάηονται 

με προχποκζςεισ άςχετεσ με τουσ ςκοποφσ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ, αποκλείονται από περαιτζρω 

αξιολόγθςθ. 

Μετά τθν κατάκεςθ τθσ προςφοράσ, επί νομίμωσ υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν, οι προςφζροντεσ 

παρζχουν διευκρινίςεισ μόνο όταν αυτζσ ηθτοφνται από τθν Επιτροπι είτε κατά τθν ενϊπιον τουσ 

διαδικαςία,  είτε κατόπιν εγγράφου τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, μετά τθν ςχετικι ειςιγθςθ τθσ ανωτζρω 

Επιτροπισ. Από τισ διευκρινίςεισ, οι οποίεσ παρζχονται, ςφμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται 
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υπόψθ μόνο εκείνεσ που αναφζρονται ςτα ςθμεία για τα οποία υποβλικθκε ςχετικό αίτθμα από το 

αρμόδιο όργανο. 

 

ΑΡΘΡΟ 13. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ - ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

1. Ο Διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί ςτισ 13-01-2015, θμζρα Σρίτθ και ϊρα 14:00 από τθν Επιτροπι, ςτο 

χϊρο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, Διεφκυνςθ:  Πανεπιςτθμίου 39, Σ.Κ. 10564 Ακινα – 3οσ όροφοσ,  

Ο Διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί ςφμφωνα με όςα αναφζρονται ςτο παρόν τεφχοσ Διακιρυξθσ. 

Κατόπιν ζκδοςθσ ςχετικισ διοικθτικισ πράξθσ, κα ςυγκροτθκεί τριμελισ Επιτροπι, θ οποία, αφοφ 

παραλάβει τισ υποβλθκείςεσ προςφορζσ από τθν Ανακζτουςα Αρχι, κα πραγματοποιιςει τθν 

αποςφράγιςθ  και τθν αξιολόγθςθ αυτϊν .  

2.Η αξιολόγθςθ των Ρροςφορϊν πραγματοποιείται ςε δφο (2) ςτάδια ςφμφωνα με τθ διαδικαςία που 

περιγράφεται παρακάτω. 

- Αποςφράγιςθ και ζλεγχοσ κφριου φακζλου προςφοράσ - Αποςφράγιςθ και ζλεγχοσ φακζλου 

«Δικαιολογθτικά – Σεχνικι Προςφορά» και ζλεγχοσ πλθρότθτασ και αξιολόγθςθ φακζλου 

«Δικαιολογθτικά – Σεχνικι Προςφορά» 

- Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ φακζλου «Οικονομικι Προςφορά» - τελικι βακμολόγθςθ - 

επιλογι αναδόχου. 

3. Η αποςφράγιςθ των φακζλων των προςφορϊν γίνεται ςε δθμόςια ςυνεδρίαςθ τθσ Επιτροπισ, 

παρουςία των προςφερόντων ι των νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων του, εφόςον το 

επικυμοφν. Ο ζλεγχοσ των ςτοιχείων των επιμζρουσ φακζλων γίνεται ςε κλειςτζσ ςυνεδριάςεισ. 

4. Η Επιτροπι ελζγχει το φάκελο δικαιολογθτικϊν – τεχνικισ προςφοράσ για τθ ςυμμόρφωςθ προσ 

τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και ςτθ ςυνζχεια ςυντάςςει  ςχετικό πρακτικό.  

5. Στθ ςυνζχεια θ Επιτροπι αποςφραγίηει τον φάκελο των οικονομικϊν προςφορϊν των υποψθφίων, 

για τουσ οποίουσ δεν διαπιςτϊνει λόγο αποκλειςμοφ από τον παραπάνω ζλεγχο και ειςθγείται για τον 

Ανάδοχο προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι, ςυντάςςοντασ ςχετικό πρακτικό. 

6. Μετά τουσ ελζγχουσ των επιμζρουσ ςταδίων θ Ανακζτουςα Αρχι εκδίδει μία απόφαςθ με τθν οποία 

εγκρίνει  κατά ςειρά τα πρακτικά τθσ επιτροπισ, αποφαίνεται αναλόγωσ και αποφαςίηει τθν ανάκεςθ 

ςτον Ανάδοχο ορίηοντασ και το ςχετικό τίμθμα τθσ προμικειασ. τουσ υποψιφιουσ κοινοποιείται 

μόνο αυτι θ απόφαςθ με ςυνθμμζνα τα πρακτικά τθσ Επιτροπισ διενζργειασ και μετά υπογράφεται 

θ ςφμβαςθ με τον Ανάδοχο. 

 

ΑΡΘΡΟ 14. ΕΝΣΑΕΙ 

Ενςτάςεισ υποβάλλονται για τουσ λόγουσ και με τθ διαδικαςία που προβλζπεται από το άρκρο 15 του 

Ρ.Δ. 118/2007. 
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ΑΡΘΡΟ 15. ΜΑΣΑΙΩΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

Η Ανακζτουςα αρχι διατθρεί το δικαίωμα να αποφαςίςει κατόπιν τθσ ςχετικισ αιτιολογθμζνθσ 

γνωμοδότθςθσ τθσ Επιτροπισ:  

1. Τθ ματαίωςθ του διαγωνιςμοφ και τθν επανάλθψι του με τροποποίθςθ ι μθ των όρων και των 

προδιαγραφϊν τθσ Διακιρυξθσ . 

2. Τθ ματαίωςθ των αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ και προςφυγι ςτθν διαδικαςία τθσ 

διαπραγμάτευςθσ, όταν ςυντρζχει λόγοσ επείγοντοσ που δεν οφείλεται ςε υπαιτιότθτα τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ.  

3. Τθν οριςτικι ματαίωςθ των αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ ςτισ εξισ περιπτϊςεισ: 

3.1. Πταν θ Ανακζτουςα Αρχι δε χρειάηεται πλζον τισ υπό παροχι υπθρεςίεσ λόγω διακοπισ ι 

περιοριςμοφ τθσ δραςτθριότθτασ, για τθν οποία επρόκειτο να χρθςιμοποιθκοφν αυτζσ. 

3.2. Πταν ςυντρζχουν άλλοι λόγοι δθμοςίου ςυμφζροντοσ που επιβάλλουν τθν ματαίωςθ. 

Επίςθσ θ Ανακζτουςα Αρχι δφναται να ματαιϊςει το διαγωνιςμό ςε οποιοδιποτε ςτάδιο του κατόπιν 

τθσ ςχετικισ αιτιολογθμζνθσ γνωμοδότθςθσ τθσ Επιτροπισ, χωρίσ κανείσ από τουσ ςυμμετζχοντεσ, να 

δικαιοφται οποιαςδιποτε αποηθμίωςθσ, λόγω τθσ ςυμμετοχισ του ςε αυτόν.  

 

ΑΡΘΡΟ 16. ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΤΜΒΑΗ – ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΤΜΒΑΗ- ΕΓΓΤΗΕΙ 

1. Στον Υποψιφιο ςτον οποίο κατακυρϊκθκε ο διαγωνιςμόσ, κα αποςταλεί ςχετικι ανακοίνωςθ. 

Με τθν ανακοίνωςθ θ ςφμβαςθ κα κεωρείται ωσ ςυναφκείςα, το δε ζγγραφο τθσ ςφμβαςθσ που κα 

ακολουκιςει (Παράρτθμα IΙ) κα ζχει αποδεικτικό μόνο χαρακτιρα.  

Ο Υποψιφιοσ ςτον οποίο κατακυρϊκθκε ο διαγωνιςμόσ υποχρεοφται να προςζλκει ςτθν ζδρα τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ 

ανακοίνωςθσ για τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ Σφμβαςθσ.  

Σε περίπτωςθ που ο Υποψιφιοσ Ανάδοχοσ ςτον οποίο κοινοποιικθκε θ ςχετικι ανακοίνωςθ δεν 

προςζλκει για να υπογράψει τθν ςχετικι ςφμβαςθ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, 

Η ςφμβαςθ κα υπογραφεί από τον νόμιμο εκπρόςωπο του Υποψθφίου Αναδόχου ι νομίμωσ 

εξουςιοδοτθμζνο πρόςωποκαι κα ςυνταχκεί ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα ςφμφωνα με τθν Εκνικι και 

Κοινοτικι Νομοκεςία, από τθν οποία διζπεται και κάκε διαφορά που κα μποροφςε να προκφψει ςτο 

μζλλον, θ οποία κα υπάγεται ςτθν αρμοδιότθτα των Ελλθνικϊν δικαςτθρίων. 

2.Σε αντικειμενικά δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ, και εφόςον ςυμφωνιςουν τα ςυμβαλλόμενα μζρθ, 

μπορεί να  τροποποιείται θ ςφμβαςθ, φςτερα από γνωμοδότθςθ τθσ ΕΡΡΥ.  

Σε κάκε περίπτωςθ, θ οποιαδιποτε τροποποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ που δφναται να επζλκει, κα 

εξαςφαλίηει τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ και τουσ όρουσ τθσ παροφςασ 

διακιρυξθσ. 
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3. Ο Ανάδοχοσ ςτον οποίο κα κατακυρωκεί ο Διαγωνιςμόσ, είναι υποχρεωμζνοσ, το αργότερο με τθν 

υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, να κατακζςει Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ, θ οποία εκδίδεται 

ςφμφωνα με το άρκρο 157 του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/8-8-2014) (Παράρτθμα Ι) και θ οποία να 

καλφπτει ςε ευρϊ, ποςοςτό 5% τθσ ςυνολικισ ςυμβατικισ αξίασ μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του 

ΦΠΑ. Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ εταιρειϊν, κάκε εταιρεία με τθν επωνυμία τθσ κατακζτει ξεχωριςτά 

εγγυθτικι επιςτολι φψουσ  ίςου με το ποςοςτό που αναλογεί ςτθ ςυμμετοχι τουσ ςτθν ζνωςθ 

εταιρειϊν ι ςτθν περίπτωςθ ζκδοςθσ μιασ ενιαίασ – ςυνολικισ εγγυθτικισ επιςτολισ κα πρζπει να 

αναφζρονται όλεσ οι εταιρείεσ – μζλθ με τθν επωνυμία κάκε μίασ κακϊσ και το ποςό που τθσ 

αναλογεί.  Η Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ πρζπει να ζχει ιςχφ αορίςτου χρόνου. Η απαλλαγι 

από τθν Εγγφθςθ Καλισ Εκτζλεςθσ του Ζργου ενεργείται με επιςτροφι τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςτον 

Ανάδοχο, μετά τθν ολοκλιρωςθ και οριςτικι παραλαβι του Ζργου. 

Η εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, εκδίδεται ςφμφωνα με το άρκρο 157 

του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/8-8-2014). 

 

 

ΑΡΘΡΟ 17. ΚΑΣΑΓΕΛΛΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Αν ο Ανάδοχοσ παρζχει πλθμμελϊσ οποιαδιποτε ηθτοφμενθ υπθρεςία και κατά απόκλιςθ από 

οποιονδιποτε όρο που κζτει θ παροφςα Διακιρυξθ και θ ςφμβαςθ που κα υπογραφεί με τθν 

Ανακζτουςα Αρχι ι κακυςτεριςει τθν ολοκλιρωςθ παροχισ οποιαςδιποτε υπθρεςίασ ςφμφωνα με 

τουσ χρονικοφσ περιοριςμοφσ που κζτει θ παροφςα Διακιρυξθ, θ Ανακζτουςα Αρχι ζχει το δικαίωμα 

να καταγγείλει τθ ςφμβαςθ και να κθρφξει ζκπτωτο τον Ανάδοχο από τθν Σφμβαςθ και από κάκε 

δικαίωμα του που απορρζει από αυτι, επιβάλλοντασ τισ κυρϊςεισ που προβλζπει θ κείμενθ 

νομοκεςία. 

 

ΑΡΘΡΟ 18. ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΠΡΟΟΔΟΤ -ΠΑΡΑΛΑΒΗ  ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 

1. Η Ανακζτουςα Αρχι ζχει ςυςτιςει Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ του Υποζργου 

5(ΕΡΡΥ) τθν οποία κα γνωςτοποιιςει ςτον Ανάδοχο. 

2. Η Επιτροπι κα είναι αρμόδια για τθ ςυνεχι και αναλυτικι παρακολοφκθςθ των εργαςιϊν του 

Αναδόχου και για τθν ζγκριςθ και παραλαβι όλων των παραδοτζων του.  

3. Η παραλαβι των Ραραδοτζων του Αναδόχου γίνεται με τθν παρακάτω διαδικαςία:  

 Ο Ανάδοχοσ υποβάλλει κάκε παραδοτζο του με ςυνοδευτικι επιςτολι με τθν οποίαν αιτείται τθν 

παραλαβι του.  

 Η Ανακζτουςα Αρχι δια τθσ ΕΡΡΥ αξιολογεί τθν ποςοτικι και ποιοτικι επάρκεια του Ραραδοτζου. 

Ειδικά ςτθν περίπτωςθ του Ραραδοτζου «Τριμθνιαία Ζκκεςθ αναφοράσ προόδου του «Ζργου» 

αξιολογεί και τθν ποςοτικι και ποιοτικι επάρκεια των αντιςτοίχων υπθρεςιϊν του Αναδόχου που 

παραςχζκθκαν κατά τθν εν λόγω περίοδο, ςφμφωνα και με τθν προδιαγραφι τουσ. Η παραλαβι 

του εν λόγω Ραραδοτζου ςυνιςτά αυτοδίκαια παραλαβι και του ςυνόλου των υπθρεςιϊν που 

παραςχζκθκαν από τον Ανάδοχο κατά το τρίμθνο αναφοράσ. 
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 Σε περίπτωςθ που θ ΕΡΡΥ διαπιςτϊςει εντόσ πζντε (5) εργαςίμων θμερϊν από τθν υποβολι του 

εκάςτοτε Ραραδοτζου μθ ςυμμόρφωςθ προσ τισ προδιαγραφζσ του Ραραδοτζου κοινοποιεί ςτον 

Ανάδοχο ζγγραφεσ παρατθριςεισ ςτθν ωσ άνω προκεςμία.  

 Εάν παρζλκει το προθγοφμενο χρονικό διάςτθμα των πζντε (5) εργαςίμων θμερϊν χωρίσ θ 

Ανακζτουςα Αρχι να αποςτείλει παρατθριςεισ επί του Ραραδοτζου, τότε αυτό κεωρείται ότι ζχει 

παραλθφκεί οριςτικϊσ. Στθν περίπτωςθ αυτι, θ ΕΡΡΥ υποχρεοφται να προβεί ςτθν ςφνταξθ και 

κοινοποίθςθ ςτον Ανάδοχο Ρρωτοκόλλου οριςτικισ παραλαβισ του Ραραδοτζου εντόσ 15 

εργάςιμων θμερϊν από τθν ωσ άνω παραλαβι.  

 Σε περίπτωςθ υποβολισ παρατθριςεων επί του Ραραδοτζου ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να το 

επανυποβάλει με ςυμπλθρωμζνεσ τισ διαπιςτωκείςεσ ελλείψεισ, με βάςθ τισ παρατθριςεισ τθσ 

Επιτροπισ. Η επανυποβολι αυτι πρζπει να γίνεται εντόσ χρονικοφ διαςτιματοσ πζντε (5) 

εργαςίμων θμερϊν από τθν θμερομθνία παραλαβισ από τον Ανάδοχο των παρατθριςεων τθσ 

ΕΡΡΥ.  

 Εάν το επανυποβαλλόμενο Ραραδοτζο δεν κεωρθκεί και πάλι κατά τθν κρίςθ τθσ Επιτροπισ ωσ 

ικανοποιθτικό, θ Επιτροπι δικαιοφται να επανζλκει με ζγγραφεσ παρατθριςεισ που αφοροφν ςτθν 

προςαρμογι του Ραραδοτζου ςτισ αρχικζσ παρατθριςεισ εντόσ πζντε (5) εργαςίμων θμερϊν και ο 

Ανάδοχοσ οφείλει να προςαρμόςει το παραδοτζο ςτισ παρατθριςεισ αυτζσ εντόσ πζντε εργαςίμων 

θμερϊν από τθν παραλαβι των παρατθριςεων. Με άπρακτθ παρζλευςθ τθσ πενκιμερθσ 

προκεςμίασ λογίηεται το Ραραδοτζο οριςτικϊσ παραλθφκζν. Εάν το Ραραδοτζο κρικεί και πάλι μθ 

ικανοποιθτικό δφναται θ ΕΡΡΥ να ειςθγθκεί ςτθν Ανακζτουςα Αρχι να κινιςει τισ διαδικαςίεσ 

περί κθρφξεωσ του Αναδόχου ωσ εκπτϊτου και τθν λφςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

4. Η Ανακζτουςα Αρχι ζχει το δικαίωμα να ηθτά τθν άμεςθ διάκεςθ ςε αυτιν ενδιάμεςων εκδόςεων 

των παραδοτζων κακϊσ επίςθσ και να ςυμμετζχει ςε ςυναντιςεισ εργαςίασ των ομάδων του 

Αναδόχου όποτε το κρίνει ςκόπιμο. 

5. Εάν παρουςιαςτοφν κακυςτεριςεισ που οφείλονται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι τότε κα υπάρχει 

μετάκεςθ τθσ θμερομθνίασ ολοκλιρωςθσ κάκε παραδοτζου, που ςυνδζεται με τθν κακυςτζρθςθ 

τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, κατά τόςο χρονικό διάςτθμα όςθ κα είναι και θ κακυςτζρθςθ που 

τεκμθριωμζνα προκαλείται με ευκφνθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Συνολικά οι ωσ άνω κακυςτεριςεισ 

δεν μποροφν να υπερβαίνουν τισ 30 θμζρεσ, άλλωσ αν υπερβοφν, ο Ανάδοχοσ ζχει δικαίωμα να 

καταγγείλει τθ ςφμβαςθ.  

6. Με τθν οριςτικι παραλαβι κάκε παραδοτζου επζρχεται αυτοδικαίωσ απόςβεςθ τθσ ςχετικισ 

υποχρζωςθσ του Αναδόχου. Με τθν οριςτικι παραλαβι και του τελευταίου Ραραδοτζου 

ολοκλθρϊνεται το ζργο του Αναδόχου που αποτελεί αντικείμενο τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ και 

λαμβάνει χϊρα αυτοδικαίωσ οριςτικι παραλαβι του ςυνόλου του ζργου τθσ παροφςασ. 

 

                    Ο Πρόεδροσ του Δ τθσ Ε.Λ.    
 
 

                     Ακανάςιοσ Κ. Θεοδωρόπουλοσ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  Ι.  ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ 

 

Εκδότθσ : 

Ημερομθνία ζκδοςθσ : 

ΠΡΟ ΣΗΝ: ΕΘΝΙΚΗ ΛΤΡΙΚΗ ΚΗΝΗ 

Πανεπιςτθμίου 39, 105 64, Ακινα, Ελλάδα 

ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΤΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .............ΓΙΑ ΠΟΟ …………………….ΕΤΡΩ 

 

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

διαιρζςεωσ και διηιςεωσ, υπζρ  

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

………} 

{ι ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ : των Εταιριϊν 

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

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

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

…… 

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

ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ}, και 

μζχρι του ποςοφ των ευρϊ ........................., για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ με αρικμό................... 

που αφορά ςτο διαγωνιςμό τθσ …………. με αντικείμενο …….………..…… ςυνολικισ αξίασ ………........, 

ςφμφωνα με τθ με αρικμό................... Διακιρυξι ςασ. 

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

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

ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςισ ςασ, μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςι 

ςασ. 

Η παροφςα ιςχφει μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι 

μποροφμε να κεωριςουμε τθν Τράπεηά μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ. 

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε 

ιςχφον πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου. 

 

 

 

(Εξουςιοδοτθμζνθ υπογραφι) 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  ΙΙ.  ΧΕΔΙΟ ΤΜΒΑΗ 

 

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 
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ΤΜΒΑΗ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

για το ζργο 

 

«Παροχι Τπθρεςιϊν υμβοφλου Σεχνικισ Τποςτιριξθσ»  

ςτο πλαίςιο του Τποζργου 5 

 

 

 «Οργάνωςθ, διοίκθςθ και παρακολοφκθςθ υλοποίθςθσ τθσ Πράξθσ-Γ κφκλοσ παραςτάςεων» 

 

Σθσ Πράξθσ 

«Η όπερα διαδραςτικά ςτα Δθμοτικά χολεία» ΑΠ1 

 

 

Σου Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ  

«Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ» 

(ΕΠΕΔΒΜ) 

 

που ςυγχρθματοδοτείται  

από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ – Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο (ΕΚΣ) 

και από Εκνικοφσ Πόρουσ 

 

 

 

 

 

ΕΠΑ 2007 - 2013 
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Στθν Ακινα, ςιμερα, ……………………………… 2015,  θμζρα ……………………….., μεταξφ: 

α) αφενόσ τθσ Εκνικισ Λυρικισ Σκθνισ ( εφεξισ καλοφμενθ ΕΛΣ), που εδρεφει ςτθν Ακινα οδόσ 

Ακαδθμίασ 59, Τ.Κ. 10679 και εκπροςωπείται νόμιμα από τον Ρρόεδρο του ΔΣ ……………  

β) αφετζρου του κου …………………...…………..…. του …..…………, …………….., τ.κ. ……..…. και με Α.Φ.Μ. 

…………., Δ.Ο.Υ. …………….  αφοφ ζλαβαν υπόψθ:  

Α) Τθν υπ’ αρικ. __/2014 Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ  

Β) Τα Ρρακτικά τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ Ρρόχειρου Διαγωνιςμοφ του ζργου «ΡΑΟΧΗ 

ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΡΟΣΤΗΙΞΗΣ», με θμερομθνία: ……………………….. & ……………………. 

Γ) Η υπϋαρικμ…../2014 απόφαςθ του Ρροζδρου τθσ ΕΛΣ για τθν Κατακφρωςθ του πρόχειρου 

διαγωνιςμοφ του ζργου «ΡΑΟΧΗ ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΡΟΣΤΗΙΞΗΣ», με θμερομθνία 

………………………. τθσ ……………………..ςυνεδρίαςθσ και  

Δ) Τθν υπ. αρικμ. …………. Ρροςφορά του αναδόχου για τθν ανάκεςθ του ζργου «ΡΑΟΧΗ 

ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΡΟΣΤΗΙΞΗΣ»  

(τα οποία αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ) ςυμφωνικθκαν, 

ςυνομολογικθκαν και ςυναποδζχτθκαν τα παρακάτω: 
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ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΗ 

ΑΡΘΡΟ 1: Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ 

1. Αντικείμενο τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ είναι θ παροχι από τον Ανάδοχο των υπθρεςιϊν που 

περιγράφονται ςτθν Τεχνικι Ρροςφορά του (Ραράρτθμα Ι) και περιλαμβάνουν τθν παροχι υπθρεςιϊν 

εξειδικευμζνου και ζμπειρου Συμβοφλου Τεχνικισ Υποςτιριξθσ (ΣΤΥ), ο οποίοσ κα υποςτθρίξει τουσ 

διοικθτικοφσ μθχανιςμοφσ τθσ ΕΛΣ, και κα παρζχει επιςτθμονικι και τεχνικι υποςτιριξθ των 

Υπθρεςιϊν τθσ, ςε ηθτιματα οργάνωςθσ, υλοποίθςθσ και παρακολοφκθςθσ τθσΡράξθσ(εφεξισ 

«Ζργο»), με τίτλο «Η όπερα διαδραςτικά ςτα Δθμοτικά Σχολεία» που εντάςςεται ςτον Άξονα 

Ρροτεραιότθτασ 1 του ΕΡΕΔΒΜ. 

2. Ειδικότερα, το ζργο του Αναδόχου ζχει ωσ ςκοπό τθν υποςτιριξθ τθσ ΕΛΣ ςτο πλαίςιο τθσ άςκθςθσ 

των κακθκόντων τθσ ωσ Δικαιοφχου για τθν υλοποίθςθ των Υποζργων 5 κα 6 τθσ Ρράξθσ του ΑΡ1, τα 

οποία αποτελοφν τθν επζκταςθ του ζργου με ςκοπό τθν υλοποίθςθ 25 επιπλζον παραςτάςεων ςε 

ςχολεία ςε όλθ τθν Ελλάδα. Το ζργο του Αναδόχου περιλαμβάνει τισ ακόλουκεσ υποχρεϊςεισ, οι 

οποίεσ ομαδοποιοφνται ςτισ ακόλουκεσ τρεισ (3) Ενότθτεσ Εργαςιϊν: 

Ενότθτα 1: Τποςτιριξθ ςτο ςχεδιαςμό και ςτθν οργάνωςθ τθσ υλοποίθςθσ των Τποζργων 5 και 6 και 

ςτθν ανάκεςθ των εργαςιϊν ςε εξωτερικοφσ αναδόχουσ 

Στο πλαίςιο αυτισ τθσ ενότθτασ εργαςιϊν, ο ΣΤΥ καλείται να παρζχει επιςτθμονικι και τεχνικι 

υποςτιριξθ για το ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ των προαπαιτοφμενων εργαςιϊν για τθν απρόςκοπτθ 

και ομαλι υλοποίθςθ του «Ζργου». 

Ειδικότερα, ο Ανάδοχοσ κα υποςτθρίξει τισ αρμόδιεσ Υπθρεςίεσ και τα εμπλεκόμενα ςτελζχθ τθσ ΕΛΣ 

για: 

• Τθν υποςτιριξθ των αρμόδιων Υπθρεςιϊν τθσ ΕΛΣ ςτθν ανάκεςθ επιμζρουσ εργαςιϊν ςε 

εξωτερικοφσ αναδόχουσ. Ειδικότερα ο ΣΤΥ ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ εργαςίασ κα αναλάβει: 

 τθ ςφνταξθ ςχεδίων προκθρφξεων (κακοριςμόσ διαδικαςίασ διενζργειασ διαγωνιςμοφ, 

περιγραφι του προσ ανάκεςθ αντικειμζνου του «Ζργου», κακοριςμόσ των όρων 

διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, κακοριςμόσ κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ και ανάκεςθσ, 

προςδιοριςμόσ περιεχομζνων προςφορϊν, κακοριςμόσ ςυμβατικϊν όρων ) 

 τθν υποςτιριξθ των αρμόδιων Υπθρεςιϊν τθσ ΕΛΣ ςτισ διαγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ και ςτθν 

κατάρτιςθ των ςυμβάςεων με τουσ επιλεγζντεσ αναδόχουσ. 

Ενότθτα 2: Τποςτιριξθ ςτθν παρακολοφκθςθ τθσ πορείασ υλοποίθςθσ του «Ζργου» και ςτθν 

παραλαβι των παραδοτζων / εκροϊν τουσ 

Στο πλαίςιο αυτισ τθσ ενότθτασ εργαςιϊν, ο ΣΤΥ καλείται να παρζχει επιςτθμονικι και τεχνικι 

υποςτιριξθ για τθν αποτελεςματικι παρακολοφκθςθ τθσ πορείασ υλοποίθςθσ των επιμζρουσ 

εργαςιϊν του «Ζργου», τθ διαχείριςθ των ςυμβάςεων με τουσ εξωτερικοφσ αναδόχουσ και τθν 

πιςτοποίθςθ τθσ ορκότθτασ και πλθρότθτασ των παραδοτζων /εκροϊν των επιμζρουσ εργαςιϊν.  

Ειδικότερα, ο Ανάδοχοσ κα υποςτθρίξει τισ αρμόδιεσ Υπθρεςίεσ και τα εμπλεκόμενα ςτελζχθ τθσ ΕΛΣ 

για: 
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• Τθ ςυγκζντρωςθ και αξιολόγθςθ όλων των απαραίτθτων δεδομζνων και πλθροφοριϊν για τθν 

παρακολοφκθςθ τθσ προόδου εκτζλεςθσ των επιμζρουσ εργαςιϊν.  

• Τον ζγκαιρο εντοπιςμό ενδεχόμενων προβλθμάτων ι αποκλίςεων από τον αρχικό προγραμματιςμό 

και τθν ειςιγθςθ εναλλακτικϊν προτάςεων και τθν αντιμετϊπιςι τουσ. 

• Τθ ςφνταξθ των απαιτοφμενων διαχειριςτικϊν αναφορϊν προσ τθν ΕΥΔ ΕΡΕΔΒΜ. 

• Τθ διαχείριςθ των ςυμβάςεων με τουσ αναδόχουσ 

• Τθ ςφνταξθ των απαιτοφμενων διαχειριςτικϊν εντφπων του ΟΡΣ (Δελτία Ραρακολοφκθςθσ 

Ρροόδου Ρράξθσ) και τθν θλεκτρονικι υποβολι τουσ  

• Τθν υλοποίθςθ των διαδικαςιϊν παροχισ πλθροφοριϊν προσ τθν ΕΥΔ ΕΡΕΔΒΜ και τθν παροχι 

οποιωνδιποτε πλθροφοριϊν ςχετικϊν με τθν Ρράξθ ηθτθκοφν 

• Τθν υλοποίθςθ των διαδικαςιϊν πιςτοποίθςθσ και παραλαβισ των παραδοτζων, εκροϊν ι 

αποτελεςμάτων  

• Τθν εφαρμογι των διαδικαςιϊν εςωτερικοφ ελζγχου και κατά τθ διενζργεια ενδεχόμενων ελζγχων 

των Ρράξεων από τθν ΕΥΔ ΕΡΕΔΒΜ ι άλλα αρμόδια εκνικά ι κοινοτικά ελεγκτικά όργανα. 

• Τθν εκπλιρωςθ όλων των ςχετικϊν υποχρεϊςεϊν τθσ ωσ Δικαιοφχου του Ρρογράμματοσ όπωσ 

αυτζσ κα ζχουν κακοριςτεί  ςτο Σφμφωνο Αποδοχισ Πρων υλοποίθςθσ τθσ Ρράξθσ. 

• Τθν προετοιμαςία του φακζλου ολοκλιρωςθσ τθσ Ρράξθσ. 

 

Ενότθτα 3: Τποςτιριξθ ςτθν οικονομικι διαχείριςθ του «Ζργου» 

Στο πλαίςιο αυτισ τθσ ενότθτασ εργαςιϊν, ο ΣΤΥ καλείται να παρζχει επιςτθμονικι και τεχνικι 

υποςτιριξθ προσ τισ αρμόδιεσ Υπθρεςίεσ και τα εμπλεκόμενα ςτελζχθ τθσ ΕΛΣ για τθν αποτελεςματικι 

οικονομικι διαχείριςθ του «Ζργου», τθν εξαςφάλιςθ τθσ ομαλισ και ζγκαιρθσ χρθματοδότθςισ του και 

τθ διαςφάλιςθ τθσ επιλεξιμότθτασ και νομιμότθτασ των δαπανϊν του.  

Ειδικότερα, ο Ανάδοχοσ κα υποςτθρίξει τισ αρμόδιεσ Υπθρεςίεσ και τα εμπλεκόμενα ςτελζχθ τθσ ΕΛΣ 

για: 

• Τθν εξαςφάλιςθ τθσ ομαλισ και ζγκαιρθσ χρθματοδότθςθσ τθσ Ρράξθσ 

• Τθν τιρθςθ όλων των απαραίτθτων διαδικαςιϊν για τθ διαςφάλιςθ τθσ επιλεξιμότθτασ, 

νομιμότθτασ και κανονικότθτασ των δαπανϊν  

• Το λογιςτικό χειριςμό των δαπανϊν τθσ Ρράξθσ 

• Τθν παροχι προσ τθν ΕΥΔ ΕΡΕΔΒΜ και τα λοιπά εκνικά και κοινοτικά όργανα όλων των 

απαιτοφμενων πλθροφοριϊν ςχετικά με τθν οικονομικι διαχείριςθ τθσ Ρράξθσ 

• Τθ ςυμπλιρωςθ των Μθνιαίων Δελτίων Διλωςθσ Δαπανϊν και τθν θλεκτρονικι υποβολι τουσ 

(ΟΡΣ) 
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• Τθ ςφνταξθ τακτικϊν αναφορϊν προόδου του οικονομικοφ αντικειμζνου όλων των επιμζρουσ 

εργαςιϊν του «Ζργου». 

• Τθν προετοιμαςία του οικονομικοφ κλειςίματοσ του «Ζργου» 

3. Το Ζργο κα υλοποιθκεί από τον Ανάδοχο ςφμφωνα με τον τρόπο, τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ 

που προδιαγράφθκαν ςτθν υπ. αρ. 4334/22.12.2014 Διακιρυξθ του Διαγωνιςμοφ και περιγράφονται 

αναλυτικά ςτθ Σφμβαςθ και τα Ραραρτιματα αυτισ. 

 

ΑΡΘΡΟ 2: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΜΒΑΗ - ΠΑΡΑΔΟΣΕΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

1. Η διάρκεια του ςυμβουλευτικοφ ζργου ορίηεται από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ζωσ τισ 

31/8/2014, τθ λιξθ δθλαδι του φυςικοφ αντικειμζνου των Υποζργων 5 και 6 τθσ Ρράξθσ του ΑΡ1. 

2. Η Ανακζτουςα Αρχι δφναται να διακόψει τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ανά πάςα ςτιγμι, εφόςον το 

κρίνει ςκόπιμο αιτιολογθμζνα, εκπλθρϊνοντασ παράλλθλα τισ υποχρεϊςεισ τθσ προσ τον Ανάδοχο 

μζχρι τθσ χρονικισ αυτισ ςτιγμισ.  

3. Το ζργο του ΣΤΥ περιλαμβάνει τθν εκπόνθςθ και τθν υποβολι γραπτϊν Ραραδοτζων με βάςθ τα 

οποία τεκμθριϊνεται θ παρεχόμενθ επιςτθμονικι και τεχνικι υποςτιριξθ, ςφμφωνα με τισ επί μζρουσ 

ενότθτεσ εργαςιϊν που διατυπϊνονται ςτο Άρκρο 1 τθσ παροφςασ. 

Τα παραδοτζα αυτά είναι τουλάχιςτον τα ακόλουκα: 

Παραδοτζο 1: Σχζδια Τευχϊν Ρροκιρυξθσ για ανάκεςθ των επιμζρουσ εργαςιϊν / Υποζργων ςε 

εξωτερικοφσ αναδόχουσ 

Παραδοτζο 2: Τριμθνιαίεσ εκκζςεισ αναφοράσ προόδου του «Ζργου», οι οποίεσ υποβάλλονται ςτθν 

Ανακζτουςα Αρχι κάκε τρίμθνο από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ και ςυγκεκριμζνα 

εντόσ 10 θμερϊν μετά τθ λιξθ κάκε τριμινου από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ και οι 

οποίεσ ενδεικτικά κα  περιλαμβάνουν: 

 Στοιχεία προόδου των διαδικαςιϊν προκιρυξθσ και ανάκεςθσ των επιμζρουσ εργαςιϊν 

 Στοιχεία προόδου υλοποίθςθσ φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου των επιμζρουσ εργαςιϊν 

 Αναφορζσ ενδεχόμενων προβλθμάτων ι αποκλίςεων και προτάςεισ αντιμετϊπιςισ τουσ 

 Εκκζςεισ παροχισ πλθροφοριϊν και ςτοιχείων προόδου του ζργου προσ τθν ΕΥΔ ΕΡΔΒΜ 

 Απαςχόλθςθ ςυμβοφλου ςτο τρίμθνο αναφοράσ 

Επιςθμαίνεται ότι το τελευταίο τρίμθνο τθσ Σφμβαςθσ, ι κατά τθν ολοκλιρωςθ απορρόφθςθσ του 

ςυνόλου του ςυμβατικοφ τιμιματοσ  υποβάλλεται μία τελικι Ζκκεςθ Προόδου του «Ζργου», θ οποία 

κα είναι μόνο απολογιςτικι και κα αποτελζςει τθν Τελικι Απολογιςτικι Ζκκεςθ αποτίμθςθσ τθσ 

ςυνολικισ προόδου υλοποίθςθσ του «Ζργου» που επιτεφχκθκε ςτο διάςτθμα που θ ΕΛΣ 

υποςτθριηόταν από τον ΣΤΥ. 
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Παραδοτζο 3: Ζκτακτεσ Ειςθγιςεισ - Εμπειρογνωμοςφνεσ που δφνανται να ηθτθκοφν από τθν 

Ανακζτουςα Αρχι για εξειδικευμζνα τεχνικά, επιχειρθςιακά και νομικά κζματα κα καλφπτονται μζςω 

τθσ χριςθσ  εμπειρογνωμόνων χωρίσ πρόςκετθ αποηθμίωςθ. 

5. Ο Ανάδοχοσ οφείλει να τθριςει το ακόλουκο χρονοδιάγραμμα παράδοςθσ των ανωτζρω 

παραδοτζων:  

 

ΠΑΡΑΔΟΣΕΑ ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

Π.1: Σχζδια Τευχϊν Ρροκιρυξθσ για 

ανάκεςθ των επιμζρουσ εργαςιϊν / 

Υποζργων ςε εξωτερικοφσ αναδόχουσ 

Πποτε απαιτείται. 

Π.2: Τριμθνιαίεσ εκκζςεισ    αναφοράσ    

προόδου του «Ζργου» 

 Εντόσ του 1ου δεκαθμζρου μετά τθ λιξθ του 

τριμινου από τθν θμερομθνία υπογραφισ 

τθσ ςφμβαςθσ. 

 Το τελευταίο τρίμθνο τθσ Σφμβαςθσ, ι κατά 

τθν ολοκλιρωςθ απορρόφθςθσ του ςυνόλου 

του ςυμβατικοφ τιμιματοσ  υποβάλλεταιμία 

τελικιτριμθνιαία Ζκκεςθ Προόδου του 

«Ζργου», θ οποία κα είναι μόνο απολογιςτικι 

και κα αποτελζςει τθν Τελικι Απολογιςτικι 

Ζκκεςθ αποτίμθςθσ τθσ ςυνολικισ προόδου 

υλοποίθςθσ του «Ζργου» που επιτεφχκθκε ςτο 

διάςτθμα που θ ΕΛΣ υποςτθριηόταν από τον 

ΣΤΥ. 

Π.3: Ζκτακτεσ ειςθγιςεισ για τεχνικά, 

επιχειρθςιακά και νομικά κζματα 

Πποτε απαιτείται, ςφμφωνα με εντολι τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ 

 

6. Η Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα μετάκεςθσ του ανωτζρω χρόνου παράδοςθσ των 

παραδοτζων, ανάλογα με τον προγραμματιςμό υλοποίθςθσ τθσ Ρράξθσ «Η όπερα διαδραςτικά ςτα 

Δθμοτικά Σχολεία» του Α.Ρ. 1,  κατόπιν ςφμφωνθσ γνϊμθσ του Αναδόχου.  

 

ΑΡΘΡΟ 3: ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΠΡΟΟΔΟΤ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 

1. Η Ανακζτουςα Αρχι ζχει ςυςτιςει Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ του Υποζργου5 

(ΕΡΡΥ). 

2. Η Επιτροπι κα είναι αρμόδια για τθ ςυνεχι και αναλυτικι παρακολοφκθςθ των εργαςιϊν του 

Αναδόχου και για τθν ζγκριςθ και παραλαβι όλων των παραδοτζων του.  

3. Η παραλαβι των Ραραδοτζων του Αναδόχου γίνεται με τθν παρακάτω διαδικαςία:  
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 Ο Ανάδοχοσ υποβάλλει κάκε παραδοτζο του με ςυνοδευτικι επιςτολι με τθν οποίαν αιτείται 

τθν παραλαβι του.  

 Η Ανακζτουςα Αρχι δια τθσ ΕΡΡΥ αξιολογεί τθν ποςοτικι και ποιοτικι επάρκεια του 

Ραραδοτζου. Ειδικά ςτθν περίπτωςθ του Ραραδοτζου «Τριμθνιαία Ζκκεςθ αναφοράσ 

προόδου του «Ζργου» αξιολογεί και τθν ποςοτικι και ποιοτικι επάρκεια των αντιςτοίχων 

υπθρεςιϊν του Αναδόχου που παραςχζκθκαν κατά τθν εν λόγω περίοδο, ςφμφωνα και με τθν 

προδιαγραφι τουσ. Η παραλαβι του εν λόγω Ραραδοτζου ςυνιςτά αυτοδίκαια παραλαβι και 

του ςυνόλου των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν από τον Ανάδοχο κατά το τρίμθνο αναφοράσ. 

 Σε περίπτωςθ που θ ΕΡΡΥ διαπιςτϊςει εντόσ πζντε (5) εργαςίμων θμερϊν από τθν υποβολι 

του εκάςτοτε Ραραδοτζου μθ ςυμμόρφωςθ προσ τισ προδιαγραφζσ του Ραραδοτζου 

κοινοποιεί ςτον Ανάδοχο ζγγραφεσ παρατθριςεισ ςτθν ωσ άνω προκεςμία.  

 Εάν παρζλκει το προθγοφμενο χρονικό διάςτθμα των πζντε (5) εργαςίμων θμερϊν χωρίσ θ 

Ανακζτουςα Αρχι να αποςτείλει παρατθριςεισ επί του Ραραδοτζου, τότε αυτό κεωρείται ότι 

ζχει παραλθφκεί οριςτικϊσ. Στθν περίπτωςθ αυτι, θ ΕΡΡΥ υποχρεοφται να προβεί ςτθν 

ςφνταξθ και κοινοποίθςθ ςτον Ανάδοχο Ρρωτοκόλλου οριςτικισ παραλαβισ του Ραραδοτζου 

εντόσ 15 εργάςιμων θμερϊν από τθν ωσ άνω παραλαβι.  

 Σε περίπτωςθ υποβολισ παρατθριςεων επί του Ραραδοτζου ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να το 

επανυποβάλει με ςυμπλθρωμζνεσ τισ διαπιςτωκείςεσ ελλείψεισ, με βάςθ τισ παρατθριςεισ 

τθσ Επιτροπισ. Η επανυποβολι αυτι πρζπει να γίνεται εντόσ χρονικοφ διαςτιματοσ πζντε (5) 

εργαςίμων θμερϊν από τθν θμερομθνία παραλαβισ από τον Ανάδοχο των παρατθριςεων τθσ 

ΕΡΡΥ.  

 Εάν το επανυποβαλλόμενο Ραραδοτζο δεν κεωρθκεί και πάλι κατά τθν κρίςθ τθσ Επιτροπισ 

ωσ ικανοποιθτικό, θ Επιτροπι δικαιοφται να επανζλκει με ζγγραφεσ παρατθριςεισ που 

αφοροφν ςτθν προςαρμογι του Ραραδοτζου ςτισ αρχικζσ παρατθριςεισ εντόσ πζντε (5) 

εργαςίμων θμερϊν και ο Ανάδοχοσ οφείλει να προςαρμόςει το παραδοτζο ςτισ παρατθριςεισ 

αυτζσ εντόσ πζντε εργαςίμων θμερϊν από τθν παραλαβι των παρατθριςεων. Με άπρακτθ 

παρζλευςθ τθσ πενκιμερθσ προκεςμίασ λογίηεται το Ραραδοτζο οριςτικϊσ παραλθφκζν. Εάν 

το Ραραδοτζο κρικεί και πάλι μθ ικανοποιθτικό δφναται θ ΕΡΡΥ να ειςθγθκεί ςτθν 

Ανακζτουςα Αρχι να κινιςει τισ διαδικαςίεσ περί κθρφξεωσ του Αναδόχου ωσ εκπτϊτου και 

τθν λφςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

4. Η Ανακζτουςα Αρχι ζχει το δικαίωμα να ηθτά τθν άμεςθ διάκεςθ ςε αυτιν ενδιάμεςων εκδόςεων 

των παραδοτζων κακϊσ επίςθσ και να ςυμμετζχει ςε ςυναντιςεισ εργαςίασ των ομάδων του 

Αναδόχου όποτε το κρίνει ςκόπιμο. 

5. Εάν παρουςιαςτοφν κακυςτεριςεισ που οφείλονται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι τότε κα υπάρχει 

μετάκεςθ τθσ θμερομθνίασ ολοκλιρωςθσ κάκε παραδοτζου, που ςυνδζεται με τθν κακυςτζρθςθ 

τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, κατά τόςο χρονικό διάςτθμα όςθ κα είναι και θ κακυςτζρθςθ που 

τεκμθριωμζνα προκαλείται με ευκφνθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Συνολικά οι ωσ άνω κακυςτεριςεισ 

δεν μποροφν να υπερβαίνουν τισ 30 θμζρεσ, άλλωσ αν υπερβοφν, ο Ανάδοχοσ ζχει δικαίωμα να 

καταγγείλει τθ ςφμβαςθ.  
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6. Με τθν οριςτικι παραλαβι κάκε παραδοτζου επζρχεται αυτοδικαίωσ απόςβεςθ τθσ ςχετικισ 

υποχρζωςθσ του Αναδόχου. Με τθν οριςτικι παραλαβι και του τελευταίου Ραραδοτζου 

ολοκλθρϊνεται το ζργο του Αναδόχου που αποτελεί αντικείμενο τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ και 

λαμβάνει χϊρα αυτοδικαίωσ οριςτικι παραλαβι του ςυνόλου του ζργου τθσ παροφςασ.             

 

ΑΡΘΡΟ 4: Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ 

1. Για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ Σφμβαςθσ ο Ανάδοχοσ κατζκεςε τθν με αρικμό ............ 

εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ, τ ........., ποςοφ ................... ευρϊ (€ .......) που ιςοφται με το 

5% του ςυμβατικοφ τιμιματοσ χωρίσ ΦΡΑ. 

2. Η εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται μετά τθν οριςτικι παραλαβι του ζργου, και 

εφόςον εκκακαριςτοφν τυχόν υποχρεϊςεισ εκ μζρουσ του Αναδόχου ζναντι τθσ Ανακζτουςασ 

Αρχισ.  

 

ΑΡΘΡΟ 5:  ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΣΙΜΗΜΑ – ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ 

1. Το ςυμβατικό τίμθμα για το ζργο τθσ παροφςασ ανζρχεται ςτο ποςό των ………………………………… 

ευρϊ (€...............) ςυμπεριλαμβανομζνου του αναλογοφντοσ (23%) Φ.Ρ.Α., ιτοι ςτο ποςό των 

……………………… ευρϊ (€ …………………………..…) άνευ Φ.Ρ.Α.  

2. Η δαπάνθ κα βαρφνει τον προχπολογιςμό τθσ Ρράξθσ με τίτλο «Η όπερα διαδραςτικά ςτα 

Δθμοτικά Σχολεία» του Α.Ρ. 1του Ε.Ρ. Ε.Δ.Β.Μ. και ςυγκεκριμζνα τθν ΣΑΕ0148 με Κωδικό Ρράξθσ 

(ΣΑ) 2011ΣΕ01480131 από τον οποίο χρθματοδοτείται θ ςχετικι Ρράξθ. 

3. Η πλθρωμι κα πραγματοποιθκεί ςε ευρϊ (€), με τθν προςκόμιςθ των νόμιμων δικαιολογθτικϊν 

που προβλζπονται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ κατά το χρόνο πλθρωμισ. Τραπεηικά τζλθ ι άλλα 

ζξοδα επιβαρφνουν αποκλειςτικά τον Ανάδοχο. Για τθ πλθρωμι του ο Ανάδοχοσ κα εκδϊςει τα 

ςχετικά παραςτατικά ςε ευρϊ (€). Ο Ανάδοχοσ κα επιβαρφνεται με κάκε νόμιμθ αςφαλιςτικι 

ειςφορά και κράτθςθ υπζρ νομικϊν προςϊπων ι άλλων οργανιςμϊν, θ οποία κατά νόμο τον 

βαρφνει. Από τθν πλθρωμι του Αναδόχου κα παρακρατθκεί ο προβλεπόμενοσ από τισ κείμενεσ 

διατάξεισ φόροσ, ο οποίοσ αποδίδεται ςτθν αρμόδια Δ.Ο.Υ. από τθν Ανακζτουςα Αρχι. Για το ποςό 

αυτό, θ Ανακζτουςα Αρχι χορθγεί ςχετικι βεβαίωςθ. 

4. Η πλθρωμι του Αναδόχου ςφμφωνα με τθν οικονομικι του Ρροςφορά κα πραγματοποιθκεί με τθ 

χοριγθςθ ποςοςτοφ αμοιβισ, ςφμφωνα με το ςυνολικό τίμθμα του Ζργου του αναδόχου ωσ 

ακολοφκωσ: 

(α) Ροςοςτό 40%  τθσ αμοιβισ κα καταβάλλεται ςτον Ανάδοχο με τθν παραλαβι κακεμιάσ από τισ 

δφο (2) πρϊτεσ Τριμθνιαίεσ Εκκζςεισ αναφοράσ προόδου του «Ζργου» 

(β) Το υπόλοιπο 20 % τθσ αμοιβισ κα καταβλθκεί ςτον Ανάδοχο με τθν ολοκλιρωςθ τθσ 

ςφμβαςθσ, ιτοι με τθν παραλαβι τθσ τελικισ τριμθνιαίασ  Ζκκεςθσ Ρροόδου του «Ζργου», θ οποία 

καπεριλαμβάνει τθν αποτίμθςθ τθσ ςυνολικισ προόδου υλοποίθςθσ του «Ζργου» που επιτεφχκθκε 

ςτο διάςτθμα που θ ΕΛΣ υποςτθριηόταν από τον ΣΤΥ και τθ διαπίςτωςθ (ζκδοςθ πρωτοκόλλου 
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οριςτικισ παραλαβισ του ζργου) από τθν ΕΡΡΥ τθσ ςυνεποφσ εκπλιρωςθσ του ςυνόλου των 

υποχρεϊςεων που απορρζουν από τθν παροφςα. 

5. Σε περίπτωςθ κοινοπραξίασ ι ζνωςθσ προςϊπων άνευ νομικισ προςωπικότθτασ τα παραςτατικά 

εκδίδονται από κάκε ζνα μζλοσ τθσ κοινοπραξίασ ι τθσ ζνωςθσ χωριςτά, ανάλογα με το ποςοςτό 

ςυμμετοχισ του, όπωσ αναφζρεται ςτο ςυμφωνθτικό ςυνεργαςίασ.  

6. Η πλθρωμι του Αναδόχου κα πραγματοποιθκεί κατόπιν τθσ απαιτοφμενθσ χρθματοδότθςθσ των 

Ρράξεων ςτο πλαίςιο των οποίων υλοποιείται το παρόν ζργο, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ. 

Σε περίπτωςθ μθ ζγκαιρθσ καταβολισ του ςυμβατικοφ τιμιματοσ από τθν Ανακζτουςα Αρχι, o 

Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται να ηθτιςει επιπρόςκετθ αποηθμίωςθ ι οποιαδιποτε υπαναχϊρθςθ από 

τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ.  

 

ΑΡΘΡΟ 6: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΤΜΒΑΗ 

Σε αντικειμενικά δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ, και εφόςον ςυμφωνιςουν προσ τοφτο τα 

ςυμβαλλόμενα μζρθ, μπορεί να  τροποποιείται θ Σφμβαςθ, φςτερα από γνωμοδότθςθ τθσ ΕΡΡΥ. Σε 

κάκε περίπτωςθ, θ οποιαδιποτε τροποποίθςθ τθσ Σφμβαςθσ που δφναται να επζλκει, κα εξαςφαλίηει 

τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ και τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ του διαγωνιςμοφ και 

τθσ παροφςασ. 

 

ΑΡΘΡΟ 7: ΛΟΙΠΟΙ ΤΜΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Το κείμενο τθσ ςφμβαςθσ κατιςχφει κάκε άλλου κειμζνου ςτο οποίο ςτθρίηεται, εκτόσ κατάδθλων 

ςφαλμάτων ι παραδρομϊν. Για κζματα που δεν ρυκμίηονται ρθτά από τθ ςφμβαςθ και τα 

παραρτιματά αυτισ ι ςε περίπτωςθ που ανακφψουν αντικρουόμενοι/ αντιφατικοί όροι αυτισ, για 

τθν ερμθνεία τθσ λαμβάνονται υπόψθ κατά ςειρά θ απόφαςθ κατακφρωςθσ, θ Διακιρυξθ και θ 

οικονομικι και τεχνικι προςφορά του Αναδόχου, τα οποία αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ 

ςφμβαςθσ και ενιαίο ςφνολο με αυτιν.  

2. Ο Ανάδοχοσ εγγυάται για τθ διάκεςθ το αναφερόμενου ςτθν Ρροςφορά του επιςτθμονικοφ και 

λοιποφ προςωπικοφ, ςυμπεριλαμβανομζνων τυχόν εξωτερικϊν ςυνεργατϊν, βεβαιϊνει δε ότι τα 

μζλθ τθσ Ομάδασ Ζργου κα επιδεικνφουν επαγγελματιςμό και πνεφμα ςυνεργαςίασ. Σε αντίκετθ 

περίπτωςθ, θ Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται να ηθτιςει αντικατάςταςθ μζλουσ τθσ Ομάδασ με άλλο 

ςτζλεχοσ αντίςτοιχων προςόντων και εμπειρίασ. Εν γζνει, ο Ανάδοχοσ οφείλει να ενεργεί με 

επιμζλεια και φροντίδα ϊςτε να αποφεφγονται πράξεισ ι παραλείψεισ που κα είχαν αποτζλεςμα 

αντίκετο προσ το ςυμφζρον τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

3. Ο Ανάδοχοσ είναι πλιρωσ και αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για τθν τιρθςθ τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ, 

αναφορικά με το απαςχολοφμενο από αυτόν προςωπικό για τθν εκτζλεςθ των υποχρεϊςεων τθσ 

ςφμβαςθσ. Η Ανακζτουςα Αρχι δεν ζχει υποχρζωςθ καταβολισ αποηθμίωςθσ για υπερωριακι 

απαςχόλθςθ ι οποιαδιποτε άλλθ αμοιβι προσ το προςωπικό του Αναδόχου ι τρίτων. 

4. Σε περίπτωςθ που μζλοσ/θ τθσ Ομάδασ αποχωριςει/ουν από τθν Ομάδα ι λφςει/ουν τθ 

ςυνεργαςία με τον Ανάδοχο, ο τελευταίοσ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει άμεςα τον/ουσ 
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αποχωριςαντα/εσ ςυνεργάτθ/εσ με άλλον/ουσ που καλφπτουν τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ τθσ 

διακιρυξθσ για τισ ςυγκεκριμζνεσ κζςεισ. 

5. Σε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ είναι ζνωςθ ι κοινοπραξία, τα μζλθ που αποτελοφν τθν ζνωςθ/ 

κοινοπραξία, κα είναι από κοινοφ και εισ ολόκλθρον υπεφκυνα ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για 

τθν εκπλιρωςθ όλων των απορρεουςϊν από τθν ςφμβαςθ υποχρεϊςεϊν τουσ. Σε περίπτωςθ 

αποχϊρθςθσ μζλουσ τθσ ζνωςθσ από το ςχιμα κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τα 

υπόλοιπα μζλθ ςυνεχίηουν να ζχουν τθν ευκφνθ ολοκλιρωςθσ τθσ ςφμβαςθσ με τουσ ίδιουσ 

όρουσ. 

6. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί απόλυτθ εχεμφκεια, απαγορευομζνου ρθτά ς’ αυτόν να 

ανακοινϊνει ι παραχωρεί οποτεδιποτε, είτε κατά τθ διάρκεια τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, είτε μετά 

τθ λιξθ αυτισ, ςε οποιονδιποτε, οποιαδιποτε εμπιςτευτικι πλθροφορία ι επαγγελματικό 

μυςτικό τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ι ςυνεργατϊν αυτισ ι να χρθςιμοποιιςει οποιεςδιποτε 

εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ι επαγγελματικά μυςτικά για ίδιον όφελοσ ι για όφελοσ τρίτου. 

 

ΑΡΘΡΟ 8: ΚΤΡΙΟΣΗΣΑ - ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ 

Κάκε υλικό, αγακό, ζγγραφο ι αρχείο ςε ςυμβατικι ι θλεκτρονικι μορφι ςχετικό με τθ παροφςα, που 

κα αναπτυχκεί από τον Ανάδοχο, κα αποτελεί ιδιοκτθςία τθσ ΕΛΣ που μπορεί να το διαχειρίηεται και 

να το εκμεταλλεφεται. Η Ανακζτουςα Αρχι, εάν το επικυμεί, ζχει το δικαίωμα να χρθςιμοποιιςει όλα 

τα ανωτζρω αυτοφςια ι τροποποιθμζνο για οποιαδιποτε άλλθ χριςθ με οικονομικό φορζα 

διαφορετικό από τον Ανάδοχο.  

Ράςθσ φφςεωσ υλικό, αγακό, ζγγραφο ι αρχείο ςε ςυμβατικι ι θλεκτρονικι μορφι ςχετικό με τθ 

παροφςα κα είναι πάντοτε ςτθ διάκεςθ των νομίμων εκπροςϊπων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, κατά τθ 

διάρκεια ιςχφοσ τθσ και εάν βρίςκονται ςτθν κατοχι του Αναδόχου, κα παραδοκοφν ςτθν Ανακζτουςα 

Αρχι, κατά τθν κακ’ οποιονδιποτε τρόπο λιξθ ι λφςθ τθσ Σφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ αρχείων 

θλεκτρονικισ μορφισ, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυνοδεφςει τθν παράδοςι τουσ με ζγγραφθ 

τεκμθρίωςθ και με οδθγίεσ για τθν ανάκτθςθ / διαχείριςι τουσ. 

 

ΑΡΘΡΟ 9: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΧΩΡΗΗ 

Ο Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται να μεταβιβάςει ι να εκχωριςει τθ Σφμβαςθ ι μζροσ αυτισ χωρίσ τθν 

ζγγραφθ ςυναίνεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Κατ’ εξαίρεςθ ο Ανάδοχοσ δικαιοφται εκχωριςει, χωρίσ 

ζγκριςθ, αλλά με προθγοφμενθ ζγγραφθ ενθμζρωςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, τισ απαιτιςεισ του 

ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για τθν καταβολι του Συμβατικοφ Τιμιματοσ, με βάςθ τουσ όρουσ τθσ 

παροφςασ, ςε Τράπεηα τθσ επιλογισ του που λειτουργεί νόμιμα ςτθν Ελλάδα. 

 

ΑΡΘΡΟ 10: ΚΑΣΑΓΓΕΛΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ – ΑΝΩΣΕΡΑ ΒΙΑ 

1. Αν ο Ανάδοχοσ παρζχει πλθμμελϊσ οποιαδιποτε ηθτοφμενθ υπθρεςία και κατά απόκλιςθ από 

οποιονδιποτε όρο που κζτει θ διακιρυξθ του διαγωνιςμοφ και θ παροφςα ςφμβαςθ ι 

κακυςτεριςει τθν ολοκλιρωςθ παροχισ οποιαςδιποτε υπθρεςίασ ςφμφωνα με τουσ χρονικοφσ 
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περιοριςμοφσ που κζτει θ διακιρυξθ του διαγωνιςμοφ, θ Ανακζτουςα Αρχι ζχει το δικαίωμα να 

καταγγείλει τθ ςφμβαςθ και να κθρφξει ζκπτωτο τον Ανάδοχο από τθν ςφμβαςθ και από κάκε 

δικαίωμα του που απορρζει από αυτιν, επιβάλλοντασ τισ κυρϊςεισ που προβλζπει θ κείμενθ 

νομοκεςία. 

2. Τα ςυμβαλλόμενα μζρθ δεν ευκφνονται για τθν εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν τουσ υποχρεϊςεων, 

ςτο μζτρο που θ αδυναμία εκπλιρωςθσ τουσ οφείλεται ςε περιςτατικά ανωτζρασ βίασ. Ωσ τζτοια 

κεωροφνται για τα ςυμβαλλόμενα μζρθ, όςα ευρίςκονται αντικειμενικά εκτόσ του πεδίου 

δραςτθριότθτασ και ελζγχου τουσ. 

3. Ο Ανάδοχοσ, επικαλοφμενοσ υπαγωγι τθσ αδυναμίασ εκπλιρωςθσ υποχρεϊςεων του ςε γεγονόσ 

ανωτζρασ βίασ, οφείλει να το γνωςτοποιιςει και να προςκομίςει τα απαραίτθτα αποδεικτικά 

ςτοιχεία ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, εντόσ είκοςι  (20) θμερϊν από τότε που αυτό ςυνζβθ.     

 

ΑΡΘΡΟ 11: ΕΦΑΡΜΟΣΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΚΑΙΟΔΟΙΑ 

Η παροφςα Σφμβαςθ διζπεται από το Κοινοτικό και Ελλθνικό Δικονομικό και Ουςιαςτικό Δίκαιο. Σε 

περίπτωςθ διαφορϊν που ενδεχομζνωσ προκφψουν ςχετικά με τθν ερμθνεία ι τθν εκτζλεςθ ι τθν 

εφαρμογι αυτισ ι εξ' αφορμισ τθσ, θ Ανακζτουςα Αρχι και ο Ανάδοχοσ κα καταβάλλουν κάκε 

προςπάκεια για τθ φιλικι επίλυςι τουσ, ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ καλισ πίςτθσ και των χρθςτϊν 

ςυναλλακτικϊν θκϊν. 

Κάκε διαφορά που κα προκφψει μεταξφ των ςυμβαλλομζνων μερϊν ςχετικά με τθν ερμθνεία ι 

εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ι εξ αφορμισ αυτισ, κα επιλφεται από τα κακ' φλθv αρμόδια δικαςτιρια των 

Ακθνϊν. 

Η παροφςα Σφμβαςθ διαβάςτθκε, βεβαιϊκθκε και υπογράφθκε νόμιμα από τουσ ςυμβαλλόμενουσ ςε 

τζςςερα (4) πρωτότυπα αντίτυπα. Από αυτά, τα τρία (3) κατατζκθκαν ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, και το 

τζταρτο ζλαβε ο Ανάδοχοσ.  

 

ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 

 

Ο Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ 

…….. 

ΓΙΑ TΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΛΤΡΙΚΗ ΚΗΝΗ 

 

Ο Πρόεδροσ του Δ  

…………….. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ ΤΜΒΑΗ 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι: ΠΡΟΦΟΡΑ 

 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ: ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 

 


