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        ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΗ 

 ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ 

 
 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ 
 

 

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

κε ηίηιν: 

 

Πξνβνιή θαη Γεκνζηόηεηα ηεο Πξάμεο 
 

ηνπ Τπνέξγνπ 1 

«ρεδηαζκόο, Οξγάλσζε θαη Λεηηνπξγία Κέληξνπ Ηκέξαο» 

 

 

ζην πιαίζην ηεο πξάμεο: 

 

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΔΝΣΡΟΤ ΗΜΔΡΑ ΔΚΓΙΓΟΜΔΝΩΝ ΑΣΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΣΟΜΩΝ ΠΟΤ 

ΑΝΗΚΟΤΝ Δ ΔΤΠΑΘΔΙ ΟΜΑΓΔ – OPEN DOORS 

 

 

 

 

Δ.Π. «Αλάπηπμε Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ 2007-2013» 
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ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ & ΠΡΟΛΗΦΗ 

  ΝΟΗΜΑΣΧΝ  (ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ.)      Μαξνύζη ,10/06/2013  

                                                        Αξ. Πξση.: 2664 
            ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ  
 

Σκήκα: Οηθ. Γηαρείξηζεο 

Γξαθείν: Γηαρ. Δπξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ  

Πιεξνθνξίεο: Δ. Κπξηάθε 

Γ/λζε: Αγξάθσλ 3-5 

Σαρ. Κψδηθαο: 15123 

Σειέθσλν:2105212890 

Fax: 2105212831 

 

 

 

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ – ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ  
 
ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ Κέληξν Διέγρνπ θαη Πξφιεςεο Ννζεκάησλ 

 
ΣΙΣΛΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ «Πξνβνιή θαη Γεκνζηφηεηα ηεο Πξάμεο»  ηνπ Τπνέξγνπ 1 

«ρεδηαζκφο, Οξγάλσζε θαη Λεηηνπξγία Κέληξνπ Ηκέξαο» 
ζην πιαίζην ηεο πξάμεο «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΔΝΣΡΟΤ ΗΜΔΡΑ 
ΔΚΓΙΓΟΜΔΝΧΝ ΑΣΟΜΧΝ ΚΑΙ ΑΣΟΜΧΝ ΠΟΤ ΑΝΗΚΟΤΝ Δ 
ΔΤΠΑΘΔΙ ΟΜΑΓΔ – OPEN DOORS» 

ΔΙΓΟ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ  Πξφρεηξνο Γηαγσληζκφο κε θξηηήξην ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα 
απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΔΙΑ 
ΓΑΠΑΝΗ 

πλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο: 

ηξηάληα ρηιηάδεο επξψ (30.000,00 €) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

Φ.Π.Α. ή είθνζη ηέζζεξηο ρηιηάδεο ηξηαθφζηα ελελήληα επξψ 

θαη είθνζη ηέζζεξα ιεπηά (24.390,24 €) κε 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.  (Φ.Π.Α. 23%: πέληε 

ρηιηάδεο εμαθφζηα ελλέα επξψ θαη εβδνκήληα έμη ιεπηά 

(5.609,76 €).  

ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜ/ΝΙΑ  
ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

28/06/2013 
Ώξα 12:00 

ΣΟΠΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Αγξάθσλ 3-5, 15123 Μαξνχζη Αηηηθήο  
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ΔΙΓΟ ΤΜΒΑΗ χκβαζε ππεξεζηψλ 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΤΠΗΡΔΙΑ  Γξάζεηο επαηζζεηνπνίεζεο – δηάρπζε – δηάδνζε 
απνηειεζκάησλ, ζπκπεξαζκάησλ αλαθνξηθά κε ηελ 
πινπνίεζε ηεο Πξάμεο 

ΥΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΟΠΟ 
ΠΑΡΑΓΟΗ  

χκθσλα κε ην Μέξνο Β΄  

ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗ  χκθσλα κε ην Μέξνο Β΄  

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΣΗΗ 
ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ 

10/06/2013 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 
ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ 
ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

28/06/2013 
Ώξα 12:00 

 

Σν Κέληξν Διέγρνπ θαη Πξφιεςεο Ννζεκάησλ, έρνληαο ππφςε:  

 

1. Σηο δηαηάμεηο φπσο ηζρχνπλ: 

1.1 Σνπ Ν. 2071/92 (άξζξν  26) – ζχζηαζε ηνπ Κέληξνπ Διέγρνπ Δηδηθψλ Λνηκψμεσλ 

(Κ.Δ.Δ.Λ.) σο Ν.Π.Ι.Γ. επνπηεπφκελν απφ ηνλ Τπνπξγφ Τγείαο 

1.2 Σνπ Π.Γ. 358/92 – νξγάλσζε, ιεηηνπξγία, αξκνδηφηεηεο Κ.Δ.Δ.Λ. 

1.3 Σελ Τ1/νηθ.5028/2001, ΦΔΚ 831/Β/29.6.2001, «Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο 

Λεηηνπξγίαο ηνπ Κ.Δ.Δ.Λ.»  

1.4 Σνπ ΠΓ.407/93, ΦΔΚ 174/Α/5.10.1993, «Δμαίξεζε απφ ην Γεκφζην Σνκέα ηνπ 

Κέληξνπ Διέγρνπ Δηδηθψλ Λνηκψμεσλ (Κ.Δ.Δ.Λ.)» 

1.5 Σνπ Ν. 3370/05, Άξζξν 20, ΦΔΚ 176/Α/11.7.2005 «Οξγάλσζε θαη Λεηηνπξγία 

ησλ ππεξεζηψλ δεκφζηαο Τγείαο θαη ινηπέο δηαηάμεηο» κεηνλνκαζία ηνπ Κ.Δ.Δ.Λ. 

ζε ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ. θαη ινηπέο ξπζκίζεηο 

1.6 Σνπ ΠΓ. 238/1995, ΦΔΚ 137/Α/28.6.1995, «Δμαίξεζε θνξέσλ απφ ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ Ν.2286/1995» 

1.7 Σελ εμαίξεζε ηνπ ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ. απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3580/2009 

1.8 Σνπ άξζξνπ 47 ηνπ Ν.3943/2011 «Φνξνδηαθπγή, ΚΦ, Φνξνινγία Κεθαιαίνπ, 

ΦΠΑ, ειεγθηηθέο ππεξεζίεο / ζέκαηα αζθαιηζηηθψλ Σακείσλ θιπ», φπσο ηζρχεη: 

1.9 Σνπ Ν.2198/94 (Φ.Δ.Κ. 43/Α΄/94) ζρεηηθά κε ηελ «Παξαθξάηεζε θφξνπ 

εηζνδήκαηνο» ζην εηζφδεκα απφ εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 

24 φπσο ηζρχεη 

1.10 Αλαινγηθά ηνπ Ν. 2690/99 θπξψζεηο ηνπ θψδηθα δηνηθεηηθήο δηαδηθαζίαο θαη άιιεο 

δηαηάμεηο 

1.11 Αλαινγηθά ηνπ Π.Γ. 118/07 (ΦΔΚ 150/Α/10-07-07) «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ 

Γεκνζίνπ» θαη θπξίσο γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη εηδηθά ζηελ 

παξνχζα 

1.12 ηνπ Π.Γ. 261/1997 «Γηα ηε Γηαθάλεηα ζηε δηαθεκηζηηθή πξνβνιή ηνπ Γεκνζίνπ 

θαη ηνπ επξχηεξνπ δεκνζίνπ ηνκέα απφ ηα έληππα θαη ηα ειεθηξνληθά κέζα 

ελεκέξσζεο» φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη. 
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1.13 Σνπ Ν. 3614/3.12.2007 «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ 

παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007-20013 (ΦΔΚ 

267/Α/3.12.2007 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη 

1.14 Σελ νδεγία 89/665/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηνλ ζπληνληζκφ ησλ λνκνζεηηθψλ, 

θαλνληζηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ δηαηάμεσλ πεξί ηεο εθαξκνγήο ησλ δηαδηθαζηψλ 

πξνζθπγήο ζηνλ ηνκέα ηεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ θξαηηθψλ πξνκεζεηψλ θαη 

δεκνζίσλ έξγσλ 

1.15 Σνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) 1159/2000 ηεο Δ.Δ. (30/5/2000) γηα ηηο δξάζεηο 

πιεξνθφξεζεο θαη δεκνζηφηεηαο πνπ πξέπεη λα αλαιακβάλνπλ ηα θξάηε-κέιε 

ζρεηηθά κε ηηο παξεκβάζεηο ησλ δηαξζξσηηθψλ ηακείσλ. 

1.16 Σνπ Ν. 3688/2008 (ΦΔΚ 163/Α/5.8. 2008) Πνιηηηζηηθφ Κέληξν Διιεληθήο 

Αζηπλνµίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο 

1.17 Σε κε αξ. C/2007/5534/12.11.07 Απφθαζε ηεο Δ.Δ. πεξί έγθξηζεο ηνπ 

Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ», (Κσδηθφο 

CCI 2007GR05UPO001) φπσο απηή ηζρχεη. 

1.18 Σε κε αξ. πξση. 14053/ΔΤ 1749/27.03.08 Τπνπξγηθή Απφθαζε πζηήκαηνο 

Γηαρείξηζεο φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη 

1.19 Σελ ππ’ αξηζκ. ΓΤ1α/νηθ. 23125/2000 Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε 

(ΦΔΚ1502/8.12.2000) πεξί χζηαζεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο κε ηίηιν: «Τπεξεζία 

Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Τγεία – Πξφλνηα» 2000 - 2006, φπσο 

απηή ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ’ 4088/18/6/2008 φκνηα Απφθαζε, βάζεη ηνπ 

άξζξνπ 5 ηνπ Ν. 3614/2007, κε ζθνπφ ηελ αλαδηάξζξσζή ηεο ζε «Δηδηθή 

Τπεξεζία Σνκέα Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο» (ΦΔΚ 278/ηεχρνο ππαι. 

Δηδηθψλ Θέζεσλ & Οξγάλσλ Γηνίθεζεο Φνξέσλ ηνπ Γεκ. & Δπξ. Γεκφζηνπ 

Σνκέα\30.6.2008) 

1.20 Σελ ππ’ αξηζκ. πξση. 55741/4965/28.7.2008 Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε πεξί 

εθρψξεζεο αξκνδηνηήησλ δηαρείξηζεο γηα πξάμεηο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ 2007-2013» ζηελ 

«Δηδηθή Τπεξεζία Σνκέα Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο γηα ηε Γ΄ 

Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν 2007-2013» φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκ. 

πξση. 9.14206/νηθ.6.1967 (ΦΔΚ Β 1694/17-08-2009). 

 

2. Σηο απνθάζεηο: 

 
2.1   Σελ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ ηεο 8εο//3-06-2013 

ζπλεδξίαζεο ζρεηηθά κε ηελ απνδνρή ηεο ζχκθσλεο γλψκεο ζρεδίνπ απφθαζεο κε 

ίδηα κέζα Τπνέξγνπ 1 «ρεδηαζκφο, Οξγάλσζε θαη Λεηηνπξγία Κέληξνπ Ηκέξαο» ηεο 

Πξάμεο «Αλάπηπμε Κέληξνπ Ηκέξαο Δθδηδφκελσλ Αηφκσλ θαη Αηφκσλ πνπ αλήθνπλ 

ζε εππαζείο νκάδεο – OPEN DOORS» θαη θσδ. MIS 393198 ηνπ Δ.Π. «Αλάπηπμε 

Αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 2007-2013». 

2.2    Σελ ππ. αξηζκ. 2014/Φ.Πξνέγθ. 393198_1 απφθαζε πξνέγθξηζεο ηεο Δηδηθήο 

Τπεξεζίαο Σνκέα Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, Δ.Φ.Γ. ηνπ Δ.Π. «Αλάπηπμε 

Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνχ» 2007-2013 
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2.3  Σελ απνδνρή Απφθαζεο Έληαμεο ηεο πξάμεο κε ηίηιν: «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΔΝΣΡΟΤ 
ΗΜΔΡΑ ΔΚΓΙΓΟΜΔΝΧΝ ΑΣΟΜΧΝ ΚΑΙ ΑΣΟΜΧΝ ΠΟΤ ΑΝΗΚΟΤΝ Δ ΔΤΠΑΘΔΙ 
ΟΜΑΓΔ-Open Doors» ηνπ Γ.. ηνπ ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ. θαηά ηελ 2ε πλεδξίαζε ζηηο 25 
Ιαλνπαξίνπ 2013. 

 

2.4    Σε κε αξ. πξση. 62/16-01-2013 απφθαζε έληαμεο ηεο πξάμεο «ΑΝΑΠΣΤΞΗ 
ΚΔΝΣΡΟΤ ΗΜΔΡΑ ΔΚΓΙΓΟΜΔΝΧΝ ΑΣΟΜΧΝ ΚΑΙ ΑΣΟΜΧΝ ΠΟΤ ΑΝΗΚΟΤΝ Δ 
ΔΤΠΑΘΔΙ ΟΜΑΓΔ – OPEN DOORS» θαη ην ζπλεκκέλν ζε απηή Σερληθφ Γειηίν 
Πξνηεηλφκελεο Πξάμεο» ζηνλ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 14 «Δδξαίσζε ηεο 
κεηαξξχζκηζεο ζηνλ Σνκέα ηεο Φπρηθήο Τγείαο. Αλάπηπμε ηεο Α’ βάζκηαο Φξνληίδαο 
Τγείαο θαη πξνάζπηζε ηεο Γεκφζηαο Τγείαο ηνπ πιεζπζκνχ» ηνπ Δ.Π. «Αλάπηπμε 
Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ 2007 – 2013» 

2.5   Σε κε αξ. πξση. νηθ 18795/29-12-2011 πξφηαζε ηνπ Κέληξνπ Διέγρνπ θαη 
Πξφιεςεο Ννζεκάησλ (ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ.) γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο πξάμεο κε ηίηιν 
«ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΔΝΣΡΟΤ ΗΜΔΡΑ ΔΚΓΙΓΟΜΔΝΧΝ ΑΣΟΜΧΝ ΚΑΙ ΑΣΟΜΧΝ ΠΟΤ 
ΑΝΗΚΟΤΝ Δ ΔΤΠΑΘΔΙ ΟΜΑΓΔ» 

2.6    Σελ κε αξηζκ. 14 αλνηρηή πξφζθιεζε ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Σνκέα Τγείαο & 
Κνηλσληθήο Αιιειεγχεο, Δλδηάκεζνπ Φνξέα  Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Π «Αλάπηπμε 
Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ» 2007-2013, κε αξηζκ. πξση 2149/ΔΠΑΝΑΓ ΔΠΑ  

ΠΡΟΚΗΡΤΔΙ  

 
Πξφρεηξν δηαγσληζκφ ζε επξψ κε γξαπηέο ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο, κε θξηηήξην 

θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, γηα ηελ επηινγή 

αλαδφρνπ γηα ηελ «Πξνβνιή θαη Γεκνζηφηεηα ηεο Πξάμεο»  ηνπ Τπνέξγνπ 1 

«ρεδηαζκφο, Οξγάλσζε θαη Λεηηνπξγία Κέληξνπ Ηκέξαο» ζην πιαίζην ηεο πξάμεο 

«ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΔΝΣΡΟΤ ΗΜΔΡΑ ΔΚΓΙΓΟΜΔΝΧΝ ΑΣΟΜΧΝ ΚΑΙ ΑΣΟΜΧΝ ΠΟΤ ΑΝΗΚΟΤΝ 

Δ ΔΤΠΑΘΔΙ ΟΜΑΓΔ – OPEN DOORS». 

Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί χζηεξα απφ δεθαπέληε εκέξεο (15) ηνπιάρηζηνλ απφ ηελ 

εκεξνκελία αλάξηεζεο ηεο πξνθήξπμεο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο 

(ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: www.keelpno.gr) θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο 

Σνκέα Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο (ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: www.ygeia-

pronoia.gr)  

Η πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζε ηξηάληα ρηιηάδεο επξώ 

(30.000,00 €) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Π.Α. 

Η δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ νξίδεηαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα είθνζη πέληε (25) κελψλ 

απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.  

Όζνη επηζπκνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ζην δηαγσληζκφ πξέπεη λα ππνβάιινπλ πξνζθνξέο, 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα, ην αξγφηεξν κέρξη ηελ εκεξνκελία 

δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ πνπ είλαη 01/07/2013 εκέξα Γεπηέξα  θαη ψξα 12:00.  

Οη ελδηαθεξφκελνη ζα ππνβάινπλ ηνλ θάθειν πξνζθνξάο ηνπο, θαηαζέηνληάο ηνλ 

απηνπξνζψπσο ή κε εηδηθά πξνο ηνχην εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπφ ηνπο,  ή 

απνζηέιινληάο ηνλ ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ή courier ζηελ σο άλσ 

δηεχζπλζε. ηελ πεξίπησζε ηεο ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο ε αλαζέηνπζα αξρή νπδεκία 

επζχλε θέξεη γηα ηνλ ρξφλν θαη ην πεξηερφκελν ησλ θαθέισλ πξνζθνξάο πνπ ζα 

απνζηαινχλ. 

http://www.keelpno.gr/
http://www.ygeia-pronoia.gr/
http://www.ygeia-pronoia.gr/
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Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα, είλαη 

εθπξφζεζκεο θαη επηζηξέθνληαη. 

Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα θαηαηεζνχλ ζε ΚΛΔΙΣΟ & ΦΡΑΓΙΜΔΝΟ  θάθειν ζηνλ 

νπνίν ζα αλαγξάθνληαη επθξηλψο ηα αθφινπζα: 

 α.  Η έλδεημε "ΠΡΟΟΥΗ - ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΥΘΔΙ Ο ΦΑΚΔΛΟ ΑΠΟ ΣΗΝ 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ " κε θεθαιαία γξάκκαηα 

 β.  H ιέμε "ΠΡΟΦΟΡΑ" κε θεθαιαία γξάκκαηα 

 γ. Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα. 

 δ. Αθνξά: Πξφρεηξν δηαγσληζκφ γηα ηελ επηινγή αλαδφρνπ κε ηίηιν «Πξνβνιή θαη 

Γεκνζηόηεηα ηεο Πξάμεο»  ηνπ Τπνέξγνπ 1 «ρεδηαζκόο, Οξγάλσζε θαη 

Λεηηνπξγία Κέληξνπ Ηκέξαο» ζην πιαίζην ηεο πξάμεο «ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

ΚΔΝΣΡΟΤ ΗΜΔΡΑ ΔΚΓΙΓΟΜΔΝΩΝ ΑΣΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΣΟΜΩΝ ΠΟΤ ΑΝΗΚΟΤΝ 

Δ ΔΤΠΑΘΔΙ ΟΜΑΓΔ – OPEN DOORS» 

Δπηζεκαίλεηαη φηη φιεο νη πξνζθνξέο πξέπεη λα είλαη ππνγεγξακκέλεο θαη 

ζθξαγηζκέλεο. 

 

Οη φξνη θαη απαηηήζεηο ηνπ δηαγσληζκνχ, ηηο νπνίεο ν ππνςήθηνο αλάδνρνο πξέπεη 

λα ιάβεη ππφςε ηνπ γηα ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπ, αλαθέξνληαη ζην Μέξνο Α ηεο 

παξνχζαο.  

 

 
 

                                        Η  ΠΡΟΔΓΡΟ  ΣΟΤ ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ. 
 
 
                                        ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ Σ. ΚΡΔΜΑΣΙΝΟΤ 
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ΜΔΡΟ Α 
ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

ΑΡΘΡΟ 1ν 

ΟΡΙΜΟΙ, ΔΝΝΟΙΔ 

ηελ παξνχζα νη αθφινπζεο ιέμεηο θαη θξάζεηο ρξεζηκνπνηνχληαη σο θαησηέξσ: 

 
Αλαζέηνπζα Αξρή 

Σν Κέληξν Διέγρνπ θαη Πξφιεςεο Ννζεκάησλ (ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ) πνπ εδξεχεη ζην Μαξνχζη, 

νδφο Αγξάθσλ 3-5, 15 123  θαη  ην νπνίν πξνθεξχζζεη ηνλ δηαγσληζκφ απηφ.  

 

Τπεξεζία Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνύ  

Σν Κέληξν Διέγρνπ θαη Πξφιεςεο Ννζεκάησλ (ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ) πνπ εδξεχεη ζην Μαξνχζη, 

νδφο Αγξάθσλ 3-5 15 123 Μαξνχζη.   

 

Αξκόδηνο Τπεξεζίαο Γηελέξγεηαο  

Η θα. Κπξηάθε Δηξήλε πνπ παξέρεη ζρεηηθέο κε ην δηαγσληζκφ πιεξνθνξίεο. Σειέθσλν 

επηθνηλσλίαο: 210 52129890, Fax: 210 5212831, φιεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο 09:00-15:00. 

 

Γηαθήξπμε  

Η παξνχζα δηαθήξπμε πνπ απνηειείηαη απφ ην Μέξνο Α: Γεληθνί θαη εηδηθνί Όξνη, ην 

Μέξνο Β: Αληηθείκελν - πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ ηνπ αλαδφρνπ, Μέξνο Γ: Αμηνιφγεζε 

πξνζθνξψλ, Μέξνο Γ: Τπνδείγκαηα  

 

Έξγν  

Η παξνρή ππεξεζηψλ, φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην Μέξνο Β ηεο παξνχζεο.  

 

Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιόγεζεο Γηαγσληζκνύ  

Σν αξκφδην γηα ηελ απνζθξάγηζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζπιινγηθφ φξγαλν 

ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ην νπνίν ζα ζπγθξνηεζεί εηδηθά γηα ην ζθνπφ απηφ θαη ην νπνίν 

ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο πεξί ιεηηνπξγίαο ησλ 

ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο.  

 

Πξνζθέξσλ  

Οπνηνδήπνηε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή ελψζεηο/θνηλνπξαμίεο απηψλ ή ζπλεηαηξηζκνί 

πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ θαη ππνβάιινπλ πξνζθνξά κε ζθνπφ ηε ζχλαςε 

ζχκβαζεο κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή.  

 

Δθπξόζσπνο  

Ο ππνγξάθσλ ηελ πξνζθνξά - ζηελ πεξίπησζε πνπ απηή δελ ππνγξάθεηαη απφ ηνλ ίδην 

ηνλ πξνζθέξνληα - πνπ κπνξεί λα είλαη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ πξνζθέξνληα, ή 

πξφζσπν εμνπζηνδνηεκέλν απφ ηνλ πξνζθέξνληα ή ηνλ λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπ, ή ζε 

πεξίπησζε έλσζεο πξνζψπσλ, πξφζσπν εμνπζηνδνηεκέλν απφ φια ηα κέιε ηεο έλσζεο.  
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Αληίθιεηνο  

Σν πξφζσπν πνπ ν πξνζθέξσλ κε δήισζή ηνπ, ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη ηα πιήξε 

ζηνηρεία ηνπ πξνζψπνπ (νλνκαηεπψλπκν, ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε, αξηζκφο ηειεθψλνπ, 

fax θ.ιπ.), νξίδεη ζαλ ππεχζπλν γηα ηηο ελδερφκελεο αλάγθεο επηθνηλσλίαο ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο κε ηνλ πξνζθέξνληα.  

 

Αλάδνρνο  

Ο πξνζθέξσλ πνπ ζα επηιεγεί θαη ζα ζπλάςεη ζχκβαζε κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή, 

ζχκθσλα κε ηνλ ηξφπν θαη ηε δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνχζα.  

 

Καηαθύξσζε  

Η απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο κε ηελ νπνία θαηαθπξψλεηαη ε πινπνίεζε ηνπ έξγνπ 

ζηνλ αλάδνρν.  

 

ύκβαζε  

Η έγγξαθε ζπκθσλία κεηαμχ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαη ηνπ αλαδφρνπ, ε νπνία 

θαηαξηίδεηαη κεηά ηελ αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο. Η γιψζζα ηεο είλαη ε ειιεληθή. Η 

παξνχζα δηαθήξπμε, ηα έληππα ηεο ηερληθήο θαη νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο θαη ε ζχκβαζε 

είλαη ζπληαγκέλα ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Όια ηα δηθαηνινγεηηθά θαη νη πξνζθνξέο ησλ 

δηαγσληδνκέλσλ/ππνςεθίσλ αλαδφρσλ πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζα είλαη ππνρξεσηηθά 

ζπληαγκέλα ζηελ ειιεληθή γιψζζα.  

 

πκβαηηθά ηεύρε  

Σν ηεχρνο ηεο ζχκβαζεο κεηαμχ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο κε ηνλ αλάδνρν ηνπ έξγνπ θαη 

φια ηα ηεχρε πνπ ηε ζπλνδεχνπλ θαη ηε ζπκπιεξψλνπλ θαη πεξηιακβάλνπλ θαηά ζεηξά 

ηζρχνο: α. ηε ζχκβαζε, β. ηε δηαθήξπμε θαη ην ηεχρνο κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, γ. 

ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ θαη δ. ηελ ηερληθή πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ.  

 

Πξνϋπνινγηζκόο  

Η εθηηκψκελε απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή σο πηζαλή δαπάλε γηα ηελ πινπνίεζε ησλ 

πξνθεξπζζφκελσλ ππεξεζηψλ.  

 

πκβαηηθό Σίκεκα  

Η ηηκή πξνζθνξάο ζηελ νπνία ζα θαηαθπξσζεί ην έξγν.  

 

Δπηηξνπή Παξαθνινύζεζεο θαη Παξαιαβήο  

πιινγηθφ φξγαλν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ην νπνίν ζα ζπγθξνηεζεί εηδηθά γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε θαη ηελ νξηζηηθή πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ ηεο ελ 

ιφγσ ζχκβαζεο, κέζα ζηνλ θαζνξηδφκελν απφ απηήλ ρξφλν.  
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ΑΡΘΡΟ 2ν  

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

Αληηθείκελν ηνπ ππφ δηαθήξπμε κε ηελ παξνχζα έξγνπ, είλαη ε παξνρή ππεξεζηψλ γηα  

δξάζεηο επαηζζεηνπνίεζεο – δηάρπζε – δηάδνζε απνηειεζκάησλ θαη ζπκπεξαζκάησλ 

αλαθνξηθά κε ηελ πινπνίεζε ηεο Πξάμεο, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην Μέξνο Β 

ηεο παξνχζαο. 

 

ΑΡΘΡΟ 3ν  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ νξίδεηαη ζην πνζφ ησλ ηξηάληα ρηιηάδσλ επξώ 

(30.000,00 €) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α.. 

 

ΑΡΘΡΟ 4ν  

ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ 

Η ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ ζα θαηαβιεζεί σο εμήο: 

α) 1ε Γφζε ίζε κε ην 60% ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ, 

ζα πιεξσζεί θαηά ηνλ 4ν κήλα απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη κεηά ηελ νξηζηηθή 

παξαιαβή ησλ παξαδνηέσλ Π.1.1, Π2.1, Π3.1.,Π.4.1., Π5.2. θαη Π.6.3. απφ ηελ Δπηηξνπή 

Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο ε νπνία κε ηα πξαθηηθά ηεο ζα βεβαηψλεη i) ηελ 

εκπξφζεζκε παξάδνζή ηνπο θαη ii)ηελ επηηπρή πινπνίεζε θαη νινθιήξσζή ηνπο 

ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, ε νπνία αληηζηνηρεί ζηελ παξάδνζε ηνπ 

αληίζηνηρνπ πνζνζηνχ ηνπ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ. 

β) 2ε Γφζε ίζε κε ην 15% ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ, 

ζα πιεξσζεί θαηά ηνλ 16ν κήλα απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη κεηά ηελ νξηζηηθή 

παξαιαβή ηνπ παξαδνηένπ Π.4.2. απφ ηελ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο ε 

νπνία κε ηα πξαθηηθά ηεο ζα βεβαηψλεη i) ηελ εκπξφζεζκε παξάδνζή ηνπ/ο θαη ii)ηελ 

επηηπρή πινπνίεζε θαη νινθιήξσζή ηνπ/ο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, νπνία 

αληηζηνηρεί ζηελ παξάδνζε ηνπ αληίζηνηρνπ πνζνζηνχ ηνπ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ 

έξγνπ. 

ε) 3ε Γφζε (απνπιεξσκή) ίζε κε ην 25% ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ, ζα πιεξσζεί θαηά ηνλ 25ν κήλα απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο θαη κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ απφ ηελ Δπηηξνπή 

Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο ε νπνία κε ηα πξαθηηθά ηεο ζα βεβαηψλεη i) ηελ 

εκπξφζεζκε παξάδνζή ηνπ/ο θαη ii)ηελ επηηπρή πινπνίεζε θαη νινθιήξσζή ηνπ/ο 

ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο 

 

εκεηψλεηαη φηη ε θαζαξή αμία ησλ παξαζηαηηθψλ ππφθεηηαη ζε παξαθξάηεζε θφξνπ 

εηζνδήκαηνο βάζεη ηνπ Ν. 2238/94 (ΦΔΚ 151/Α/94), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.  

Η πιεξσκή ζα ιάβεη ρψξα αλάινγα κε ηε ξνή ρξεκαηνδφηεζεο ην ΚΔΔΛΠΝΟ απφ ην 

αξκφδην Τπνπξγείν ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο.  

 

ΑΡΘΡΟ 5ν  

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

Η δηάξθεηα ηνπ έξγνπ νξίδεηαη ζε είθνζη πέληε (25) κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία 

ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. 
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ΑΡΘΡΟ 6ν  

ΠΑΡΑΓΟΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

1. Η παξάδνζε ησλ παξαδνηέσλ ηνπ έξγνπ ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί φπσο αλαθέξεηαη ζην Μέξνο Β ηεο παξνχζαο.  

2. Η Δπηηξνπή Παξαιαβήο, εληφο δέθα πέληε (15) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ 

παξάδνζε θάζε παξαδνηένπ δχλαηαη λα δηαηππψζεη ηηο παξαηεξήζεηο ηεο επ΄απηψλ 

θαη λα δεηήζεη απφ ηνλ αλάδνρν λα πξνβεί ζηηο ζρεηηθέο δηνξζψζεηο/ηξνπνπνηήζεηο. 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα νινθιεξψζεη ηηο ζρεηηθέο δηνξζψζεηο εληφο ηξηψλ (3) 

εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηε ιήςε ησλ παξαηεξήζεσλ ηεο επηηξνπήο παξαιαβήο θαη 

λα ππνβάιιεη εθ λένπ ην παξαδνηέν. 

3. Με ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ ζπλφινπ ηνπ έξγνπ απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο, 

ζεσξνχληαη εθπιεξσζείζεο νη απφ ηε ζχκβαζε απνξξένπζεο ππνρξεψζεηο ηνπ 

αλαδφρνπ. Οη ππνρξεψζεηο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο εθπιεξνχληαη κε ηελ εμφθιεζε 

ην αξγφηεξν εληφο εμήληα (60) εκεξψλ ηνπ ελαπνκείλαληνο ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο 

ζηνλ αλάδνρν. 

 

ΑΡΘΡΟ 7ν  

ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

1. Καηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθπιεξψλεη ηηο ελέξγεηεο 

ηνπ έξγνπ πνπ ηνπ αλαηίζεληαη ζηε βάζε ηεο χκβαζεο κε ηελ πξνζήθνπζα 

επηκέιεηα θαη ηεξψληαο ηηο αξρέο ηεο θαιήο πίζηεο θαη ησλ ρξεζηψλ εζψλ. 

2. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη ζηειέρε κε εκπεηξία ζην ζρεδηαζκφ θαη 

πινπνίεζε αληίζηνηρσλ έξγσλ, ηα νπνία ζα νξηζηνχλ σο ππεχζπλα έλαληη ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο, γηα ην ζχλνιν ησλ ππεξεζηψλ, πνπ απνηεινχλ αληηθείκελν ηεο 

παξνχζαο. 

3. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπλεξγαζηεί κε νπνηαδήπνηε ππεξεζία ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο θαη άιινλ αξκφδην θνξέα, κε ηνλ ηξφπν πνπ ζα ηνπ ππνδείμεη ε 

αξκφδηα Γηεχζπλζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. 

4. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξέρεη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή αλαθνξέο, 

πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν ηνπ Έξγνπ, θαηφπηλ ζρεηηθνχ 

ηεο αηηήκαηνο. 

5. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη κε ηελ θαζ' νηνλδήπνηε ηξφπν ιήμε ή ιχζε 

ηεο χκβαζεο ζηελ αλαζέηνπζα αξρή φια ηα απνηειέζκαηα, πιεξνθνξίεο, ζηνηρεία, 

θάζε έγγξαθν ή αξρείν ζρεηηθφ κε ην αληηθείκελν ηεο παξνχζεο, πνπ ζα 

απνθηεζνχλ ή ζα αλαπηπρζνχλ απφ ηνλ αλάδνρν κε δαπάλεο ηεο αλαζέηνπζαο 

αξρήο.  

6. Ο αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα ζεσξεί θάζε πιεξνθνξία, πνπ ιακβάλεη 

απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή, σο εκπηζηεπηηθή θαη λα κελ ηε ρξεζηκνπνηεί ή 

απνθαιχπηεη ζε άιια πξφζσπα (πιελ ησλ ππαιιήισλ ηνπ θαη απηφ κφλν ζην βαζκφ 

πνπ είλαη αλαγθαίν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο), ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε 

έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο.  

7. Ο αλάδνρνο ξεηψο επζχλεηαη, γηα θάζε ελέξγεηα ππαιιήισλ ηνπ, ηπρφλ 

ππεξγνιάβσλ ηνπ ή ζπκβνχισλ ή αληηπξνζψπσλ ή πξνζθηεζέλησλ απηνχ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ αλεμαηξέησο νπνηνπδήπνηε, πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ 
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απφ απηφλ γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ αλαιακβάλεη ή θαηά ηελ 

άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ πνπ ηνπ ρνξεγνχληαη κε ηελ χκβαζε, θαζψο θαη γηα ηηο 

ηπρφλ παξεπφκελεο ππνρξεψζεηο. 

8. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αζθαιίδεη φιν ην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιεί, ζχκθσλα 

κε ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα Αζθαιηζηηθή Ννκνζεζία. 

 

ΑΡΘΡΟ 8ν  

ΓΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ή 

ελψζεηο/θνηλνπξαμίεο απηψλ ή ζπλεηαηξηζκνί πνπ αζθνχλ δξαζηεξηφηεηεο θαηά ηελ 

έλλνηα ηεο παξ. 2, ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Π.Γ 261/97 θαη δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε θξάηε – 

κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ.) ή είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηα θξάηε – κέιε ηεο 

πκθσλίαο γηα ηνλ Δπξσπατθφ Οηθνλνκηθφ Υψξν (ΔΟΥ) ή είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηα 

θξάηε – κέιε πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηε πκθσλία πεξί Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (.Γ..) 

ηνπ Παγθνζκίνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ, ε νπνία θπξψζεθε απφ ηελ Διιάδα κε ην Ν. 

2513/97 (ΦΔΚ Α΄139), ππφ ηνλ φξν φηη ε ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηελ .Γ.. – ή 

είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ζπλάςεη επξσπατθέο ζπκθσλίεο κε 

ηελ Δ.Δ. ή έρνπλ ζπζηαζεί κε ηε λνκνζεζία θξάηνπο – κέινπο ηεο Δ.Δ. ή ηνπ ΔΟΥ ή 

ηνπ θξάηνπο – κέινπο πνπ έρεη ππνγξάςεη ηε .Γ.. ή ηεο ηξίηεο ρψξαο πνπ έρεη 

ζπλάςεη επξσπατθή ζπκθσλία κε ηελ Δ.Δ. θαη έρνπλ ηελ θεληξηθή ηνπο δηνίθεζε ή ηελ 

θχξηα εγθαηάζηαζή ηνπ ή ηελ έδξα ηνπο ζην εζσηεξηθφ κηαο εθ ησλ αλσηέξσ ρσξψλ, 

θαη ηα νπνία ζα πξέπεη λα έρνπλ απνδεδεηγκέλε επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα ζηελ 

πινπνίεζε έξγσλ αληίζηνηρσλ κε ην πξνθεξπζζφκελν. 

 

πγθεθξηκέλα απαηηείηαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα ή αζξνηζηηθά ζηελ πεξίπησζε Έλσζεο 

ή Κνηλνπξαμίαο: 

1. Να έρεη νινθιεξψζεη επηηπρψο, θαηά ηα ηειεπηαία ηξία (3) έηε, ηνπιάρηζηνλ έλα 

(1) έξγν ζηνλ ηνκέα ηεο Δπηθνηλσλίαο, θνξέσλ ή νξγαληζκψλ ή επηρεηξήζεσλ ηνπ 

δεκφζηνπ ή ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ηνπ εζσηεξηθνχ ή ηνπ εμσηεξηθνχ ειάρηζηνπ 

ζπλνιηθά ζπκβαζηνπνηεκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπιάρηζηνλ ίζνπ κε ην 300% ηεο 

αμίαο ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ 

2. Να δηαζέηεη ηελ θαηάιιειε νξγάλσζε, δνκή θαη κέζα, ψζηε λα αληεπεμέιζεη 

επηηπρψο ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ππφ αλάζεζε Έξγνπ. πγθεθξηκέλα, ν ππνςήθηνο 

αλάδνρνο ζα πξέπεη:  

 Να δηαζέηεη νξγαλσκέλν ζχζηεκα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο, πηζηνπνηεκέλν απφ 

δηαπηζηεπκέλν θνξέα ηεο Διιάδαο ή ηνπ εμσηεξηθνχ,  ζην πεδίν ηεο παξνρήο 

ππεξεζηψλ πξνβνιήο θαη δεκνζηφηεηαο 

 Να δηαζέηεη πηζηνπνίεζε πνπ απνδεηθλχεη ηε ζπκκφξθσζε κε ηα νξηδφκελα 

ηνπ Ν.3680/2008 (άξζξν 12 παξ.3) γηα ηελ παξνρή δηαθεκηζηηθψλ 

ππεξεζηψλ  

 Να δηαζέηεη ηθαλφ αξηζκφ έκπεηξσλ ζηειερψλ, ηα νπνία ζα πξέπεη λα 

δηαζέηνπλ ηελ απαηηνχκελε εκπεηξία, ηερλνγλσζία θαη ηθαλφηεηα, ψζηε λα 

πινπνηεζεί επηηπρψο ην πεξηγξαθφκελν έξγν. Ο ππνςήθηνο αλάδνρνο είλαη 

δπλαηφ ζηελ Οκάδα Έξγνπ πνπ ζα πξνηείλεη λα ζπκπεξηιάβεη θαη εμσηεξηθά 

ζηειέρε ζε δηάθνξα επηκέξνπο δεηήκαηα γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ. 
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Η Οκάδα Έξγνπ ηνπ αλαδφρνπ ζα πξέπεη λα απαξηίδεηαη θαη’ ειάρηζηνλ απφ ηα θάησζη 

ζηειέρε: 

 Τπεχζπλνο Έξγνπ, ν νπνίνο ζα εγεζεί ηεο Οκάδαο Έξγνπ θαη ηεο εθπξνζψπεζεο 

ηνπ αλαδφρνπ έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ζα θαηέρεη ζπληνληζηηθφ ξφιν θαη 

ηε ζπλνιηθή επζχλε ησλ εξγαζηψλ ηνπ αλαδφρνπ. Ο Τπεχζπλνο Έξγνπ πξέπεη λα 

δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ ηα αθφινπζα πξνζφληα θαη εκπεηξία, επαξθψο 

ηεθκεξησκέλα κέζσ βηνγξαθηθνχ ζεκεηψκαηνο: 

 Παλεπηζηεκηαθφ δίπισκα ζπνπδψλ  

 Σνπιάρηζηνλ 10εηή επαγγεικαηηθή εκπεηξία  ζε ζέκαηα νξγάλσζεο 

εθδειψζεσλ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ επηθνηλσλίαο. 

Μέιε ηεο Οκάδαο Έξγνπ, ηα νπνία ζα αλαιάβνπλ ηελ πινπνίεζε ησλ επηκέξνπο 

εξγαζηψλ θαη ηελ παξνρή ησλ πξνβιεπφκελσλ ππεξεζηψλ.  

Σα κέιε ηεο Οκάδαο Έξγνπ ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ θαη’ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα 

πξνζφληα: 

 Σνπιάρηζηνλ 5εηή επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζε έξγα κε ζπλαθέο αληηθείκελν.  

 

Γηα ην ζχλνιν ησλ πξνηεηλφκελσλ κειψλ ηεο Οκάδαο Έξγνπ ζα πξέπεη λα 

πξνζθνκηζηνχλ βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα, λα πεξηγξαθεί ν ξφινο ηνπο ζην πξνηεηλφκελν 

ζρήκα δηνίθεζεο θαη λα δεισζεί ην γλσζηηθφ αληηθείκελν πνπ ζα θαιχςνπλ, ην πνζνζηφ 

ζπκκεηνρήο ηνπο ζην έξγν θαη νη αλζξσπνκήλεο πνπ ζα αθηεξψζνπλ αλά θάζε ηνπ 

έξγνπ. Δηδηθφηεξα ζα πξέπεη λα ζπκπιεξσζνχλ νη αθφινπζνη πίλαθεο: 

 

1. Πίλαθαο ησλ ππαιιήισλ ηνπ ππνςήθηνπ αλαδφρνπ ή ζπλεξγαηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ 

ζηελ Οκάδα Έξγνπ, ζχκθσλα κε ην αθφινπζν ππφδεηγκα: 

Α/Α 

Δηαηξεία (ζε 

πεξίπησζε 

Έλσζεο / 

Κνηλνπξαμίαο) 

Ολνκαηεπψλπκν 

Μέινπο ηεο 

Οκάδαο Έξγνπ 

ηνπ  Τπνςεθίνπ 

Αλαδφρνπ 

ρέζε κε ηνλ 

ππνςήθην 

αλάδνρν(εμαξηεκέλε 

ζρέζε εξγαζίαο, 

ζπλεξγάηεο) 

Θέζε 

ζηελ 

Οκάδα 

Έξγνπ 

Γλσζηηθφ 

Αληηθείκελν 

Μέινπο ηεο 

Οκάδαο Έξγνπ 

Αλζξσπνκήλεο 

       

εκεηψλεηαη φηη εθφζνλ ζηελ νκάδα έξγνπ ζπκκεηέρνπλ θαη εμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο ηνπ 

πξνζθέξνληνο, πξέπεη λα πξνζθνκηζηνχλ ππεχζπλεο δειψζεηο ηνπο, φπνπ ζα δειψλεηαη 

φηη  έιαβαλ γλψζε ησλ φξσλ ηεο πξνθήξπμεο θαη απνδέρνληαη ηελ εθηέιεζε ησλ 

ππεξεζηψλ ζε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ 

πξνζθέξνληα.  

 

2. ε πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ππεξγνιαβηθά ζε 

ηξίηνπο ηελ πινπνίεζε ηκήκαηνο ηνπ ππφ αλάζεζε έξγνπ, ηφηε ζα πξέπεη λα θαηαζέζεη 

ζπκπιεξσκέλν ηνλ παξαθάησ πίλαθα, θαζψο θαη ηηο ζρεηηθέο ππεχζπλεο δειψζεηο 

ζπλεξγαζίαο, νη νπνίεο ζα πεξηιακβάλνπλ ην ηκήκα ηνπ έξγνπ πνπ αλαιακβάλνπλ νη 

ππεξγνιάβνη. 
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Πεξηγξαθή ηκήκαηνο Έξγνπ πνπ πξνηίζεηαη ν 

ππνςήθηνο Αλάδνρνο λα αλαζέζεη ζε Τπεξγνιάβν 
Δπσλπκία Τπεξγνιάβνπ 

Ηκεξνκελία 

Γήισζεο 

πλεξγαζίαο 

   

 

ε πεξίπησζε έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο πνπ ππνβάιεη θνηλή πξνζθνξά, νη παξαπάλσ 

πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο κπνξνχλ λα θαιχπηνληαη κεξηθψο γηα θάζε έλα κέινο ηεο 

έλσζεο/θνηλνπξαμίαο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζην ζχλνιφ ηεο, ε πξνζθνξά ηεο 

έλσζεο/θνηλνπξαμίαο θαιχπηεη εμ’ νινθιήξνπ απηέο ηηο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο. 

 

Γηα ηελ θάιπςε ησλ πξναλαθεξζέλησλ πξνυπνζέζεσλ ζπκκεηνρήο δεηείηαη απφ ηνπο 

ππνςήθηνπο αλαδφρνπο λα θαηαζέζνπλ ζπκπιεξσκέλν θαηάινγν (ζε κνξθή πίλαθα) κε 

ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ έξγσλ πνπ αλέιαβαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πέληε (5) 

ηειεπηαίσλ εηψλ, ν νπνίνο ζα πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ πεδία: 

 α/α έξγνπ 

 Σίηινο έξγνπ 

 Δπσλπκία Πειάηε  

 Γηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ (Απφ : …..Έσο….) 

 πκβαηηθή αμία έξγνπ  

 Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ  

 Ρφινο ηνπ Πξνζθέξνληνο ζην έξγν (π.ρ. θχξηνο ζπκβαιιφκελνο ή ππεξγνιάβνο, 

εηδηθφ αληηθείκελν ζπκκεηνρήο) 

 Πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ Πξνζθέξνληνο (ζε νηθνλνκηθά κεγέζε) 

 Φάζε νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ (Οινθιεξσκέλν ή ε εμέιημε) 

Σα αλσηέξσ ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ απνδεηθηηθά ζηνηρεία. Αλ νη απνδέθηεο ησλ 

έξγσλ είλαη θνξείο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα, ζα πξνζθνκίδεηαη ζρεηηθή βεβαίσζε πινπνίεζεο 

ή πξσηφθνιιν παξαιαβήο πνπ έρεη εθδνζεί απφ ηελ θαηά πεξίπησζε αλαζέηνπζα αξρή. 

Δάλ νη απνδέθηεο ησλ έξγσλ είλαη ηδησηηθνί θνξείο, πηζηνπνηεηηθά πνπ ζα ζπληαρζνχλ 

απφ ηνπο ηδησηηθνχο θνξείο. ε πεξίπησζε πνπ είλαη αλέθηθηε ε πξνζθφκηζε ησλ 

πηζηνπνηεηηθψλ απηψλ ή κέξνο ησλ δεηνχκελσλ πιεξνθνξηψλ δελ είλαη δπλαηφ λα 

ζπκπεξηιεθζεί ζηα πηζηνπνηεηηθά απηά, κπνξεί λα ππνβιεζεί αληί γη’ απηά Τπεχζπλε 

Γήισζε ηνπ Ν. 1599/86. 

Οη ελψζεηο πξνζψπσλ δελ ππνρξενχληαη λα πεξηβιεζνχλ ζε νξηζκέλε λνκηθή κνξθή γηα 

ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπο. Χζηφζν, ζε πεξίπησζε πνπ ην δηαθεξπζζφκελν κε 

ηελ παξνχζα Έξγν θαηαθπξσζεί ζε έλσζε πξνζψπσλ, ε αλαζέηνπζα αξρή δηθαηνχηαη, 

εθ’ φζνλ ην ζεσξήζεη αλαγθαίν γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ηεο χκβαζεο, λα 

δεηήζεη απφ ηελ έλσζε λα πεξηβιεζεί νξηζκέλε λνκηθή κνξθή θαη ε έλσζε, ζηελ 

πεξίπησζε απηή, ππνρξενχηαη λα ην πξάμεη. 

Φπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ ζπκκεηέρεη απηφλνκα ή κε άιια θπζηθά ή λνκηθά 

πξφζσπα ζην δηαγσληζκφ, δελ κπνξεί επί πνηλή απνθιεηζκνχ λα κεηέρεη ζε πεξηζζφηεξεο 

απφ κία πξνζθνξέο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. 
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ΑΡΘΡΟ 9ν  

ΚΑΣΑΡΣΙΗ – ΤΠΟΒΟΛΗ- ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

 

Οη πξνζθνξέο πξέπεη: 

 λα έρνπλ ζπληαρζεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα, κε εμαίξεζε ηνπο ηερληθνχο φξνπο, πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά θαη κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα. 

 λα είλαη δαθηπινγξαθεκέλεο θαη λα κε θέξνπλ μέζκαηα, παξάηππεο δηνξζψζεηο, 

ζβεζίκαηα, δηαγξαθέο, πξνζζήθεο, θιπ. ζα πξέπεη λα είλαη κε ηα ίδηα ζηνηρεία 

εθηππσηηθήο κεραλήο θαη κνλνγξακκέλεο απφ ηνλ δηαγσληδφκελν, ε δε αξκφδηα 

επηηξνπή θαηά ηνλ έιεγρν ζα κνλνγξάςεη ηηο δηνξζψζεηο, πξνζζήθεο, θιπ. θαη γεληθά 

ζα επηβεβαηψζεη φηη απηέο έγηλαλ πξηλ ηελ απνζθξάγηζε ηεο πξνζθνξάο. 

 Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα ππνβιεζνχλ κέζα ζε εληαίν ζθξαγηζκέλν θάθειν, ζε δχν 

(2) αληίγξαθα. ε έλα απφ ηα δχν αληίγξαθα θαη ζε θάζε ζειίδα απηνχ, πνπ ζα είλαη 

κνλνγξακκέλε, ζα γξάθεηαη ε  ιέμε ¨ΠΡΧΣΟΣΤΠΟ¨ θαη απηφ ζα είλαη επηθξαηέζηεξν 

ηνπ άιινπ αληηηχπνπ, ζε πεξίπησζε δηαθνξάο κεηαμχ ηνπο.  

Ο εληαίνο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο πξέπεη απαξαίηεηα λα θέξεη ηελ ΔΠΧΝΤΜΙΑ θαη ηε 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ηνπ Γηαγσληδφκελνπ θαη λα γξάθεη επθξηλψο ηηο ελδείμεηο: 

α.  Η έλδεημε "ΠΡΟΟΥΗ - ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΥΘΔΙ Ο ΦΑΚΔΛΟ ΑΠΟ ΣΗΝ 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ" κε θεθαιαία γξάκκαηα 

 β.  H ιέμε "ΠΡΟΦΟΡΑ" κε θεθαιαία γξάκκαηα 

 γ. Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα. 

 δ. Αθνξά: Πξφρεηξν δηαγσληζκφ γηα ηελ επηινγή αλαδφρνπ κε ηίηιν «Πξνβνιή θαη 

Γεκνζηόηεηα ηεο Πξάμεο»  ηνπ Τπνέξγνπ 1 «ρεδηαζκόο, Οξγάλσζε θαη 

Λεηηνπξγία Κέληξνπ Ηκέξαο» ζην πιαίζην ηεο πξάμεο «ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

ΚΔΝΣΡΟΤ ΗΜΔΡΑ ΔΚΓΙΓΟΜΔΝΩΝ ΑΣΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΣΟΜΩΝ ΠΟΤ ΑΝΗΚΟΤΝ 

Δ ΔΤΠΑΘΔΙ ΟΜΑΓΔ – OPEN DOORS» 

 

Ο ΔΝΙΑΙΟ ΦΑΚΔΛΟ ΚΑΘΔ ΠΡΟΦΟΡΑ ΘΑ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΙ :  

Σνπο παξαθάησ αλεμάξηεηνπο θαη ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο : 

 

Α. Φάθειν κε ηελ έλδεημε «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ» πνπ ζα πεξηιακβάλεη 

(πξσηφηππν θαη αληίγξαθν): 

 

1. Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκό ίζε κε ην 5% ηεο 

ζπλνιηθήο  πξνϋπνινγηζζείζεο δαπάλεο κε Φ.Π.Α.  

2. Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986/Α΄ 75), ζηελ νπνία λα αλαθέξνπλ φηη  

i) Έιαβαλ γλψζε ησλ φξσλ ηνπ δηαγσληζκνχ ηνπο νπνίνπο θαη απνδέρνκαη. 

ii) Γελ ππάξρνπλ λνκηθνί πεξηνξηζκνί ζηε ιεηηνπξγία ηεο Δπηρείξεζεο. 

iii) Γελ έρνπλ απνθιεηζζεί, απφ ηελ ζπκκεηνρή ζε δηαγσληζκνχο ηνπ Γεκνζίνπ. 

iv) Γελ έρνπλ θάλεη ςεπδείο ή αλαθξηβείο δειψζεηο θαηά ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ 

πνπ δεηνχληαη απφ ηελ Τπεξεζία. 

v) Γελ έρσ ππνπέζεη ζε ζνβαξά παξαπηψκαηα θαηά ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο 

κνπ δξαζηεξηφηεηαο. 

vi) Όηη ζα είλαη ζπλεπείο ζηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ πνπ 

δεηνχληαη απφ ηελ Τπεξεζία. 
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Η κε πξνζθφκηζε ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, αιιά θαη ε δηαπίζησζε θαηά 

ηνλ έιεγρν ζνβαξήο αλεηιηθξίλεηαο ησλ ζηνηρείσλ ζπλεπάγεηαη ηνλ απνθιεηζκφ απφ ηνλ 

δηαγσληζκφ.  

 

3. Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986/Α΄ 75), ζηελ νπνία: 

Να αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ. 
 Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο  

o Γελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα θάπνην 
απφ ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Π.Γ. 60/2007, γηα 
θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηνπ αγνξαλνκηθνχ θψδηθα ζρεηηθφ κε ηελ 
άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο ή γηα θάπνην απφ  ηα 
αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο 
πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο 
ρξενθνπίαο. 

o Γελ ηεινχλ ην ηειεπηαίν εμάκελν ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, εηδηθή ή 
θνηλή, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε θαη επίζεο φηη 
δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε ή έθδνζεο απφθαζεο 
αλαγθαζηηθήο εθθαζάξηζεο  ή πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή ππφ άιιε 
αλάινγε δηαδηθαζία. 

 Δίλαη θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο θαηά 
ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ 

 Δίλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν Δπηκειεηήξην. 

4. Σα δηθαηνινγεηηθά ζύζηαζεο θαη ινηπά λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα αλάινγα κε 

ηελ πεξίπησζε (εκεδαπφ/αιινδαπφ θπζηθφ πξφζσπν, εκεδαπφ/αιινδαπφ λνκηθφ 

πξφζσπν, ζπλεηαηξηζκφο). Όια ηα έγγξαθα απφ ηα νπνία πξνθχπηεη ε ζχζηαζε θαη ε 

εθπξνζψπεζε ηνπ ππνςεθίνπ, θαη ε ηήξεζε ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηνλ λφκν 

δηαηππψζεσλ δεκνζηφηεηαο γηα ηε ζχζηαζε ηνπ ππνςεθίνπ, ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ 

θαηαζηαηηθνχ ηνπ θαη ηνλ δηνξηζκφ ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ ζα ππνβάιινληαη ζε επίζεκα 

αληίγξαθα. 

5. Παξνπζίαζε ηνπ ππνςεθίνπ αλαδόρνπ ζηελ νπνία κεηαμχ ησλ άιισλ ζα 

πεξηγξάθεηαη ε ππνδνκή ηνπ, ην πειαηνιφγην ηνπ, ν ζπλνιηθφο θχθινο εξγαζηψλ ηνπ ηεο 

ηειεπηαίαο ηξηεηίαο θ.ι.π. 

6. Σα δεηνύκελα ζην Άξζξν 8 δηθαηνινγεηηθά ηεθκεξίσζεο ηεο επαγγεικαηηθήο 

ηθαλόηεηαο ηνπ ππνςεθίνπ αλαδόρνπ 

7. Παξαζηαηηθά εθπξνζώπεζεο. ε πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο ππνβάιεη 

ηελ πξνζθνξά ηνπ δηα αληηπξνζψπνπ ηνπ πνπ δελ είλαη λφκηκνο εθπξφζσπφο ηνπ, ζα 

πξέπεη λα ππνβάιεη θαη έγγξαθν παξνρήο ζε απηφλ εηδηθήο ζρεηηθήο πιεξεμνπζηφηεηαο.   

 

Β. Φάθειν κε ηελ έλδεημε «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» πνπ ζα πεξηιακβάλεη (πξσηφηππν 

θαη αληίγξαθν): 

 

Σα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο θαη ζπγθεθξηκέλα: 

I. Πξφηαζε κεζνδνινγίαο – πξνζέγγηζεο ηνπ έξγνπ 

II. Οξγάλσζε – Γηνίθεζε ηνπ έξγνπ 
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III. Πίλαθα απαζρφιεζεο Οκάδνο Έξγνπ θαη Βηνγξαθηθά ησλ κειψλ ηεο Οκάδαο 

Έξγνπ 

IV. Πίλαθα παξαδνηέσλ 

V. Οπνηνδήπνηε επηπιένλ ζηνηρείν ηεθκεξηψλεη πιεξέζηεξα ηελ Πξνζθνξά ηνπ 

ππνςεθίνπ Αλαδφρνπ θαη απαληά ζηηο επηκέξνπο απαηηήζεηο πνπ ηίζεληαη ζηελ 

παξνχζα δηαθήξπμε, αιιά θαη ζηα αληίζηνηρα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο. 

 

 

Γ. Φάθειν κε ηελ έλδεημε «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», ν νπνίνο ζα πεξηιακβάλεη ηα 

νηθνλνκηθά ζηνηρεία, (πξσηφηππν θαη αληίγξαθν), ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ 

ππνδείγκαηα : 

  

ΠΠίίλλααθθααοο  11::  ΤΤππεεξξεεζζίίεεοο    

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Αλζξσπνκήλεο 

ΑΞΙΑ ΥΧΡΙ ΦΠΑ [€] 

ΦΠΑ 

[€] 

ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ  

ΜΔ ΦΠΑ 

[€] 

ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΓΑ 

ΤΝΟΛΟ 

       

ΤΝΟΛΟ      

 

ΠΠίίλλααθθααοο  22::  ΆΆιιιιεεοο  δδααππάάλλεεοο    

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΑΞΙΑ ΥΧΡΙ ΦΠΑ [€] 

ΦΠΑ 

[€] 

ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ  

ΜΔ ΦΠΑ 

[€] 

ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΓΑ 

ΤΝΟΛΟ 

       

 

ΠΠίίλλααθθααοο  33::  ππγγθθεελληηξξσσηηηηθθόόοο  ΠΠίίλλααθθααοο  ΟΟηηθθννλλννκκηηθθήήοο  ΠΠξξννζζθθννξξάάοο    

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ  

ΥΧΡΙ ΦΠΑ 

[€] 

ΦΠΑ [€] 

ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ  

ΜΔ ΦΠΑ [€] 

11    Τπεξεζίεο (Πίλαθαο 1)    

2  Άιιεο δαπάλεο (Πίλαθαο 2)    

 ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ     

 

 

ΑΡΘΡΟ 10ν  

ΥΡΟΝΟ ΙΥΤΟ ΣΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ  

Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο δηαγσληδφκελνπο γηα δηαθφζηεο ζαξάληα 

εκέξεο (240) εκέξεο απφ ηελ επνκέλε ηεο εκεξνκελίαο ιήμεο ηεο θαηάζεζήο ηνπο. 
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ΑΡΘΡΟ 11ν  

ΠΑΡΟΥΗ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ  
Δηδηθφηεξα ζε πεξίπησζε πνπ δεηεζνχλ απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ζπκπιεξσκαηηθέο 

πιεξνθνξίεο, ζρεηηθέο κε φξνπο ηεο δηαθήξπμεο κέρξη θαη νθηψ (8) εκέξεο πξν ηεο 

εθπλνήο ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο ηεο έλζηαζεο, απηέο παξέρνληαη ην αξγφηεξν ηξεηο (3) 

εκέξεο πξν ηεο εθπλνήο ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο. ε θάζε άιιε πεξίπησζε πνπ δεηνχληαη 

απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο νη σο άλσ ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο, απηέο δίλνληαη ην 

αξγφηεξν εληφο έμη (6) εκεξψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 

Καλέλαο ππνςήθηνο δελ κπνξεί ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε λα επηθαιεζζεί πξνθνξηθέο 

απαληήζεηο εθ κέξνπο ηνπ αλαζέηνπζαο αξρήο 

 

ΑΡΘΡΟ 12ν  

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

Α. ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Η Δπηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απoζθξάγηζεο ησλ 

πξνζθνξψλ (δεκφζηα) ζηα γξαθεία ηνπ ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ. ( ΑΓΡΑΦΧΝ 3-5, 15123 ΜΑΡΟΤΙ) 

παξνπζία ησλ πξνζθεξφλησλ ή ησλ λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλσλ εθπξνζψπσλ ηνπο. 

 

Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ζηελ Δπηηξνπή κεηά ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο 

απνζθξάγηζεο δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά παξαδίδνληαη ζηελ Τπεξεζία δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ γηα επηζηξνθή, σο εθπξφζεζκεο.  

Οη δηθαηνχκελνη πνπ παξεπξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ 

ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ζπκκεηαζρφλησλ ζην δηαγσληζκφ. 

Η απνζθξάγηζε θάζε πξνζθνξάο γίλεηαη κε ηελ  παξαθάησ δηαδηθαζία : 

 Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο, ν θάθεινο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο 

θαη ν θάθεινο ηερληθήο πξνζθνξάο, κνλνγξάθνληαη δε απφ ηελ Δπηηξνπή ηνπ 

Γηαγσληζκνχ φια ηα πξσηφηππα ζηνηρεία ησλ Φαθέισλ Γηθαηνινγεηηθψλ θαη 

Σερληθψλ πξνζθνξψλ θαηά θχιιν. 

 Οη Φάθεινη ησλ Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά 

κνλνγξάθνληαη, θαη αθνχ ζθξαγηζζνχλ απφ ηελ Δπηηξνπή θπιάζζνληαη. 

Δηδηθφηεξα νη Φάθεινη Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ ηνπνζεηνχληαη ζε λέν εληαίν 

θάθειν ν νπνίνο επίζεο ζθξαγίδεηαη, ππνγξάθεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή θαη 

θπιάζζεηαη.  

 Η Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ θαηαγξάθεη ηνπο πξνζθέξνληεο ηνπ έξγνπ ζε 

Πξαθηηθφ, ην νπνίν ππνγξάθεη. 

Καηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ νη παξεπξηζθφκελνη ιακβάλνπλ 

γλψζε κφλν ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην Γηαγσληζκφ. Όζνη απφ ηνπο ππνςήθηνπο 

αλαδφρνπο επηζπκνχλ, κπνξνχλ λα πιεξνθνξεζνχλ ην πεξηερφκελν ησλ άιισλ 

πξνζθνξψλ χζηεξα απφ ζρεηηθή εηδνπνίεζή ηνπο απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή. Η εμέηαζε 

ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη ρσξίο απνκάθξπλζή ηνπο απφ ην ρψξν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο  

θαη ρσξίο λα επηηξέπεηαη ε θσηναληηγξαθή. 
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Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Η αμηνιφγεζε ζα γίλεη κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα πξνζθνξά απφ 

νηθνλνκηθή άπνςε. Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ζα αθνινπζεζνχλ ηα ζηάδηα θαη 

νη δηαδηθαζίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηε ζπλέρεηα: 

 

BB..11  ΑΑΞΞΙΙΟΟΛΛΟΟΓΓΗΗΗΗ  ΚΚΑΑΙΙ  ΔΔΛΛΔΔΓΓΥΥΟΟ  ΓΓΙΙΚΚΑΑΙΙΟΟΛΛΟΟΓΓΗΗΣΣΙΙΚΚΧΧΝΝ  ΤΤΜΜΜΜΔΔΣΣΟΟΥΥΗΗ  ΚΚΑΑΙΙ  ΣΣΔΔΥΥΝΝΙΙΚΚΗΗ  

ΠΠΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΑΑ    

Μεηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ, ε Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ ειέγρεη ηελ 

νξζφηεηα θαη ηελ πιεξφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ έρνπλ ππνβιεζεί θαζψο θαη ησλ 

εγγπήζεσλ ζπκκεηνρήο. Δπίζεο ζε απηφ ην ζηάδην θξίλεηαη θαη ε ηθαλνπνίεζε ησλ 

θξηηεξίσλ ηερληθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηθαλφηεηαο ησλ ππνςεθίσλ, (ειάρηζηεο 

πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο). Αθνινπζεί ε αμηνιφγεζε θαη βαζκνιφγεζε ησλ ηερληθψλ 

πξνζθνξψλ γηα φζεο πξνζθνξέο δελ έρνπλ απνξξηθζεί θαηά ηνλ έιεγρν θαη ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ. Η βαζκνιφγεζε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη 

ζχκθσλα κε ηα πεξηγξαθφκελα ζην Μέξνο Γ ηεο παξνχζαο. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ, νη πξνζθέξνληεο είλαη 

ππνρξεσκέλνη, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί απφ ηελ Δπηηξνπή, λα πξαγκαηνπνηήζνπλ 

παξνπζίαζε ηνπ έξγνπ θαη ησλ πξνηάζεσλ ηνπο ζε ζπγθεθξηκέλε εκέξα θαη ψξα πνπ ζα 

ηνπο αλαθνηλσζεί εγγξάθσο απφ ηελ Δπηηξνπή. 

  

ΒΒ..22  ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΗΗ  ΑΑΞΞΙΙΟΟΛΛΟΟΓΓΗΗΗΗ  

Οη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ζα απνζθξαγηζζνχλ κεηά ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο έγθξηζεο 

ηεο δηαδηθαζίαο ηερληθήο αμηνιφγεζεο απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή. 

Η εκεξνκελία, ν ηφπνο θαη ε ψξα πνπ ζα απνζθξαγηζζνχλ νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ζα 

γλσζηνπνηεζεί, κε απφθαζε ηεο ππεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ, πνπ ζα ζηαιεί 

κε θαμ ή ηειεγξάθεκα ή ηειενκνηνηππία ζηνπο Πξνζθέξνληεο ησλ νπνίσλ νη 

πξνζθνξέο θξίζεθαλ απνδεθηέο θαη βαζκνινγήζεθαλ ηερληθά. 

Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, γηα φζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ απνδεθηέο 

θαηά ην πξνεγνχκελν ζηάδην επηζηξέθνληαη απφ ηελ Τπεξεζία Γηελέξγεηαο ζηνπο 

Πξνζθέξνληεο, ρσξίο λα έρνπλ απνζθξαγηζζεί. 

Η απνζθξάγηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην ρψξν 

δηελέξγεηαο, ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα νξίδεηαη ζηε ζρεηηθή απφθαζε ηεο 

ππεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ, ελψπηνλ ησλ ηπρφλ παξηζηακέλσλ εθπξνζψπσλ 

ησλ ππνςεθίσλ αλαδφρσλ ησλ νπνίσλ νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ζα απνζθξαγηζζνχλ. 

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο νηθνλνκηθήο αμηνιφγεζεο, ε Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ησλ 

Απνηειεζκάησλ ηνπ Γηαγσληζκνχ ζα ειέγμεη ην πεξηερφκελν ησλ νηθνλνκηθψλ 

πξνζθνξψλ πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν αληαπνθξίλνληαη ζηηο 

απαηηήζεηο ηεο δηαθήξπμεο.   

ε πεξίπησζε πνπ ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά είλαη αζπλήζηζηα ρακειή θαη ζπγθεθξηκέλα 

κηθξφηεξε ηνπ 90% ηεο πξνυπνινγηζζείζαο αμίαο ηνπ έξγνπ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

ΦΠΑ, ε πξνζθνξά ζα απνξξίπηεηαη.  

Πξηλ ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο ζα δεηείηαη απφ ηνλ ππνςήθην αλάδνρν έγγξαθε 

αηηηνιφγεζε ηεο αλάιπζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο (π.ρ. ζρεηηθά κε ηελ νηθνλνκία 

ηεο κεζφδνπ παξνρήο ππεξεζίαο/ηηο επηιεγείζεο ηερληθέο ιχζεηο/ηηο εμαηξεηηθά επλντθέο 

ζπλζήθεο ππφ ηηο νπνίεο ν ππνςήθηνο αλάδνρνο ζα παξάζρεη ηελ ππεξεζία/ηελ 
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πξσηνηππία ηεο πξνηεηλφκελεο ιχζεο). Δάλ θαη κεηά ηελ παξνρή ηεο αλσηέξσ 

αηηηνιφγεζεο νη πξνζθεξφκελεο ηηκέο θξηζνχλ σο ππεξβνιηθά ρακειέο, ε Πξνζθνξά ζα 

απνξξίπηεηαη. 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο νηθνλνκηθήο αμηνιφγεζεο, ε Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ ζα 

θαηαηάμεη ηηο πξνζθνξέο ζε πγθξηηηθφ Πίλαθα, θαηά θζίλνπζα ζεηξά ηνπ ηειηθνχ 

βαζκνχ ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν πνπ πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζην Μέξνο Γ ηεο 

παξνχζαο. Η Δπηηξνπή ζα δηαβηβάζεη ζηελ Τπεξεζία Γηελέξγεηαο ην πξαθηηθφ ηεο, ε 

νπνία θαη απνθαίλεηαη ζρεηηθά, θαη κε κέξηκλά ηεο γλσζηνπνηείηαη ζηνπο ππνςήθηνπο 

αλαδφρνπο ε απφθαζή ηεο ζρεηηθά κε ηελ θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ θαη ηελ αλάδεημε 

ηνπ ππνςεθίνπ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε. 
 

ΑΡΘΡΟ 13ν  

ΓΓΙΙΑΑΓΓΙΙΚΚΑΑΙΙΑΑ  ΚΚΑΑΣΣΑΑΚΚΤΤΡΡΩΩΗΗ  ΣΣΟΟΤΤ  ΓΓΙΙΑΑΓΓΩΩΝΝΙΙΜΜΟΟΤΤ  

Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ν πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε 

θαηαθχξσζε, εληφο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο 

έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζ’ απηφλ, κε βεβαίσζε παξαιαβήο, νθείιεη λα ππνβάιεη, ζε 

ζθξαγηζκέλν θάθειν, ηα αλαθεξφκελα παξαθάησ έγγξαθα ή δηθαηνινγεηηθά, ηα νπνία 

απνζθξαγίδνληαη θαη ειέγρνληαη: 

 

Α. Σα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά θαηά πεξίπησζε.  

Αλαιπηηθφηεξα: 

1. Οη Έιιελεο πνιίηεο: 

α. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ απφ ηελ 

θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη, 

φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην απφ 

ηα αθφινπζα αδηθήκαηα: 

 ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην 

άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ 

πκβνπιίνπ (EE L 351 ηεο 29.1.1998, ζει. 1).  

 δσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο 

ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Μαΐνπ 1997 (EE C 195 ηεο 25.6.1997, 

ζει. 1) θαη ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο 

98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ (EE L 358 ηεο 31.12.1998, ζει. 2).  

 απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ 

πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ 

Κνηλνηήησλ (EE C 316 ηεο 27.11.1995, ζει. 48). 

 λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο 

νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 91/308/ EOK ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 

10εο Ινπλίνπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ 

παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο (EE L 166 ηεο 28.6.1991, ζει. 77 

Οδεγίαο, ε νπνία ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ Οδεγία 2001/97/ΔΚ ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, EE L 344 ηεο 

28.12.2001, ζει. 76), ε νπνία ελζσκαηψζεθε κε ην λ. 2331/1995 

(Φ.Δ.Κ. Α΄ 173/1995) θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ. 3424/2005 
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(Φ.Δ.Κ. Α΄ 305/2005). 

ε)Τπεμαίξεζε, απάηε, εθβίαζε, πιαζηνγξαθία, ςεπδνξθία, δσξνδνθία θαη 

δφιηα ρξεσθνπία.  

β. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ 

ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο 

εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε θαη, 

επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο.  

γ. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ 

ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο 

εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ αλαγθαζηηθή 

δηαρείξηζε θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία ζέζεο ζε αλαγθαζηηθή 

δηαρείξηζε. 

δ.  Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην νπνίν 

λα πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ εηδνπνίεζεο, είλαη 

ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 

ηνπο. 

ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ αιινδαπή, ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ 

παξαπάλσ πεξηπηψζεσλ β΄, γ΄, θαη δ’ εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα 

λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη, απφ ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη 

ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ .  

ε. Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη 

αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζ’ απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο, θαηά ηελ 

εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, θαη αθεηέξνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα 

παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη κέρξη ηελ επίδνζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο 

εηδνπνίεζεο.  

2. Οη αιινδαπνί:  

α. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ αξκφδηαο δηνηθεηηθήο 

ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ 

ηξηκήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ 

ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή 

απφθαζε γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο, φπσο απηά εμεηδηθεχνληαη 

αλσηέξσ ζηελ παξνχζα παξάγξαθν, ππφ ζηνηρ. Α.1.α΄.  

β.  Πηζηνπνηεηηθφ ηεο θαηά πεξίπησζε αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο 

ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε 

πηψρεπζε ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε θαη επίζεο δε ηεινχλ ζε δηαδηθαζία 

θήξπμεο πηψρεπζεο ή άιιεο αλάινγεο θαηάζηαζεο.  

γ. Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην 

νπνίν λα πξνθχπηεη φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ 

αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ( θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο 

πξνο ηηο θνξνινγηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο. 

Γηα ηελ δηαπίζησζε ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζηνπο νπνίνπο 

είλαη αζθαιηζκέλνη νη κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο απαζρνινχκελνη ζηελ 

επηρείξεζε ηνπ ζπκκεηέρνληνο αιινδαπνχ, πξνζθνκίδνληαη  α) θαηάζηαζε 
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ηνπ ζπλφινπ ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο επηρείξεζεο θαηά εηδηθφηεηα, ζεσξεκέλε 

απφ αξκφδηα αξρή θαη β) ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνκεζεπηή ελψπηνλ 

δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ ή άιιεο αξκφδηαο αξρήο 

ηεο ρψξαο φπνπ έρεη ηελ έδξα ηεο ε επηρείξεζή ηνπ, κε ηελ νπνία ζα 

δειψλνληαη νη αζθαιηζηηθνί θνξείο ζηνπο νπνίνπο είλαη αζθαιηζκέλνη νη 

απαζρνινχκελνη ζ’ απηήλ. Η δήισζε απηή ππνβάιιεηαη καδί κε ηα ινηπά 

πηζηνπνηεηηθά ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ. 

δ. Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, απφ ην 

νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ήηαλ εγγεγξακκέλνη ζηα κεηξψα ηνπ νηθείνπ 

Δπηκειεηεξίνπ ή ζε ηζνδχλακεο επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο, θαηά ηελ εκέξα 

δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ 

εγγεγξακκέλνη κέρξη ηελ επίδνζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο.  

3. Σα λνκηθά πξφζσπα εκεδαπά ή αιινδαπά:  

α. Σα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά γηα ηνπο Έιιελεο πνιίηεο ή 

ηνπο αιινδαπνχο, αληίζηνηρα.  

β. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ 

ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο 

εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ θνηλή ή εηδηθή 

εθθαζάξηζε ή φηη δελ έρεη θαηαηεζεί αίηεζε ζπλδηαιιαγήο, ή άιιεο αλάινγεο 

θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα) θαη, επίζεο, φηη δελ 

ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή ππφ 

άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα).  

γ. Δηδηθφηεξα, ηα αλσηέξσ λνκηθά πξφζσπα πξέπεη λα πξνζθνκίδνπλ γηα ηνπο 

δηαρεηξηζηέο, ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) 

θαη ησλ πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) θαη γηα ηνλ πξφεδξν θαη 

δηεπζχλνληα ζχκβνπιν γηα ηηο αλψλπκεο εηαηξείεο (Α.Δ.), απφζπαζκα πνηληθνχ 

κεηξψνπ ή άιιν ηζνδχλακν έγγξαθν αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο 

ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ηα αλσηέξσ 

πξφζσπα δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, γηα 

θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα, φπσο απηά εμεηδηθεχνληαη αλσηέξσ ζηελ παξνχζα 

παξάγξαθν, ππφ ζηνηρ. Α.1.α΄.  

4. Οη πλεηαηξηζκνί:  

α. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ αξκφδηαο δηνηθεηηθήο 

ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ 

ηξηκήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο απφ 

ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηνπο πκβνπιίνπ δελ 

έρεη θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα θάπνην απφ ηα 

αδηθήκαηα, φπσο απηά εμεηδηθεχνληαη αλσηέξσ ζηελ παξνχζα παξάγξαθν, 

ππφ ζηνηρ. Α.1.α΄. 

β. Σα δηθαηνινγεηηθά β’, γ’ θαη δ’ ηεο πεξίπησζεο 1 ηεο παξ. 1.2.Α ,εθφζνλ 

πξφθεηηαη γηα εκεδαπνχο ζπλεηαηξηζκνχο θαη ηεο πεξίπησζεο 2 ηεο παξ. 1.2. Α 

ηεο παξνχζαο, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα αιινδαπνχο ζπλεηαηξηζκνχο, αληίζηνηρα,  

γ. Βεβαίσζε αξκφδηαο αξρήο φηη ν πλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα. 

5. Οη ελψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά:  

Σα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε πξνκεζεπηή πνπ 
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ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε.  

Δάλ ζε θάπνηα ρψξα βεβαηψλεηαη απφ νπνηαδήπνηε αξρή ηεο φηη δελ εθδίδνληαη 

ηα παξαπάλσ έγγξαθα ή πηζηνπνηεηηθά, ή δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο σο άλσ 

αλαθεξφκελεο πεξηπηψζεηο, δχλαληαη λα αληηθαηαζηαζνχλ απηά απφ ππεχζπλε 

δήισζε ηνπ ππφρξενπ πξνο ππνβνιή ηνπ δηθαηνινγεηηθνχ, ε νπνία γίλεηαη 

ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ ηεο ρψξαο ζηελ 

νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλνο. ηελ θαηά ηα άλσ ππεχζπλε δήισζε ζα δειψλεηαη 

φηη ζηελ ζπγθεθξηκέλε ρψξα δελ εθδίδνληαη ηα ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα θαη φηη δελ 

ζπληξέρνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν νη αλσηέξσ λνκηθέο θαηαζηάζεηο. Η 

ππνρξέσζε απηή αθνξά φιεο ηηο πην πάλσ θαηεγνξίεο ππνςεθίσλ. 

 

ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  1144    

ΚΚΑΑΣΣΑΑΡΡΣΣΙΙΗΗ  ΚΚΑΑΙΙ  ΤΤΠΠΟΟΓΓΡΡΑΑΦΦΗΗ  ΤΤΜΜΒΒΑΑΗΗ  

Η αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ γίλεηαη εγγξάθσο πξνο ηνλ επηιεγέληα 

απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή. Μεηά ηελ αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο θαηαξηίδεηαη ε 

ζρεηηθή ζχκβαζε. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ εγγξάθνπ ηεο ζχκβαζεο, ν αλάδνρνο 

ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, πξνζθνκίδνληαο εγγπεηηθή 

επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο.  

 

ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  1155  

ΔΔΓΓΓΓΤΤΗΗΔΔΙΙ  

Οη εγγπήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηε δηαθήξπμε, εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα ή 

άιια λνκηθά πξφζσπα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηελ Διιάδα, ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ) ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (ΔΟΥ) ή ζε ηξίηεο 

ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηε πκθσλία Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Παγθφζκηνπ 

Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ, ε νπνία θπξψζεθε κε ην λφκν 2513/1997 θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε 

ηελ λνκνζεζία ησλ θξαηψλ απηψλ, απηφ ην δηθαίσκα. Δγγπήζεηο πνπ εθδίδνληαη ζε άιιν 

θξάηνο εθηφο ηεο Διιάδαο, ζα ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο 

ζηελ ειιεληθή γιψζζα.  

Οη εγγπήζεηο πξέπεη λα ζπληαρζνχλ ζχκθσλα κε ηα αληίζηνηρα ππνδείγκαηα ηνπ 

Παξαξηήκαηνο ηεο παξνχζαο. 

ηελ πεξίπησζε έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο εηαηξεηψλ νη εγγπήζεηο πεξηιακβάλνπλ θαη ηνλ 

φξν φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ κειψλ ηεο έλσζεο ή ηεο 

θνηλνπξαμίαο.  

 

15.1. ΔΓΓΤΗΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

Κάζε πξνζθνξά απηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηνλ δηαγσληζκφ πξέπεη ππνρξεσηηθά θαη κε 

πνηλή απνθιεηζκνχ λα ζπλνδεχεηαη απφ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ηεο νπνίαο ην 

πνζφ ζα πξέπεη λα θαιχπηεη ζε € (επξψ) πνζνζηφ 5% ηεο ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζαο 

αμίαο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ).  

Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρχεη γηα έλα ηνπιάρηζηνλ κήλα κεηά ηε ιήμε ηνπ 

ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο. 

Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν κεηά ηελ θαηάζεζε ηεο εγγχεζεο 

θαιήο εθηέιεζεο θαη εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ελψ 

ζηνπο ππφινηπνπο πξνζθέξνληεο κέζα ζε πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ 
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εκεξνκελία αλαθνίλσζεο ηεο θαηαθχξσζεο πξνο ηνλ αλάδνρν. 

 

15.2. ΔΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ   

Ο πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο, ην αξγφηεξν θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, λα 

θαηαζέζεη εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο, ην χςνο ηεο νπνίαο αληηζηνηρεί ζε 

πνζνζηφ 10% ηνπ ζπλνιηθνχ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

ΦΠΑ.  

Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή (πνζνηηθή θαη 

πνηνηηθή) παξαιαβή ησλ εηδψλ θαη χζηεξα απφ ηελ εθθαζάξηζε ηπρφλ απαηηήζεσλ απφ 

ηνπο δχν ζπκβαιινκέλνπο. ε πεξίπησζε πνπ ε παξάδνζε γίλεηαη, ζχκθσλα κε ηε 

ζχκβαζε, ηκεκαηηθά, ε εγγχεζε απνδεζκεχεηαη ζηαδηαθά, θαηά ην πνζφλ πνπ αλαινγεί 

ζηελ αμία ηνπ κέξνπο ηεο πνζφηεηαο πνπ παξαιήθζεθε νξηζηηθά. Δπηζεκαίλεηαη φηη ν 

ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο ηεο πξνο ππνγξαθή 

ζύκβαζεο πξέπεη λα είλαη ανξίζηνπ ρξόλνπ, δειαδή ζα ηζρύεη κέρξη 

επηζηξνθήο ηεο ζηελ ηξάπεδα.   

ε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο, ζηνλ νπνίν ζα θαηαθπξσζεί ν δηαγσληζκφο αξλεζεί λα 

ππνγξάςεη εκπξφζεζκα ηε ζχκβαζε ή λα θαηαζέζεη εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο 

εθηέιεζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην παξφλ ηεχρνο, ή λα εθπιεξψζεη εκπξφζεζκα 

νπνηαδήπνηε άιιε ππνρξέσζή ηνπ, πνπ απνξξέεη απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζην 

δηαγσληζκφ, θεξύζζεηαη έθπησηνο, νπφηε ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο θαηαπίπηεη 

απηνδηθαίσο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ. ηελ πεξίπησζε απηή ν ζπγθεθξηκέλνο δηαγσληδφκελνο 

βαξχλεηαη θαη κε ηα έμνδα δηελέξγεηαο λένπ δηαγσληζκνχ θαη γίλεηαη θαηαινγηζκφο ζε 

βάξνο ηνπ αξλεζέληνο λα ππνγξάςεη ππνςεθίνπ, ηεο νηθνλνκηθήο δηαθνξάο πνπ ηπρφλ 

πξνθχπηεη εάλ ηειηθά ε αλαζέηνπζα αξρή πξνθξίλεη απηή ηε ιχζε.  
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ΜΔΡΟ Β 
 

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ - ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ  

 

1. ΔΙΑΓΩΓΗ 

 

Σν παξφλ έξγν κε ηίηιν «Πξνβνιή θαη Γεκνζηφηεηα ηνπ Έξγνπ «Αλνηρηέο Πφξηεο – 

Open Doors» άπηεηαη ηεο δηελέξγεηαο ελφο ζηνρεπκέλνπ πιαηζίνπ δξάζεσλ πξνβνιήο θαη 

δεκνζηφηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά αθνινχζσο, κε απψηεξν ζηφρν ηε 

ζπζηεκαηηθή ελεκέξσζε ηεο ηνπηθήο αιιά θαη επξχηεξεο θνηλσλίαο θαζψο θαη ησλ 

άκεζα θαη έκκεζα σθεινχκελσλ αλαθνξηθά κε ηελ πξφνδν ηνπ έξγνπ, ηα επηκέξνπο 

ζηάδηα πινπνίεζεο απηνχ, ηα επξήκαηα πνπ ζα πξνθχςνπλ σο απνηέιεζκα ηεο 

παξέκβαζεο ηφζν ζηνπο σθεινχκελνπο φζν θαη ζηελ θνηλφηεηα θ.ι.π 

 

2. ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ «ΑΝΟΙΥΣΔ ΠΟΡΣΔ – OPEN 

DOORS» 

ην πιαίζην ηνπ ΔΠΑ 2007-2013 θαη κέζσ ηνπ Δ.Π. «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ 

2007 – 2013» (θσδ. πξφζθιεζεο 14),  ην ΚΔΔΛΠΝΟ πινπνηεί ηε ιεηηνπξγία Κέληξνπ 

Ηκέξαο κε νλνκαζία «Αλνηρηέο Πφξηεο – OpenDoors». 

 

Πξσηαξρηθφο ζηφρνο ηνπ Κέληξνπ Ηκέξαο είλαη ε πξφιεςε, ε αληηκεηψπηζε θαη ε 

ςπρνθνηλσληθή απνθαηάζηαζε εθδηδφκελσλ αηφκσλ (άλδξεο, γπλαίθεο, δηεκθπιηθά 

άηνκα )  θαη αηφκσλ πνπ αλήθνπλ ζε εππαζείο νκάδεο. Σν ζχλνιν ησλ σθεινπκέλσλ 

πνπ δηαβηνχλ ζηελ θνηλφηεηα ελδέρεηαη λα εκπίπηεη ζε πνιιαπιέο εππάζεηεο, φπσο ρξήζε 

εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ θαη HIV νξνζεηηθφηεηα ή λα αλήθεη παξάιιεια ζε εππαζείο 

νκάδεο φπσο ζχκαηα εμαλαγθαζηηθήο πνξλείαο, κεηαλάζηεο κε ή ρσξίο λνκηκνπνηεηηθά 

έγγξαθα, άζηεγνη, άηνκα πνπ δνπλ ζηα φξηα ηεο θηψρεηαο, ζχκαηα θαθνπνίεζεο θαη 

άηνκα πνπ απεηινχληαη απφ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ. Παξάιιεια, ζηφρνο ηνπ Κ.Η είλαη ε 

θαιιηέξγεηα θαη ε βειηίσζε ησλ θνηλσληθψλ θαη αηνκηθψλ δεμηνηήησλ ησλ σθεινχκελσλ, 

ε άξζε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ θαη ηεο πεξηζσξηνπνίεζεο ηνπο, κέζσ ηεο 

πξνάζπηζεο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, ζπκβάιινληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ζηελ 

θνηλσληθή ηνπο ελζσκάησζε. Σαπηφρξνλα, ζα δνζεί έκθαζε ζηελ πξσηνβάζκηα 

πγεηνλνκηθή θαη πξνλνηαθή πεξίζαιςε θαζψο θαη ζηε δηθηχσζε κε ππνζηεξηθηηθέο 

ππεξεζίεο ηνπ ηνκέα ςπρηθήο πγείαο θαη θνξείο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο. 

 

Οη σθεινχκελνη ηνπ Κ.Η δηαβηνχλ θαη εξγάδνληαη ζε ηδηαίηεξα δπζκελείο ζπλζήθεο θαη 

πνιιέο θνξέο έρνληαο ιηγνζηνχο έσο θαη κεδακηλνχο πφξνπο, αδχλακν ή θαη αλχπαξθην 

ππνζηεξηθηηθφ δίθηπν, ραξαθηεξίδνληαη σο επάισηα θαη εππαζή, βηψλνληαο θνηλσληθφ 

απνθιεηζκφ θαη ζηηγκαηνπνίεζε θαη έρνπλ ζπλήζσο κεγαιχηεξε εππάζεηα ζε ςπρηθέο 

δηαηαξαρέο.  

 

3. ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ - ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΡΓΟΤ 

Ο ππνςήθηνο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξνπζηάζεη ζηελ Σερληθή ηνπ Πξνζθνξά κηα 
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νινθιεξσκέλε κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε πνπ ζα αθνινπζήζεη γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ 

έξγνπ, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο απαηηήζεηο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο φζνλ αθνξά ζην 

πεξηερφκελν θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ έξγνπ. 

Η κεζνδνινγία πνπ ζα πξνηείλεη ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ζπκβάιιεη ζηελ 

απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε θαη παξαθνινχζεζε ηνπ έξγνπ. Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα 

αλαθέξεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ηελ πξνζέγγηζε πνπ ζα πηνζεηήζεη ζε ζρέζε κε ην 

ζχλνιν ησλ παθέησλ εξγαζίαο ηνπ έξγνπ, ηηο δηαδηθαζίεο κεηαθνξάο ηερλνγλσζίαο, ηνλ 

ηξφπν ζπλεξγαζίαο κε ην πξνζσπηθφ ηνπ ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., θ.ιπ. 

Ιδηαίηεξε έκθαζε ζα δνζεί ζηελ ξεαιηζηηθφηεηα ηεο κεζνδνινγίαο, ζε ζρέζε κε ηηο 

δπλαηφηεηεο θαη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ αλαδφρνπ λα εθηειέζεη επηηπρψο ην έξγν ζην 

πξνηεηλφκελν απφ απηφλ ρξνλνδηάγξακκα. Η πεξηγξαθή ηεο πξνηεηλφκελεο 

κεζνδνινγίαο ζα πξέπεη λα αλαπηπρζεί σο εμήο: 

 Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ν αλάδνρνο ζθνπεχεη λα πξνζεγγίζεη 

ην έξγν.  

 Πξνηεηλφκελε κεζνδνινγία θαη ζρεηηθέο ηερληθέο απηήο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ 

ζπλφινπ ηνπ έξγνπ.  

 ρήκα δηνίθεζεο έξγνπ πνπ δηαζθαιίδεη ηελ εκπινθή ησλ ζηειερψλ πνπ απαηηνχληαη 

απφ ηελ πιεπξά ηνπ αλαδφρνπ θαη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα ηελ επηηπρή 

νινθιήξσζε ησλ ελεξγεηψλ ηνπ έξγνπ. 

 Σξφπνο ζπλεξγαζίαο ησλ εκπιεθνκέλσλ γηα ηελ νξζή θαη έγθαηξε πινπνίεζε ηνπ 

έξγνπ.  

 Πξνζδηνξηζκφο θαη αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ παξαδνηέσλ ηνπ έξγνπ, φπσο απηά 

πξνθχπηνπλ απφ ηηο απαηηήζεηο ησλ πξνδηαγξαθψλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ηελ 

πξνηεηλφκελε κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε ηνπ ππνςήθηνπ αλαδφρνπ. 

 Αλαιπηηθφ ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ (δηάγξακκα GANNT) φπνπ ζα 

απεηθνλίδνληαη νη δξαζηεξηφηεηεο, ηα θπξηφηεξα νξφζεκα θαη ηα παξαδνηέα ηνπ 

έξγνπ. 

 Σνλίδεηαη φηη ην αλαιπηηθφ ρξνλνδηάγξακκα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζα εμεηδηθεχεηαη 

πξηλ ηελ έλαξμε ησλ ζρεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κεηά απφ ζπλεξγαζία ή ππφδεημε ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο. 

 

4.  ΔΡΓΟ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

Σν Έξγν ηνπ αλαδφρνπ ηα αθφινπζα Παθέηα Δξγαζίαο (Π.Δ.): 

 

 Π.Δ.1.: Παξαγσγή (εθηύπσζε) 60.000 εληύπσλ. 

ην πιαίζην ηνπ Π.Δ.1., ν αλάδνρνο θαιείηαη λα πξνβεί ζηελ εθηχπσζε 60.000 

έγρξσκσλ εληχπσλ ηεζζάξσλ (4) ζειίδσλ έθαζην. Ο δεκηνπξγηθφο ζρεδηαζκφο θαη ε 

παξαγσγή ηνπ ιεθηηθνχ πεξηερνκέλνπ πνπ ζα πεξηιακβάλεηαη ζηηο ζειίδεο ηνπ 

εληχπνπ ζα παξαδνζνχλ έηνηκα ζηνλ Αλάδνρν. Γεδνκέλνπ πσο ηα ελ ιφγσ έληππα 

ζα πξέπεη λα δηακνηξαζηνχλ ζε ρξφλν ζρεδφλ ηαπηφζεκν κε ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο 

ηνπ Κέληξνπ Ηκέξαο, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα κεξηκλήζεη γηα ηελ έγθαηξε παξαγσγή 

απηψλ. 
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Αθνινχζσο παξαηίζεληαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ εληχπσλ: 

 

Σηξάδ: 60.000 

Έγρξσκν / αζπξφκαπξν: Έγρξσκν 

Πιήζνο ζειίδσλ: 4 

Γηαζηάζεηο: Α4 δίπηπρν 

 

 Π.Δ.2.: Παξαγσγή 1.000 αθηζώλ. 

ην πιαίζην ηνπ Π.Δ.2., ν αλάδνρνο ζα αλαιάβεη ηελ παξαγσγή 1.000 έγρξσκσλ 

αθηζψλ. Ο δεκηνπξγηθφο ζρεδηαζκφο θαη ε παξαγσγή ηνπ ιεθηηθνχ πεξηερνκέλνπ ζα 

παξαδνζνχλ έηνηκα ζηνλ Αλάδνρν. Γεδνκέλεο ηεο αλάγθεο νινθιήξσζεο ηεο 

δηαδηθαζίαο ηεο αθηζνθφιιεζεο ζε ρξφλν ζρεδφλ ηαπηφζεκν κε ηελ έλαξμε 

ιεηηνπξγίαο ηνπ Κέληξνπ Ηκέξαο, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα κεξηκλήζεη γηα ηελ 

έγθαηξε παξαγσγή ηνπο. 

 

Αθνινχζσο παξαηίζεληαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ αθηζψλ: 

 

Σηξάδ: 1.000 

Έγρξσκν / αζπξφκαπξν: Έγρξσκν 

Πιήζνο ζειίδσλ: 1 

Γηαζηάζεηο: 50 * 70 

 

 Π.Δ.3.: Παξαγσγή 20.000 θπιιαδίσλ. 

ην πιαίζην ηνπ Π.Δ.3., ν αλάδνρνο ζα αλαιάβεη ηελ παξαγσγή (εθηχπσζε) 20.000 

έγρξσκσλ θπιιαδίσλ. Ο δεκηνπξγηθφο ζρεδηαζκφο θαη ε παξαγσγή ηνπ ιεθηηθνχ 

πεξηερνκέλνπ πνπ ζα πεξηιακβάλεηαη ζηηο ζειίδεο ηνπ εληχπνπ ζα παξαδνζνχλ 

έηνηκα ζηνλ Αλάδνρν. Η εθηχπσζε ζα γίλεη ζε ηέζζεξα (4) ζεη ησλ 5.000 θπιιαδίσλ 

έθαζην, φπνπ ην θάζε ζεη ζα αθνξά θπιιάδηα ζε κία δηαθνξεηηθή γιψζζα. 

Γεδνκέλεο ηεο αλάγθεο νινθιήξσζεο ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο θαη δηαλνκήο ησλ 

θπιιαδίσλ ζε ρξφλν ζρεδφλ ηαπηφζεκν κε ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ Κέληξνπ 

Ηκέξαο, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα κεξηκλήζεη γηα ηελ έγθαηξε παξαγσγή ηνπο. 

 

Αθνινχζσο παξαηίζεληαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ θπιιαδίσλ: 

 

Σηξάδ: 20.000 

Έγρξσκν / αζπξφκαπξν: Έγρξσκν 

Πιήζνο ζειίδσλ: 2 

Γηαζηάζεηο: Α5  

 

 

 Π.Δ.4.: Γηνξγάλσζε ηξηώλ (3) εκεξίδσλ ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο 

ηεο θνηλόηεηαο. 

ην πιαίζην ηνπ Π.Δ.4., ν αλάδνρνο ζα πξνβεί ζηελ πινπνίεζε ηξηψλ (3) εκεξίδσλ, 

νη νπνίεο ζα πξέπεη λα θαηαλέκνληαη νκνηφκνξθα ζηε δηάζηαζε ηνπ ρξφλνπ 

πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ (ελαξθηήξηα, ελδηάκεζε θαη ηειηθή εκεξίδα). Απψηεξνο 
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ζηφρνο ησλ εκεξίδσλ είλαη ε ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ηεο θνηλφηεηαο ψζηε 

λα έξζεη πην θνληά ζηα δεηήκαηα ηεο νξνζεηηθφηεηαο, ηεο ρξήζεο ηνμηθψλ νπζηψλ, 

ηεο εθνχζηαο θαη αθνχζηαο κεηαλάζηεπζεο θαη ησλ εθδηδφκελσλ αηφκσλ., κε ηε 

ζπκκεηνρή επηζηεκφλσλ, ελψζεσλ, ηνπηθψλ θνξέσλ θ.ιπ.. 

 

Η δηνξγάλσζε θάζε κίαο εθ ησλ ηξηψλ (3) ζπλνιηθά εθδειψζεσλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί 

ζε ρψξν πνπ ζα εμαζθαιίζεη ν Αλάδνρνο. Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα κεξηκλήζεη γηα: 

o Σνλ πξνγξακκαηηζκφ έθαζηεο εκεξίδαο ζε ζπλεξγαζία ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή 

o Σελ εμαζθάιηζε ηνπ ρψξνπ θηινμελίαο έθαζηεο εκεξίδαο 

o Σε δηακφξθσζε ηνπ ρψξνπ θηινμελίαο αλ απαηηείηαη 

o Σε δηαζθάιηζε ηεο άξηηαο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο 

o Σελ θαηάξηηζε ηεο ιίζηαο πξνζθεθιεκέλσλ κε ηελ ππνζηήξημε ηεο Αλαζέηνπζαο 

Αξρήο 

o Σελ παξαγσγή πξνζθιήζεσλ θαη ηελ έγθαηξε απνζηνιή ηνπο 

o Σελ παξνρή ππεξεζηψλ catering 

o Σε ζήκαλζε ηνπ ρψξνπ θηινμελίαο έθαζηεο εκεξίδαο 

o Σελ παξνρή ππεξεζηψλ γξακκαηεηαθήο ππνζηήξημεο 

 

 Π.Δ.5.: Αλαθνηλώζεηο ζηνλ ηύπν, ηελ ηειεόξαζε θαη ην δηαδίθηπν. 

ηφρνο ηνπ Π.Δ.5. είλαη ε ζπζηεκαηηθή ελεκέξσζε / πιεξνθφξεζε ηνπ θνηλνχ 

αλαθνξηθά κε ηελ εμέιημε ηνπ έξγνπ, ηηο ελέξγεηεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη, ηελ 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ θαη ελ γέλεη, αλαθνξηθά κε νηηδήπνηε αθνξά θαη ζρεηίδεηαη κε 

ηε ιεηηνπξγία ηεο δνκήο ηνπ Κέληξνπ Ηκέξαο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 25 κελψλ 

ιεηηνπξγίαο ηνπ.  

ην πιαίζην απηφ, δεηνχληαη ππεξεζίεο γξαθείνπ ηχπνπ θαη εηδηθφηεξα: 

o Δηνηκαζία πιηθνχ (θεηκέλσλ θιπ.) πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα αλαθνηλψζεηο ζηνλ 

ηχπν, ζηελ ηειεφξαζε θαη ζην δηαδίθηπν 

o Πιάλν αμηνπνίεζεο ηνπ πιηθνχ πνπ ζα εηνηκαζηεί πνπ ζα ιακβάλεη ππφςε: 

o Μίγκα δηαθεκηζηηθψλ κέζσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί 

o πγθεθξηκελνπνίεζε κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο αλά δηαθξηηή 

θαηεγνξία (ηχπνο, ηειεφξαζε θ.ιπ.) 

o Δπηθνηλσλία κε ηνπο ππεπζχλνπο ησλ επηιερζέλησλ Μέζσλ καδηθήο 

ελεκέξσζεο  

 

 Π.Δ.6.: Πξνβνιή ηνπ έξγνπ ηνπ Κέληξνπ Ηκέξαο. ζηελ ηζηνζειίδα θαη ην 

newsletter ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ 

ηφρνο ηνπ Π.Δ.6. είλαη ε πξνβνιή ηνπ έξγνπ ηνπ Κέληξνπ Ηκέξαο κέζα απφ ηελ 

ηζηνζειίδα θαη ην newsletter ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ. Δηδηθφηεξα, ζα πξέπεη λα παξαζρεζνχλ 

νη θάησζη ππεξεζίεο απφ ηνλ Αλάδνρν ηνπ έξγνπ: 

o Δηνηκαζία πιηθνχ (θεηκέλσλ) πνπ ζα αλαξηψληαη ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν ηνπ 

ΚΔΔΛΠΝΟ (http://www.keelpno.gr/)  

o Δηνηκαζία πιηθνχ πνπ ζα ελζσκαηψλεηαη ζηα newsletter ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ  

o Αλάπηπμε ζρεδίνπ βέιηηζηεο αμηνπνίεζεο ησλ εξγαιείσλ πξνβνιήο ηνπ έξγνπ ηνπ 

ΚΔΔΛΠΝΟ, ήηνη ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ θαη ησλ ελεκεξσηηθψλ δειηίσλ 

(newsletters) 

http://www.keelpno.gr/
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5. ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ ΔΡΓΟΤ ΚΑΙ ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΗ 

Ο αλάδνρνο ζηελ πξνζθνξά ηνπ ζα πξνηείλεη ηε δνκή ησλ παξαδνηέσλ θαη ζχληνκε 

πεξηγξαθή ηνπ πεξηερνκέλνπ θαζέλα εμ’ απηψλ. 

 

Αλαιπηηθφηεξα, ηα δεηνχκελα παξαδνηέα, θαζψο θαη ν εθηηκψκελνο ρξφλνο παξάδνζήο 

ηνπο έρεη σο εμήο: 

 

ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΗ 

 Π.1.1.: Παξαγσγή 60.000 εληχπσλ <3 κήλεο απφ ηελ έλαξμε 

πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ 

 Π.2.1.: Παξαγσγή 1.000 αθηζψλ <3  κήλεο απφ ηελ έλαξμε 

πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ 

 Π.3.1.: Παξαγσγή 20.000 θπιιαδίσλ <3  κήλεο απφ ηελ έλαξμε 

πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ 

 Π.4.1.: Γηελέξγεηα ελαξθηήξηαο εκεξίδαο <4  κήλεο απφ ηελ έλαξμε ηνπ 

έξγνπ 

 Π.4.2.: Γηελέξγεηα ελδηάκεζεο εκεξίδαο 16 κήλεο απφ ηελ έλαξμε ηνπ 

έξγνπ 

 Π.4.3.: Γηελέξγεηα ηειηθήο εκεξίδαο 25 κήλεο απφ ηελ έλαξμε ηνπ 

έξγνπ 

 Π.5.1.: Δηνηκαζία πιηθνχ (θεηκέλσλ) πνπ 

ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα αλαθνηλψζεηο ζηνλ 

ηχπν, ζηελ ηειεφξαζε θαη ζην δηαδίθηπν 

Καζ’φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ (25 

κήλεο) 

 Π.5.2.: Πιάλν αμηνπνίεζεο ηνπ πιηθνχ πνπ 

ζα εηνηκαζηεί 

2 κήλεο απφ ηελ έλαξμε ηνπ έξγνπ  

 Π.6.1: Δηνηκαζία πιηθνχ (θεηκέλσλ) πνπ ζα 

αλαξηψληαη ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν ηνπ 

ΚΔΔΛΠΝΟ  

Καζ’φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ (25 

κήλεο) 

 Π.6.2:Δηνηκαζία πιηθνχ πνπ ζα 

ελζσκαηψλεηαη ζηα newsletter ηνπ 

ΚΔΔΛΠΝΟ  

Καζ’φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ (25 

κήλεο) 

 Π.6.3.:Αλάπηπμε ζρεδίνπ βέιηηζηεο 

αμηνπνίεζεο ησλ εξγαιείσλ πξνβνιήο ηνπ 

έξγνπ ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ, 

4 κήλεο απφ ηελ έλαξμε ηνπ έξγνπ 
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ΜΔΡΟ Γ 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ  

 

Η αμηνιφγεζε ζα γίλεη κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή 

άπνςε πξνζθνξά. Γηα ηελ επηινγή ηεο ζπκθεξφηεξεο πξνζθνξάο ζα αθνινπζεζεί ε 

παξαθάησ δηαδηθαζία : 

1. Έιεγρνο θαη αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο 

2. Αμηνιφγεζε θαη βαζκνιφγεζε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ γηα φζεο πξνζθνξέο δελ 

έρνπλ απνξξηθζεί θαηά ηνλ έιεγρν θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

3. Αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ γηα φζεο πξνζθνξέο δελ έρνπλ απνξξηθζεί 

ζε πξνεγνχκελν ζηάδην ηεο αμηνιφγεζεο 

4. Καηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ γηα ηελ ηειηθή επηινγή ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο απφ 

νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξάο κε βάζε ηνλ αθφινπζν ηχπν. 

 

Λi = 0,85 * (Βi / Βmax) + 0,15 * (Kmin/Ki) 

φπνπ: 

Λi Η ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο αμηνινγνχκελεο πξνζθνξάο i εθθξαζκέλε κε 

δχν δεθαδηθά 

Βmax  ε ζπλνιηθή βαζκνινγία πνπ έιαβε ε θαιχηεξε ηερληθή πξνζθνξά  

Βi  ε ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο i 

Kmin  Σν ζπλνιηθφ ζπγθξηηηθφ θφζηνο ηεο πξνζθνξάο κε ηε κηθξφηεξε ηηκή  

Κi  Σν ζπλνιηθφ ζπγθξηηηθφ θφζηνο ηεο πξνζθνξάο i  

 

Η πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά είλαη ε πξνζθνξά κε ην 

κεγαιχηεξν Λ.  

Ο δηαγσληζκφο θαηαθπξψλεηαη ζηνλ ππνςήθην πνπ έρεη ππνβάιεη ηελ πιένλ 

ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά θαη αθνχ έρεη πξνεγεζεί ε ζρεηηθή 

δηαδηθαζία πνπ αλαθέξεηαη ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα ηεο δηαθήξπμεο. 

 

Βαζκνιόγεζε ηερληθώλ πξνζθνξώλ 

Η βαζκνιφγεζε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηνλ «Πίλαθα Κξηηεξίσλ 

Αμηνιφγεζεο» πξνζθνξψλ πνπ παξνπζηάδεηαη ζηε ζπλέρεηα.  

 

Όια ηα επηκέξνπο θξηηήξηα βαζκνινγνχληαη απηφλνκα κε βάζε ηνπο 100 βαζκνχο. Η 

βαζκνινγία ησλ επί κέξνπο θξηηεξίσλ ησλ πξνζθνξψλ είλαη 100 βαζκνί γηα ηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ θαιχπηνληαη αθξηβψο φινη νη απαξάβαηνη φξνη. Η βαζκνινγία απηή  

απμάλεηαη έσο 110 βαζκνχο  φηαλ ππεξθαιχπηνληαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. 

 

Η ζηαζκηζκέλε βαζκνινγία ηνπ θάζε θξηηεξίνπ είλαη ην γηλφκελν ηνπ επηκέξνπο 

ζπληειεζηή βαξχηεηαο ηνπ θξηηεξίνπ επί ηε βαζκνινγία ηνπ θαη ε ζπλνιηθή βαζκνινγία 

ηεο θάζε πξνζθνξάο είλαη ην άζξνηζκα ησλ ζηαζκηζκέλσλ βαζκνινγηψλ φισλ ησλ 

θξηηεξίσλ. 
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ΠΙΝΑΚΑ ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

α/α Κξηηήξηα αμηνιόγεζεο 
πληειεζηήο 

βαξχηεηαο (%) 

1 Μεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε έξγνπ 70% 

1.1 Καηαλφεζε ησλ ζηφρσλ θαη ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ηνπ έξγνπ. 

αθήλεηα ησλ πξνηεηλφκελσλ παθέησλ εξγαζίαο θαη αληηζηνίρεζή 

ηνπο κε ηα παξαδνηέα ηνπ έξγνπ. 

20% 

1.2 
Πξνηεηλφκελε κεζνδνινγία πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ.  

Σξφπνο αληηκεηψπηζεο ηπρφλ πξνβιεκάησλ. 
40% 

1.3 Ρεαιηζηηθφηεηα ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο πινπνίεζεο ησλ 

εξγαζηψλ, νξγάλσζε παξαδνηέσλ. 

10% 

2 Οκάδα Έξγνπ  30% 

2.1 ρήκα νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο έξγνπ 10% 

2.2 αθήλεηα αξκνδηνηήησλ θαη θαζεθφλησλ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο. 

Βαζκφο εκπινθήο θαη ζπλνιηθή απαζρφιεζε  ησλ κειψλ ηεο 

νκάδαο 

20% 

ΤΝΟΛΟ 100% 

 

 

Γηακόξθσζε ηνπ ζπγθξηηηθνύ θόζηνπο πξνζθνξάο 

Σν θφζηνο Κ θάζε πξνζθνξάο πεξηιακβάλεη ην θφζηνο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαη θάζε 

άιιν θφζηνο ην νπνίν νξίδεη ν ππνςήθηνο αλάδνρνο ζηελ νηθνλνκηθή ηνπ πξνζθνξά. Γηα 

ηελ νηθνλνκηθή αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα ιεθζεί ππφςε ην ζπλνιηθφ θφζηνο ρσξίο 

ΦΠΑ. 
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ΜΔΡΟ  Γ 
 ΤΠΟΓΔΙΓΜΑΣΑ 

 

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ 1 - ΥΔΓΙΟ ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ  ΤΜΜΔΣΟΥΗ 
  

Ολνκαζία Σξάπεδαο:______________________________________________________ 
Καηάζηεκα:______________________________________________ 
(Γ/λζε νδφο- αξηζκφο Σ.Κ. – FAX) ____________________________ 
Ηκεξνκελία Έθδνζεο: _____________________________________   
Πξνο ην: ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ (ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ.), Αγξάθσλ 3-

5, Μαξνχζη 
ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ  ΔΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΤΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ ………….. ΔΤΡΧ. 
Με ηελ παξνχζα εγγπφκαζηε, αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα παξαηηνχκελνη ηνπ 
δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο, ππέξ  
{ε πεξίπησζε κεκνλσκέλεο εηαηξίαο: ηεο Δηαηξίαο …….. νδφο ……. αξηζκφο … ΣΚ 
………..,} 
{ή ζε πεξίπησζε Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο: ησλ Δηαηξηψλ  
α)…….….... νδφο............................. αξηζκφο.................ΣΚ……………… 
β)……….…. νδφο............................. αξηζκφο.................ΣΚ……………… 
γ)………….. νδφο............................. αξηζκφο.................ΣΚ……………… 
κειψλ ηεο Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο, αηνκηθά γηα θάζε κηα απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα 
θαη εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο Έλσζεο ή 
Κνηλνπξαμίαο,} 
θαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ επξψ........................., γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηελεξγνχκελν 
δηαγσληζκφ ηεο….………….γηα εθηέιεζε ηνπ έξγνπ «…………….» ζπλνιηθήο 
αμίαο..................................., ζχκθσλα κε ηε κε αξηζκφ................... Γηαθήξπμή ζαο.  
Η παξνχζα εγγχεζε θαιχπηεη θαζ’ φιν ην ρξφλν ηζρχνο ηεο κφλν ηηο απφ ηε ζπκκεηνρή 
ζηνλ αλσηέξσ δηαγσληζκφ απνξξένπζεο ππνρξεψζεηο 
{ε πεξίπησζε κεκνλσκέλεο εηαηξίαο: ηεο ελ ιφγσ Δηαηξίαο.} 
{ή ζε πεξίπησζε Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο: ησλ Δηαηξηψλ ηεο Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο 
αηνκηθά γηα θάζε κηα απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ 
ηνπο εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο. } 
Σν αλσηέξσ πνζφ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο, ην νπνίν θαη ππνρξενχκαζηε 
λα ζαο θαηαβάινπκε νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνπο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε 
θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζήο ζαο, κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ 
ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 
Η παξνχζα ηζρχεη κέρξη θαη ηελ ………………(εκείσζε πξνο ηελ Σξάπεδα: ν ρξφλνο 
ηζρχνο πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο ηνπιάρηζηνλ θαηά έλα (1) κήλα ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο 
ηεο πξνζθνξάο). 
Απνδερφκαζηε λα παξαηείλνπκε ηελ ηζρχ ηεο εγγχεζεο, χζηεξα έγγξαθε δήισζή ζαο, 
κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζρεηηθφ αίηεκά ζαο ζα καο ππνβιεζεί πξηλ απφ ηελ 
εκεξνκελία ιήμεο ηεο. 

ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην 
εθάζηνηε ηζρχνλ πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ. 
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ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ 2 - ΥΔΓΙΟ ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ  ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ 
 
Ολνκαζία Σξάπεδαο:______________________________________________________ 
Καηάζηεκα:______________________________________________ 
(Γ/λζε νδφο- αξηζκφο Σ.Κ. – FAX) ____________________________ 
Ηκεξνκελία Έθδνζεο: _____________________________________   
Πξνο ην: ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ (ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ.), Αγξάθσλ 3-

5, Μαξνχζη 
ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ  ΔΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ ΤΜΒΑΗ,  ΤΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ ………….. 
ΔΤΡΧ. 
Με ηελ παξνχζα εγγπφκαζηε, αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα παξαηηνχκελνη ηνπ 
δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο, ππέξ  
{ε πεξίπησζε κεκνλσκέλεο εηαηξίαο : ηεο Δηαηξίαο …………… Οδφο …………. Αξηζκφο 
……. Σ.Κ. ………}  
{ή ζε πεξίπησζε Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο : ησλ Δηαηξηψλ  
α) ……………… νδφο ……………… αξηζκφο ………………. Σ.Κ. ………….. 
β) ……………… νδφο ……………… αξηζκφο ………………. Σ.Κ. …………..  
γ) ……………… νδφο ……………… αξηζκφο ………………. Σ.Κ. …………..  
…… 
κειψλ ηεο Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο, αηνκηθά γηα θάζε κία απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα 
θαη εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο Έλσζεο ή 
Κνηλνπξαμίαο},  
θαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ επξψ........................., γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο 
κε αξηζκφ................... πνπ αθνξά ζην δηαγσληζκφ ηεο …………. κε αληηθείκελν 
«…………….» ζπλνιηθήο αμίαο ………........, ζχκθσλα κε ηε κε αξηζκφ................... 
Γηαθήξπμή ζαο. 
Σν αλσηέξσ πνζφ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο, ην νπνίν θαη ππνρξενχκαζηε 
λα ζαο θαηαβάινπκε νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνπο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε 
θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζήο ζαο, κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ 
ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 
Η παξνχζα ηζρχεη κέρξηο φηνπ απηή καο επηζηξαθεί ή κέρξηο φηνπ ιάβνπκε έγγξαθε 
δήισζή ζαο φηη κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε ηελ ηξάπεδά καο απαιιαγκέλε απφ θάζε 
ζρεηηθή ππνρξέσζε. 

ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην 
εθάζηνηε ηζρχνλ πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ. 
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ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ 3 - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ 
 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ 

 

ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ  

Δπώλπκν:  Όλνκα:  

 

Παηξώλπκν:  Μεηξώλπκν:  

 

Ηκεξνκελία 
Γέλλεζεο: 

__ /__ / ____ Σόπνο Γέλλεζεο:  

 

Σειέθσλν:  E-mail:  

Fax:    

    
Γηεύζπλζε Καηνηθίαο:    

    

 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ  

Όλνκα Ιδξύκαηνο Σίηινο Πηπρίνπ Δηδηθόηεηα 

Ηκεξνκελία 

Απόθηεζεο 

Πηπρίνπ 

    

 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΣΔΛΔΥΟΤ  

(ζην πξνηεηλφκελν, απφ ηνλ 
Τπνςήθην Αλάδνρν, ζρήκα δηνίθεζεο 

Έξγνπ) 

 

 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ 

 

Έξγν Δξγνδόηεο 
Θέζε θαη Καζήθνληα ζην 

Έξγν  

Απαζρόιεζε ζην Έξγν 

Πεξίνδνο 

(απφ - έσο) 
Α/Μ 

 

 

  

 

 

__ /__ / ___ 

- 

__ /__ / ___ 

 

 

 

 


