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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

 

 

 
  ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ 

 

 

 

 

 
 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ 
 

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ  
κε ηέηιν: 

 
ΓΡΑΗ 1.5 «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ» 

 
ΓΡΑΗ 1.6 «ΠΑΡΑΓΧΓΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ (ΓΙΑ 12 ΜΗΝΔ)» 

 
ηνπ ΤπνΫξγνπ 1 

 
«ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ» 

 
ζην πιαέζην ηεο πξΪμεο: 

 
ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΔΘΝΙΚΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ ΚΑΘΟΛΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ 

ΠΡΧΙΜΗ ΓΙΑΓΝΧΗ, ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΣΗ 
ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ  

 
 
 

Δ.Π. «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ 2007-2013» 
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                   Μαξνύζη, 16/06/2014 
             Αξηζκ. Πξση. :3374 

 

Σκήκα: Οηθ. Γηαρείξηζεο 

Γξαθείν: Γηαρ. Δπξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ  

Πιεξνθνξίεο: Σειέκαρνο Εαθπλζηλφο 

Γ/λζε: Αγξάθσλ 3-5 

Σαρ. Κψδηθαο: 15123 

Σειέθσλν: 2105212890 

Fax: 210521831 

 

 

 
ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ – ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 

 
 

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ 
 

Κέληξν Διέγρνπ θαη Πξφιεςεο Ννζεκάησλ  
 

ΣΙΣΛΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Γξάζε 1.5 : «Γεκηνπξγία Παξαηεξεηεξίνπ γηα ηε 
Νενγληθή Βαξεθνΐα» 
 
Γξάζε 1.6 «Παξαγσγηθή Λεηηνπξγία Παξαηεξεηεξίνπ 
(γηα 12 κήλεο)» 

ΔΙΓΟ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ 
 

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

 
ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΘΔΙΑ ΓΑΠΑΝΗ 
 

πλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο: 
Πελήληα κία ρηιηάδεο δηαθφζηα πελήληα νθηψ επξψ θαη 
ηέζζεξα ιεπηά (51.258,04 €) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 
Φ.Π.Α. 
 ή 
ζαξάληα κία ρηιηάδεο εμαθφζηα εβδνκήληα ηξία επξψ θαη 
είθνζη ιεπηά (41.673,20 €) κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 
Φ.Π.Α. 
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(Φ.Π.Α. 23% : ελληά ρηιηάδεο πεληαθφζηα νγδφληα 
ηέζζεξα επξψ θαη νγδφληα ηέζζεξα ιεπηά. (9.584,84 €). 

ΚΑΣΑΛΗΣΙΚΗ ΗΜ/ΝΙΑ 
ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ  

01/07/2014 
 

ΣΟΠΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΔΔΛΠΝΟ, Αγξάθσλ 3-5, 15123 Μαξνχζη Αηηηθήο   
 

ΔΙΓΟ ΤΜΒΑΗ χκβαζε ππεξεζηψλ 
 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 
 

Γξάζεηο δεκηνπξγίαο θαη 12 κελεο ιεηηνπξγίαο 
Παξαηεξεηεξίνπ   

ΥΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΗ 
 

χκθσλα κε ην Μέξνο Β΄ 

ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗ χκθσλα κε ην Μέξνο Β΄ 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΟ 
ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ 

16/06/2014 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΧΡΑ 
ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ  
 

02/07/2014 
Ώξα 13:00 
 

 
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.Η.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 Λνηκψμεσλ  (Κ.Δ.Δ.Λ.)». 

1.5 Σνπ Ν. 3370/05, Άξζξνπ 20, ΦΔΚ 176/Α/11.7.2005 «Οξγάλσζε θαη Λεηηνπξγία ησλ 
ππεξεζηψλ δεκφζηα Τγείαο θαη ινηπέο δηαηάμεηο» κεηνλνκαζία Κ.Δ.Δ.Λ. ζε 
ΚΔ.Δ.Λ.Π.ΝΟ. απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3580/2009. 

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.Δ.Λ.Π.ΝΟ απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3580/2009. 

        ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ Ν.3943/2011 . 

1.8  Σσλ ΓΤ1δ 147636/9.12.2010 (ΦΔΚ 398/13.12.2010 Σ.Τ.Ο.Γ.Γ.), ΓΤ1δ/νηθ. 

67510/16.06.2011, ΓΤ1δ/νηθ 111313/12-1-2012, ΓΤ1δ/νηθ. 104402/13.11.2012, 

ΓΤ1δ νηθ. 68383/16.07.2013, ΓΤ1δ/νηθ.22058/11.03.2014 απνθάζεσλ ηνπ 

Τπνπξγνχ Τγείαο γηα ηνλ δηνξηζκφ Γ.. ΚΔΔΛΠΝΟ 

1.9 Σνπ Ν. 2198/84 (Φ.Δ.Κ. 43/Α΄/94) ζρεηηθά κε ηελ «Παξαθξάηεζε θφξνπ 
εηζνδήκαηνο» ζην εηζφδεκα απφ εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 24 
φπσο ηζρχεη . 
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1.10 Αλαινγηθά ηνπ Ν. 2690/99 θπξψζεηο ηνπ θψδηθα δηνηθεηηθήο δηαδηθαζίαο θαη άιιεο 
δηαηάμεηο. 

1.11 Σνπ 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 Σνπ Ν. 3614/3.12.2007 «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ 
παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007-2013» (ΦΔΚ 267/Α/3.12.2007  
φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

1.13 Σνπ Ν. 3886/2010 (ΦΔΚ 173/Α/2010), «Γηθαζηηθή Πξνζηαζία θαηά ηε ζχλαςε 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ – Δλαξκφληζε ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο κε ηελ Οδεγία 

89/665/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 21εο Ηνπλίνπ 1989 θαη ηελ Οδεγία 92/13/ΔΟΚ ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 25εο Φεβξνπαξίνπ 1992, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ Οδεγία 

2007/66/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 11εο Γεθεκβξίνπ 

2007»  

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 
δεκφζησλ έξγσλ. 

1.15 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.  

1.16 Σελ κε αξ. πξση. 14053/ΔΤ 1749/27.03.08 Τπνπξγηθή Απφθαζε πζηήκαηνο 
Γηαρείξηζεο φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.  

1.17 Σελ ππ’ αξηζκ. πξση. 55741/4965/28.7.2008 Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε πεξί 
εθρψξεζεο αξκνδηνηήησλ δηαρείξηζεο γηα πξάμεηο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 
Πξνγξάκκαηνο  «ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ 2007-2013» φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. 9.14206/νηθ.6.1967 (ΦΔΚ Β 1694/17-08-
2009). 

1.18 Σνπ Π.Γ.166/2003 (ΦΔΚ 138/Α/5-6-2003) «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο λνκνζεζίαο 

ζηελ νδεγία 2000/35 ηεο 29-6-2000 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ 

πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο». 

 

 

2.          Σηο απνθάζεηο:   
 

2.1 Σελ κε αξ. πξση. 136/14.01.2013 πξφζθιεζε ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Σνκέα Τγείαο 
θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο Δλδηάκεζνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Π. «Αλάπηπμε 
Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνχ» 2007-2013 γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ ζηελ θαηεγνξία 
παξεκβάζεσλ «Αλάπηπμε ηεο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο ηνπ πιεζπζκνχ» 
ζηνλ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 14 «Δδξαίσζε ηεο κεηαξξχζκηζεο ζηνλ Σνκέα ηεο 
Φπρηθήο Τγείαο. Αλάπηπμε ηεο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο θαη πξνάζπηζε 
ηεο Γεκφζηαο Τγείαο ηνπ πιεζπζκνχ ζηηο 3 Πεξηθέξεηεο ηαδηαθήο Δμφδνπ». 



 

5 

 

2.2 Σελ κε αξ. πξση. 2277/23.05.2013 έληαμε ηεο Πξάμεο «Αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία 
Δζληθνχ Γηθηχνπ θαζνιηθνχ ειέγρνπ γηα ηελ πξψηκε δηάγλσζε, αληηκεηψπηζε θαη 
επηδεκηνινγηθή θαηαγξαθή ηεο λενγληθήο βαξεθνΐαο» κε θσδηθφ MIS 446795 ζην 
Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα "Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ" 

2.3 Σελ απνδνρή Απφθαζεο Έληαμεο ηεο πξάμεο κε ηίηιν : «ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ 
ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΚΑΘΟΛΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΧΗΜΖ 
ΓΗΑΓΝΧΖ, ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΚΑΗ ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΚΖ ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ ΣΖ 
ΝΔΟΓΝΗΚΖ ΒΑΡΖΚΟΨΑ» ηνπ Γ.. ηνπ ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ θαηά ηελ 8ε πλεδξίαζε 
03/06/2013 απηνχ. 

2.4 Σελ ππ’ αξηζκ. 5830/Φ.ΠΡΟΔΓΚ.446795_1/23-12-2013 δηαηχπσζε ζχκθσλεο 

γλψκεο ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Σνκέα Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Τγείαο. 

2.5 Σελ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ ηεο 2εο /11-02-2014 
ζπλεδξίαζεο ζρεηηθά κε ηελ απνδνρή ηεο ζχκθσλεο γλψκεο ζρεδίνπ απφθαζεο κε 
ίδηα κέζα Τπνέξγνπ 1 «ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΛΟΠΟΗΖΖ 
ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ» ηεο Πξάμεο «ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ 
ΚΑΘΟΛΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΧΗΜΖ ΓΗΑΓΝΧΖ, ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΚΑΗ 
ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΚΖ ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ ΣΖ ΝΔΟΓΝΗΚΖ ΒΑΡΖΚΟΨΑ» θαη θσδ. MIS 
446795 ηνπ Δ.Π. «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ 2007-2013» 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΕΙ 
 

Πξφρεηξν δηαγσληζκφ ζε επξψ κε γξαπηέο ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο, κε θξηηήξην 
θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, γηα ηελ επηινγή 
αλαδφρνπ γηα ηηο δξάζεηο 1.5 θαη 1.6 κε ηίηιν: «Γεκηνπξγία Παξαηεξεηεξίνπ γηα ηελ Νενγληθή 
Βαξεθνΐα», «Παξαγσγηθή Λεηηνπξγία Παξαηεξεηεξίνπ (γηα 12 κήλεο)» ηνπ Τπνέξγνπ 1 
«Δπηζηεκνληθή Τπνζηήξημε γηα ηελ Τινπνίεζε ηνπ έξγνπ» ζην πιαίζην ηεο πξάμεο 
«ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΚΑΘΟΛΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ 
ΠΡΧΗΜΖ ΓΗΑΓΝΧΖ, ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΚΑΗ ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΚΖ ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ ΣΖ 
ΝΔΟΓΝΗΚΖ ΒΑΡΖΚΟΨΑ». 
Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί χζηεξα απφ δεθαπέληε (15) ηνπιάρηζηνλ(εκεξνινγηαθέο) εκέξεο 
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 ). 
Ζ πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζε πελάληα κέα ρηιηΪδεο δηαθόζηα 
πελάληα νθηώ επξώ θαη ηΫζζεξα ιεπηΪ (51.258,04 €) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 
αλαινγνχληνο Φ.Π.Α. 
Ζ δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ νξίδεηαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα (13) 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  01/07/2014 εκέξα Σξίηε θαη ψξα 15:00 κ. κ. 
Οη ελδηαθεξφκελνη ζα ππνβάινπλ ηνλ θάθειν πξνζθνξάο ηνπο, θαηαζέηνληάο ηνλ 
απηνπξνζψπσο ή κε εηδηθά πξνο ηνχην εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπφ ηνπο, ή απνζηέιινληάο 

http://www.keelpno.gr/
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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 θαηαηεζνχλ. 
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: 

1. Ζ έλδεημε “ΠΡΟΟΥΗ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΥΘΔΙ Ο ΦΑΚΔΛΟ ΑΠΟ ΣΗΝ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ” 
κε θεθαιαία γξάκκαηα. 

2. Ζ ιέμε “ΠΡΟΦΟΡΑ” κε θεθαιαία γξάκκαηα.  
3. Σα ζηνηρεέα ηνπ απνζηνιΫα. 
4. Αθνξά: Πξφρεηξν δηαγσληζκφ γηα ηελ επηινγή αλαδφρνπ γηα ηηο δξάζεηο 1.5 θαη 1.6 

κε ηίηιν: «Γεκηνπξγέα Παξαηεξεηεξένπ γηα ηελ Νενγληθά Βαξεθνΐα», 
«Παξαγσγηθά Λεηηνπξγέα Παξαηεξεηεξένπ (γηα 12 κάλεο)» ηνπ ΤπνΫξγνπ 1 
«Δπηζηεκνληθά Τπνζηάξημε γηα ηελ Τινπνέεζε ηνπ Ϋξγνπ» ζην πιαέζην ηεο 
πξΪμεο «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΔΘΝΙΚΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ ΚΑΘΟΛΙΚΟΤ 
ΔΛΔΓΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΧΙΜΗ ΓΙΑΓΝΧΗ, ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ 
ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΣΗ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ» . 
 

Δπηζεκαίλεηαη φηη φιεο νη πξνζθνξέο πξέπεη λα είλαη ππνγεγξακκΫλεο θαη ζθξαγηζκΫλεο. 
 
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.   
 
 
 

Ζ Νφκηκε Δθπξφζσπνο ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ 
 
 
 
                                                      Καζεγήηξηα Σδ. Κξεκαζηηλνχ 
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ΜΔΡΟ Α 
ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

 
ΑΡΘΡΟ 1Ο 

ΟΡΙΜΟΙ - ΔΝΝΟΙΔ  
ηελ παξνχζα νη αθφινπζεο ιέμεηο θαη θξάζεηο ρξεζηκνπνηνχληαη σο θαησηέξσ: 

 
ΑλαζΫηνπζα Αξρά  
Σν Κέληξν Διέγρνπ θαη Πξφιεςεο Ννζεκάησλ (ΚΔΔΛΠΝΟ)  πνπ εδξεχεη ζην Μαξνχζη, νδφο 
Αγξάθσλ 3-5, 15 123 θαη ην νπνίν πξνθεξχζζεη ην δηαγσληζκφ απηφ. 
 
Τπεξεζέα ΓηελΫξγεηαο Γηαγσληζκνύ 
Σν Κέληξν Διέγρνπ θαη Πξφιεςεο Ννζεκάησλ (ΚΔΔΛΠΝΟ) πνπ εδξεχεη ζην Μαξνχζη, νδφο 
Αγξάθσλ 3-5, 15 123 θαη ην νπνίν πξνθεξχζζεη ην δηαγσληζκφ απηφ. 
 
Αξκόδηνο Τπεξεζέαο ΓηελΫξγεηαο 
Σειέκαρνο Εαθπλζηλφο πνπ παξέρεη ζρεηηθέο, κε ην δηαγσληζκφ πιεξνθνξίεο. Σειέθσλν 
επηθνηλσλίαο: 210 5212890 Fax: 210 5212831, φιεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο. 
 
Γηαθάξπμε  
Ζ παξνχζα δηαθήξπμε πνπ απνηειείηαη απφ ην: 

 ΜΫξνο Α: Γεληθνί θαη εηδηθνί Όξνη 

 ΜΫξνο Β: Αληηθείκελν – πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ ηνπ αλαδφρνπ 

 ΜΫξνο Γ: Αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ  

 ΜΫξνο Γ: Τπνδείγκαηα 
 
Δπηηξνπά ΓηελΫξγεηαο 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.  
 
ΠξνζθΫξσλ  
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 ηνλ λνκηθφ 
εθπξφζσπφ ηνπ, ή ζε πεξίπησζε έλσζεο πξνζψπσλ, πξφζσπν εμνπζηνδνηεκέλν απφ φια 
ηα κέιε ηεο έλσζεο.  
 
Αληέθιεηνο  
Σν πξφζσπν πνπ ν πξνζθέξσλ κε δήισζή ηνπ, ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη ηα πιήξε 
ζηνηρεία ηνπ πξνζψπνπ (νλνκαηεπψλπκν, ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε, αξηζκφο ηειεθψλνπ, fax 
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θ.ι.π.), νξίδεη ζαλ ππεχζπλν γηα ηηο ελδερφκελεο αλάγθεο επηθνηλσλίαο ηεο αλαζέηνπζαο 
αξρήο κε ηνλ πξνζθέξνληα.   
 
ΑλΪδνρνο  
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 
Ζ απφθαζε ηεο αλαζέηνπζα αξρήο κε ηελ νπνία θαηαθπξψλεηαη ε πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ζηνλ 
αλάδνρν. 
 
ύκβαζε 
Ζ έγγξαθε ζπκθσλία κεηαμχ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαη ηνπ αλαδφρνπ, ε νπνία θαηαξηίδεηαη 
κεηά ηελ αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο. Ζ γιψζζα ηεο είλαη ε ειιεληθή. Ζ 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 ζηελ 
ειιεληθή γιψζζα.   
 
πκβαηηθΪ 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 ηνπ φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, γ. ηελ νηθνλνκηθή 
πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ θαη δ. ηελ ηερληθή πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ. 
 
Πξνϋπνινγηζκόο 
Ζ εθηηκψκελε απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή σο πηζαλή δαπάλε γηα ηελ πινπνίεζε ησλ 
πξνθεξπζζφκελσλ ππεξεζηψλ.  
 
πκβαηηθό Σέκεκα 
Ζ ηηκή πξνζθνξάο ζηελ νπνία ζα θαηαθπξσζεί ην έξγν.  
 
Δπηηξνπά Παξαθνινύζεζεο θαη Παξαιαβάο 
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. 
 

 
 
 

ΑΡΘΡΟ 2Ο 
ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

Αληηθείκελν ηνπ ππφ δηαθήξπμε κε ηελ παξνχζα έξγνπ, είλαη ε παξνρή ππεξεζηψλ γηα ηελ 
δεκηνπξγία παξαηεξεηεξίνπ θαη ηελ αδηάιεηπηε δσδεθάκελε ιεηηνπξγία Παξαηεξεηεξίνπ γηα 
ηε Νενγληθή Βαξεθνΐα, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην Μέξνο Β΄ ηεο παξνχζαο.  
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ΑΡΘΡΟ 3Ο 
ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ νξίδεηαη ζην πφζν ησλ πελάληα κέα ρηιηΪδσλ δηαθνζέσλ 
πελάληα νθηώ επξώ θαη ηεζζΪξσλ ιεπηώλ (51.258,04 €), ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 
(23%) . 
 
 

ΑΡΘΡΟ 4Ο 
ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΧΜΗ 

Ζ ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ ζα θαηαβιεζεί σο εμήο:   
Α) 1ε Γφζε ίζε κε ην 50% ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ, ζα 
πιεξσζεί θαηά ηνλ 1ν κήλα απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή 
ηνπ παξαδνηένπ Π.1.0 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 25% ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ, ζα 
πιεξσζεί θαηά ηνλ 7Ο κήλα απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη κεηά ηελ κεξηθή παξαιαβή 
ησλ παξαδνηέσλ Π1.6 θαη Π1.8 (πνπ αληηζηνηρνχλ απφ ηελ έλαξμε παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο 
ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ  θαη γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα ιεηηνπξγίαο ησλ έμη (6) κελψλ. 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. 
Γ) 3ε Γφζε (απνπιεξσκή) ίζε κε ην 25% ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 
ηνπ ΦΠΑ, ζα πιεξσζεί θαηά ηνλ 13ν κήλα απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη κεηά ηελ 
νξηζηηθή παξαιαβή ησλ παξαδνηέσλ ηνπ έξγνπ 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. 
 
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.  
Ζ πιεξσκή ζα ιάβεη ρψξα αλάινγα κε ηε ξνή ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ απφ ην 
αξκφδην Τπνπξγείν ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 5Ο 
ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

 
Ζ δηάξθεηα ηνπ έξγνπ νξίδεηαη ζε δεθαηξείο (13) κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο 
ζχκβαζεο. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί κνλνκεξψο ην δηθαίσκα κεηάζεζεο ηνπ 
ρξνλνδηαγξάκκαηνο εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο ή επί κέξνπο πξνβιεπφκελσλ ρξνληθψλ ζεκείσλ 
ή δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο, εάλ θξίλεη φηη απηφ επηβάιιεηαη χζηεξα απφ 
γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ (κε ίδηνπο ηερληθνχο φξνπο) θαη, ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο, 
ε Αλαζέηνπζα Αξρή ζα ελεκεξψλεη εγθαίξσο ηνλ Αλάδνρν γηα ηελ αλαζεψξεζε ηνπ 
πξνγξάκκαηνο εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο σο πξνο ην ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ ζεκείν ή ηε 
ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα. 
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ΑΡΘΡΟ 6Ο 
ΠΑΡΑΓΟΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

 
1. Ζ παξάδνζε ησλ παξαδνηέσλ ηνπ έξγνπ ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ζα πξαγκαηνπνηεζεί 

φπσο αλαθέξεηαη ζην Μέξνο Β’ ηεο παξνχζαο. 
2. Ζ Δπηηξνπή Παξαιαβήο, εληφο δέθα(10) 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 εληφο δέθα (10) 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 ηξηάληα (30) εκεξψλ ηνπ ελαπνκείλαληνο ζπκβαηηθνχ ηκήκαηνο ζηνλ 
αλάδνρν. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 7Ο 

    ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ 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 εξγαζία ππαιιήισλ ηνπ, ηπρφλ ππεξγνιάβσλ 
ηνπ ή ζπκβνχισλ ή αληηπξνζψπσλ ή πξνζθηεζέλησλ απηνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 
αλεμαηξέησο νπνηνπδήπνηε, πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ απηφλ γηα ηελ εθπιήξσζε 
ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ αλαιακβάλεη ή θαηά ηελ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ πνπ ηνπ 
ρνξεγνχληαη κε ηε χκβαζε, θαζψο θαη γηα ηηο ηπρφλ παξεπφκελεο ππνρξεψζεηο. 
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8. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αζθαιίδεη φιν ην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιεί, ζχκθσλα 
κε ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα Αζθαιηζηηθή Ννκνζεζία. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 8Ο 
ΓΙΚΑΙΧΜΑ 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 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 Παγθφζκηνπ 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 επί πνηλή απνθιεηζκνχ απφ ηνλ πξνζθέξνληα ή αζξνηζηηθά ζηελ 
πεξίπησζε Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο: 

1. Να έρεη νινθιεξψζεη επηηπρψο, θαηά ηα ηειεπηαία ηξία (3) έηε (2011,2012,2013), 
ηνπιάρηζηνλ έλα (1) έξγν ζηνλ ηνκέα ηεο πινπνίεζεο πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ή 
εθαξκνγψλ γηα ηελ παξαθνινχζεζε δεδνκέλσλ πγεηνλνκηθήο θχζεσο, θνξέσλ ε 
νξγαληζκψλ ή επηρεηξήζεσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. Ζ πεξίνδνο αλαθνξάο μεθηλάεη ην 
λσξίηεξν ην 2011 θαη ηειεηψλεη ηελ εκέξα πξνθήξπμεο ηνπ ελ ιφγσ έξγνπ. Ζ επηηπρήο 
νινθιήξσζεο ηεθκεξηψλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε βεβαίσζεο θαιήο εθηέιεζεο. 

2. Να δηαζέηεη ηελ θαηάιιειε νξγάλσζε, δνκή θαη κέζα, ψζηε λα αληαπεμέιζεη επηηπρψο 
ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ππφ αλάζεζε Έξγνπ. πγθεθξηκέλα, ν ππνςήθηνο αλάδνρνο ζα 
πξέπεη: 

 Να δηαζέηεη νξγαλσκέλν ζχζηεκα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο, πηζηνπνηεκέλν 
απφ δηαπηζηεπκέλν θνξέα, ζην πεδίν: ηεο παξνρήο Τπεξεζηψλ πκβνχινπ 
Πιεξνθνξηθήο θαη ηεο Αλάπηπμεο Λνγηζκηθνχ ην νπνίν ηεθκεξηψλεηαη κε 
πξνζθφκηζε Πηζηνπνηεηηθνχ Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο ηχπνπ ISO 9001:2008. 

 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 ην νπνίν 
ηεθκεξηψλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο θαηάζηαζεο πξνζσπηθνχ ζεσξεκέλε 
απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία γηα ηα ζηειέρε ηεο νκάδαο κε εμαξηεκέλε ζρέζε 
εξγαζία θαη ππεχζπλεο δειψζεηο ζπλεξγαζίαο γηα ηα εμσηεξηθά ζηειέρε.  
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3. Ο ππνςήθηνο αλάδνρνο πξέπεη λα έρεη κέζν χςνο θχθινπ εξγαζηψλ ησλ ηξηψλ (3) 
ηειεπηαίσλ δηαρεηξηζηηθψλ ρξήζεσλ (2010,2011,2012) κεγαιχηεξν απφ ην 200% ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ) ηνπ ππφ αλάζεζε έξγνπ. 

 ε πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο δξαζηεξηνπνηείηαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 
κηθξφηεξν ησλ ηξηψλ δηαρεηξηζηηθψλ ρξήζεσλ, ηφηε ην ζπλνιηθφ χςνο θχθινπ 
εξγαζηψλ γηα φζεο δηαρεηξηζηηθέο ρξήζεηο δξαζηεξηνπνηείηαη, ζα πξέπεη λα 
είλαη κεγαιχηεξν απφ 200% (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ) ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ. 

 ε πεξίπησζε έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο, ε αλσηέξσ αίηεζε κπνξεί λα θαιχπηεη 
αζξνηζηηθά απφ κέξνο ή ην ζχλνιν ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έλσζε ή 
θνηλνπξαμία 

4. Ο ππνςήθηνο νηθνλνκηθφο θνξέαο νθείιεη λα απνδείμεη ηελ αλσηέξσ ειάρηζηε 
πξνυπφζεζε ζπκκεηνρήο, θαηαζέηνληαο ηα αθφινπζα ζηνηρεία ηεθκεξίσζεο:     

 Αληίγξαθα ή απφζπαζκα ηζνινγηζκνχ ησλ αληίζηνηρσλ δηαρεηξηζηηθψλ 
ρξήζεσλ ζε πεξίπησζε πνπ ππνρξενχηαη ζηελ έθδνζε Ηζνινγηζκψλ ή  

 Γήισζε (Ν.1599/1986 ζεσξεκέλε κε ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο) ηνπ 
ζπλνιηθνχ χςνπο ηνπ εηήζηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ζε πεξίπησζε πνπ δελ 
ππνρξενχηαη ζηελ έθδνζε ηζνινγηζκψλ)   

 
5. Ζ 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 θαη ησλ 
ζρεηηθψλ βεβαηψζεσλ: 

 Παλεπηζηεκηαθφ δίπισκα ζπνπδψλ ζην Μάλαηδκελη ή ζηελ Πιεξνθνξηθή  
 Μεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζπνπδψλ ζηνπο ίδηνπο ηνκείο.  
 Σνπιάρηζηνλ (10) έηε επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζε ζέκαηα δηνίθεζεο έξγσλ. 

 
Σα κέιε ηεο νκάδαο έξγνπ, ηα νπνία ζα αλαιάβνπλ ηελ πινπνίεζε ησλ επηκέξνπο εξγαζηψλ 
θαη ηελ παξνρή ησλ πξνβιεπφκελσλ ππεξεζηψλ ζα πξέπεη λα είλαη θαη’ ειάρηζηνλ ηξία (3) 
θαη ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ θαη’ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα πξνζφληα: 
 

 Σνπιάρηζηνλ 3εηή επαγγεικαηηθή εκπεηξία 
 Παλεπηζηεκηαθφ δίπισκα ζπνπδψλ γηα φια ηα κέιε. Δθ ησλ νπνίσλ 

ηνπιάρηζηνλ έλα (1) κέινο λα έρεη πηπρίν ζην κάλαηδκελη θαη ηνπιάρηζηνλ έλα 
(1) κέινο ζηελ πιεξνθνξηθή. 

 Σνπιάρηζηνλ έλα (1) κέινο ηεο νκάδαο έξγνπ λα δηαζέηεη Μεηαπηπρηαθφ Σίηιν 
πνπδψλ 

 Απνδεδεηγκέλε γλψζε ρεηξηζκνχ Ζ/Τ ε νπνία λα πηζηνπνηείηαη είηε κε 
βεβαίσζε αλψηαηνπ ηδξχκαηνο ή ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ γλψζεο. 

 πκκεηνρή ηνπιάρηζηνλ ζε έλα έξγν πιεξνθνξηθήο ηνπ δεκνζίνπ κε ηε 
πξνζθφκηζε ζρεηηθήο βεβαίσζεο ηνπ Φνξέα.  
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Ο ππνςήθηνο αλάδνρνο θαηά ηελ θξίζε ηνπ έρεη δηθαίσκα λα πξνζζέζεη επηπιένλ άηνκα ζηελ 
Oκάδα Έξγνπ ρσξίο λα ηζρχνπλ απαξαίηεηα νη παξαπάλσ ειάρηζηεο πξνυπνζέζεηο 
(ειάρηζηα πξνζφληα). 
 
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. 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 Τπνςήθηνπ 

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 Οκάδα 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. 

 

Πεξηγξαθή ηκήκαηνο Έξγνπ 
πνπ πξνηίζεηαη ν ππνςήθηνο 

Αλάδνρνο λα αλαζέζεη ζε 
Τπεξγνιάβν 

Δπσλπκία Τπεξγνιάβνπ 
Ζκεξνκελία Γήισζεο 

πλεξγαζίαο 

   

 
ε πεξίπησζε Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο 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 



 

14 

 

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 ζε εμέιημε) 

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

ΑΡΘΡΟ 9Ο 
ΚΑΣΑΡΣΙΗ – ΤΠΟΒΟΛΗ – ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

 
Οη πξνζθνξέο πξέπεη: 
 λα έρνπλ ζπληαρζεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα, κε εμαίξεζε ηνπο ηερληθνχο φξνπο, πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά θαη λα 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 αληίηππνπ ζην νπνίν ζα γξάθεη ηε ιέμε «ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ», ζε πεξίπησζε 
δηαθνξάο κεηαμχ ηνπο. 
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Ο εληαίνο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο πξέπεη απαξαίηεηα λα θέξεη ηελ ΔΠΧΝΤΜΗΑ θαη ηε 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ηνπ δηαγσληδφκελνπ θαη λα γξάθεη επθξηλψο ηηο ελδείμεηο: 

1. Ζ έλδεημε «ΠΡΟΟΥΗ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΥΘΔΙ Ο ΦΑΚΔΛΟ ΑΠΟ ΣΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ» 
κε θεθαιαία γξάκκαηα. 

2. Ζ ιέμε «ΠΡΟΦΟΡΑ» κε θεθαιαία γξάκκαηα 
3. Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα 
4.  Αθνξά: Πξφρεηξν δηαγσληζκφ γηα ηελ επηινγή αλαδφρνπ γηα ηηο δξΪζεηο 1.5 θαη 1.6 

κε ηέηιν: «Γεκηνπξγέα Παξαηεξεηεξένπ γηα ηελ Νενγληθά Βαξεθνΐα», 
«Παξαγσγηθά Λεηηνπξγέα Παξαηεξεηεξένπ (γηα 12 κάλεο)» ηνπ ΤπνΫξγνπ 1 
«Δπηζηεκνληθά Τπνζηάξημε γηα ηελ Τινπνέεζε ηνπ Ϋξγνπ» ζην πιαέζην ηεο 
πξΪμεο «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΔΘΝΙΚΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ ΚΑΘΟΛΙΚΟΤ 
ΔΛΔΓΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΧΙΜΗ ΓΙΑΓΝΧΗ, ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ 
ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΣΗ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ» . 

 
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. Δγγπεηηθά επηζηνιά ζπκκεηνράο ζην δηαγσληζκό έζε κε ην 5% ηεο ζπλνιηθάο 
πξνϋπνινγηζζεέζεο δαπΪλεο κε Φ.Π.Α. 

2. Τπεύζπλε Γάισζε 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  ηε 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. 
 
Ζ κε πξνζθφκηζε ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, αιιά θαη ε δηαπίζησζε θαηά ηνλ έιεγρν 
ζνβαξήο αλεηιηθξίλεηαο ησλ ζηνηρείσλ ζπλεπάγεηαη ηνλ απνθιεηζκφ απφ ην δηαγσληζκφ. 
 

3. Τπεύζπλε δάισζε 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 ΠΓ. 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 
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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 δηθαηνινγεηηθΪ ζύζηαζεο θαη ινηπΪ λνκηκνπνηεηηθΪ Ϋγγξαθα 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 ζην 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. Παξνπζέαζε ηνπ ππνςεθένπ αλαδόρνπ ζηελ νπνία κεηαμχ ησλ άιισλ ζα 
πεξηγξάθεηαη ε ππνδνκή ηνπ, ην πειαηνιφγηφ ηνπ, ν ζπλνιηθφο θχθινο εξγαζηψλ ηνπ 
ηελ ηειεπηαία ηξηεηία θιπ. 

6. Σα δεηνύκελα ζην Άξζξν 8 δηθαηνινγεηηθΪ ηεθκεξέσζεο ηεο επαγγεικαηηθάο 
ηθαλόηεηαο ηνπ ππνςεθένπ αλαδόρνπ. 

7. ΠαξαζηαηηθΪ 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 ηερληθΪ ζηνηρεέα ηεο πξνζθνξΪο θαη ζπγθεθξηκέλα : 
I. Πξφηαζε κεζνδνινγίαο – πξνζέγγηζεο ηνπ έξγνπ 
II. Οξγάλσζε – Γηνίθεζε ηνπ Έξγνπ 
III. Πίλαθα απαζρφιεζεο Οκάδαο 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: 
 
Πίλαθαο 1:Τπεξεζέεο 

Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Αλζξσπνκήλεο 
ΑΞΗΑ ΥΧΡΗ ΦΠΑ (€) 

ΦΠΑ 
(€) 

ΤΝΟΛΗΚΖ 
ΑΞΗΑ ΜΔ ΦΠΑ 

(€) 
ΣΗΜΖ 

ΜΟΝΑΓΑ 
ΤΝΟΛΟ 

       

ΤΝΟΛΟ      
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Πίλαθαο 2: Άιιεο δαπΪλεο 

Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΟΟΣΖΣΑ 
ΑΞΗΑ ΥΧΡΗ ΦΠΑ (€) 

ΦΠΑ 
(€) 

ΤΝΟΛΗΚΖ 
ΑΞΗΑ ΜΔ ΦΠΑ 

(€) 
ΣΗΜΖ 

ΜΟΝΑΓΑ 
ΤΝΟΛΟ 

       

 
Πίλαθαο 3: πγθεληξσηηθόο Πέλαθαο Οηθνλνκηθάο ΠξνζθνξΪο 

Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 
ΤΝΟΛΗΚΖ ΑΞΗΑ  
(ΥΧΡΗ ΦΠΑ (€) 

ΦΠΑ (€) 
ΤΝΟΛΗΚΖ 

ΑΞΗΑ(ΜΔ ΦΠΑ (€) 

1 Τπεξεζίεο (Πίλαθαο 1)    

2 Άιιεο δαπάλεο (πίλαθαο 2)    

 ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ    

 
 

ΑΡΘΡΟ 10Ο 
ΥΡΟΝΟ ΙΥΤΟ ΣΧΝ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

 
Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ γηα εθαηφλ είθνζη εκέξεο (120) απφ ηελ επνκέλε ηεο 
εκεξνκελίαο ιήμεο ηεο θαηάζεζήο ηνπο. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 11Ο 

ΠΑΡΟΥΗ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΧΝ 
 

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 ηξείο (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 ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 12Ο 
ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 
 

Α. ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 
Ζ Δπηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ησλ 
πξνζθνξψλ (δεκφζηα) ζηα γξαθεία ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ (ΑΓΡΑΦΧΝ 3-5, 15123 ΜΑΡΟΤΗ) 
παξνπζία ησλ πξνζθεξφλησλ ή ησλ λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλσλ εθπξνζψπσλ ηνπο. 
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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 ζηελ δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ 
ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην δηαγσληζκφ. 
Ζ απνζθξάγηζε θάζε πξνζθνξάο γίλεηαη κε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία: 

 Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο, ν θάθεινο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκέηνρεο θαη ν 
θάθεινο ηερληθήο πξνζθνξάο, κνλνγξάθνληαη δε απφ ηελ Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ 
φια ηα πξσηφηππα ζηνηρεία ησλ Φαθέισλ Γηθαηνινγεηηθψλ θαη ηερληθψλ 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. 

 Ζ 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 δηαγσληζκφ. Όζνη απφ ηνπο ππνςήθηνπο αλαδφρνπο επηζπκνχλ, 
κπνξνχλ λα πιεξνθνξεζνχλ ην πεξηερφκελν ησλ άιισλ πξνζθνξψλ χζηεξα απφ ζρεηηθή 
εηδνπνίεζή ηνπο απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή. Ζ εμέηαζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη ρσξίο 
απνκάθξπλζή ηνπο απφ ην ρψξν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαη ρσξίο λα επηηξέπεηαη ε 
θσηνγξάθηζε θαη ε θσηναληηγξαθή. 
 
 
Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 
Ζ αμηνιφγεζε ζα γίλεη κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 
πξνζθνξά. Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ζα αθνινπζήζνπλ ηα ζηάδηα θαη νη 
δηαδηθαζίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηε ζπλέρεηα: 
 
Β.1 ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΖ 
ΠΡΟΦΟΡΑ 
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. Ζ βαζκνιφγεζε 
ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα πεξηγξαθφκελα ζην κέξνο 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 πξνηάζεψλ ηνπο ζε ζπγθεθξηκέλε εκέξα θαη ψξα πνπ ζα ηνπο αλαθνηλσζεί 
εγγξάθσο απφ ηελ Δπηηξνπή. 
 
Β.2 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 
Οη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ζα απνζθξαγηζηνχλ κεηά ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο έγθξηζεο ηεο 
δηαδηθαζίαο ηερληθήο αμηνιφγεζεο απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή. 
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Ζ 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. 
Ζ 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 ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο 
δηαθήξπμεο. 
ε πεξίπησζε πνπ ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά είλαη αζπλήζηζηα ρακειή, 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 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 κέξνο Γ ηεο παξνχζαο. Ζ 
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 13Ο 
   ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

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 
θνηλνπνίεζή ηεο σο άλσ εγγξαθήο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη, φηη δελ 
έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην απφ ηα αθφινπζα 
αδηθήκαηα: 
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 ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 
παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L351 
ηεο 29.1.1998, ζει. 1) 

 δσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ 
πκβνπιίνπ ηεο 26εο Μαΐνπ 1997 (ΔΔ C 195 ηεο 25.6.7997, ζει. 1) θαη ζην 
άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο 98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ 
(ΔΔ L358 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 (ΔΔ 
C 316 ηεο 27.11.1995, ζει. 48). 

 λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδεηαη ζην 
άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 91/308/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 10εο Ηνπλίνπ 1991, γηα 
ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε 
λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο (ΔΔ L 166 ηεο 
28.6.1991, ζει. 77 Οδεγίαο, ε νπνία ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ Οδεγία 
2001/97/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ΔΔ L344 ηεο 
28.12.2001, ζει. 76), ε νπνία ελζσκαηψζεθε κε ην λ. 2331/1995 (Φ.Δ.Κ. Α’ 
173/1995)19 θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ. 3424/2005 (Φ.Δ.Κ. Α’ 305/2005). 

 ππεμαίξεζε, 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 9θχξηα θαη 
επηθνπξηθή) 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 θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα θάπνην 
απφ ηα αδηθήκαηα ηεο, - φπσο απηά εμεηδηθεχνληαη αλσηέξσ ζηελ παξνχζα 
παξάγξαθν, ππφ ζηνηρ. Α.1.α’. 
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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 
ζε 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 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 ρσξάο φπνπ έρεη έδξα ηεο ε 
επηρείξεζε ηνπ, κε ηελ νπνία ζα δειψλνληαη νη αζθαιηζηηθνί θνξείο ζηνπο νπνίνπο 
είλαη αζθαιηζκέλνη νη απαζρνινχκελνη ζ’ απηήλ. Ζ 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 γη 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 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 θαηαδηθαζηεί κε 
ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα φπσο απηά 
εμεηδηθεχνληαη αλσηέξσ ζηελ παξνχζα παξάγξαθν, ππφ ζηνηρ. Α.1.α’. 



 

22 

 

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 ζπκκεηέρεη 
ζηελ έλσζε. 
Δάλ ζε θάπνηα ρψξα βεβαηψλεηαη απφ νπνηαδήπνηε αξρή φηη δελ εθδίδνληαη ηα 
παξαπάλσ έγγξαθα ή πηζηνπνηεηηθή, ή δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο σο άλσ αλαθεξφκελεο 
πεξηπηψζεηο, δχλαηαη 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 ζηε ζπγθεθξηκέλε ρψξα δελ 
εθδίδνληαη ηα ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα θαη φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν 
πξφζσπν νη αλσηέξσ λνκηθέο θαηαζηάζεηο. Ζ ππνρξέσζε απηή αθνξά φιεο ηηο πην 
πάλσ θαηεγνξίεο ππνςεθίσλ.  
 

 

ΑΡΘΡΟ 14Ο  
ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΚΑΙ ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΤΜΒΑΗ 

Ζ 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.  
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 15Ο  
ΔΓΓΤΗΔΙ 

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 (Δ.Δ.) 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 ηε 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 απηέο 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 ζην δηαγσληζκφ πξέπεη ππνρξεσηηθά θαη κε πνηλή 
απνθιεηζκνχ λα ζπλνδεχεηαη απφ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ηεο νπνίαο ην πνζφ ζα 
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πξέπεη λα θαιχπηεη ζε επξψ (€) πνζνζηφ 5% ηεο ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζαο αμίαο 
(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.). 
Ζ 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 εκεξνκελία 
αλαθίλεζεο 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 ηκήκαηνο, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ. 
Ζ 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 πνζφ πνπ αλαινγεί ζηελ αμία ηνπ 
κέξνπο ηεο πνζφηεηαο πνπ παξαιήθζεθε νξηζηηθά. Δπηζεκαίλεηαη φηη ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο 
εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο ηεο πξνο ππνγξαθά ζύκβαζεο πξΫπεη λα εέλαη 
ανξέζηνπ ρξόλνπ, δειαδά λα ηζρύεη κΫρξη επηζηξνθάο ηεο ζηελ ηξΪπεδα. 
ε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο, ζηνλ νπνίν ζα θαηαθπξσζεί ν δηαγσληζκφο αξλεζεί λα 
ππνγξάςεη εκπξφζεζκα ηε ζχκβαζε ή λα θαηαζέζεη εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο, 
ζπκθψλα κε ηα νξηδφκελα ζην παξφλ ηεχρνο, ή λα εθπιεξψζεη εκπξφζεζκα νπνηαδήπνηε 
άιιε ππνρξέσζή ηνπ, πνπ απνξξέεη απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζην δηαγσληζκφ, θεξύζζεηαη 
Ϋθπησηνο, 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 ή αλαζέηνπζα αξρή πξνθξίλεη 
απηή ηε ιχζε. 
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ΜΔΡΟ B 
 

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ – ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ  
 

1. ΔΙΑΓΧΓΗ – ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ  

Σν Έξγν «ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΚΑΘΟΛΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΓΗΑ 
ΣΖΝ ΠΡΧΗΜΖ ΓΗΑΓΝΧΖ, ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΚΑΗ ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΚΖ ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ ΣΖ 
ΝΔΟΓΝΗΚΖ ΒΑΡΖΚΟΨΑ» πνπ πινπνηείηαη ζην πιαίζην ηνπ ΔΠΑ 2007-2013 θαη κέζσ ηνπ 
Δ.Π. «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ 2007-2013» έρεη αληηθείκελν ηε δεκηνπξγία θαη 
ιεηηνπξγία εζληθνχ δηθηχνπ θαζνιηθνχ ειέγρνπ γηα ηελ πξψηκε δηάγλσζε, έγθαηξε 
αληηκεηψπηζε θαη επηδεκηνινγηθή θαηαγξαθή ηεο λενγληθήο βαξεθνΐαο. 

Με ηε δεκηνπξγία θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ην δίθηπν ζα είλαη ζε ζέζε λα αλαπηχμεη:  

I. Καζνιηθή ελέξγεηα πξφιεςεο, ζε πξσηνβάζκην θαη δεπηεξνβάζκην επίπεδν ηεο 
λενγληθήο βαξεθνΐαο  

II. Δλέξγεηεο ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο ησλ εκπιεθφκελσλ ηαηξψλ θαη 
γνλέσλ ψζηε λα ζπκβάιεη ζηε δηακφξθσζε θιίκαηνο ζπλεξγαζίαο, ηφζν ησλ 
ζπκκεηερφλησλ, φζν θαη ησλ ινηπψλ θνξέσλ πνπ δηαδξακαηίδνπλ ξφιν ζηελ 
πξνψζεζε ηεο αλάπηπμεο ζηξαηεγηθψλ γηα ηελ πξφιεςε ηεο λενγληθήο 
βαξεθνΐαο 

III. Δθπφλεζε θαηεπζπληήξησλ νδεγηψλ γηα ηελ έγθαηξε αληηκεηψπηζε ησλ 
πξνβιεκάησλ 

Απψηεξνο ζθνπφο ηεο πξάμεο είλαη ν λενγληθφο έιεγρνο βαξεθνΐαο ζην γεληθφ 
πιεζπζκφ λα θαηαζηεί ζεζκφο ζην ρψξν ηεο πξφιεςεο, κε θχξην ζηφρν λα 
ζπλεηζθέξεη δηαρξνληθά ζηελ πξψηκε δηάγλσζε θαη ηελ έγθαηξε αληηκεηψπηζε ηεο 
λενγληθήο βαξεθνΐαο.  
 

Σν ΚΫληξν ΔιΫγρνπ θαη Πξόιεςεο ΝνζεκΪησλ (ΚΔΔΛΠΝΟ) έρεη ην ξφιν ηνπ Γηθαηνχρνπ 
θαη ηνπ Φνξέα ηεο πξφηαζεο ζην έξγν. Σν ΚΔΔΛΠΝΟ είλαη Ννκηθφ Πξφζσπν Ηδησηηθνχ 
Γηθαίνπ πνπ ηδξχζεθε κε ην Νφκν 2071/92 θαη ιεηηνπξγεί απφ ην 1992. Δίλαη άκεζα 
επνπηεπφκελν θαη ρξεκαηνδνηνχκελν απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. 

χκθσλα κε ηνλ ηδξπηηθφ ηνπ λφκν, ην ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ έρεη σο θχξην ζθνπφ, κεηαμχ άιισλ, ηελ 
πξνζηαζία θαη πξναγσγή ηεο Γεκφζηαο Τγείαο κέζσ ηεο ελεκέξσζεο ηνπ θνηλνχ θαη ηε 
ράξαμε εζληθήο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ πξφιεςε ηεο κεηάδνζεο λνζεκάησλ.  

Ζ Α΄ Χηνξηλνιαξπγγνινγηθά Κιηληθά ηεο Ιαηξηθάο ρνιάο ηνπ Δζληθνύ θαη 
Καπνδηζηξηαθνύ Παλεπηζηεκένπ Αζελώλ ζα απνηειέζεη Φνξέα Λεηηνπξγίαο ηεο πξφηαζεο. 
Ζ ζπγθεθξηκέλε πξνηεηλφκελε πξάμε απαηηεί ηελ χπαξμε ελφο εμεηδηθεπκέλνπ θέληξνπ 
αλαθνξάο ησλ πεξηζηαηηθψλ, ην νπνίν ζα ζπκβάιεη ηφζν ζηελ επηζηεκνληθή ηεθκεξίσζε θαη 
ηελ έθδνζε ησλ θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ γηα ηελ πινπνίεζεο ηεο πξάμεο αιιά θαη ηελ 
παξαγσγή ηνπ απαηηνχκελνπ ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ γηα φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο φπσο 
παηδίαηξνη, σηνξηλνιαξπγγνιφγνη, γνλείο λενγλψλ θ.α. Δπίζεο, αλακέλεηαη απφ ηελ Κιηληθή 
λα αλαιάβεη ηε ζπλέρηζε θαη ππνζηήξημε ηεο δξάζεο ηνπ ειέγρνπ ηεο λενγληθήο βαξεθνΐαο θαη 
κεηά ην πέξαο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηα πιαίζηα ηεο πηνζέηεζεο ηνπ ειέγρνπ σο έλαο απφ ηνπο 
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ππνρξεσηηθνχο λενγληθνχο ειέγρνπο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζην γεληθφ πιεζπζκφ, φπσο 
ηζρχεη ζηα θξάηε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.  

Σν πξψην Τπνέξγν πεξηιακβάλεη δξάζεηο πνπ αθνξνχλ ζην βαζηθφ θνξκφ νξγάλσζεο θαη 
ιεηηνπξγίαο ηνπ Γηθηχνπ Καζνιηθνχ ειέγρνπ γηα ηελ πξψηκε δηάγλσζε, αληηκεηψπηζε θαη 
επηδεκηνινγηθή θαηαγξαθή ηεο λενγληθήο βαξεθνΐαο πνπ ζα απνηειέζεη θαη ηελ θεληξηθή 
δξάζε ηνπ Έξγνπ.  

θνπφο ησλ δξάζεσλ ηνπ Τπνέξγνπ 1, είλαη αθελφο ε νξγάλσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 
ππνζηεξηθηηθνχ κεραληζκνχ ηνπ Γηθηχνπ κε ηε ζπλδξνκή εμεηδηθεπκέλσλ ζηειερψλ ηεο Α’ ΧΡΛ 
θιηληθήο ηνπ ΔΚΠΑ θαη ζηειερψλ ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ θαζψο θαη εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ, θαη 
αθεηέξνπ ν άξηηνο ζρεδηαζκφο θαη ε πινπνίεζε φισλ ησλ ππνζηεξηθηηθψλ εξγαιείσλ, 
κεραληζκψλ θαη ιεηηνπξγηψλ πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζζεί ε απαηηνχκελε πνηφηεηα 
παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ απφ ην Γίθηπν. 

Μεηαμχ ησλ ππνζηεξηθηηθψλ εξγαιείσλ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε ιεηηνπξγία παξαηεξεηεξίνπ γηα 
ηελ λενγληθή βαξεθνΐα. Ζ ζθνπηκφηεηα ηεο ζεζκνζέηεζεο ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ γηα ηε λενγληθή 
βαξεθνΐα, είλαη ε επηζηεκνληθή παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ησλ δξάζεσλ πξφιεςεο ηεο 
λενγληθήο βαξεθνΐαο  ζε εζληθφ επίπεδν, εθηηκψληαο φηη ζα απνηειέζεη έλα ζπλεθηηθφ θξίθν 
ησλ ζρεηηθψλ κε ην ζέκα, θνξέσλ, θαη ζα ζπκβάιεη νπζηαζηηθά ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 
πξνβιήκαηνο, αλαπηχζζνληαο γηα πξψηε θνξά έλα ζπλνιηθφ ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ ζηνλ 
ηνκέα απηφ θαη ζρεδηάδνληαο νινθιεξσκέλν πιαίζην δξάζεσλ ζε ζπλεξγαζία κε ην 
Τπνπξγείν Τγείαο θαη αξκφδηνπο επνπηεπφκελνπο θνξείο ηνπ. 

Δπηκέξνπο ζηφρνη ηνπ Τπνέξγνπ είλαη: 

 Ζ εμαζθάιηζε ηεο επηζηεκνληθήο αξηηφηεηαο ηνπ Έξγνπ. 

 Ζ θαηάιιειε νξγάλσζε ηνπ Γηθηχνπ πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδεηαη ν θαζνιηθφο 
ραξαθηήξαο ηεο δξάζεο πξφιεςεο 

 Ζ νξγάλσζε ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρσλ θαη ε επηζηεκνληθή ηεθκεξίσζε ησλ 
απνηειεζκάησλ. 

 Ο επηρεηξεζηαθφο ζρεδηαζκφο ηεο πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ κε έκθαζε ζηελ 
απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία, ηελ παξνρή ππεξεζηψλ νπζηαζηηθήο πξνζηηζέκελεο αμίαο 
πξνο ηνπο πνιίηεο θαη ηε βησζηκφηεηα (δηαηήξεζε ησλ δνκψλ ιεηηνπξγία θαη κεηά ην 
πέξα ηεο ρξεκαηνδφηεζεο) ηεο πξάμεο. 

 Σε ζεζκηθή ζσξάθηζε ηεο Πξάμεο κε ηελ έθδνζε απαξαίηεησλ δηνηθεηηθψλ εγγξάθσλ 
(εγθπθιίσλ, ΤΑ, ΚΤΑ θιπ) ζε ζπλδπαζκφ θαη κε ηε βησζηκφηεηα ηεο πξάμεο  

 Ζ εμαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ απφ ην Γίθηπν κέζσ ηεο 
ζπλερνχο αμηνιφγεζεο φισλ ησλ ζπληειεζηψλ ηεο δξάζεο. 

 Ζ ζπζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε, θαηαγξαθή θαη ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ 
αθννινγηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα λενγλά. 

 Ζ έθδνζε ζρεηηθψλ αλαθνξψλ θαη δεηθηψλ ζηα πιαίζηα ηεο εμέηαζεο ηνπ γεληθνχ 
πιεζπζκνχ ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξάμεο φζν θαη κεηά απφ απηή. 

 Ζ ζπλεξγαζία κε αξκφδηεο ππεξεζίεο κε ζθνπφ ηελ ελεκέξσζε γηα επηδεκηνινγηθά 
ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε λενγληθή βαξεθνΐα. 

 Ζ ελίζρπζε ηεο αληαιιαγήο εκπεηξηψλ θαη θαιήο πξαθηηθήο. 

 Ζ ζπληήξεζε θαη αλάπηπμε ηνπ Γηθηχνπ γηα ηνλ θαζνιηθφ έιεγρν γηα ηελ πξψηκε 
δηάγλσζε ηεο λενγληθήο βαξεθνΐαο, ζπκβάιινληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ζηε 
βησζηκφηεηα φιεο ηεο Πξάμεο θαη κεηά ην πέξαο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο απφ ην ΔΠΑ. 
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 Ζ θαηάιιειε νξγάλσζε ηνπ Γηθηχνπ πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδεηαη ν θαζνιηθφο 
ραξαθηήξαο ηεο δξάζεο πξφιεςεο κέζα απφ έλα επέιηθην θαη απνηειεζκαηηθφ ζρήκα 
νξγάλσζεο κε ζαθείο πξνδηαγξαθέο ηνπ ξφινπ θαη ησλ αξκνδηνηήησλ. 

 ην πιαίζην ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ ζα ζπλδπάδνληαη ζπζηεκαηηθά ε νηθνλνκηθνηερληθή, 
ε επηζηεκνληθή, ε εξεπλεηηθή, ε ελεκεξσηηθή θαη ε δηνηθεηηθή δξαζηεξηφηεηα κε ηελ 
νξγαλσκέλε ζπλεξγαζία θαη εηαηξηθφηεηα, ζε εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν.  

 
πλνπηηθά ζην θπζηθφ αληηθείκελν ηνπ Τπνέξγνπ 1 πεξηιακβάλνληαη: 
 

 Ζ επηζηεκνληθή θαζνδήγεζε ηνπ Έξγνπ. 

 Ζ δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θφζηνπο αλαισζίκσλ 
θαη κεηαθηλήζεσλ. 

 Ζ αλάπηπμε ησλ απαξαίηεησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαηαγξαθήο θαη 
επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ. 

 Ο Δζσηεξηθφο έιεγρνο πνηφηεηαο. 

 Ζ εθπφλεζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδίνπ (BusinessPlan), ηνπ Πξνγξάκκαηνο 
Λεηηνπξγίαο  (OperationalPlan) θαη ηεο Μειέηεο Βησζηκφηεηαο. 

 Ζ ζπζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε θαη θαηαγξαθή ησλ αθννινγηθψλ πεξηζηαηηθψλ πνπ 
αληηκεησπίδνληαη ζηα πιαίζηα ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ θαζνιηθνχ ειέγρνπ. 

 Ζ ζπγθέληξσζε φισλ ησλ ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ απφ ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα, ε 
παξαγσγή αλαθνξψλ ζε κεληαία, ηξηκεληαία, εμακεληαία θαη εηήζηα βάζε. Δπίζεο, ε 
δηάρπζε ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ ζε φινπο ηνπ δπλεηηθά ελδηαθεξφκελνπο 
απνδέθηεο. 

 Ζ ζπγθέληξσζε φισλ ησλ δεδνκέλσλ θαη παξαδνηέσλ ηεο Πξάμεο ζπλνιηθά θαη ε 
νξγάλσζή ηνπο, ζχκθσλα κε ηε κειέηε εθαξκνγήο κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα 
δηαζθαιηζζεί ε βησζηκφηεηα ηεο Πξάμεο κεηά ην πέξαο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο. 

 Ο ζρεδηαζκφο θαη ε πινπνίεζε εξεπλψλ /κειεηψλ, ε δεκνζίεπζε ηαθηηθψλ εθζέζεσλ 
ζε εθδφζεηο θαη θπξίσο, ζηελ αλάπηπμε ελφο ζπζηήκαηνο δηθηχσζεο θαη ζπλεξγαζηψλ 
κε άηνκα, θνξείο, ηδξχκαηα θ. ά. ζε εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν, κεηά ην πέξαο ηεο 
ζπγθεθξηκέλεο Πξάμεο. 

 
 
Σν Τπνέξγν 1 ζα πινπνηεζεί κε ίδηα κέζα. Οη δξάζεηο πνπ πξνβιέπνληαη είλαη αλαιπηηθά νη 
παξαθάησ: 
 
ΓξΪζε 1.1: Δπηζηεκνληθά ππνζηάξημε ηνπ Ϋξγνπ 

ΓξΪζε 1.2: Γέθηπν ηαηξώλ θαη Ϊιισλ επαγγεικαηηώλ πγεέαο 

ΓξΪζε 1.3: Έιεγρνο (Audit) δηθηύσζεο  

ΓξΪζε 1.4: ΜειΫηε εθαξκνγάο 

ΓξΪζε 1.5 θαη 1.6: Γεκηνπξγέα  & Λεηηνπξγέα Παξαηεξεηεξένπ γηα ηε Νενγληθά Βαξεθνΐα 
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ρήκα 1. Οξγαλφγξακκα & Γξάζεηο Έξγνπ 
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2. ΔΡΓΟ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 
 
Ο βαζηθφο κεηξίζηκνο ζηφρνο ηνπ Έξγνπ είλαη λα εμεηαζηνχλ πεξίπνπ 120.000 λενγλά. Ζ 
επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ πεγάδεη απφ ηα επίζεκα δεκνζηεπκέλα ζηνηρεία ηεο Διιεληθήο 
ηαηηζηηθήο Αξρήο γηα ηε θπζηθή θίλεζε πιεζπζκνχ, ζχκθσλα κε ηα νπνία, νη γελλήζεηο ζηελ 
Διιάδα, αλήιζαλ ην 2009, ζε 117.933, ζηα ίδηα επίπεδα κε ην 2008. Δπνκέλσο ζεσξνχκε σο 
εηήζην κέζν φξν ηηο 120.000 γελλήζεηο. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ έρεη πξνβιεθζεί ε 
πξνκήζεηα ηνπ αλαγθαίνπ εμνπιηζκνχ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε δηελέξγεηα ησλ 
εμεηάζεσλ. 

Οη εμεηάζεηο πνπ ζα γίλνπλ ζηα λενγλά αθνξνχλ ζε πξσηνβάζκην λενγληθφ σηαθνπζηηθφ 
έιεγρν θαη ζχκθσλα κε ηε κεζνδνινγία ηεο πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο πξφιεςεο, 
πξνβιέπεηαη ε εθηέιεζε ηεο δηαδηθαζίαο επαλειέγρνπ ηεο αθννινγηθήο θαηάζηαζεο ησλ 
λενγλψλ αλάινγα κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ πξψηνπ ειέγρνπ. Ζ δηαδηθαζία επαλειέγρνπ 
κπνξεί λα δηαξθέζεη έσο 6 κήλεο. 
 
Γηα ηηο σηαθνπζηηθνχο ειέγρνπο ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα ρξεζηκνπνηεζεί 
εμνπιηζκφο πνπ αθνξά ζε κεραλήκαηα ειέγρνπ πνπ ιεηηνπξγνχλ κε πξνθιεηά αθνπζηηθά 
δπλακηθά εγθεθαιηθνχ ζηειέρνπο θαη ζπγθεθξηκέλα πξφθεηηαη γηα δχν θαηεγνξίεο 
κεραλεκάησλ: 
 
Α) Μεραλήκαηα πξσηνβάζκηνπ ειέγρνπ  
 
Σα κεραλήκαηα ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε δηελέξγεηα ησλ εμεηάζεσλ πξσηνβάζκηνπ ειέγρνπ. 
ην πιαίζην ηεο πξάμεο πξνβιέπεηαη λα πινπνηεζεί πξνκήζεηα ηνπ εμνπιηζκνχ  γηα ηνλ 
πξσηνβάζκην έιεγρν πνπ αθνξά ζε 24 ζπζθεπέο νη νπνίεο ζα θαηαλεκεζνχλ ζε ηζάξηζκεο 
δεκφζηεο καηεπηηθέο θιηληθέο (κε αξηζκφ γελλήζεσλ > 5/έηνο).  
 
Ο εμνπιηζκφο αθνξά ζε κεραλήκαηα ειέγρνπ πνπ ιεηηνπξγνχλ κε Χηαθνπζηηθέο εθπνκπέο. 
Πην ζπγθεθξηκέλα, κία κηθξή ζειή/αληρλεπηήο (probe) εηζάγεηαη ζηνλ έμσ αθνπζηηθφ πφξν. 
Ζρεηηθά εξεζίζκαηα ηχπνπ θιηθ (click) παξάγνληαη θαη ηαμηδεχνπλ κέζσ ηνπ έμσ θαη ηνπ κέζνπ 
σηφο πξνο ηνλ θνριία. Δάλ ν θνριίαο ιεηηνπξγεί θπζηνινγηθά, ζα παξάγεη σηναθνπζηηθέο 
εθπνκπέο, νη νπνίεο ζα ηαμηδέςνπλ αλάζηξνθα πξνο ην κέζν θαη ην έμσ νπο. Οη 
σηναθνπζηηθέο εθπνκπέο ζα αληρλεπηνχλ θαη ζα κεηξεζνχλ απφ εηδηθφ κηθξφθσλν πνπ 
βξίζθεηαη ζηνλ αληρλεπηή, θαη ζα αλαιπζεί απφ έλα ππνινγηζηηθφ ζχζηεκα.  
 
Β) Μεραλήκαηα γηα δεπηεξνβάζκην έιεγρν 
 
ην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο επαλειέγρνπ ηεο αθννινγηθήο θαηάζηαζεο ησλ λενγλψλ αλάινγα 
κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ πξψηνπ ειέγρνπ έρεη πξνβιεθζεί λα γίλεηαη επαλεμέηαζε ε νπνία ζα 
γίλεηαη κε  ζπζθεπέο δεπηεξνβάζκηνπ ειέγρνπ. Ο εμνπιηζκφο γηα ηνλ δεπηεξνβάζκην 
επαλαιεπηηθφ έιεγρν αθνξά ζε 7 ζπζθεπέο νη νπνίεο ζα θαηαλεκεζνχλ ζε ηζάξηζκεο 
δεκφζηεο καηεπηηθέο θιηληθέο, κία αλά Τγεηνλνκηθή Πεξηθέξεηα.  
 
 
 
Καηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ αλακέλεηαη λα ζπκκεηέρνπλ ηα Ννζνθνκεία πνπ έρεη 
πξνβιεθζεί ε εγθαηάζηαζε ησλ ζπζθεπψλ σηαθνπζηηθψλ ειέγρσλ (24 ζπζθεπέο 
πξσηνβάζκηνπ ειέγρνπ θαη 7ζπζθεπέο δεπηεξνβάζκηνπ ειέγρνπ) αιιά θαη επηπιένλ 
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Ννζνθνκεία πνπ δηαζέηνπλ ήδε θαηάιιειν εμνπιηζκνχ ζε φιε ηελ Διιάδα. Όια ηα 
Ννζνθνκεία πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζην Έξγν ζα δηελεξγνχλ εμεηάζεηο πξσηνβάζκηνπ θαη 
δεπηεξνβάζκηνπ ειέγρνπ.  

Απφ θάζε εμέηαζε πνπ ζα δηελεξγείηαη ζα πξνθχπηνπλ: 

α) δεδνκέλα ηα νπνία ζα θαηαγξάθεη ν Ηαηξφο θαη αθνξνχλ ζηνηρεία ηνπ λενγλνχ. 
Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη θχιιν παηδηνχ, ειηθία, εκεξνκελία γέλλεζεο θαη ζχληνκν 
ηζηνξηθφ 

β) ελδείμεηο ησλ απνηειεζκάησλ ησλ κεηξήζεσλ. Σα δεδνκέλα απφ θάζε εμέηαζε ζα 
θαηαρσξνχληαη θαη ζα απνζεθεχνληαη ζε δηαθνξεηηθέο βάζεηο δεδνκέλσλ αλά 
λνζνθνκείν.    

Σν Ϋξγν ηνπ αλαδόρνπ γηα ηε δεκηνπξγέα θαη ιεηηνπξγέα ηνπ παξαηεξεηεξένπ γηα ηε 
Νενγληθά Βαξεθνΐα πεξηιακβΪλεη ζπλνπηηθΪ:  

α) Σε ζπιινγά, απνζάθεπζε θαη αλΪιπζε πνζνηηθώλ θαη πνηνηηθώλ  ζηνηρεέσλ, 
θαη θΪζε Ϊιιεο πιεξνθνξέαο ζρεηηθΪ κε ηνλ λενγληθό Ϋιεγρν, όπσο επέζεο θαη 
ηε δηΪρπζε απηώλ ησλ ζηνηρεέσλ θαη πιεξνθνξηώλ κΫζσ ηνπ Γηαδηθηύνπ. 

β) ηελ θαζεκεξηλά ιεηηνπξγέα ηνπ Παξαηεξεηεξένπ γηα 12 κάλεο 
 
 
 
3. ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΦΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ  
 
Γηα ηελ πινπνέεζε ηεο ΓξΪζεο 1.5  θαη ηεο ΓξΪζεο 1.6 απαηηεέηαη: 
 

ΓξΪζε 1.5: Γεκηνπξγέα Παξαηεξεηεξένπ γηα ηε Νενγληθά Βαξεθνΐα 
 
Α) Γεκηνπξγέα πιεξνθνξηαθνύ ζπζηάκαηνο Παξαηεξεηεξένπ 

ην πιαίζην πινπνίεζεο ηεο δξάζεο ν ππνςήθηνο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πεξηγξάςεη 
αλαιπηηθά ηελ ηερληθή  πξνηεηλφκελε ιχζε. Ζ ηερληθή ιχζε ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη 
αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ αλαγθαίνπ ινγηζκηθνχ πνπ ζα παξαρζεί θαζψο θαη ηεο 
κεζνδνινγίαο ηεο ξνήο εξγαζηψλ κε ηελ νπνία ζα δηαζθαιίδεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ 
Παξαηεξεηεξίνπ. Ζ Σερληθή ιχζε ζα πξέπεη θαη’ ειάρηζηνλ λα πεξηιακβάλεη: 

 ύζηεκα εηζαγσγάο όισλ ησλ δεδνκΫλσλ πνπ παξάγνληαη απφ ηε δηαδηθαζία ηεο 
εμέηαζεο απφ ηηο δηαθνξεηηθέο ζπζθεπέο σηαθνπζηηθνχ ειέγρνπ ζε έλα εληαίν πιεξνθνξηαθφ 
ζχζηεκα. Σα δεδνκέλα απηά αθνξνχλ ζηνηρεία ηνπ λενγλνχ ηα νπνία ζα θαηαγξάθεη ν Ηαηξφο, 
θαζψο θαη ελδείμεηο ησλ απνηειεζκάησλ ησλ κεηξήζεσλ. Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα 
πεξηγξάςεη ηε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία ζα εμαζθαιίδεηαη ε αδηάιεηπηε εηζαγσγή ησλ 
δεδνκέλσλ ζην ζχζηεκα ζε φια ηα Ννζνθνκεία πνπ δηελεξγνχληαη ζρεηηθνί έιεγρνη θα 
ζπκκεηέρνπλ ζην πξφγξακκα. Δηδηθφηεξα, ην ζχζηεκα εηζαγσγήο ησλ δεδνκέλσλ ησλ ειέγρσλ 
ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη: 

o Δχρξεζην πεξηβάιινλ δηεπαθήο 
o Γπλαηφηεηα ιεηηνπξγίαο ζε δηαθνξεηηθνχο ζειηδνκεηξεηέο θαη ζε δηαθνξεηηθέο 

ηεξκαηηθέο ζπζθεπέο (enddeviceagnostic) 
o Πξνζσπνπνηεκέλν πεξηβάιινλ εηζφδνπ κε ηελ ρξήζε θσδηθνχ αζθαιείαο 

ηχπνπ username / password 
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o Σν ζχζηεκα απηφ ζα πξέπεη λα απηνκαηνπνηεί θαη λα απινπνηεί ηε 
δηαδηθαζία αλάπηπμεο θαη δηαρείξηζεο ειεθηξνληθνχ πεξηερνκέλνπ 

o Κεληξηθή, νξγαλσκέλε θαη δνκεκέλε απνζήθεπζε ησλ δεδνκέλσλ ζε 
ζρεζηαθή βάζε δεδνκέλσλ (RDBMS). 
 

 Γηαδηθαζέα απηνκαηνπνηεκΫλνπ ειΫγρνπ ηεο πνηόηεηαο ησλ δεδνκΫλσλ. Ζ 
πξνηεηλφκελε ιχζε ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδεη φηη ηα δεδνκέλα πνπ ζα θαηαρσξνχληαη απφ ην 
ζχζηεκα εηζαγσγήο,  δελ ζα πεξηιακβάλνπλ ζθάικαηα1, θελά θαη άιια πξνβιήκαηα 
ζπκβαηφηεηαο. 
 

 Απνζάθεπζε ζε απνζεηάξηα - Κεληξηθή, νξγαλσκέλε θαη δνκεκέλε απνζήθεπζε ηνπ 
παξαγφκελνπ έξγνπ γηα απνδνηηθή πξνζπέιαζε θαη αζθάιεηα ησλ ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ 
θαη ινηπψλ παξαδνηέσλ. Απνζήθεπζε φισλ ησλ ζηνηρείσλ θαηά ηε δηαδηθαζία ησλ λενγληθψλ 
ειέγρσλ 
 

 ύζηεκα Δμαγσγάο ΓεδνκΫλσλ απφ ην απνζεηήξην δεδνκέλσλ κε ζθνπφ ηελ 
πεξαηηέξσ ζηαηηζηηθή αλάιπζε. Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα δψζεη ηδηαίηεξν βάξνο ζηελ θάζε 
εμαγσγήο ησλ δεδνκέλσλ ρξνλνζεηξψλ απφ ηελ πξσηνγελή ηνπο κνξθή. 
 

 ηαηηζηηθά ΑλΪιπζε ΓεδνκΫλσλ - Ζ ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ θαηαρσξεκέλσλ 
δεδνκέλσλ θαη ε εμαγσγή ζηνηρείσλ κε ηελ ρξήζε αλαθνξψλ ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο .  

 
 

 ύζηεκα απηόκαηεο πξνεηδνπνέεζεο ππελζύκηζεο-Δπηπξνζζέησο ζα πξέπεη λα 
ιεθζεί ππφςε θαη ε αλαγθαηφηεηα αλάπηπμεο ζπζηήκαηνο απηφκαηεο πξνεηδνπνίεζεο 
ππελζχκηζεο, ε νπνία ζα αθνξά ζηηο εμεηάζεηο πξσηνβάζκηνπ λενγληθνχ σηαθνπζηηθνχ 
έιεγρνπ θαη ζχκθσλα κε ηε κεζνδνινγία ηεο πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο πξφιεςεο, 
πξνβιέπεηαη ε εθηέιεζε ηεο δηαδηθαζίαο επαλειέγρνπ ηεο αθννινγηθήο θαηάζηαζεο ησλ 
λενγλψλ αλάινγα κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ πξψηνπ ειέγρνπ. 

 
ην πιαίζην ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ ζα πξέπεη λα πξνζθεξζνχλ απφ ηνλ 
αλάδνρν ηφζν νη αλαγθαίεο ππεξεζίεο φζν θαη ην δηθαίσκα ρξήζεο ηνπ απαξαίηεηνπ 
ινγηζκηθνχ.  
 

 Αλαγθαένο εμνπιηζκόο - Γηα ηελ πινπνίεζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ σο άλσ 
ζπζηήκαηνο ζα πξέπεη λα πξνζθεξζνχλ γηα ρξήζε απφ ηελ Ά ΧΡΛ Κιηληθή  επί πνηλή 
απνθιεηζκνχ απφ ηνλ αλάδνρν θαη ζρεηηθφο εμνπιηζκφο πιεξνθνξηθήο. Ο εμνπιηζκφο απηφο 
ζα παξακείλεη ζηελ ηδηνθηεζία ηνπ αλαδφρνπ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ θαη ζα δηαηεζεί 
ζηελ Ά ΧΡΛ Κιηληθή  ρσξίο επηπιένλ θφζηνο κεηά ην πέξαο ηνπ έξγνπ. Ο εμνπιηζκφο 
πιεξνθνξηθή ζα πξέπεη θαη’ ειάρηζηνλ λα πεξηιακβάλεη: 

o Σνπηθφο εμππεξεηεηήο γηα εγθαηάζηαζε κε φια ηα παξειθφκελα (mouse, 
πιεθηξνιφγην θηι.) 

o Γχν (2) νζφλεο 23’ ηληζψλ 
o Έλαο (1) αζχξκαηνο δηαθνκηζηήο 

                                                 
1
 Σα όρια των φυςιολογικών τιμών ελζγχου των μετρήςεων και των υπολοίπων δεδομζνων που θα 

καταχωροφνται θα δοθοφν από την Ά ΩΡΛ Κλινική.  
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o Δλζχξκαηε δηθηπαθή δηαζχλδεζε ησλ παξαπάλσ κε θαιψδην δεδνκέλσλ 
10G κε φια ηα παξειθφκελα.   

χκθσλα κε ηνλ επηζπλαπηφκελν πίλαθα πξνδηαγξαθψλ ζην Μέξνο Γ.  

Σα παξαπάλσ ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ηα εγθαηαζηήζεη ζηελ Ά ΧΡΛ Κιηληθή, ζε ρψξνπο 
πνπ ζα ππνδεηρζνχλ απφ ηελ Οκάδα Έξγνπ. 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξέρεη ππεξεζία Πηινηηθήο Λεηηνπξγίαο ηνπ σο άλσ 
ζπζηήκαηνο πξηλ ηελ παξαγσγηθή ηνπ ιεηηνπξγία. 
 
Ζ ππεξεζία Πηινηηθήο Λεηηνπξγίαο αλαθέξεηαη ζην πξψην ζηάδην ηεο πξαγκαηηθήο 
ιεηηνπξγίαο ηνπ πζηήκαηνο κε ηε ζπκκεηνρή κηαο αληηπξνζσπεπηηθήο νκάδαο ρξεζηψλ, 
θαιχπηνληαο ην ζχλνιν ησλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ιεηηνπξγηψλ ηνπ πζηήκαηνο θαη 
ρξεζηκνπνηψληαο ην ζχλνιν ησλ επηρεηξεζηαθψλ δεδνκέλσλ γηα εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα. 
 
 
Ο Αλάδνρνο, θαηά ηελ πεξίνδν ηεο Πηινηηθήο Λεηηνπξγίαο ηνπ πζηήκαηνο, έρεη ηηο παξαθάησ 
ππνρξεψζεηο: 
 

 λα βξίζθεηαη ζε ζπλερή ζπλεξγαζία κε ηελ Τπεξεζία θαη ηηο νκάδεο Υξεζηψλ πνπ ζα 
ζπκκεηέρνπλ ζηελ Πηινηηθή Λεηηνπξγία ηνπ πζηήκαηνο. 

 λα δηαζέζεη πξνζσπηθφ κε ηηο θαηάιιειεο ηερληθέο θαη επηρεηξεζηαθέο γλψζεηο, κε 
θπζηθή παξνπζία ζηελ Ά ΧΡΛ θιηληθή γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο δηαδηθαζίαο Πηινηηθήο 
Λεηηνπξγίαο θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηνπ πζηήκαηνο ππφ 
ζπλζήθεο πιήξνπο Παξαγσγηθήο Λεηηνπξγίαο (πξαγκαηηθά δεδνκέλα, ρξήζε απφ 
θξίζηκν ππξήλα ρξεζηψλ, θηι.), 

 λα πξαγκαηνπνηήζεη ηηο φπνηεο ξπζκίζεηο / παξακεηξνπνηήζεηο / πξνζαξκνγέο / 
ηξνπνπνηήζεηο θξίλνληαη απαξαίηεηεο γηα ηε βειηίσζε ηεο απφδνζεο ηνπ πζηήκαηνο 
(finetuning), 

 λα δηνξζψζεη ηπρφλ ιάζε ηνπ πζηήκαηνο (bugfixing),  

 λα επηθαηξνπνηήζεη ηελ ηεθκεξίσζε ηνπ πζηήκαηνο, 

 λα παξέρεη ππεξεζίεο on the jobtraining ζηνπο ρξήζηεο 
 
ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ πεξίνδν Πηινηηθήο Λεηηνπξγίαο, εκθαληζζνχλ πξνβιήκαηα ή 
δηαπηζησζεί φηη δελ πιεξνχληαη θάπνηεο απφ ηηο πξνδηαγξαθφκελεο απαηηήζεηο, ν Αλάδνρνο 
νθείιεη λα πξνβαίλεη άκεζα ζηηο απαξαίηεηεο βειηησηηθέο παξεκβάζεηο θαη αλαπξνζαξκνγέο, 
ψζηε ην χζηεκα, κεηά ην πέξαο ηεο Πηινηηθήο Λεηηνπξγίαο, λα είλαη έηνηκν γηα παξαγσγηθή 
εθκεηάιιεπζε.  
 
Βαζηθά θξηηήξηα ηεο επηηπρνχο νινθιήξσζεο ηεο Πηινηηθήο Λεηηνπξγίαο ηνπ πζηήκαηνο είλαη: 
 

 λα εληνπηζηνχλ θαη λα απαιεηθζνχλ φια ηα ιάζε ηνπ ινγηζκηθνχ ηνπ πζηήκαηνο, 

 λα εληνπηζηνχλ θαη λα απαιεηθζνχλ ηα θξίζηκα ιεηηνπξγηθά ιάζε ηνπ πζηήκαηνο, ηα 
νπνία επεξεάδνπλ άκεζα ηελ επηρεηξεζηαθή ιεηηνπξγία, 

 λα εμαζθαιηζζεί φηη ην χζηεκα ηθαλνπνηεί ηα θξηηήξηα δηαζθάιηζεο ηνπ επηπέδνπ 
πνηφηεηαο (δηαζεζηκφηεηα, ρξφλνο απφθξηζεο, θιπ.) πνπ ζα νξηζηνχλ απφ ηελ Ά ΧΡΛ 
θιηληθή. 
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ΓξΪζε 1.6: Παξαγσγηθά Λεηηνπξγέα Παξαηεξεηεξένπ (γηα 12 κάλεο) 
 
Ο αλάδνρνο ζα αλαιάβεη, κεηά ην πέξαο ηεο πξψηεο θάζεο δεκηνπξγίαο θαη πηινηηθήο 
ιεηηνπξγίαο ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ (Γξάζε 1.5.), ηελ αδηάιεηπηε ιεηηνπξγία ηνπ παξαηεξεηεξίνπ 
θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ θαζνιηθνχ ειέγρνπ (12 κήλεο). ηφρνο είλαη λα εμαζθαιηζηεί ε 
πξφζβαζε ζε φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία θαη δεδνκέλα γηα φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 
Γίθηπν. Ο ππνςήθηνο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πεξηγξάςεη αλαιπηηθά ηα ζηειέρε πνπ ζα 
απνηειέζνπλ ηελ νκάδα έξγνπ, ηελ κεζνδνινγία νξγάλσζεο, θαη ηελ θαηαλνκή ησλ επηκέξνπο 
εξγαζηψλ. 
 
 
4. ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΡΑΓΟΣΔΧΝ  
 
 
Α/Α 
ΠαξαδνηΫν
π 

Σέηινο ΠαξαδνηΫνπ 
Σύπνο 
ΠαξαδνηΫνπ2 

Μάλαο 
ΠαξΪδνζεο3 

1. 

Π.1.0 Δμνπιηζκόο, πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα θαη 
δηαδηθαζέεο γηα ηελ ιεηηνπξγέα ηνπ παξαηεξεηεξένπ : 

 Οδεγφο κε πεξηερφκελν αλαιπηηθέο νδεγίεο, 
δηαδηθαζίεο θαη πεξηγξαθή ηνπ εληαίνπ 
πιεξνθνξηαθφ ζπζηήκαηνο πνπ πινπνηήζεθε 
γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ παξαηεξεηεξίνπ κε 
ζηφρν ηελ παξαγσγή ζηαηηζηηθψλ αλαθνξψλ 
κε ηελ πιήξε απεηθφληζε ηεο πθηζηάκελεο 
θαηάζηαζεο ζε εζληθφ θαη πεξηθεξεηαθφ 
επίπεδν  

 Λνγηζκηθφ ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο 
γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ παξαηεξεηεξίνπ  

 Βεβαίσζε ηεο Ά ΧΡΛ ζρεηηθά κε ην φηη 
ιεηηνπξγεί  εμνπιηζκφο ζχκθσλα κε ηνλ 
πίλαθα πξνδηαγξαθψλ 

 Λνγηζκηθφ παξαγσγήο ζηαηηζηηθψλ αλαθνξψλ  

 

Μ, Λ, Τι,  Μ1 

2. 

Π.1.6. ΑλαθνξΫο από ην ειεθηξνληθό ζύζηεκα 
θαηαγξαθάο θαη επεμεξγαζέαο δεδνκΫλσλ 
 

 2 εμακεληαίεο ζηαηηζηηθέο αλαθνξέο θαη 10 
ελδηάκεζεο κεληαίεο αλαθνξέο κε ηελ πιήξε 
απεηθφληζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ζε 
εζληθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν ζχκθσλα κε 
ηηο αλάγθεο πνπ ζα νξίζεη ν ΔΤΔ θαη νη 

ΑΝ 

Μ7 

Μ13 

 

                                                 
2 Σφποσ Παραδοτζου: Μ (Μελζτη), ΑΝ (Αναφορά), Λ (Λογιςμικό), Τλ (Τλικό/Εξοπλιςμόσ), Τ (Τπηρεςία),  (φςτημα), ΑΛ (Άλλο) 
3 Μήνασ Παράδοςησ Παραδοτζου (π.χ. Μ1, Μ2, ...ΜΝ) όπου Μ1 είναι ο πρώτοσ μήνασ (δηλ. μήνασ ζναρξησ) του Έργου 
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Δξεπλεηέο. 
 

 

3. 

Π.1.8. Γεκηνπξγέα, Πηινηηθά θαη δσδεθΪκελε 
παξαγσγηθά ιεηηνπξγέα ηνπ Παξαηεξεηεξένπ σο 
ΚΫληξνπ ΑλαθνξΪο ηεο Νενγληθάο Βαξεθνΐαο  

2 εμακεληαίεο αλαθνξέο θαη 10 ελδηάκεζεο 
κεληαίεο αλαθνξέο ζηηο νπνίεο ζα: 

 Παξνπζηάδεηαη ε πξφνδνο φισλ ησλ 
δξαζηεξηνηήησλ (ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζαθήο 
δηάθξηζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ είλαη ζε 
εμέιημε, απηψλ πνπ έρνπλ νινθιεξσζεί θαη απηψλ 
πνπ δελ έρνπλ αθφκε μεθηλήζεη). 

 Παξνπζηάδεηαη ε πξφνδνο πινπνίεζεο ησλ 
ελεξγεηψλ πνπ απνθαζίζηεθε λα 
πξαγκαηνπνηεζνχλ γηα ηελ επίιπζε παιαηφηεξσλ 
πξνβιεκάησλ. 

 Θα θαηαγξάθνληαη πξνβιήκαηα πνπ εληνπίζηεθαλ 
θαη πξνηάζεηο επίιπζήο ηνπο. 

 

ΑΝ 

Μ7 

Μ13 

 

 
 
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. 
 
Ζ παξαιαβή ηνπ έξγνπ ζπλίζηαηαη ζηελ παξαιαβή ηνπ ζπλφινπ ησλ παξαδνηέσλ ηνπ 
έξγνπ κε ηελ ππνγξαθή Πξσηνθφιινπ Παξάδνζεο θαη Παξαιαβήο. 
Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί κνλνκεξψο ην δηθαίσκα κεηάζεζεο ηνπ 
ρξνλνδηαγξάκκαηνο εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο ή επί κέξνπο πξνβιεπφκελσλ ρξνληθψλ 
ζεκείσλ ή δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο, εάλ θξίλεη φηη απηφ επηβάιιεηαη 
χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ (κε ίδηνπο ηερληθνχο φξνπο) θαη, ζηηο 
πεξηπηψζεηο απηέο, ε Αλαζέηνπζα Αξρή ζα ελεκεξψλεη εγθαίξσο ηνλ Αλάδνρν γηα ηελ 
αλαζεψξεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο σο πξνο ην ζπγθεθξηκέλν 
ρξνληθφ ζεκείν ή ηε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα  
Σα παξαδνηέα δηαβηβάδνληαη ζηελ Δπηηξνπή Παξαιαβήο Παξαδνηέσλ, ε νπνία ηα 
εμεηάδεη θαη δηαβηβάδεη εγγξάθσο ηηο παξαηεξήζεηο ηεο ζηνλ Αλάδνρν εληφο δέθα (10) 
εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήςεο ηνπο. Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα 
ζπκκνξθσζεί κε ηηο παξαηεξήζεηο ηεο εληφο δέθα (10) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηε 
ιήςε ησλ παξαηεξήζεσλ θαη λα επαλππνβάιιεη ηα παξαδνηέα θαηαιιήισο 
δηνξζσκέλα θαη ζπκπιεξσκέλα.  
 
 
 
ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ -ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΡΓΟΤ  
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Ο ππνςήθηνο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξνπζηάζεη ζηελ Σερληθή ηνπ Πξνζθνξά κηα 
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.  
Ζ κεζνδνινγία πνπ ζα πξνηείλεη ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ζπκβάιεη 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 ΚΔΔΛΠΝΟ , θ.ι.π. 
Ηδηαίηεξε 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. Ζ 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 απηή 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 εκπιεθφκελσλ 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 GANT) φπνπ ζα 
απεηθνλίδνληαη νη δξαζηεξηφηεηεο , ηα θπξηφηεξα νξφζεκα θαη ηα παξαδνηέα  
ηνπ έξγνπ. 

 Σνλίδεηαη φηη ην αλαιπηηθφ ρξνλνδηάγξακκα ηνπ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζα 
εμεηδηθεχεηαη πξηλ ηελ έλαξμε ησλ ζρεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κεηά απφ 
ζπλεξγαζία ή ππφδεημε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο.  
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ΜΔΡΟ Γ  

 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ  ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

 
Ζ αμηνιφγεζε ζα γίλεη κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή 
άπνςε πξνζθνξά. Γηα  ηελ επηινγή ηεο ζπκθεξφηεξεο απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο 
πξνζθνξάο ζα αθνινπζεζεί ε παξαθάησ δηαδηθαζία: 
 

1. Έιεγρνο θαη αμηνιφγεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ ζπκκεηνρήο.  
2. Αμηνιφγεζε θαη βαζκνιφγεζε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ γηα φζεο πξνζθνξέο 

δελ έρνπλ απνξξηθζεί ζε πξνεγνχκελν ζηάδην αμηνιφγεζεο.  
3. Καηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ γηα ηελ ηειηθή επηινγή ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο απφ 

νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξάο κε βάζε ηνλ αθφινπζν ηχπν.  
4. Καηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ γηα ηελ ηειηθή επηινγή ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο απφ 

νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κε βάζε ηνλ αθφινπζν ηχπν.  
 

Λi = 0,85* (Bi/ Bmax)+ 0.15* (Kmin/Ki) 
 

φπνπ: 
 

Λi Ζ ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο αμηνινγνχκελεο πξνζθνξάο i 
εθθξαζκέλε κε δχν δεθαδηθά. 

Bmax Ζ ζπλνιηθή βαζκνινγία πνπ έιαβε ε θαιχηεξε ηερληθή 
πξνζθνξά. 

Bi Ζ ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο i. 
Kmin Σν ζπλνιηθφ ζπγθξηηηθφ θφζηνο ηεο πξνζθνξάο κε ηε 

κηθξφηεξε ηηκή . 
Ki Σν ζπλνιηθφ ζπγθξηηηθφ θφζηνο ηεο πξνζθνξάο i.  

 
Ζ 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  

  
Ζ βαζκνιφγεζε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηνλ «Πίλαθα 
Κξηηεξίσλ Αμηνιφγεζεο» πξνζθνξψλ πνπ παξνπζηάδεηαη ζηελ ζπλέρεηα.  
Όια ηα επηκέξνπο θξηηήξηα βαζκνινγνχληαη απηφλνκα κε βάζε  ηνπο 100 βαζκνχο γηα 
ηηο πεξηπηψζεηο πνπ θαιχπηνληαη αθξηβψο φινη νη απαξάβαηνη φξνη. Ζ βαζκνινγία 
απηή απμάλεηαη έσο 110 βαζκνχο φηαλ θαιχπηνληαη νη ηερληθέ πξνδηαγξαθέο.  
Ζ ζηαζκηζκέλε βαζκνινγία ηνπ θάζε θξηηεξίνπ είλαη ην γηλφκελν ηνπ επηκέξνπο 
ζπληειεζηή βαξχηεηαο ηνπ θξηηεξίνπ επί ηε βαζκνινγία ηνπ θαη ε ζπλνιηθή 
βαζκνινγία φισλ ησλ θξηηεξίσλ.  
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ΠΙΝΑΚΑ ΚΡΙΣΗΡΙΧΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
 

α/α Κξηηήξηα αμηνιφγεζεο  πληειεζηήο 
βαξχηεηαο (%) 

1 Μεζνδνινγηθά πξνζΫγγηζε Ϋξγνπ  70% 
1.1 Καηαλφεζε ησλ ζηφρσλ θαη ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ηνπ 

έξγνπ. αθήλεηα ησλ πξνηεηλφκελσλ παθέησλ 
εξγαζίαο θαη αληηζηνίρεζή ηνπ κε ηα παξαδνηέα ηνπ 
έξγνπ.  

20% 

1.2 Πξνηεηλφκελε κεζνδνινγία πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ.  40% 
1.3 αθήλεηα αξκνδηνηήησλ θαη θαζεθφλησλ ησλ κειψλ 

ηεο νκάδαο. Βαζκφο εκπινθήο θαη ζπλνιηθή 
απαζρφιεζε ησλ κειψλ ηεο νκάδαο.  

10% 

2 Πξνηεηλόκελεο ππνδνκΫο  30% 
2.1 Γπλαηφηεηεο ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ θαη 

ινγηζκηθνχ θαη βαζκφο εηνηκφηεηαο πξνηεηλφκελνπ 
ινγηζκηθνχ ιφγσ ησλ απαηηήζεσλ ηνπ 
ρξνλνδηαγξάκκαηνο 

20% 

2.2 Πξφγξακκα εθπαίδεπζεο θαη ππνζηήξημεο ρξεζηψλ.  10% 
 ΤΝΟΛΟ 100% 

 
 

Γηακόξθσζε ηνπ ζπγθξηηηθνύ θόζηνπο πξνζθνξΪο  

 
Σν θφζηνο πξνζθνξάο 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. 
 
 

ΠΙΝΑΚΔ ΔΛΑΥΙΣΧΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΧΝ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ  
 

Πίλαθαο Η: Διάρηζηεο Πξνδηαγξαθέο Δμππεξεηεηή  
 

Λεηηνπξγηθό ύζηεκα Windows Server 2012 

Σαρύηεηα Δπεμεξγαζηά 2.70 GHz  

πλνιηθά Μλάκε 2 GB  

ΜΫγηζηε Μλάκε 32 GB  

Σύπνο Μλάκεο DDR3  

Σαρύηεηα Μλάκεο 1333 MHz  

θιεξνέ Γέζθνη 1 

Σύπνο θιεξνύ Γέζθνπ SATA III  

Υσξεηηθόηεηα Γέζθνπ 500 GB  

ηξνθΫο Γέζθνπ 7200 rpm  

Cache θιεξνύ Γέζθνπ 32 MB  

ΤπνδνρΫο SATA 4 
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SATA RAID 0, 1, 5, 10  

Σύπνο Chipset Μεηξηθάο C202 PCH   

ΔλζσκαηνκΫλε SVGA Ναη  

ΜνληΫιν ΔλζσκαηνκΫλεο SVGA G200eW  

Σύπνο Θάθεο 3U   

Παξερόκελε ηζρύο (Watt) 300 Watt   
 

ΟπηηθΪ ΜΫζα DVD±RW Doublelayer  

VGA 1 

ύλνιν PCI - Express 3  

PCI - Express x 4 1 

PCI - Express x 8 2xPCI - Express x 8  

USB 2.0 4xUSB 2.0  

Fast UART 16550 Serial 1  

ΚΪξηα άρνπ Όρη  

Σύπνο Γηθηύσζεο GigabitLan  

RJ45 LAN ports 2   
 

 
 

Πίλαθαο ΗΗ: Διάρηζηεο Πξνδηαγξαθέο Οζφλεο  
 

Δέδνο Monitor   

Γηαγώληνο Οζόλεο 23"   

Σερλνινγέα Οζόλεο LED   

VESA Όρη   

Δγγύεζε 0 θακΫλσλ pixel Ναη   

ΑλΪιπζε 1920 x 1080   

Φσηεηλόηεηα 250 cd/m²   

Γπλακηθά Αληέζεζε Mega   

Υξόλνο Απόθξηζεο 5 ms   

Γσλέα ΘΫαζεο (Οξηδόληηα) 170   

Γσλέα ΘΫαζεο (ΚΪζεηε) 160   

Δέζνδνη 1xHDMI 1xD-Sub 15 pin  

 
Πίλαθαο ΗΗΗ: Διάρηζηεο Πξνδηαγξαθέο  Γηαθνκηζηή 
 

Δέδνο ADSL2+ Wireless Modem Router   

Σύπνο Γξακκάο ADSL over PSTN   

πρλόηεηα ιεηηνπξγέαο 2,4 GHz   

πλδΫζεηο 1xRJ11  4xRJ45 - 10/100 (LAN)   

Firewall DoS  IDS  Nat Firewall  Parental Control   

Τπνζηεξηδόκελα πξσηόθνιια ISP PPPoA  PPPoE   

ΥαξαθηεξηζηηθΪ ADSL (WAN) ITU 992.1 (G.dmt)  ITU 992.2 ADSL (G.lite)  
ITU 992.3 ADSL2 (G.dmt.b)  ITU 992.5 
ADSL2+   

WirelessStandards 802.11b/g/n   



 

38 

 

WirelessDataTransferRate Up to 150 Mbps   

WirelessSecurity WEP (64-128bit)  WPA-PSK / WPA2-PSK  
WPA/WPA2  Τπνζηήξημε WPS ξχζκηζεο   

ύζηεκα Γηαρεέξηζεο QoS  Web-based GUI   

ΔπηπιΫνλ ΥαξαθηεξηζηηθΪ DDNS   

 
 
 
 

Ζ Νφκηκε Δθπξφζσπνο ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ 
 
 
 
 

Καζεγήηξηα Σδ. Κξεκαζηηλνχ 
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ΜΔΡΟ Γ 
 

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑΣΑ  
 

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ 1 – ΥΔΓΗΟ ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ   
 
Ολνκαζία Σξάπεδαο:        
Καηάζηεκα:           
(Γ/λζε νδφο – αξηζκφο Σ.Κ.- FAX):        
Ζκεξνκελία Έθδνζεο:          
Πξνο ην:  ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΗ ΠΡΟΛΖΦΖ ΝΟΖΜΑΣΧΝ (ΚΔΔΛΠΝΟ),  
Αγξάθσλ 3-5, Μαξνχζη  
ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΤΠ’ ΑΡΗΘΜΟΝ …. ΓΗΑ………..ΔΤΡΧ.  
Με ηελ παξνχζα εγγπνχκαζηε, αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα απαηηνχκελνη 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 
…………….ηθ………………………… 
β)……………….. νδφο …………………………..αξηζκφο 
…………….ηθ………………………… 
γ)……………….. νδφο …………………………..αξηζκφο 
…………….ηθ………………………… 
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 
αξηζκφ……………… Γηαθήξπμή ζαο.  
Ζ παξνχζα εγγχεζε θαιχπηεη θαζ’ φιν ην ρξφλν ηζρχνο ηεο κφλν ηηο απφ ηε 
ζπκκεηνρή ζην αλσηέξσ δηαγσληζκφ απνξξένπζεο ππνρξεψζεηο.  
{ε πεξίπησζε κεκνλσκέλεο εηαηξίαο: ηεο ελ ιφγσ Δηαηξίαο.}  
{ή ζε πεξίπησζε Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο: ησλ Δηαηξηψλ ηεο Έλσζεο ή Κν ηλνπξαμίαο 
αηνκηθά  γηα θάζε κηα απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ 
ηνπο εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπ 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 (3) εκέξεο απφ ηελ εγγξαθή εηδνπνίεζή ζαο.  
Ζ 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 1 – ΥΔΓΗΟ ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ 
 
Ολνκαζία Σξάπεδαο:        
Καηάζηεκα:           
(Γ/λζε νδφο – αξηζκφο Σ.Κ.- FAX):        
Ζκεξνκελία Έθδνζεο:          
Πξνο ην:  ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΗ ΠΡΟΛΖΦΖ ΝΟΖΜΑΣΧΝ (ΚΔΔΛΠΝΟ),  
Αγξάθσλ 3-5, Μαξνχζη  
ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΤΠ’ ΑΡΗΘΜΟΝ …. ΓΗΑ………..ΔΤΡΧ.  
Με ηελ παξνχζα εγγπνχκαζηε, αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα απαηηνχκελνη ηνπ 
δηθαηψκαηνο ηεο 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 
…………….ηθ………………………… 
β)……………….. νδφο …………………………..αξηζκφο 
…………….ηθ………………………… 
γ)……………….. νδφο …………………………..αξηζκφο 
…………….ηθ………………………… 
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 ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο κε αξηζκφ……………….. πνπ αθνξά ζην 
δηαγσληζκφ ηεο……………….. κε αληηθείκελν  «………………………» ζπλνιηθήο αμίαο 
……………….., ζχκθσλα κε ηε 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 (3) εκέξεο απφ ηελ εγγξαθή εηδνπνίεζή ζαο.  
Ζ 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.  
 
 
 


