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Έρνληαο ππφςε: 
 

α)  Σηο δηαηάμεηο φπσο απηέο ηζρχνπλ: 
 

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 

2. Σνπ Π.Γ. 358/92 – νξγάλσζε, ιεηηνπξγία, αξκνδηφηεηεο Κ.Δ.Δ.Λ. 
3. Σελ Τ1/νηθ.5028/2001, ΦΔΚ 831/Β/29.6.2001 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο, 

«Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο ηνπ Κ.Δ.Δ.Λ.» 
4. 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 
ΚΔΔΛΠΝΟ θαη ινηπέο ξπζκίζεηο 

5. Σνπ ΠΓ.407/93, ΦΔΚ 174/Α/5.10.1993, «Δμαίξεζε απφ ην Γεκφζην Σνκέα ηνπ Κέληξνπ 
Διέγρνπ Δηδηθψλ Λνηκψμεσλ (Κ.Δ.Δ.Λ.)» 

6. Σνπ ΠΓ. 238/1995, ΦΔΚ 137/Α/28.6.1995, «Δμαίξεζε θνξέσλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
Ν.2286/1995» 

7. Σελ εμαίξεζε ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3580/2009 
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 

9. Σνπ άξζξνπ 47 ηνπ Ν.3943/2011 «Φνξνδηαθπγή, ΚΦ, Φνξνινγία Κεθαιαίνπ, ΦΠΑ, 
ειεγθηηθέο ππεξεζίεο / ζέκαηα αζθαιηζηηθψλ Σακείσλ θιπ», φπσο ηζρχεη: 

10. Σνπ Π.Γ. 60/2007 (ΦΔΚ 64/Α/16-3-2007) «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο 
δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ „πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο 
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ‟, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ 
Οδεγία 2005/51/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο θαη ηελ Οδεγία 2005/75/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ 
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16εο Ννεκβξίνπ 2005» 

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 

12. Σν Ν. 2690/ 1999 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» 
(ΦΔΚ 45 Α΄/1999) φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη 

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» 

14. 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 κε ηελ Πξάμε Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ πνπ δεκνζηεχζεθε ζην ηεχρνο 
Α΄ ηνπ θχιινπ 237/05-12-2012 ηεο Δ. η. Κ. 

15. Σνλ Ν.2472/1997 φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηνλ Ν.3471/2006 «Πξνζηαζία δεδνκέλσλ 
πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη ηεο ηδησηηθήο δσήο ζηνλ ηνκέα ησλ ειεθηξνληθψλ 
επηθνηλσληψλ» (ΦΔΚ 133/Α'/28.6.2006). 

16. 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 
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17. 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». 

18. Σν Ν. 3868/2010 «Αλαβάζκηζε ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο θαη ινηπέο δηαηάμεηο 
αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο».  

19. Σν Ν. 3329/2005 «Πεξί Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη 
ινηπέο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 81/Α). 

20. Σεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 31εο 
Μαξηίνπ 2004 πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκφζησλ ζπκβάζεσλ 
έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ (φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Οδεγία 2005/51/ΔΚ ηεο 
Δπηηξνπήο ηεο 7εο επηεκβξίνπ 2005 γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ παξαξηήκαηνο ΥΥ ηεο 
νδεγίαο 2004/17/ΔΚ θαη ηνπ παξαξηήκαηνο VIII ηεο νδεγίαο 2004/18/ΔΚ ηνπ 
Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ πεξί δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ηνλ Καλνληζκφ 2083/2005 ηεο 
19εο Γεθεκβξίνπ 2005 γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ νδεγηψλ 2004/17/ΔΚ θαη 2004/18/ΔΚ 
ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ φζνλ αθνξά ηα θαηψηαηα φξηα 
εθαξκνγήο ηνπο θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζπκβάζεσλ). 

21. Σνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 1177/2009, ηεο Δπηηξνπήο ηεο 30εο Ννεκβξίνπ 2009 πνπ 
ηξνπνπνηεί ηηο Οδεγίεο 2004/17/ΔΚ θαη 2004/18/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη 
ηνπ πκβνπιίνπ φζνλ αθνξά ηα θαηψηαηα φξηα εθαξκνγήο ηνπο θαηά ηηο δηαδηθαζίεο 
ζχλαςεο ζπκβάζεσλ.     

22. Σελ ππ‟ αξηζκφλ 14053/ΔΤ 1749/27-03-2008 (ΦΔΚ 540/Β/27-3-2008) Τπνπξγηθή 
Απφθαζε πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη. 

23. 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. 

24. Σνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 1083/2006 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 11εο Ηνπιίνπ 2006 πεξί 
θαζνξηζκνχ γεληθψλ δηαηάμεσλ γηα ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, ην 
Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν θαη ην Σακείν πλνρήο θαη ηελ θαηάξγεζε ηνπ θαλνληζκνχ 
(ΔΚ) αξηζ. 1260/1999. 

25. Σνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 1081/2006 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
πκβνπιίνπ ηεο 5εο Ηνπιίνπ 2006 γηα ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν θαη ηελ θαηάξγεζε 
ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1784/1999 φπσο ηζρχεη. 

26. Σνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 1828/2006 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 8εο Γεθεκβξίνπ 2006 γηα ηε 
ζέζπηζε θαλφλσλ ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1083/2006 ηνπ 
πκβνπιίνπ πεξί θαζνξηζκνχ γεληθψλ δηαηάμεσλ γηα ην Δπξσπατθφ Σακείν 
Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν θαη ην Σακείν πλνρήο θαη 
ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1080/2006 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
πκβνπιίνπ γηα ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο. 

27. Tε κε αξ. 7725/28.3.2007 Απφθαζε ηεο Δ.Δ. πεξί έγθξηζεο ηνπ Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ 
Πιαηζίνπ Αλαθνξάο (Κσδηθφο CCI 2007GR16UNS001). 

28. Σελ 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. 

29. Σν Δγρεηξίδην Γηαδηθαζηψλ Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ πγρξεκαηνδνηνχκελσλ Πξάμεσλ 
ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Καλ. 1828/2006 (έγγξαθν ππ‟ αξηζκφλ 23105/ΓΓΑΑΠ 
4632/23.5.2008), σο ηζρχεη. 

30. Σν Π.Γ. 261/1997 «Γηα ηε δηαθάλεηα ζηε δηαθεκηζηηθή πξνβνιή ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηνπ 
επξχηεξνπ δεκνζίνπ ηνκέα απφ ηα έληππα θαη ειεθηξνληθά κέζα ελεκέξσζεο» (ΦΔΚ 
186/Α/1997), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θη ηζρχεη κε ηνπο Ν. 3166/2003 (ΦΔΚ 178/Α/2003), Ν. 
3444/2006 (ΦΔΚ 46/Α/2006) θαη Ν. 3688/2008 (ΦΔΚ 163/Α/05.-8.2008). 
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31. Σν Ν. 3166/2003 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ Γξαθείσλ Σχπνπ θαη Δπηθνηλσλίαο 

ηνπ Τπνπξγείνπ Σχπνπ θαη Μέζσλ Μαδηθήο Δλεκέξσζεο θαη ξπζκίζεηο γηα ηνλ επξχηεξν 

ηνκέα ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο" (ΦΔΚ 178 Α΄/ 02.07.2003). 

β) Σηο απνθάζεηο : 
 
1. Σελ κε αξ. πξση. 136/14.01.2013 πξφζθιεζε ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Σνκέα Τγείαο θαη 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο (E.Y.T.Y.K.A.) 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». 

 

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" 

 

3. Σελ απνδνρή Απφθαζεο Έληαμεο ηεο πξάμεο κε ηίηιν : «Αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγηά 
εζληθνχ δηθηχνπ θαζνιηθνχ ειέγρνπ γηα ηελ πξψηκε δηάγλσζε, αληηκεηψπηζε θαη 
επηδεκηνινγηθή θαηαγξαθή ηεο λενγληθήο βαξεθνΐαο» ηνπ Γ.. ηνπ ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ θαηά ηελ  
8ε / 03-06-2013 πλεδξίαζε  απηνχ. 

 

4. Ζ απφ 22-10-2014/Α.Π.:3179/Φ. ΠΡΟΔΓΚ 446795-3 Γηαηχπσζε Γλψκεο γηα ηε 
δεκνπξάηεζε ηνπ ππνέξγνπ 3 κε ηίηιν «Πξνβνιή ηνπ έξγνπ, θνηλσληθή δηθηχσζε θαη 
ελεκέξσζε -  ησλ εκπιεθνκέλσλ επαγγεικαηηψλ πγείαο  επαηζζεηνπνίεζε ηεο 
θνηλφηεηαο» ηεο πξάμεο «Αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία Δζληθνχ Γηθηχνπ θαζνιηθνχ ειέγρνπ 
γηα ηελ πξψηκε δηάγλσζε, αληηκεηψπηζε θαη επηδεκηνινγηθή θαηαγξαθή ηεο λενγληθήο 
βαξεθνΐαο», κε θσδηθφ ΟΠ 446795. 

 

ΠΡΟΚΖΡΤΔΙ 
 

Αλνηθηφ δηαγσληζκφ, κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο, θαη θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ 

ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ 3 

«Πξνβνιή ηνπ έξγνπ, θνηλσληθή δηθηχσζε θαη ελεκέξσζε -  ησλ εκπιεθφκελσλ 

επαγγεικαηηψλ πγείαο  επαηζζεηνπνίεζε ηεο θνηλφηεηαο» πνπ απνηειεί κέξνο ηεο πξάμεο κε 

ηίηιν: «Αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία Δζληθνχ Γηθηχνπ θαζνιηθνχ ειέγρνπ γηα ηελ πξψηκε 

δηάγλσζε, αληηκεηψπηζε θαη επηδεκηνινγηθή θαηαγξαθή ηεο λενγληθήο βαξεθνΐαο», φπσο 

απηφ αλαθέξεηαη ζηα ζπλεκκέλα ΜΔΡΖ θαη ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο ηα 

νπνία θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο. 

Ζ πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε γηα ην ζχλνιν ηνπ ππνέξγνπ αλέξρεηαη ζε 135.254,00€ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. ή 109.962,60€ κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ ήηνη 

25.291,40€. 

O δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί χζηεξα απφ πξνζεζκία ηξηάληα  (30) εκεξψλ απφ ηελ 

εκεξνκελία δεκνζίεπζεο πεξίιεςεο ηεο δηαθήξπμεο απηήο ζην ηεχρνο Γηαθεξχμεσλ 
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Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο θαη ζηνλ ειιεληθφ ηχπν. ηελ 

πεξίπησζε δηαθνξεηηθψλ εκεξνκεληψλ ιακβάλεηαη ππφςε ε ηειεπηαία δεκνζίεπζε. 

 

Σφπνο - ρξφλνο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ: 

 

ΣΟΠΟ 

ΤΠΟΒΟΛΖ 

ΠΡΟΦΟΡΧΝ 
 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 

ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ 

ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

 

ΖΜΔΡΑ 

 

ΧΡΑ 

 

Ζ έδξα ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ, 

Αγξάθσλ 3-5, 15123, 

Μαξνχζη 

09/12/2014 

 
ΣΡΙΣΖ 

12:00 

 

 

Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ 08/12/2014 θαη ψξα 15:00 είλαη εθπξφζεζκεο θαη 

επηζηξέθνληαη απφ ηελ Τπεξεζία πνπ δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκφ. 

 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ή 

ελψζεηο/θνηλνπξαμίεο απηψλ ή ζπλεηαηξηζκνί πνπ πιεξνχλ ηνπο φξνπο πνπ θαζνξίδνληαη 

ζηε ζπλέρεηα ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο. 

 

Καηά ηα ινηπά ν δηαγσληζκφο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα ηκήκαηα πνπ αλαθέξνληαη 

αθνινχζσο, επηζπλάπηνληαη ζηελ παξνχζα θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο: 

ΜΔΡΟ Α‟ : «ΓΔΝΗΚΟΗ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ» 

ΜΔΡΟ Β‟ : «ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ – ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΤΠΟΔΡΓΟΤ» 

ΜΔΡΟ Γ‟: «ΠΗΝΑΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» «ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ» 

 

          Σα έμνδα δεκνζίεπζεο ζηνλ ειιεληθφ ηχπν βαξχλνπλ ηελ αλαζέηνπζα αξρή. 

 

 

Ζ ΝΟΜΙΜΖ ΔΚΠΡΟΧΠΟ ΣΟΤ ΚΔΔΛΠΝΟ 
 
 
 
 

Καζεγήηξηα Σ. Κξεκαζηηλνχ 
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ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΙΔ 

 

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ  
  
  

 

Κέληξν Διέγρνπ θαη Πξφιεςεο Ννζεκάησλ 
(ΚΔΔΛΠΝΟ) 

 

ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΟΤ  
  

 

«Πξνβνιή ηνπ έξγνπ, θνηλσληθή δηθηχσζε θαη 

ελεκέξσζε-ησλ εκπιεθφκελσλ 

επαγγεικαηηψλ πγείαο  επαηζζεηνπνίεζε  ηεο 

θνηλφηεηαο» 

ΦΟΡΔΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ  
«ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ 

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ» - Α‟  ΧΡΛ 

Κιηληθή Ηππνθξάηεηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ 

Αζελψλ 

ΣΟΠΟ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΙΧΝ 
 

Έδξα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (Αγξάθσλ 3-5, 
15123, Μαξνχζη) αιιά θαη φπνπ αιινχ 

πξνβιέπεηαη απφ ηε δηαθήξπμε. 
 

ΔΙΓΟ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ 
 

Αλνηθηφο δηαγσληζκφο ζε επξψ κε θξηηήξην 
θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 

νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ  

  
  

 

Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ είλαη 
135.254,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. ή 
109.962,60€ κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 

ήηνη 25.291,40€. 

ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 
 

Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ 

Κνηλσληθφ Σακείν (ΔΚΣ) 

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΠΟΔΡΓΟΤ Απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζρεηηθήο 

ζχκβαζεο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ έσο  

06/09/2015ΥΥ/ΥΥ/20ΥΥ 

ΤΠΟΒΟΛΖ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΧΝ ΓΙΑ 
ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΙΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΙΔ ΔΠΙ 

ΣΧΝ ΟΡΧΝ ΣΖ ΓΙΑΚΖΡΤΞΖ 
 

01/12/2014 

ΚΑΣΑΛΖΚΣΙΚΖ ΖΜΔΡΟΜΖΝΙΑ ΤΠΟΒΟΛΖ 
ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

 

08/12/2014 ζηηο 15:00 
 

ΣΟΠΟ ΚΑΣΑΘΔΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 
 

Έδξα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, Αγξάθσλ 3-5, 
151 23, Μαξνχζη, Γξακκαηεία 

 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΙΑ ΑΠΟΦΡΑΓΙΖ 
ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

 

09/12/2014 ζηηο 12:00 
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Άξζξν 1. ΟΡΙΜΟΙ & ΓΔΝΙΚΔ ΑΡΥΔ 

 
1.1 ΔΙΑΓΧΓΖ 

 
Σν Κέληξν Διέγρνπ θαη Πξφιεςεο Ννζεκάησλ (ΚΔΔΛΠΝΟ), ζην εμήο ε αλαζέηνπζα αξρή, 
πξνθεξχζζεη αλνηθηφ δηαγσληζκφ, πξνυπνινγηζκνχ δαπάλεο εθαηφλ ηξηάληα πέληε ρηιηάδσλ 
δηαθνζίσλ πελήληα ηεζζάξσλ επξψ  #135.254,00€#, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., γηα ηελ 
αλάζεζε ηνπ ππνέξγνπ 3 «Πξνβνιή ηνπ έξγνπ, θνηλσληθή δηθηχσζε θαη ελεκέξσζε 
επαηζζεηνπνίεζε ησλ εκπιεθφκελσλ επαγγεικαηηψλ πγείαο  επαηζζεηνπνίεζε ηεο θνηλφηεηαο» 
ζην πιαίζην ηεο πξάμεο κε ηίηιν: Αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία Δζληθνχ Γηθηχνπ θαζνιηθνχ ειέγρνπ 
γηα ηελ πξψηκε δηάγλσζε, αληηκεηψπηζε θαη επηδεκηνινγηθή θαηαγξαθή ηεο λενγληθήο βαξεθνΐαο 
κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά θαη 
ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην Μέξνο Α‟ «ΓΔΝΗΚΟΗ –ΔΗΓΗΚΟΗ 
ΟΡΟΗ». 
 
Σν έξγν εληάζζεηαη ζην Δ.Π. «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ 2007-2013», ζηελ θαηεγνξία 
πξάμεο  – Σξφπνη γηα ηελ ελζσκάησζε θαη ηελ επαλέληαμε ζηελ απαζρφιεζε κεηνλεθηνχλησλ 
αηφκσλ – θαηαπνιέκεζε ησλ δηαθξίζεσλ θαηά ηελ πξφζβαζε θαη ηελ πξφνδν ζηελ αγνξά 
εξγαζίαο θαη πξναγσγή ηεο απνδνρήο ηεο πνιπκνξθίαο ζην ρψξν εξγαζίαο/ Γηθηχσζε 
Μνλάδσλ Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο θαη ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ 
Σακείν. 
 
Γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα ην ζχλνιν ηνπ ππνέξγνπ. Γελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη 
σο απαξάδεθηεο πξνζθνξέο πνπ δελ αθνξνχλ ην ζχλνιν ηνπ δηαθεξπζζφκελνπ ππνέξγνπ θαη 
ππνβάιινληαη γηα κέξνο απηνχ. 
 
Αλαιπηηθά, ην αληηθείκελν ηνπ ππνέξγνπ θαη ζπλνιηθά νη ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ 
πεξηγξάθνληαη ζην ΜΔΡΟ Β‟: «ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ – ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΤΠΟΔΡΓΟΤ» ηεο 
παξνχζεο. 

 
1.2 ΟΡΙΜΟΙ-ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΙΔ 

 
Γηαθήξπμε 
Ζ παξνχζα δηαθήξπμε πνπ απνηειείηαη απφ ην Μέξνο Α‟: Γεληθνί θαη εηδηθνί φξνη, ην Μέξνο Β‟: 
«Αληηθείκελν – ηερληθή πεξηγξαθή ηνπ ππνέξγνπ», Μέξνο Γ‟: «Πίλαθεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο» 
θαη ηα Παξαξηήκαηα Η: Τπνδείγκαηα Δγγπεηηθψλ Δπηζηνιψλ θαη ΗΗ: Τπφδεηγκα Βηνγξαθηθνχ. 
 
Τπνέξγν 
Οη δξάζεηο πξνβνιήο ηνπ έξγνπ, ε  θνηλσληθή δηθηχσζε θαη ελεκέξσζε- ε επαηζζεηνπνίεζε ηεο 
θνηλφηεηαο πνπ πξνβιέπνληαη ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ ππνέξγνπ 3, ηεο πξάμεο κε ηίηιν: 
Αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία Δζληθνχ Γηθηχνπ θαζνιηθνχ ειέγρνπ γηα ηελ πξψηκε δηάγλσζε, 
αληηκεηψπηζε θαη επηδεκηνινγηθή θαηαγξαθή ηεο λενγληθήο βαξεθνΐαο φπσο αλαιπηηθά 
πεξηγξάθνληαη ζην Μέξνο Β‟ ηεο παξνχζεο. 
 
Αλαζέηνπζα αξρή 
Σν Κέληξν Διέγρνπ θαη Πξφιεςεο Ννζεκάησλ (ΚΔΔΛΠΝΟ) πνπ εδξεχεη Αγξάθσλ 3-5, 15123, 
ζην δήκν Ακαξνπζίνπ θαη ην νπνίν πξνθεξχζζεη ηνλ δηαγσληζκφ απηφ. 
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Τπεξεζία Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ 
Ζ αλαζέηνπζα αξρή, σο αλσηέξσ. 
 
Αξκφδηνο Τπεξεζίαο Γηελέξγεηαο 
Ο θ. Σειέκαρνο Εαθπλζηλφο πνπ παξέρεη ζρεηηθέο κε ην δηαγσληζκφ πιεξνθνξίεο (ηειέθσλν 
επηθνηλσλίαο 210-5212890, Fax: 210-5212831, φιεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο (10:00-12:00). 
 
Πξνζθέξσλ 
Οπνηνδήπνηε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή νκάδα πξνζψπσλ ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκφ θαη 
ππνβάιιεη πξνζθνξά κε ζθνπφ ηε ζχλαςε ζχκβαζεο κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή. 
 
Τπνςήθηνο αλάδνρνο 
Ο πξνζθέξσλ, ε πξνζθνξά ηνπ νπνίνπ ζα πιεξνί ηνπο φξνπο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο 
δηαθήξπμεο θαη ζα θιεζεί γηα ηελ πξνζθφκηζε δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο. 
 
Δθπξφζσπνο 
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. 
 
Αληίθιεηνο 
Σν πξφζσπν πνπ ν πξνζθέξσλ κε δήισζή ηνπ, ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη ηα πιήξε ζηνηρεία 
ηνπ πξνζψπνπ (νλνκαηεπψλπκν, ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε, αξηζκφ ηειεθψλνπ, fax θ.ιπ.), νξίδεη 
σο ππεχζπλν γηα ηηο ελδερφκελεο αλάγθεο επηθνηλσλίαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο κε ηνλ 
πξνζθέξνληα. 
 
Δπηηξνπή αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ 
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. 
 
Δπηηξνπή αμηνιφγεζεο ελζηάζεσλ 
Οκάδα πξνζψπσλ, νξηζκέλε απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή, απνηεινχκελε απφ ηξία (3)κέιε ηα 
νπνία ζα είλαη δηαθνξεηηθά απφ ηα κέιε ηεο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ 
δηαγσληζκνχ θαη θχξην ζθνπφ έρεη ηελ αμηνιφγεζε ησλ φπνησλ ελζηάζεσλ ηπρφλ ππνβιεζνχλ 
ζην πιαίζην ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο. 
 
Καηαθχξσζε 
Ζ απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο κε ηελ νπνία θαηαθπξψλεηαη ε πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ 
ζηνλ αλάδνρν. 
 
χκβαζε 
Ζ έγγξαθε ζπκθσλία κεηαμχ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαη ηνπ αλαδφρνπ ε νπνία θαηαξηίδεηαη 
κεηά ηελ αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο. 
 
πκβαηηθφ ηίκεκα 
Ζ ηηκή πξνζθνξάο ζηελ νπνία ζα θαηαθπξσζεί ην ππνέξγν. 
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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. 
 
Δπηηξνπή παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο 
Σν αξκφδην ζπιινγηθφ φξγαλν ην νπνίν ζα ζπγθξνηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή θαη ζα έρεη 
ηελ επζχλε γηα ηελ επίβιεςε ηεο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο απφ ηνλ αλάδνρν θαη ηελ παξαιαβή 
ησλ παξαδνηέσλ ηνπ ππνέξγνπ. 
 
1.3   ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΚΑΙ ΓΔΝΙΚΔ ΑΡΥΔ 
 

1.3.1 ΙΥΤΟΤΑ ΝΟΜΟΘΔΙΑ 
 

Ο δηαγσληζκφο δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην πξννίκην ηεο απφθαζεο ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο γηα ηελ πξνθήξπμή ηνπ. 
 

1.3.2 ΔΝΣΑΔΙ – ΠΡΟΦΤΓΔ 
 
Δλζηάζεηο – πξνζθπγέο ππνβάιινληαη γηα ηνπο ιφγνπο θαη κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη 
απφ ην άξζξν 15 ηνπ Π.Γ. 118/07 (ΦΔΚ 150/Α/10-07-07), σο θαη ηνπ Ν. 3886/2010 (ΦΔΚ 
173/Α/30-9-2010) αληίζηνηρα. 
 
1.4   ΓΖΜΟΙΟΣΖΣΑ & ΣΡΟΠΟ ΛΖΦΖ ΣΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 
 
Ζ δηαθήξπμε απνζηέιιεηαη γηα δεκνζίεπζε: 
 
1. ην «Σεχρνο Γεκνζίσλ Γηαθεξχμεσλ θαη πκβάζεσλ» ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβέξλεζεο 
2. ε  ηξεηο (3) εκεξήζηεο νηθνλνκηθέο εθεκεξίδεο επξείαο θπθινθνξίαο 
3. ηελ ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο www.keelpno.gr 
4. ηελ ηζηνζειίδα ηεο «Δηδηθήο Τπεξεζίαο Σνκέα Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο» 
www.ygeia-pronoia.gr. 
 
Οη ελδηαθεξφκελνη ζα κπνξνχλ λα παξαιακβάλνπλ ηα επίζεκα ηεχρε ηεο δηαθήξπμεο ζηα 
γξαθεία ηνπ Κέληξνπ Διέγρνπ θαη Πξφιεςεο Ννζεκάησλ (ΚΔΔΛΠΝΟ), Αγξάθσλ 3-5, 151 23, 
Μαξνχζη), θαζεκεξηλά, 10:00-12:00. 
 
ε πεξίπησζε πνπ νη παξαιήπηεο ηεο δηαθήξπμεο δηαπηζηψζνπλ φηη ην παξαιεθζέλ αληίγξαθν 
δελ είλαη πιήξεο, ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα πεξηερνκέλσλ θαη ηνλ αξηζκφ ζειίδσλ, δηθαηνχληαη λα 
δεηήζνπλ απφ ηελ ππεξεζία δηελέξγεηαο λέν πιήξεο αληίγξαθν. 
 
 
Δλζηάζεηο θαηά ηεο λνκηκφηεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ κε ην αηηηνινγηθφ ηεο κε πιεξφηεηαο ηνπ  
παξαιεθζέληνο αληηγξάθνπ ηεο δηαθήξπμεο, ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 
 
 
1.5   ΠΑΡΟΥΖ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΧΝ 
Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα δεηήζνπλ εγγξάθσο απφ ηελ ππεξεζία δηελέξγεηαο 
ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ή/θαη δηεπθξηλίζεηο γηα ην πεξηερφκελν ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο 
κέρξη ηε   01 /12/ 2014. 
 

http://www.ygeia-pronoia.gr/
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Ζ αλαζέηνπζα αξρή ζα γλσζηνπνηήζεη έγθαηξα ηπρφλ απαληήζεηο θαη δηεπθξηλίζεηο ζε φια ηα 
εξσηήκαηα πνπ ζα δεηεζνχλ εγγξάθσο έσο θαη ηελ πξναλαθεξζείζα εκεξνκελία. Δηδηθφηεξα ζε 
πεξίπησζε πνπ ζα δεηεζνχλ απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο εγγξάθσο ζπκπιεξσκαηηθέο 
πιεξνθνξίεο ή δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθέο κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο κέρξη θαη νθηψ (8) εκέξεο 
πξνο ηεο εθπλνήο ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο ηεο έλζηαζεο ηνπ άξζξνπ 15, παξ. 2 πεξ. α ηνπ Π.Γ. 
118, απηέο παξέρνληαη ην αξγφηεξν ηξεηο (3) εκέξεο πξν ηεο εθπλνήο ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο. ε 
θάζε άιιε πεξίπησζε φπνπ 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. 
 
1.6 ΥΡΟΝΟ – ΣΟΠΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ & ΑΠΟΦΡΑΓΙΖ   

ΠΡΟΦΟΡΧΝ 
 
Οη ππνςήθηνη αλάδνρνη πξέπεη λα ππνβάινπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα 
ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε ην αξγφηεξν κέρξη ηελ Γεπηέξα 08/12/2014 θαη ψξα 15:00 ζηελ έδξα 
ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, Αγξάθσλ 3 -5, Μαξνχζη Αηηηθήο. 
 
Πξνζθνξέο πνπ ζα θαηαηεζνχλ κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα δελ απνζθξαγίδνληαη 
αιιά επηζηξέθνληαη σο εθπξφζεζκεο. 
 
Ο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί ζηελ έδξα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ζηελ πξναλαθεξφκελε 
δηεχζπλζε, ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, ήηνη ηελ Σξίηε 09/12/2014 θαη ψξα 
12:00. 
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Άξζξν 2. ΣΟΙΥΔΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

 
2.1   ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

 
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ: 
 
Φπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ή ελψζεηο/θνηλνπξαμίεο απηψλ ή ζπλεηαηξηζκνί πνπ 
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην αληηθείκελν ηνπ ππνέξγνπ, πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηελ Διιάδα ή 
ζε άιιν θξάηνο – κέινο ηεο Δ.Δ. ή ηνπ Δ.Ο.Υ ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηε 
πκθσλία Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Π.Ο.Δ., ε νπνία θπξψζεθε κε ηνλ Ν. 2513/1997 ή 
πξνεξρφκελα απφ ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ζπλάςεη επξσπατθέο ζπκθσλίεο κε ηελ Δ.Δ., θαη ηα 
νπνία πιεξνχλ ηνπο φξνπο πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ ζπλέρεηα ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 
 
Οη ελψζεηο πξνζψπσλ δελ ππνρξενχληαη λα πεξηβιεζνχλ νξηζκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ 
ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπο. Χζηφζν, ζε πεξίπησζε πνπ δηαθεξπζζφκελν έξγν θαηαθπξσζεί 
ζε έλσζε πξνζψπσλ, ε αλαζέηνπζα αξρή δηθαηνχηαη, εθ‟ φζνλ ην ζεσξήζεη αλαγθαίν γηα ηελ 
ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, 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 ζηνλ 
δηαγσληζκφ δελ κπνξεί επί πνηλή απνθιεηζκνχ λα κεηέρεη ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία πξνζθνξέο 
γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ. 
 
1. Δλψζεηο πξνζψπσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, κε ηηο παξαθάησ πξνυπνζέζεηο: 
 
Όια ηα πξφζσπα ηεο Έλσζεο λα θαιχπηνπλ ηελ απαίηεζε ηεο λφκηκεο ιεηηνπξγίαο ηνπο ζηελ 
Διιάδα ή ζε άιιν θξάηνο - κέινο ηεο Δ.Δ. ή ηνπ ΔΟΥ ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηε 
πκθσλία Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ ΠΟΔ. 
ηελ πξνζθνξά αλαγξάθεηαη απαξαηηήησο ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο θάζε πξνζψπνπ θαη ην 
εηδηθφ κέξνο ηνπ έξγνπ κε ην νπνίν ζα αζρνιεζεί ζηα πιαίζηα ηεο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ 
 
Οη ελψζεηο πξνζψπσλ δελ ππνρξενχληαη λα πεξηβιεζνχλ νξηζκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ 
ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπο. Χζηφζν, ζε πεξίπησζε πνπ ην πξνθεξπζζφκελν κε ηελ 
παξνχζα έξγν θαηαθπξσζεί ζε έλσζε πξνζψπσλ, ε αλαζέηνπζα αξρή δηθαηνχηαη, εθ‟ φζνλ ην 
ζεσξήζεη αλαγθαίν γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, λα δεηήζεη απφ ηελ έλσζε λα 
πεξηβιεζεί ζε νξηζκέλε λνκηθή κνξθή, ζηελ πεξίπησζε απηή, ε έλσζε ππνρξενχηαη λα ην 
πξάμεη. 
 
Με ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο θάζε κέινο ηεο έλσζεο επζχλεηαη έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο 
αξρήο αιιειεγγχσο θαη εηο νιφθιεξνλ. ε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ή αλάζεζεο ησλ ππεξεζηψλ, 
ε επζχλε απηή εμαθνινπζεί κέρξη πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. 
 
2. Δλψζεηο εηαηξεηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, κε ηηο παξαθάησ πξνυπνζέζεηο: 
 
 Σν έγγξαθν ππνβνιήο θνηλήο πξνζθνξάο λα ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά απφ φινπο ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ζηελ έλσζε ή απφ θνηλφ εθπξφζσπφ ηνπο εμνπζηνδνηεκέλν κε 
ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε. 

 Όιεο νη ζπκκεηέρνπζεο ζηελ έλσζε εηαηξείεο λα θαιχπηνπλ ηελ απαίηεζε ηεο λφκηκεο 
ιεηηνπξγίαο ηνπο ζηελ Διιάδα ή ζε άιιν θξάηνο - κέινο ηεο Δ.Δ. ή ηνπ ΔΟΥ ή ζε ηξίηεο 
ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηε πκθσλία Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ ΠΟΔ. 
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 Να αλαγξάθεηαη ππνρξεσηηθψο ε πνζφηεηα ησλ εηδψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ ή ην κέξνο 
απηψλ (επί ηνπ ζπλφινπ ηεο πξνζθνξάο) πνπ αληηζηνηρεί ζην θάζε κέινο ηεο έλσζεο. 

 
 Σα κέιε ησλ ελψζεσλ ή θνηλνπξαμηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, επζχλνληαη 

αιιειεγγχσο θαη εηο νιφθιεξνλ έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο 
ζην δηαγσληζκφ θαη ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο (ζηελ πεξίπησζε πνπ ηνπο αλαηεζεί ην 
έξγν). Σνλίδεηαη φηη ζε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ε επζχλε απηή εμαθνινπζεί κέρξη 
πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. 

 
 Μέρξη ηελ νινθιήξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ απαγνξεχεηαη επί πνηλή απνθιεηζκνχ ε 

αληηθαηάζηαζε ή παξαίηεζε κειψλ ελψζεσλ πξνζψπσλ ή εηαηξεηψλ πνπ ππνβάιινπλ 
θνηλή πξνζθνξά. 

 
2.2 ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΖΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 
 

2.2.1 ΑΠΑΡΑΙΣΖΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΖΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ (ΚΑΣΑΣΙΘΔΝΣΑΙ ΜΔ ΣΖΝ 
ΠΡΟΦΟΡΑ) 

 
Οη πξνζθέξνληεο νθείινπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά λα θαηαζέζνπλ ππνρξεσηηθά ηα παξαθάησ 
δηθαηνινγεηηθά: 
 

I. Δγγχεζε  ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ 
παξάγξαθν 6.2.1 ηεο παξνχζαο. 
 

II. Τπεχζπλε  δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Α΄75), φπσο 
εθάζηνηε ηζρχεη, ζηελ νπνία: 
 

1. Να αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ. 
 

2. Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο δελ έρνπλ 
θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα: 

 
α) 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), 
 
β) 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), 

 
γ) 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), 
 
δ) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο 
νδεγίαο 91/308/EOK ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 10εο Ηνπλίνπ 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 
(Α΄ 173) θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ. 3424/2005 (Α΄ 305), 
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ε) θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο 
πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξεσθνπίαο. 

 
ε πεξίπησζε πνπ ν πξνζθέξσλ είλαη λνκηθφ πξφζσπν ηελ ελ ιφγσ ππεχζπλε δήισζε 
ππνβάιινπλ: 

 Οη Γηαρεηξηζηέο φηαλ ην λνκηθφ πξφζσπν είλαη Ο.Δ, Δ.Δ ή Δ.Π.Δ. 
 Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. θαη ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο φηαλ ην λνκηθφ πξφζσπν είλαη 

Α.Δ. 
 Ο Πξφεδξνο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ φηαλ ν πξνζθέξσλ είλαη ζπλεηαηξηζκφο. 
 ε θάζε άιιε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ νη λφκηκνη εθπξφζσπνί ηνπ. 

 
IΙI. Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Α΄75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη 
ζηελ νπνία: 

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

- δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο. (Σα 
αιινδαπά θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα δειψλνπλ φηη δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε ή ππφ άιιε 
αλάινγε θαηάζηαζε θαζψο θαη ζε δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε ή ππφ άιιε αλάινγε 
δηαδηθαζία) 
 
- δελ ηεινχλ ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία ζέζεο ζε 
αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε. (Σα αιινδαπά θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα δειψλνπλ φηη δελ ηεινχλ ζε 
αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή ππφ άιιε αλάινγε θαηάζηαζε θαζψο θαη ζε δηαδηθαζία ζέζεο ζε 
αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή ππφ άιιε αλάινγε δηαδηθαζία) 
 
- είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο 
(θχξηαο θαη επηθνπξηθήο), αλαθέξνληαο φινπο ηνπο θνξείο ζηνπο νπνίνπο είλαη ππνρξεσκέλνη λα 
θαηαβάινπλ εηζθνξέο θχξηαο θαη επηθνπξηθήο αζθάιηζεο γηα ην απαζρνινχκελν ζε απηνχο 
πξνζσπηθφ. 
 
- είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο. 
 
- είλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν επηκειεηήξην θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο. (Διεςκπίνιζη: Σηην 
Υπεύθςνη Δήλυζη να αναθέπεηαι ηο οικείο επιμεληηήπιο και ηο ειδικό επάγγελμά ηοςρ). (Σα 
αιινδαπά θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα δειψλνπλ φηη είλαη εγγεγξακκέλνη ζηα κεηξψα ηνπ νηθείνπ 
επηκειεηεξίνπ ή ζε ηζνδχλακεο επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο θαη 
ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο). 
 
- δελ ηεινχλ ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ Κ.Ν. 2190/20, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή εηδηθή εθθαζάξηζε 
ηνπ Ν. 1892/1990 (A΄101), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή ππφ άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα 
αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα) θαη επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο 
θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ησλ αλσηέξσ λνκνζεηεκάησλ ή ππφ άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο 
(κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα) 
 
- δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο 
επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο θαη δελ ηεινχλ ζε απνθιεηζκφ απφ δηαγσληζκνχο κε βάζε 
ακεηάθιεηε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο. 
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- Ο ζπλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα (κφλν γηα ζπλεηαηξηζκνχο). 
 

3. Να αλαιακβάλεηαη ε ππνρξέσζε γηα ηελ έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα πξνζθφκηζε, θαηά ην 
ζηάδην ηεο θαηαθχξσζεο, ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 ηεο παξνχζαο, 
 

Σημειώνεηαι: Υπεύθςνερ δηλώζειρ ηος Ν. 1599/1986 όπυρ εκάζηοηε ιζσύοςν, οι οποίερ θα 
θέποςν ημεπομηνία ενηόρ ηελεςηαίυν 30 ημεπολογιακών ημεπών ππο ηηρ καηαληκηικήρ ημέπαρ 
ςποβολήρ ηυν πποζθοπών και δεν απαιηείηαι βεβαίυζη ηος γνήζιος ηηρ ςπογπαθήρ από 
απμόδια διοικηηική απσή ή ΚΕΠ. 
 
IV.  Σα παξαζηαηηθά εθπξνζψπεζεο, 
 
Δθφζνλ ν ππνςήθηνο ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκφ κε αληηπξφζσπφ ηνπ, ππνβάιιεη καδί κε ηελ 
πξνζθνξά παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο. 
 
V. Σα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θάζε ζπκκεηέρνληνο, φπσο ην Φ.Δ.Κ. ίδξπζεο θαη νη 
ηξνπνπνηήζεηο ηνπ (γηα δηαγσληδφκελνπο κε κνξθή Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ.), επηθπξσκέλν αληίγξαθν ή 
απφζπαζκα ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ δηαγσληδφκελνπ θαη ησλ εγγξάθσλ ηξνπνπνηήζεψλ ηνπ (γηα 
Ο.Δ θαη Δ.Δ.). ηνηρεία θαη έγγξαθα απφ ηα νπνία πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ν Πξφεδξνο θαη ν 
Γηεπζχλσλ χκβνπινο Α.Δ. , ηα ππφινηπα πξφζσπα πνπ έρνπλ δηθαίσκα λα δεζκεχνπλ κε ηελ 
ππνγξαθή ηνπο ην λνκηθφ πξφζσπν θαη ηα έγγξαθα ηεο λνκηκνπνίεζεο απηψλ, αλ απηφ δελ 
πξνθχπηεη επζέσο απφ ην θαηαζηαηηθφ αλαιφγσο κε ηε λνκηθή κνξθή ησλ εηαηξεηψλ ή θάζε 
άιινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ. 
 
Δθφζνλ ν πξνζθέξσλ απνηειεί έλσζε/θνηλνπξαμία ππνςεθίσλ αλαδφρσλ πνπ ππνβάιινπλ 
θνηλή πξνζθνξά, καδί κε ηελ πξνζθνξά ππνβάιινπλ ηα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε 
δηθαηνινγεηηθά ησλ ζεκείσλ II έσο θαη V γηα θάζε κέινο πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε ή 
θνηλνπξαμία. 
 
Δπίζεο, ζηελ πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε/θνηλνπξαμία, απαηηείηαη λα 
θαηαηεζνχλ ππνρξεσηηθά καδί κε ηελ πξνζθνξά: 
 
Α. πκθσλεηηθφ κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο έλσζεο/θνηλνπξαμίαο φπνπ: 
 
 λα ζπζηήλεηαη ε έλσζε/θνηλνπξαμία 

 
 λα αλαγξάθεηαη θαη λα νξνζεηείηαη κε ζαθήλεηα ην κέξνο ηνπ έξγνπ πνπ αλαιακβάλεη 

θάζε κέινο ηεο έλσζεο/θνηλνπξαμίαο ζην ζχλνιν ηεο πξνζθνξάο, 
 
 λα δειψλεηαη έλα κέινο σο ππεχζπλν γηα ην ζπληνληζκφ θαη ηε δηνίθεζε φισλ ησλ 

κειψλ ηεο έλσζεο/θνηλνπξαμίαο (επηθεθαιήο) 
 
 λα νξίδεηαη θνηλφο εθπξφζσπνο ηεο έλσζεο/θνηλνπξαμίαο θαη ησλ κειψλ ηεο γηα ηελ 

εθπξνζψπεζε ηεο έλσζεο/θνηλνπξαμίαο θαη ησλ κειψλ ηεο έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο 
αξρήο. 

 
Β. Πξάμε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ θάζε κέινπο ηεο έλσζεο/θνηλνπξαμίαο απφ ην νπνίν λα 
πξνθχπηεη ε έγθξηζή ηνπ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ κέινπο ζηελ έλσζε/θνηλνπξαμία θαη ζηνλ 
παξφληα δηαγσληζκφ. 
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Δπηζεκαίλεηαη φηη : 
 
 ε πεξίπησζε πνπ ν πξνζθέξσλ είλαη λνκηθφ πξφζσπν, ε ππεχζπλε δήισζε ηνπ 

ζεκείνπ III, ππνβάιιεηαη απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπ. 
 
 Γηθαηνινγεηηθά πνπ εθδίδνληαη ζε θξάηνο εθηφο Διιάδαο, ζα ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά 

απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 
 
Τπνρξεψζεηο / δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε έλσζε/θνηλνπξαμία 
 

1. Ζ έλσζε/θνηλνπξαμία δελ ππνρξενχηαη λα πεξηβιεζεί ηδηαίηεξε λνκηθή κνξθή 
πξνθεηκέλνπ λα ππνβάιεη πξνζθνξά. Χζηφζν ζηελ πεξίπησζε πνπ ηεο αλαηεζεί ην 
έξγν, είλαη δπλαηφλ λα ππνρξεσζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή λα πεξηβιεζεί νξηζκέλε 
λνκηθή κνξθή, ζην βαζκφ πνπ απηφ είλαη αλαγθαίν γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ηεο 
ζχκβαζεο. 
 

2. Με ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο θάζε κέινο ηεο έλσζεο/θνηλνπξαμίαο επζχλεηαη 
αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν. ε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ηνπ έξγνπ ζηελ έλσζε/ 
θνηλνπξαμία, ε επζχλε απηή εμαθνινπζεί κέρξη πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. 
 

3. ε πεξίπησζε πνπ εμαηηίαο αληθαλφηεηαο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, κέινο ηεο έλσζεο/ 
θνηλνπξαμίαο δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ σο κέινπο ηεο έλσζεο/ 
θνηλνπξαμίαο θαηά ην ρξφλν εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηφηε εάλ νη ζπκβαηηθνί φξνη 
κπνξνχλ λα εθπιεξσζνχλ απφ ηα ελαπνκείλαληα κέιε ηεο έλσζεο/θνηλνπξαμίαο, ε 
ζχκβαζε εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη σο έρεη θαη λα παξάγεη φια ηα έλλνκα απνηειέζκαηά 
ηεο κε ηελ ίδηα ηηκή θαη φξνπο. Ζ δπλαηφηεηα εθπιήξσζεο ησλ ζπκβαηηθψλ φξσλ απφ ηα 
ελαπνκείλαληα κέιε ζα εμεηαζζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ε νπνία θαη ζα απνθαζίζεη 
ζρεηηθά. Δάλ ε αλαζέηνπζα αξρή απνθαζίζεη φηη ηα ελαπνκείλαληα κέιε δελ επαξθνχλ 
λα εθπιεξψζνπλ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο ηφηε απηά νθείινπλ λα νξίζνπλ 
ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΣΖ κε πξνζφληα αληίζηνηρα ηνπ κέινπο πνπ αμηνινγήζεθε θαηά ηε 
δηάξθεηα ηνπ δηαγσληζκνχ. O ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΣΖ σζηφζν, πξέπεη λα εγθξηζεί απφ ηελ 
αλαζέηνπζα αξρή. 
 

4. Γηα ελψζεηο/θνηλνπξαμίεο νη απαξάβαηνη φξνη (i), (ii), (iii) θαη (iv) ηεο 2.2.2 θαησηέξσ 
εθαξκφδνληαη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, γηα θάζε κέινο ηεο. 
 

 
 
2.2.2 ΔΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΖΣΙΚΑ ΣΔΚΜΖΡΙΧΖ ΚΑΛΤΦΖ ΣΧΝ ΔΛΑΥΙΣΧΝ 

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΧΝ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΠΟΤ ΤΠΟΒΑΛΛΟΝΣΑΙ ΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 

Οη ππνςήθηνη αλάδνρνη ζα πξέπεη επίζεο λα πιεξνχλ θαη λα ηεθκεξηψλνπλ επαξθψο, κε πνηλή 
απνθιεηζκνχ, ηηο παξαθάησ ειάρηζηεο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ, (θξηηήξηα 
ηερληθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηθαλφηεηαο ηνπο): 
 

i. Να δηαζέηνπλ ηελ θαηάιιειε ππνδνκή γηα ηελ επηηπρή πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. 
Δηδηθφηεξα ν πξνζθέξσλ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο απαίηεζεο ζα 
πξέπεη ζπκπεξηιάβεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ , ηα εμήο: 
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o ηνηρεία ηνπ πξνζθέξνληνο (επσλπκία, λνκηθή κνξθή, έηνο ίδξπζεο, δηεχζπλζε, 
ηειέθσλν, fax, φλνκα ηνπ αξκνδίνπ πξνζψπνπ γηα ηελ πξνζθνξά). 

 
o Πεξηγξαθή ηεο επηρεηξεκαηηθήο δνκήο θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ 
πξνζθέξνληνο (λνκηθή κνξθή, έηνο ίδξπζεο, νξγάλσζε, εχξνο δξαζηεξηνηήησλ, 
ζπλεξγαζίεο, θιπ.) 

 
o Πεξηγξαθή ηεο ππνδνκήο ηνπ πξνζθέξνληνο (θεληξηθά γξαθεία, ππνθαηαζηήκαηα, 
εγθαηαζηάζεηο, εμνπιηζκφο, κεραλνγξαθηθή ππνδνκή) 

 
ii. Να δηαζέηεη απνδεδεηγκέλε επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα ζηελ πινπνίεζε θαη δηαρείξηζε 

έξγσλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ απφ ηα θνηλνηηθά δηαξζξσηηθά ηακεία, γηα 
ινγαξηαζκφ θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ ή/θαη επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα ή θαη ηδησηηθνχ  
ηνκέα. Δηδηθφηεξα ν πξνζθέξσλ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο απαίηεζεο 
ζα πξέπεη: 
 

 Να έρεη εθηειέζεη ηνπιάρηζηνλ δχν (2) έξγα πνπ λα ζρεηίδνληαη κε ηε δηνξγάλσζε 
ελεκεξσηηθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ εθδειψζεσλ θαη ελεξγεηψλ επηθνηλσλίαο θαη 
πξνβνιήο ζην ρψξν ηεο πγείαο αζξνηζηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ κεγαιχηεξνπ ή ίζνπ 
ηνπ 150% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ππφ αλάζεζε έξγνπ. 

 
 Να ιακβάλεη κέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ 

ηνπο. 
Ο ππνςήθηνο αλάδνρνο νθείιεη λα απνδείμεη ηελ αλσηέξσ ειάρηζηε πξνυπφζεζε 
ζπκκεηνρήο, θαηαζέηνληαο κε ηελ πξνζθνξά ηνπ (εληφο ηνπ Φαθέινπ Γηθαηνινγεηηθψλ 
πκκεηνρήο), πίλαθα ησλ θπξηφηεξσλ έξγσλ πνπ εθηέιεζε ή ζηα νπνία ζπκκεηείρε θαηά 
ηελ ηειεπηαία ηξηεηία (3) θαη ηθαλνπνηνχλ ηελ παξαπάλσ πξνυπφζεζε. Ο πίλαθαο έξγσλ 
πξέπεη λα ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ην αθφινπζν ππφδεηγκα: 

 

Α/Α 
 

ΠΔΛΑΣΖ 
 

ΤΝΣΟΜΖ 
ΠΔΡΙΓΡΑΦΖ 
ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 
 

ΓΙΑΡΚΔΙΑ 
ΔΚΣΔΛΔΖ
 ΔΡΓΟΤ 
 

ΠΡΟΫ
ΠΟ-
ΛΟΓΙ
ΜΟ 
 

ΠΑΡΟΤΑ 
ΦΑΖ 
 

ΤΝΟΠ
ΣΙΚΖ 
ΠΔΡΙΓΡ
ΑΦΖ 
ΤΝΔΙ
ΦΟΡΑ 
ΣΟ 
ΔΡΓΟ 
 

ΠΟΟΣΟ 
ΤΜΜΔΣΟΥΖ 
ΣΟ ΔΡΓΟ 
(πξνυπνινγηζκφο) 

ΣΟΙΥΔΙΟ 
ΣΔΚΜΖΡΙΧΖ 
(ηχπνο & 

εκεξνκελία) 

         

 
Δάλ ν Πειάηεο είλαη Γεκφζηνο Φνξέαο σο ζηνηρείν ηεθκεξίσζεο ππνβάιιεηαη πηζηνπνηεηηθφ ή 
πξσηφθνιιν παξαιαβήο πνπ ζπληάζζεηαη απφ ηελ αξκφδηα Γεκφζηα Αξρή. 

 
Δάλ ν Πειάηεο είλαη ηδηψηεο, σο ζηνηρείν ηεθκεξίσζεο ππνβάιιεηαη δήισζε είηε ηνπ ηδηψηε, είηε 
ηνπ ππνςεθίνπ Αλαδφρνπ, θαη φρη ε ζρεηηθή χκβαζε Έξγνπ. 
 
 
Όπνπ: 
 
«ΠΑΡΟΤΑ ΦΑΖ»: νινθιεξσκέλν επηηπρψο/ζε εμέιημε 
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«ΣΟΗΥΔΗΟ ΣΔΚΜΖΡΗΧΖ»: πηζηνπνηεηηθφ Γεκφζηαο Αξρήο, πξσηφθνιιν παξαιαβήο 
Γεκφζηαο Αξρήο, δήισζε πειάηε-ηδηψηε, δήισζε ππνςεθίνπ Αλαδφρνπ. 
 
Απφ ηα έξγα πνπ ζα αλαθέξεη σο εκπεηξία ν ππνςήθηνο, έλα (1) ηνπιάρηζηνλ, ζα πξέπεη λα 
παξνπζηαζηεί αλαιπηηθά. 
 

iii. Να έρεη ζπλνιηθφ θχθιν εξγαζηψλ ησλ ηξηψλ (3) ηειεπηαίσλ δηαρεηξηζηηθψλ ρξήζεσλ 
(2011, 2012, 2013) κεγαιχηεξν απφ ην 150% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 
(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ) ηνπ ππφ αλάζεζε έξγνπ. ε πεξίπησζε πνπ ν 
ππνςήθηνο αλάδνρνο δξαζηεξηνπνηείηαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κηθξφηεξν ησλ ηξηψλ 
δηαρεηξηζηηθψλ ρξήζεσλ, ηφηε ν ζπλνιηθφο θχθινο εξγαζηψλ γηα φζεο δηαρεηξηζηηθέο 
ρξήζεηο δξαζηεξηνπνηνχληαη, ζα πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο απφ ην 100% ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ. Ο ππνςήθηνο αλάδνρνο, ζχκθσλα κε ηελ πεξί 
εηαηξεηψλ λνκνζεζία ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο, ππνβάιιεη: 

 
ή 
 
 Γήισζε ηνπ ζπλνιηθνχ χςνπο ηνπ εηήζηνπ θχθινπ εξγαζηψλ, ζε πεξίπησζε πνπ δελ 
ππνρξενχηαη ζηελ έθδνζε ηζνινγηζκψλ, ππνγεγξακκέλε θαη απφ ην ινγηζηή ηεο 
επηρείξεζεο θαη λα ζπλνδεχεηαη απφ ηα έληππα ηεο εθνξείαο Δ3 γηα ηελ απφδεημε ηνπ 
εηήζηνπ θχθινπ εξγαζηψλ (εθφζνλ ππάξρεη δπλαηφηεηα ζε ζρέζε κε ην ρξφλν 
ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο ζα αθνξά ηηο ηξεηο πξνεγνχκελεο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο 
νηθνλνκηθέο ρξήζεηο). 

iv. Να ιακβάλεη κέηξα απνδεδεηγκέλα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ 
ηνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πξνθεξπζζφκελν έξγν. Πξνο ηνχην νθείιεη λα δηαζέηεη 
νξγαλσκέλν ζχζηεκα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη ζπγθεθξηκέλα λα 
δηαζέηεη  πηζηνπνηεηηθφ ζπκκφξθσζεο ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΛΟΣ 1435 απφ 
δηαπηζηεπκέλν πξνο ηνχην θνξέα, ζχκθσλα κε ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ ΠΓ. 261/1997 
(ΦΔΚ 186/Α/1997) θαη φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε απφ ην άξζξν 12 ηνπ Ν. 
3688/2008 (ΦΔΚ 163/Α/2008). 

v. Να πξνζθνκίζεη ζηνηρεία αλαθνξηθά κε ην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιεί, πνπ ζα 
ηεθκεξηψλνπλ ηελ αξηζκεηηθή ηνπ επάξθεηα αιιά θαη ζηνηρεία πνπ λα ηεθκεξηψλνπλ 
φηη δηαζέηεη πξνζσπηθφ επαξθέο ζε πιήζνο θαη δεμηφηεηεο γηα λα θέξεη ζε πέξαο ην 
έξγν. Δηδηθφηεξα ν πξνζθέξσλ ζα πξέπεη: 

 
 λα πξνζθνκίζεη ζηνηρεία πνπ λα ηεθκεξηψλνπλ φηη απαζρνιεί πέληε (5) 

ηνπιάρηζηνλ άηνκα κφληκνπ πξνζσπηθνχ. Γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηεο 
ζπγθεθξηκέλεο απαίηεζεο ν πξνζθέξσλ ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη πίλαθα 
πξνζσπηθνχ θαη σξψλ εξγαζίαο ζεσξεκέλν απφ ηελ αξκφδηα αξρή. 

 Ζ νκάδα έξγνπ λα απνηειείηαη απφ: 
 

 Τπεχζπλν έξγνπ ν νπνίνο λα δηαζέηεη 5εηή ηνπιάρηζηνλ επαγγεικαηηθή εκπεηξία 
ζηελ νξγάλσζε θαη δηνίθεζε έξγσλ επηθνηλσλίαο πξνβνιήο θαη δεκνζηφηεηαο. 
 

 Έλαλ (1) ζχκβνπιν πνπ λα δηαζέηεη 3εηή ηνπιάρηζηνλ επαγγεικαηηθή εκπεηξία 
ζε ζέκαηα νξγάλσζεο  έξγσλ επηθνηλσλίαο πξνβνιήο θαη δεκνζηφηεηαο. 
 

 Ηθαλφ αξηζκφ ζηειερψλ θαηά ηελ θξίζε ηνπ αλαδφρνπ πνπ λα ζπκπιεξψλεη 
αξηζκεηηθά θαη ζε εκπεηξία ηελ νκάδα έξγνπ ψζηε λα πινπνηεζνχλ φιεο νη 
απαξαίηεηεο ππεξεζίεο. 
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Ο ππνςήθηνο αλάδνρνο νθείιεη λα απνδείμεη ηελ αλσηέξσ ειάρηζηε πξνυπφζεζε ζπκκεηνρήο, 
θαηαζέηνληαο κε ηελ πξνζθνξά ηνπ (εληφο ηνπ θαθέινπ δηθαηνινγεηηθψλ) ηα αθφινπζα ζηνηρεία 
ηεθκεξίσζεο: 
 
Πίλαθα ησλ ππαιιήισλ ηνπ ππνςήθηνπ αλαδφρνπ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ νκάδα έξγνπ, 
ζχκθσλα κε ην αθφινπζν ππφδεηγκα: 
 

Α/Α 

Δηαηξεία (ζε 
πεξίπησζε 
Έλσζεο / 
Κνηλνπξαμίαο) 

Ολνκαηεπψλπκν 
Μέινπο Οκάδαο 
Έξγνπ 

Ρφινο ζηελ 
Οκάδα Έξγνπ 

Αλζξσπνκήλεο 

     

 
Πίλαθαο ησλ ζηειερψλ ησλ ππεξγνιάβσλ ηνπ ππνςήθηνπ αλαδφρνπ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ 
νκάδα έξγνπ, ζχκθσλα κε ην αθφινπζν ππφδεηγκα: 
 

Α/Α 

Δπσλπκία 
Δηαηξείαο 
Τπεξγνιάβνπ 
 

Ολνκαηεπψλπκν 

Μέινπο Οκάδαο 

Έξγνπ 

Ρφινο ζηελ 
Οκάδα Έξγνπ 

Αλζξσπνκήλεο 

     

 
Πίλαθαο ησλ εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ ηνπ ππνςήθηνπ αλαδφρνπ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ νκάδα 
έξγνπ, ζχκθσλα κε ην αθφινπζν ππφδεηγκα: 
 

Α/Α 
 

Ολνκαηεπψλπκν Μέινπο Οκάδαο 
Έξγνπ 
 

Ρφινο ζηελ 
Οκάδα Έξγνπ 
 

Αλζξσπνκήλεο 
 

    

 
Βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα ησλ κειψλ ηεο νκάδαο έξγνπ (ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηνπ 
παξαξηήκαηνο ΗΗ ηεο παξνχζαο). 
 
Όηαλ νη πξνζθέξνληεο πξνηίζεληαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηξίηνπο, (ππεξγνιάβνπο ή/θαη 
εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο,) γηα ηελ πινπνίεζε κέξνπο ηνπ έξγνπ, πξέπεη λα θαηαζέζνπλ 
θαηάζηαζε κε ηα πιήξε ζηνηρεία ησλ ππεξγνιάβσλ θαη ησλ εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ πνπ ζα 
ρξεζηκνπνηήζνπλ θαζψο θαη ηα αληίζηνηρα κέξε ηνπ έξγνπ πνπ πξφθεηηαη λα πινπνηήζνπλ. 
Δπηπξφζζεηα πξέπεη λα θαηαζέζνπλ δειψζεηο ζπλεξγαζίαο, ησλ λνκίκσλ εθπξνζψπσλ ησλ 
ππεξγνιάβσλ ή/θαη ησλ εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ κε ηηο νπνίεο ζα δειψλνπλ φηη απνδέρνληαη ηελ 
εθηέιεζε ηνπ ηκήκαηνο ηνπ έξγνπ ζε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ 
δηαγσληζκνχ ζηνλ πξνζθέξνληα. Ζ ελ ιφγσ θαηάζηαζε ζα πξέπεη λα έρεη ηελ εμήο κνξθή: 
 

Πεξηγξαθή ηκήκαηνο πνπ 
πξνηίζεηαη ν ππνςήθηνο 
αλάδνρνο λα αλαζέζεη ζε 
ππεξγνιάβν/ εμσηεξηθφ 
ζπλεξγάηε 
 

Δπσλπκία ππεξγνιάβνπ/ 
εμσηεξηθνχ ζπλεξγάηε 
 

Ζκεξνκελία δήισζεο 
ζπλεξγαζίαο 
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Αμηνιφγεζε ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο γίλεηαη κφλν γηα ηνπο πξνζθέξνληεο πνπ πιεξνχλ ηα 
παξαπάλσ θξηηήξηα. ε αληίζεηε πεξίπησζε ε πξνζθνξά ηνπο απνξξίπηεηαη, αηηηνινγεκέλα, σο 
κε έρνπζα εθπιεξψζεη ηηο ειάρηζηεο ηηζέκελεο πξνυπνζέζεηο θαη επηζηξέθνληαη νη ππνθάθεινη 
ηερληθήο θαη νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο θιεηζηνί ζηνπο απνθιεηζζέληεο. 
 
Γηεπθξηλίδεηαη φηη : 

Ο ππνςήθηνο αλάδνρνο κπνξεί λα ππνβάιιεη εθηφο ησλ αλσηέξσ ζηνηρείσλ 
ηεθκεξίσζεο θαη θάζε άιιν ζηνηρείν ηεθκεξίσζεο ηεο επάξθεηάο ηνπ. 

 
ε πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο αλάδνρνο απνηειεί έλσζε / θνηλνπξαμία: 

- ηα απαηηνχκελα ζηελ παξνχζα παξάγξαθν ζηνηρεία ηεθκεξίσζεο πξέπεη λα 
ππνβάιινληαη αλάινγα κε ηε θχζε ηνπο ρσξηζηά γηα θάζε κέινο ηεο έλσζεο / 
θνηλνπξαμίαο ή ζπγθεληξσηηθά γηα ηελ έλσζε/θνηλνπξαμία 

 
- επηηξέπεηαη ε κεξηθή θάιπςε ησλ πξνυπνζέζεσλ απφ ηα κέιε ηεο, αξθεί φκσο 
ζπλνιηθά λα θαιχπηνληαη φιεο. 

 
Αλ ν ππνςήθηνο αλάδνρνο δξαζηεξηνπνηείηαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κηθξφηεξν ησλ ηξηψλ 
(3) δηαρεηξηζηηθψλ ρξήζεσλ, θαηαζέηεη ηα ζηνηρεία ηεθκεξίσζεο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο 
ηνπ ηθαλφηεηαο γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. 

 
ηνηρεία ηεθκεξίσζεο πνπ εθδίδνληαη ζε γιψζζα άιιε, εθηφο ηεο ειιεληθήο, ζα 
ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

 
2.2.3 ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΖΣΙΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ (ΚΑΣΑΣΙΘΔΝΣΑΙ ΚΑΣΑ ΣΟ ΣΑΓΙΟ ΣΖ 

ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ) 
 

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 ζε απηφλ κε βεβαίσζε παξαιαβήο ή ζχκθσλα κε ην Ν.2672/1998 (Α‟ 290), νθείιεη 
λα ππνβάιιεη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη 
παξαθάησ. Ο πξναλαθεξφκελνο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο παξαδίδεηαη εκπξφζεζκα ζηελ αξκφδηα  
επηηξνπή ε νπνία πξνβαίλεη ζηελ απνζθξάγηζή ηνπ ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη απφ 
ηε ζρεηηθή πξφζθιεζε. Όζνη δηθαηνχληαη λα παξεπξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ηνπ 
θαθέινπ δηθαηνινγεηηθψλ ιακβάλνπλ γλψζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ θαηαηέζεθαλ. Ο 
πξναλαθεξφκελνο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ είλαη δπλαηφ: 
είηε: 

α. λα ππνβιεζεί ζηα γξαθεία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, θαηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία 
ηεο πξνζεζκίαο ησλ είθνζη (20) εκεξψλ θαη κέρξη ηελ ψξα πνπ έρεη θαζνξηζζεί γηα ηελ 
απνζθξάγηζή ηνπ, 

είηε: 
β. λα απνζηαιεί ζηελ παξαπάλσ δηεχζπλζε κε νπνηνδήπνηε ηξφπν θαη λα παξαιεθζεί 
κε απφδεημε, κε ηελ απαξαίηεηε φκσο πξνυπφζεζε λα έρεη παξαιεθζεί απφ ηελ 
αλαζέηνπζα αξρή κέρξη ηελ πξνεγνχκελε εκέξα ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ηεο 
πξνζεζκίαο ησλ είθνζη (20) εκεξψλ. 
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Ζ ππεξεζία δηελέξγεηαο δελ αλαιακβάλεη θακία επζχλε γηα ηπρφλ θαζπζηέξεζε ζηελ άθημε ηνπ 
θαθέινπ, απφ νπνηαδήπνηε αηηία, πνπ απνζηέιιεηαη κε ηνλ σο άλσ (β) ηξφπν. Φάθεινο πνπ είηε 
ππνβιήζεθε κεηά ηελ θαζνξηζκέλε εκεξνκελία είηε δελ έθζαζε έγθαηξα ζηελ ππεξεζία 
δηελέξγεηαο, ζα επηζηξέθεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα ρσξίο λα έρεη απνζθξαγηζζεί. 
 
Δθφζνλ ν θάθεινο απνζηαιεί ζηελ ππεξεζία δηελέξγεηαο κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, ζα πξέπεη ζε 
απηφλ λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο ηα αθφινπζα: 
 
 
ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΔΞΧΣΔΡΗΚΖ ΖΜΑΝΖ ΦΑΚΔΛΟΤ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ 
 

 

 

Κέληξν Διέγρνπ Καη Πξφιεςεο Ννζεκάησλ (ΚΔΔΛΠΝΟ) 
Αγξάθσλ 3-5, 15123, Μαξνχζη 
 
Αθνξά ηε ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΡ. _____/___/___/2014 
ηνπ ππνέξγνπ 3  κε ηίηιν: 
«Πξνβνιή ηνπ έξγνπ-θνηλσληθή δηθηχσζε θαη ελεκέξσζε -ησλ εκπιεθνκέλσλ 
επαγγεικαηηψλ πγείαο -επαηζζεηνπνίεζε  ηεο θνηλφηεηαο» 
ζην πιαίζην ηεο πξάμεο: 
«Αλάπηπμε θαη Λεηηνπξγία Δζληθνχ Γηθηχνπ Καζνιηθνχ Διέγρνπ γηα ηελ Πξψηκε Γηάγλσζε, 
Αληηκεηψπηζε θαη Δπηδεκηνινγηθή Καηαγξαθή ηεο Νενγληθήο Βαξεθνΐαο» 
 
Ζκεξνκελία Γηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ: 09/12/2014 
Απνζηνιέαο: ……………………………………………………..… (ζπκπιεξψλνληαη: πιήξεο 
επσλπκία-δηαθξηηφο ηίηινο - Σαρ. Γηεχζπλζε, Τπεχζπλνο Δπηθνηλσλίαο, ηει., fax& e-mail) 
Ζκεξνκελία απνζθξάγηζεο ηνπ θαθέινπ: 09/12/2014 
Ώξα απνζθξάγηζεο: 12:00 
ΝΑ ΜΖΝ ΑΝΟΙΥΘΔΙ ΑΠΟ ΣΖΝ ΣΑΥΤΓΡΟΜΙΚΖ ΤΠΖΡΔΙΑ ή ΣΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ 
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ΦΑΚΔΛΟ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΖΣΙΚΧΝ ΠΟΤ ΚΑΣΑΣΙΘΔΝΣΑΙ ΚΑΣΑ ΣΖΝ KATAKΤΡΧΖ 

Γηθαηνινγεηηθά πξνζσπηθήο θαηάζηαζεο 
 

1. 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 : 
 

α) 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), 
 
β) 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), 
 
γ) 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), 
 
δ) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο 
νδεγίαο 91/308/EOK ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 10εο Ηνπλίνπ 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 (Α΄ 173) θαη ηξνπνπνηήζεθε κε 
ην λ. 3424/2005 (Α΄ 305), 
 
ε) θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο 
ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξεσθνπίαο. 
 
Τπφρξενη πξνζθφκηζεο απνζπάζκαηνο πνηληθνχ κεηξψνπ ή ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ αξκφδηαο 
δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, είλαη ηα θπζηθά πξφζσπα, νη 
δηαρεηξηζηέο ησλ πξνζσπηθψλ εηαηξηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) θαη ησλ εηαηξηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο 
(Δ.Π.Δ.), ν Πξφεδξνο θαη Γηεπζχλσλ χκβνπινο ησλ Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ (Α.Δ.), ν πξφεδξνο ηνπ 
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ πλεηαηξηζκνχ. 
 

2. 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. 
 

3. 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 αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ζε 
δηαδηθαζία ζέζεο ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε. 

 
4. 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. 
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ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ αιινδαπή, ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ παξαπάλσ 
πεξηπηψζεσλ (2), (3) θαη (4) εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ 
είλαη εγθαηεζηεκέλνη, απφ ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ. 
 

5.   Ο ππνςήθηνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη ππεχζπλε δήισζε λνκίκσο ζεσξεκέλε γηα 
ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ζηελ νπνία λα δειψλνληαη νη αζθαιηζηηθνί θνξείο ζηνπο 
νπνίνπο είλαη ππνρξεσκέλνο, θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ εηδνπνίεζεο, λα 
θαηαβάιεη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο γηα ην απαζρνινχκελν ζε απηφλ πξνζσπηθφ. 

 
6. Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ επηκειεηεξίνπ ή ηζνδχλακεο επαγγεικαηηθήο νξγάλσζεο, 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 ηεο επίδνζεο ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο. 
 

7. 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 εθθαζάξηζε ηνπ Κ.Ν. 2190/20, φπσο εθάζηνηε 
ηζρχεη, ή εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ Ν. 1892/1990 (A΄101), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή άιιεο 
αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα) θαη, επίζεο, φηη δελ 
ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ησλ αλσηέξσ 
λνκνζεηεκάησλ ή ππφ άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά 
πξφζσπα). 

 
8. Οη ζπλεηαηξηζκνί, βεβαίσζε αξκφδηαο αξρήο φηη ν ζπλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα. 

 
ε πεξίπησζε πνπ ζηε ρψξα ηνπ ππνςήθηνπ αλαδφρνπ νξηζκέλα απφ ηα πην πάλσ 
δηθαηνινγεηηθά δελ εθδίδνληαη ή δελ θαιχπηνπλ ζην ζχλνιφ ηνπο φιεο ηηο πην πάλσ πεξηπηψζεηο, 
πξέπεη επί πνηλή απνθιεηζκνχ λα αλαπιεξσζνχλ κε έλνξθε βεβαίσζε ηνπ ππνςήθηνπ 
αλαδφρνπ ή, ζηα θξάηε φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, κε ππεχζπλε δήισζε ηνπ 
ππνςήθηνπ αλαδφρνπ ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθή αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ 
επαγγεικαηηθνχ νξγαληζκνχ ηεο ρψξαο ηνπ ππνςήθηνπ αλαδφρνπ ζηελ νπνία ζα βεβαηψλεηαη 
φηη ζηε ζπγθεθξηκέλε ρψξα δελ εθδίδνληαη ηα ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα θαη φηη ν ππνςήθηνο 
αλάδνρνο δελ βξίζθεηαη ζηελ αληίζηνηρε θαηάζηαζε. 
 

9. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86 ζηελ νπνία ζα δειψλνπλ φηη: 
 

α) Ζ επηρείξεζή ηνπο δελ ππφθεηηαη ζε ηπρφλ λνκηθνχο πεξηνξηζκνχο ιεηηνπξγίαο, 
 
β) Γελ έρεη απνθιεηζζεί ε ζπκκεηνρή ηνπο ζε δηαγσληζκφ, κε ακεηάθιεηε απφθαζε, 
 
γ) Γελ έρνπλ ππνπέζεη ζε ζνβαξφ παξάπησκα θαηά ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο 
δξαζηεξηφηεηαο, 
 
δ) Ζ επηρείξεζε είλαη ζπλεπήο ζηελ εθπιήξσζε ηφζν ησλ ζπκβαηηθψλ ηεο ππνρξεψζεσλ φζν 
θαη ησλ ππνρξεψζεψλ ηεο ελ γέλεη πξνο ην δεκφζην ηνκέα, 
 
ε) Γελ έρνπλ θάλεη ςεπδείο ή αλαθξηβείο δειψζεηο θαηά ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ πνπ δεηνχληαη 
απφ ηελ Τπεξεζία. 
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Δθφζνλ ν πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε απνηειεί 
έλσζε/θνηλνπξαμία ππνςεθίσλ αλαδφρσλ πνπ ππέβαιιαλ θνηλή πξνζθνξά, πξνζθνκίδνληαη ηα 
παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά ησλ ζεκείσλ 1 έσο θαη 8 γηα θάζε κέινο πνπ 
ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε ή θνηλνπξαμία. 
 
 
Δπηζεκαίλεηαη φηη : 
 
- Γηθαηνινγεηηθά πνπ εθδίδνληαη ζε θξάηνο εθηφο Διιάδαο, ζα ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά απφ 
επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 
 
Ζ κε έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα ππνβνιή ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ ζπληζηά ιφγν 
απνθιεηζκνχ ηνπ πξνζθέξνληα απφ ηνλ δηαγσληζκφ. 
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Άξζξν 3. ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

 
3.1 ΥΡΟΝΟ ΙΥΤΟ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

 
Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνζθέξνληεο γηα δηαθφζηεο ζαξάληα (240) 
εκεξνινγηαθέο εκέξεο, πξνζεζκία πνπ αξρίδεη απφ ηελ επφκελε ηεο ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο 
ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 
 
Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ παξαπάλσ αλαθεξφκελνπ ρξφλνπ 
απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 
 
Οη ππνςήθηνη αλάδνρνη δελ έρνπλ δηθαίσκα λα απνζχξνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο, ή κέξνο ηεο, 
κεηά ηελ θαηάζεζή ηεο. ε πεξίπησζε πνπ ε πξνζθνξά ή κέξνο ηεο απνζπξζεί ν 
δηαγσληδφκελνο ππφθεηηαη ζε θπξψζεηο θαη εηδηθφηεξα: 
 
 Έθπησζε θαη απψιεηα θάζε δηθαηψκαηνο γηα θαηαθχξσζε 

 
 Καηάπησζε ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο ρσξίο άιιε δηαηχπσζε ή δηθαζηηθή ελέξγεηα. 

 
Ζ ηζρχο ησλ πξνζθνξψλ είλαη δπλαηφ λα παξαηαζεί, εθ‟ φζνλ απηφ δεηεζεί εγγξάθσο απφ ηελ 
αλαζέηνπζα αξρή, θαη‟ αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ην παξαπάλσ νξηδφκελν. 
Αλαθνίλσζε επηινγήο αλαδφρνπ κπνξεί λα γίλεη θαη κεηά ηε ιήμε ηεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, 
δεζκεχεη φκσο ηνλ δηαγσληδφκελν κφλν εθφζνλ απηφο ην απνδερζεί. 
 

3.2 ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΔ ΠΡΟΦΟΡΔ 
 

Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δε γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 
 
Δάλ ππνβιεζνχλ ηπρφλ ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο, δε ζα ιεθζνχλ ππφςε. Ο ππνςήθηνο 
αλάδνρνο, ν νπνίνο ζα ππνβάιιεη ηέηνηαο θχζεο πξνηάζεηο δελ δηθαηνχηαη ζε θακία πεξίπησζε 
λα δηακαξηπξεζεί ή λα επηθαιεζηεί ιφγνπο πξνζθπγήο θαηά ηεο απφξξηςεο ησλ πξνηάζεσλ 
απηψλ. 
 
Ζ πξνζθνξά πξναηξεηηθψλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ ηα νπνία δελ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ 
ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ ηεο δηαθήξπμεο δελ απνθιείεηαη, ζα δηαρσξίδνληαη φκσο ζαθψο, 
ηφζν ζηελ ηερληθή φζν θαη ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά θαη ζα δηεπθξηλίδεηαη φηη πξφθεηηαη πεξί 
πξνζθνξάο πξναηξεηηθψλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ. 
 

3.3 ΜΔΡΙΚΖ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 
 

Πξνζθνξέο πνπ δελ αληηκεησπίδνπλ εληαία ην ζχλνιν ηνπ ππνέξγνπ θαη ππνβάιινληαη γηα κέξνο 
ησλ δεηνχκελσλ ππεξεζηψλ, δε γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 
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3.4 ΣΡΟΠΟ ΤΝΣΑΞΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

 
1.. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ή απνζηέιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ζηελ ειιεληθή 
γιψζζα κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ζε δπν αληίγξαθα. Έλα απφ ηα αληίγξαθα νξίδεηαη απφ 
ηνλ πξνζθέξνληα σο πξσηφηππν θαη ζε θάζε ζειίδα ηνπ, πξέπεη λα αλαγξάθεηαη επθξηλψο ε 
ιέμε “ΠΡΧΣΟΣΤΠΟ” θαη λα κνλνγξάθεηαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα. Σν πεξηερφκελν ηνπ 
πξσηνηχπνπ είλαη επηθξαηέζηεξν απφ θάζε αληίγξαθν ηεο πξνζθνξάο. 
 
2.. ην θάθειν θάζε πξνζθνξάο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο: 
2.1. Ζ ιέμε ΠΡΟΦΟΡΑ. 
2.2. Ο πιήξεο ηίηινο ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηo δηαγσληζκφ. 
2.3. Ο αξηζκφο ηεο δηαθήξπμεο θαη ην αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ 
2.4. Ζ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 
2.5. Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα 
 
ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΔΞΧΣΔΡΗΚΖ ΖΜΑΝΖ ΦΑΚΔΛΟΤ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 

Π Ρ Ο  Φ Ο Ρ Α 
Κέληξν Διέγρνπ Καη Πξφιεςεο Ννζεκάησλ (ΚΔΔΛΠΝΟ) 
Αγξάθσλ 3-5, 15123, Μαξνχζη 
 
Αθνξά ηε ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΡ. _____/___/___/2014 
ηνπ ππνέξγνπ 3  κε ηίηιν: 
«Πξνβνιή ηνπ έξγνπ-θνηλσληθή δηθηχσζε θαη ελεκέξσζε – ησλ εκπιεθνκέλσλ 
επαγγεικαηηψλ πγείαο επαηζζεηνπνίεζε  ηεο θνηλφηεηαο » 
ζην πιαίζην ηεο πξάμεο: 
«Αλάπηπμε θαη Λεηηνπξγία Δζληθνχ Γηθηχνπ Καζνιηθνχ Διέγρνπ γηα ηελ Πξψηκε Γηάγλσζε, 
Αληηκεηψπηζε θαη Δπηδεκηνινγηθή Καηαγξαθή ηεο Νενγληθήο Βαξεθνταο» 
 
Ζκεξνκελία Γηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ: 09/12/2014 
Απνζηνιέαο: ……………………………………………………..… (ζπκπιεξψλνληαη: πιήξεο 
επσλπκία-δηαθξηηφο ηίηινο - Σαρ. Γηεχζπλζε, Τπεχζπλνο Δπηθνηλσλίαο, ηει., fax& e-mail) 
Ζκεξνκελία απνζθξάγηζεο ηνπ θαθέινπ: 09/12/2014 
Ώξα απνζθξάγηζεο: 12:00 
ΝΑ ΜΖΝ ΑΝΟΙΥΘΔΙ ΑΠΟ ΣΖΝ ΣΑΥΤΓΡΟΜΙΚΖ ΤΠΖΡΔΙΑ ή ΣΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ 

 
3. Μέζα ζηνλ εληαίν θάθειν ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη φια ηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζθνξά 
ζηνηρεία θαη εηδηθφηεξα ηα εμήο: 
 

3.1. Σα ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΖΣΙΚΑ ηεο πξνζθνξάο (πξσηφηππα θαη αληίγξαθα), φπσο απηά 
απαηηνχληαη απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε, θαη ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπνζεηνχληαη ζε ρσξηζηφ 
ζθξαγηζκέλν θάθειν κέζα ζηνλ εληαίν θάθειν, κε ηελ έλδεημε «ΦΑΚΔΛΟ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ 
ΤΜΜΔΣΟΥΖ». 
 

3.2. Σα ΣΔΥΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ηεο πξνζθνξάο (πξσηφηππα θαη αληίγξαθα), φπσο απηά 
απαηηνχληαη απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε, ηνπνζεηνχληαη ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν κέζα 
ζηνλ εληαίν θάθειν, κε ηελ έλδεημε «ΦΑΚΔΛΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ». Σν πεξηερφκελν ηεο 
ηερληθήο πξνζθνξάο ζα ππνβιεζεί θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (ζε κε επαλεγγξάςηκν κέζν CD ή 
DVD), ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεηαη ζηνλ ζθξαγηζκέλν θάθειν ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο. Μφλε 
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εμαίξεζε απνηεινχλ ηα ζπλνδεπηηθά θπιιάδηα (prospectus, ζπλνπηηθά θπιιάδηα ηερληθψλ 
ραξαθηεξηζηηθψλ πιηθνχ/ινγηζκηθνχ θιπ.) ηα νπνία κπνξεί λα ππνβιεζνχλ κφλνλ εληχπσο 
εθφζνλ ππάξρεη ηεθκεξησκέλε αδπλακία ππνβνιήο ηνπο ζε ειεθηξνληθή κνξθή. 
 

3.3. Tα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ (πξσηφηππα θαη αληίγξαθα), φπσο απηά απαηηνχληαη απφ 
ηελ παξνχζα δηαθήξπμε, ηνπνζεηνχληαη επί πνηλή απνθιεηζκνχ ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν 
θάθειν, επίζεο κέζα ζηνλ εληαίν θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΦΑΚΔΛΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 
ΠΡΟΦΟΡΑ». Οη πίλαθεο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζα ππνβιεζνχλ θαη ζε ειεθηξνληθή 
κνξθή (ζε κε επαλεγγξάςηκν κέζν CD ή DVD), ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεηαη ζηνλ ζθξαγηζκέλν 
θάθειν ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο. 
 

3.4. Οη θάθεινη ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ, ΣΔΥΝΗΚΖ θαη ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ πξνζθνξάο ζα 
θέξνπλ θαη ηηο ελδείμεηο ηνπ εληαίνπ θαθέινπ. 
 

3.5. ε πεξίπησζε πνπ ηα ΣΔΥΝΗΚΑ ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηφλ, ιφγσ ηνπ 
κεγάινπ φγθνπ, λα ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ εληαίν θάθειν, ηφηε απηά ζπζθεπάδνληαη ηδηαίηεξα θαη 
αθνινπζνχλ ηνλ εληαίν θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΠΡΟΦΟΡΑ» θαη ηηο ινηπέο 
ελδείμεηο ηνπ εληαίνπ θαθέινπ. 
 

3.6. ε πεξίπησζε ζπλππνβνιήο κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ 
εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα ε γλσζηνπνίεζε ησλ νπνίσλ ζηνπο ζπλδηαγσληδφκελνπο ζα έζηγε ηα 
έλλνκα ζπκθέξνληά ηνπο, ηφηε ν πξνζθέξσλ νθείιεη λα ζεκεηψλεη επ‟ απηψλ ηελ έλδεημε 
«πιεξνθνξίεο εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα». Όιεο νη πιεξνθνξίεο εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα ζα 
πξέπεη λα αλαθέξνληαη αλαθεθαιαησηηθά ζηελ αξρή ηεο πξνζθνξάο. ε αληίζεηε πεξίπησζε ζα 
δχλαηαη λα ιακβάλνπλ γλψζε απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ νη ζπλδηαγσληδφκελνη. Ζ έλλνηα ηεο 
πιεξνθνξίαο εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα αθνξά κφλνλ ηελ πξνζηαζία ηνπ απνξξήηνπ πνπ 
θαιχπηεη ηερληθά ή εκπνξηθά δεηήκαηα ηεο επηρείξεζεο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. 
 
4. Δπί πνηλή απφξξηςεο φια ηα έγγξαθα θαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ θαη φια ηα έγγξαθα 
θαη ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα είλαη ζπληαγκέλα ή επίζεκα 
κεηαθξαζκέλα ζηελ ειιεληθή γιψζζα, κε εμαίξεζε απζηεξά ηερληθνχο φξνπο γηα ηνπο νπνίνπο 
δελ ππάξρεη αληίζηνηρε δφθηκε κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή θαη πνπ κπνξεί λα είλαη ζηελ αγγιηθή 
γιψζζα. Δμαίξεζε απνηεινχλ θαη ηα ζπλεκκέλα ζηελ ηερληθή πξνζθνξά έληππα, ζρέδηα θαη 
ινηπά ηερληθά ζηνηρεία πνπ κπνξεί λα είλαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα. 
 
5. Ο ππνςήθηνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη φια ηα δεηνχκελα ζηνηρεία, ζχκθσλα κε ηηο θαηά 
πεξίπησζε νδεγίεο. Παξαπνκπέο ζε έγγξαθα επηηξέπνληαη εθφζνλ απηά πξνζαξηψληαη ζηελ 
πξνζθνξά θαη εθφζνλ δίλεηαη ν ζπγθεθξηκέλνο αξηζκφο παξαγξάθνπ θαη ζειίδαο. 
 
6. Δπηζεκαίλεηαη φηη ν ππνςήθηνο ζα δειψλεη αλαιπηηθά ηε ζπκκφξθσζε ή απφθιηζε ησλ 
πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ θαη ππεξεζηψλ ζε ζρέζε κε ηηο αληίζηνηρεο πξνδηαγξαθέο ηεο 
δηαθήξπμεο. 
 
7. Γηα ηελ εχθνιε ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ πξέπεη λα ηεξεζεί ζηε ζχληαμή ηνπο, ε ηάμε θαη ε 
ζεηξά ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο. Οη απαληήζεηο ζε φια ηα εξσηήκαηα ηεο δηαθήξπμεο πξέπεη λα 
είλαη ζαθείο. Παξαπνκπέο ζε ηερληθά έληππα ή εθδφζεηο θαηαζθεπαζηηθψλ νίθσλ επηηξέπνληαη 
κφλνλ εθφζνλ πξνζαξηψληαη ζηελ πξνζθνξά θαη δίλεηαη ν ζπγθεθξηκέλνο αξηζκφο παξαγξάθνπ 
θαη ζειίδαο. Πξνζθνξά ε νπνία, θαηά ηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ, 
πεξηιακβάλεη γεληθέο θαη αζαθείο απαληήζεηο ζα απνθιείεηαη απφ ηε ζπλέρεηα ηεο αμηνιφγεζεο. 
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8. Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 
 
9. Γηεπθξηλίζεηο πνπ δίλνληαη απφ ηνπο ππνςεθίνπο νπνηεδήπνηε κεηά ηελ ιήμε ρξφλνπ 
θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξψλ ηνπο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 
Γηεπθξηλίζεηο δίδνληαη κφλν φηαλ δεηνχληαη απφ ζπιινγηθφ φξγαλν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, είηε 
ελψπηφλ ηνπ είηε χζηεξα απφ έγγξαθν ηεο ππεξεζίαο δηελέξγεηαο θαη κεηά απφ ζρεηηθή 
γλσκνδφηεζε ηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ. εκεηψλεηαη φηη, απφ ηηο δηεπθξηλίζεηο πνπ δίδνληαη 
ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ιακβάλνληαη ππφςε κφλν εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία γηα 
ηα νπνία ππνβιήζεθε ζρεηηθφ αίηεκα απφ ην αξκφδην φξγαλν. 
 

10. Ο πξνζθέξσλ, εθφζνλ δελ έρεη θάλεη εκπξνζέζκσο έλζηαζε θαηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ 
δηαγσληζκνχ, ή έρεη απνξξηθζεί ε αλσηέξσ έλζηαζε, ζεσξείηαη φηη απνδέρεηαη πιήξσο θαη 
αλεπηθπιάθησο φινπο ηνπ φξνπο ηεο δηαθήξπμεο ή πξφζθιεζεο θαη δελ δχλαηαη, κε ηελ 
πξνζθνξά ηνπ ή κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξφπν, λα απνθξνχζεη, επζέσο ή εκκέζσο, ηνπο 
αλσηέξσ φξνπο. 

 
3.5 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΤΠΟΦΑΚΔΛΧΝ 

 
3.5.1 ΦΑΚΔΛΟ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΖΣΙΚΧΝ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

 
Ο θάθεινο «ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ», πξέπεη λα πεξηιακβάλεη, επί πνηλή απφξξηςεο, 
ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο θαη φια ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη 
ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.1 θαη 2.2.2 ηεο παξνχζεο. 
 

3.5.2 ΦΑΚΔΛΟ ΣΔΥΝΙΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 

Ο θάθεινο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ζα πεξηιακβάλεη αλαιπηηθά ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ν 
πξνζθέξσλ ζα νξγαλψζεη θαη ζα πινπνηήζεη ην θπζηθφ αληηθείκελν ηνπ έξγνπ, βάζεη ηεο 
αλαιπηηθήο πεξηγξαθήο ηνπ Μέξνπο Β‟ «Αληηθείκελν – Πεξηγξαθή έξγνπ» ηεο δηαθήξπμεο. Ζ δνκή 
ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα αθνινπζεί ηνλ θαησηέξσ πίλαθα ζπκκφξθσζεο. 
 

Α/Α 
 

Κξηηήξην 
 

ηνηρεία πνπ ην απνδεηθλχνπλ 

ΚΑ_1. 
 

Μεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε 
ππνέξγνπ 

70% 

 
ΚΑ_1.1. 
 

αθήλεηα θαη πιεξφηεηα ηεο 
δνκήο ηεο ηερληθήο 
πξνζθνξάο. Καηαλφεζε ησλ 
απαηηήζεσλ ηνπ ππνέξγνπ. 

20% 

ΚΑ_1.2. 
 

Πξνηεηλφκελε κεζνδνινγία 
θαη κέζα γηα ηελ πινπνίεζε 
ηνπ ππνέξγνπ. Γηαζθάιηζε 
πνηφηεηαο παξερφκελσλ 
ππεξεζηψλ απφ ηνλ αλάδνρν. 

20% 
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ΚΑ_1.3. 
 

Καηαιιειφηεηα ηεο 
πεξηγξαθήο, αλάιπζεο θαη 
εμεηδίθεπζεο ησλ θάζεσλ, 
ησλ παξαδνηέσλ θαη ησλ 
επηκέξνπο δξαζηεξηνηήησλ 
ηνπ ππνέξγνπ. 
Υξνλνδηάγξακκα εξγαζηψλ 
πινπνίεζεο. 

30% 

ΚΑ_2. 
 

Γηνίθεζε ηνπ ππνέξγνπ, 
δνκή ζχλζεζε θαη 
νξγάλσζε νκάδαο 
ππνέξγνπ 

30% 

ΚΑ_2.1. 
 

ρήκα νξγάλσζεο θαη 
δηνίθεζεο ηνπ ππνέξγνπ 

15% 

ΚΑ_2.2. 
 

χλζεζε ησλ εηδηθνηήησλ ηεο 
νκάδαο γηα ηελ θάιπςε ηνπ 
ππνέξγνπ. Δμεηδίθεπζε, 
βαζκφο εκπινθήο θαη 
ζπλνιηθή απαζρφιεζε ησλ 
κειψλ ηεο νκάδαο. 

15% 

 
3.5.3 ΦΑΚΔΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 
Ο θάθεινο "ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ" πεξηιακβάλεη ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά γηα ηελ 
εθηέιεζε ηνπ ππνέξγνπ, ε νπνία δηαηππψλεηαη νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο, ζε ΔΤΡΧ, ρσξίο 
ΦΠΑ θαη κε ΦΠΑ. 
Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα πξέπεη επί πνηλή απνθιεηζκνχ λα αλαθέξεη: 
i) Σελ θαη‟ απνθνπή ακνηβή ζε ΔΤΡΧ γηα θάζε ππεξεζία 
ii) Σνλ αλαινγνχληα Φφξν Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.) γηα θάζε ππεξεζία 
iii) Σελ θαη‟ απνθνπή ακνηβή ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. γηα θάζε ππεξεζία 
iv) Σελ ζπλνιηθή θαη‟ απνθνπή ακνηβή ζε ΔΤΡΧ 
v) Σνλ ζπλνιηθφ αλαινγνχληα Φφξν Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.) 
vi) Σελ ζπλνιηθή θαη‟ απνθνπή ακνηβή ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 
vii) Σελ αλαθνξά φηη ζηελ αλσηέξσ ακνηβή ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα πάζεο θχζεσο έμνδα πνπ 
πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθηέιεζε ηνπ ππνέξγνπ (ακνηβέο πξνζσπηθνχ, εξγνδνηηθέο εηζθνξέο, 
δαπάλεο κεηαθίλεζεο, δηακνλήο θιπ.). 
 
Τπελζπκίδεηαη φηη νη αλαιπηηθνί πίλαθεο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο (κέξνο Γ ηεο παξνχζεο 
δηαθήξπμεο), ρσξίο φκσο ηηκέο, ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζνχλ, επί πνηλή απνθιεηζκνχ ηνπ 
ζπλφινπ ηεο πξνζθνξάο θαη ζηελ ηερληθή πξνζθνξά. 
 
 
 
3.6 ΣΙΜΔ ΠΡΟΦΟΡΧΝ – ΝΟΜΙΜΑ 
 
1. Οη ηηκέο ησλ πξνζθνξψλ γηα ηηο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο ζα εθθξάδνληαη ζε Δπξψ. 

Πξνζθνξέο πνπ δελ δίλνπλ ηηο ηηκέο ζε ΔΤΡΧ ή πνπ θαζνξίδνπλ ζρέζε ΔΤΡΧ πξνο μέλν 
λφκηζκα ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 
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2. ηηο ηηκέο ζα πεξηιακβάλνληαη νη ηπρφλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε λφκηκε 
επηβάξπλζε πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, εθηφο απφ ηνλ ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ ζα 
δίδεηαη ζε μερσξηζηή ζηήιε, ζε πεξίπησζε δε πνπ αλαθέξεηαη εζθαικέλνο ΦΠΑ απηφο ζα 
δηνξζψλεηαη απφ ηελ ππεξεζία. 

 

3. Ζ αλαγξαθή ηεο ηηκήο ζε ΔΤΡΧ, κπνξεί λα γίλεηαη κε δχν ή θαη πεξηζζφηεξα δεθαδηθά 
ςεθία (άλεπ νξίνπ), εθφζνλ ρξεζηκνπνηείηαη ζε ελδηάκεζνπο ππνινγηζκνχο. Σν γεληθφ 
ζχλνιν ζηξνγγπινπνηείηαη ζε δπν δεθαδηθά ςεθία, πξνο ηα άλσ εάλ ην ηξίην δεθαδηθφ 
ςεθίν είλαη ίζν ή κεγαιχηεξν ηνπ πέληε θαη πξνο ηα θάησ εάλ είλαη κηθξφηεξν ηνπ πέληε. 

 

4. Απφ ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά πξέπεη λα πξνθχπηεη ζαθψο ε ηηκή κνλάδαο γηα θάζε είδνο 
εμνπιηζκνχ, ινγηζκηθνχ θαη θάζε ηχπν πξνζθεξφκελεο ππεξεζίαο. Τπεξεζία ή πξντφλ ην 
νπνίν αμηνινγήζεθε θαηά ηελ ηερληθή πξνζθνξά θαη δελ αλαθέξεηαη ζηελ νηθνλνκηθή 
πξνζθνξά ή αλαθέξεηαη ρσξίο ηηκή, ζεσξείηαη φηη πξνζθέξεηαη κε κεδεληθή αμία. 

 

5. ε πεξίπησζε πνπ ν πξνζθέξσλ θάλεη έθπησζε, νη ηηκέο πνπ ζα αλαθέξνληαη ζηνπο 
πίλαθεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο γηα θάζε ππεξεζία ή πξντφλ ζα είλαη νη ηειηθέο ηηκέο κεηά 
ηελ έθπησζε. Δπίζεο δελ επηηξέπνληαη ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζπλνιηθέο εθπηψζεηο ζε 
επί επηκέξνπο αζξνίζκαηα ή επί ηνπ ζπλνιηθνχ ηηκήκαηνο ηεο πξνζθνξάο. 

 

6. Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή ή δελ δίδεηαη 
εληαία ηηκή γηα νιφθιεξε ηελ πξνζθεξφκελε πνζφηεηα είδνπο ή ππεξεζίαο, ε πξνζθνξά 
απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

 

7. Πξνζθνξέο πνπ ζέηνπλ φξν αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκήο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 
 

8. Ζ ηηκή ηεο πξνζθνξάο δελ ππφθεηηαη ζε κεηαβνιή θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο. 
ε πεξίπησζε πνπ δεηεζεί παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, νη 
δηαγσληδφκελνη δελ δηθαηνχληαη, θαηά ηελ γλσζηνπνίεζε ηεο ζπγθαηάζεζήο ηνπο, λα 
ππνβάιινπλ λέν πίλαθα νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο. 

 

9. Δάλ ζην δηαγσληζκφ νη πξνζθεξφκελεο ηηκέο είλαη αζπλήζηζηα ρακειέο (βι. 4.2.4), ζα 
εμεηάδνληαη ιεπηνκεξψο νη πξνζθνξέο πξηλ ηελ έθδνζε απφθαζεο θαηαθχξσζεο. Γηα ηνλ 
ζθνπφ απηφ ζα δεηείηαη απφ ηνλ ππνςήθην αλάδνρν έγγξαθε αηηηνιφγεζε ηεο αλάιπζεο ηεο 
νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 55 ηεο Οδεγίαο 2004/18. 
Δάλ θαη κεηά ηελ παξνρή ηεο αλσηέξσ αηηηνιφγεζεο νη πξνζθεξφκελεο ηηκέο θξηζνχλ σο 
αζπλήζηζηα ρακειέο, ε πξνζθνξά ζα απνξξίπηεηαη. 

 

10. Ζ ζπλνιηθή ηηκή ρσξίο ΦΠΑ είλαη απηή πνπ ζα ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηε ζχγθξηζε ησλ 
πξνζθνξψλ. 

 

11. Πξνζθνξέο πνπ νη ηηκέο ηνπο ππεξβαίλνπλ ηελ πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε απνξξίπηνληαη. 
 

12. Γηα ηελ αλάιπζε ησλ ηηκψλ ηεο πξνζθνξάο ηνπο νη ππνςήθηνη αλάδνρνη είλαη 
ππνρξεσκέλνη λα ζπκπιεξψζνπλ ηνπο ΠΗΝΑΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ φπσο 
θαζνξίδνληαη ζην «Μέξνο Γ: Πίλαθεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο» 
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3.7 ΣΟΠΟ & ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 
 
Οη πξνζθνξέο είλαη δπλαηφ: 
 
I. λα ππνβάιινληαη ζηελ έδξα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, Αγξάθσλ 3-5, 15123, Μαξνχζη, έσο θαη 
ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ, είηε 
 
II. λα απνζηέιινληαη ζηελ παξαπάλσ δηεχζπλζε κε νπνηνδήπνηε ηξφπν θαη λα 
παξαιακβάλνληαη κε απφδεημε κε ηελ πξνυπφζεζε φκσο φηη ζα έρνπλ παξαιεθζεί απφ ηελ 
αλαζέηνπζα αξρή κέρξη ηελ πξνεγνχκελε εκέξα απφ απηήλ ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 
Δθφζνλ νη πξνζθνξέο απνζηαινχλ ζηελ ππεξεζία δηελέξγεηαο κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ζα 
πξέπεη λα θέξνπλ ηελ έλδεημε «ΝΑ ΜΖΝ ΑΝΟΗΥΘΔΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ Ή ΣΖ 
ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ» 
 
Ζ ππεξεζία δηελέξγεηαο δελ αλαιακβάλεη θακία επζχλε γηα ηπρφλ θαζπζηέξεζε, απφ 
νπνηαδήπνηε αηηία, ζηελ άθημε ησλ πξνζθνξψλ πνπ απνζηέιινληαη κε ηνλ σο άλσ (πεξίπησζε 
ΗΗ) ηξφπν. 
 
Πξνζθνξέο πνπ είηε ππνβιήζεθαλ κεηά ηελ νξηζκέλε ζχκθσλα κε ηε δηαθήξπμε εκεξνκελία θαη 
ψξα, είηε δελ έθζαζαλ έγθαηξα ζηελ ππεξεζία δηελέξγεηαο δελ ζα ιακβάλνληαη ππφςε θαη ζα 
επηζηξέθνληαη ζηνπο πξνζθέξνληεο ρσξίο λα απνζθξαγηζηνχλ. 
 

Άξζξν 4. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

 
4.1 ΑΠΟΦΡΑΓΙΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

 
Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη δεκφζηα απφ ηελ επηηξνπή αμηνιφγεζεο ηνπ 
δηαγσληζκνχ. Ζ επηηξνπή πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ησλ 
πξνζθνξψλ ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη απφ ηε δηαθήξπμε. 
 
Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ζηελ επηηξνπή κεηά ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο 
δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά παξαδίδνληαη ζηελ ππεξεζία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ γηα 
επηζηξνθή, σο εθπξφζεζκεο. 
 
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία έρνπλ ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ πξνζθέξνληνο ή/θαη ν 
αληίθιεηνο ή άιινο εμνπζηνδνηεκέλνο εθπξφζσπνο απηνχ ζχκθσλα θαη κε ηα πξνβιεπφκελα 
απφ ηε παξνχζα δηαθήξπμε. Οη δηθαηνχκελνη λα παξεπξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο 
ησλ πξνζθνξψλ ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην δηαγσληζκφ. 
 
Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη κε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία: 
 

1. Απνζθξαγίδεηαη ν εληαίνο θάθεινο, ν θάθεινο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαζψο θαη ν 
θάθεινο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, κνλνγξάθνληαη δε απφ ηελ επηηξνπή αμηνιφγεζεο ηνπ 
δηαγσληζκνχ φια ηα πξσηφηππα ζηνηρεία ησλ θαθέισλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη θαθέισλ 
ηερληθψλ πξνζθνξψλ θαηά θχιιν (εθηφο ησλ ηερληθψλ θπιιαδίσλ). 
 

2. Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά κνλνγξάθνληαη, 
θαη αθνχ ζθξαγηζζνχλ απφ ηελ επηηξνπή θπιάζζνληαη. Δηδηθφηεξα νη θάθεινη 
νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ηνπνζεηνχληαη ζε λέν εληαίν θάθειν ν νπνίνο επίζεο 
ζθξαγίδεηαη, ππνγξάθεηαη απφ ηελ επηηξνπή θαη θπιάζζεηαη. 
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3. Ζ επηηξνπή αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ θαηαγξάθεη ηνπο πξνζθέξνληεο ζε πξαθηηθφ 

ην νπνίν ππνγξάθεη. 
 
Καηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ 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 επηηξνπή. Ζ εμέηαζε ησλ αληηγξάθσλ ησλ πξνζθνξψλ ζα 
γίλεη ρσξίο απνκάθξπλζή ηνπο απφ ην ρψξν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαη ρσξίο λα επηηξέπεηαη ε 
θσηναληηγξαθή. 
 
Σημείωζη: 
 
Ζ αξκφδηα επηηξνπή ειέγρεη ηα νπηηθά κέζα (CDs-DVDs) πνπ πεξηέρνπλ ηα ειεθηξνληθά αξρεία 
ησλ ηερληθψλ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ αλαθνξηθά κε: 
 

• ην θαηά πφζνλ είλαη αλαγλψζηκα θαη κε επαλεγγξάςηκα. 
 

• νπνηαδήπνηε άιιε παξάιεηςε πνπ ππνπέζεη ζηελ αληίιεςή ηεο. 
 
ε πεξίπησζε πνπ παξνπζηαζηεί πξφβιεκα ζε θάπνην νπηηθφ κέζν (CD-DVD) απηφ 
επηζηξέθεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ην πξνζθφκηζε, ν νπνίνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα 
πξνζθνκίζεη λέν, ζχκθσλα κε ηηο πξναλαθεξζείζεο απαηηήζεηο ηεο δηαθήξπμεο, εληφο δχν (2) 
εκεξψλ απφ ηελ κε απφδεημε παξαιαβήο, έγγξαθε ελεκέξσζε ηνπ. 
 
4.2 ΑΞΙΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 
 
Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ πνπ ππνβιήζεθαλ ζα αθνινπζεζνχλ ηα ζηάδηα θαη νη 
δηαδηθαζίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηε ζπλέρεηα: 
 

4.2.1 ΔΛΔΓΥΟ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΖΣΙΚΧΝ ΤΜΜΔΣΟΥΖ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΖΖ ΣΔΥΝΙΚΧΝ 
ΠΡΟΦΟΡΧΝ 
 

Μεηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ, ε επηηξνπή αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ ειέγρεη ηελ 
νξζφηεηα θαη ηελ πιεξφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ έρνπλ ππνβιεζεί θαζψο θαη ησλ 
εγγπήζεσλ ζπκκεηνρήο. Δπίζεο ζ‟ απηφ ην ζηάδην θξίλεηαη θαη ε ηθαλνπνίεζε ησλ θξηηεξίσλ 
ηερληθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηθαλφηεηαο ησλ ππνςεθίσλ (παξ. 2.2.1). 
 
ηε ζπλέρεηα ε επηηξνπή αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ αμηνινγεί ηηο ηερληθέο πξνζθνξέο, 
πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο 
δηαθήξπμεο. Ζ βαζκνιφγεζε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα 
θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο, φπσο απηφο παξνπζηάδεηαη ζηε ζπλέρεηα. 
 
Όια ηα επηκέξνπο θξηηήξηα βαζκνινγνχληαη απηφλνκα κε βάζε ηνπο 100 βαζκνχο. 
 
Ζ βαζκνινγία ησλ επί κέξνπο θξηηεξίσλ ησλ πξνζθνξψλ είλαη 100 βαζκνί γηα ηηο πεξηπηψζεηο 
πνπ θαιχπηνληαη φιεο νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. Ζ βαζκνινγία απηή απμάλεηαη έσο 110 βαζκνχο 
φηαλ ππεξθαιχπηνληαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. 
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Ζ 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. 
 
Ζ επηηξνπή αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ δηαβηβάδεη ηα πξαθηηθά ηεο ζην αξκφδην φξγαλν ηνπ 
ΚΔΔΛΠΝΟ ην νπνίν απνθαίλεηαη ζρεηηθά θαη κε κέξηκλα ηεο γλσζηνπνηείηαη ζηνπο ππνςήθηνπο 
αλαδφρνπο ε απφθαζε ηεο. 
 

4.2.2 ΠΙΝΑΚΑ ΚΡΙΣΖΡΙΧΝ ΑΞΙΟΛΟΓΖΖ 
Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ ζα ιεθζνχλ ππφςε ηα παξαθάησ θξηηήξηα κε ηνπο 
αληίζηνηρνπο ζπληειεζηέο βαξχηεηαο: 
Πίλαθαο Α (Κξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηερληθψλ πξνζθνξψλ) 
 

α/α 
 

Κξηηήξηα αμηνιφγεζεο 
 

πληειεζηήο βαξχηεηαο (%) 
 

ΚΑ_1. 
 

Μεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε πινπνίεζεο 
ππνέξγνπ 

70 

 
ΚΑ_1.1. 
 

αθήλεηα θαη πιεξφηεηα ηεο δνκήο ηεο ηερληθήο 

πξνζθνξάο. Καηαλφεζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ 

ππνέξγνπ 

20 

 
ΚΑ_1.2. 
 

Σεθκεξίσζε ηεο θαηαιιειφηεηαο θαη αμηνπηζηίαο 
ηεο πξνηεηλφκελεο κεζνδνινγίαο θαη ησλ κέζσλ 
γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ. 
Γηαζθάιηζε πνηφηεηαο παξερφκελσλ 
ππεξεζηψλ απφ ηνλ αλάδνρν. 

 

20 

 
ΚΑ_1.3. 
 

Καηαιιειφηεηα ηεο πεξηγξαθήο, αλάιπζεο θαη 
εμεηδίθεπζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ 
παξαδνηέσλ ηνπ ππνέξγνπ. αθέο θαη 
ξεαιηζηηθφ ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ηνπ 
ππνέξγνπ 

30 

 
ΚΑ_2. 
 

Οκάδα έξγνπ. Οξγάλσζε πινπνίεζεο, 
ιεηηνπξγίαο θαη δηνίθεζεο έξγνπ. 
 

30 

ΚΑ_2.1. 
 

ρήκα νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο ηνπ ππνέξγνπ. 
15 

 
ΚΑ_2.2. 
 
 

χλζεζε ησλ εηδηθνηήησλ ηεο νκάδαο γηα ηελ 
θάιπςε ηνπ ππνέξγνπ. Δμεηδίθεπζε, βαζκφο 
εκπινθήο θαη ζπλνιηθή απαζρφιεζε ησλ κειψλ 
ηεο νκάδαο. 

15 

ΤΝΟΛΟ 100 
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4.2.3 ΔΠΔΞΖΓΖΖ ΚΡΙΣΖΡΙΧΝ ΣΔΥΝΙΚΖ ΑΞΙΟΛΟΓΖΖ 
 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί εκθαλίδνληαη παξάγνληεο (ζηνηρεία) ηα νπνία ζα ιεθζνχλ ππφςε 
θαηά ηελ βαζκνιφγεζε ησλ βαζηθψλ θξηηεξίσλ ηνπ πίλαθα Α: Δ 
 
Πίνακας Β (Παπάγονηερ πος λαμβάνονηαι ςπότη για ηη βαθμολόγηζη ηυν κπιηηπίυν 
αξιολόγηζηρ Τεσνικών πποζθοπών) 
 

 Δπηκέξνπο αλάιπζε θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο 
 

ΚΑ_1 
 

Μεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε πινπνίεζεο ππνέξγνπ 
 

ΚΑ_1.1. 
 

αθήλεηα θαη πιεξφηεηα ηεο δνκήο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο. Καηαλφεζε ησλ 
απαηηήζεσλ ηνπ ππνέξγνπ 
 

 ην θξηηήξην απηφ ζα αμηνινγεζνχλ: 

 Ζ ζαθήλεηα θαη πιεξφηεηα ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ζε ζρέζε κε ηηο 
απαηηήζεηο ηεο δηαθήξπμεο 

 Ζ πεξηγξαθή ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ ππνέξγνπ απφ ηνλ 
πξνζθέξνληα θαη ν ηξφπνο ηεθκεξίσζεο ηεο θαηαλφεζεο ηνπ θαη ησλ 
απαηηήζεψλ ηνπ 

 Κάζε άιιν ζηνηρείν πνπ ν πξνζθέξσλ παξνπζηάδεη ζηελ ηερληθή ηνπ 
πξνζθνξά, ην νπνίν θαηά ηελ θξίζε ηνπ ζπκβάιιεη ζηελ 
απνζαθήληζε θαη πιεξφηεηα ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο αιιά θαη ζηελ 
θαηαλφεζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ ππνέξγνπ 

ΚΑ_1.2. 
 

Σεθκεξίσζε ηεο θαηαιιειφηεηαο θαη αμηνπηζηίαο ηεο πξνηεηλφκελεο 
κεζνδνινγίαο θαη ησλ κέζσλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ. Γηαζθάιηζε 
πνηφηεηαο παξερφκελσλ ππεξεζηψλ απφ ηνλ αλάδνρν. 
 

 ην θξηηήξην απηφ ζα αμηνινγεζνχλ : 

 Ζ θαηαιιειφηεηα ηεο κεζνδνινγίαο πινπνίεζεο ηνπ ππνέξγνπ 

 Ζ κεζνδνινγία θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ν πξνζθέξσλ ζθνπεχεη λα 
πινπνηήζεη ην ππνέξγν 

 Ζ κεζνδνινγία θαη ηα εξγαιεία δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ηνπ 
ππνέξγνπ πνπ πξνηίζεηαη λα αθνινπζήζεη ν πξνζθέξσλ. 

ΚΑ_1.3. 
 

Καηαιιειφηεηα ηεο πεξηγξαθήο, αλάιπζεο θαη εμεηδίθεπζεο ησλ 
δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ παξαδνηέσλ ηνπ ππνέξγνπ. αθέο θαη ξεαιηζηηθφ 
ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ηνπ ππνέξγνπ 
 

v ην θξηηήξην απηφ ζα αμηνινγεζνχλ : 

 Ζ θαηαιιειφηεηα ηεο πεξηγξαθήο, αλάιπζεο θαη εμεηδίθεπζεο 
θαζελφο εθ ησλ παξαδνηέσλ θαζψο θαη ησλ επηκέξνπο δξάζεσλ θαη 
ελεξγεηψλ πνπ ζα απαηηεζνχλ γηα ηελ πινπνίεζε θαζελφο εμ‟ απηψλ 

 Ζ νινθιεξσκέλε θάιπςε ηνπ ζπλφινπ ησλ παξαδνηέσλ θαη ε κεηαμχ 
ηνπο δηάξζξσζε γηα ηελ επηηπρή θάιπςε ηνπ ζπλφινπ ηνπ ππνέξγνπ 

 Ζ παξνπζίαζε ηνπ αλαιπηηθνχ ρξνλνδηαγξάκκαηνο πινπνίεζεο ηνπ 
ππνέξγνπ θαη ε ξεαιηζηηθή εθηίκεζε ησλ ρξνληθψλ θαη δηαδηθαζηηθψλ 
αιιεινπρηψλ κεηαμχ ησλ επηκέξνπο εξγαζηψλ. 
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ΚΑ_2. 
 

Οκάδα έξγνπ. Οξγάλσζε πινπνίεζεο, ιεηηνπξγίαο θαη δηνίθεζεο 
ππνέξγνπ. 
 

ΚΑ_2.1. 
 

ρήκα νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο ηνπ ππνέξγνπ. 
 

 ην θξηηήξην απηφ ζα αμηνινγεζνχλ : 

 Ζ πξνηεηλφκελε δνκή ηεο νκάδαο έξγνπ θαη ν ηξφπνο νξγάλσζήο ηεο 

 Σν πξνηεηλφκελν ζρήκα δηνίθεζεο ηνπ ππνέξγνπ θαη νη ηξφπνη 
επηθνηλσλίαο 

ΚΑ_2.2. 
 

χλζεζε ησλ εηδηθνηήησλ ηεο νκάδαο γηα ηελ θάιπςε ηνπ ππνέξγνπ. 

Δμεηδίθεπζε, βαζκφο εκπινθήο θαη ζπλνιηθή απαζρφιεζε ησλ κειψλ ηεο 

νκάδαο. 

 

 ην θξηηήξην απηφ ζα αμηνινγεζνχλ : 

 Σα πξνζφληα, ε επάξθεηα θαη ε θαηαιιειφηεηα ηνπ ππεχζπλνπ θαη 
ηνπ αλαπιεξσηή ηεο νκάδαο έξγνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ην βαζκφ 
εκπινθήο ηνπο (κε βάζε ηνπο πξνζθεξφκελνπο αλζξσπνκήλεο, ηε 
ζπκκεηνρή ζηηο επηκέξνπο εξγαζίεο θηι.) 

 Σα πξνζφληα, ε επάξθεηα θαη ε θαηαιιειφηεηα ησλ ζηειερψλ ηεο 
νκάδαο έξγνπ θαη ηνπ ινηπνχ βνεζεηηθνχ θαη ππνζηεξηθηηθνχ 
πξνζσπηθνχ ζε ζπλδπαζκφ κε ην βαζκφ εκπινθήο ηνπο (κε βάζε 
ηνπο πξνζθεξφκελνπο αλζξσπνκήλεο, ηε ζπκκεηνρή ζηηο επηκέξνπο 
εξγαζίεο θηι.) 

 Ο ζπλνιηθφο ρξφλνο απαζρφιεζεο ηεο νκάδαο γηα ηελ πινπνίεζε 
ηνπ ππνέξγνπ 

 
 

4.2.4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΑΞΙΟΛΟΓΖΖ 
 

Οη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ζα απνζθξαγηζζνχλ κεηά ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο έγθξηζεο ηεο 
δηαδηθαζίαο ηερληθήο αμηνιφγεζεο απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή. 
 
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 
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 ππεξεζία δηελέξγεηαο 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 επηηξνπή αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ ζα 
ειέγμεη ην πεξηερφκελν ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηνλ βαζκφ 
ζηνλ νπνίν αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο δηαθήξπμεο. 
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ε πεξίπησζε πνπ ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά θαίλεηαη αζπλήζηζηα ρακειή ηεο 
πξνυπνινγηζζείζαο αμίαο ηνπ ππνέξγνπ, ζα δεηείηαη απφ ηνλ ππνςήθην αλάδνρν έγγξαθε 
αηηηνιφγεζε ηεο αλάιπζεο ηεο νηθνλνκηθήο ηνπ πξνζθνξάο ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην 
άξζξν 55 ηεο Οδεγίαο 2004/18. 
 
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο νηθνλνκηθήο αμηνιφγεζεο, ε επηηξνπή αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ 
ζα θαηαηάμεη ηηο πξνζθνξέο ζε ζπγθξηηηθφ πίλαθα, θαηά θζίλνπζα ζεηξά ηνπ ηειηθνχ βαζκνχ 
ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν πνπ πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά παξαθάησ. ηε ζπλέρεηα ε επηηξνπή 
γλσζηνπνηεί ζηνπο ππνςήθηνπο αλαδφρνπο ηελ απφθαζή ηεο ζρεηηθά κε ηελ θαηάηαμε ησλ 
πξνζθνξψλ. 
 

4.2.5 ΜΔΘΟΓΟ ΑΞΙΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 
 

Ζ αμηνιφγεζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. Γηα ηελ επηινγή ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο απφ νηθνλνκηθή άπνςε 
πξνζθνξάο ζα αθνινπζεζεί ε παξαθάησ δηαδηθαζία: 
Έιεγρνο θαη αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο 
Αμηνιφγεζε θαη βαζκνιφγεζε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ γηα φζεο πξνζθνξέο δελ έρνπλ 
απνξξηθζεί θαηά ηνλ έιεγρν θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 
Αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ γηα φζεο πξνζθνξέο δελ έρνπλ απνξξηθζεί ζε 
πξνεγνχκελν ζηάδην ηεο αμηνιφγεζεο 
Καηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ γηα ηελ ηειηθή επηινγή ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο απφ νηθνλνκηθήο 
άπνςεο πξνζθνξάο κε βάζε ηνλ αθφινπζν ηχπν: 
 
Λi = 0,80* (Βi/Bmax) + 0,20* (K min/Ki) 
 
φπνπ: 
 
Βi ε ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο i 
 
Βmax ε ζπλνιηθή βαζκνινγία πνπ έιαβε ε θαιχηεξε ηερληθή πξνζθνξά 
 
Κi ην ζπλνιηθφ θφζηνο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ) ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο i 
 
Kmin ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο κε ηε κηθξφηεξε ηηκή 
(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ) 
 
Λi ε ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο πξνζθνξάο, ε νπνία ζηξνγγπινπνηείηαη ζηα δχν δεθαδηθά 
 
Δπηθξαηέζηεξε είλαη ε πξνζθνξά κε ηε κεγαιχηεξε ζπλνιηθή βαζκνινγία (Λi). 
 
ε θάζε ζηάδην ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ε αξκφδηα επηηξνπή ζπληάζζεη πξαθηηθά 
ζηα νπνία ηεθκεξηψλεη ηελ απνδνρή ή ηελ απφξξηςε ησλ πξνζθνξψλ θαη ηε βαζκνιφγεζε 
ησλ ηερληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, ηα νπνία παξαδίδεη ζην αξκφδην φξγαλν ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο ζε δχν (2) αληίηππα. 
 
Ο δηαγσληζκφο θαηαθπξψλεηαη ζηνλ ππνςήθην πνπ έρεη ππνβάιιεη ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα 
απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά θαη αθνχ έρεη πξνεγεζεί ε δηαδηθαζία πνπ αλαθέξεηαη 
ζηελ παξάγξαθν 2.2.3 ηεο δηαθήξπμεο. 
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4.2.6 ΑΞΙΟΛΟΓΖΖ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΖΣΙΚΧΝ ΚΑΣΑ ΣΟ ΣΑΓΙΟ ΣΖ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ – 
ΟΛΟΚΛΖΡΧΖ ΑΞΙΟΛΟΓΖΖ 
 

Μεηά ηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ θαη ηελ αλάδεημε απηνχ ζηνλ νπνίν 
πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, ν πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, 
εληφο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζ‟ 
απηφλ, κε βεβαίσζε παξαιαβήο ή ζχκθσλα κε ην Ν. 2672/1998 (Α΄290), νθείιεη λα ππνβάιεη, ζε 
ζθξαγηζκέλν θάθειν ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.3 
ηεο παξνχζεο. (Ο θάθεινο ππνβάιιεηαη κε ηε δηαδηθαζία πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 
2.2.3.). 
 
Ζ επηηξνπή αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηελ απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη απφ ηελ πξναλαθεξφκελε έγγξαθε 
εηδνπνίεζε, κνλνγξάθνληαη δε θαη ζθξαγίδνληαη απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή φια ηα πξσηφηππα 
ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ θαηά θχιιν. Όζνη δηθαηνχληαη λα παξεπξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία 
απνζθξάγηζεο ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ιακβάλνπλ γλψζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ 
θαηαηέζεθαλ. 
 
Ζ επηηξνπή ειέγρεη ηελ νξζφηεηα θαη ηελ πιεξφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ησλ εγγξάθσλ πνπ 
ππνβιήζεθαλ απφ ηνλ πξνζθέξνληα ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε θαη ζηε 
ζπλέρεηα δηαβηβάδεη ην πξαθηηθφ ηεο ζην αξκφδην φξγαλν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ην νπνίν 
απνθαίλεηαη κε ζρεηηθή ηνπ απφθαζε θαη κε κέξηκλά ηνπ γλσζηνπνηείηαη ζηνπο πξνζθέξνληεο ε 
απφθαζή ηνπ. 
 
ε πεξίπησζε πνπ ν πξνζθέξσλ ν νπνίνο πξνζθέξεη ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή 
άπνςε πξνζθνξά δελ πξνζθνκίζεη εγθαίξσο θαη πξνζεθφλησο έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα 
έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.3, ε θαηαθχξσζε γίλεηαη 
ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ πξνζθέξεη ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή 
άπνςε πξνζθνξά. 
 
ε πεξίπησζε πνπ θαη απηφο δελ πξνζθνκίζεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη 
δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απαηηνχληαη θαηά ηα αλσηέξσ, ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ 
πξνζθέξνληα κε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά θαη 
νχησ θαζ‟ εμήο. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζθνκίζεη, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο 
θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ αλσηέξσ, έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηα 
νπνία απαηηνχληαη, ν δηαγσληζκφο καηαηψλεηαη. 
 
ηηο πεξηπηψζεηο απηέο φηαλ ν πξνζθέξσλ ππνβάιιεη ςεπδή ή αλαθξηβή ππεχζπλε δήισζε ησλ 
πεξηπηψζεσλ ΗΗ θαη ΗΗΗ ηεο 2.2.1 ή ν ππφρξενο πξνο ηνχην πξνζθέξσλ δελ πξνζθνκίζεη εγθαίξσο 
θαη πξνζεθφλησο θαηά ην ζηάδην ηεο θαηαθχξσζεο έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη 
δηθαηνινγεηηθά ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3, θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ δεκνζίνπ ε εγγχεζε 
ζπκκεηνρήο ηνπ. 
 
ε πεξίπησζε χπαξμεο ελζηάζεσλ ε επηηξνπή αμηνιφγεζεο ελζηάζεσλ απνθαίλεηαη γηα ην 
παξαδεθηφ ή κε απηψλ θαη εηζεγείηαη γηα ηηο λφκηκεο ελέξγεηεο. 
 
Γηα ηα απνηειέζκαηα ηνπ ζηαδίνπ ηεο αμηνιφγεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαη ηνπ 
ζηαδίνπ ηνπ ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ εθδίδεηαη 
κηα εληαία απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία γλσζηνπνηείηαη ζε 
φινπο ηνπο ππνςήθηνπο αλαδφρνπο κε κέξηκλά ηεο 
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4.3 ΑΠΟΡΡΙΦΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

 
Πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε ζε θάζε κία ή ζε πεξηζζφηεξεο απφ ηηο θάησζη 
πεξηπηψζεηο: 
 

1. Έιιεηςε νπνηνπδήπνηε δηθαηνινγεηηθνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.1 . 
 

2. Έιιεηςε πιήξνπο θαη αηηηνινγεκέλεο ηεθκεξίσζεο ηεο θάιπςεο ησλ ειάρηζησλ 
πξνυπνζέζεσλ ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ (παξάγξαθνο 2.2.2) . 

 
3. Με έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα πξνζθφκηζε δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3. 

 
4. Πξνζθνξά κε ρξφλν πινπνίεζεο κεγαιχηεξν απφ ηνλ πξνβιεπφκελν ζηε δηαθήξπμε. 

 
5. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο ηεο κηθξφηεξν απφ ηνλ δεηνχκελν ηεο δηαθήξπμεο. 

 
6. Πξνζθνξά πνπ είλαη αφξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο ή είλαη ππφ αίξεζε. 

 
7. Πξνζθνξά πνπ παξνπζηάδεη απνθιίζεηο απφ απαξάβαηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο. 

 
8. Πξνζθνξά ζηελ νπνία δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή. 

 
9. Πξνζθνξά πνπ ην ζπλνιηθφ ηεο ηίκεκα ππεξβαίλεη ηελ πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε ηνπ 

ππνέξγνπ. 
 

10. Αζπλήζηζηα ρακειή νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηεο πξνυπνινγηζζείζαο αμίαο ηνπ ππνέξγνπ 
γηα ην νπνίν ππνβάιιεηαη ε πξνζθνξά. ηελ πεξίπησζε απηή ζα δεηείηαη απφ ηνλ 
ππνςήθην αλάδνρν έγγξαθε αηηηνιφγεζε ηεο αλάιπζεο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο. 
Δάλ θαη κεηά ηελ παξνρή ηεο αλσηέξσ αηηηνιφγεζεο νη πξνζθεξφκελεο ηηκέο θξηζνχλ σο 
αζπλήζηζηα ρακειέο ε πξνζθνξά ζα απνξξίπηεηαη. 

 
11. Γηα νπνηνλδήπνηε άιιν ηπρφλ ιφγν πνπ απνξξέεη απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε. 

 

Άξζξν 5. ΟΛΟΚΛΖΡΧΖ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

 
5.1 ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 
 
Ζ αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ γίλεηαη εγγξάθσο πξνο ηνλ επηιεγέληα απφ 
ηελ αλαζέηνπζα αξρή. 
 
5.1.1 ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΜΔΡΟΤ ΤΠΟΔΡΓΟΤ 
 

5.1.2 ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΜΑΣΑΙΧΖ 
 
Ζ αλαζέηνπζα αξρή, κεηά απφ ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ηεο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο ηνπ 
δηαγσληζκνχ, δηαηεξεί ην δηθαίσκα: 
 
α. λα απνθαζίζεη ηε καηαίσζε, αθχξσζε ή δηαθνπή ηνπ δηαγσληζκνχ 
 



 

 

43 

β. λα απνθαζίζεη ηε καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ επαλάιεςή ηνπ κε ηξνπνπνίεζε ή κε 
ησλ φξσλ θαη ησλ πξνδηαγξαθψλ ηεο δηαθήξπμεο 
 
γ. λα απνθαζίζεη ηε καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη λα πξνζθχγεη ζηε δηαδηθαζία ηεο 
δηαπξαγκάηεπζεο, εθ‟ φζνλ ηζρχνπλ νη πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο 
πεξί δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 
 
ε πεξίπησζε καηαίσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ, νη πξνζθέξνληεο δελ ζα έρνπλ δηθαίσκα 
απνδεκίσζεο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν. 
 
5.2 ΚΑΣΑΡΣΙΖ ΚΑΙ ΤΠΟΓΡΑΦΖ ΤΜΒΑΖ 
 
Ζ αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ γίλεηαη εγγξάθσο πξνο ηνλ επηιεγέληα απφ 
ηελ αλαζέηνπζα αξρή. 
 
Μεηά ηελ αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο θαηαξηίδεηαη ε ζρεηηθή ζχκβαζε ε νπνία ξπζκίδεη φιεο 
ηηο ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο θαηαθχξσζεο. 
 
Ζ ζχκβαζε θαηαξηίδεηαη αλαινγηθά ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα 23 & 24 ηνπ Π.Γ. 
118/2007. Σπρφλ ππνβνιή ζρεδίσλ ζχκβαζεο απφ ηνπο ππνςεθίνπο καδί κε ηηο πξνζθνξέο 
ηνπο, δε δεκηνπξγεί θακία δέζκεπζε γηα ηελ αλαζέηνπζα αξρή. 
 
Ζ ζχκβαζε πνπ πεξηιακβάλεη ιεπηνκεξψο φινπο ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ 
πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ θαζψο θαη ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ ζπκβαιιφκελσλ 
κεξψλ θαηαξηίδεηαη κε βάζε ηελ θαηαθχξσζε, ηελ πξνζθνξά, ηε δηαθήξπμε θαη ην Σερληθφ Γειηίν 
Πξνηεηλφκελεο Πξάμεο, θαηά θζίλνπζα ζεηξά ηεξαξρίαο θαη θαηηζρχεη απηψλ πιελ θαηαδήισλ 
ζθαικάησλ ή παξαδξνκψλ. 
 
Γηα ηηο αλάγθεο θαηάξηηζεο ησλ εηδηθψλ φξσλ θαη ιεπηνκεξεηψλ ηεο ζχκβαζεο, ν ππνςήθηνο 
αλάδνρνο ζα ζπλεξγαζηεί κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή. 
ε πεξίπησζε πνπ πηζαλνινγείηαη φηη θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα θαηάξηηζεο ηνπ ηειηθνχ θεηκέλνπ 
ηεο ζχκβαζεο ζα ιήμεη ε ηζρχο ηεο πξνζθνξάο ή ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο, ν ππνςήθηνο 
αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ έγθαηξε παξάηαζε ηεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο ηνπ θαηά ηνλ 
εθηηκνχκελν γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ θεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο απαηηνχκελν ρξφλν θαη ηελ 
παξάηαζε, γηα ηνλ ίδην ρξφλν, ηεο ηζρχνο ηεο εγγπεηηθήο ζπκκεηνρήο. 
 
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ εγγξάθνπ ηεο ζχκβαζεο θαη κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δέθα (10) 
εκεξψλ απφ ηελ αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο, ν ππνςήθηνο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα 
πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, πξνζθνκίδνληαο ηα πξνβιεπφκελα παξαζηαηηθά 
θαη εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο.  ηελ πεξίπησζε πνπ ν 
αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε, ε ππεξεζία επηβάιιεη ηηο πξνβιεπφκελεο 
ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο θπξψζεηο. 
 
Ζ ζχκβαζε ζα θαηαξηηζηεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα κε βάζε ηνπο φξνπο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε 
δηαθήξπμε θαη ηελ πξνζθνξά ηνπ ππνςήθηνπ αλαδφρνπ, ζα δηέπεηαη απφ ην ειιεληθφ δίθαην θαη 
δελ κπνξεί λα πεξηέρεη φξνπο αληίζεηνπο πξνο ην πεξηερφκελν ηεο παξνχζαο. 
 
Δπίζεο επίζεκε γιψζζα θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο ζχκβαζεο ζα είλαη ε ειιεληθή. Σν ζχλνιν ησλ 
εγγξάθσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε (εθζέζεηο, αλαιχζεηο, θιπ.) ζα ζπληάζζνληαη ζηελ 
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ειιεληθή γιψζζα. Δάλ ππάξμεη θφζηνο κεηαθξάζεσλ εγγξάθσλ ηνπ αλαδφρνπ, ην θφζηνο απηφ 
ζα βαξχλεη ηνλ αλάδνρν. 
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Άξζξν 6. ΒΑΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΤΜΒΑΖ 

 
6.1 ΔΦΑΡΜΟΣΔΟ ΓΙΚΑΙΟ 

 
Η Σύμβαζη διέπεηαι από ηο Ελληνικό δίκαιο και ηο Δίκαιο ηηρ Εςπυπαφκήρ Ένυζηρ. 

Η Αναθέηοςζα Απσή και ο Ανάδοσορ καηαβάλλοςν κάθε πποζπάθεια για ηη θιλική 

επίλςζη κάθε διαθοπάρ ζσεηικήρ με ηη Σύμβαζη πος μποπεί να πποκύτει μεηαξύ 

ηοςρ ή μεηαξύ ηηρ ΕΕΠΕ και ηος Αναδόσος ζσεηικά με ηην επμηνεία ή ηην εκηέλεζη ή 

ηην εθαπμογή ηηρ   

Σύμβαζηρ ή εξ’ αθοπμήρ ηηρ, ζύμθυνα με ηοςρ κανόνερ ηηρ καλήρ πίζηηρ και ηυν 

σπηζηών ζςναλλακηικών ηθών. 

Σε πεπίπηυζη πος δεν επιηεςσθεί θιλική επίλςζη ηηρ διαθοπάρ μέζα ζε σπονική 

πποθεζμία ηπιών (3) μηνών από ηην εμθάνιζη ηηρ διαθοπάρ, αςηή διεςθεηείηαι βάζει 

ηηρ Ελληνικήρ νομοθεζίαρ και απμόδια θα είναι ηα Δικαζηήπια ηηρ έδπαρ ηος 

ΚΕΕΛΠΝΟ. 

 
6.2 ΔΓΓΤΖΔΙ 
 
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 
Η 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. Καηά ηα 
ινηπά, ζρεηηθά κε ηηο εγγπήζεηο, ηζρχνπλ αλαινγηθά ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 25 ηνπ 
Π.Γ.(118/07) 
 
6.2.1 ΔΓΓΤΖΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 
 
Κάζε πξνζθνξά απηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ πξέπεη ππνρξεσηηθά θαη επί πνηλή 
απνθιεηζκνχ λα ζπλνδεχεηαη απφ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ηεο νπνίαο ην πνζφ ζα 
πξέπεη λα θαιχπηεη ζε € (ΔΤΡΧ) πνζνζηφ 5% ηεο ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζαο αμίαο 
(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.). πγθεθξηκέλα ην χςνο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο  
ζπκκεηνρήο είλαη: 6.762,70 €. 
 
Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρχεη γηα ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο κήλεο (4) κεηά ηε ιήμε ηνπ 
ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο. 
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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 ινηπνχο 
πξνζθέξνληεο κέζα ζε πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία αλαθνίλσζεο ηεο 
θαηαθχξσζεο πξνο ηνλ αλάδνρν. 
 

6.2.2 ΔΓΓΤΖΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΟΤ ΤΠΟΔΡΓΟΤ 
 
Ο αλάδνρνο 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 πνπ πξνζέθεξε γηα ην ππνέξγν, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 
ΦΠΑ. 
 
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή (πνζνηηθή θαη 
πνηνηηθή) παξαιαβή ηνπ ππνέξγνπ 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 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 ζχκβαζεο πξέπεη λα είλαη ανξίζηνπ ρξφλνπ, 
δειαδή ζα ηζρχεη κέρξη επηζηξνθήο ηεο ζηελ ηξάπεδα. 
 
ε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο 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, θεξχζζεηαη έθπησηνο, νπφηε ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο θαηαπίπηεη 
απηνδηθαίσο ππέξ ηνπ δεκνζίνπ. 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. 
 
6.3 ΓΙΑΓΙΚΑΙΔ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΤΠΟΔΡΓΟΤ 
 
6.3.1 ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΖΖ 
 
Σν ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα αληίζηνηρα θεθάιαηα ηεο 
παξνχζαο δηαθήξπμεο. 
 
Δλδεηθηηθφ ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ηνπ ππνέξγνπ παξνπζηάδεηαη ζην Μέξνο Β. «Σερληθή 
Πεξηγξαθή» ηεο παξνχζαο. Πξηλ ηελ έλαξμε πινπνίεζεο ηνπ ππνέξγνπ ν αλάδνρνο ζε 
ζπλεξγαζία κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζα νξηζηηθνπνηήζεη θαη ζα ππνβάιεη γηα έγθξηζε ην 
νξηζηηθφ ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ηνπ ππνέξγνπ. 
 
Ζ παξνρή επηκέξνπο ππεξεζηψλ απφ ηνλ αλάδνρν είλαη δπλαηφ λα κεηαβάιιεηαη ρξνληθά, κεηά 
απφ θνηλή ζπκθσλία κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ κεηαβάιιεηαη ην 
ζπλνιηθφ ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ηνπ ππνέξγνπ. 
 
6.3.2 ΜΔΣΑΘΔΖ ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑΣΟ 
 
Ζ αλαζέηνπζα αξρή δηαηεξεί κνλνκεξψο ην δηθαίσκα κεηάζεζεο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο 
πινπνίεζεο ηνπ ππνέξγνπ ή επί κέξνπο πξνβιεπφκελσλ ρξνληθψλ ζεκείσλ ή δξαζηεξηνηήησλ 
ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο, εάλ θξίλεη φηη απηφ επηβάιιεηαη. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ελεκεξψλεη 
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εγθαίξσο ηνλ αλάδνρν γηα ηελ δηαθνξνπνίεζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο σο πξνο ηε ζπγθεθξηκέλε 
δξαζηεξηφηεηα ζχκθσλα κε ην άξζξν 26 ηνπ ΠΓ118/2007. 
 
Ο αλάδνρνο δηθαηνχηαη λα δεηήζεη κεηάζεζε ηεο πξνζεζκίαο εθηέιεζεο ζηελ πεξίπησζε πνπ ε 
εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ή επί κέξνπο δξαζηεξηνηήησλ ηεο θαζπζηεξεί ή πξφθεηηαη λα 
θαζπζηεξήζεη γηα ιφγνπο πνπ δελ αλάγνληαη ζε πεξηνρέο επζχλεο ηνπ ή γηα ιφγνπο αλσηέξαο 
βίαο. ηελ πεξίπησζε απηή ν αλάδνρνο ζπλππνβάιιεη πιήξε θαη ιεπηνκεξή ζηνηρεία γηα ηελ 
ηεθκεξίσζε ηνπ αηηήκαηφο ηνπ θαη ην αίηεκα εμεηάδεηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ε νπνία 
απνθαζίδεη ζρεηηθά θαη εηδνπνηεί γξαπηψο ηνλ αλάδνρν. 
 
6.3.3 ΣΟΠΟ – ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΖ – ΠΑΡΑΛΑΒΖ 
 
Γηα ηελ παξάδνζε θαη παξαιαβή ηνπ ππνέξγνπ ηνπ αλαδφρνπ ηζρχνπλ ηα εμήο: 
 

1. Ο ηφπνο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεη ζηνπο ηφπνπο πνπ νξίδνληαη 
απφ ηελ πεξηγξαθή ηνπ ππνέξγνπ (Μέξνο Β΄ ηεο παξνχζαο). 

 
2. Ζ παξαιαβή ηνπ ππνέξγνπ ζα γίλεη απφ ηελ επηηξνπή παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο 

πνπ ζα ζπζηαζεί κε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. Οη παξαιαβέο ηνπ ππνέξγνπ 
πξνζδηνξίδνληαη απφ ηηο επηκέξνπο πξνβιεπφκελεο παξαδφζεηο ησλ ππεξεζηψλ, 
ζχκθσλα κε ην ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζήο ηνπ. 

 
3. Ο αλάδνρνο ζ' απηφ ην δηάζηεκα πξέπεη λα παξάζρεη θάζε δπλαηή πιεξνθνξία ή 

δηεπθξίληζε θαη λα δηεπθνιχλεη κε θάζε ηξφπν ην έξγν ηεο επηηξνπήο παξαθνινχζεζεο 
θαη παξαιαβήο. 

 
4. Ζ επηηξνπή παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο κπνξεί λα δηελεξγεί απξνεηδνπνίεηνπο 

δεηγκαηνιεπηηθνχο ειέγρνπο επί ηνπ ζπλφινπ ηνπ ππνέξγνπ ή κέξνπο απηνχ ζε 
νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο πνπ εθηειείηαη. 

 
5. Ζ δηαδηθαζία ησλ παξαιαβψλ πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα ζηάδηα: 

 
(α)  Ο αλάδνρνο θξνληίδεη λα ελεκεξψλεη εγγξάθσο έγθαηξα ηελ επηηξνπή παξαθνινχζεζεο 
θαη παξαιαβήο γηα θάζε παξάδνζή ηνπ. 

 
(β) ε πεξίπησζε πνπ ε επηηξνπή παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο δηαπηζηψζεη αηέιεηεο, 
ειιείςεηο ή παξεθθιίζεηο απφ ηηο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο ηηο γλσζηνπνηεί εγγξάθσο ζηνλ 
αλάδνρν ππνδεηθλχνληαο ηηο απαηηνχκελεο δηνξζψζεηο. Ζ επηηξνπή παξαθνινχζεζεο θαη 
παξαιαβήο εγθξίλεη ή απνξξίπηεη ην παξαδνηέν (ηκήκα ή φιν) ζπληάζζνληαο ζρεηηθφ 
πξαθηηθφ θαηάιιεια αηηηνινγεκέλν. 
(γ) Ο αλάδνρνο νθείιεη λα ζπκκνξθσζεί άκεζα πξνο ηηο ππνδείμεηο ηεο επηηξνπήο 
παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο. 
(δ) Ζ επηηξνπή παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο πξνβαίλεη ζε επαλέιεγρν γηα λα 
δηαπηζηψζεη αλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη ππνδείμεηο ηεο. Δάλ ν αλάδνρνο δελ ζπκκνξθσζεί 
πξνο ηηο ππνδείμεηο ηεο επηηξνπήο παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο, ηφηε ε επηηξνπή 
γλσζηνπνηεί ηελ θαηάζηαζε ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, πξνηείλνληαο θαη ηπρφλ θπξψζεηο πνπ 
πξέπεη λα ηνπ επηβιεζνχλ. 

 
- Αλ νη πξνβιεπφκελεο ππεξεζίεο ηνπ ππνέξγνπ δελ παξαδνζνχλ, κε ππαηηηφηεηα ηνπ 
αλαδφρνπ, ζχκθσλα κε ηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο, ηφηε ν αλάδνρνο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην 
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άξζξν 32 ηνπ ΠΓ 118/2007, φπσο απηφ ηζρχεη, ππνρξενχηαη λα θαηαβάιιεη σο πνηληθή ξήηξα 
πνζνζηφ δπν επί ηνηο εθαηφ (2%) ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο ππεξεζίαο πνπ δελ παξαδφζεθε 
ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ηε ζχκβαζε. ηνλ ηειηθφ θαζνξηζκφ ηνπ 
πξναλαθεξφκελνπ πνζνζηνχ, ε αλαζέηνπζα αξρή ζα ιάβεη ππφςε ηεο ην βαζκφ 
παξέθθιηζεο ηεο παξαζρεζείζαο ππεξεζίαο απφ ηηο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο θαη ηηο 
επηπηψζεηο πνπ νη παξεθθιίζεηο απηέο επέθεξαλ ζηε ζπλνιηθή πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ. 

 
- Οη ξήηξεο ζα πεξηέρνληαη ζηε ζχκβαζε θαη ζα επηβάιινληαη κε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο 
αξρήο. 

 
- Ζ αλαζέηνπζα αξρή έρεη ην δηθαίσκα λα θεξχμεη έθπησην ηνλ αλάδνρν αλ δελ εθπιεξψλεη ή 
εθπιεξψλεη πιεκκειψο ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή παξαβηάδεη νπζηψδε φξν ηεο 
ζχκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί, ρσξίο λα θαηαβάιιεη νπνηαδήπνηε απνδεκίσζε, αλαινγηθά 
εθαξκνδφκελν ην άξζξν 34 ηνπ Καλνληζκνχ Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ (Π.Γ. 118/07). 

 
6. ε πεξίπησζε έλσζεο/θνηλνπξαμίαο νη σο αλσηέξσ πνηληθέο ξήηξεο θαη ηφθνη επηβάιινληαη 
αλαινγηθά ζε φια ηα κέιε ηεο έλσζεο/θνηλνπξαμίαο. ε πεξίπησζε έθπησζεο ηνπ αλαδφρνπ ε 
αλαζέηνπζα αξρή δηθαηνχηαη, θαηά ηελ θξίζε ηεο, λα θξαηήζεη κέξνο ή ην ζχλνιν ησλ 
παξαδνηέσλ, θαηαβάιινληαο ην αλαινγνχλ ζπκβαηηθφ ηίκεκα. 
 
7. Ζ νξηζηηθή παξαιαβή ζα γίλεη, εληφο ελφο (1) κελφο απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο ηειεπηαίαο 
θάζεο ηνπ ππνέξγνπ απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή παξαιαβήο ηνπ ππνέξγνπ θαη κεηά ηελ ππνβνιή 
απφ ηνλ αλάδνρν ζπλνιηθήο απνινγηζηηθήο έθζεζεο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ. 
 
6.4 ΣΡΟΠΟ ΠΛΖΡΧΜΖ – ΚΡΑΣΖΔΙ 
 
Ζ πιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ηνπ ππνέξγνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί σο εμήο: 
 
1. Καηαβνιή πνζνζηνχ 40%  ηνπ ζπλνιηθνχ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο κε ΦΠΑ, κεηά ηελ επηηπρή 
νινθιήξσζε θαη παξαιαβή ησλ ππεξεζηψλ πνπ αθνξνχλ ζηα αθφινπζα παξαδνηέα: 

i. Π.3.1 Δλεκεξσηηθά θπιιάδηα γηα γνλείο (ζε 120.000 αληίηππα) 
ii. Π.3.2 Δλεκεξσηηθά θπιιάδηα γηα ηαηξνχο θαη επαγγεικαηίεο πγείαο (ζε 25.000 αληίηππα) 
iii. Π.3.4  Γεκηνπξγία ηζηνζειίδαο 
iv. Π.3.5  Γεκηνπξγία θφκβνπ δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ 
v. Π.3.6  Ζιεθηξνληθά εξσηεκαηνιφγηα 
vi. Π.3.8  Κνηλσληθή δηθηχσζε 
vii. Π.3.9 Έλα (1) δηήκεξν θφξνπκ ελεκέξσζεο απφ ην ζχλνιν ησλ δχν (2) δηήκεξσλ 

θφξνπκ 
 
2. Καηαβνιή επηπιένλ πνζνζηνχ 40% ηνπ ζπλνιηθνχ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο κε ΦΠΑ, κεηά ηελ 
επηηπρή νινθιήξσζε θαη παξαιαβή ησλ ππεξεζηψλ πνπ αθνξνχλ ζηα αθφινπζα παξαδνηέα: 

i. Π.3.3  Γηνξγάλσζε επηά (7)  εκεξίδσλ 
ii. Π.3.11 Δπηά (7) workshops ζηηο κεζφδνπο δηαγλσζηηθνχ ειέγρνπ ηεο λενγληθήο 

βαξεθνΐαο 
iii. Π.3.12  Δπηά (7) workshops ζηηο κεζφδνπο ςπρνθνηλσληθήο ππνζηήξημεο 
iv. Π.10 Δπηά (7) εθδειψζεηο γνλέσλ κε παηδηά κε πξνβιήκαηα βαξεθνΐαο 

 
3 Καηαβνιή ελαπνκείλαληνο πνζνζηνχ 10% ηνπ ζπλνιηθνχ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο κε ΦΠΑ, κεηά 
ηελ επηηπρή νινθιήξσζε θαη παξαιαβή ησλ ππεξεζηψλ πνπ αθνξνχλ ζην παξαδνηέν Π3.7 
Λεηηνπξγία ηζηνζειίδαο γηα 12 κήλεο  θαη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ ζπλφινπ ηνπ ππνέξγνπ. 
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Όιεο νη πιεξσκέο ζα γίλνληαη ζε επξψ κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκίκσλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ 
πξνβιέπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαηά ην ρξφλν πιεξσκήο θαη ζε ρξφλν 
πξνζδηνξηδφκελν απφ ηελ αλαγθαία δηνηθεηηθή δηαδηθαζία γηα έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ ρξεκαηηθψλ 
εληαικάησλ. 
 
6.5 ΔΓΓΤΖΣΙΚΖ ΔΤΘΤΝΖ 
 
Ο αλάδνρνο εγγπάηαη πξνο ηελ αλαζέηνπζα αξρή φηη ην ππνέξγν πνπ έρεη αλαιάβεη ζα 
εθηειεζζεί ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο ηεο ζχκβαζεο, ζα αληαπνθξίλεηαη ζηηο 
πξνδηαγξαθέο, απνηειέζκαηα θαη ηδηφηεηεο φπσο απηέο πξνδηαγξάθνληαη ζηε δηαθήξπμε ή 
επηηξέπεηαη λα πξνδηαγξαθνχλ απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ ππνέξγνπ. 
 
6.6 ΣΡΟΠΟΠΟΙΖΖ ΤΜΒΑΖ – ΔΠΔΚΣΑΖ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ 
 
Ζ ζχκβαζε ηξνπνπνηείηαη φηαλ ζπκθσλήζνπλ, εγγξάθσο, πξνο ηνχην, ηα δχν ζπκβαιιφκελα 
κέξε. Ζ αλαζέηνπζα αξρή, κε ηελ επηθχιαμε ηεο εμαζθάιηζεο ησλ θαηά πεξίπησζε εγθξίζεσλ, 
δηθαηνχηαη λα δεηήζεη απφ ηνλ αλάδνρν ζπκπιεξσκαηηθά πξντφληα ή ππεξεζίεο απφ ηηο 
πξνβιεπφκελεο ζηελ παξνχζα, ζηελ πεξίπησζε πνπ απηφ απνδεηρζεί απαξαίηεην γηα ηελ 
θάιπςε απξφβιεπησλ αλαγθψλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο εμαηηίαο νξγαλσηηθψλ ή άιισλ 
ξπζκίζεσλ πνπ είλαη πηζαλφ λα πξνθχςνπλ. Ο αλάδνρνο ζηελ πεξίπησζε απηή ππνρξενχηαη 
ζηελ πινπνίεζε ηνπ ζπκπιεξσκαηηθνχ απηνχ έξγνπ ζε ρξφλν θαη κε ηξφπν πνπ ζα ζπκθσλεζεί 
απφ θνηλνχ θαη κε θφζηνο ίδην ή αλάινγν ηνπ πξνζθεξφκελνπ γηα ίδηεο ή παξφκνηεο αληίζηνηρα 
ππεξεζίεο. 
Δπίζεο ε αλαζέηνπζα αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηξνπνπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο θαη επέθηαζεο 
απηήο ζηνλ ίδην αλάδνρν γηα λέν  έξγν ή ππεξεζίεο πνπ ζπλίζηαληαη ζηελ επαλάιεςε 
παξφκνησλ ππεξεζηψλ ζχκθσλα κε ηελ αξρηθή ζχκβαζε θαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα 
απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 
 
6.7 ΔΚΥΧΡΖΔΙ – ΜΔΣΑΒΙΒΑΔΙ 
 
Ο αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη λα κεηαβηβάζεη ή λα εθρσξήζεη ηε ζχκβαζε ή κέξνο απηήο ή ηηο εμ‟ 
απηήο πεγάδνπζεο ππνρξεψζεηο ηνπ ρσξίο ηελ έγγξαθε ζπλαίλεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. Καη‟ 
εμαίξεζε ν αλάδνρνο δηθαηνχηαη λα εθρσξήζεη, ρσξίο έγθξηζε, ηηο απαηηήζεηο ηνπ έλαληη ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο γηα ηελ θαηαβνιή ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, 
ζε ηξάπεδα ηεο επηινγήο ηνπ πνπ ιεηηνπξγεί λφκηκα ζηελ Διιάδα. 
 
Ζ αλαζέηνπζα αξρή δχλαηαη λα εγθξίλεη αίηεκα ηνπ αλαδφρνπ γηα κεηαβίβαζε ή εθρψξεζε κφλν 
ζηελ πεξίπησζε πνπ εθείλνο πνπ ηνλ ππνθαζηζηά αληαπνθξίλεηαη ζηα θξηηήξηα επηινγήο πνπ 
ίζρπζαλ γηα ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο. ε πεξίπησζε ππνθαηάζηαζεο ν αλάδνρνο δελ 
απαιιάζζεηαη απφ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ζρεηηθά κε ην ηκήκα ηεο ζχκβαζεο πνπ έρεη ήδε 
εθηειεζζεί ή ην ηκήκα πνπ δελ εθρσξήζεθε. 
 
Δάλ ην ζπκβαηηθφ ηίκεκα εθρσξεζεί ελ φισ ή ελ κέξεη ζε ηξάπεδα, θαηά ηα σο άλσ, ζε 
πεξίπησζε πνπ, γηα ιφγνπο πνπ άπηνληαη ζηηο ζπκβαηηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ 
κεξψλ, δελ πξνθχςεη ελ φισ ή ελ κέξεη ππέξ ηεο ηξάπεδαο ην εθρσξνχκελν ηίκεκα (ελδεηθηηθά 
αλαθέξνληαη έθπησζε αλαδφρνπ, απνκείσζε ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, αλαζηνιή εθηέιεζεο ηεο 
ζχκβαζεο, δηαθνπή ζχκβαζεο, θαηαινγηζκφο ξεηξψλ, ζπκβηβαζκφο θιπ.) ε αλαζέηνπζα αξρή 
δελ έρεη θακία επζχλε έλαληη ηεο εθδνρέσο ηξάπεδαο. 
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6.8 ΤΠΔΡΓΟΛΑΒΙΑ 
 
Ο αλάδνρνο, γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ, ζα ρξεζηκνπνηήζεη ηνπο ππεξγνιάβνπο πνπ έρεη 
πξνζδηνξίζεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ, γηα ην θαηά πεξίπησζε αλαθεξφκελν ζηελ πξνζθνξά ηνπ 
ηκήκα ηνπ ππνέξγνπ. 
 
Οη ππεξγνιάβνη δελ απνθηνχλ νπνηαδήπνηε ζπκβαηηθή ζρέζε κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή. 
 
Ο αλάδνρνο επζχλεηαη γηα ηηο πξάμεηο, παξαιείςεηο θαη ακέιεηεο ησλ ππεξγνιάβσλ θαη ησλ 
εθπξνζψπσλ ή ησλ ππαιιήισλ ηνπο, φπσο αθξηβψο θαη γηα ηηο πξάμεηο, παξαιείςεηο ή ακέιεηεο 
ηνπ ηδίνπ, ησλ εθπξνζψπσλ ή ησλ ππαιιήισλ ηνπ. 
 
Ο αλάδνρνο δηθαηνχηαη λα αληηθαηαζηήζεη ππεξγνιάβν ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο 
ζπλεξγαζίαο ηνπ κε απηφλ ή λα ρξεζηκνπνηήζεη θαη άιινλ ππεξγνιάβν, κφλν εθ‟ φζνλ ν λένο 
ππεξγνιάβνο αληαπνθξίλεηαη ζηα αληίζηνηρα θξηηήξηα επηινγήο πνπ ίζρπζαλ γηα ηελ αλάζεζε 
ηεο ζχκβαζεο. 
 
Πξνθεηκέλνπ λα ζπλάςεη λέα ππεξγνιαβία, ν αλάδνρνο απαηηείηαη λα έρεη ηε γξαπηή άδεηα ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο. Σα ηκήκαηα ηα νπνία θαιχπηεη ε ππεξγνιαβία, θαζψο θαη ε ηαπηφηεηα ηνπ 
ππεξγνιάβνπ θνηλνπνηνχληαη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, καδί κε έγγξαθε ηεθκεξίσζε ηνπ 
αλαδφρνπ απφ ηελ νπνία πξέπεη λα πξνθχπηεη φηη ν ππεξγνιάβνο αληαπνθξίλεηαη ζηα 
αληίζηνηρα θξηηήξηα επηινγήο πνπ ίζρπζαλ γηα ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο. 
Ζ αλαζέηνπζα αξρή δηθαηνχηαη λα δεηήζεη απφ ηνλ αλάδνρν ηελ αληηθαηάζηαζε ππεξγνιάβνπ ή 
θπζηθνχ πξνζψπνπ εκπιεθνκέλνπ ζηελ εθηέιεζε ηνπ ππνέξγνπ πνπ, θαηά ηελ βάζηκε θαη 
αηηηνινγεκέλε θξίζε ηεο, δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ππνέξγνπ, ν δε αλάδνρνο 
ππνρξενχηαη ζηελ πεξίπησζε απηή λα αληαπνθξηζεί ζηελ απαίηεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ζε 
εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ζα ζπκθσλεζεί απφ θνηλνχ φηη απαηηείηαη γηα ηελ εμεχξεζε 
αληηθαηαζηάηε. 
 
ε θάζε πεξίπησζε, ηελ πιήξε επζχλε γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ ππνέξγνπ θέξεη απνθιεηζηηθά ν 
αλάδνρνο. 
 
6.9 ΕΖΣΖΜΑΣΑ ΚΤΡΙΟΣΖΣΑ ΚΑΙ ΠΝΔΤΜΑΣΙΚΖ ΙΓΙΟΚΣΖΙΑ 
 
Όιεο νη εθζέζεηο θαη ηα ζπλαθή ζηνηρεία, φπσο δηαγξάκκαηα, ζρέδηα, πξνδηαγξαθέο, πιάλα, 
ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, ππνινγηζκνί θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ έγγξαθν ή πιηθφ πνπ απνθηάηαη, 
ζπγθεληξψλεηαη ή θαηαξηίδεηαη απφ ηνλ αλάδνρν θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο είλαη 
εκπηζηεπηηθά θαη αλήθνπλ ζηελ απφιπηε ηδηνθηεζία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε νπνία έρεη ην 
δηθαίσκα λα ηα επαλαρξεζηκνπνηήζεη ειεχζεξα. Όιν ην πιηθφ πνπ παξάγεηαη παξαδίδεηαη ζηελ 
αλαζέηνπζα αξρή απφ ηνλ αλάδνρν θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ ππνέξγνπ ζχκθσλα κε ην 
ζπκβαηηθφ ρξνλνδηάγξακκά ηνπ αιιά θαη θαηά ηνλ θαζ‟ νηνλδήπνηε ηξφπν ιήμεο ή ιχζεο ηεο 
ζχκβαζεο. 
 
Σα ζρεηηθά πλεπκαηηθά θαη ζπγγεληθά δηθαηψκαηα ξεηψο εθρσξνχληαη ζην ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ ρσξίο 
ηελ θαηαβνιή πξφζζεηεο ακνηβήο πέξαλ ηεο πξνβιεπφκελεο ζηε ζρεηηθή ζχκβαζε. 
 
ε πεξίπησζε άζθεζεο αγσγήο ή ελδίθνπ κέζνπ θαηά ηνπ ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ απφ ηξίην γηα 
νπνηνδήπνηε ζέκα ζρεηηθά κε ηα πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα ησλ παξαδνηέσλ ηνπ ππνέξγνπ ή ησλ 
δεκηνπξγεκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ ην αλάδνρν γηα ηελ παξαγσγή ησλ παξαδνηέσλ 
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ηνπ, ην ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ νθείιεη λα εηδνπνηήζεη ακέζσο θαη γξαπηά κε φιεο ηηο απαξαίηεηεο 
πιεξνθνξίεο ηνλ αλάδνρν, ν νπνίνο ππνρξενχηαη λα ακπλζεί, δηθαζηηθά θαη εμσδηθαζηηθά, γηα 
ινγαξηαζκφ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, έλαληη ηνπ ηξίηνπ. 
 
ε θάζε πεξίπησζε, ν αλάδνρνο αθελφο βαξχλεηαη κε φια ηα έμνδα ηα νπνία ζα θιεζεί λα 
θαηαβάιεη ην ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ εμ‟ απηνχ ηνπ ιφγνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη θάζε δηθαζηηθήο 
δαπάλεο ή ακνηβήο δηθεγφξσλ, αθεηέξνπ ππνρξενχηαη λα απνδεκηψζεη ηελ αλαζέηνπζα αξρή 
γηα θάζε ζεηηθή ή απνζεηηθή δεκία πνπ ζα ππνζηεί απφ ελδερφκελε απνδνρή ηεο παξαπάλσ 
αγσγήο ή ηνπ έλδηθνπ κέζνπ. 
 
6.10 ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΑΦΑΛΙΖ 
 
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη θάζε πξφζθνξν κέηξν αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο γηα ηελ 
απνηξνπή δεκηψλ ή θζνξψλ θαη είλαη ππεχζπλνο γηα θάζε δεκία ή βιάβε πξνζψπσλ, 
πξαγκάησλ ή εγθαηαζηάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο ή ηξίησλ θαη γηα ηελ 
απνθαηάζηαζε θάζε ηέηνηαο βιάβεο ή δεκίαο πνπ είλαη δπλαηφλ λα πξνμελεζεί θαηά ή επ‟ 
επθαηξία ηεο εθηέιεζεο ηνπ ππνέξγνπ απφ ηνλ αλάδνρν ή ηνπο ππεξγνιάβνπο ηνπ, εθ‟ φζνλ 
νθείιεηαη ζε πξάμε ή παξάιεηςε απηψλ. 
 
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αζθαιίζεη θαη λα δηαηεξεί αζθαιηζκέλν ην πξνζσπηθφ ηνπ ζηνπο 
αξκφδηνπο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ ππνέξγνπ θαη 
κεξηκλά φπσο νη ππεξγνιάβνη ηνπ πξάμνπλ ην ίδην. 
 
Ζ αλαζέηνπζα αξρή ιακβάλεη φια ηα ελδεδεηγκέλα κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία θαη αζθάιεηα ηνπ 
πξνζσπηθνχ ηνπ αλαδφρνπ θαη ησλ ππεξγνιάβσλ ηνπ, ηδίσο δε ελεκεξψλεη εγγξάθσο ηνλ 
αλάδνρν ζρεηηθά κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ ρψξσλ φπνπ εθηειείηαη ην ππνέξγν. 
 
6.11 ΔΜΠΙΣΔΤΣΙΚΟΣΖΣΑ 
 
Σν ζχλνιν ησλ πιεξνθνξηψλ, ησλ δεδνκέλσλ θαη νηηδήπνηε έρεη ζρέζε κε ην ππφ εθηέιεζε 
ππνέξγν είλαη θαη ζεσξνχληαη εκπηζηεπηηθά θαη γεληθψο θαιχπηνληαη απφ ηελ ππνρξέσζε ηεο 
ερεκχζεηαο θαη γηα ηα δχν κέξε. 
 
Καζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο, αιιά θαη κεηά ηε ιήμε ή ιχζε απηήο, ν αλάδνρνο 
αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα ηεξήζεη εκπηζηεπηηθά θαη λα κε γλσζηνπνηήζεη ζε ηξίηνπο 
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ ειιεληθνχ θαη δηεζλνχο ηχπνπ), ρσξίο ηελ 
πξνεγνχκελε έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, νπνηαδήπνηε έγγξαθα ή 
πιεξνθνξίεο πνπ ζα πεξηέιζνπλ ζε γλψζε ηνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ ππεξεζηψλ θαη ηελ 
εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ. 
 
Ο αλάδνρνο δελ δχλαηαη λα πξνβαίλεη ζε δεκφζηεο δειψζεηο ζρεηηθά κε ην ππνέξγν ρσξίο ηελ 
πξνεγνχκελε ζπλαίλεζε ηνπ ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ, νχηε λα ζπκκεηέρεη ζε δξαζηεξηφηεηεο αζπκβίβαζηεο 
κε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ απέλαληη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή. Ο αλάδνρνο δελ δεζκεχεη ηελ 
αλαζέηνπζα αξρή, κε θαλέλα ηξφπν, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε γξαπηή ηεο ζπλαίλεζε. 
 
Ζ αλσηέξσ ππνρξέσζε ερεκχζεηαο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο θαιχπηνπλ ηνλ ίδην ηνλ αλάδνρν, 
φπσο θαη φινπο ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ θαη, ελ γέλεη, πάζεο θχζεσο πξνζηεζέληεο ή βνεζνχο 
εθπιεξψζεψο ηνπ θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ. 
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Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, ην ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ θαη φια ηα εμνπζηνδνηεκέλα απ‟ απηφ 
πξφζσπα νθείινπλ λα κελ αλαθνηλψλνπλ ζε θαλέλα, παξά κφλν ζηα πξφζσπα πνπ δηθαηνχληαη 
λα γλσξίδνπλ, πιεξνθνξίεο πνπ πεξηήιζαλ ζ' απηνχο θαηά ηε δηάξθεηα θαη κε ηελ επθαηξία ηεο 
πινπνίεζεο ηνπ ππνέξγνπ θαη αθνξνχλ ζε ηερληθά ή εκπνξηθά δεηήκαηα ή κεζφδνπο πινπνίεζεο 
ηνπ ππνέξγνπ ή ηνπ αλαδφρνπ. 
 
6.12 ΑΝΧΣΔΡΑ ΒΙΑ 
 
Σα ζπκβαιιφκελα κέξε δελ επζχλνληαη γηα ηε κε εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπο 
ππνρξεψζεσλ, ζην κέηξν πνπ ε αδπλακία εθπιήξσζεο νθείιεηαη ζε πεξηζηαηηθά αλσηέξαο βίαο. 
Χο ηέηνηα δελ ζεσξνχληαη γηα ηνλ αλάδνρν φζα επξίζθνληαη αληηθεηκεληθά εληφο ηνπ πεδίνπ 
νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ειέγρνπ ηνπ αλαδφρνπ. 
 
Ο αλάδνρνο, επηθαινχκελνο ππαγσγή ηεο αδπλακίαο εθπιήξσζεο ππνρξεψζεψλ ηνπ ζε γεγνλφο 
πνπ εκπίπηεη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, νθείιεη λα γλσζηνπνηήζεη θαη λα επηθαιεζζεί 
πξνο ηελ αλαζέηνπζα αξρή ηνπο ζρεηηθνχο ιφγνπο θαη πεξηζηαηηθά εληφο απνζβεζηηθήο 
πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ, πξνζθνκίδνληαο ηα απαξαίηεηα 
απνδεηθηηθά ζηνηρεία. Ζ αλαζέηνπζα αξρή ππνρξενχηαη λα απαληήζεη εληφο είθνζη (20) εκεξψλ 
απφ ιήςεσο ηνπ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο ηνπ αλαδφρνπ, δηαθνξεηηθά κε ηελ πάξνδν άπξαθηεο ηεο 
πξνζεζκίαο ηεθκαίξεηαη ε απνδνρή ηνπ αηηήκαηνο. 
 
6.13 ΚΤΡΧΔΙ - ΛΤΖ – ΚΑΣΑΓΓΔΛΙΑ ΣΖ ΤΜΒΑΖ – ΔΚΠΣΧΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 
 
ε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο παξάδνζεο ηνπ ππνέξγνπ, ρσξίο λα ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο 
βίαο, ν αλάδνρνο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην αξ. 32 ηνπ ΠΓ 118/2007, φπσο απηφ ηζρχεη ζα 
θαηαβάιιεη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή σο πνηληθή ξήηξα ην πνζφ ησλ 300 επξψ γηα θάζε εκέξα 
θαζπζηέξεζεο ηνπ παξαδνηένπ, είηε πνηληθή ξήηξα αλεξρφκελε ζε πνζνζηφ ηξία επί ηνηο εθαηφ ( 
3%) ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο ππεξεζίαο πνπ δελ παξαδφζεθε ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα 
απφ ηε ζχκβαζε. Ζ ζπκβαηηθή αμία ηεο ππεξεζίαο πνπ δελ παξαδφζεθε ζα πξνζδηνξίδεηαη απφ 
ην ΚΔΔΛΠΝΟ αληαπνθξηλφκελε ζηελ ηξέρνπζα αμία πνπ ζα πξνζθεξζεί εάλ ρξεζηκνπνηείην 
ππεξγνιάβνο. ηνλ ηειηθφ θαζνξηζκφ ηνπ πξναλαθεξφκελνπ πνζνζηνχ δε, ε αλαζέηνπζα αξρή 
ζα ιάβεη ππφςε ηεο ην βαζκφ παξέθθιηζεο ηεο παξαζρεζείζαο ππεξεζίαο απφ ηηο ζπκβαηηθέο 
ππνρξεψζεηο θαη ηηο επηπηψζεηο πνπ νη παξεθθιίζεηο απηέο επέθεξαλ ζηε ζπλνιηθή πινπνίεζε 
ηνπ ππνέξγνπ. 
 
Σν ΚΔΔΛΠΝΟ δηαηεξεί ηελ επρέξεηα λα εηζπξάμεη ην πνζφ ηεο πνηληθήο ξήηξαο, πνπ ζα 
αληηζηνηρεί ζηηο αληίζηνηρεο εκέξεο θαζπζηέξεζεο ή ζηε κε πξνζήθνπζα παξάδνζε ελ γέλεη, 
είηε ζε κνξθή παξαθξάηεζεο απφ πιεξσκέο, είηε κε παξαθξάηεζε απφ ηηο εγγπήζεηο θαιήο 
εθηέιεζεο. 
 
ε πεξίπησζε επαλεηιεκκέλσλ θαζπζηεξήζεσλ ζηελ εθηέιεζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ αλαδφρνπ ή 
ζε πεξίπησζε παξάβαζεο απφ ηνλ αλάδνρν νηνπδήπνηε απφ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο ή 
πιεκκεινχο εθηέιεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο, ην ΚΔΔΛΠΝΟ χζηεξα απφ πξφηαζε ηεο αξκφδηαο 
επηηξνπήο παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο δηθαηνχηαη λα θεξχμεη ηνλ αλάδνρν έθπησην θαη λα 
ιχζεη ηε ζχκβαζε αδεκίσο γηα ην ΚΔΔΛΠΝΟ. Δπίζεο ην ΚΔΔΛΠΝΟ δηθαηνχηαη λα θαηαγγείιεη 
ηελ παξνχζα ζε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο πησρεχζεη, ηεζεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή 
εθθαζάξηζε, ιπζεί ή αλαθιεζεί ε άδεηα ιεηηνπξγίαο ηεο ή γίλνπλ πξάμεηο αλαγθαζηηθήο 
εθηειέζεσο ζε βάξνο ηεο, ζην ζχλνιν ή ζε ζεκαληηθφ κέξνο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο ή 
κεησζεί ε πηζηνιεπηηθή ηεο ηθαλφηεηα ή βξίζθεηαη ζε αδπλακία πιεξσκψλ πξνζσπηθνχ, 
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ππεξγνιάβσλ θαη ελ γέλεη ζπλεξγαηψλ ή εθδνζεί ηειεζίδηθε απφθαζε θαηά ηνπ αλαδφρνπ γηα 
αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ. 
 
Με ηελ έθπησζε ηνπ αλαδφρνπ, ν ηειεπηαίνο ππνρξενχηαη: 
 
λα απφζρεη απφ ηε δηελέξγεηα νπνηαζδήπνηε εξγαζίαο, έξγνπ, παξνρήο ππεξεζηψλ ή εθηέιεζεο 
ππνρξεψζεψο ηνπ πνπ πεγάδεη απφ ηελ παξνχζα πιελ εθείλσλ πνπ επηβάιινληαη γηα ηε 
δηαζθάιηζε ηνπ ππνέξγνπ. 
 
λα παξαδψζεη, ζε ρξφλν πνπ ζα πξνζδηνξίζεη ην ΚΔΔΛΠΝΟ, φπνην έξγν ή εξγαζία 
(νινθιεξσκέλε ή κε) έρεη εθπνλήζεη ή έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ, θαζψο θαη ηα πάζεο θχζεσο 
ππνζηεξηθηηθά έγγξαθα θαη κέζα (καγλεηηθά ή κε) θαη λα κεξηκλήζεη φπσο νη ηπρφλ ππεξγνιάβνη 
θαη ζπλεξγάηεο ηνπ πξάμνπλ ην ίδην. 
 
λα παξαδψζεη ζην ΚΔΔΛΠΝΟ θάζε πιηθφ πνπ αθνξά άκεζα ή έκκεζα ην ππνέξγν θαη βξίζθεηαη 
ζηελ θαηνρή ηνπ, εγγπψκελε φηη νη ππεξγνιάβνη θαη ζπλεξγάηεο ηνπ ζα πξάμνπλ ην ίδηνη. 
 
ε πεξίπησζε έθπησζεο θαηαπίπηνπλ ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο 
εθηέιεζεο θαη ππνρξενχηαη ν αλάδνρνο ζε απνθαηάζηαζε θάζε δεκίαο ζεηηθήο θαη απνζεηηθήο. 
Δλδεηθηηθά γίλεηαη απνδεθηφ φηη δεκία είλαη ε παχζε ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ ππνέξγνπ, ε πηζαλή 
ππνρξέσζε επηζηξνθήο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο πνπ έιαβε ρψξα έσο ηελ θαηάπησζε, θάζε δαπάλε 
πνπ πηζαλφλ απαηηείηαη γηα ηε δηελέξγεηα λένπ δηαγσληζκνχ. ε πεξίπησζε έθπησζεο ηνπ 
αλαδφρνπ, ην ΚΔΔΛΠΝΟ βεβαηψλεη ηελ αμία ηνπ παξαζρεζέληνο κέξνπο ηνπ ππνέξγνπ, θαζψο 
θαη θάζε νθεηιή έλαληη ηνπ αλαδφρνπ θαηά ηελ εκεξνκελία θαηαγγειίαο θαη αλαζηέιιεη ηελ 
θαηαβνιή πξνο ηνλ αλάδνρν νπνηνπδήπνηε πνζνχ πιεξσηένπ ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα κέρξηο 
εθθαζαξίζεσο ησλ, ηπρφλ, κεηαμχ ηνπο ππνρξεψζεσλ θαη νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο θαηαπίπηνπλ. 
Σν ΚΔΔΛΠΝΟ επίζεο δηθαηνχηαη θαηά ηελ θξίζε ηνπ λα θξαηήζεη κέξνο ή ζχλνιν ησλ 
παξαδνηέσλ θαηαβάιινληαο ην αλαινγνχλ ζπκβαηηθφ ηίκεκα ή ζπκςεθίδνληάο ην κε ηπρφλ 
απαηηήζεηο ηνπ εθ ηεο δεκίαο πνπ ππέζηε. Ζ αμία δε ηνπ παξαζρεζέληνο έξγνπ ελαπφθεηηαη ζηελ 
θξίζε ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ. 
 
Σέινο ην ΚΔΔΛΠΝΟ δηθαηνχηαη λα ζεσξήζεη φηη ε παξάδνζε κέξνπο ηνπ ππνέξγνπ δελ είλαη 
ζχκθσλε ηηο ζπλνιηθέο αλάγθεο πινπνίεζεο απηνχ θαη λα απαηηήζεη απφ ηνλ αλάδνρν ηελ 
επηζηξνθή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο πνπ έρεη ιάβεη σο ηελ εκέξα θεξχμεσο απηνχ έθπησηνπ. 
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ΜΔΡΟ Β: ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ - ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΤΠΟΔΡΓΟΤ 
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Άξζξν 7. ΠΑΡΟΤΙΑΖ ΣΖ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ 

 
7.1 ΔΙΑΓΧΓΖ 

 
Σν Κέληξν Διέγρνπ θαη Πξφιεςεο Ννζεκάησλ (ΚΔΔΛΠΝΟ) εδξεχεη ζηελ Αζήλα θαη νη θεληξηθέο 
ηνπ ππεξεζίεο είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζηελ νδφ Αγξάθσλ 3-5, ζην δήκν Ακαξνπζίνπ ηνπ Ννκνχ 
Αηηηθήο. 
 
Ηδξχζεθε ην 1992, σο Ννκηθφ Πξφζσπν Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ, κε ηελ επσλπκία «Κέληξν Διέγρνπ 
Δηδηθψλ Λνηκψμεσλ (Κ.Δ.Δ.Λ.)», απνηειψληαο ηνλ εζληθφ θνξέα γηα ηελ αληηκεηψπηζε, 
παξαθνινχζεζε, ζπληνληζκφ θαη ππνβνήζεζε ησλ ελεξγεηψλ ηφζν γηα ηελ πξφιεςε ηεο 
εμάπισζεο εηδηθψλ κεηαδνηηθψλ λνζεκάησλ φζν θαη γηα ηε ζεξαπεπηηθή αληηκεηψπηζε απηψλ, κε 
έκθαζε ζην χλδξνκν Δπίθηεηεο Αλνζνπνηεηηθήο Αλεπάξθεηαο (AIDS), ηα εμνπαιηθψο 
Μεηαδηδφκελα Ννζήκαηα θαη ηηο Ηνγελείο Ζπαηίηηδεο. 
 
Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, θαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο Γεκφζηαο Τγείαο, ην ΚΔΔΛΠΝΟ 
επέθηεηλε ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπ ζηελ αληηκεηψπηζε θαη άιισλ ινηκσδψλ λνζεκάησλ φπσο ε 
θπκαηίσζε, ε λφζνο ησλ ηξειψλ αγειάδσλ θαη νη λνζνθνκεηαθέο ινηκψμεηο, κε ππεξεζίεο πνπ 
παξαθνινπζνχλ θαη παξεκβαίλνπλ φπνηε θξηζεί αλαγθαίν, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ αμηνιφγεζε 
ησλ επηδεκηνινγηθψλ δεδνκέλσλ ζε ζπλεξγαζία κε ηα αληίζηνηρα Γίθηπα ηεο Δπξσπατθήο 
Έλσζεο. 
 
Πέξα απφ ηηο κφληκεο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ, ζην ΚΔΔΛΠΝΟ πξνζεηέζεζαλ ηα ηειεπηαία 
ρξφληα νη δξάζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε νμέσλ ζπκβάλησλ Γεκφζηαο Τγείαο, νη νπνίεο 
επηθεληξψλνληαη ζε ζέκαηα πγείαο ησλ κεηαθηλνπκέλσλ πιεζπζκψλ θαη ζηελ αληηκεηψπηζε 
εθηάθησλ ζπκβάλησλ απφ βηνινγηθά, ηνμηθά θαη ρεκηθά αίηηα. Γηα ην ιφγν απηφ, ην ΚΔΔΛΠΝΟ 
είλαη ππνρξεσκέλν λα δηαηεξεί εηδηθφ ζχζηεκα 24σξεο επαγξχπλεζεο θαη Ηαηξηθή Μνλάδα 
Άκεζεο Παξέκβαζεο ψζηε λα παξεκβαίλεη ζε πξνβιήκαηα ηαηξηθήο βνήζεηαο ζε 
ιαζξνκεηαλάζηεο θαη λα ζπκκεηέρεη ζε παξεκβάζεηο γηα πηζαλά βηνηξνκνθξαηηθά ζπκβάληα ζε 
ζπλεξγαζία κε ηελ Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο. 
 
Δπηπξφζζεηα, ην ΚΔΔΛΠΝΟ δηαδξακάηηζε ζεκαληηθφ ξφιν θαηά ηε δηάξθεηα ησλ Οιπκπηαθψλ 
Αγψλσλ ηεο Αζήλαο. Ζ νξγάλσζε εληζρπκέλεο επηδεκηνινγηθήο επηηήξεζεο πνπ δεκηνπξγήζεθε 
γηα ηνλ ζθνπφ απηφ κε ζηφρν ηε γξήγνξε αλαγλψξηζε ηπρφλ αχμεζεο ηεο λνζεξφηεηαο, 
επηδεκίαο ή ζπκβάληνο πνπ κπνξεί λα ζρεηίδεηαη κε βηνηξνκνθξαηηθή ελέξγεηα, θαζψο θαη νη 
θαηάιιειεο παξεκβάζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο κε ηξφπν εληαίν, βνήζεζαλ ζεκαληηθά ζηελ 
αλάπηπμε ηνπ κνλαδηθνχ Γηθηχνπ ηεο ρψξαο έγθαηξεο πξνεηδνπνίεζεο θαη ηαρείαο αληίδξαζεο 
γηα ηελ αληηκεηψπηζε ελδερφκελσλ θηλδχλσλ πνπ απεηινχλ ηελ Γεκφζηα Τγεία θαη ζηελ 
αλαβαζκηζκέλε πιένλ νξγάλσζε ηνπ κφληκνπ ζπζηήκαηνο επηδεκηνινγηθήο επηηήξεζεο ζηελ 
Διιάδα. 
 
Απφ ηνλ Ηνχιην 2005, ην Κ.Δ.Δ.Λ. κεηνλνκάδεηαη ζε Κέληξν Διέγρνπ θαη Πξφιεςεο Ννζεκάησλ 
(ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ) επεθηείλνληαο ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ ζε φια ηα ζπκβάληα Γεκφζηαο Τγείαο, πιελ 
ησλ ήδε αλαθεξνκέλσλ. πγθεθξηκέλα, ζηελ παξαθνινχζεζε ρξφλησλ κε ινηκσδψλ λνζεκάησλ, 
ζηελ πξφιεςε θαη ζηνλ έιεγρν αηπρεκάησλ θαη ζηελ πεξηβαιινληηθή πγηεηλή, ελψ εληάρζεθαλ ζ‟ 
απηφ ην Κεληξηθφ Δξγαζηήξην Γεκφζηαο Τγείαο (Κ.Δ.Γ.Τ) θαη ηα Πεξηθεξεηαθά Δξγαζηήξηα 
Γεκφζηαο Τγείαο (Π.Δ.Γ.Τ) φπσο επίζεο θαη ην Δζληθφ Αξρείν Νενπιαζηψλ (E.A.N.). Δπίζεο, 
έρεη ηελ αξκνδηφηεηα αλαγλψξηζεο Δξγαζηεξίσλ, Σκεκάησλ Α.Δ.Η, Δ..Γ.Τ θαη Μνλάδσλ 
Ννζνθνκείσλ ή άιισλ θνξέσλ ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα σο Κέληξα Αλαθνξάο, γηα 
ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα Γεκφζηαο Τγείαο. 
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Σέινο, ην ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ, γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ ηνπ, ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ην Τπνπξγείν 
Τγείαο, ηηο Τγεηνλνκηθέο Πεξηθέξεηεο (Τ.ΠΔ), ηα παλεπηζηήκηα θαη φινπο ηνπο αξκφδηνπο θνξείο. 
Γηα ηηο δξάζεηο δε απηέο, ην ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ δελ ρξεζηκνπνηεί κφλν ην κφληκν επηζηεκνληθφ θαη 
δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ, αιιά ζπλεξγάδεηαη θαη κε ηνπο επηζηήκνλεο ησλ αλσηέξσ 
νξγαληζκψλ θαη θνξέσλ. 
 
7.1.1 ΓΟΜΖ, ΓΙΑΡΘΡΧΖ & ΓΙΟΙΚΖΖ 
 
Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ δηνηθεηηθή θαη νξγαλσηηθή δηάξζξσζε ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ 
νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ιάβνπλ κέζα απφ ηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ 
www.keelpno.gr  επηιέγνληαο ηελ θαηεγνξία Γνκέο / Λεηηνπξγίεο. 
 
7.2 ΠΛΑΙΙΟ ΤΛΟΠΟΙΖΖ ΠΡΑΞΖ   

Ζ λενγληθή βαξεθνΐα είλαη ε απψιεηα ηεο αθνήο ζηελ πεξηγελλεηηθή πεξίνδν, ε νπνία ζπλήζσο 

εκθαλίδεηαη ακέζσο ή ιίγν ρξφλν κεηά ηε γέλλεζε, θαη εμαθνινπζεί κέρξη  ζήκεξα λα απνηειεί 

έλα ζνβαξφ θαη πνιπδηάζηαην ηαηξηθφ, εθπαηδεπηηθφ, θνηλσληθφ πξφβιεκα, παξά ηε κεγάιε 

πξφνδν, πνπ ζεκεηψζεθε ηα ηειεπηαία 20 ρξφληα, ζηελ έγθαηξε αλίρλεπζε θαη δηάγλσζε θαη 

ζηελ έγθαηξε θαη απνηειεζκαηηθή παξέκβαζε. 

Ζ πάζεζε απηή νθείιεηαη ζε γελεηηθνχο (ζπγγελήο βαξεθνΐα, 50%), πεξηβαιινληηθνχο (25%), ή 

άγλσζηνπο παξάγνληεο (25%). Οη θπξηφηεξεο γλσζηέο θαη δηαπηζησκέλεο αηηίεο λενγληθήο 

βαξεθνΐαο πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί ρσξίδνληαη ζε 3 θαηεγνξίεο: 

 

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΣΖ ΓΔΝΝΖΖ 

 θιεξνλνκηθνί παξάγνληεο 
 

 θιεξνλνκηθά ζηίγκαηα 
 

 ζπγγελείο αλσκαιίεο 
 

 παζήζεηο ηεο κεηέξαο 
θαηά ηελ εγθπκνζχλε 

- εξπζξά - CMV 

- ηνμνπιάζκσζε - ζχθηιε 

- ηνμηλαηκία - ζ. δηαβήηεο 

- σηνηνμηθά θάξκαθα 

- αιθνφι - λαξθσηηθά 

- αθηηλνβνιία 

ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΔΝΝΖΖ 

 ζπλζήθεο ηνθεηνχ 
(παξάηαζε, ηξαπκαηηζκνί, 
θαθψζεηο, θιπ) 
 

 πεξηγελλεηηθή αζθπμία, 
 

 πξνσξφηεηα 
 

 λενγληθφο ίθηεξνο 
(ππεξρνιεξπζξηλαηκία) 
 

 κεραληθή ππνζηήξημε 
αλαπλνήο >5 εκ. 

 

META ΣΖ ΓΔΝΝΖΖ 

 ηνγελείο ινηκψμεηο 
(εξπζξά, ηιαξά, γξίπε, 
παξσηίηηο, 
 

 έξπεο δσζηήξ, ζεςαηκία, 
κεληγγίηηο) 
 

 σηνηνμηθά (κέζε σηίηηο, 
σηνζθιήξπλζε, 
ηξαπκαηηζκνί, θαθψζεηο) 

 

 

Ζ κφληκε παηδηθή βαξεθνΐα κπνξεί: 

 Να παξεκπνδίζεη ηελ δηαδηθαζία επηθνηλσλίαο θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ ιφγνπ θαη νκηιίαο, κε 
καθξνπξφζεζκεο ζπλέπεηεο ζε επίπεδν παηδείαο, εθθνξάο ιφγνπ ςπρηθήο πγείαο, 
επαγγεικαηηθήο απνθαηάζηαζεο, θνηλσληθήο ζπκκεηνρήο θαη πνηφηεηαο δσήο. 
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 Να πξνθαιέζεη απψηεξεο νηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο εμαηηίαο ηεο κεησκέλεο παξαγσγηθφηεηαο, 
ηεο εηδηθήο εθπαίδεπζεο, ηεο ηαηξηθήο παξαθνινχζεζεο θαη ησλ βνεζεηηθψλ ζπζθεπψλ 
πνπ απαηηνχληαη [ην θφζηνο έρεη ππνινγηζηεί πεξί ηα 430,000$ (ην 2001) αλά άηνκν, 
επηπιένλ απφ ηα αληίζηνηρα έμνδα πνπ αθνξνχλ ζε βαξήθννπο πνπ δηαγλψζηεθαλ θαη 
αληηκεησπίζηεθαλ έγθαηξα (KerenR, HelfandM, HomerC, McPhillipsH, LieuTA., 2002)]. 

Ζ πξψηκε δηάγλσζε θαη αληηκεηψπηζε ηεο βαξεθνΐαο ζηα λενγλά είλαη ζεκαληηθή φπσο έρεη 

πξναλαθεξζεί, θαη ν έιεγρνο ζα πξέπεη λα γίλεηαη πξηλ ηελ έμνδφ ηνπο απφ ην Μαηεπηήξην θαη λα 

πεξηιακβάλεη φια ηα λενγλά (θαζνιηθφο έιεγρνο, universalscreening), θαζψο έρεη δηαπηζησζεί φηη 

ην 50% ηεο ζπγγελνχο βαξεθνΐαο αθνξά λενγλά, πνπ δελ έρνπλ άιια πξνβιήκαηα πγείαο, ελψ 

κφλν ην 50% αθνξά λενγλά πςεινχ θηλδχλνπ, πνπ λνζειεχνληαη ζηε Μνλάδα Πξνψξσλ. 

Ζ πξάμε κε ηίηιν: Αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία Δζληθνχ Γηθηχνπ θαζνιηθνχ ειέγρνπ γηα ηελ 

πξψηκε δηάγλσζε, αληηκεηψπηζε θαη επηδεκηνινγηθή θαηαγξαθή ηεο λενγληθήο βαξεθνΐαο 

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:  

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

 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  

 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 Κέληξν Διέγρνπ θαη Πξφιεςεο Ννζεκάησλ (ΚΔΔΛΠΝΟ)  έρεη ην ξφιν ηνπ Γηθαηνχρνπ θαη 

ηνπ Φνξέα ηεο πξφηαζεο ζην έξγν. 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΄ Χηνξηλνιαξπγγνινγηθή Κιηληθή ηεο Ιαηξηθήο ρνιήο ηνπ Δζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ 

Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ απνηειεί ηνλ θνξέα ιεηηνπξγίαο ηεο πξάμεο. Ζ ζπγθεθξηκέλε πξάμε 

απαηηεί ηελ χπαξμε ελφο εμεηδηθεπκέλνπ θέληξνπ αλαθνξάο ησλ πεξηζηαηηθψλ, ην νπνίν ζα 

ζπκβάιεη 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 



 

 

58 

ειέγρνπ σο έλαο απφ ηνπο ππνρξεσηηθνχο λενγληθνχο ειέγρνπο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζην γεληθφ 

πιεζπζκφ, φπσο ηζρχεη ζηα θξάηε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

7.2.1 ΑΠΟΣΤΠΧΖ ΣΖ ΠΡΑΞΖ Δ ΤΠΟΔΡΓΑ 
 
Ζ πξάμε πινπνηείηαη ηφζν κε απηεπηζηαζία φζν θαη κε πξνζθπγή ζε ππεξεζίεο εμσηεξηθψλ 
αλαδφρσλ. πγθεθξηκέλα ππάξρνπλ ηξία (3) ππνέξγα, εθ ησλ νπνίσλ ην έλα (1) αθνξά εθηέιεζε 
κε ίδηα κέζα θαη ηξία (3) πνπ αθνξνχλ αλαζέζεηο ζε εμσηεξηθφ αλάδνρν. Δηδηθφηεξα ηα ππνέξγα 
ηεο πξάμεο έρνπλ σο εμήο: 
 
Τπνέξγν 1: ΔΠΙΣΖΜΟΝΙΚΖ ΤΠΟΣΖΡΙΞΖ ΓΙΑ ΣΖΝ ΤΛΟΠΟΙΖΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 
 
Σν πξψην ππνέξγν ηεο 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 ππνέξγνπ 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. 

Τπνέξγν 2: ΠΡΟΜΖΘΔΙΑ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΖ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΣΧΝ 
ΔΞΔΣΑΔΧΝ 

Αληηθείκελν ηνπ ππνέξγνπ 2 είλαη ε αγνξά ηνπ αλαγθαίνπ εμνπιηζκνχ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα 

ηε δηελέξγεηα ησλ εμεηάζεσλ ζηηο δεκφζηεο καηεπηηθέο θιηληθέο. Πξνβιέπεηαη ε αγνξά 

εηθνζηηεζζάξσλ (24) ζπζθεπψλ πξσηνβάζκηνπ ειέγρνπ θαη επηά (7) ζπζθεπψλ δεπηεξνβάζκηνπ 

ειέγρνπ. Ζ αγνξά ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εμνπιηζκνχ θξίλεηαη άθξσο επηβεβιεκέλε γηα ηε δηελέξγεηα 

ησλ θαζνιηθψλ ειέγρσλ, αθνχ ε ζπληξηπηηθή πιεηνλφηεηα ησλ δεκνζίσλ καηεπηηθψλ θιηληθψλ δελ 

δηαζέηνπλ ηνλ ζπγθεθξηκέλν εμνπιηζκφ. 

Τπνέξγν 3: ΠΡΟΒΟΛΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ, ΚΟΙΝΧΝΙΚΖ ΓΙΚΣΤΧΖ ΚΑΙ ΔΝΖΜΔΡΧΖ 
ΔΤΑΙΘΖΣΟΠΟΙΖΖ - ΣΧΝ ΔΜΠΛΔΚΟΜΔΝΧΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΧΝ ΤΓΔΙΑ 
ΔΤΑΙΘΖΣΟΠΟΙΖΖ  ΣΖ ΚΟΙΝΟΣΖΣΑ 
 

Αληηθείκελν ηνπ ηξίηνπ ππνέξγνπ είλαη ε ελεκέξσζε – επαηζζεηνπνίεζε ηεο θνηλφηεηαο γηα ηελ 

ρξεζηκφηεηα δηελέξγεηαο ησλ δηαγλσζηηθψλ εμεηάζεσλ ηεο λενγληθήο βαξεθνΐαο. Ζ πξνβνιή ηνπ 

έξγνπ κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζα απφ αλνηρηέο νκηιίεο, παξνπζηάζεηο θαιψλ πξαθηηθψλ, 

ζπδεηήζεηο. αληαιιαγέο απφςεσλ θαη εκπεηξηψλ γνλέσλ, επηζηεκφλσλ, ελψζεσλ, ηνπηθψλ 

θνξέσλ θιπ. 

Πξνβιέπεηαη δεκηνπξγία ηζηνζειίδαο θαη δηεμαγσγή θφξνπκ ελεκέξσζεο ζηελ έλαξμε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο πξνθεηκέλνπ λα απνηππσζεί ε Γηεζλήο Δκπεηξία (εληφο θαη εθηφο ΔΔ) ζηνλ 

θαζνιηθφ έιεγρν ηεο Νενγληθήο Βαξεθνΐαο. 
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Δπίζεο, πξνβιέπεηαη δηεμαγσγή εξγαζηεξίσλ (workshops) πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ νη εκπιεθφκελνη 

επαγγεικαηίεο πγείαο  θαη ζα αθνξά ζηηο κεζφδνπο δηαγλσζηηθνχ ειέγρνπ ηεο λενγληθήο 

βαξεθνΐαο θαζψο θαη ζηελ ςπρνθνηλσληθή ππνζηήξημε γνλέσλ κε παηδηά κε πξνβιήκαηα 

βαξεθνΐαο. 

Οη επηκέξνπο ζηφρνη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ππνέξγνπ είλαη: 

 Ζ ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ησλ γνλέσλ γηα ηε ρξεζηκφηεηα ηεο δηελέξγεηαο ησλ 
δηαγλσζηηθψλ εμεηάζεσλ ηεο λενγληθήο βαξεθνΐαο, ψζηε λα ππάξρεη ε ζπγθαηάζεζή 
ηνπο θαη ε ζπλεξγαζία ηνπο. 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 ελεκέξσζε ησλ εκπιεθνκέλσλ επαγγεικαηηψλ πγείαο φπσο καηεπηήξεο, παηδίαηξνη, 
λενγλνιφγνη, καίεο θαη ινηπφ ηαηξηθφ θαη λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ πξνθεηκέλνπ ζε 
ζπλεξγαζία κε ηα αξκφδηα φξγαλα πνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ θαη ζα ιεηηνπξγήζνπλ ζηα 
πιαίζηα ηεο Πξάμεο (ΟΓΔ, Παξαηεξεηήξην, θ.α.) λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ ελεκέξσζε ηνπ 
θνηλνχ γηα επηδεκηνινγηθά ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε λενγληθή βαξεθνΐα θαη λα 
ζπκβάιινπλ ζηελ πινπνίεζε ηνπ θαζνιηθνχ ειέγρνπ. 

 Ζ αληαιιαγή εκπεηξηψλ θαη θαιψλ πξαθηηθψλ απφ ηελ εθαξκνγή θαη ιεηηνπξγία γηα 
πνιιά ρξφληα ηψξα αλάινγσλ θαζνιηθψλ ειέγρσλ ζε άιια θξάηε ηεο Δπξσπατθήο 
Έλσζεο θαη ε κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο γηα ηε ζσζηή νξγάλσζε ηεο ίδηαο δηαδηθαζίαο 
θαη ζηελ Διιάδα (ζηα πιαίζηα ηεο πξνηεηλφκελεο πξάμεο). 

 Ζ δηάζεζε ηνπ ελεκεξσηηθνχ πεξηερνκέλνπ (γηα ηνπο γνλείο θαη ηελ ηαηξηθή θνηλφηεηα) 
κέζσ εμεηδηθεπκέλεο ελεκεξσηηθήο δηαδηθηπαθήο πχιεο 

 Ζ παξνρή ππνζηεξηθηηθψλ ππεξεζηψλ θαη θαηεπζχλζεσλ ζηνπο γνλείο ησλ λενγλψλ πνπ 
εληνπίδεηαη πξφβιεκα βαξεθνΐαο κε ζηφρν ηελ έγθπξε θαη απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζή 
ηνπ, θαζψο θαη ηελ επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλε παξνρή νδεγηψλ θαη ζπκβνπιψλ. 

 Ζ εμεηδηθεπκέλε ελεκέξσζε ησλ εκπιεθνκέλσλ επαγγεικαηηψλ πγείαο φπσο καηεπηήξεο, 
παηδίαηξνη, λενγλνιφγνη, καίεο θαη ινηπφ ηαηξηθφ θαη λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ 
πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζνπλ θαη λα εθηειέζνπλ φιεο ηηο ζρεηηδφκελεο ελέξγεηεο κε ηνλ 
θαζνιηθφ έιεγρν ησλ λενγλψλ. 

 Ζ εμεηδηθεπκέλε ελεκέξσζε ησλ ηαηξψλ ΧΡΛ ζε επίπεδν πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο 
πγείαο πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζε ζέζε λα αληηκεησπίζνπλ απνηειεζκαηηθά ην ζέκα ηεο 
ςπρνθνηλσληθήο ππνζηήξημεο γνλέσλ κε παηδηά κε πξνβιήκαηα βαξεθνΐαο. 

 
Ζ εμεηδηθεπκέλε ελεκέξσζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζηελ  παξνρή ππνζηεξηθηηθψλ ππεξεζηψλ θαη 
θαηεπζχλζεσλ ζηνπο γνλείο ησλ λενγλψλ πνπ εληνπίδεηαη πξφβιεκα βαξεθνΐαο κε ζηφρν ηελ 
έγθπξε θαη απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζή ηνπ, θαζψο θαη ηελ επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλε 
παξνρή νδεγηψλ θαη ζπκβνπιψλ. 
 
 
7.2.2 ΤΝΟΠΣΙΚΖ ΠΔΡΙΓΡΑΦΖ ΠΡΟΚΖΡΤΟΜΔΝΟΤ ΤΠΟΔΡΓΟΤ 
 
πλνπηηθά ζην θπζηθφ αληηθείκελν ηνπ ππνέξγνπ 3 πεξηιακβάλνληαη: 

 Παξαγσγή, εθηχπσζε θαη δηάζεζε έληππνπ πιηθνχ γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ ζε 
120.000 αληίηππα 
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 Παξαγσγή, εθηχπσζε θαη δηάζεζε έληππνπ πιηθνχ γηα ηελ ελεκέξσζε ηεο 
ηαηξνλνζειεπηηθήο θνηλφηεηαο  ζε 25.000 αληίηππα. 

 Οξγάλσζε επηά (7) ελεκεξσηηθψλ εκεξίδσλ, κία ζε θάζε Τγεηνλνκηθή Πεξηθέξεηα γηα 
ηελ ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ηεο θνηλφηεηαο 

 Οξγάλσζε Φφξνπκ ελεκέξσζεο κε ζέκα ηελ αληαιιαγή θαιψλ πξαθηηθψλ θαη ηδεψλ ζε 
ζρέζε κε ηελ απνηειεζκαηηθή δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο θαζνιηθνχ ειέγρνπ αιιά θαη ηε 
βησζηκφηεηα ηεο Πξάμεο θαη κεηά ην πέξαο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο απφ ην ΔΠΑ. 

 Παξαγσγή ειεθηξνληθνχ πιηθνχ θαη θαηαζθεπή δηθηπαθνχ θφκβνπ φπνπ φιν ην πιηθφ ζα 
αλαξηεζεί. 

 Οξγάλσζε ελεκεξσηηθψλ εθδειψζεσλ, κία ζε θάζε πγεηνλνκηθή πεξηθέξεηα, γηα γνλείο 
παηδηψλ κε πξνβιήκαηα βαξεθνΐαο. 

 Δπηά (7) ζπλνιηθά εξγαζηήξηα (workshops), έλα ζε θάζε Τγεηνλνκηθή Πεξηθέξεηα, γηα 
ηελ εμεηδηθεπκέλε ελεκέξσζε ησλ εκπιεθνκέλσλ επαγγεικαηηψλ πγείαο φπσο 
καηεπηήξεο, παηδίαηξνη, λενγλνιφγνη, καίεο θαη ινηπφ ηαηξηθφ θαη λνζειεπηηθφ 
πξνζσπηθφ πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζνπλ θαη λα εθηειέζνπλ φιεο ηηο ζρεηηδφκελεο 
ελέξγεηεο κε ηνλ θαζνιηθφ έιεγρν ησλ λενγλψλ. 

 Δπηά (7) επίζεο ζπλνιηθά εξγαζηήξηα (workshops), έλα ζε θάζε Τγεηνλνκηθή 
Πεξηθέξεηα, γηα ηελ εμεηδηθεπκέλε ελεκέξσζε ησλ ηαηξψλ ΧΡΛ ζε επίπεδν 
πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζε ζέζε λα αληηκεησπίζνπλ 
απνηειεζκαηηθά ην ζέκα ηεο ςπρνθνηλσληθήο ππνζηήξημεο γνλέσλ κε παηδηά κε 
πξνβιήκαηα βαξεθνΐαο θαζψο θαη ζηελ  παξνρή ππνζηεξηθηηθψλ ππεξεζηψλ θαη 
θαηεπζχλζεσλ ζηνπο γνλείο ησλ λενγλψλ πνπ εληνπίδεηαη πξφβιεκα βαξεθνΐαο κε ζηφρν 
ηελ έγθπξε θαη απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζή ηνπ, θαζψο θαη ηελ επηζηεκνληθά 
ηεθκεξησκέλε παξνρή νδεγηψλ θαη ζπκβνπιψλ. 

 
7.2.3 ΑΝΑΛΤΣΙΚΖ ΠΔΡΙΓΡΑΦΖ ΠΡΟΚΖΡΤΟΜΔΝΟΤ ΤΠΟΔΡΓΟΤ 
 
Σν πξνθεξπζζφκελν ππνέξγν πεξηιακβάλεη αλαιπηηθά ηηο αθφινπζεο δξάζεηο: 
 
Γξάζε 1: Δλεκέξσζε ησλ γνλέσλ 

Πξνβιέπεηαη ε ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ γηα ηε ρξεζηκφηεηα ηεο δηελέξγεηαο ησλ δηαγλσζηηθψλ 
εμεηάζεσλ ηεο λενγληθήο βαξεθνΐαο, ψζηε λα ππάξρεη ε ζπγθαηάζεζε ηνπο θαη ε ζπλεξγαζία 
ηνπο ζηελ πεξίπησζε πνπ ζα ρξεηαζηεί λα επαλέιζνπλ γηα επαλεμέηαζε. 

ην πιαίζην ηεο δξάζεο 1, ζα απαηηεζεί απφ ηνλ αλάδνρν: 
o Ζ δεκηνπξγία θαη παξαγσγή ελεκεξσηηθψλ θπιιαδίσλ γηα γνλείο ζε 120.000 αληίηππα 

(ηεηξάθπιιν, ηεηξαρξσκία) (Π.3.1) 
 
Γξάζε 2: Δλεκέξσζε ησλ ηαηξψλ 

Πξνβιέπεηαη ε ελεκέξσζε ηνπ αξκφδηνπ πξνζσπηθνχ (φπσο καηεπηήξεο, παηδίαηξνη, 
λενγλνιφγνη, καίεο θαη ινηπφ ηαηξηθφ θαη λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ) απφ ζηειέρε ηεο Α΄ΧΡΛ 
Κιηληθήο γηα ηελ αλαγθαηφηεηα θαη ρξεζηκφηεηα ηεο δηελέξγεηαο ησλ δηαγλσζηηθψλ εμεηάζεσλ ηεο 
λενγληθήο βαξεθνΐαο θαζψο θαη ηεο δηαδηθαζίαο δηελέξγεηαο ησλ εμεηάζεσλ απηψλ. 

ην πιαίζην ηεο δξάζεο 2, ζα απαηηεζεί απφ ηνλ αλάδνρν: 
 

o Ζ δεκηνπξγία θαη παξαγσγή ελεκεξσηηθψλ θπιιαδίσλ γηα ην αξκφδην πξνζσπηθφ 
(φπσο καηεπηήξεο, παηδίαηξνη, λενγλνιφγνη, καίεο θαη ινηπφ ηαηξηθφ θαη λνζειεπηηθφ 
πξνζσπηθφ)  ζε 25.000 αληίηππα (νθηάθπιιν, ηεηξαρξσκία) (Π.3.2) 
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Γξάζε 3: Δλεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ηεο θνηλφηεηαο 

Πξνβιέπεηαη ε δηεμαγσγή 7 εκεξίδσλ (κία εκεξίδα αλά πγεηνλνκηθή πεξηθέξεηα) κε ηε ζπκκεηνρή 

γνλέσλ, επηζηεκφλσλ, ελψζεσλ, ηνπηθψλ θνξέσλ, θιπ), φπνπ κέζα απφ αλνηρηέο νκηιίεο, 

παξνπζηάζεηο θαιψλ πξαθηηθψλ, ζπδεηήζεηο. αληαιιαγέο απφςεσλ θαη εκπεηξηψλ επηδηψθεηαη ε 

ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ηεο θνηλφηεηαο, ψζηε λα έξζεη πην θνληά ζην πξφβιεκα ηεο 

λενγληθήο βαξεθνΐαο θαη λα ελζαξξπλζεί ζηε ζπκκεηνρή ζην πξφγξακκα θαζνιηθνχ ειέγρνπ. 

ην πιαίζην ηεο δξάζεο 3, ζα απαηηεζεί απφ ηνλ αλάδνρν: 
o Ζ δηνξγάλσζε επηά (7) εκεξίδσλ κία εκεξίδα αλά πγεηνλνκηθή πεξηθέξεηα. (Π.3.3) 

Γξάζε 4: Γεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία ηζηνζειίδαο 

Αθνξά ζηελ πινπνίεζε δηθηπαθνχ θφκβνπ κε ζχζηεκα ελεκέξσζεο πεξηερνκέλνπ πξνθεηκέλνπ 
λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ αλάξηεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ πνπ ζα παξαρζεί θαη ηε ιεηηνπξγία 
ειεθηξνληθνχ εξσηεκαηνινγίνπ, ελεκέξσζε γηα ην έξγν θαη πξνβνιή ηνπ γηα 12 κήλεο, 
δεκηνπξγία banners γηα πξνβνιή ζε άιιεο ηζηνζειίδεο θαη θνηλσληθή δηθηχσζε. Σν πεξηερφκελν 
ηνπ θφκβνπ ζα είλαη πξνζαλαηνιηζκέλν αλάινγα κε ην ρξήζηε (γνλέαο, ηαηξφο, ΧΡΛ θιπ). 

ην πιαίζην ηεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο – socialmedia ζα ιεηηνπξγήζεη νκάδα ε νπνία ζα 
αλαιάβεη ηε πξνψζεζε ησλ κελπκάησλ θαη ηελ δεκηνπξγία δηαχισλ επηθνηλσλίαο, κέζσ 
δηαδηθηπαθψλ θνηλνηήησλ (ηζηνζειίδεο, θφξνπκο, blogs, twitter, facebook, θ.α.) θαη αλάκεζα ζηα 
εκπιεθφκελα κέξε, ζην εηδηθφ θαη γεληθφ θνηλφ. 

ην πιαίζην ηεο δξάζεο 4, ζα απαηηεζεί απφ ηνλ αλάδνρν: 
o Γεκηνπξγία ηζηνζειίδαο (Π.3.4) 
o Κφκβνο δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ (Π.3.5) 
o Ζιεθηξνληθά εξσηεκαηνιφγηα (Π.3.6), 
o Λεηηνπξγία ηζηνζειίδαο γηα 12 κήλεο (Π.3.7), 
o Κνηλσληθή δηθηχσζε (Π.3.8) 

 
Γξάζε 5: Γηεμαγσγή θφξνπκ ελεκέξσζεο 

Αθνξά ζηελ νξγάλσζε θαη δηεμαγσγή δηήκεξνπ θφξνπκ ελεκέξσζεο ζηελ έλαξμε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο πξνθεηκέλνπ λα απνηππσζεί ε Γηεζλήο Δκπεηξία (εληφο θαη εθηφο ΔΔ) θαη νη θαιέο 

πξαθηηθέο ζηνλ θαζνιηθφ έιεγρν ηεο Νενγληθήο Βαξεθνΐαο. Δπίζεο, αλακέλεηαη θαη ε 

παξνπζίαζε θαιψλ πξαθηηθψλ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ (Κέληξνπ Αλαθνξάο) πνπ 

ζα ιεηηνπξγήζεη ζηα πιαίζηα ηνπ Τπνέξγνπ 1. 

εκεηψλεηαη φηη ηα έμνδα κεηαθίλεζεο δηακνλήο θαη δηαηξνθήο ησλ ηξηψλ (3) εηζεγεηψλ ζα 

θαιπθζνχλ απφ ηνλ αλάδνρν. Ζ θάιπςε εμφδσλ κεηαθίλεζεο πξνβιέπεηαη λα αθνξά ζε 

επξσπατθέο ρψξεο. 

ην πιαίζην ηεο δξάζεο 5, ζα απαηηεζεί απφ ηνλ αλάδνρν: 
 Ζ δηνξγάλσζε δηήκεξνπ θφξνπκ ελεκέξσζεο. (Π.3.9) 

 
Γξάζε 6: Δπηά (7) εθδειψζεηο γνλέσλ κε παηδηά κε πξνβιήκαηα βαξεθνΐαο 

Πξνβιέπεηαη ε δηεμαγσγή 7 εθδειψζεσλ (κία εθδήισζε αλά Τγεηνλνκηθή Πεξηθέξεηα) ζε 

ζπλεξγαζία κε θαηά ηφπνπο Χηνξηλνιαξπγγνινγηθέο θαη Μαηεπηηθέο θιηληθέο κε ηε ζπκκεηνρή 

γνλέσλ κε παηδηά ζηα νπνία έρεη εληνπηζηεί πξφβιεκα βαξεθνΐαο ζηα πιαίζηα ηνπ θαζνιηθνχ 
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ειέγρνπ. Μέζα απφ νκηιίεο, ζπδεηήζεηο, αληαιιαγέο απφςεσλ θαη εκπεηξηψλ, επηδηψθεηαη ε 

ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ηνπο γηα ηελ αλάιεςε δξάζεσλ 

ην πιαίζην ηεο δξάζεο 6, ζα απαηηεζεί απφ ηνλ αλάδνρν: 
 Ζ δηνξγάλσζε επηά (7) εθδειψζεσλ γνλέσλ κε παηδηά κε πξνβιήκαηα βαξεθνΐαο. 

(Π.3.10) 
 
Γξάζε 7: Δπηά (7) workshops ζηηο κεζφδνπο δηαγλσζηηθνχ ειέγρνπ ηεο λενγληθήο 

βαξεθνΐαο 

Πξνβιέπεηαη ε δηεμαγσγή επηά (7) εξγαζηεξίσλ (workshops) (έλα εξγαζηήξην  αλά Τγεηνλνκηθή 

Πεξηθέξεηα)  γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ εκπιεθφκελσλ επαγγεικαηηψλ πγείαο ζηηο κεζφδνπο 

δηαγλσζηηθνχ ειέγρνπ ηεο λενγληθήο βαξεθνΐαο. Σα workshops ζα είλαη δηάξθεηαο 5 σξψλ θαη΄ 

ειάρηζηνλ αλά πγεηνλνκηθή πεξηθέξεηα. εκεηψλεηαη φηη ηα έμνδα κεηαθίλεζεο, δηακνλήο, 

δηαηξνθήο θαη ακνηβήο ησλ εηζεγεηψλ ζα θαιπθζνχλ απφ ηνλ αλάδνρν αλάινγα κε ηελ ηδηφηεηα 

ηνπο θαη φπνπ απηφ απαηηείηαη. 

ην πιαίζην ηεο δξάζεο 7, ζα απαηηεζεί απφ ηνλ αλάδνρν: 
 Ζ δηνξγάλσζε επηά (7) workshops ζηηο κεζφδνπο δηαγλσζηηθνχ ειέγρνπ ηεο λενγληθήο 

βαξεθνΐαο (Π.3.11) 
 
Γξάζε 8: Δπηά (7) workshops ζηηο κεζφδνπο ςπρνθνηλσληθήο ππνζηήξημεο 

Πξνβιέπεηαη ε δηεμαγσγή επηά (7) εξγαζηεξίσλ (workshops) γηα ηελ ελεκέξσζε απνθιεηζηηθά 

ησλ εκπιεθφκελσλ επαγγεικαηηψλ πγείαο (ΧΡΛ) ζηηο κεζφδνπο ςπρνθνηλσληθήο ππνζηήξημεο 

γνλέσλ κε παηδηά κε πξνβιήκαηα βαξεθνΐαο. Σα workshops ζα είλαη δηάξθεηαο 5 σξψλ θαη΄ 

ειάρηζηνλ αλά πγεηνλνκηθή πεξηθέξεηα. εκεηψλεηαη φηη ηα έμνδα κεηαθίλεζεο, δηακνλήο, 

δηαηξνθήο θαη ακνηβήο ησλ εηζεγεηψλ ζα θαιπθζνχλ απφ ηνλ αλάδνρν αλάινγα κε ηελ ηδηφηεηα 

ηνπο θαη φπνπ απηφ απαηηείηαη. 

ην πιαίζην ηεο δξάζεο 8, ζα απαηηεζεί απφ ηνλ αλάδνρν: 

 δηνξγάλσζε επηά (7) workshops ζηηο κεζφδνπο ςπρνθνηλσληθήο ππνζηήξημεο (Π.3.12) 
 

Σημειώνεηαι όηι για ηιρ δπάζειρ πος αθοπούν ημεπίδερ - εκδηλώζειρ -  workshops- θόποςμ  ο 

ανάδοσορ θα ππέπει να πποηείνει ένα ζςνολικό ζσεδιαζμό ππαγμαηοποίηζηρ ηοςρ ανά 

ςγειονομική πεπιθέπεια με ζηόσο ηην βέληιζηη ςλοποίηζη ηος ςποέπγος και ηην διάσςζη ηυν 

αποηελεζμάηυν ηος. 

 

7.3 ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 
 
Σα αλακελφκελα παξαδνηέα ηνπ αλαδφρνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο ππεξεζίεο πνπ νθείιεη λα 
παξάζρεη θαη αλαιχνληαη ζηηο ελφηεηεο ηνπ θεθαιαίνπ 7.2. πγθεληξσηηθά ηα παξαδνηέα ηνπ 
πξνθεξπζζφκελνπ ππνέξγνπ έρνπλ σο εμήο: 
 

Κσδηθφο παξαδνηένπ 
 

Πεξηγξαθή παξαδνηένπ 
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Π_3.1 
 

Δλεκεξσηηθά θπιιάδηα γηα γνλείο ζε 120.000 

αληίηππα (ηεηξάθπιιν, 

ηεηξαρξσκία) 

Π_3.2 
 

Δλεκεξσηηθά θπιιάδηα γηα ην αξκφδην 

πξνζσπηθφ (φπσο καηεπηήξεο, παηδίαηξνη, 

λενγλνιφγνη, καίεο θαη ινηπφ ηαηξηθφ θαη 

λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ) ζε 25.000 

αληίηππα (νθηάθπιιν, ηεηξαρξσκία) 

Π_3.3 
 

Γηνξγάλσζε επηά (7) εκεξίδσλ 

Π_3.4 
 

Γεκηνπξγία ηζηνζειίδαο 

Π_3.5 
 

Κφκβνο δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ 

Π_3.6 Ζιεθηξνληθά εξσηεκαηνιφγηα 

Π_3.7 Λεηηνπξγία ηζηνζειίδαο γηα 12 κήλεο 

Π_3.8 Κνηλσληθή δηθηχσζε 

Π_3.9 Γηήκεξν θφξνπκ ελεκέξσζεο 

Π_3.10 
 

Δπηά (7) εθδειψζεηο γνλέσλ κε παηδηά κε 

πξνβιήκαηα βαξεθνΐαο 

Π_3.11 Δπηά (7) workshops ζηηο κεζφδνπο 

δηαγλσζηηθνχ ειέγρνπ ηεο λενγληθήο 

Βαξεθνΐαο 

Π_3.12 Δπηά (7) workshops ζηηο κεζφδνπο 

ςπρνθνηλσληθήο ππνζηήξημεο 

 
 
7.4 ΓΙΑΓΙΚΑΙΔ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΤΠΟΔΡΓΟΤ 
 
7.4.1 ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΟΤ ΤΠΟΔΡΓΟΤ ΑΠΟ ΣΖΝ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ 
 
Ζ αλαζέηνπζα αξρή ζα ζπγθξνηήζεη επηηξνπή παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο πνπ ζα 
αλαιάβεη ηελ επζχλε ηνπ ζπληνληζκνχ κε ηηο ινηπέο ππεξεζίεο, ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημεο 
ηνπ ππνέξγνπ θαη ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο ησλ παξαδνηέσλ. Ζ αλαζέηνπζα αξρή δελ θέξεη 
επζχλε γηα ηελ δηνηθεηηθή παξαθνινχζεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ αλαδφρνπ. 
 
Αξκνδηφηεηα ηεο επηηξνπήο παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο είλαη ε παξαιαβή ησλ 
παξαδνηέσλ θαη ε πηζηνπνίεζε ηεο εθηέιεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ. Ζ πηζηνπνίεζε 
ηεο πινπνίεζεο ηνπ ππνέξγνπ γίλεηαη ζε ζπλεξγαζία κε ηα επηκέξνπο ζηειέρε ηεο νκάδαο έξγνπ. 
Ο αλάδνρνο ζηελ πξνζθνξά ηνπ ζα παξνπζηάζεη ιεπηνκεξέο ζρέδην νξγάλσζεο, δηνίθεζεο, 
πινπνίεζεο θαη παξαθνινχζεζεο ηνπ ππνέξγνπ, ζην νπνίν ζα ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη 
επηγξακκαηηθφ πιαίζην αξκνδηνηήησλ θαη ππνρξεψζεσλ θαη γηα ηνπο ηνκείο επζχλεο ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο, ζχκθσλα κε ηελ ξνή θαη ην ρξνλνδηάγξακκα εξγαζηψλ. 
 
7.4.2 ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΤΠΟΔΡΓΟΤ –ΚΡΙΣΖΡΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΖ –ΓΙΑΓΙΚΑΙΔ ΔΛΔΓΥΟΤ 
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Ζ παξαιαβή ηνπ ππνέξγνπ ζα γίλεη απφ ηελ επηηξνπή παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο, ηκεκαηηθά, ζχκθσλα κε ην ρξνλνδηάγξακκα ηνπ ππνέξγνπ. 
 
Δηδηθφηεξα φζνλ αθνξά ηελ δηαδηθαζία παξαιαβήο νξίδνληαη ήδε κε ηελ παξνχζα ηα αθφινπζα: 
Α) Ζ παξάδνζε ηνπ ππνέξγνπ ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά κε ηελ πεξάησζε ησλ επηκέξνπο 
παξαδνηέσλ κέζα ζηηο πξνζεζκίεο πνπ θαζνξίδνληαη ζην ρξνλνδηάγξακκα ηνπ ππνέξγνπ. 
 
Β) Ζ δηαδηθαζία παξάδνζεο πεξηιακβάλεη: 
 

 Παξνπζίαζε πξντφλησλ θάζε επί κέξνπο παξαδνηένπ ζηελ επηηξνπή παξαθνινχζεζεο 
θαη παξαιαβήο. Ζ επηηξνπή ζηε ζπλέρεηα θαη εάλ ην παξαδνηέν αλαθέξεηαη ζε 
ππεξεζίεο δηελεξγεί δεηγκαηνιεπηηθφ έιεγρν πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζεη ηελ 
νινθιεξσκέλε παξάδνζε θαη ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο παξαδνηέαο ππεξεζίαο. 
Σπρφλ παξαηεξήζεηο / ειιείςεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην δεηγκαηνιεπηηθφ έιεγρν επί ηνπ 
παξαδνηένπ ζα παξαδίδνληαη ζηνλ αλάδνρν εληφο δέθα (10) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ 
παξνπζίαζε. Ο αλάδνρνο ζα είλαη ππνρξεσκέλνο λα ελζσκαηψζεη ηηο παξαηεξήζεηο 
ηεο επηηξνπήο ζην ηειηθφ παξαδνηέν εληφο δέθα (10) εξγάζηκσλ εκεξψλ. 

 ε πεξίπησζε πνπ ην επαλππνβαιιφκελν παξαδνηέν δελ ηθαλνπνηεί ηα ειάρηζηα 
θξηηήξηα αμηνιφγεζεο πνηφηεηαο κεηά θαη ην δεχηεξν δεηγκαηνιεπηηθφ έιεγρν, ε επηηξνπή 
εθζέηεη εγγξάθσο ηηο παξαηεξήζεηο ηεο θαη ηηο ηπρφλ απαηηνχκελεο παξεκβάζεηο ζην 
παξαδνηέν ηνπ αλαδφρνπ εληφο δέθα (10) εξγάζηκσλ εκεξψλ θαη ν αλάδνρνο ζα πξέπεη 
λα ηηο ελζσκαηψζεη ζην παξαδνηέν εληφο δέθα (10) εξγαζίκσλ εκεξψλ. Δάλ θαη κεηά 
απφ ηηο επαλαιεπηηθέο παξαηεξήζεηο ν αλάδνρνο δελ ζπκκνξθσζεί πξνο ηηο ππνδείμεηο 
ηεο επηηξνπήο, θηλνχληαη νη δηαδηθαζίεο θήξπμεο ηνπ αλαδφρνπ έθπησηνπ. 

 ε φιεο ηηο ζπλαληήζεηο ηεο επηηξνπήο θαη ησλ αξκφδησλ θνξέσλ κε ηνλ αλάδνρν 
ηεξείηαη κε επζχλε ηνπ αλαδφρνπ πξαθηηθφ ην νπνίν ππνγξάθεηαη απφ ηνπο 
ζπκκεηέρνληεο. 
 

Σα ειάρηζηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο πνηφηεηαο πνπ ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηνχλ ηα παξαδνηέα είλαη: 
Πληρόηηηα: Σν παξαδνηέν πξέπεη λα θαιχπηεη φιεο ηηο πηπρέο ηνπ ζθνπνχ γηα ηνλ νπνίν έρεη 
ζπληαρζεί/δεκηνπξγεζεί/πξνζθεξζεί θαη εηδηθφηεξα λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο πνπ 
νξίδνληαη γηα απηφ απφ ηηο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ. 
Τεκμηρίωζη: Σν παξαδνηέν πξέπεη λα είλαη αμηφπηζην θαη λα αληαπνθξίλεηαη ζηελ 
πξαγκαηηθφηεηα. Πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζε ηεθκεξησκέλα ζηνηρεία, λα αθνινπζεί ξεαιηζηηθή 
πξνζέγγηζε θαη λα εμεγείηαη κε ζαθήλεηα. 
Στεηικόηηηα: ην παξαδνηέν πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζηνλ ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν έρεη ζπληαρζεί 
θαη ζηηο αλάγθεο ηνπ ππνέξγνπ. Πξέπεη λα είλαη ζπκβαηφ θαη ζπλαθέο κε ηα ππφινηπα 
παξαδνηέα ηνπ ππνέξγνπ, αλ θαη εθφζνλ απαηηείηαη απφ ηελ δηάξζξσζε ηνπ ππνέξγνπ. 
Εμβάθσνζη: ην παξαδνηέν πξέπεη λα πεξηέρεη πιεξνθνξίεο ζε βάζνο αλάινγν κε ην ζθνπφ ηνπ. 
Σσνέπεια ως προς ηον ζτεδιαζμό: ην παξαδνηέν πξέπεη λα νινθιεξψλεηαη κε βάζε ηνλ 
ζρεδηαζκφ (ρξφλνπ, πφξσλ, πνηφηεηαο). 
 
Κάζε παξαιαβή ζα πηζηνπνηείηαη κε πξσηφθνιιν ηεο επηηξνπήο παξαθνινχζεζεο θαη 
παξαιαβήο, ην νπνίν ζα εθδίδεηαη εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ νινθιήξσζε ησλ ζρεηηθψλ 
δηαδηθαζηψλ, νη νπνίεο νξίδνληαη ζηελ παξνχζα. ε πεξίπησζε πνπ ε νινθιήξσζε ησλ 
ζρεηηθψλ δηαδηθαζηψλ ή / θαη ε έθδνζε ησλ πξσηνθφιισλ νξηζηηθήο παξαιαβήο δελ 
πξαγκαηνπνηνχληαη γηα ιφγνπο πνπ δελ αλάγνληαη ζηνλ αλάδνρν, νη εθάζηνηε παξαιαβέο 
επέξρνληαη απηνδίθαηα κε ηελ παξέιεπζε ησλ αληηζηνίρσλ πξνζεζκηψλ. 
 
ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΠΟΔΡΓΟΤ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 
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ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί ζα παξνπζηάδεηαη ην εθηηκψκελν ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ησλ 
δξάζεσλ ηνπ ππνέξγνπ 3. 

 

              

 Μ1 Μ2 Μ3 Μ4 Μ5 Μ6 Μ7 
 

Μ8 Μ9 Μ10 Μ11 Μ12 Μ13 

Π_3.1 
 

             

Π_3.2 
 

             

Π_3.3 
 

             

Π_3.4 
 

             

Π_3.5 
 

             

Π_3.6              

Π_3.7              

Π_3.8              

Π_3.9              

Π_3.10              

Π_3.11              

Π_3.12              

 
εκ: Ζ εκεξνκελία έλαξμεο ηνπ ππνέξγνπ είλαη ελδεηθηηθή 

 
Κάζε πξνζθέξσλ είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαζέζεη κε ηελ πξνζθνξά ηνπ θαη ην πξνηεηλφκελν 
απφ απηφλ ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ηνπ ππνέξγνπ ζε κνξθή GANTT-Chart. Σν νξηζηηθφ 
ρξνλνδηάγξακκα καδί κε ηα επηκέξνπο ρξνληθά φξηα νινθιήξσζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ 
ππνέξγνπ ζα πξνζδηνξηζηνχλ δεζκεπηηθά ζηελ ζχκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί κεηαμχ ηνπ 
αλαδφρνπ θαη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο κεηά ηελ θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ ιακβάλνληαο 
ππφςε ηελ πξφηαζε ηνπ αλαδφρνπ. 
Σθμειϊνετε  ότι ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ κα πρζπει να λάβει υπόψθ του ςτο 

χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ ότι το ζργο ςτο ςφνολό  του κα πρζπει να ζχει ολοκλθρωκεί 

το αργότερο  μζχρι 06/09/2015. 
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ΜΔΡΟ Γ: ΠΗΝΑΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 
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Άξζξν 8. ΠΙΝΑΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 
 

Γηα ιφγνπο θαιχηεξεο αμηνιφγεζεο θαη επθνιίαο ζχγθξηζεο ησλ πξνζθνξψλ, νη πίλαθεο  νηθνλνκηθήο 
πξνζθνξάο είλαη θνηλνί θαη δεζκεπηηθνί επί πνηλή απφξξηςεο σο πξνο ηελ  κνξθή θαη πιήξε ζπκπιήξσζή 
ηνπο γηα φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο. 

 
Ζ δνκή ηνπο εκθαλίδεηαη αθνινχζσο: 

 
8.1 ΠΙΝΑΚΔ ΑΝΑΛΤΖ ΚΟΣΟΤ ΑΝΑ ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ 

 

Α/Α 
 

ΔΙΓΟ / 
ΤΠΖΡΔΙΑ 

 

Μνλάδα 
Μέηξεζ

εο 
 

Πνζφηεηα 
 

Σηκή 
Μνλά
δαο 

Υσξί
ο 

ΦΠΑ 
 

πλνιηθή Σηκή 
Δίδνπο/Τπεξε

ζίαο (Υσξίο 

ΦΠΑ) 

ΦΠ
Α 
 

πλνιηθή 
Σηκή 

Δίδνπο/Τπε

ξεζίαο (Με 

ΦΠΑ) 

 Παξαδνηέν Π.3.1: Δλεκεξσηηθά θπιιάδηα γηα γνλείο ζε 120.000 αληίηππα 

(ηεηξάθπιιν, ηεηξαρξσκία) 

1. Γεκηνπξγία 
θαη 

παξαγσγή 
ελεκεξσηηθψ
λ θπιιαδίσλ 
γηα γνλείο ζε 

120.000 
αληίηππα 

(ηεηξάθπιιν, 
ηεηξαρξσκία) 

 

Σεκάρηα 
12 

120.000     

2. Άιιε 
θαηεγνξία 
θφζηνπο 

 

 
 

1211     

ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ 
ΠΑΡΑΓΟΣΔΟΤ Π.3.1 
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Α/
Α 
 

ΔΙΓΟ / 
ΤΠΖΡΔΙΑ 

 

Μνλάδα 
Μέηξεζ

εο 
 

Πνζφηε
ηα 
 

Σηκή 
Μνλάδαο 

Υσξίο 
ΦΠΑ 

 

πλνιηθή 
Σηκή 

Δίδνπο/Τπ

εξεζίαο 

(Υσξίο 

ΦΠΑ) 

ΦΠΑ 
 

πλνιηθή 
Σηκή 

Δίδνπο/Τπ

εξεζίαο 

(Με ΦΠΑ) 

 Παξαδνηέν Π.3.2: Δλεκεξσηηθά θπιιάδηα γηα ηαηξνχο θαη επαγγεικαηίεο πγείαο ζε 

25.000 αληίηππα (νθηάθπιιν, ηεηξαρξσκία) 

1. Γεκηνπξγία 

θαη παξαγσγή 

ελεκεξσηηθψλ 

θπιιαδίσλ γηα 

ην αξκφδην 

πξνζσπηθφ 

(φπσο 

καηεπηήξεο, 

παηδίαηξνη, 

λενγλνιφγνη, 

καίεο θαη 

ινηπφ ηαηξηθφ 

θαη 

λνζειεπηηθφ 

πξνζσπηθφ) 

ζε 25.000 

αληίηππα 
(νθηάθπιιν, 

ηεηξαρξσκία) 

Σεκάρηα 
12 

125.000     

2. Άιιε 
θαηεγνξία 
θφζηνπο 

 
 

1211     

ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ 
ΠΑΡΑΓΟΣΔΟΤ Π.3.2 
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Α/
Α 
 

ΔΙΓΟ / 
ΤΠΖΡΔΙΑ 

 

Μνλ
άδα 

Μέηξ
εζεο 

 

Πνζφηε
ηα 
 

Σηκή 
Μνλάδ

αο 
Υσξίο 
ΦΠΑ 

 

πλνιηθή Σηκή 
Δίδνπο/Τπεξε

ζίαο (Υσξίο 

ΦΠΑ) 

ΦΠ
Α 
 

πλνιηθή Σηκή 
Δίδνπο/Τπεξε

ζίαο (Με ΦΠΑ) 

 Παξαδνηέν Π.3.3: Γηνξγάλσζε επηά (7) εκεξίδσλ (Δλεκέξσζε & επαηζζεηνπνίεζε 

ηεο θνηλφηεηαο) 

1. Δλνίθην 

αίζνπζαο 

 

12 7     

2. Coffebreak - 

snack 

 

 7     

3. Σερλνινγηθφο 

εμνπιηζκφο 

(κηθξνθσληθή 

εγθαηάζηαζε, 

ηερληθφο, 

πξνηδέθηνξαο, 

laptop θηι) 

 

 7     

4. ρεδηαζκφο 

θαη 

αλαπαξαγσγή 

πξνζθιήζεσλ 

θαη έληππνπ 

πιηθνχ 

 

 7     

5. Οξγαλσηηθή, 

Γξακκαηεηαθή 

θαη Σερληθή 

ππνζηήξημε 

 

 7     

6. Άιιε 
θαηεγνξία 

θφζηνπο (π.ρ. 
δαπάλεο 

δηαηξνθήο 
κεηαθίλεζεο 

δηακνλήο 
εηζεγεηψλ) 

 

 
 

17211     

ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ 
ΠΑΡΑΓΟΣΔΟΤ Π.3.3 
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Α/
Α 
 

ΔΙΓΟ / 
ΤΠΖΡΔΙ

Α 
 

Μνλάδα 
Μέηξεζ

εο 
 

Πνζφηεη
α 
 

Σηκή 
Μνλάδα
ο Υσξίο 

ΦΠΑ 
 

πλνιηθή Σηκή 
Δίδνπο/Τπεξεζί

αο (Υσξίο ΦΠΑ) 

ΦΠ
Α 
 

πλνιηθή Σηκή 
Δίδνπο/Τπεξεζί

αο (Με ΦΠΑ) 

 Παξαδνηέν Π.3.4: Γεκηνπξγία ηζηνζειίδαο 

1. Γεκηνπξγί
α 

ηζηνζειίδ
αο 
 

12      

2. Άιιε 
θαηεγνξία 
θφζηνπο 

 

 
 

17211     

ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ 
ΠΑΡΑΓΟΣΔΟΤ Π.3.4 

 

   

 
 
 
 
 

Α/
Α 
 

ΔΙΓΟ / 
ΤΠΖΡΔΙΑ 

 

Μνλάδα 
Μέηξεζ

εο 
 

Πνζφηεη
α 
 

Σηκή 
Μνλάδ

αο 
Υσξίο 
ΦΠΑ 

 

πλνιηθή Σηκή 
Δίδνπο/Τπεξεζί

αο (Υσξίο ΦΠΑ) 

ΦΠ
Α 
 

πλνιηθή Σηκή 
Δίδνπο/Τπεξεζί

αο (Με ΦΠΑ) 

 Παξαδνηέν Π.3.5: Κφκβνο δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ 

1. Κφκβνο 
δηαρείξηζεο 
πεξηερνκέλ

νπ 

12      

2. Άιιε 
θαηεγνξία 
θφζηνπο 

 

 
 

17211     

ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ 
ΠΑΡΑΓΟΣΔΟΤ Π.3.5 
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Α/Α 
 

ΔΙΓΟ / 
ΤΠΖΡΔΙΑ 

 

Μνλάδα 
Μέηξεζ

εο 
 

Πνζφηε
ηα 
 

Σηκή 
Μνλάδα
ο Υσξίο 

ΦΠΑ 
 

πλνιηθή Σηκή 
Δίδνπο/Τπεξε

ζίαο (Υσξίο 

ΦΠΑ) 

ΦΠ
Α 
 

πλνιηθή Σηκή 
Δίδνπο/Τπεξεζί

αο (Με ΦΠΑ) 

 Παξαδνηέν Π.3.6: Ζιεθηξνληθά εξσηεκαηνιφγηα 

1. Ζιεθηξνληθ

ά 

εξσηεκαηνι

φγηα 

 

12      

2. Άιιε 
θαηεγνξία 
θφζηνπο 

 

 17211     

ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ 
ΠΑΡΑΓΟΣΔΟΤ Π.3.6 

 

   

 

Α/
Α 
 

ΔΙΓΟ / 
ΤΠΖΡΔΙ

Α 
 

Μνλάδα 
Μέηξεζεο 

 

Πνζφηεη
α 
 

Σηκή 
Μνλάδ

αο 
Υσξίο 
ΦΠΑ 

 

πλνιηθή Σηκή 
Δίδνπο/Τπεξεζί

αο (Υσξίο ΦΠΑ) 

ΦΠ
Α 
 

πλνιηθή Σηκή 
Δίδνπο/Τπεξεζί

αο (Με ΦΠΑ) 

 Παξαδνηέν Π.3.7: Λεηηνπξγία ηζηνζειίδαο γηα 12 κήλεο 

1. Λεηηνπξγί

α 

ηζηνζειίδ

αο γηα 12 

κήλεο 

 

12      

2. Άιιε 
θαηεγνξία 
θφζηνπο 

 

πκπιεξψζ
ηε 
 

17211     

ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ 
ΠΑΡΑΓΟΣΔΟΤ Π.3.7 

 

   

 
 
 
 
 

Α/
Α 
 

ΔΙΓΟ / 
ΤΠΖΡΔΙ

Α 
 

Μνλάδα 
Μέηξεζε

ο 
 

Πνζφηεη
α 
 

Σηκή 
Μνλάδα
ο Υσξίο 

ΦΠΑ 
 

πλνιηθή Σηκή 
Δίδνπο/Τπεξεζί

αο (Υσξίο ΦΠΑ) 

ΦΠ
Α 
 

πλνιηθή Σηκή 
Δίδνπο/Τπεξεζί

αο (Με ΦΠΑ) 
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 Παξαδνηέν Π.3.8: Κνηλσληθή δηθηχσζε 

1. Κνηλσληθή 
δηθηχσζε 

 

12      

2. Άιιε 
θαηεγνξία 
θφζηνπο 

 

 
 

17211     

ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ 
ΠΑΡΑΓΟΣΔΟΤ Π.3.8 

 

   

 
 
 

Α/
Α 
 

ΔΙΓΟ / 
ΤΠΖΡΔΙΑ 

 

Μνλάδα 
Μέηξεζ

εο 
 

Πνζφηεη
α 
 

Σηκή 
Μνλάδ

αο 
Υσξίο 
ΦΠΑ 

 

πλνιηθή Σηκή 
Δίδνπο/Τπεξεζί

αο (Υσξίο ΦΠΑ) 

ΦΠ
Α 
 

πλνιηθή Σηκή 
Δίδνπο/Τπεξεζί

αο (Με ΦΠΑ) 

 Παξαδνηέν Π.3.9: Γηήκεξν θφξνπκ ελεκέξσζεο 

1. Δλνίθην 

αίζνπζαο, 

Σερλνινγηθφο 

εμνπιηζκφο 

 

12      

2. Coffe -

Lunchbreak 

      

3. Έμνδα 

κεηαθίλεζεο, 

δηακνλήο, 

δηαηξνθήο 

(3) 

εηζεγεηψλ 

      

4. ρεδηαζκφο 

θαη 

αλαπαξαγσγ

ή 

πξνζθιήζεσ

λ θαη 

έληππνπ 

πιηθνχ 

      

5. Φσηνγξάθε
ζε θαη 

βηληενζθφπε
ζε 

ζπλεδξίνπ 
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6. Οξγαλσηηθή, 

Γξακκαηεηαθ

ή θαη Σερληθή 

ππνζηήξημε 

      

7. Άιιε 
θαηεγνξία 
θφζηνπο 

 
 

     

ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ 
ΠΑΡΑΓΟΣΔΟΤ Π.3.9 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Α/
Α 
 

ΔΙΓΟ / 
ΤΠΖΡΔΙΑ 

 

Μνλάδα 
Μέηξεζ

εο 
 

Πνζφηε
ηα 
 

Σηκή 
Μνλάδ

αο 
Υσξίο 
ΦΠΑ 

 

πλνιηθή Σηκή 
Δίδνπο/Τπεξεζί

αο (Υσξίο ΦΠΑ) 

ΦΠ
Α 
 

πλνιηθή Σηκή 
Δίδνπο/Τπεξεζί

αο (Με ΦΠΑ) 

 Παξαδνηέν Π.3.10: Δπηά (7) εθδειψζεηο γνλέσλ κε παηδηά κε πξνβιήκαηα βαξεθνΐαο 

1. Δλνίθην 

αίζνπζαο 

 

12 7     

2. Coffebreak - 

snack 

 

 7     
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3. Σερλνινγηθφ

ο 

εμνπιηζκφο 

(κηθξνθσληθ

ή 

εγθαηάζηαζ

ε, ηερληθφο, 

πξνηδέθηνξ

αο, laptop 

θηι) 

 

 7     

4. ρεδηαζκφο 

θαη 

αλαπαξαγσ

γή 

πξνζθιήζε

σλ θαη 

έληππνπ 

πιηθνχ 

 7     

5. Οξγαλσηηθή

, 

Γξακκαηεηα

θή θαη 

Σερληθή 

ππνζηήξημε 

 7     

6. Άιιε 
θαηεγνξία 
θφζηνπο 

 
 

17211     

ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ 
ΠΑΡΑΓΟΣΔΟΤ Π.3.10 

 

   

 
 
 

Α/
Α 
 

ΔΙΓΟ / 
ΤΠΖΡΔΙΑ 

 

Μνλάδα 
Μέηξεζ

εο 
 

Πνζφηε
ηα 
 

Σηκή 
Μνλάδ

αο 
Υσξίο 
ΦΠΑ 

 

πλνιηθή Σηκή 
Δίδνπο/Τπεξεζί

αο (Υσξίο ΦΠΑ) 

ΦΠ
Α 
 

πλνιηθή Σηκή 
Δίδνπο/Τπεξεζί

αο (Με ΦΠΑ) 

 Παξαδνηέν Π.3.11: Δπηά (7) workshops ζηηο κεζφδνπο δηαγλσζηηθνχ ειέγρνπ ηεο 

λενγληθήο Βαξεθνΐαο 

1. Coffebreak -

snack 

 

 7     
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2. ρεδηαζκφο 

- 

αλαπαξαγσ

γή Folders - 

έληππν 

πιηθφ 

 7     

3. Ακνηβή θαη 

κεηαθίλεζε, 

δηαηξνθή, 

δηακνλή  

εηζεγεηψλ 

      

4. Γξακκαηεηα

θή θαη 

Σερληθή 

ππνζηήξημε 

 

 7     

5. Άιιε 
θαηεγνξία 
θφζηνπο 

 

      

ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ 
ΠΑΡΑΓΟΣΔΟΤ Π.3.11 

 

   

 
 
 
 
 
 

Α/
Α 
 

ΔΙΓΟ / 
ΤΠΖΡΔΙΑ 

 

Μνλάδα 
Μέηξεζ

εο 
 

Πνζφηε
ηα 
 

Σηκή 
Μνλάδ

αο 
Υσξίο 
ΦΠΑ 

 

πλνιηθή Σηκή 
Δίδνπο/Τπεξεζί

αο (Υσξίο ΦΠΑ) 

ΦΠ
Α 
 

πλνιηθή Σηκή 
Δίδνπο/Τπεξεζί

αο (Με ΦΠΑ) 

 Παξαδνηέν Π.3.12: Δπηά (7) workshops ζηηο κεζφδνπο ςπρνθνηλσληθήο ππνζηήξημεο 

 

1. Coffebreak -

snack 

 

 7     

2. ρεδηαζκφο 

- 

αλαπαξαγσ

γή Folders - 

έληππν 

πιηθφ 

 7     
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3. Ακνηβή θαη 

κεηαθίλεζε, 

δηαηξνθή, 

δηακνλή  

εηζεγεηψλ 

      

4. Γξακκαηεηα

θή θαη 

Σερληθή 

ππνζηήξημε 

 

 7     

5. Άιιε 
θαηεγνξία 
θφζηνπο 

 

 
 

     

ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ 
ΠΑΡΑΓΟΣΔΟΤ Π.3.12 
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2 ΠΙΝΑΚΑ ΑΘΡΟΙΣΙΚΖ ΑΠΟΣΤΠΧΖ ΚΟΣΟΤ ΤΠΟΔΡΓΟΤ 
Α/ 

Α/Α 
 

ΔΙΓΟ / 
ΤΠΖΡΔΙΑ 

 

πλνιηθή Σηκή 
(Υσξίο ΦΠΑ) 

ΦΠΑ 
 

πλνιηθή Σηκή 
(Με ΦΠΑ) 

1. πλνιηθφ 
θφζηνο 

Παξαδνηένπ 
Π.3.1 

   

2. πλνιηθφ 
θφζηνο 

Παξαδνηένπ 
Π.3.2 

   

3. πλνιηθφ 
θφζηνο 

Παξαδνηένπ 
Π.3.3 

   

4. πλνιηθφ 
θφζηνο 

Παξαδνηένπ 
Π.3.4 

   

5. πλνιηθφ 
θφζηνο 

Παξαδνηένπ 
Π.3.5 

   

6. πλνιηθφ 
θφζηνο 

Παξαδνηένπ 
Π.3.6 

   

7. 

 

πλνιηθφ 
θφζηνο 

Παξαδνηένπ 
Π.3.7 

   

8. 

 

πλνιηθφ 
θφζηνο 

Παξαδνηένπ 
Π.3.8 

   

9. πλνιηθφ 
θφζηνο 

Παξαδνηένπ 
Π.3.9 

   

10. πλνιηθφ 
θφζηνο 

Παξαδνηένπ 
Π.3.10 

   

11. 

 

πλνιηθφ 
θφζηνο 

Παξαδνηένπ 
Π.3.11 
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12. πλνιηθφ 
θφζηνο 

Παξαδνηένπ 
Π.3.12 

   

πλνιηθφ θφζηνο ππνέξγνπ    
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η: ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΑ ΔΓΓΤΖΔΧΝ 
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Υπόδειγμα 1: Σχέδιο Εγγυηηικής Επιζηολής Συμμεηοχής 
 

Ονομαςία τράπεηασ:____________________________________________________ 
Κατάςτθμα:______________________________________________ 
(Δ/νςθ οδόσ- αρικμόσ Τ.Κ. – FAX) ____________________________ 
Ημερομθνία ζκδοςθσ: _____________________________________ 
Ρροσ το: 
Κζντρο Ελζγχου και Ρρόλθψθσ Νοςθμάτων – ΚΕΕΛΡΝΟ 
Αγράφων 3-5, 15123, Μαροφςι 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΡΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΡ’ ΑΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ ………….. ΕΥΩ 
Με τθν παροφςα εγγυόμαςτε, ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ 
διαιρζςεωσ και διηιςεωσ, υπζρ 
 
{Σε περίπτωςη μεμονωμένησ εταιρίασ: τθσ Εταιρίασ … οδόσ … αρικμόσ … ΤΚ ……..,} 
 
{ή ςε περίπτωςη Ένωςησ ή Κοινοπραξίασ: των Εταιριϊν 
α)…….….... οδόσ............................. αρικμόσ.................ΤΚ……………… 
β)……….…. οδόσ............................. αρικμόσ.................ΤΚ……………… 
γ)………….. οδόσ............................. αρικμόσ.................ΤΚ……………… 
 
μελϊν τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε μια από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον 
υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ,} και μζχρι του ποςοφ των 
ευρϊ........................., για τθ ςυμμετοχι ςτο διενεργοφμενο διαγωνιςμό τθσ….………… για εκτζλεςθ του 
υποζργου 3 με τίτλο:”....” ςτο πλαίςιο τθσ πράξθσ με  τίτλο «…………….» ςυνολικισ αξίασ 
..................................., ςφμφωνα με τθ με αρικμό................... διακιρυξι ςασ. 
 

Η παροφςα εγγφθςθ καλφπτει κακ’ όλο το χρόνο ιςχφοσ τθσ μόνο τισ από τθ ςυμμετοχι ςτον ανωτζρω 
διαγωνιςμό απορρζουςεσ υποχρεϊςεισ 

 
{Σε περίπτωςη μεμονωμένησ εταιρίασ: τθσ εν λόγω εταιρίασ.} 
 
{ή ςε περίπτωςη ένωςησ ή κοινοπραξίασ: των εταιριϊν τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ατομικά για κάκε μια 
από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν 
τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ. } 
 
Το ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ, το οποίο και υποχρεοφμαςτε να ςασ καταβάλουμε 
ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ 
απαίτθςισ ςασ, μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 
 

Η παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν ………………(Σθμείωςθ προσ τθν τράπεηα: ο χρόνοσ ιςχφοσ πρζπει να είναι 
μεγαλφτεροσ τουλάχιςτον κατά τριάντα μία θμερολογιακζσ θμζρεσ (31) θμζρεσ του χρόνου ιςχφοσ τθσ 
προςφοράσ). 
 
Αποδεχόμαςτε να παρατείνουμε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ, φςτερα από ζγγραφθ διλωςι ςασ, με τθν 
προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμά ςασ κα μασ υποβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ. 
 
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον 
πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου. 
(Εξουςιοδοτθμζνθ υπογραφι) Ονομαςία τρηασ:____________________________________________________ 
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.Υπόδειγμα 2: Σχέδιο εγγυηηικής επιζηολής καλής εκηέλεζης 
 

Ονομαςία τράπεηασ:____________________________________________________ 
Κατάςτθμα:______________________________________________ 
(Δ/νςθ οδόσ- αρικμόσ Τ.Κ. – FAX) ____________________________ 
Ημερομθνία ζκδοςθσ: _____________________________________ 
Ρροσ το: 
Κζντρο Ελζγχου και Ρρόλθψθσ Νοςθμάτων – ΚΕΕΛΡΝΟ 
Αγράφων 3-5, 15123, Μαροφςι 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΡΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, 
ΥΡ’ ΑΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ ………….. ΕΥΩ. 
Με τθν παροφςα εγγυόμαςτε, ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ 
διαιρζςεωσ και διηιςεωσ, υπζρ 
 
{Σε περίπτωςη μεμονωμένησ εταιρίασ : τθσ εταιρίασ …… Οδόσ …Αρικμόσ … Τ.Κ. ……} 
 
{ή ςε περίπτωςη Ένωςησ ή Κοινοπραξίασ : των εταιριϊν 
α) ……………… οδόσ ……………… αρικμόσ ………………. Τ.Κ. ………….. 
β) ……………… οδόσ ……………… αρικμόσ ………………. Τ.Κ. ………….. 
γ) ……………… οδόσ ……………… αρικμόσ ………………. Τ.Κ. ………….. 
 
μελϊν τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ 
ολόκλθρον υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ}, και 
μζχρι του ποςοφ των ευρϊ........................., για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ που αφορά ςτο 
διαγωνιςμό τθσ …………. για εκτζλεςθ του υποζργου 3 με τίτλο:”....” ςτο πλαίςιο τθσ πράξθσ με  τίτλο 
«…………….» ςυνολικισ αξίασ ..................................., ςφμφωνα με τθ με αρικμό................... διακιρυξι 
ςασ. 
 

Το ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ, το οποίο και υποχρεοφμαςτε να ςασ 
καταβάλουμε ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί 
το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςισ ςασ, μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 
 
Η παροφςα ιςχφει μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι 
μποροφμε να κεωριςουμε τθν τράπεηά μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ. 
 
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον 
πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου. 
 
(Εξουςιοδοτθμζνθ υπογραφι____________________________________________________ 

Κατάςτθμα:______________________________________________ 

οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 
γ)………….. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ: ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟΤ 
 

Υ 
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Υπόδειγμα βιογραφικοφ ςθμειϊματοσ π 
 

ΒΙΟΓΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 
ΡΟΣΩΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Επϊνυμο: Πνομα: 
Ρατρϊνυμο: Μθτρϊνυμο: 

Ημερομθνία Γζννθςθσ: __ /__ / ____ Τόποσ Γζννθςθσ: 
Τθλζφωνο: E-mail: 

  
Fax: 

Διεφκυνςθ Κατοικίασ: 
 

 
ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗ 

Πνομα Ιδρφματοσ Τίτλοσ Ρτυχίου Ειδικότθτα  Ημερομθνία Απόκτθςθσ Ρτυχίου 

    

    

    

Β 

ΚΑΤΗΓΟΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ 
(ςτο προτεινόμενο, από τον Υποψιφιο Ανάδοχο, ςχιμα διοίκθςθσ Ζργου) 

ΙΟΓΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΡΕΙΙΑ 

 

Ζργο 
 

Εργοδότθσ 
 

Θζςθ και 
Κακικοντα ςτο 

Ζργο 
 

 
Απαςχόλθςθ ςτο Ζργο 

 

Ρερίοδοσ 
(από - ζωσ) 

Α/Μ 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗΗ: ΥΔΓΗΟ ΤΜΒΑΖ 
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ΤΜΒΑΖ ΤΠ’ ΑΡΙΘ. …../2014 

 

«Πξνβνιή ηνπ έξγνπ, θνηλσληθή δηθηχσζε θαη ελεκέξσζε επαηζζεηνπνίεζε ησλ εκπιεθφκελσλ 

επαγγεικαηηψλ πγείαο θαη ηεο θνηλφηεηαο» 

ηε .......... ζήκεξα ηελ …/…/….., εκέξα ………………….., νη πην θάησ ζπκβαιιφκελνη:  

Αθελφο κελ 

 Σν Κέληξν Διέγρνπ θαη Πξφιεςεο Ννζεκάησλ (ΚΔΔΛΠΝΟ), Ν.Π.Η.Γ. επνπηεπφκελν 
απφ ηνλ Τπνπξγφ Τγείαο, πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα (νδφο Αβέξσθ 10), ζηεγάδεηαη ζην 
Μαξνχζη Αηηηθήο (νδφο Αγξάθσλ 3-5) θαη ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Π.Γ. 
358/92 (Φ.Δ.Κ. 179 Α΄/24-11-92), ηνλ θαη΄ εμνπζηνδφηεζε απηνχ εθδνζέληα Δζσηεξηθφ 
Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο (Τ1/νηθ. 5028/2001- ΦΔΚ 831 Β΄/29-6-2001) θαη ηα νξηδφκελα 
ζηνλ Ν. 3370/05 (ΦΔΚ 176 Α΄ 11-7-2005), εθπξνζσπείηαη δε λφκηκα ζηελ παξνχζα απφ 
ηνλ Γηεπζπληή ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ θ. Θεφδσξν Παπαδεκεηξίνπ, εθεμήο ε «Αλαζέηνπζα 
Αξρή»  

 

θαη αθεηέξνπ 

 Ο/Ζ ……………………, θπζηθφ πξφζσπν (πιήξε ζηνηρεία) ή ε εηαηξεία/Κνηλνπξαμία κε 
ηελ επσλπκία «……………………………………………..» κε δηαθξηηηθφ ηίηιν 
«…………………….» πνπ εδξεχεη ζηελ …………………………… (πεξηνρή), (νδφο, 
αξηζκφο), Σ.Κ. ……, ηει. …………….., θαμ ……………, κε Α.Φ.Μ. ……………….. & 
Γ.Ο.Τ. …………………. θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ ηνλ/ηελ θ. …………………….. 
(νλνκαηεπψλπκν εθπξνζψπνπ), πνπ ζα θαιείηαη ζην εμήο «Αλάδνρνο», ζχκθσλα κε ην 
Καηαζηαηηθφ ηεο εηαηξείαο θαη κε ην απφ ………….. Πξαθηηθφ ηνπ Γ.. (εθφζνλ πξφθεηηαη 
γηα Α.Δ.)  

 

ιακβάλνληαο ππφςε ηηο δηαηάμεηο: 

1. Σελ κε αξ. πξση. 136/14.01.2013 πξφζθιεζε ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Σνκέα Τγείαο θαη 
Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο (E.Y.T.Y.K.A.) 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». 

2. Σε κε αξ. πξση. νηθ.2333-29/01/2013 πξφηαζε ηνπ Κέληξνπ Διέγρνπ θαη Πξφιεςεο 
Ννζεκάησλ (ΚΔΔΛΠΝΟ) γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο πξάμεο κε ηίηιν : Αλάπηπμε θαη 
ιεηηνπξγία Δζληθνχ Γηθηχνπ θαζνιηθνχ ειέγρνπ γηα ηελ πξψηκε δηάγλσζε, αληηκεηψπηζε 
θαη επηδεκηνινγηθή θαηαγξαθή ηεο λενγληθήο βαξεθνΐαο  

3. Σε κε αξ. πξση. 2277/23-05-2013 απφθαζε έληαμεο ηεο πξάμεο « Αλάπηπμε θαη 
ιεηηνπξγία Δζληθνχ Γηθηχνπ θαζνιηθνχ ειέγρνπ γηα ηελ πξψηκε δηάγλσζε, αληηκεηψπηζε 
θαη επηδεκηνινγηθή θαηαγξαθή ηεο λενγληθήο βαξεθνΐαο»  θαη ην ζπλεκκέλν ζε απηή 
Σερληθφ Γειηίν Πξνηεηλφκελεο Πξάμεο» ζηνλ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 14 – Δδξαίσζε ηεο 
κεηαξξχζκηζεο ζηνλ Σνκέα ηεο Φπρηθήο Τγείαο. . Αλάπηπμε ηεο Πξσηνβάζκηαο 
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Φξνληίδαο Τγείαο θαη πξνάζπηζε ηεο Γεκφζηαο Τγείαο ηνπ πιεζπζκνχ ζηηο 3 
Πεξηθέξεηεο ηαδηαθήο Δμφδνπ». 

4. Σελ απνδνρή Απφθαζεο Έληαμεο ηεο πξάμεο κε ηίηιν: «Αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία 
Δζληθνχ Γηθηχνπ θαζνιηθνχ ειέγρνπ γηα ηελ πξψηκε δηάγλσζε, αληηκεηψπηζε θαη 
επηδεκηνινγηθή θαηαγξαθή ηεο λενγληθήο βαξεθνΐαο   ηνπ Γ.. ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ θαηά ηελ 
8ε πλεδξίαζε ζηηο 03/06/2013. 

5. Ζ απφ 22-10-2014/Α.Π.:3179/Φ. ΠΡΟΔΓΚ.446795-3 Γηαηχπσζε Γλψκεο γηα ηε 
δεκνπξάηεζε ηνπ ππνέξγνπ 3 κε ηίηιν «ΠΡΟΒΟΛΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ, ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ 
ΓΗΚΣΤΧΖ ΚΑΗ ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΔΤΑΗΘΖΣΟΠΟΗΖΖ ΣΧΝ ΔΜΠΛΔΚΟΜΔΝΧΝ 
ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΣΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ»  ηεο πξάμεο « Αλάπηπμε θαη 
ιεηηνπξγία Δζληθνχ Γηθηχνπ θαζνιηθνχ ειέγρνπ γηα ηελ πξψηκε δηάγλσζε, αληηκεηψπηζε 
θαη επηδεκηνινγηθή θαηαγξαθή ηεο λενγληθήο βαξεθνΐαο», κε θσδηθφ ΟΠ 446795. 

6. Σελ Οηθνλνκηθή θαη Σερληθή πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ (πνπ απνηεινχλ παξάξηεκα ηεο 
παξνχζαο ζχκβαζεο θαη νη νπνίεο βξίζθνληαη ζηελ θαηνρή ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ), 

7. Σελ κε αξηζ. __/___ (πξαθηηθφ __) απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ, πεξί θαηαθχξσζεο 
ηνπ δηαγσληζκνχ 

 

ζπλνκνινγήζεθαλ θαη ζπκθσλήζεθαλ ηα αθφινπζα: 

ε ζπλέρεηα ηνπ αλνηθηνχ  δηαγσληζκνχ πνπ πξνθεξχρζεθε απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή κε ηελ 
αξ. Πξσηνθφιινπ ...... πξνθήξπμε («ε Πξνθήξπμε») θαη θαηαθπξψζεθε ζηνλ Αλάδνρν κε ηελ ππ. 
αξ.  ............ Απφθαζε θαηαθχξσζεο («ε Καηαθχξσζε»), ν Αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ 
πινπνίεζε ηνπ Τπνέξγνπ 3 «Πξνβνιή ηνπ έξγνπ, θνηλσληθή δηθηχσζε θαη ελεκέξσζε 
επαηζζεηνπνίεζε ησλ εκπιεθφκελσλ επαγγεικαηηψλ πγείαο θαη ηεο θνηλφηεηαο» ζην πιαίζην ηεο 
Πξάμεο «Αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία Δζληθνχ Γηθηχνπ θαζνιηθνχ ειέγρνπ γηα ηελ πξψηκε 
δηάγλσζε, αληηκεηψπηζε θαη επηδεκηνινγηθή θαηαγξαθή ηεο λενγληθήο βαξεθνΐαο» κε θσδηθφ 
MIS 446795. 

Άξζξν 1– Οξνινγία 

Αλάδνρνο 
Ο πξνζθέξσλ πνπ ζα επηιεγεί θαη ζα θιεζεί λα ππνγξάςεη ηε 

χκβαζε θαη ζα πινπνηήζεη ην ζχλνιν ηνπ Έξγνπ. 

Αλαζέηνπζα Αξρή 
Σν ΚΔΔΛΠΝΟ, ην νπνίν ζα ππνγξάςεη κε ηνλ Αλάδνρν ηε χκβαζε 

γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ. 

Αληίθιεηνο 

Σν πξφζσπν πνπ ν ΤΠΟΦΖΦΗΟ ΑΝΑΓΟΥΟ κε έγγξαθε δήισζή 

ηνπ, ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ πξνζψπνπ 

(νλνκαηεπψλπκν, ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε, αξηζκφο ηειεθψλνπ, fax, 

θιπ.) νξίδεη σο ππεχζπλν γηα ηηο ελδερφκελεο αλάγθεο επηθνηλσλίαο ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο κε απηφλ. 

ΔΠΓΓΠ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΧΝ ΚΑΗ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΧΝΗΜΧΝ 

ΚΑΗ ΠΡΟΚΛΖΔΧΝ 

ΔΠΠΠ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΚΑΗ ΠΑΡΑΛΑΒΖ 

ΠΑΡΑΓΟΣΔΧΝ 

Δπίζεκε γιψζζα ηεο Δπίζεκε γιψζζα ηεο χκβαζεο είλαη ε ειιεληθή. Ζ Πξνζθνξά θαη ε 
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χκβαζεο χκβαζε είλαη ζπληαγκέλα ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

Έξγν Σν ζχλνιν ηνπ ππφ αλάζεζε Έξγνπ. 

Κχξηνο ηνπ Έξγνπ Σν Κέληξν Διέγρνπ θαη Πξφιεςεο Ννζεκάησλ (ΚΔΔΛΠΝΟ) 

χκβαζε 

Σν παξφλ ζπκθσλεηηθφ πνπ ζα ππνγξαθεί κεηαμχ ησλ 

ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ γηα ην ζχλνιν ηνπ Έξγνπ, δειαδή κεηαμχ ηνπ 

ΚΔΔΛΠΝΟ σο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ηνπ Αλαδφρνπ ηνπ Έξγνπ πνπ 

ζα επηιεγεί. 

πκβαηηθά ηεχρε 

Σα ηεχρε ηεο χκβαζεο κεηαμχ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ηνπ 

Αλαδφρνπ, θαζψο θαη φια ηα ηεχρε πνπ ηε ζπλνδεχνπλ θαη ηε 

ζπκπιεξψλνπλ θαη πεξηιακβάλνπλ θαηά ζεηξά ηζρχνο: 

α. ηε παξνχζα χκβαζε, 

β. Σελ ππ. αξ. ……………… Απφθαζε θαηαθχξσζεο. 

γ. ηελ Σερληθή θαη Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ 

δ. ηεο απφ ……….ππ΄ αξηζ. ……………………….Γηαθήξπμε Αλνηθηνχ 

δηαγσληζκνχ ηα νπνία απνηεινχλ αλαπφζπαζην Σκήκα ηεο παξνχζαο 

ζχκβαζεο σο Παξαξηήκαηα: Η (Γηαθήξπμε), ΗΗ (Απφθαζε 

θαηαθχξσζεο), ΗΗΗ (Σερληθή – Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά) αληίζηνηρα. 

πκβαηηθφ Σίκεκα Σν ζπλνιηθφ ηίκεκα ηεο χκβαζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ). 

Σκεκαηηθή παξαιαβή 

παξαδνηέσλ 
Πξνζσξηλή παξαιαβή ησλ εθάζηνηε παξαδνηέσλ 

Οξηζηηθή Παξαιαβή Οινθιήξσζε φισλ ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ 

 

Άξζξν 2– Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο 

Λεπηνκεξήο πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ απφ __/__/__ Πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ, 

πνπ έρεη ππνβιεζεί θαη απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παξνχζαο χκβαζεο.  

Σν Έξγν ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο 1) ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, 2) ηεο ππ. 

αξ.  .............. Απφθαζεο θαηαθχξσζεο,3) ηεο Σερληθήο – Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ηνπ 

Αλαδφρνπ, 4)ηεο απφ ……………….ππ΄αξηζκ. ……………….Γηαθήξπμεο Αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ 

ηα νπνία απνηεινχλ αλαπφζπαζην Σκήκα ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο σο Παξαξηήκαηα: Η 

(Γηαθήξπμε), ΗΗ (Απφθαζε θαηαθχξσζεο), ΗΗΗ (Σερληθή – Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά) αληίζηνηρα. 

Αξζξν 3- Γιψζζα ηεο χκβαζεο 
 
«Κάζε επηθνηλσλία (πξνθνξηθή θαη γξαπηή) κεηαμχ ηνπ Αλαδφρνπ θαη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο 

γίλεηαη ζηελ Διιεληθή γιψζζα.  
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ηελ Διιεληθή γιψζζα ζπληάζζνληαη επίζεο θαη ππνβάιινληαη ηα έγγξαθα Παξαδνηέα θαη φιν 

ην πιηθφ ηεθκεξίσζεο (π.ρ. νδεγίεο, εθζέζεηο, ζπζηάζεηο) πνπ ηα ζπλνδεχεη.» 

Αξζξν 4 - Δγγξαθε Δπηθνηλσληα 
 

Ζ έγγξαθε επηθνηλσλία κεηαμχ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ηνπ Αλαδφρνπ (Έγγξαθα, Γηνηθεηηθέο 

εληνιέο) πξαγκαηνπνηείηαη ηαρπδξνκηθά, ηειεγξαθηθά, ηειεηππηθά ή ηειενκνηνηππηθά  ή θαη 

ηδηνρείξσο, σο αθνινχζσο: 

Γηα ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή :    ΚΕΕΛΠΝΟ 

Τασ.Δ/νζη…………. 

Τασ.κυδ ……………..  . 

Τηλ. ………   fax  213-………… 

Γηα ηνλ Αλάδνρν:   <Επυνςμία. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Τασ.Δ/νζη. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Τασ.κυδ.. . . . . – ΠΟΛΗ  . . . . . . . 

Τηλ. . . . . . . . . .   fax  . . . . . . >  E-mail . . . . . . 

ε θάζε πεξίπησζε, ν απνζηνιέαο ιακβάλεη θάζε αλαγθαίν κέηξν γηα λα εμαζθαιίζεη ηελ 

παξαιαβή ηνπ Δγγξάθνπ θαη ηελ απφδεημε ηεο. 

Όπνηε ζηε χκβαζε γίλεηαη ιφγνο γηα εηδνπνίεζε, θνηλνπνίεζε, ζπκθσλία, έγθξηζε, βεβαίσζε, 
πηζηνπνίεζε ή απφθαζε, θαη εθφζνλ δελ πξνβιέπεηαη άιισο, ε ελ ιφγσ εηδνπνίεζε, 
θνηλνπνίεζε, ζπκθσλία, έγθξηζε, πηζηνπνίεζε, βεβαίσζε ή απφθαζε ζα είλαη γξαπηή 

Άξζξν 5 – Σκήκαηα, Φάζεηο Τινπνίεζεο θαη Παξαδνηέα ηνπ Έξγνπ 

Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ είλαη: 

 Ζ παξαγσγή, εθηχπσζε θαη δηάζεζε έληππνπ πιηθνχ γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ ζε 
120.000 αληίηππα 

 Ζ παξαγσγή, εθηχπσζε θαη δηάζεζε έληππνπ πιηθνχ γηα ηελ ελεκέξσζε ηεο 
ηαηξνλνζειεπηηθήο θνηλφηεηαο  ζε 25.000 αληίηππα. 

 Ζ νξγάλσζε επηά (7) ελεκεξσηηθψλ εκεξίδσλ, κία ζε θάζε Τγεηνλνκηθή Πεξηθέξεηα γηα 
ηελ ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ηεο θνηλφηεηαο 

 Οξγάλσζε Φφξνπκ ελεκέξσζεο κε ζέκα ηελ αληαιιαγή θαιψλ πξαθηηθψλ θαη ηδεψλ ζε 
ζρέζε κε ηελ απνηειεζκαηηθή δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο θαζνιηθνχ ειέγρνπ αιιά θαη ηε 
βησζηκφηεηα ηεο Πξάμεο θαη κεηά ην πέξαο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο απφ ην ΔΠΑ. 

 Παξαγσγή ειεθηξνληθνχ πιηθνχ θαη θαηαζθεπή δηθηπαθνχ θφκβνπ φπνπ φιν ην πιηθφ ζα 
αλαξηεζεί. 

 Οξγάλσζε επηά (7) ελεκεξσηηθψλ εθδειψζεσλ, κία ζε θάζε πγεηνλνκηθή πεξηθέξεηα, γηα 
γνλείο παηδηψλ κε πξνβιήκαηα βαξεθνΐαο. 

 Δπηά (7) ζπλνιηθά εξγαζηήξηα (workshops), έλα ζε θάζε Τγεηνλνκηθή Πεξηθέξεηα, γηα 
ηελ εμεηδηθεπκέλε ελεκέξσζε ησλ εκπιεθνκέλσλ επαγγεικαηηψλ πγείαο φπσο 
καηεπηήξεο, παηδίαηξνη, λενγλνιφγνη, καίεο θαη ινηπφ ηαηξηθφ θαη λνζειεπηηθφ 
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πξνζσπηθφ πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζνπλ θαη λα εθηειέζνπλ φιεο ηηο ζρεηηδφκελεο 
ελέξγεηεο κε ηνλ θαζνιηθφ έιεγρν ησλ λενγλψλ. 

 Δπηά (7) επίζεο ζπλνιηθά εξγαζηήξηα (workshops), έλα ζε θάζε Τγεηνλνκηθή 
Πεξηθέξεηα, γηα ηελ εμεηδηθεπκέλε ελεκέξσζε ησλ ηαηξψλ ΧΡΛ ζε επίπεδν 
πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζε ζέζε λα αληηκεησπίζνπλ 
απνηειεζκαηηθά ην ζέκα ηεο ςπρνθνηλσληθήο ππνζηήξημεο γνλέσλ κε παηδηά κε 
πξνβιήκαηα βαξεθνΐαο θαζψο θαη ζηελ  παξνρή ππνζηεξηθηηθψλ ππεξεζηψλ θαη 
θαηεπζχλζεσλ ζηνπο γνλείο ησλ λενγλψλ πνπ εληνπίδεηαη πξφβιεκα βαξεθνΐαο κε ζηφρν 
ηελ έγθπξε θαη απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζή ηνπ, θαζψο θαη ηελ επηζηεκνληθά 
ηεθκεξησκέλε παξνρή νδεγηψλ θαη ζπκβνπιψλ. 
 

Αθνινπζεί πίλαθαο κε ηα παξαδνηέα ηνπ Έξγνπ 

Κσδηθφο παξαδνηένπ 
 

Πεξηγξαθή παξαδνηένπ 
 

Π_3.1 
 

Δλεκεξσηηθά θπιιάδηα γηα γνλείο ζε 120.000 

αληίηππα (ηεηξάθπιιν, 

ηεηξαρξσκία) 

Π_3.2 
 

Δλεκεξσηηθά θπιιάδηα γηα ην αξκφδην 

πξνζσπηθφ (φπσο καηεπηήξεο, παηδίαηξνη, 

λενγλνιφγνη, καίεο θαη ινηπφ ηαηξηθφ θαη 

λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ) ζε 25.000 

αληίηππα (νθηάθπιιν, ηεηξαρξσκία) 

Π_3.3 
 

Γηνξγάλσζε επηά (7) εκεξίδσλ 

Π_3.4 
 

Γεκηνπξγία ηζηνζειίδαο 

Π_3.5 
 

Κφκβνο δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ 

Π_3.6 Ζιεθηξνληθά εξσηεκαηνιφγηα 

Π_3.7 Λεηηνπξγία ηζηνζειίδαο γηα 12 κήλεο 

Π_3.8 Κνηλσληθή δηθηχσζε 

Π_3.9 Γηήκεξν θφξνπκ ελεκέξσζεο 

Π_3.10 
 

Δπηά (7) εθδειψζεηο γνλέσλ κε παηδηά κε 

πξνβιήκαηα βαξεθνΐαο 

Π_3.11 Δπηά (7) workshops ζηηο κεζφδνπο 

δηαγλσζηηθνχ ειέγρνπ ηεο λενγληθήο 

Βαξεθνΐαο 

Π_3.12 Δπηά (7) workshops ζηηο κεζφδνπο 

ςπρνθνηλσληθήο ππνζηήξημεο 

 

 

Άξζξν 6 – Γηάξθεηα ηεο χκβαζεο – Υξφλνο παξάδνζεο  
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1. Χο εκεξνκελία έλαξμεο ηεο πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ νξίδεηαη ε εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο 
ζχκβαζεο. 

2. Ζ νινθιήξσζε θαη παξάδνζε ηνπ Έξγνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί (ζχκθσλα κε ην 
ρξνλνδηάγξακκα ηεο πξνζθνξάο).  

 

Αξζξν 7  -    Μεηάζεζε Υξνλνδηαγξάκκαηνο 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή δηαηεξεί κνλνκεξψο ην δηθαίσκα κεηάζεζεο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο 

πινπνίεζεο ηνπ ππνέξγνπ ή επί κέξνπο πξνβιεπφκελσλ ρξνληθψλ ζεκείσλ ή δξαζηεξηνηήησλ 

ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο, εάλ θξίλεη φηη απηφ επηβάιιεηαη. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ελεκεξψλεη 

εγθαίξσο ηνλ αλάδνρν γηα ηελ δηαθνξνπνίεζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο σο πξνο ηε ζπγθεθξηκέλε 

δξαζηεξηφηεηα ζχκθσλα κε ην άξζξν 26 ηνπ ΠΓ118/2007. 

Ο αλάδνρνο δηθαηνχηαη λα δεηήζεη κεηάζεζε ηεο πξνζεζκίαο εθηέιεζεο ζηελ πεξίπησζε πνπ ε 

εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ή επί κέξνπο δξαζηεξηνηήησλ ηεο θαζπζηεξεί ή πξφθεηηαη λα 

θαζπζηεξήζεη γηα ιφγνπο πνπ δελ αλάγνληαη ζε πεξηνρέο επζχλεο ηνπ ή γηα ιφγνπο αλσηέξαο 

βίαο. ηελ πεξίπησζε απηή ν αλάδνρνο ζπλππνβάιιεη πιήξε θαη ιεπηνκεξή ζηνηρεία γηα ηελ 

ηεθκεξίσζε ηνπ αηηήκαηφο ηνπ θαη ην αίηεκα εμεηάδεηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ε νπνία 

απνθαζίδεη ζρεηηθά θαη εηδνπνηεί γξαπηψο ηνλ αλάδνρν. 

Άξζξν 8 – Παξαθνινχζεζε θαη Παξαιαβή Έξγνπ 

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο ηνπ έξγνπ ζπζηήζεθε απφ ηελ Αλαζέηνπζα 

Αξρή ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΚΑΗ ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΠΑΡΑΓΟΣΔΧΝ(ΔΠΠΠ) ε νπνία 

έρεη ζπγθξνηεζεί κε ηελ ππ‟ αξηζκφ νηθ.5761/08-04-2014 απφθαζε ηεο Πξνέδξνπ ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ. 

Ζ ΔΠΠΠ παξαθνινπζεί ηελ πνξεία ησλ εξγαζηψλ ζε φιν ην δηάζηεκα εμέιημεο ηνπ έξγνπ θαη 
είλαη αξκφδηα γηα ηελ έγθξηζε θαη πηζηνπνίεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ παξαδνηέσλ, κε βάζε ηε 
δηαδηθαζία παξαιαβήο πνπ πεξηγξάθεηαη ζηε ζπλέρεηα.  

Παξαθνινχζεζε θαηά ηελ εμέιημε ησλ εξγαζηψλ 

ε θάζε πεξίπησζε θαη ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηεο εμέιημεο ηνπ έξγνπ, εάλ ε ΔΠΠΠ δηαπηζηψλεη 
κε ζπκκνξθψζεηο κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη ηηο ηηζέκελεο πξνδηαγξαθέο, ελεκεξψλεη 
εγγξάθσο ηνλ Αλάδνρν, ν νπνίνο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζε δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο θαη λα 
αλαθέξεη απηέο ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή 5 εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηε γλσζηνπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ 
επξεκάησλ.  

Δθφζνλ δηαπηζησζεί δηαηήξεζε ησλ κε ζπκκνξθψζεσλ θαη κεηά ηηο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο, 
παξάιεηςε δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ ή πξφζεζε παξαπιάλεζεο ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ, ηφηε ε ΔΠΠΠ 
κπνξεί λα εηζεγεζεί ηελ έλαξμε ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ θήξπμε ηνπ Αλαδφρνπ σο έθπησηνπ. 

Γηαδηθαζία Παξαιαβήο 

Ζ ΔΠΠΠ γλσκνδνηεί γηα ηελ παξαιαβή ησλ επηκέξνπο ηκεκάησλ ηνπ έξγνπ κεηά ηε ζπκβαηηθή 
νινθιήξσζε θάζε δηαθξηηνχ ζηαδίνπ. Ζ παξαιαβή πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηνπ ειέγρνπ ηνπ 
ζπλφινπ ησλ πξνβιεπφκελσλ παξαδνηέσλ, γηα ηα νπνία αμηνινγείηαη ε πνζνηηθή θαη πνηνηηθή 
πιεξφηεηα / αξηηφηεηα.  

Γηα ηελ ζεκαηνδφηεζε ηεο νινθιήξσζεο θάζε ζηαδίνπ θαη ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο 
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παξαιαβήο, ν Αλάδνρνο απνζηέιιεη ζηελ ΔΠΠΠ αίηεκα παξαιαβήο, κε ην νπνίν δηαβηβάδεη 
ελδεηθηηθά ηα αθφινπζα: 

- Αλαθνξά πεπξαγκέλσλ θαη εξγαζηψλ. 

- Τιηθφ ηεθκεξίσζεο γηα θάζε παξαδνηέν, πνπ αθνξά πξνκήζεηα ππεξεζηψλ. 

- Έληππα θαη ειεθηξνληθά αληίγξαθα ησλ άπισλ παξαδνηέσλ πνπ αθνξνχλ κειέηεο, θιπ.  

Γηα ηελ παξαιαβή ηνπ θάζε ζηαδίνπ ηνπ έξγνπ ε ΔΠΠΠ ιακβάλνληαο ππφςε ηηο εθάζηνηε 
ηδηαηηεξφηεηεο, πξαγκαηνπνηεί αμηνιφγεζε ηεο πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο πιεξφηεηαο /αξηηφηεηαο 
ησλ παξαδνηέσλ, κέζσ: 

- Αλαζθφπεζεο θαη αμηνιφγεζεο κειεηψλ, αλαθνξψλ θαη ινηπψλ εληχπσλ παξαδνηέσλ θαη 
πιηθνχ ηεθκεξίσζεο. 

- Γηελέξγεηαο ειέγρσλ απνδνρήο γηα ηα επηκέξνπο πξντφληα – παξαδνηέα 

ηελ πεξίπησζε δηαπίζησζεο κε ζπκκφξθσζεο κε ηηο πξνδηαγξαθέο, νη παξαηεξήζεηο ηεο 
Δπηηξνπήο δηαβηβάδνληαη εγγξάθσο ζηνλ Αλάδνρν ην αξγφηεξν εληφο πέληε (5) εκεξνινγηαθψλ 
εκεξψλ απφ ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο παξαιαβήο. Δθηηκψληαο ην εχξνο ησλ απαηηνχκελσλ 
αιιαγψλ, ε ΔΠΠΠ θαζνξίδεη ην ρξνληθφ δηάζηεκα ιήςεο ησλ απαξαίηεησλ δηνξζσηηθψλ κέηξσλ 
θαη επαλππνβνιήο ηνπ αηηήκαηνο παξαιαβήο. Ζ δηαδηθαζία επαλππνβνιήο κπνξεί λα 
πξαγκαηνπνηεζεί έσο δχν θνξέο. 

Ζ δηαδηθαζία παξαιαβήο νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε αληίζηνηρνπ πξσηνθφιινπ απφ ηελ 
ΔΠΠΠ. Δάλ παξέιζεη ην παξαπάλσ ρξνληθφ δηάζηεκα, ρσξίο ε ΔΠΠΠ λα θνηλνπνηήζεη ηηο 
παξαηεξήζεηο ηεο ζηνλ Αλάδνρν ή λα ζπληάμεη ην πξνβιεπφκελν πξσηφθνιιν, ηα παξαδνηέα 
ζεσξείηαη φηη έρνπλ παξαιεθζεί πξνζσξηλά. 

Σν ρξνληθφ δηάζηεκα θαηά ην νπνίν εμειίζζεηαη ε παξαιαβή θάζε ζηαδίνπ δελ επεξεάδεη ηνλ 
πξνβιεπφκελν ρξφλν πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ θαη ηηο ρξνληθέο δεζκεχζεηο νινθιήξσζεο 
επφκελσλ ζηαδίσλ. Ζ δηαδηθαζία παξαιαβήο θάζε ζηαδίνπ δε δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί, εάλ 
δελ έρνπλ νινθιεξσζεί επηηπρψο νη παξαιαβέο πξνεγνχκελσλ ζηαδίσλ. 

Σφπνο Τινπνίεζεο – Παξάδνζεο Έξγνπ 

«Ο ηφπνο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεη ζηνπο ηφπνπο πνπ νξίδνληαη 

απφ ηελ πεξηγξαθή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ» 

 

 

Άξζξν 9 – Πνηληθέο Ρήηξεο- Έθπησζε Αλαδφρνπ 

Ζ παξάδνζε θαη ε παξαιαβή ηνπ Έξγνπ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ην ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζήο 

ηνπ. 

ε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο παξάδνζεο ελδηάκεζεο Φάζεο ηνπ Έξγνπ ή ηνπ ζπλφινπ απηνχ 

απφ ππέξβαζε ηκεκαηηθήο ή ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο κε ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ επηβάιινληαη 

θπξψζεηο ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ: 

1. Αλ παξέιζνπλ νη ζπκθσλεκέλεο εκεξνκελίεο παξάδνζεο θαη ηα παξαδνηέα δελ 
παξαδνζνχλ ζχκθσλα κε ηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο, ηφηε ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα 
θαηαβάιιεη σο πνηληθή ξήηξα γηα θάζε εκέξα θαζπζηέξεζεο: 
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 πνζνζηφ 0,2% επί ηεο ζπκβαηηθήο ηηκήο ησλ παξαδνηέσλ πνπ θαζπζηεξνχλ, εθφζνλ 
απηά είλαη δηαθξηηά θνζηνινγεκέλα ζηελ νηθνλνκηθή Πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ 

 πνζνζηφ 0,02% ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ηνπ Έξγνπ, ζε θάζε άιιε πεξίπησζε.  

Ζ ίδηα ξήηξα ζα επηβάιιεηαη θαη ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία έρεη παξαδνζεί κέξνο ηνπ 

εμνπιηζκνχ/ ινγηζκηθνχ αιιά είλαη αδχλαηνλ λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηνλ Φνξέα Λεηηνπξγίαο 

(ή ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαηά πεξίπησζε, αλ ν Φνξέαο Λεηηνπξγίαο ηαπηίδεηαη κε ηελ 

Αλαζέηνπζα Αξρή), ιφγσ θαζπζηεξεκέλεο κεηαγελέζηεξεο παξάδνζεο απαξαίηεηνπ γηα ηε 

ιεηηνπξγία εμνπιηζκνχ/ ινγηζκηθνχ. Αλψηαην φξην ζηε δπλαηφηεηα επηβνιήο ξήηξαο νξίδεηαη 

ην 25% ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ηνπ έξγνπ. Πέξαλ απηνχ ν Αλάδνρνο ζα θεξχζζεηαη 

έθπησηνο. 

2. Οη πνηληθέο ξήηξεο δελ επηβάιινληαη θαη ε έθπησζε δελ επέξρεηαη αλ ν Αλάδνρνο απνδείμεη 
φηη ε θαζπζηέξεζε νθείιεηαη ζε αλψηεξε βία ή ζε ππαηηηφηεηα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

3. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή έρεη ην δηθαίσκα λα θεξχμεη έθπησην ηνλ Αλάδνρν αλ δελ εθπιεξψλεη ή 
εθπιεξψλεη πιεκκειψο ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή παξαβηάδεη νπζηψδε φξν ηεο 
χκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί, ρσξίο λα θαηαβάιιεη νπνηαδήπνηε απνδεκίσζε. 

4. Οη ρξφλνη ππνινγίδνληαη ζε εκεξνινγηαθέο εκέξεο, ηα πνζά φπσο πξνβιέπνληαη ζηε 
χκβαζε (κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ) θαη νη πξνζεζκίεο ρσξίο κεηαζέζεηο. 

5. Οη σο άλσ ξήηξεο θαζπζηέξεζεο θαη κε ηνπο ίδηνπο φξνπο επηβάιινληαη ζηελ πεξίπησζε 
ππέξβαζεο ηπρφλ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ ή κε νινθιήξσζεο θάζεσλ ή κε παξάδνζεο 
παξαδνηέσλ φπσο πεξηγξάθνληαη ζην ρξνλνδηάγξακκα ηνπ Έξγνπ, απφ ππαηηηφηεηα ηνπ 
Αλαδφρνπ.  

6. Οη ξήηξεο θαζπζηέξεζεο ησλ παξαδφζεσλ ζα πεξηέρνληαη ζηε χκβαζε, ζα επηβάιινληαη 
κε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζα Αξρή θαη ζα παξαθξαηνχληαη απφ ηελ επνκέλε πιεξσκή ηνπ 
Αλαδφρνπ ή ζα θαηαβάιινληαη απφ ηνλ ίδην ή ζα θαηαπίπηνπλ απφ ηελ Δγγχεζε Καιήο 
Δθηέιεζεο. 

7. Με ίδηα σο άλσ απφθαζε αλαθαινχληαη νη ξήηξεο θαζπζηέξεζεο γηα ηπρφλ ηκεκαηηθέο 
πξνζεζκίεο κφλν αλ ην ζχλνιν ησλ θάζεσλ ηνπ Έξγνπ πεξαησζεί κέζα ζηε ζπλνιηθή 
πξνζεζκία πνπ πξνβιέπεηαη ζην νξηζηηθφ ρξνλνδηάγξακκα. Οη ξήηξεο θαζπζηέξεζεο πνπ 
επηβάιινληαη γηα ππέξβαζε ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ, αλ δελ αλαθιεζνχλ βαξχλνπλ ηνλ 
Αλάδνρν επηπιένλ ησλ ξεηξψλ ιφγσ ππέξβαζεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο πνπ έρνπλ 
επηβιεζεί. 

8. ε πεξίπησζε Έλσζεο νη σο αλσηέξσ πνηληθέο ξήηξεο επηβάιινληαη ζηα κέιε ηεο Έλσζεο, 
ηα νπνία ζπκθσλείηαη λα επζχλνληαη αιιειεγγχσο θαη εηο νιφθιεξνλ. Οη σο άλσ πνηληθέο 
ξήηξεο επηβάιινληαη ζε φια ηα κέιε ηεο Έλσζεο.  

ε πεξίπησζε έθπησζεο ηνπ Αλαδφρνπ, ε Αλαζέηνπζα Αξρή δηθαηνχηαη, θαηά ηελ θξίζε ηεο, λα 

θξαηήζεη κέξνο ή ην ζχλνιν ησλ παξαδνηέσλ, θαηαβάιινληαο ην αλαινγνχλ ζπκβαηηθφ ηίκεκα. 

ε θάζε πεξίπησζε ε Αλαζέηνπζα Αξρή ζα δηαζθαιίζεη ηε ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εθηειεζζέληνο έξγνπ. 

Άξζξν 10 – Ακνηβή – Σξφπνο Πιεξσκήο 

Ζ ακνηβή πνπ ζα θαηαβιεζεί απφ ην ΚΔΔΛΠΝΟ ζηνλ Αλάδνρν αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 

………………………………………………………………. επξψ (…………….,00 €), πιένλ ΦΠΑ 23% 

……………………………………………………………… επξψ (………..,00 €), ήηνη ζπλνιηθά 



 

 

94 

……………………………………….. επξψ (………….,00 €). Ο αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ 

εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ζεσξψληαο ην ζπκβαηηθφ αληάιιαγκα επαξθέο, λφκηκν θαη εχινγν γηα 

ηελ εθηέιεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο παξνχζαο κεηά απφ ζπλνιηθή έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζε 

πξηλ ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ.  

ην ηίκεκα πεξηιακβάλνληαη φιεο νη ελδερφκελεο ακνηβέο ηξίησλ θαζψο θαη νη δαπάλεο ηνπ 

Αλαδφρνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ, ρσξίο θακία πεξαηηέξσ επηβάξπλζε ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ. Ο 

αλάδνρνο παξαηηείηαη ξεηά απφ ηπρφλ κειινληηθή αμίσζή ηνπ απφ ην άξζξν 388 Α.Κ. γηα ην 

νπνίν επηπιένλ δειψλεη φηη αλαιακβάλεη ηνλ ζπγθεθξηκέλν θίλδπλν γηα ην ζπγθεθξηκέλν έξγν θαη 

ηε ζπγθεθξηκέλε ζχκβαζε, άιισο παξαηηείηαη απφ ηπρφλ ελδερφκελε αμίσζή ηνπ. 

Ζ πιεξσµή ηνπ Αλαδφρνπ ζα γίλεηαη ηµεµαηηθά, αλάινγα κε ηελ εηζξνή ησλ αληίζηνηρσλ 

ρξεκαηνδνηήζεσλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη µεηά ηελ παξαιαβή ησλ ππεξεζηψλ απφ ηελ 

αξµφδηα επηηξνπή παξαιαβήο. 

Όια ηα ηηκήκαηα ηεο παξνχζαο χκβαζεο (ζπλνιηθά θαη ηηκέο κνλάδνο), παξακέλνπλ ζηαζεξά 
θαη δελ ππφθεηληαη ζε θακία αλαζεψξεζε ή αχμεζε έσο ηε ζπκβαηηθή εκεξνκελία νινθιήξσζεο 
ηνπ Έξγνπ. 

Σν ΚΔΔΛΠΝΟ δελ έρεη ππνρξέσζε θαηαβνιήο απνδεκίσζεο γηα ππεξσξηαθή απαζρφιεζε ή 

νπνηαδήπνηε άιιε ακνηβή ζην πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ ή ηξίησλ. 

Όια ηα έμνδα ηαμηδηψλ, δηακνλήο, δηαηξνθήο, εθπαίδεπζεο, θηι. ζρεηηθά κε ηελ πινπνίεζε ηεο 

Παξνχζαο χκβαζεο, (ζηα παξαπάλσ δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα έμνδα ηνπ πξνζσπηθνχ ή 

κειψλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο) αθφκε θαη απηψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ πηζαλέο 

ηξνπνπνηήζεηο ή νπνηεζδήπνηε αιιαγέο επί ηεο χκβαζεο, είλαη επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα ε πιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ηνπ ππνέξγνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί σο 
εμήο: 
 
1. Καηαβνιή πνζνζηνχ 40%  ηνπ ζπλνιηθνχ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο κε ΦΠΑ, κεηά ηελ επηηπρή 
νινθιήξσζε θαη παξαιαβή ησλ ππεξεζηψλ πνπ αθνξνχλ ζηα αθφινπζα παξαδνηέα: 
viii. Π.3.1 Δλεκεξσηηθά θπιιάδηα γηα γνλείο (ζε 120.000 αληίηππα) 
ix. Π.3.2 Δλεκεξσηηθά θπιιάδηα γηα ηαηξνχο θαη επαγγεικαηίεο πγείαο (ζε 25.000 αληίηππα) 
x. Π.3.4  Γεκηνπξγία ηζηνζειίδαο 
xi. Π.3.5  Γεκηνπξγία θφκβνπ δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ 
xii. Π.3.6  Ζιεθηξνληθά εξσηεκαηνιφγηα 
xiii. Π.3.8  Κνηλσληθή δηθηχσζε 
xiv. Π.3.9 Έλα (1) δηήκεξν θφξνπκ ελεκέξσζεο απφ ην ζχλνιν ησλ δχν (2) δηήκεξσλ 

θφξνπκ 
 
2. Καηαβνιή επηπιένλ πνζνζηνχ 40% ηνπ ζπλνιηθνχ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο κε ΦΠΑ, κεηά ηελ 
επηηπρή νινθιήξσζε θαη παξαιαβή ησλ ππεξεζηψλ πνπ αθνξνχλ ζηα αθφινπζα παξαδνηέα: 

v. Π.3.3  Γηνξγάλσζε επηά (7)  εκεξίδσλ 
vi. Π.3.11 Δπηά (7) workshops ζηηο κεζφδνπο δηαγλσζηηθνχ ειέγρνπ ηεο λενγληθήο 

βαξεθνΐαο 
vii. Π.3.12  Δπηά (7) workshops ζηηο κεζφδνπο ςπρνθνηλσληθήο ππνζηήξημεο 
viii. Π.10 Δπηά (7) εθδειψζεηο γνλέσλ κε παηδηά κε πξνβιήκαηα βαξεθνΐαο 
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3. Καηαβνιή ελαπνκείλαληνο πνζνζηνχ 10% ηνπ ζπλνιηθνχ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο κε ΦΠΑ, κεηά 
ηελ επηηπρή νινθιήξσζε θαη παξαιαβή ησλ ππεξεζηψλ πνπ αθνξνχλ ζην παξαδνηέν Π3.7 
Λεηηνπξγία ηζηνζειίδαο γηα 12 κήλεο  θαη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ ζπλφινπ ηνπ ππνέξγνπ. 
 
 
Όιεο νη πιεξσκέο ζα γίλνληαη ζε επξψ κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκίκσλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ 
πξνβιέπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαηά ην ρξφλν πιεξσκήο θαη ζε ρξφλν 
πξνζδηνξηδφκελν απφ ηελ αλαγθαία δηνηθεηηθή δηαδηθαζία γηα έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ ρξεκαηηθψλ 
εληαικάησλ. 
 

Άξζξν 11 – Δγγχεζε Καιήο Δθηέιεζεο 

Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο παξνχζαο, ν Αλάδνρνο θαηέζεζε ζην ΚΔΔΛΠΝΟ ηε κε αξηζκφ 

…………........... εγγπεηηθή επηζηνιή ηεο …………………. (νλνκαζία Σξάπεδαο), πνζνχ 

………………………………………..……………… (νινγξάθσο) (…………….€) (10% ηεο 

ζπκθσλνχκελεο κε ηελ παξνχζα ακνηβήο ηνπ Αλαδφρνπ, ρσξίο ηνλ θφξν πξνζηηζέκελεο αμίαο), 

ηζρχνο κέρξη ηελ επηζηξνθή ηεο, ε νπνία έρεη ζπληαρζεί θαηά ην αληίζηνηρν ππφδεηγκα ηεο 

Γηαθήξπμεο θαη ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 25 ηνπ Καλνληζκνχ Πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ. 

Ζ Δγγχεζε Καιήο Δθηέιεζεο χκβαζεο επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή 

παξαιαβή ηνπ Έξγνπ, χζηεξα απφ ηελ εθθαζάξηζε ησλ ηπρφλ απαηηήζεσλ απφ ηνπο δχν 

ζπκβαιιφκελνπο. ε πεξίπησζε πνπ ε παξάδνζε γίλεηαη, ζχκθσλα κε ηελ ζχκβαζε, ηκεκαηηθά, 

νη εγγπήζεηο απνδεζκεχνληαη ζηαδηαθά, θαηά πνζφλ πνπ αλαινγεί ζηελ αμία ηνπ κέξνπο ηεο 

πνζφηεηαο πνπ παξαιήθζεθε νξηζηηθά. 

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ κε ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζε πξνο 

ηελ εγγπήηξηα ηξάπεδα θαη θνηλνπνίεζε πξνο ηνλ Αλάδνρν ζε δηάζηεκα ηξηψλ (3) εκεξψλ απφ 

ηελ εηδνπνίεζε απηήο γηα ηελ επηθείκελε θαηάπησζε. ηελ πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο 

θαιήο εθηέιεζεο, ην ΚΔΔΛΠΝΟ δηαηεξεί ην δηθαίσκα θαηαγγειίαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 15 ηεο 

παξνχζαο ζχκβαζεο. 

 

Άξζξν 12 - Τπνρξεψζεηο Αλαδφρνπ 

1. Δληφο δέθα πέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο, ν Αλάδνρνο ζα ππνβάιεη 
αλαιπηηθφ πξφγξακκα εξγαζηψλ (Πξφγξακκα πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ) ζηελ Αλαζέηνπζα 
Αξρή. Δάλ θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ πξνθχπηνπλ αιιαγέο ζην θαηαζηαηηθφ ηνπ 
Έξγνπ ηφηε νη αιιαγέο απηέο ζα ππνβάιινληαη σο εηζεγήζεηο ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ε 
νπνία θαη ζα ηηο εγθξίλεη θαηά πεξίπησζε ή ζα ηηο απνξξίπηεη. Σν Πξφγξακκα πινπνίεζεο 
ηνπ Έξγνπ δελ ηαπηίδεηαη κε ηε Μειέηε Δθαξκνγήο ή άιια παξαδνηέα πνπ πξνβιέπεηαη λα 
παξαδνζνχλ ζηε δηάξθεηα ηνπ Έξγνπ. 

2. Καζ‟ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη ζηελά 
κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ππνρξενχηαη δε λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ νπνηεζδήπνηε 
παξαηεξήζεηο ηεο ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ. 
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3. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξίζηαηαη ζε ππεξεζηαθέο ζπλεδξηάζεηο πνπ αθνξνχλ ζην 
Έξγν (ηαθηηθέο θαη έθηαθηεο), παξνπζηάδνληαο ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηελ 
απνηειεζκαηηθή ιήςε απνθάζεσλ. 

4. Ο Αλάδνρνο ζα είλαη πιήξσο θαη απνθιεηζηηθά κφλνο ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ηεο 
ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο ζε ζρέζε κε νπνηαδήπνηε εξγαζία εθηειείηαη απφ κέιε ηεο Οκάδαο 
Έξγνπ, πνπ ζα αζρνιεζνχλ ή ζα παξάζρνπλ νπνηεζδήπνηε ππεξεζίεο ζε ζρέζε κε ηελ 
παξνχζα χκβαζε. ε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε παξάβαζεο ή δεκίαο πνπ πξνθιεζεί ζε 
ηξίηνπο ππνρξενχηαη κφλνο απηφο πξνο απνθαηάζηαζή ηεο. 

5. Ο Αλάδνρνο εγγπάηαη γηα ηε δηάζεζε ηνπ αλαθεξνκέλνπ ζηελ Πξνζθνξά ηνπ, 
επηζηεκνληθνχ θαη ινηπνχ πξνζσπηθνχ, θαζψο επίζεο θαη ζπλεξγαηψλ, πνπ ζα δηαζέηνπλ 
ηελ απαηηνχκελε εκπεηξία, ηερλνγλσζία θαη ηθαλφηεηα, ψζηε λα αληαπνθξηζνχλ πιήξσο 
ζηηο απαηηήζεηο ηεο χκβαζεο, ππφζρεηαη δε θαη βεβαηψλεη φηη ζα επηδεηθλχνπλ πλεχκα 
ζπλεξγαζίαο θαηά ηηο επαθέο ηνπο κε ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο θαη ηα ζηειέρε ηεο 
Αλαζέηνπζα Αξρή ή ησλ εθάζηνηε ππνδεηθλπνκέλσλ απφ απηήλ πξνζψπσλ. ε αληίζεηε 
πεξίπησζε, ε Αλαζέηνπζα Αξρή δχλαηαη λα δεηήζεη ηελ αληηθαηάζηαζε κέινπο ηεο Οκάδαο 
Έξγνπ ηνπ Αλαδφρνπ, νπφηε ν Αλάδνρνο νθείιεη λα πξνβεί ζε αληηθαηάζηαζε κε άιιν 
πξφζσπν, αλάινγεο εκπεηξίαο θαη πξνζφλησλ. Αληηθαηάζηαζε κέινπο ηεο Οκάδαο Έξγνπ 
ηνπ Αλαδφρνπ, θαηφπηλ αηηήκαηφο ηνπ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ, δχλαηαη 
λα γίλεη κφλν κεηά απφ έγθξηζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη κφλν κε άιιν πξφζσπν 
αληηζηνίρσλ πξνζφλησλ ή εκπεηξίαο. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηήζεη ηελ 
Αλαζέηνπζα Αξρή εγγξάθσο δεθαπέληε (15) εκέξεο πξηλ απφ ηελ αληηθαηάζηαζε. 

6. ε πεξίπησζε πνπ κέιε ηεο Οκάδαο Έξγνπ ηνπ Αλαδφρνπ απνρσξήζνπλ απφ απηήλ ή 
ιχζνπλ ηε ζπλεξγαζία ηνπο καδί ηνπ, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εμαζθαιίζεη φηη θαηά ην 
ρξνληθφ δηάζηεκα, κέρξη ηελ απνρψξεζή ηνπο, ζα παξέρνπλ θαλνληθά ηηο ππεξεζίεο ηνπο 
θαη αθεηέξνπ λα αληηθαηαζηήζεη άκεζα ηνπο απνρσξήζαληεο ζπλεξγάηεο, κε άιινπο 
αλάινγεο εκπεηξίαο θαη πξνζφλησλ κεηά απφ έγθξηζε ηεο Αλαζέηνπζα Αξρή. 

7. Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα ελεξγεί κε επηκέιεηα θαη θξνληίδα, ψζηε λα εκπνδίδεη πξάμεηο ή 
παξαιείςεηο, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ απνηέιεζκα αληίζεην κε ην ζπκθέξνλ ηεο 
Αλαζέηνπζα Αξρή ή ηνπ Φνξέα Λεηηνπξγίαο. 

8. Ο Αλάδνρνο δε δηθαηνχηαη λα εθρσξεί ηε ζχκβαζε ζε νπνηνδήπνηε ηξίην, νχηε λα αλαζέηεη 
ππεξγνιαβηθά ζε ηξίηνπο κέξνο ή ην ζχλνιν ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο χκβαζεο, νχηε λα 
ππνθαζίζηαηαη απφ ηξίην, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγγξαθε έγθξηζε ηεο Αλαζέηνπζαο 
Αξρήο, ε νπνία δίδεηαη, θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηεο, ζε φισο εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο. ε 
πεξίπησζε εθρψξεζεο, ππεξγνιαβίαο θιπ., ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα 
πξνζθνκίδεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ηα ζρεηηθά ζπκθσλεηηθά ζε πξψηε αίηεζε απηήο. ε 
θακία δε αλάινγε πεξίπησζε ν Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ 
ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο ιφγσ αλάζεζεο εξγαζηψλ ζε ηξίηνπο ή εθρψξεζεο ή 
ππεξγνιαβίαο, νχηε ε Αλαζέηνπζα Αξρή ζπλδέεηαη ζπκβαηηθά κε ηα ηξίηα απηά πξφζσπα. 
Δάλ ην ζπκβαηηθφ ηίκεκα εθρσξεζεί ελ φισ ή ελ κέξεη ζε Σξάπεδα, θαηά ηα σο άλσ, ζε 
πεξίπησζε πνπ, γηα ιφγνπο πνπ άπηνληαη ζηηο ζπκβαηηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ 
ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ, δελ πξνθχςεη ελ φισ ή ελ κέξεη ππέξ ηεο Σξάπεδαο ην εθρσξνχκελν 
ηίκεκα (ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη έθπησζε Αλαδφρνπ, απνκείσζε ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, 
αλαζηνιή εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, δηαθνπή ζχκβαζεο, θαηαινγηζκφο ξεηξψλ, 
ζπκβηβαζκφο θιπ.) ε Αλαζέηνπζα Αξρή δελ έρεη θακία επζχλε έλαληη ηεο εθδνρέσο 
Σξάπεδαο. Δπηζεκαίλεηαη φηη εθρψξεζε-κεηαβίβαζε ηεο ζχκβαζεο ζπληειείηαη κφλν γηα 
ηδηαηηέξσο ζνβαξφ ιφγν, ρξήδεη πιήξνπο αηηηνιφγεζεο ηφζν σο πξνο ην αίηεκα ηνπ 
Αλαδφρνπ φζν θαη ηελ εγθξηηηθή απφθαζε/ζπλαίλεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη φηη ε 
ηειεπηαία γλσζηνπνηεί ηπρφλ εθρψξεζε-κεηαβίβαζε ζηελ αξκφδηα Γηαρεηξηζηηθή Αξρή.  
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9. Ο Αλάδνρνο ζε πεξίπησζε παξάβαζεο νπνηνπδήπνηε φξνπ ηεο χκβαζεο ή ηεο 
Γηαθήξπμεο ή ηεο Πξνζθνξάο ηνπ, έρεη ππνρξέσζε λα απνδεκηψζεη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή 
ή θαη ηνλ Κχξην ηνπ Έξγνπ ή θαη ην Διιεληθφ Γεκφζην, γηα θάζε ζεηηθή θαη απνζεηηθή δεκία 
πνπ πξνθάιεζε κε απηήλ ηελ παξάβαζε εμ νηαζδήπνηε αηηίαο θαη αλ πξνέξρεηαη, αιιά 
κέρξη ην χςνο ηνπ πνζνχ ηεο χκβαζεο. 

10. ε πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο, ε απφδεημε απηήο βαξχλεη εμ‟ νινθιήξνπ ηνλ Αλάδνρν, ν 
νπνίνο ππνρξενχηαη κέζα ζε δέθα (10) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ ηα 
πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνχλ ηελ αλσηέξα βία λα ηα αλαθέξεη εγγξάθσο θαη λα πξνζθνκίζεη 
ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία. 

11. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζαξκφδεη ην ινγηζκηθφ ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο 
Αξρήο Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα, αλ απηφ απαηηείηαη απφ ηε θχζε 
ησλ δεδνκέλσλ πνπ απνζεθεχνληαη θαη επεμεξγάδνληαη. 

12. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή απαιιάζζεηαη απφ θάζε επζχλε θαη ππνρξέσζε απφ ηπρφλ αηχρεκα ή 
απφ θάζε άιιε αηηία θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δελ έρεη 
ππνρξέσζε θαηαβνιήο απνδεκίσζεο γηα ππεξσξηαθή απαζρφιεζε ή νπνηαδήπνηε άιιε 
ακνηβή ζην πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ ή ηξίησλ. 

13. ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο είλαη Έλσζε/ Κνηλνπξαμία, ηα Μέιε πνπ απνηεινχλ ηελ 
Έλσζε/ Κνηλνπξαμία, ζα είλαη απφ θνηλνχ θαη εηο νιφθιεξνλ ππεχζπλα έλαληη ηεο 
Αλαζέηνπζα Αξρή γηα ηελ εθπιήξσζε φισλ ησλ απνξξενπζψλ απφ ηε Γηαθήξπμε 
ππνρξεψζεψλ ηνπο. Σπρφλ πθηζηάκελεο κεηαμχ ηνπο ζπκθσλίεο πεξί θαηαλνκήο ησλ 
επζπλψλ ηνπο έρνπλ ηζρχ κφλνλ ζηηο εζσηεξηθέο ηνπο ζρέζεηο θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ 
δχλαληαη λα πξνβιεζνχλ έλαληη ηεο Αλαζέηνπζα Αξρή σο ιφγνο απαιιαγήο ηνπ ελφο 
Μέινπο απφ ηηο επζχλεο θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ άιινπ ή ησλ άιισλ Μειψλ γηα ηελ 
νινθιήξσζε ηνπ Έξγνπ. 

14.  ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο είλαη Έλσζε/ Κνηλνπξαμία θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο, νπνηαδήπνηε απφ ηα Μέιε ηεο Έλσζεο/ Κνηλνπξαμίαο, εμαηηίαο 
αληθαλφηεηαο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ή ιφγσ αλσηέξαο βίαο, δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί 
ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, ηα ππφινηπα Μέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε νινθιήξσζεο 
ηεο χκβαζεο κε ηνπο ίδηνπο φξνπο. 

15. ε πεξίπησζε ιχζεο, πηψρεπζεο, ή ζέζεο ζε θαζεζηψο αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο ή εηδηθήο 
εθθαζάξηζεο ελφο εθ ησλ κειψλ πνπ απαξηίδνπλ ηνλ Αλάδνρν, ε χκβαζε εμαθνινπζεί λα 
πθίζηαηαη θαη νη απνξξένπζεο απφ ηε χκβαζε ππνρξεψζεηο βαξχλνπλ ηα ελαπνκείλαληα 
κέιε ηνπ Αλαδφρνπ, κφλν εθφζνλ απηά είλαη ζε ζέζε λα ηηο εθπιεξψζνπλ. Ζ θξίζε γηα ηε 
δπλαηφηεηα εθπιήξσζεο ή κε ησλ φξσλ ηεο χκβαζεο ελαπφθεηηαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα 
ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηεο Αλαζέηνπζα Αξρή. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ε Αλαζέηνπζα Αξρή 
δχλαηαη λα θαηαγγείιεη ηε χκβαζε. Δπίζεο ζε πεξίπησζε ζπγρψλεπζεο, εμαγνξάο, 
κεηαβίβαζεο ηεο επηρείξεζεο θιπ. θάπνηνπ εθ ησλ κειψλ πνπ απαξηίδνπλ ηνλ Αλάδνρν, ε 
ζπλέρηζε ή φρη ηεο χκβαζεο ελαπφθεηηαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, 
ε νπνία εμεηάδεη αλ εμαθνινπζνχλ λα ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπν ηνπ δηαδφρνπ κέινπο νη 
πξνυπνζέζεηο αλάζεζεο ηεο χκβαζεο. ε πεξίπησζε ιχζεο ή πηψρεπζεο ηνπ Αλαδφρνπ, 
φηαλ απηφο απνηειείηαη απφ κία εηαηξεία, ή ζέζεο ηεο πεξηνπζίαο απηνχ ζε αλαγθαζηηθή 
δηαρείξηζε, ηφηε ε ζχκβαζε ιχεηαη απηνδίθαηα απφ ηελ εκέξα επέιεπζεο ησλ αλσηέξσ 
γεγνλφησλ. ε ηέηνηα πεξίπησζε θαηαπίπηνπλ ππέξ ηεο Αλαζέηνπζα Αξρή θαη νη Δγγπεηηθέο 
Δπηζηνιέο Πξνθαηαβνιήο θαη Καιήο Δθηέιεζεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηε χκβαζε. 

16. ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο έρεη πξνζθέξεη λέεο εθδφζεηο ηνπ ινγηζκηθνχ, νη νπνίεο 
παξέρνληαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ ινγηζκηθνχ ζαλ μερσξηζηφ πξντφλ/ππεξεζία κε 
αμία, ππνρξενχηαη θαηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ινγηζκηθνχ θαη ζε θάζε 
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αλαλέσζε ηνπ λα πξνζθνκίδεη επηζηνιή ηνπ θαηαζθεπαζηή, φηη έρεη πξνβεί ζηηο 
απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα λα θαιχςεη ηελ ππνρξέσζε ηνπ πξνο ηνλ Φνξέα φζνλ αθνξά 
ζηελ ελεκέξσζε ηνπ ζρεηηθνχ ινγηζκηθνχ κε λέεο εθδφζεηο. 

17.  Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα γλσξίδεη θαη λα ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ νη νπνίεο πξνθχπηνπλ 
απφ ηνπο Καλνληζκνχο ΔΚ 1083/2006 (άξζξν 69) θαη ΔΚ 1828/2006 (άξζξα 2 - 10) 
(ελδεηθηηθά θαη φρη απνθιεηζηηθά: ζήκαλζε ρψξσλ πινπνίεζεο έξγσλ/ παξαδνηέσλ/ 
εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ/ ρψξσλ εθπαίδεπζεο/ εμνπιηζκνχ/ ινγηζκηθνχ/ ηζηνζειίδσλ, 
ελεκέξσζε Φνξέα θαη εθπαηδεπνκέλσλ ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν ρξεκαηνδφηεζεο ηεο 
εθπαίδεπζεο). 

18. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εμαζθαιίζεη ηηο ηπρφλ απαηηνχκελεο αδεηνδνηήζεηο ζηα 
πιαίζηα πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ. 

 

Άξζξν 13 - Απνδεκίσζε γηα Εεκίεο 

Ο Αλάδνρνο ζε πεξίπησζε παξάβαζεο νπνηνπδήπνηε φξνπ ηεο παξνχζαο ζπκθσλίαο ή ηεο 

δηαθήξπμεο ή ηεο πξνζθνξάο ηνπ, έρεη ππνρξέσζε λα απνδεκηψζεη ην ΚΔΔΛΠΝΟ γηα θάζε 

ζεηηθή θαη απνζεηηθή δεκία πνπ πξνθάιεζε κε απηήλ ηε παξάβαζε εμ νηαζδήπνηε αηηίαο θαη αλ 

πξνέξρεηαη. 

Σν ΚΔΔΛΠΝΟ απαιιάζζεηαη απφ θάζε επζχλε θαη ππνρξέσζε απφ ηπρφλ αηχρεκα ή απφ θάζε 

άιιε αηηία θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ.  

Ρεηά ζπλνκνινγείηαη φηη ην πνζφ ησλ εγγπήζεσλ πνπ ρνξεγνχληαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα 

ζην άξζξν 8 ηεο παξνχζαο, δελ εμαληινχλ ηελ επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ λα απνδεκηψζεη ην 

ΚΔΔΛΠΝΟ ζε πεξίπησζε πνπ ζπλεπεία αζεηήζεσο θάπνηνπ φξνπ ηεο παξνχζαο εθ κέξνπο 

απηνχ, πξνμελεζνχλ ζε απηήλ νηθνλνκηθέο ή κε πεξηνπζηαθέο δεκίεο. 

Ο Αλάδνρνο απνδεκηψλεη ην ΚΔΔΛΠΝΟ ζε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε αγσγήο, απαίηεζεο ή 

δηαδηθαζίαο θαηά ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ εθ κέξνπο ηξίησλ γηα θάζε είδνπο δεκίεο πνπ πξνθιήζεθαλ απφ 

νπνηαδήπνηε πξάμε ή παξάιεηςε ηνπ αλαδφρνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ή απφ ηπρφλ 

ειαηηψκαηα ηνπ έξγνπ, αθφκε θαη κεηά ηελ παξάδνζή ηνπ, ή απφ ηελ έιιεηςε ζπκθσλεκέλσλ 

ηδηνηήησλ απηνχ. 

Δάλ ε σο άλσ απαίηεζε ηνπ ηξίηνπ εγεξζεί θαηά ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ πξηλ ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο, ην 

ΚΔΔΛΠΝΟ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα παξαθξαηήζεη απφ ηελ ακνηβή ηνπ Αλαδφρνπ ην χςνο ηεο 

απαίηεζεο ηνπ ηξίηνπ κέρξη ηελ ηειεζίδηθε δηθαζηηθή θξίζε. 

Δπίζεο ην ΚΔΔΛΠΝΟ θαηά ηελ θξίζε ηνπ αληί ηεο άλσ παξαθξαηήζεσο κπνξεί λα δεηήζεη απφ 

ηνλ Αλάδνρν λα θαηαζέζεη ηζφπνζε εγγπεηηθή επηζηνιή ηεο νπνίαο ε ηζρχο ζα είλαη κέρξη ηελ 

ηειεζίδηθε δηθαζηηθή θξίζε. 

Σν ΚΔΔΛΠΝΟ ππνρξενχηαη λα εηδνπνηεί εγγξάθσο θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε ηνλ Αλάδνρν γηα 

θάζε απαίηεζε ή δηακαξηπξία πνπ πξνβάιιεηαη απφ ηξίηνπο θαη αθνξά ζην Έξγν ηεο παξνχζαο 

ζχκβαζεο. 

Άξζξν 14 - Τπεξγνιαβίεο 
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Ο Αλάδνρνο κεηά ηελ αλάζεζε ηνπ Έξγνπ δελ έρεη δηθαίσκα, ρσξίο πξνεγνχκελε έγγξαθε 

έγθξηζε ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ, λα αλαζέζεη νπνηνδήπνηε κέξνο ή ην ζχλνιν ηνπ Έξγνπ ππεξγνιαβηθά 

ζε ηξίην, ηνλ νπνίν δελ είρε ζπκπεξηιάβεη ζηελ Πξνζθνξά ηνπ. 

ε πεξίπησζε απνδεδεηγκέλεο δηαθνπήο ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ Αλαδφρνπ κε ππεξγνιάβν/ 

ππεξγνιάβνπο πνπ έρεη ζπκπεξηιάβεη ζηελ Πξνζθνξά, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζε άκεζε 

γλσζηνπνίεζε ηεο δηαθνπήο απηήο ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη ε εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ ζα 

ζπλερίδεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν ή απφ λέν ζπλεξγάηε / ππεξγνιάβν ζπλεπηθνπξνχκελν απφ 

πηζαλά λένπο ζπλεξγάηεο / ππεξγνιάβνπο αληίζηνηρσλ πξνζφλησλ κε ζθνπφ ηελ πιήξε 

πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ, κεηά απφ πξνεγνχκελε ζχκθσλε γλψκε ηεο Αλαζέηνπζα Αξρήο. Γηα ηελ 

αληηθαηάζηαζε ηνπ Τπεξγνιάβνπ θαη πξνθεηκέλνπ λα δνζεί ε ζχκθσλε γλψκε ηεο Αλαζέηνπζαο 

Αξρήο, ζα πξέπεη λα απνδείμεη ν πξψηνο φηη ζην πξφζσπν ηνπ λένπ ππεξγνιάβνπ ζπληξέρνπλ 

φιεο εθείλεο νη πξνυπνζέζεηο κε ηηο νπνίεο ν αξρηθφο ππεξγνιάβνο θξίζεθε θαηάιιεινο. 

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δχλαηαη λα απαηηήζεη αηηηνινγεκέλα απφ ηνλ Αλάδνρν ηελ αληηθαηάζηαζε 

ππεξγνιάβνπ γηα ηνπο ιφγνπο πνπ ζα θήξπηηε έθπησην ηνλ ίδην ηνλ Αλάδνρν ή ζα ηνλ απέθιεηε 

απφ ηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν Α.2.2. ηεο πξνθήξπμεο, 

αλ πεξηέιζεη ζε γλψζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηελ πξνζσπηθή ηνπ 

θαηάζηαζε. 

ε θάζε πεξίπησζε, ηελ πιήξε επζχλε γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ Έξγνπ, θέξεη απνθιεηζηηθά ν 

Αλάδνρνο. 

Άξζξν 15 - Δκπηζηεπηηθφηεηα Αλαδφρνπ 

Καζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο χκβαζεο αιιά θαη κεηά ηελ ιήμε ή ιχζε απηήο, ν Αλάδνρνο ζα 

αλαιάβεη ηελ ππνρξέσζε λα ηεξήζεη εκπηζηεπηηθέο θαη λα κε γλσζηνπνηήζεη ζε νπνηνδήπνηε 

ηξίην, νπνηαδήπνηε έγγξαθα ή πιεξνθνξίεο πνπ ζα πεξηέιζνπλ ζε γλψζε ηνπ θαηά ηελ εθηέιεζε 

ησλ ππεξεζηψλ θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ. Δπίζεο ζα αλαιάβεη ηελ ππνρξέσζε 

λα κελ γλσζηνπνηήζεη κέξνο ή ην ζχλνιν ηνπ Έξγνπ πνπ ζα εθηειέζεη ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε 

έγγξαθε έγθξηζε ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ. 

Δηδηθφηεξα: 

1. Όια ηα πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία (γξαπηά θαη πξνθνξηθά) πνπ ζα πεξηέιζνπλ ζηελ αληίιεςε 
ηνπ Αλαδφρνπ θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ απηνχ ζεσξνχληαη εκπηζηεπηηθά θαη δελ 
επηηξέπεηαη λα γλσζηνπνηεζνχλ ή δεκνζηνπνηεζνχλ. Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα θξαηά κπζηηθή 
θάζε πιεξνθνξία πνπ πεξηέξρεηαη ζηελ αληίιεςή ηνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ παξφληνο 
Έξγνπ θαη δελ απνθαιχπηεη ηέηνηεο πιεξνθνξίεο ζε ηξίηα πξφζσπα, ελψ ν Αλάδνρνο 
επηβάιιεη ηελ ππνρξέσζε απηή ζηνπο ππεξγνιάβνπο ηνπ θαη ζηνπο κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν 
ζπλδεφκελνπο κε απηφλ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ παξφληνο Έξγνπ. 

2. Ο Αλάδνρνο δχλαηαη λα απνθαιχπηεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο ζε φζνπο ππαιιήινπο ηνπ 
αζρνινχληαη άκεζα κε ηελ εθηέιεζε ηνπ παξφληνο Έξγνπ θαη δηαζθαιίδεη φηη νη ππάιιεινη 
απηνί είλαη ζε πιήξε γλψζε θαη ζπκθσλνχλ κε ηηο ππνρξεψζεηο εκπηζηεπηηθφηεηαο θαη 
ερεκχζεηαο. Ο Αλάδνρνο κεηαθέξεη απηέο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ θαη ζηνπο ππεξγνιάβνπο ηνπ 
θαη ζηνπο κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζπλδεφκελνπο κε απηφλ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ παξφληνο 
Έξγνπ. 
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3. ε θάζε πεξίπησζε απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ή εθκεηάιιεπζε ησλ πιεξνθνξηψλ νη νπνίεο ζα 
πεξηέιζνπλ ζε γλψζε ηνπ Αλαδφρνπ θαζ' νηνλδήπνηε ηξφπν, ζηα πιαίζηα εθηέιεζεο ηνπ 
παξφληνο Έξγνπ, νη νπνίεο είλαη εκπηζηεπηηθέο γηα ζθνπνχο δηαθνξεηηθνχο απφ ηελ εθηέιεζε 
ηνπ Έξγνπ απηνχ. Χο εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία λννχληαη φζα δελ είλαη 
γλσζηά ζε ηξίηνπο, αθφκα θαη αλ δελ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο ηέηνηα. 

4. Ο Αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα δηαζθαιίδεη ηε δηαθχιαμε φισλ ησλ 
πιεξνθνξηαθψλ ζηνηρείσλ ζηνπο θνηλνχο ρψξνπο ζπλεξγαζίαο θαη ζηνπο αλζξψπνπο πνπ 
αζρνινχληαη κε ην Έξγν, απνθιεηφκελεο ηεο δηαθπγήο, δηαξξνήο ή κεηαθνξάο ζε άιια 
άηνκα, ρψξνπο ή εηαηξείεο. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ελεκεξψλεη ην ΚΔΔΛΠΝΟ γηα ηα 
κέηξα πνπ παίξλεη πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή. 

5. ε πεξίπησζε πνπ ππάξμεη δηαξξνή πιεξνθνξηψλ, ε νπνία απνδεδεηγκέλα νθείιεηαη ζηνλ 
Αλάδνρν, ην ΚΔΔΛΠΝΟ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα θάλεη ρξήζε ησλ δηαηάμεσλ πεξί 
πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο» θαη λα αμηψζεη πιεξσκή θαη απνδεκίσζε γηα φιεο ηηο άκεζεο θαη 
έκκεζεο, ζεηηθέο ή θαη απνζεηηθέο δεκίεο πνπ ζα έρεη θαηά πεξίπησζε ππνζηεί θαζψο επίζεο 
θαη λα πξνβεί ζηε ιχζε ηεο χκβαζεο κε ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ, θεξχζζνληαο ηνλ 
έθπησην. 

6. Ζ εκπηζηεπηηθφηεηα αίξεηαη απηνδηθαίσο ζε πεξίπησζε εθθξεκνχο δίθεο, έλζηαζεο, 
δηαηηεζίαο, ζην απνιχησο αλαγθαίν κέηξν θαη απνθιεηζηηθά γηα ρξήζε ηεο απφ ηα κέξε, ηνπο 
δηθαζηηθνχο παξαζηάηεο θαζψο θαη ηνπο δηθαζηέο ηεο δηαηηεζίαο. 

Άξζξν 16 - Πλεπκαηηθά Γηθαηψκαηα -  Μειινληηθέο Δπεθηάζεηο - Κπξηφηεηα  

Όια ηα απνηειέζκαηα, ζηνηρεία θαη θάζε άιιν έγγξαθν ή αξρείν ζρεηηθφ κε ην Έξγν θαζψο θαη 
φια ηα ππφινηπα παξαδνηέα πνπ ζα απνθηεζνχλ ή ζα αλαπηπρζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν κε 
δαπάλεο ηνπ Έξγνπ, ζα απνηεινχλ απνθιεηζηηθή ηδηνθηεζία ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ, πνπ κπνξεί λα ηα 
δηαρεηξίδεηαη θαη λα ηα εθκεηαιιεχεηαη (φρη εκπνξηθά), εθηφο θαη αλ ήδε πξνυπάξρνπλ ζρεηηθά 
πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα. 

Σα απνηειέζκαηα ζα είλαη πάληνηε ζηε δηάζεζε ησλ λνκίκσλ εθπξνζψπσλ ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ θαηά 
ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο χκβαζεο, θαη εάλ βξίζθνληαη ζηελ θαηνρή ηνπ Αλαδφρνπ, ζα 
παξαδνζνχλ ζην ΚΔΔΛΠΝΟ θαηά ηελ θαζ' νπνηνλδήπνηε ηξφπν ιήμε ή ιχζε ηεο χκβαζεο.  

Καηά ηε θάζε ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο κε ηνλ Αλάδνρν, ε Αλαζέηνπζα Αξρή, ιακβάλνληαο 
ππφςε ηελ εμέιημε ηνπ ζπλνιηθνχ έξγνπ, κπνξεί λα πξνζαξκφζεη ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ησλ 
εξγαζηψλ ηνπ Αλαδφρνπ. 

ε πεξίπησζε πνπ θξηζεί απαξαίηεην, αλάινγα κε ηελ πνξεία πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ, ε 
δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ελδέρεηαη λα επεθηαζεί κε θνηλή ζπκθσλία ησλ δχν ζπκβαιιφκελσλ. Ζ 
ελ ιφγσ επέθηαζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί ρσξίο επηπιένλ θφζηνο γηα ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, 
εθφζνλ δελ ζπλνδεχεηαη απφ αληίζηνηρε επέθηαζε ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ Αλαδφρνπ, 
αιιά αθνξά ζηηο πξνδηαγεγξακκέλεο ζηελ παξνχζα Γηαθήξπμε εξγαζίεο. 

Άξζξν 17 - Δθηέιεζε ηεο χκβαζεο 

Ζ ζχκβαζε ζεσξείηαη φηη εθηειείηαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ ηζρχνπζα εζληθή θαη 
θνηλνηηθή λνκνζεζία. 

 

Άξζξν 18 - Αλσηέξα Βία 

Σα ζπκβαιιφκελα κέξε δελ επζχλνληαη γηα ηε κε εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπο 
ππνρξεψζεσλ, ζην κέηξν πνπ ε αδπλακία εθπιήξσζεο νθείιεηαη ζε πεξηζηαηηθά αλσηέξαο βίαο. 
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Ο Αλάδνρνο, επηθαινχκελνο ππαγσγή ηεο αδπλακίαο εθπιήξσζεο ππνρξεψζεψλ ηνπ ζε 
γεγνλφο πνπ εκπίπηεη ζηελ έλλνηα ηεο αλσηέξαο βίαο, νθείιεη λα γλσζηνπνηήζεη θαη λα 
επηθαιεζηεί πξνο ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ηνπο ζρεηηθνχο ιφγνπο θαη πεξηζηαηηθά εληφο 
πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ, πξνζθνκίδνληαο ηα απαξαίηεηα 
απνδεηθηηθά ζηνηρεία. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή ππνρξενχηαη λα απαληήζεη εληφο δέθα (10) εκεξψλ 
ζην ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ Αλαδφρνπ, δηαθνξεηηθά, κε ηελ πάξνδν άπξαθηεο ηεο πξνζεζκίαο, 
ηεθκαίξεηαη απνδνρή ηνπ αηηήκαηνο. 

Άξζξν 19 - Καηαγγειία ηεο ζχκβαζεο 

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δηθαηνχηαη λα θαηαγγείιεη ηελ παξνχζα ζχκβαζε ζε πεξίπησζε πνπ ν 
Αλάδνρνο αξλείηαη ή ακειεί λα εθηειέζεη Γηνηθεηηθέο εληνιέο, ζε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο 
εθρσξεί ηε χκβαζε ή αλαζέηεη εξγαζίεο ππεξγνιαβηθά ρσξίο ηελ άδεηα ηεο Αλαζέηνπζαο 
Αξρήο. ε πεξίπησζε ιχζεο, πηψρεπζεο ή ζέζεο ζε θαζεζηψο αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο ηνπ 
Αλαδφρνπ ή ακεηάθιεηεο θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο εηο βάξνο ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ γηα 
θάπνην απφ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 43 παξ. 1 ηνπ Π.Γ. 60/2007, ν Αλάδνρνο θεξχζζεηαη 
ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηε ζχκβαζε κε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

 
  Αξζξν 20  - Σξνπνπνίεζε ηεο ζχκβαζεο  

« Ζ ζχκβαζε ηξνπνπνηείηαη φηαλ ζπκθσλήζνπλ, εγγξάθσο, πξνο ηνχην, ηα δχν ζπκβαιιφκελα 

κέξε. Ζ αλαζέηνπζα αξρή, κε ηελ επηθχιαμε ηεο εμαζθάιηζεο ησλ θαηά πεξίπησζε εγθξίζεσλ, 

δηθαηνχηαη λα δεηήζεη απφ ηνλ αλάδνρν ζπκπιεξσκαηηθά πξντφληα ή ππεξεζίεο απφ ηηο 

πξνβιεπφκελεο ζηελ παξνχζα, ζηελ πεξίπησζε πνπ απηφ απνδεηρζεί απαξαίηεην γηα ηελ 

θάιπςε απξφβιεπησλ αλαγθψλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο εμαηηίαο νξγαλσηηθψλ ή άιισλ 

ξπζκίζεσλ πνπ είλαη πηζαλφ λα πξνθχςνπλ. Ο αλάδνρνο ζηελ πεξίπησζε απηή ππνρξενχηαη 

ζηελ πινπνίεζε ηνπ ζπκπιεξσκαηηθνχ απηνχ έξγνπ ζε ρξφλν θαη κε ηξφπν πνπ ζα ζπκθσλεζεί 

απφ θνηλνχ θαη κε θφζηνο ίδην ή αλάινγν ηνπ πξνζθεξφκελνπ γηα ίδηεο ή παξφκνηεο αληίζηνηρα 

ππεξεζίεο. 

Δπίζεο ε αλαζέηνπζα αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηξνπνπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο θαη επέθηαζεο 

απηήο ζηνλ ίδην αλάδνρν γηα λέν  έξγν ή ππεξεζίεο πνπ ζπλίζηαληαη ζηελ επαλάιεςε 

παξφκνησλ ππεξεζηψλ ζχκθσλα κε ηελ αξρηθή ζχκβαζε θαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα 

απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.» 

 

Άξζξν 21 - Λνηπέο Γηαηάμεηο 

Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα εθηειέζεη ηε χκβαζε κε βάζε ηα πςειφηεξα επαγγεικαηηθά πξφηππα. Ο 
Αλάδνρνο έρεη ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε ζπκκφξθσζεο κε ηηο λνκηθέο ππνρξεψζεηο ηηο νπνίεο 
ππέρεη, ηδίσο φζεο απνξξένπλ απφ ην εξγαηηθφ δίθαην, ην θνξνινγηθφ δίθαην θαη ηελ θνηλσληθή 
λνκνζεζία. 

Ο Αλάδνρνο έρεη ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε αλάιεςεο ησλ αλαγθαίσλ δηαβεκάησλ γηα ηελ 
εμαζθάιηζε ησλ αδεηψλ θαη εγθξίζεσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο βάζεη 
ησλ λνκνζεηηθψλ θαη θαλνληζηηθψλ δηαηάμεσλ πνπ ηζρχνπλ ζηνλ ηφπν εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο. 

Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα εμαζθαιίδεη φηη ην πξνζσπηθφ πνπ εθηειεί ηε χκβαζε δηαζέηεη ηα 
απαηηνχκελα επαγγεικαηηθά πξνζφληα θαη εκπεηξία γηα ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο. 
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ε πεξίπησζε δηαηαξαρήο νθεηιφκελεο ζηηο ελέξγεηεο ελφο κέινπο ηεο Οκάδαο Έξγνπ ηνπ 
Αλαδφρνπ, ην νπνίν εξγάδεηαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ έξγνπ, ή ζε πεξίπησζε πνπ ηα πξνζφληα 
ελφο κέινπο ηεο Οκάδαο Έξγνπ ηνπ Αλαδφρνπ δελ αληαπνθξίλνληαη ζηα απαηηνχκελα απφ ηε 
χκβαζε ραξαθηεξηζηηθά, ν Αλάδνρνο πξέπεη λα ην αληηθαζηζηά ρσξίο ρξνλνηξηβή. Σν 
ΚΔΔΛΠΝΟ έρεη ην δηθαίσκα λα δεηεί ηελ αληηθαηάζηαζε κέινπο ηεο Οκάδαο Έξγνπ, εθζέηνληαο 
ηνπο ιφγνπο ηεο. Σα κέιε ηεο Οκάδαο Έξγνπ πνπ ζα αληηθαηαζηήζνπλ ηα απνρσξήζαληα κέιε, 
πξέπεη λα έρνπλ ηα αλαγθαία πξνζφληα θαη λα είλαη ηθαλά λα εθηειέζνπλ ηε χκβαζε κε ηνπο 
ίδηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο. Ο Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα νπνηαδήπνηε θαζπζηέξεζε ζηελ 
εθηέιεζε ηεο χκβαζεο ε νπνία νθείιεηαη ζηελ αληηθαηάζηαζε κειψλ ηεο Οκάδαο Έξγνπ. 

Δάλ θάπνην απξφβιεπην γεγνλφο, ελέξγεηα ή παξάιεηςε εκπνδίδεη, άκεζα ή έκκεζα, ηελ 
εθηέιεζε ηεο χκβαζεο, ελ κέξεη ή ελ φιν, ν Αλάδνρνο πξέπεη ακέζσο θαη κε δηθή ηνπ 
πξσηνβνπιία λα θαηαγξάθεη ηελ θαηάζηαζε θαη λα ηελ αλαθέξεη ζην ΚΔΔΛΠΝΟ. Ζ ζρεηηθή 
έθζεζε ζα πεξηγξάθεη ην πξφβιεκα, ζα αλαθέξεη ηελ εκεξνκελία έλαξμήο ηνπ θαη ηα 
επαλνξζσηηθά κέηξα πνπ έιαβε ν Αλάδνρνο γηα λα εμαζθαιίζεη ηελ πιήξε ηήξεζε ησλ 
ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ. ηελ πεξίπησζε απηή, ν Αλάδνρνο πξέπεη λα δίδεη 
πξνηεξαηφηεηα ζηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη φρη ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ επζπλψλ. 

Ο Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη λα εθρσξεί ηε ζχκβαζε ζε νπνηνδήπνηε ηξίην, νχηε λα αλαζέηεη 
ππεξγνιαβηθά ζε ηξίηνπο κέξνο ή ην ζχλνιν ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο, νχηε λα 
ππνθαζίζηαηαη απφ ηξίην, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγγξαθε έγθξηζε ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ, ε νπνία 
δίδεηαη, θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηεο, ζε ηδηαίηεξα εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο. ε πεξίπησζε 
εθρψξεζεο, ππεξγνιαβίαο θιπ, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνζθνκίδεη ζην ΚΔΔΛΠΝΟ 
ηα ζρεηηθά  ζπκθσλεηηθά ζε πξψηε αίηεζε απηήο. ε θακία δε αλάινγε πεξίπησζε ν αλάδνρνο 
δελ απαιιάζζεηαη απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο ιφγσ αλάζεζεο εξγαζηψλ 
ζε ηξίηνπο ή εθρψξεζεο ή ππεξγνιαβίαο, νχηε ην ΚΔΔΛΠΝΟ ζπλδέεηαη ζπκβαηηθά κε ηα ηξίηα 
απηά πξφζσπα. 

Δάλ ην ζπκβαηηθφ ηίκεκα εθρσξεζεί ελ φιν ή ελ κέξεη ζε Σξάπεδα, θαηά ηα σο άλσ, ξεηά 
ζπκθσλείηαη φηη ζε πεξίπησζε ιφγσλ πνπ άπηνληαη ζηηο ζπκβαηηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ 
ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ δελ πξνθχςεη ελ φιν ή ελ κέξεη ππέξ ηεο Σξάπεδαο ην εθρσξνχκελν 
ηίκεκα (ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη έθπησζε αλαδφρνπ, απνκείσζε ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, 
αλαζηνιή εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, δηαθνπή ζχκβαζεο, θαηαινγηζκφο ξεηξψλ, ζπκβηβαζκφο 
θ.ιπ.), ΚΔΔΛΠΝΟ δελ  έρεη θακία επζχλε έλαληη ηεο εθδνρέσο Σξάπεδαο. 

Ζ θαηαβνιή πνπ ηπρφλ γίλεη πξνο ηελ Σξάπεδα κεηά ηελ αλαγγειία ειεπζεξψλεη ην ΚΔΔΛΠΝΟ 
απέλαληη ζηελ ηξάπεδα θαη ηνλ Αλάδνρν άζρεηα απφ ηελ χπαξμε θαη ην θχξνο ηεο αηηίαο ηεο 
εθρσξήζεσο.  

Οη δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 28/1980, ε ππ‟ αξηζκ …./201… δηαθήξπμε, ε πξνζθνξά (νηθνλνκηθή θαη 
ηερληθή) ηνπ Αλαδφρνπ θαη ε κε αξηζκφ …./201… Απφθαζε Καηαθχξσζεο ηνπ Έξγνπ απνηεινχλ 
ζπκπιεξσκαηηθά ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο ζπκβαηηθά ηεχρε. ε πεξίπησζε αζάθεηαο ή 
δηαθνξεηηθήο ξχζκηζεο κεηαμχ ησλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ, ε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο θαη ηζρχνο είλαη 
ε αθφινπζε: 

Άξζξν 22 – Δθαξκνζηέν Γίθαην – Γσζηδηθία 

Ζ χκβαζε δηέπεηαη απφ ην Διιεληθφ δίθαην θαη ην Γίθαην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Ζ 

Αλαζέηνπζα Αξρή θαη ν Αλάδνρνο θαηαβάιινπλ θάζε πξνζπάζεηα γηα ηε θηιηθή επίιπζε θάζε 

δηαθνξάο ζρεηηθήο κε ηε χκβαζε πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη κεηαμχ ηνπο ή κεηαμχ ηεο  ΔΠΠΠ θαη 

ηνπ Αλαδφρνπ ζρεηηθά κε ηελ εξκελεία ή ηελ εθηέιεζε ή ηελ εθαξκνγή ηεο     
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χκβαζεο ή εμ‟ αθνξκήο ηεο, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο θαιήο πίζηεο θαη ησλ ρξεζηψλ 

ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ. 

ε πεξίπησζε πνπ δελ επηηεπρζεί θηιηθή επίιπζε ηεο δηαθνξάο κέζα ζε ρξνληθή πξνζεζκία 
ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηελ εκθάληζε ηεο δηαθνξάο, απηή δηεπζεηείηαη βάζεη ηεο Διιεληθήο 
λνκνζεζίαο θαη αξκφδηα ζα είλαη ηα Γηθαζηήξηα ηεο έδξαο ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ. 
α. ηε παξνχζα χκβαζε, 

β. Σελ ππ. αξ. ……………… Απφθαζε θαηαθχξσζεο. 

γ. ηελ Σερληθή θαη Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ 

δ. ηεο απφ ……….ππ΄ αξηζκ………………………….Γηαθήξπμε Αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ ηα νπνία 
απνηεινχλ αλαπφζπαζην Σκήκα ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο σο Παξαξηήκαηα: Η (Γηαθήξπμε), ΗΗ 
(Απφθαζε θαηαθχξσζεο), ΗΗΗ (Σερληθή – Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά) αληίζηνηρα. 

Γηα ηα ζέκαηα πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ παξνχζα, θαλέλα ζπλαθέο θείκελν ή έγγξαθν ή ζηνηρείν 
πξνυπάξρνλ απηήο δελ έρεη νπνηαδήπνηε ηζρχ ή κπνξεί λα ιεθζεί ππ‟ φςε γηα ηελ εξκελεία ησλ 
φξσλ ηεο παξνχζαο, εθηφο αλ ξεηψο θαζνξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηε παξνχζα ζχκβαζε. 

Αληίθιεηνο ηνπ Αλαδφρνπ, ζηνλ νπνίν κπνξνχλ λα γίλνληαη φιεο νη θνηλνπνηήζεηο απφ ην 
ΚΔΔΛΠΝΟ πξνο ηνλ Αλάδνρν νξίδεηαη κε ηελ παξνχζα ν / ε ……………….. (νλνκαηεπψλπκν), 
νδφο, αξηζκφο, Σ.Κ., ηει: …………….., θαμ: ………….. Ζ θνηλνπνίεζε εγγξάθσλ απφ ην 
ΚΔΔΛΠΝΟ ζηνλ Αλάδνρν ζα γίλεηαη ηαρπδξνκηθά ζηε δηεχζπλζε απηή ή κε θαμ. 

ΣΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΜΔΡΖ 
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