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ΔΙΑΚΘΥΞΘ ΑΝΟΙXΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΡΟΕΓΟΥ 2 

με τίτλο: 

Οργάνωςη και υποςτήριξη ημερίδων-ςυνεδρίων, ςυναντήςεων εργαςίασ 
εκπαιδευτικών δράςεων και μετακινήςεων  

 

ςτο πλαίςιο τησ πράξησ: 

με κωδικό MIS 446792 και τίτλο:  
«ΔΛΚΤΥΩΣΘ ΦΟΕΩΝ ΡΩΤΟΒΑΚΜΛΑΣ ΡΕΛΚΑΛΨΘΣ (ΛΔΛΩΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΔΘΜΟΣΛΩΝ) ΣΕ ΡΑΝΕΛΛΑΔΛΚΘ 
ΚΛΛΜΑΚΑ ΓΛΑ ΤΘΝ ΕΡΛΔΘΜΛΟΛΟΓΛΚΘ ΕΡΛΤΘΘΣΘ ΚΑΛ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΜΕΤΑΔΟΤΛΚΩΝ ΝΟΣΘΜΑΤΩΝ» 

 

Επιχειρηςιακό πρόγραμμα 

ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΑΝΚΩΡΛΝΟΥ ΔΥΝΑΜΛΚΟΥ 2007-2013 

Κατηγορία παρζμβαςησ  

3. Ρροάςπιςθ τθσ Δθμόςιασ Υγείασ του Ρλθκυςμοφ 

 

Θεματικοί άξονεσ προτεραιότητασ 

14 «Εδραίωςη τησ μεταρρφθμιςησ ςτον τομζα Υγείασ, Ανάπτυξη τησ α’βάθμιασ φροντίδασ υγείασ και 
προάςπιςη τησ δημόςια υγείασ του πληθυςμοφ ςτισ τρείσ περιφζρεισ ςταδιακήσ εξόδου»  

 

    

 

  
 
 
 
 
 
 

http://www.yyka.gov.gr/
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Τηλζφωνο : 210-5212890 
Φαξ : 210-5212831 
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ΘΕΜΑ: 
Ανοιχτόσ Διαγωνιςμόσ για το υποζργο 2 με τίτλο 

«Οργάνωςθ και υποςτιριξθ θμερίδων-ςυνεδρίων, ςυναντιςεων εργαςίασ, εκπαιδευτικϊν 
δράςεων και μετακινιςεων»  

 
(περιγράφεται αναλυτικά ςτο Μζροσ Β τησ Διακήρυξησ) 

 

Κριτήριο 
ανάθεςησ 

Θμερομθνία δθμοςίευςθσ ςτον  
ημερήςιο τφπο 

Θμερομθνία δθμοςίευςθσ ςτο 
ΦΕΚ 

Ρλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι 
άποψθ προςφορά 21/04/2015 24/04/2015 

 

Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ  

Ζχοντασ υπόψη: 

1.1 Σον Ν. 2071/92 (άπθπο  26) – ζύζηαζη ηος Κένηπος Δλέγσος Διδικών 

Λοιμώξευν (Κ.Δ.Δ.Λ.) υρ Ν.Π.Ι.Γ. εποπηεςόμενο από ηον Τποςπγό Τγείαρ 

1.2 Σος Π.Γ. 358/92 – οπγάνυζη, λειηοςπγία, απμοδιόηηηερ Κ.Δ.Δ.Λ. 

1.3 Σην Τ1/οικ.5028/2001, ΦΔΚ 831/Β/29.6.2001, «Δζυηεπικόρ Κανονιζμόρ 

Λειηοςπγίαρ ηος Κ.Δ.Δ.Λ.»  

1.4 Σος ΠΓ.407/93, ΦΔΚ 174/Α/5.10.1993, «Δξαίπεζη από ηο Γημόζιο Σομέα ηος 

Κένηπος Δλέγσος Διδικών Λοιμώξευν (Κ.Δ.Δ.Λ.)» 

Μαροφςι,           17/04/2015 
           Αρ. Ρρωτ.  1791 

mailto:kiriaki@keelpno.gr
http://www.keelpno.gr/
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1.5 Σος Ν. 3370/05, Άπθπο 20, ΦΔΚ 176/Α/11.7.2005 «Οπγάνυζη και Λειηοςπγία 

ηυν ςπηπεζιών δημόζιαρ Τγείαρ και λοιπέρ διαηάξειρ» μεηονομαζία ηος Κ.Δ.Δ.Λ. 

ζε ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ. και λοιπέρ πςθμίζειρ 

1.6 Σος ΠΓ. 238/1995, ΦΔΚ 137/Α/28.6.1995, «Δξαίπεζη θοπέυν από ηιρ διαηάξειρ 

ηος Ν.2286/1995» 

1.7 Σην εξαίπεζη ηος ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ. από ηιρ διαηάξειρ ηος Ν.3580/2009 

1.8 Σος άπθπος 47 ηος Ν.3943/2011 «Φοποδιαθςγή, ΚΦ, Φοπολογία Κεθαλαίος, 

ΦΠΑ, ελεγκηικέρ ςπηπεζίερ / θέμαηα αζθαλιζηικών Σαμείυν κλπ», όπυρ ιζσύει: 

1.9 Σος Ν.2198/94   (Φ.Δ.Κ. 43/Α΄/94) ζσεηικά με ηην «Παπακπάηηζη θόπος 

ειζοδήμαηορ» ζηο ειζόδημα από εμποπικέρ επισειπήζειρ και ειδικόηεπα ηο άπθπο 

24 όπυρ ιζσύει 

1.10 Αναλογικά ηος Ν. 2690/99 κςπώζειρ ηος κώδικα διοικηηικήρ διαδικαζίαρ και 

άλλερ διαηάξειρ 

1.11 Αναλογικά ηος Π.Γ. 118/07 (ΦΔΚ 150/Α/10-07-07) «Κανονιζμόρ Ππομηθειών 

Γημοζίος» και κςπίυρ για ηιρ πεπιπηώζειρ πος πποβλέπονηαι ειδικά ζηην 

παπούζα 

1.12 Σος Ν. 3614/3.12.2007 «Γιασείπιζη, έλεγσορ και εθαπμογή αναπηςξιακών 

παπεμβάζευν για ηην ππογπαμμαηική πεπίοδο 2007-20013 (ΦΔΚ 

267/Α/3.12.2007 

1.13 Σην οδηγία 89/665/ΔΟΚ ηος ςμβοςλίος για ηον ζςνηονιζμό ηυν νομοθεηικών, 

κανονιζηικών και διοικηηικών διαηάξευν πεπί ηηρ εθαπμογήρ ηυν διαδικαζιών 

πποζθςγήρ ζηον ηομέα ηηρ ζύνατηρ ζςμβάζευν κπαηικών ππομηθειών και 

δημοζίυν έπγυν 

1.14 Ση με απ. C/2007/5534/12.11.07 Απόθαζη ηηρ Δ.Δ. πεπί έγκπιζηρ ηος 

Δπισειπηζιακού Ππογπάμμαηορ «Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού», (Κυδικόρ 

CCI 2007GR05UPO001) όπυρ αςηή ιζσύει. 

1.15 Ση με απ. ππυη. 14053/ΔΤ 1749/27.03.08 Τποςπγική Απόθαζη ςζηήμαηορ 

Γιασείπιζηρ όπυρ ηποποποιήθηκε με ηιρ διαηάξειρ ηηρ ςπ΄απιθ. 28020/ΔΤΘΤ 

1212/30.6.2010 όμοιαρ Απόθαζηρ 

1.16 Σην ςπ’ απιθμ. ΓΤ1α/οικ. 23125/2000 Κοινή Τποςπγική Απόθαζη 

(ΦΔΚ1502/8.12.2000) πεπί ύζηαζηρ Διδικήρ Τπηπεζίαρ με ηίηλο: «Τπηπεζία 

Γιασείπιζηρ Δπισειπηζιακού Ππογπάμμαηορ Τγεία – Ππόνοια» 2000 - 2006, όπυρ 

αςηή ηποποποιήθηκε με ηην ςπ’ 4088/18/6/2008 όμοια Απόθαζη, βάζει ηος 

άπθπος 5 ηος Ν. 3614/2007, με ζκοπό ηην αναδιάπθπυζή ηηρ ζε «Διδική 

Τπηπεζία Σομέα Τγείαρ και Κοινυνικήρ Αλληλεγγύηρ» (ΦΔΚ 278/ηεύσορ ςπαλ. 

Διδικών Θέζευν & Οπγάνυν Γιοίκηζηρ Φοπέυν ηος Γημ. &Δςπ. Γημόζιος 

Σομέα\30.6.2008) 

1.17 Σο Ν.3861/2010 «Δνίζσςζη ηηρ διαθάνειαρ με ηην ςποσπευηική ανάπηηζη 

νόμυν και ππάξευν ηυν κςβεπνηηικών, διοικηηικών και αςηοδιοικηηικών 

Οπγάνυν ζηο Γιαδίκηςο “Ππόγπαμμα Γιαύγεια” και άλλερ διαηάξειρ», 

(ΦΔΚ112/Α’/13-7-2010) 

1.18 Σην ςπ’ απιθμ. ππυη. 55741/4965/28.7.2008 Κοινή Τποςπγική Απόθαζη πεπί 

εκσώπηζηρ απμοδιοηήηυν διασείπιζηρ για ππάξειρ ηος Δπισειπηζιακού 

Ππογπάμμαηορ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ 2007-2013» ζηην 

«Διδική Τπηπεζία Σομέα Τγείαρ και Κοινυνικήρ Αλληλεγγύηρ για ηη Γ΄ 
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Ππογπαμμαηική Πεπίοδο 2007-2013» όπυρ ηποποποιήθηκε με ηην ςπ’ απιθμ. 

ππυη. 9.14206/οικ.6.1967 (ΦΔΚ Β 1694/17-08-2009). 

1.19 Σο Νόμο 4238/17-2-2014  πεπί ηος Ππυηοβάθμιος Δθνικού Γικηύος Τγείαρ 

(Π.Δ.Γ.Τ)  

 

2. Σιρ αποθάζειρ: 

2.1 Ση με απ. ππυη. 136/14.01.2013 ανοικηή ππόζκληζη ηηρ Δ.Τ.Σ.Τ.Κ.Α 

Δνδιάμεζος Φοπέα Γιασείπιζηρ ηος Δ.Π. «Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού» 

2007 – 2013 για ηην ςποβολή πποηάζευν ζηην καηηγοπία παπεμβάζευν 

«Ανάπηςξη ηηρ Ππυηοβάθμιαρ Φπονηίδαρ Τγείαρ ηος πληθςζμού» ζηον Άξονα 

Πποηεπαιόηηηαρ 14 «Δδπαίυζη ηηρ μεηαππύθμιζηρ ζηον Σομέα ηηρ Φςσικήρ 

Τγείαρ. Ανάπηςξη ηηρ Ππυηοβάθμιαρ Φπονηίδαρ Τγείαρ και πποάζπιζη ηηρ 

Γημόζια Τγείαρ ηος Πληθςζμού ζηιρ 3 Πεπιθέπειερ ηαδιακήρ Δξόδος» 

2.2 Ση με απ. ππυη. οικ 2335/29-01-2013 ππόηαζη ηος Κένηπος Δλέγσος και 

Ππόλητηρ Νοζημάηυν (ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ.) για ηη σπημαηοδόηηζη ηηρ ππάξηρ 

«Γικηύυζη θοπέυν ππυηοβάθμιαρ πεπίθαλτηρ (ιδιυηικών και δημοζίυν) ζε 

πανελλαδική κλίμακα για ηην επιδημιολογική επιηήπηζη και ηον έλεγσο 

μεηαδοηικών νοζημάηυν» και ηο ζςνημμένο ζε αςηή Σεσνικό Γεληίο 

Πποηεινόμενηρ Ππάξηρ» 

2.3 Ση με απ. ππυη. 526/23-05-2013 απόθαζη ένηαξηρ ηηρ ππάξηρ «Γικηύυζη 

θοπέυν ππυηοβάθμιαρ πεπίθαλτηρ (ιδιυηικών και δημοζίυν) ζε πανελλαδική 

κλίμακα για ηην επιδημιολογική επιηήπηζη και ηον έλεγσο μεηαδοηικών 

νοζημάηυν» ζηον Άξονα Πποηεπαιόηηηαρ 14 «Δδπαίυζη ηηρ μεηαππύθμιζηρ 

ζηον Σομέα ηηρ Φςσικήρ Τγείαρ. Ανάπηςξη ηηρ Ππυηοβάθμιαρ Φπονηίδαρ Τγείαρ 

και πποάζπιζη ηηρ Γημόζια Τγείαρ ηος Πληθςζμού ζηιρ 3 Πεπιθέπειερ 

ηαδιακήρ Δξόδος» 

 

2.4 Σην ςπ απιθμ ππυη 633  24-03-2015 διαηύπυζη ζύμθυνηρ γνώμηρ ηηρ 

Δ.Τ.Σ.Τ.Κ.Α  ηος Τποςπγείος Τγείαρ.  

 



 

ΚΕΝΤΟ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΡΟΛΘΨΘΣ 
ΝΟΣΘΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Ρ.ΝΟ.) 

 

 

Σελίδα 5 από 73 
 

ΡΟΚΘΥΣΣΟΥΜΕ 

1. Ανοικτό διαγωνιςμό, με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ, και κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον 
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά για τθν υλοποίθςθ του υποζργου 2  
«Οργάνωςθ και υποςτιριξθ θμερίδων-ςυνεδρίων, ςυναντιςεων εργαςίασ, εκπαιδευτικϊν 
δράςεων και μετακινιςεων» που αποτελεί μζροσ τθσ πράξθσ με τίτλο «ΔΛΚΤΥΩΣΘ 
ΦΟΕΩΝ ΡΩΤΟΒΑΚΜΛΑΣ ΡΕΛΚΑΛΨΘΣ (ΛΔΛΩΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΔΘΜΟΣΛΩΝ) ΣΕ ΡΑΝΕΛΛΑΔΛΚΘ 
ΚΛΛΜΑΚΑ ΓΛΑ ΤΘΝ ΕΡΛΔΘΜΛΟΛΟΓΛΚΘ ΕΡΛΤΘΘΣΘ ΚΑΛ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΜΕΤΑΔΟΤΛΚΩΝ 
ΝΟΣΘΜΑΤΩΝ» όπωσ αυτό αναφζρεται ςτα ςυνθμμζνα ΜΕΘ και ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ τα οποία και αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ. 
 

2. Θ προχπολογιςκείςα δαπάνθ για το ςφνολο του υποζργου ανζρχεται ςε 90.034,00€ 
ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. ή 73.198,37€ μθ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ ιτοι 
16.835,62€. 
O διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί φςτερα από προκεςμία τριάντα (30) ημερϊν από τθν 
θμερομθνία δθμοςίευςθσ περίλθψθσ τθσ διακιρυξθσ αυτισ ςτο τεφχοσ Διακθρφξεων 
Δθμοςίων Συμβάςεων τθσ Εφθμερίδασ τθσ Κυβερνιςεωσ και ςτον ελλθνικό τφπο. Στθν 
περίπτωςθ διαφορετικϊν θμερομθνιϊν λαμβάνεται υπόψθ θ τελευταία δθμοςίευςθ.  
 

3. Τόποσ- χρόνοσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ: 

ΤΟΡΟΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣΡΟΣΦΟΩΝ 
ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ 

ΔΛΕΝΕΓΕΛΑΣ 
ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟΥ 

ΘΜΕΑ ΩΑ 

Θ ζδρα του ΚΕ.ΕΛ.Ρ.ΝΟ., 
Αγράφων3-5, 15123, Μαροφςι 

26/05/2015     Τρίτη 12:00 

 
4. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα ι 

ενϊςεισ/κοινοπραξίεσ αυτϊν ι ςυνεταιριςμοί που πλθροφν τουσ όρουσ που κακορίηονται 
ςτθ ςυνζχεια τθσ παροφςθσ διακιρυξθσ. 
 

5. Κατά τα λοιπά ο διαγωνιςμόσ κα γίνει ςφμφωνα με τα τμιματα που αναφζρονται 
ακολοφκωσ, επιςυνάπτονται ςτθν παροφςα και αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ: 

 ΜΕΟΣ Α’: «ΓΕΝΛΚΟΛ ΚΑΛ ΕΛΔΛΚΟΛ ΟΟΛ» 

 ΜΕΟΣ Β’: «ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΟ – ΤΕΧΝΛΚΘ ΡΕΛΓΑΦΘ ΤΟΥ ΥΡΟΕΓΟΥ»  

 ΜΕΟΣ Γ’: «ΡΛΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ ΚΑΛ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ» 

 «ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ»  
 

6. Τα ζξοδα δθμοςίευςθσ ςτον ελλθνικό τφπο βαρφνουν τθν ανακζτουςα αρχι. 

Για το ΚΕ.ΕΛ.Ρ.ΝΟ. 

Ο νόμιμοσ  εκπρόςωποσ 

 

Αθανάςιοσ Λ.Γιαννόπουλοσ  

                                                                    Ομ. Καθ. Χειρουργικήσ  

Ρρόεδροσ Δ.Σ.   
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ΡΙΝΑΚΑΣ ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΩΝ  
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ΜΕΡΟ Α: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ______________________________________ 9 
Άρθρο 1. ΟΙΣΜΟΙ& ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΧΕΣ __________________________________________ 10 

1.1 ΕΛΣΑΓΩΓΘ __________________________________________________________ 10 
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1.3.1 ΛΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΚΕΣΛΑ ________________________________________ 12 
1.3.2 ΕΝΣΤΑΣΕΛΣ – ΡΟΣΦΥΓΕΣ ______________________________________ 12 

1.4 ΔΘΜΟΣΛΟΤΘΤΑ & ΤΟΡΟΣ ΛΘΨΘΣ ΤΩΝ ΕΓΓΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟΥ ________ 12 
1.5 ΡΑΟΧΘ ΔΛΕΥΚΛΝΛΣΕΩΝ ______________________________________________ 13 
1.6 ΧΟΝΟΣ – ΤΟΡΟΣ ΔΛΕΝΕΓΕΛΑΣ ΤΟΥ ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟΥ & ΑΡΟΣΦΑΓΛΣΘΣ ΡΟΣΦΟΩΝ

 __________________________________________________________________ 13 
Άρθρο 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ ____________________________________________ 14 
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ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ Κζντρο Ελζγχου και Ρρόλθψθσ Νοςθμάτων (ΚΕ.ΕΛ.Ρ.ΝΟ.) 

ΤΙΤΛΟΣ ΥΡΟΕΓΟΥ 
«Οργάνωςθ και υποςτιριξθ θμερίδων-ςυνεδρίων, 
ςυναντιςεων εργαςίασ, εκπαιδευτικϊν δράςεων και 
μετακινιςεων» 

ΦΟΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΟΙΟ ΡΟΟΙΗΕΤΑΙ 
ΤΟ ΥΡΟΕΓΟ 

Κζντρο Ελζγχου και Ρρόλθψθσ Νοςθμάτων (ΚΕ.ΕΛ.Ρ.ΝΟ.) 

ΤΟΡΟΣ ΡΑΟΧΘΣ ΥΡΘΕΣΙΩΝ 
Ζδρα τθσ ανακζτουςασ αρχισ (Αγράφων 3-5,15123, 
Μαροφςι) αλλά και όπου αλλοφ προβλζπεται από τθ 
διακιρυξθ. 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
Ανοιχτόσ διαγωνιςμόσ ςε ευρϊ με κριτιριο κατακφρωςθσ 
τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά. 

ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
Ο προχπολογιςμόσ του ζργου είναι 90.034,00€ 
ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. ι 73.198,37€ μθ 
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ ιτοι 16.835,62€ 

ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ ΤΟΥ ΥΡΟΕΓΟΥ 
Το υποζργο χρθματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο (ΕΚΤ)  

ΕΡΙΧΕΙΘΣΙΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ 2007-2013 

ΔΙΑΚΕΙΑ ΥΡΟΕΓΟΥ 
Από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ 
υλοποίθςθσ του ζργου ζωσ 30/11/2015. 

ΥΡΟΒΟΛΘ ΔΙΕΥΚΙΝΙΣΕΩΝ ΓΙΑ 
ΣΥΜΡΛΘΩΜΑΤΙΚΕΣ ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ 
ΕΡΙ ΤΩΝ ΟΩΝ ΤΘΣ ΔΙΑΚΘΥΞΘΣ 

18/5/2015 

 

ΚΑΤΑΛΘΚΤΙΚΘ ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ 
ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΡΟΣΦΟΩΝ 

25/05/2015 και ϊρα  12:00 

Ρροςφορζσ που κατατίκενται μετά τθν παραπάνω 
θμερομθνία και ϊρα είναι εκπρόκεςμεσ και επιςτρζφονται 
από τθν Υπθρεςία που διενεργεί τον διαγωνιςμό. 

 

ΤΟΡΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΘΣ ΡΟΣΦΟΩΝ 
Ζδρα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, Αγράφων 3-5, 151 23, 
Μαροφςι, Γραμματεία 

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΑΡΟΣΦΑΓΙΣΘΣ 
ΡΟΣΦΟΩΝ 

26/05/2015 ςτισ 12:00 
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Άρθρο 1. ΟΙΣΜΟΙ& ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΧΕΣ 

 

1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΘ 

Το Κζντρο Ελζγχου και Ρρόλθψθσ Νοςθμάτων(ΚΕ.ΕΛ.Ρ.ΝΟ.), ςτο εξισ θ ανακζτουςα αρχι, 
προκθρφςςει ανοικτό διαγωνιςμό, προχπολογιςμοφ δαπάνθσ ενενήντα χιλιάδων και τριάντα 
τεςςάρων ευρϊ #90.034,00€#, ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν ανάκεςθ του 
υποζργου2 «Οργάνωςθ και υποςτιριξθ θμερίδων-ςυνεδρίων, ςυναντιςεων εργαςίασ, 
εκπαιδευτικϊν δράςεων και μετακινιςεων» ςτο πλαίςιο τθσ πράξθσ με τίτλο: «ΔΛΚΤΥΩΣΘ 
ΦΟΕΩΝ ΡΩΤΟΒΑΚΜΛΑΣ ΡΕΛΚΑΛΨΘΣ (ΛΔΛΩΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΔΘΜΟΣΛΩΝ) ΣΕ ΡΑΝΕΛΛΑΔΛΚΘ 
ΚΛΛΜΑΚΑ ΓΛΑ ΤΘΝ ΕΡΛΔΘΜΛΟΛΟΓΛΚΘ ΕΡΛΤΘΘΣΘ ΚΑΛ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΜΕΤΑΔΟΤΛΚΩΝ 
ΝΟΣΘΜΑΤΩΝ» με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 
προςφορά και ςυγκεκριμζνα κριτιρια αξιολόγθςθσ που περιγράφονται ςτο Μζροσ 
Α’«ΓΕΝΛΚΟΛ –ΕΛΔΛΚΟΛ ΟΟΛ». 
 

Το ζργο εντάςςεται ςτο Ε.Ρ. «Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ 2007-2013», ςτουσ Άξονεσ 
Ρροτεραιότθτασ: 14 Εδραίωςθ τθσ μεταρρφκμιςθσ ςτο τομζα τθσ ψυχικισ υγείασ,  Ανάπτυξθ 
πρωτοβάκμιασ υγείασ και προάςπιςθ τθσ δθμόςιασ υγείασ του πλθκυςμοφ ςτισ 3 περιφζρειεσ 
ςταδιακισ εξόδου και χρθματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. 

 

Γίνονται δεκτζσ προςφορζσ για το ςφνολο του υποζργου. Δεν γίνονται δεκτζσ και 
απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ προςφορζσ που δεν αφοροφν το ςφνολο του 
διακθρυςςόμενου υποζργου και υποβάλλονται για μζροσ αυτοφ. 

 

Αναλυτικά, το αντικείμενο του υποζργου και ςυνολικά οι υποχρεϊςεισ του αναδόχου 
περιγράφονται ςτο ΜΕΟΣ Β’: «ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΟ – ΤΕΧΝΛΚΘ ΡΕΛΓΑΦΘ ΤΟΥ ΥΡΟΕΓΟΥ» τθσ 
παροφςθσ. 
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1.2 ΟΙΣΜΟΙ-ΣΥΝΤΟΜΟΓΑΦΙΕΣ 

 

Διακήρυξη 

Θ παροφςα διακιρυξθ που αποτελείται από το Μζροσ Α’: Γενικοί και ειδικοί όροι, το Μζροσ 
Β’: «Αντικείμενο – τεχνικι περιγραφι του υποζργου», Μζροσ Γ’: «Ρίνακεσ οικονομικισ 
προςφοράσ» και τα Ραραρτιματα Λ: Υποδείγματα Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν και ΛΛ: Υπόδειγμα 
Βιογραφικοφ. 

Υποζργο 

Θ οργάνωςθ και υποςτιριξθ θμερίδων ςυνεδρίων, ςυναντιςεων εργαςίασ, εκπαιδευτικϊν 
δράςεων και μετακινιςεων ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ τθσ πράξθσ με τίτλο «ΔΛΚΤΥΩΣΘ ΦΟΕΩΝ 
ΡΩΤΟΒΑΚΜΛΑΣ ΡΕΛΚΑΛΨΘΣ (ΛΔΛΩΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΔΘΜΟΣΛΩΝ) ΣΕ ΡΑΝΕΛΛΑΔΛΚΘ ΚΛΛΜΑΚΑ ΓΛΑ 
ΤΘΝ ΕΡΛΔΘΜΛΟΛΟΓΛΚΘ ΕΡΛΤΘΘΣΘ ΚΑΛ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΜΕΤΑΔΟΤΛΚΩΝ ΝΟΣΘΜΑΤΩΝ» όπωσ 
αναλυτικά περιγράφονται ςτο Μζροσ Β’ τθσ παροφςθσ. 

Αναθζτουςα αρχή 

Το Κζντρο Ελζγχου και Ρρόλθψθσ Νοςθμάτων (ΚΕ.ΕΛ.Ρ.ΝΟ.) που εδρεφει Αγράφων 3-5, 
15123, ςτο διμο Αμαρουςίου και το οποίο προκθρφςςει τον διαγωνιςμό αυτό.  

Υπηρεςία Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ 

Θ ανακζτουςα αρχι, ωσ ανωτζρω. 

Αρμόδιοσ Υπηρεςίασ Διενζργειασ 

Ο κ. Τθλζμαχοσ Ηακυνκινόσ που παρζχει ςχετικζσ με το διαγωνιςμό πλθροφορίεσ (τθλζφωνο 
επικοινωνίασ: 210-5212890, Fax: 210-5212831,όλεσ τισ εργάςιμεσ θμζρεσ (10:00-12:00)). 

Ρροςφζρων 

Οποιοδιποτε φυςικό ι νομικό πρόςωπο ι ομάδα προςϊπων ςυμμετζχει ςτο διαγωνιςμό και 
υποβάλλει προςφορά με ςκοπό τθ ςφναψθ ςφμβαςθσ με τθν ανακζτουςα αρχι. 

Υποψήφιοσ ανάδοχοσ 

Ο προςφζρων, θ προςφορά του οποίου κα πλθροί τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ και κα κλθκεί για τθν προςκόμιςθ δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ. 

Εκπρόςωποσ 

Ο υπογράφων τθν προςφορά -ςτθν περίπτωςθ που αυτι δεν υπογράφεται από τον ίδιο τον 
προςφζροντα- που μπορεί να είναι ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ του προςφζροντα, ι πρόςωπο 
εξουςιοδοτθμζνο από τον προςφζροντα ι τον νόμιμο εκπρόςωπό του, ι, ςε περίπτωςθ 
ζνωςθσ προςϊπων, πρόςωπο εξουςιοδοτθμζνο από όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ.  

Αντίκλητοσ 

Το πρόςωπο που ο προςφζρων με διλωςι του, ςτθν οποία περιλαμβάνονται τα πλιρθ 
ςτοιχεία του προςϊπου (ονοματεπϊνυμο, ταχυδρομικι διεφκυνςθ, αρικμό τθλεφϊνου, fax 
κ.λπ.), ορίηει ωσ υπεφκυνο για τισ ενδεχόμενεσ ανάγκεσ επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ 
με τον προςφζροντα. 

Επιτροπή αξιολόγηςησ του διαγωνιςμοφ 

Αρμόδιο για τθν αποςφράγιςθ και τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν ςυλλογικό όργανο τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ, το οποίο κα ςυγκροτθκεί ειδικά για το ςκοπό αυτό και το οποίο 
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λειτουργεί ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ κείμενεσ διατάξεισ περί λειτουργίασ των 
ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ. 

Επιτροπή αξιολόγηςησ ενςτάςεων 

Ομάδα προςϊπων, οριςμζνθ από τθν ανακζτουςα αρχι, αποτελοφμενθ από τρία (3)μζλθ τα 
οποία κα είναι διαφορετικά από τα μζλθ τθσ επιτροπισ αξιολόγθςθσ των αποτελεςμάτων του 
διαγωνιςμοφ και κφριο ςκοπό ζχει τθν αξιολόγθςθ των όποιων ενςτάςεων τυχόν υποβλθκοφν 
ςτο πλαίςιο τθσ παροφςθσ διακιρυξθσ. 

Κατακφρωςη 

Θ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ με τθν οποία κατακυρϊνεται θ υλοποίθςθ του υποζργου 
ςτον ανάδοχο. 

Σφμβαςη 

Θ ζγγραφθ ςυμφωνία μεταξφ τθσ ανακζτουςασ αρχισ και του αναδόχου θ οποία καταρτίηεται 
μετά τθν ανακοίνωςθ τθσ κατακφρωςθσ. 

Συμβατικό τίμημα 

Θ τιμι προςφοράσ ςτθν οποία κα κατακυρωκεί το υποζργο. Το φψοσ τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ 
που προκθρφςςεται δεν ςυνιςτά κατάτμθςθ. 

Ανάδοχοσ 

Ο προςφζρων που κα επιλεγεί και κα ςυνάψει ςφμβαςθ με τθν ανακζτουςα αρχι, ςφμφωνα 
με τον τρόπο και τθ διαδικαςία που περιγράφονται ςτθν παροφςα. 

Επιτροπή παρακολοφθηςησ και παραλαβήσ 

Το αρμόδιο ςυλλογικό όργανο το οποίο κα ςυγκροτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι και κα 
ζχει τθν ευκφνθ για τθν επίβλεψθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ από τον ανάδοχο και τθν 
παραλαβι των παραδοτζων του υποζργου.  

 

1.3 ΝΟΜΙΚΟ ΡΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΧΕΣ 

1.3.1 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ο διαγωνιςμόσ διζπεται από τισ διατάξεισ που αναφζρονται ςτο προοίμιο τθσ απόφαςθσ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ για τθν προκιρυξι του. 

 

1.3.2 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΡΟΣΦΥΓΕΣ 

Ενςτάςεισ – προςφυγζσ υποβάλλονται για τουσ λόγουσ και με τθ διαδικαςία που προβλζπεται 

από το άρκρο 15 του Ρ.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/10-07-07), ωσ και του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 

173/Α/30-9-2010) αντίςτοιχα. 

 

1.4 ΔΘΜΟΣΙΟΤΘΤΑ & ΤΟΡΟΣ ΛΘΨΘΣ ΤΩΝ ΕΓΓΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Θ διακιρυξθ αποςτζλλεται για δθμοςίευςθ: 
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1. Στο «Τεφχοσ Δθμοςίων Διακθρφξεων και Συμβάςεων» τθσ Εφθμερίδασ τθσ 
Κυβζρνθςθσ 

2. Σε τρεισ (3) θμεριςιεσ εφθμερίδεσ ευρείασ κυκλοφορίασ 

3. Στθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ www.keelpno.gr 

4. Στθν ιςτοςελίδα τθσ «Ειδικισ Υπθρεςίασ Τομζα Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ» 
www.ygeia-pronoia.gr. 

Οι ενδιαφερόμενοι κα μποροφν να παραλαμβάνουν τα επίςθμα τεφχθ τθσ διακιρυξθσ ςτα 
γραφεία του Κζντρου Ελζγχου και Ρρόλθψθσ Νοςθμάτων (ΚΕ.ΕΛ.Ρ.ΝΟ., Αγράφων 3-5, 151 23, 
Μαροφςι), κακθμερινά, 10:00-12:00 και μζχρι τριάντα (30) ημζρεσ  από τθν θμερομθνία 
δθμοςίευςθσ περίλθψθσ τθσ διακιρυξθσ αυτισ ςτο τεφχοσ Διακθρφξεων Δθμοςίων 
Συμβάςεων τθσ Εφθμερίδασ τθσ Κυβερνιςεωσ και ςτον ελλθνικό τφπο 

Σε περίπτωςθ που οι παραλιπτεσ τθσ διακιρυξθσ διαπιςτϊςουν ότι το παραλθφκζν 
αντίγραφο δεν είναι πλιρεσ, ςφμφωνα με τον πίνακα περιεχομζνων και τον αρικμό ςελίδων, 
δικαιοφνται να ηθτιςουν από τθν υπθρεςία διενζργειασ νζο πλιρεσ αντίγραφο.  

Ενςτάςεισ κατά τθσ νομιμότθτασ του διαγωνιςμοφ με το αιτιολογικό τθσ μθ πλθρότθτασ του 
παραλθφκζντοσ αντιγράφου τθσ διακιρυξθσ, κα απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 

 

1.5 ΡΑΟΧΘ ΔΙΕΥΚΙΝΙΣΕΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να ηθτιςουν εγγράφωσ από τθν υπθρεςία διενζργειασ 
ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ ι/και διευκρινίςεισ για το περιεχόμενο τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ μζχρι τισ  18/05/2015. 

Θ ανακζτουςα αρχι κα γνωςτοποιιςει ζγκαιρα τυχόν απαντιςεισ και διευκρινίςεισ ςε όλα τα 
ερωτιματα που κα ηθτθκοφν εγγράφωσ ζωσ και τθν προαναφερκείςα θμερομθνία. 
Ειδικότερα ςε περίπτωςθ που κα ηθτθκοφν από τουσ ενδιαφερόμενουσ εγγράφωσ  
ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ ι διευκρινίςεισ ςχετικζσ με τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ μζχρι 
και οκτϊ (8) θμζρεσ προσ τθσ εκπνοισ τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ τθσ ζνςταςθσ του άρκρου 15, 
παρ. 2 περ. α του Ρ.Δ. 118, αυτζσ παρζχονται το αργότερο τρεισ (3) θμζρεσ προ τθσ εκπνοισ 
τθσ ωσ άνω προκεςμίασ. Σε κάκε άλλθ περίπτωςθ όπου ηθτοφνται από τουσ ενδιαφερόμενουσ 
οι ωσ άνω ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ, αυτζσ δίνονται το αργότερο εντόσ ζξι (6) θμερϊν 
πριν από τθν θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν. Κανζνασ υποψιφιοσ δεν μπορεί ςε 
οποιαδιποτε περίπτωςθ να επικαλεςκεί προφορικζσ απαντιςεισ εκ μζρουσ του ανακζτουςασ 
αρχισ. 

 

1.6 ΧΟΝΟΣ – ΤΟΡΟΣ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ & ΑΡΟΣΦΑΓΙΣΘΣ 
ΡΟΣΦΟΩΝ 

Οι υποψιφιοι ανάδοχοι πρζπει να υποβάλουν τισ προςφορζσ τουσ ςφμφωνα με τα οριηόμενα 
ςτθν παροφςα διακιρυξθ το αργότερο μζχρι τθν 25/5/2015 και ϊρα 12:00 ςτθν ζδρα τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ, Αγράφων 3 -5, Μαροφςι Αττικισ.  

Ρροςφορζσ που κα κατατεκοφν μετά τθν παραπάνω θμερομθνία και ϊρα δεν 
αποςφραγίηονται αλλά επιςτρζφονται ωσ εκπρόκεςμεσ. 

Ο διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί ςτθν ζδρα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθν προαναφερόμενθ 
διεφκυνςθ, τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα υποβολισ των προςφορϊν, ιτοι τθν 
26/5/2015 και ϊρα 12:00 

http://www.keelpno.gr/
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Άρθρο 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

 

2.1 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

Δικαίωμα ςυμμετοχήσ ςτο διαγωνιςμό ζχουν: 

Φυςικά ή νομικά πρόςωπα ή ενϊςεισ/κοινοπραξίεσ αυτϊν ή ςυνεταιριςμοί  που 
δραςτηριοποιοφνται ςτο αντικείμενο του υποζργου, που λειτουργοφν νόμιμα ςτθν Ελλάδα ι 
ςε άλλο κράτοσ – μζλοσ τθσ Ε.Ε. ι του Ε.Ο.Χ ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει  τθ 
Συμφωνία Δθμοςίων Συμβάςεων του Ρ.Ο.Ε., θ οποία κυρϊκθκε με τον Ν. 2513/1997 ι 
προερχόμενα από τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν ςυνάψει ευρωπαϊκζσ ςυμφωνίεσ με τθν Ε.Ε., και τα 
οποία πλθροφν τουσ όρουσ που κακορίηονται ςτθν ςυνζχεια τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 
 
Οι ενϊςεισ προςϊπων δεν υποχρεοφνται να περιβλθκοφν οριςμζνθ νομικι μορφι για τθν 
υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ. Ωςτόςο, ςε περίπτωςθ που διακθρυςςόμενο ζργο 
κατακυρωκεί ςε ζνωςθ προςϊπων, θ ανακζτουςα αρχι δικαιοφται, εφ’ όςον το κεωριςει 
αναγκαίο για τθν ικανοποιθτικι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, να ηθτιςει από τθν ζνωςθ να 
περιβλθκεί οριςμζνθ νομικι μορφι και θ ζνωςθ  ςτθν περίπτωςθ αυτι υποχρεοφται να το 
πράξει. 
 
Φυςικό ι νομικό πρόςωπο που ςυμμετζχει αυτόνομα ι με άλλα φυςικά ι νομικά πρόςωπα 
ςτον διαγωνιςμό δεν μπορεί επί ποινι αποκλειςμοφ να μετζχει ςε περιςςότερεσ από μία 
προςφορζσ για τθν υλοποίθςθ του υποζργου.  

 

1. Ενϊςεισ προςϊπων που υποβάλλουν κοινή προςφορά, με τισ παρακάτω προχποκζςεισ: 

 Πλα τα πρόςωπα τθσ Ζνωςθσ να καλφπτουν τθν απαίτθςθ τθσ νόμιμθσ λειτουργίασ 
τουσ ςτθν Ελλάδα ι ςε άλλο κράτοσ - μζλοσ τθσ Ε.Ε. ι του ΕΟΧ ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που 
ζχουν υπογράψει τθ Συμφωνία Δθμοςίων Συμβάςεων του ΡΟΕ. 

 Στθν προςφορά αναγράφεται απαραιτιτωσ το ποςοςτό ςυμμετοχισ κάκε προςϊπου 
και το ειδικό μζροσ του ζργου με το οποίο κα αςχολθκεί ςτα πλαίςια τθσ υλοποίθςθσ 
του ζργου  

Οι ενϊςεισ προςϊπων δεν υποχρεοφνται να περιβλθκοφν οριςμζνθ νομικι μορφι για 
τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ. Ωςτόςο, ςε περίπτωςθ που το προκθρυςςόμενο με 
τθν παροφςα ζργο κατακυρωκεί ςε ζνωςθ προςϊπων, θ ανακζτουςα αρχι 
δικαιοφται, εφ’ όςον το κεωριςει αναγκαίο για τθν ικανοποιθτικι εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ, να ηθτιςει από τθν ζνωςθ να περιβλθκεί ςε οριςμζνθ νομικι μορφι, ςτθν 
περίπτωςθ αυτι, θ ζνωςθ υποχρεοφται να το πράξει. 

Με τθν υποβολι τθσ προςφοράσ κάκε µζλοσ τθσ ζνωςθσ ευκφνεται ζναντι τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ αλλθλεγγφωσ και εισ ολόκλθρον. Σε περίπτωςθ κατακφρωςθσ ι 
ανάκεςθσ των υπθρεςιϊν, θ ευκφνθ αυτι εξακολουκεί μζχρι πλιρουσ εκτζλεςθσ τθσ 
ςφμβαςθσ. 

2. Ενϊςεισ εταιρειϊν που υποβάλλουν κοινή προςφορά, με τισ παρακάτω προχποκζςεισ: 
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 Το ζγγραφο υποβολισ κοινισ προςφοράσ να υπογράφεται υποχρεωτικά από όλουσ 
τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθν ζνωςθ ι από κοινό εκπρόςωπό τουσ εξουςιοδοτθμζνο με 
ςυμβολαιογραφικι πράξθ.  

 Πλεσ οι ςυμμετζχουςεσ ςτθν ζνωςθ εταιρείεσ να καλφπτουν τθν απαίτθςθ τθσ 
νόμιμθσ λειτουργίασ τουσ ςτθν Ελλάδα ι ςε άλλο κράτοσ - μζλοσ τθσ Ε.Ε. ι του ΕΟΧ ι 
ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει τθ Συμφωνία Δθμοςίων Συμβάςεων του ΡΟΕ. 

 Να αναγράφεται υποχρεωτικϊσ θ ποςότθτα των ειδϊν και των υπθρεςιϊν ι το μζροσ 
αυτϊν (επί του ςυνόλου τθσ προςφοράσ) που αντιςτοιχεί ςτο κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ.  

Τα μζλθ των ενϊςεων ι κοινοπραξιϊν που υποβάλλουν κοινι προςφορά, ευκφνονται 
αλλθλεγγφωσ και εισ ολόκλθρον ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ για τθ ςυμμετοχι τουσ 
ςτο διαγωνιςμό και τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ (ςτθν περίπτωςθ που τουσ ανατεκεί 
το ζργο). Τονίηεται ότι ςε περίπτωςθ κατακφρωςθσ θ ευκφνθ αυτι εξακολουκεί μζχρι 
πλιρουσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ.  
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2.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

 

2.2.1 ΑΡΑΑΙΤΘΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ (ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΜΕ ΤΘΝ 

ΡΟΣΦΟΑ) 

Οι προςφζροντεσ οφείλουν μαηί με τθν προςφορά να κατακζςουν υποχρεωτικά τα παρακάτω 
δικαιολογθτικά: 

I. Εγγφηςη ςυμμετοχήσ ςτο διαγωνιςμό, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 6.2.1 
τθσ παροφςασ. 

II. Υπεφθυνη δήλωςη τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του Ν. 1599/1986 (Αϋ75), όπωσ εκάςτοτε 
ιςχφει, με κεϊρθςθ γνθςίου υπογραφισ, ςτθν οποία:  

1.  Να αναγράφονται τα ςτοιχεία του διαγωνιςμοφ. 

2. Να δθλϊνεται ότι μζχρι και τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ τουσ  δεν ζχουν 
καταδικαςκεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ για: 

α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 παράγραφοσ 1 
τθσ κοινισ δράςθσ  τθσ 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 τθσ 29.1.1998, ςελ. 1), 

β) δωροδοκία, όπωσ αυτι ορίηεται αντίςτοιχα ςτο άρκρο 3 τθσ πράξθσ του Συμβουλίου 
τθσ 26θσ Μαΐου  1997 (EE C 195 τθσ 25.6.1997, ςελ. 1) και ςτο άρκρο 3  παράγραφοσ 1 
τθσ κοινισ δράςθσ 98/742/ΚΕΡΡΑ του  Συμβουλίου (EE L 358 τθσ 31.12.1998, ςελ. 2), 

γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των 
οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (EE C 316 τθσ  27.11.1995, 
ςελ. 48), 

δ)  νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 
τθσ οδθγίασ 91/308/EOK  του  Συμβουλίου,  τθσ  10θσ  Λουνίου  1991,  για   τθν   
πρόλθψθ  χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ 
εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ (EE L 166   τθσ   28.6.1991,  ςελ. 77   Οδθγίασ, 
θ  οποία   τροποποιικθκε  από  τθν  Οδθγία   2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE  L 344 τθσ 28.12.2001, ςελ. 76) θ οποία 
ενςωματϊκθκε  με το ν. 2331/1995 (Αϋ 173) και τροποποιικθκε με το ν.  3424/2005 
(Αϋ 305), 

ε) κάποιο από τα αδικιματα τθσ υπεξαίρεςθσ, τθσ απάτθσ, τθσ εκβίαςθσ,  τθσ 
πλαςτογραφίασ, τθσ ψευδορκίασ, τθσ δωροδοκίασ  και  τθσ  δόλιασ  χρεωκοπίασ. 

Σε περίπτωςθ που ο προςφζρων είναι  νομικό πρόςωπο τθν εν λόγω υπεφκυνθ διλωςθ 
υποβάλλουν: 

 οι Διαχειριςτζσ όταν το νομικό πρόςωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε ι Ε.Ρ.Ε. 

 ο Ρρόεδροσ του Δ.Σ. και ο Διευκφνων  Σφμβουλοσ όταν το νομικό πρόςωπο είναι 
Α.Ε.  

 Ο Ρρόεδροσ του ςυνεταιριςμοφ όταν ο προςφζρων είναι ςυνεταιριςμόσ.  

 ςε κάκε άλλθ  περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου  οι νόμιμοι εκπρόςωποί  του. 
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IΙI. Υπεφθυνη δήλωςη τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του Ν. 1599/1986 (Αϋ75), όπωσ εκάςτοτε 
ιςχφει, με κεϊρθςθ γνθςίου υπογραφισ, ςτθν οποία:  

1.  Να αναγράφονται τα ςτοιχεία του διαγωνιςμοφ. 

2. Να δθλϊνεται ότι, μζχρι και τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ τουσ: 

- δεν τελοφν ςε πτϊχευςθ και, επίςθσ, ότι δεν τελοφν ςε διαδικαςία κιρυξθσ 
πτϊχευςθσ. (Τα αλλοδαπά φυςικά ι νομικά πρόςωπα δθλϊνουν ότι δεν τελοφν ςε 
πτϊχευςθ ι  υπό άλλθ ανάλογθ κατάςταςθ κακϊσ και ςε διαδικαςία κιρυξθσ ςε 
πτϊχευςθ ι υπό άλλθ ανάλογθ διαδικαςία) 

- δεν τελοφν ςε αναγκαςτικι διαχείριςθ και, επίςθσ, ότι δεν τελοφν ςε διαδικαςία 
κζςθσ ςε αναγκαςτικι διαχείριςθ. (Τα αλλοδαπά φυςικά ι νομικά πρόςωπα 
δθλϊνουν ότι δεν τελοφν ςε αναγκαςτικι διαχείριςθ ι  υπό άλλθ ανάλογθ κατάςταςθ 
κακϊσ και ςε διαδικαςία κζςθσ ςε αναγκαςτικι διαχείριςθ ι υπό άλλθ ανάλογθ 
διαδικαςία) 

- είναι ενιμεροι ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ), αναφζροντασ όλουσ τουσ φορείσ ςτουσ οποίουσ 
είναι υποχρεωμζνοι να καταβάλουν ειςφορζσ κφριασ και επικουρικισ αςφάλιςθσ για 
το απαςχολοφμενο ςε αυτοφσ προςωπικό.  

- είναι ενιμεροι  ωσ προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ τουσ.  

- είναι εγγεγραμμζνοι ςτο οικείο επιμελθτιριο και το ειδικό επάγγελμά τουσ. 
(Διευκρίνιςη: Στην Υπεφθυνη Δήλωςη να αναφζρεται το οικείο επιμελητήριο και το 
ειδικό επάγγελμά τουσ). (Τα αλλοδαπά φυςικά ι νομικά πρόςωπα δθλϊνουν ότι είναι 
εγγεγραμμζνοι ςτα μθτρϊα του οικείου επιμελθτθρίου ι ςε ιςοδφναμεσ 
επαγγελματικζσ οργανϊςεισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ και το ειδικό επάγγελμά 
τουσ). 

- δεν τελοφν υπό κοινι εκκακάριςθ του Κ.Ν. 2190/20, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ι ειδικι 
εκκακάριςθ του Ν. 1892/1990 (Aϋ101), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ι υπό άλλεσ ανάλογεσ 
καταςτάςεισ (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόςωπα) και επίςθσ, ότι δεν τελοφν υπό 
διαδικαςία ζκδοςθσ απόφαςθσ κοινισ ι ειδικισ εκκακάριςθσ των ανωτζρω 
νομοκετθμάτων ι υπό άλλεσ ανάλογεσ καταςτάςεισ (μόνο για αλλοδαπά νομικά 
πρόςωπα) 

- δεν ζχουν καταδικαςκεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ για αδίκθμα ςχετικό με τθν άςκθςθ 
τθσ επαγγελματικισ τουσ δραςτθριότθτασ και δεν τελοφν ςε αποκλειςμό από 
διαγωνιςμοφσ με βάςθ αμετάκλθτθ απόφαςθ του Υπουργοφ Ανάπτυξθσ. 

- Ο ςυνεταιριςμόσ λειτουργεί νόμιμα (μόνο για ςυνεταιριςμοφσ). 

 

3. Να αναλαμβάνεται θ υποχρζωςθ για τθν ζγκαιρθ και προςικουςα προςκόμιςθ, κατά το 
ςτάδιο τθσ κατακφρωςθσ, των δικαιολογθτικϊν τθσ παραγράφου 2.2.2.1  τθσ παροφςασ, 

 

IV. Τα παραςτατικά εκπροςϊπηςησ,  

Εφόςον ο υποψιφιοσ ςυμμετζχει ςτο διαγωνιςμό με αντιπρόςωπό του, υποβάλλει μαηί με 
τθν προςφορά παραςτατικό εκπροςϊπθςθσ. 
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V. Τα  νομιμοποιητικά  ζγγραφα   κάθε   ςυμμετζχοντοσ,  όπωσ το Φ.Ε.Κ. ίδρυςθσ και οι 
τροποποιιςεισ του (για  διαγωνιηόμενουσ  με μορφι  Α.Ε. και  Ε.Ρ.Ε.),  επικυρωμζνο   
αντίγραφο  ι  απόςπαςμα του καταςτατικοφ του διαγωνιηόμενου  και  των  εγγράφων  
τροποποιιςεϊν  του  (για Ο.Ε και  Ε.Ε.).  Στοιχεία  και  ζγγραφα  από  τα  οποία  πρζπει  να  
προκφπτουν  ο  Ρρόεδροσ και ο Διευκφνων Σφμβουλοσ Α.Ε. , τα  υπόλοιπα  πρόςωπα  που 
ζχουν δικαίωμα να δεςμεφουν με τθν υπογραφι  τουσ το νομικό πρόςωπο και τα ζγγραφα  
τθσ  νομιμοποίθςθσ αυτϊν, αν  αυτό  δεν προκφπτει ευκζωσ από  το καταςτατικό  αναλόγωσ 
με τθ  νομικι μορφι των εταιρειϊν ι κάκε άλλου νομικοφ προςϊπου. 

Εφόςον ο προςφζρων αποτελεί ζνωςθ/κοινοπραξία υποψθφίων αναδόχων που υποβάλλουν 
κοινι προςφορά, μαηί με τθν προςφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωςθ 
δικαιολογθτικά των ςθμείων II ζωσ και V για κάκε μζλοσ που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ ι 
κοινοπραξία. 

Επίςθσ, ςτθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ/κοινοπραξία, απαιτείται να 
κατατεκοφν υποχρεωτικά  μαηί με τθν προςφορά: 

Α.  Συμφωνθτικό μεταξφ των μελϊν τθσ ζνωςθσ/κοινοπραξίασ όπου: 

 να ςυςτινεται θ ζνωςθ/κοινοπραξία  

 να αναγράφεται και να οροκετείται με ςαφινεια το μζροσ του ζργου που αναλαμβάνει 
κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ/κοινοπραξίασ ςτο ςφνολο τθσ προςφοράσ,  

 να δθλϊνεται ζνα μζλοσ ωσ υπεφκυνο για το ςυντονιςμό και τθ διοίκθςθ όλων των μελϊν 
τθσ ζνωςθσ/κοινοπραξίασ (επικεφαλισ) 

 να ορίηεται κοινόσ εκπρόςωποσ τθσ ζνωςθσ/κοινοπραξίασ και των μελϊν τθσ για τθν 
εκπροςϊπθςθ τθσ ζνωςθσ/κοινοπραξίασ και των μελϊν τθσ ζναντι τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ. 

Β. Ρράξθ του αρμόδιου οργάνου κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ/κοινοπραξίασ από το οποίο να 
προκφπτει θ ζγκριςι του για τθ ςυμμετοχι του μζλουσ ςτθν ζνωςθ/κοινοπραξία και ςτον 
παρόντα διαγωνιςμό. 

Επιςθμαίνεται ότι : 

 Σε περίπτωςθ που ο προςφζρων είναι νομικό πρόςωπο, θ υπεφκυνθ διλωςθ του 
ςθμείου III, υποβάλλεται από τον νόμιμο εκπρόςωπό του.  

 Δικαιολογθτικά που εκδίδονται ςε κράτοσ εκτόσ Ελλάδασ, κα ςυνοδεφονται 
υποχρεωτικά από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.  

Υποχρεϊςεισ / διευκρινίςεισ ςχετικά με ζνωςη/κοινοπραξία 

1. Θ ζνωςθ/κοινοπραξία δεν υποχρεοφται να περιβλθκεί ιδιαίτερθ νομικι μορφι 
προκειμζνου να υποβάλει προςφορά. Ωςτόςο ςτθν περίπτωςθ που τθσ ανατεκεί το ζργο, 
είναι δυνατόν να υποχρεωκεί από τθν ανακζτουςα αρχι να περιβλθκεί οριςμζνθ νομικι 
μορφι, ςτο βακμό που αυτό είναι αναγκαίο για τθν ικανοποιθτικι εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ. 

2. Με τθν υποβολι τθσ προςφοράσ κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ/κοινοπραξίασ ευκφνεται 
αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον. Σε περίπτωςθ κατακφρωςθσ του ζργου ςτθν ζνωςθ/ 
κοινοπραξία, θ ευκφνθ αυτι εξακολουκεί μζχρι πλιρουσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

3. Σε περίπτωςθ που εξαιτίασ ανικανότθτασ για οποιοδιποτε λόγο, μζλοσ τθσ ζνωςθσ/ 
κοινοπραξίασ δεν μπορεί να ανταποκρικεί ςτισ υποχρεϊςεισ του ωσ μζλουσ τθσ ζνωςθσ/ 
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κοινοπραξίασ κατά το χρόνο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τότε εάν οι ςυμβατικοί όροι 
μποροφν να εκπλθρωκοφν από τα εναπομείναντα μζλθ τθσ ζνωςθσ/κοινοπραξίασ, θ 
ςφμβαςθ εξακολουκεί να υφίςταται ωσ ζχει και να παράγει όλα τα ζννομα αποτελζςματά 
τθσ με τθν ίδια τιμι και όρουσ. Θ δυνατότθτα εκπλιρωςθσ των ςυμβατικϊν όρων από τα 
εναπομείναντα μζλθ κα εξεταςκεί από τθν ανακζτουςα αρχι θ οποία και κα αποφαςίςει 
ςχετικά. Εάν θ ανακζτουςα αρχι αποφαςίςει ότι τα εναπομείναντα μζλθ δεν επαρκοφν 
να εκπλθρϊςουν τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ τότε αυτά οφείλουν να ορίςουν 
ΑΝΤΛΚΑΤΑΣΤΑΤΘ με προςόντα αντίςτοιχα του μζλουσ που αξιολογικθκε κατά τθ διάρκεια 
του διαγωνιςμοφ. O ΑΝΤΛΚΑΤΑΣΤΑΤΘΣ ωςτόςο, πρζπει να εγκρικεί από τθν ανακζτουςα 
αρχι. 

4. Για ενϊςεισ/κοινοπραξίεσ οι απαράβατοι όροι (i), (ii), (iii) και (iv) τθσ 2.2.2 κατωτζρω 
εφαρμόηονται, επί ποινι αποκλειςμοφ, για κάκε μζλοσ τθσ. 

2.2.2 ΕΓΓΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ ΤΕΚΜΘΙΩΣΘΣ ΚΑΛΥΨΘΣ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ 

ΡΟΫΡΟΘΕΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ ΡΟΥ ΥΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΘΝ ΡΟΣΦΟΑ 

Οι υποψιφιοι ανάδοχοι κα πρζπει επίςθσ να πλθροφν και να τεκμθριϊνουν επαρκϊσ, με 
ποινι αποκλειςμοφ, τισ παρακάτω ελάχιςτεσ προχποθζςεισ ςυμμετοχήσ ςτο διαγωνιςμό, 
(κριτιρια τεχνικισ και χρθματοοικονομικισ ικανότθτασ τουσ): 

i.  Να διακζτουν τθν κατάλλθλθ υποδομι για τθν επιτυχι υλοποίθςθ του ζργου. 
Ειδικότερα ο προςφζρων για τθν ικανοποίθςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ απαίτθςθσ κα 
πρζπει ςυμπεριλάβει ςτθν προςφορά του , τα εξισ: 

o Στοιχεία του προςφζροντοσ (επωνυμία, νομικι μορφι, ζτοσ ίδρυςθσ, 
διεφκυνςθ, τθλζφωνο, fax, όνομα του αρμοδίου προςϊπου για τθν 
προςφορά). 

o Ρεριγραφι τθσ επιχειρθματικισ δομισ και του ςυνόλου των δραςτθριοτιτων 
του προςφζροντοσ (νομικι μορφι, ζτοσ ίδρυςθσ, οργάνωςθ, εφροσ 
δραςτθριοτιτων, ςυνεργαςίεσ, κλπ.) 

o Ρεριγραφι τθσ υποδομισ του προςφζροντοσ (κεντρικά γραφεία, 
υποκαταςτιματα, εγκαταςτάςεισ, εξοπλιςμόσ,  μθχανογραφικι υποδομι)  

ii. Να διακζτει αποδεδειγμζνθ επαγγελματικι ικανότθτα ςτθν υλοποίθςθ και διαχείριςθ 
ζργων ςυγχρθματοδοτοφμενων από τα κοινοτικά διαρκρωτικά ταμεία, για 
λογαριαςμό φορζων του δθμόςιου ι/και ευρφτερου δθμόςιου τομζα. Ειδικότερα ο 
προςφζρων για τθν ικανοποίθςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ απαίτθςθσ κα πρζπει:  

 Να ζχει εκτελζςει τουλάχιςτον δφο (2) ζργα που να ςχετίηονται με τθ 
διοργάνωςθ ενθμερωτικϊν και εκπαιδευτικϊν εκδθλϊςεων και ενεργειϊν 
επικοινωνίασ ςτο χϊρο τθσ υγείασ ακροιςτικοφ προχπολογιςμοφ μεγαλφτερου 
ι ίςου του 100% του προχπολογιςμοφ του υπό ανάκεςθ ζργου. 

 Να λαμβάνει μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ των παρεχόμενων 
υπθρεςιϊν τουσ. 

 

Ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ οφείλει να αποδείξει τθν ανωτζρω ελάχιςτθ προχπόκεςθ 
ςυμμετοχισ, κατακζτοντασ με τθν προςφορά του (εντόσ του Φακζλου 
Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ), πίνακα των κυριότερων ζργων που εκτζλεςε ι ςτα 
οποία ςυμμετείχε κατά τα πζντε (5) τελευταία ζτθ (2008–2013) και ικανοποιοφν τθν 
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παραπάνω προχπόκεςθ. Ο πίνακασ ζργων πρζπει να ςυνταχκεί ςφμφωνα με το 
ακόλουκο υπόδειγμα : 

 

 

Α/Α ΡΕΛΑΤΘΣ ΣΥΝΤΟΜΘ 
ΡΕΙΓΑΦΘ 
ΤΟΥ ΕΓΟΥ 

ΔΙΑΚΕΙΑ 
ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ 
ΕΓΟΥ 

ΡΟΫΡΟ-
ΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΡΑΟΥΣΑ 
ΦΑΣΘ  

ΣΥΝΟΡΤΙΚΘ 
ΡΕΙΓΑΦΘ 
ΣΥΝΕΙΣΦΟΑΣ 
ΣΤΟ ΕΓΟ 

ΡΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

ΣΤΟ ΕΓΟ 

(προχπολογιςμόσ) 

ΣΤΟΙΧΕΙΟ 
ΤΕΚΜΘΙΩΣΘΣ 

(τφποσ & 
ημερομηνία) 

         

Εάν ο Ρελάτθσ είναι Δθμόςιοσ Φορζασ ωσ ςτοιχείο τεκμθρίωςθσ υποβάλλεται πιςτοποιθτικό ι πρωτόκολλο 
παραλαβισ που ςυντάςςεται από τθν αρμόδια Δθμόςια Αρχι.  

Εάν ο Ρελάτθσ είναι ιδιϊτθσ, ωσ ςτοιχείο τεκμθρίωςθσ υποβάλλεται διλωςθ είτε του ιδιϊτθ, είτε του υποψθφίου 
Αναδόχου, και όχι θ ςχετικι Σφμβαςθ Ζργου. 

Ππου: 

«ΡΑΟΥΣΑ ΦΑΣΘ»: ολοκλθρωμζνο επιτυχϊσ/ςε εξζλιξθ 

«ΣΤΟΛΧΕΛΟ ΤΕΚΜΘΛΩΣΘΣ»: πιςτοποιθτικό Δθμόςιασ Αρχισ, πρωτόκολλο παραλαβισ 
Δθμόςιασ Αρχισ, διλωςθ πελάτθ-ιδιϊτθ, διλωςθ υποψθφίου Αναδόχου. 

Από τα ζργα που κα αναφζρει ωσ εμπειρία ο υποψιφιοσ, ζνα (1) τουλάχιςτον, κα 
πρζπει να παρουςιαςτεί αναλυτικά.  

iii. Να ζχει ςυνολικό κφκλο εργαςιϊν των τριϊν (3) τελευταίων διαχειριςτικϊν χριςεων 
μεγαλφτερο από το 100% του προχπολογιςμοφ (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ) του 
υπό ανάκεςθ ζργου. Σε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ δραςτθριοποιείται 
για χρονικό διάςτθμα μικρότερο των τριϊν διαχειριςτικϊν χριςεων, τότε ο ςυνολικόσ 
κφκλοσ εργαςιϊν για όςεσ διαχειριςτικζσ χριςεισ δραςτθριοποιοφνται, κα πρζπει να 
είναι μεγαλφτεροσ από το 100% του προχπολογιςμοφ του ζργου. Ο υποψιφιοσ 
ανάδοχοσ, ςφμφωνα με τθν περί εταιρειϊν νομοκεςία τθσ χϊρασ όπου είναι 
εγκατεςτθμζνοσ, υποβάλλει:  

o Λςολογιςμοφσ των τελευταίων τριϊν (3) διαχειριςτικϊν χριςεων, ςε 
περίπτωςθ που υποχρεοφται ςτθν ζκδοςθ ιςολογιςμϊν (εφόςον 
υπάρχει δυνατότθτα ςε ςχζςθ με το χρόνο λειτουργίασ τθσ 
επιχείρθςθσ).  

ι  

o Διλωςθ του ςυνολικοφ φψουσ του ετιςιου κφκλου εργαςιϊν, ςε 
περίπτωςθ που δεν υποχρεοφται ςτθν ζκδοςθ ιςολογιςμϊν, 
υπογεγραμμζνθ και από το λογιςτι τθσ επιχείρθςθσ και να 
ςυνοδεφεται από τα ζντυπα τθσ εφορείασ Ε3 για τθν απόδειξθ του 
ετιςιου κφκλου εργαςιϊν (εφόςον υπάρχει δυνατότθτα ςε ςχζςθ με 
το χρόνο λειτουργίασ τθσ επιχείρθςθσ κα αφορά τισ τρεισ 
προθγοφμενεσ του τρζχοντοσ ζτουσ οικονομικζσ χριςεισ).  

iv. Λαμβάνει αποδεδειγμζνα μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ των υπθρεςιϊν του 
που ςχετίηονται με το προκθρυςςόμενο ζργο. Ρροσ τοφτο οφείλει να ςυμπεριλάβει 
ςτθν προςφορά του πιςτοποιθτικό διαχείριςθσ ποιότθτασ (ΛSO 9001:2008) ι άλλο 
ιςοδφναμο εκδιδόμενου από επίςθμα ινςτιτοφτα ι επίςθμεσ υπθρεςίεσ ποιοτικοφ 
ελζγχου (π.χ. Ενϊςεισ Χρθςτϊν, ISO, CCITT, ΕΛΟΤ, TUV κλπ.), ι άλλεσ υπθρεςίεσ 
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αναγνωριςμζνθσ αρμοδιότθτασ ςε ιςχφ, με πεδίο εφαρμογισ που να καλφπτει τισ 
προκθρυςςόμενεσ υπθρεςίεσ. Σε διαφορετικι περίπτωςθ κα περιγράψουν τισ 
διαδικαςίεσ που ακολουκοφν και εφαρμόηουν και από τισ οποίεσ κα τεκμθριϊνεται θ 
διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν τουσ. 

v. Ρροςκομίςει ςτοιχεία αναφορικά με το προςωπικό που απαςχολεί, που κα 
τεκμθριϊνουν τθν αρικμθτικι του επάρκεια αλλά και ςτοιχεία που να τεκμθριϊνουν 
ότι διακζτει προςωπικό επαρκζσ ςε πλικοσ και δεξιότθτεσ για να φζρει ςε πζρασ το 
ζργο. Ειδικότερα ο προςφζρων κα πρζπει:  

 να προςκομίςει ςτοιχεία που να τεκμθριϊνουν ότι απαςχολεί πζντε (5) 
τουλάχιςτον άτομα μόνιμου προςωπικοφ. Για τθν ικανοποίθςθ τθσ 
ςυγκεκριμζνθσ απαίτθςθσ ο προςφζρων κα πρζπει να προςκομίςει πίνακα 
προςωπικοφ και ωρϊν εργαςίασ κεωρθμζνο από  τθν αρμόδια αρχι. 

 Θ ομάδα ζργου να αποτελείται από: 

o Υπεφκυνο ζργου ο οποίοσ να διακζτει επαρκι επαγγελματικι 
εμπειρία ςτθν οργάνωςθ και διοίκθςθ ζργων.  

o Ζναν (1) ςφμβουλο που να διακζτει επαρκι επαγγελματικι εμπειρία 
ςε κζματα οργάνωςθσ 

o Λκανό αρικμό ςτελεχϊν κατά τθν κρίςθ του αναδόχου που να 
ςυμπλθρϊνει αρικμθτικά και ςε εμπειρία τθν ομάδα ζργου ϊςτε να 
υλοποιθκοφν όλεσ οι απαραίτθτεσ υπθρεςίεσ.  

 

Ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ οφείλει να αποδείξει τθν ανωτζρω ελάχιςτθ προχπόκεςθ 
ςυμμετοχισ, κατακζτοντασ με τθν προςφορά του (εντόσ του φακζλου δικαιολογθτικϊν) τα 
ακόλουκα ςτοιχεία τεκμθρίωςθσ: 

Ρίνακα των υπαλλιλων του υποψιφιου αναδόχου που ςυμμετζχουν ςτθν ομάδα ζργου, 
ςφμφωνα με το ακόλουκο υπόδειγμα: 

Α/Α 
Εταιρεία (ςε περίπτωςη 
Ζνωςησ / Κοινοπραξίασ) 

Ονοματεπϊνυμο Μζλουσ 
Ομάδασ Ζργου 

όλοσ ςτην Ομάδα Ζργου Ανθρωπομήνεσ 

     

 

Ρίνακασ των ςτελεχϊν των υπεργολάβων του υποψιφιου αναδόχου που ςυμμετζχουν ςτθν 
ομάδα ζργου, ςφμφωνα με το ακόλουκο υπόδειγμα: 

Α/Α 
Επωνυμία Εταιρείασ 

Υπεργολάβου 
Ονοματεπϊνυμο Μζλουσ 

Ομάδασ Ζργου 
όλοσ ςτην Ομάδα Ζργου Ανθρωπομήνεσ 

     

 

Ρίνακασ των εξωτερικϊν ςυνεργατϊν του υποψιφιου αναδόχου που ςυμμετζχουν ςτθν 
ομάδα ζργου, ςφμφωνα με το ακόλουκο υπόδειγμα: 

Α/Α Ονοματεπϊνυμο Μζλουσ Ομάδασ Ζργου όλοσ ςτην Ομάδα Ζργου Ανθρωπομήνεσ 

    

 



 

 

ΚΕΝΤΟ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΡΟΛΘΨΘΣ 
ΝΟΣΘΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Ρ.ΝΟ.) 

 

 

Σελίδα 22 από 73 
 

Βιογραφικά ςθμειϊματα των μελϊν τθσ ομάδασ ζργου (ςφμφωνα με το υπόδειγμα του 
παραρτιματοσ ΛΛ τθσ παροφςασ). 

 

Πταν οι προςφζροντεσ προτίκενται να χρθςιμοποιιςουν τρίτουσ, (υπεργολάβουσ ι/και 
εξωτερικοφσ ςυνεργάτεσ,) για τθν υλοποίθςθ μζρουσ του ζργου, πρζπει να κατακζςουν 
κατάςταςθ με τα πλιρθ ςτοιχεία των υπεργολάβων και των εξωτερικϊν ςυνεργατϊν που κα 
χρθςιμοποιιςουν κακϊσ και τα αντίςτοιχα μζρθ του ζργου που πρόκειται να υλοποιιςουν. 
Επιπρόςκετα πρζπει να κατακζςουν δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ, των νομίμων εκπροςϊπων των 
υπεργολάβων ι/και των εξωτερικϊν ςυνεργατϊν με τισ οποίεσ κα δθλϊνουν ότι αποδζχονται 
τθν εκτζλεςθ του τμιματοσ του ζργου ςε περίπτωςθ κατακφρωςθσ των αποτελεςμάτων του 
διαγωνιςμοφ ςτον προςφζροντα. Θ εν λόγω κατάςταςθ κα πρζπει να ζχει τθν εξισ μορφι:  

 

Ρεριγραφι τμιματοσ που προτίκεται ο 
υποψιφιοσ ανάδοχοσ να ανακζςει ςε 
υπεργολάβο/ εξωτερικό ςυνεργάτθ 

Επωνυμία υπεργολάβου/ 
εξωτερικοφ ςυνεργάτθ 

Θμερομθνία 
διλωςθσ 
ςυνεργαςίασ 

   

   

Αξιολόγθςθ τθσ τεχνικισ προςφοράσ γίνεται μόνο για τουσ προςφζροντεσ που πλθροφν τα 
παραπάνω κριτιρια. Σε αντίκετθ περίπτωςθ θ προςφορά τουσ απορρίπτεται, αιτιολογθμζνα, 
ωσ μθ ζχουςα εκπλθρϊςει τισ ελάχιςτεσ τικζμενεσ προχποκζςεισ και επιςτρζφονται οι 
υποφάκελοι τεχνικισ και οικονομικισ προςφοράσ κλειςτοί ςτουσ αποκλειςκζντεσ. 

Διευκρινίηεται ότι : 

 Ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ μπορεί να υποβάλλει εκτόσ των ανωτζρω ςτοιχείων 

τεκμθρίωςθσ και κάκε άλλο ςτοιχείο τεκμθρίωςθσ τθσ επάρκειάσ του. 

 Σε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ αποτελεί ζνωςθ / κοινοπραξία: 

- τα απαιτοφμενα ςτθν παροφςα παράγραφο ςτοιχεία τεκμθρίωςθσ πρζπει να 

υποβάλλονται ανάλογα με τθ φφςθ τουσ χωριςτά για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ / 

κοινοπραξίασ ι ςυγκεντρωτικά για τθν ζνωςθ/κοινοπραξία  

- επιτρζπεται θ μερικι κάλυψθ των προχποκζςεων από τα μζλθ τθσ, αρκεί όμωσ 

ςυνολικά να καλφπτονται όλεσ. 

 Αν ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ δραςτθριοποιείται για χρονικό διάςτθμα μικρότερο των 

τριϊν (3) διαχειριςτικϊν χριςεων, κατακζτει τα ςτοιχεία τεκμθρίωςθσ τθσ 

χρθματοοικονομικισ του ικανότθτασ για το χρονικό διάςτθμα τθσ λειτουργίασ του. 

 Στοιχεία τεκμθρίωςθσ που εκδίδονται ςε γλϊςςα άλλθ, εκτόσ τθσ ελλθνικισ, κα 

ςυνοδεφονται υποχρεωτικά από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 
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2.2.3 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΩΣΘΣ (ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΘΣ 

ΚΑΤΑΚΥΩΣΘΣ) 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν ο προςφζρων ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ 
κατακφρωςθ εντόσ προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ 
ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν με βεβαίωςθ παραλαβισ ι ςφμφωνα με το Ν.2672/1998 (Α’ 
290), οφείλει να υποβάλλει ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά που 
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1. Ο προαναφερόμενοσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ 
παραδίδεται εμπρόκεςμα ςτθν αρμόδια επιτροπι θ οποία προβαίνει ςτθν αποςφράγιςι του 
τθν θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται από τθ ςχετικι πρόςκλθςθ. Πςοι δικαιοφνται να 
παρευρίςκονται ςτθ διαδικαςία αποςφράγιςθσ του φακζλου δικαιολογθτικϊν λαμβάνουν 
γνϊςθ των δικαιολογθτικϊν που κατατζκθκαν. Ο προαναφερόμενοσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ 
των δικαιολογθτικϊν είναι δυνατό: 

είτε: 

α. να υποβλθκεί ςτα γραφεία τθσ ανακζτουςασ αρχισ, κατά τθν καταλθκτικι θμερομθνία 

τθσ προκεςμίασ των είκοςι (20) θμερϊν και μζχρι τθν ϊρα που ζχει κακοριςκεί για τθν 

αποςφράγιςι του, 

είτε: 

β. να αποςταλεί ςτθν παραπάνω διεφκυνςθ με οποιοδιποτε τρόπο και να παραλθφκεί με 

απόδειξθ, με τθν απαραίτθτθ όμωσ προχπόκεςθ να ζχει παραλθφκεί από τθν 

ανακζτουςα αρχι μζχρι τθν προθγοφμενθ θμζρα τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ τθσ 

προκεςμίασ των είκοςι (20) θμερϊν.  

Θ υπθρεςία διενζργειασ δεν αναλαμβάνει καμία ευκφνθ για τυχόν κακυςτζρθςθ ςτθν άφιξθ 

του φακζλου, από οποιαδιποτε αιτία, που αποςτζλλεται με τον ωσ άνω (β) τρόπο. Φάκελοσ 

που είτε υποβλικθκε μετά τθν κακοριςμζνθ θμερομθνία είτε δεν ζφκαςε ζγκαιρα ςτθν 

υπθρεςία διενζργειασ, κα επιςτρζφεται ςτον προςφζροντα χωρίσ να ζχει αποςφραγιςκεί.  

Εφόςον ο φάκελοσ αποςταλεί ςτθν υπθρεςία διενζργειασ με οποιονδιποτε τρόπο, κα πρζπει 

ςε αυτόν να αναγράφονται ευκρινϊσ τα ακόλουκα: 

 

ΥΡΟΔΕΛΓΜΑ ΕΞΩΤΕΛΚΘΣ ΣΘΜΑΝΣΘΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΔΛΚΑΛΟΛΟΓΘΤΛΚΩΝ 

Φ Α Κ Ε Λ Ο Σ  Δ Ι Κ Α Ι Ο Λ Ο Γ Θ Τ Ι Κ Ω Ν  Ρ Ο Υ  Κ Α Τ Α Τ Ι Θ Ε Ν Τ Α Ι  
Κ Α Τ Α  Τ Θ Ν  Κ Α Τ Α Κ Υ  Ω Σ Θ   

Κζντρο Ελζγχου Και Ρρόλθψθσ Νοςθμάτων (ΚΕ.ΕΛ.Ρ.ΝΟ.) 
Αγράφων 3-5, 15123, Μαροφςι 

 
Αφορά τθ ΔΛΑΚΘΥΞΘ Α. _____/__-/___/2015 

του υποζργου 2με τίτλο: 
«Οργάνωςη και υποςτήριξη ημερίδων-ςυνεδρίων, ςυναντήςεων εργαςίασ, εκπαιδευτικϊν 

δράςεων και μετακινήςεων» ςτο πλαίςιο τησ πράξησ «ΔΙΚΤΥΩΣΘ ΦΟΕΩΝ ΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΡΕΙΘΑΛΨΘΣ (ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΘΜΟΣΙΩΝ) ΣΕ ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΘ ΚΛΙΜΑΚΑ ΓΙΑ ΤΘΝ 
ΕΡΙΔΘΜΙΟΛΟΓΙΚΘ ΕΡΙΤΘΘΣΘ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΘΜΑΤΩΝ» 

 
Θμερομθνία Διενζργειασ του διαγωνιςμοφ:……/…/2015 
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Αποςτολζασ: ……………………………………………………..…(ςυμπλθρϊνονται: πλιρθσ επωνυμία-διακριτόσ 

τίτλοσ - Ταχ. Διεφκυνςθ, Υπεφκυνοσ Επικοινωνίασ, τθλ., fax&e-mail) 

Ν Α  Μ Θ Ν  Α Ν Ο Ι Χ Θ Ε Ι  Α Ρ Ο  Τ Θ Ν  Τ Α Χ Υ Δ  Ο Μ Ι Κ Θ  
Υ Ρ Θ  Ε Σ Ι Α  ή  Τ Θ  Γ  Α Μ Μ Α Τ Ε Ι Α  

 

 

Δικαιολογητικά προςωπικήσ κατάςταςησ 

1. Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ι ιςοδφναμου εγγράφου αρμόδιασ διοικθτικισ ι 
δικαςτικισ αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ, ζκδοςθσ του τελευταίου τριμινου πριν 
από τθν κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ, από το οποίο να προκφπτει, ότι 
δεν ζχουν καταδικαςκεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ, για : 

α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 παράγραφοσ 1 
τθσ κοινισ δράςθσ  τθσ 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 τθσ 29.1.1998, ςελ. 1), 

β) δωροδοκία, όπωσ αυτι ορίηεται αντίςτοιχα ςτο  άρκρο 3 τθσ πράξθσ του Συμβουλίου 
τθσ 26θσ Μαΐου  1997 (EE C 195 τθσ 25.6.1997, ςελ. 1) και ςτο άρκρο 3  παράγραφοσ 1 
τθσ κοινισ δράςθσ 98/742/ΚΕΡΡΑ του  Συμβουλίου (EE L 358 τθσ 31.12.1998, ςελ. 2), 

γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των 
οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (EE C 316 τθσ  27.11.1995, 
ςελ. 48), 

δ) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ 
οδθγίασ 91/308/EOK  του  Συμβουλίου,  τθσ  10θσ  Λουνίου  1991,  για   τθν   πρόλθψθ  
χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων 
από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ (EE L 166   τθσ   28.6.1991,  ςελ. 77   Οδθγίασ, θ  
οποία   τροποποιικθκε  από  τθν  Οδθγία   2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, EE  L 344 τθσ 28.12.2001, ςελ. 76) θ οποία ενςωματϊκθκε  με το 
ν. 2331/1995 (Αϋ 173) και τροποποιικθκε με το ν.  3424/2005 (Αϋ 305), 

ε) κάποιο από τα αδικιματα τθσ υπεξαίρεςθσ, τθσ απάτθσ, τθσ εκβίαςθσ,  τθσ 
πλαςτογραφίασ, τθσ ψευδορκίασ, τθσ δωροδοκίασ  και  τθσ  δόλιασ  χρεωκοπίασ. 

 Υπόχρεοι προςκόμιςθσ αποςπάςματοσ ποινικοφ μθτρϊου ι ιςοδφναμου εγγράφου 
αρμόδιασ διοικθτικισ ι δικαςτικισ αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ, είναι τα φυςικά 
πρόςωπα, οι διαχειριςτζσ των προςωπικϊν εταιριϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και των εταιριϊν 
περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.), ο Ρρόεδροσ και  Διευκφνων Σφμβουλοσ των Ανωνφμων 
Εταιριϊν (Α.Ε.), ο πρόεδροσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Συνεταιριςμοφ. 

2. Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου 
εξαμινου, πριν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ, από το οποίο να 
προκφπτει ότι δεν τελοφν ςε πτϊχευςθ και, επίςθσ, ότι δεν τελοφν ςε διαδικαςία κιρυξθσ 
πτϊχευςθσ. 

3. Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου 
εξαμινου, πριν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ, από το οποίο να 
προκφπτει ότι δεν τελοφν ςε αναγκαςτικι διαχείριςθ και, επίςθσ, ότι δεν τελοφν ςε 
διαδικαςία κζςθσ ςε αναγκαςτικι διαχείριςθ.  
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4. Ριςτοποιθτικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωςθ αρχι, από το οποίο να 
προκφπτει ότι κατά τθν θμερομθνία τθσ ωσ άνω ειδοποίθςθσ, είναι ενιμεροι ωσ προσ τισ 
υποχρεϊςεισ τουσ που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και 
επικουρικισ) και ωσ προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ τουσ.  

Σε περίπτωςθ εγκατάςταςισ τουσ ςτθν αλλοδαπι, τα δικαιολογθτικά των παραπάνω 
περιπτϊςεων (2), (3) και (4) εκδίδονται με βάςθ τθν ιςχφουςα νομοκεςία τθσ χϊρασ που 
είναι εγκατεςτθμζνοι, από τθν οποία και εκδίδεται το ςχετικό πιςτοποιθτικό. 

Επιπρόςκετα, ο υποψιφιοσ υποχρεοφται να προςκομίςει υπεφκυνθ διλωςθ νομίμωσ 
κεωρθμζνθ για το γνιςιο τθσ υπογραφισ ςτθν οποία να δθλϊνονται οι αςφαλιςτικοί 
φορείσ ςτουσ οποίουσ είναι υποχρεωμζνοσ, κατά τθν θμερομθνία τθσ ωσ άνω 
ειδοποίθςθσ, να καταβάλει αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ για το απαςχολοφμενο ςε αυτόν 
προςωπικό. 

5. Ριςτοποιθτικό του οικείου επιμελθτθρίου ι ιςοδφναμθσ επαγγελματικισ οργάνωςθσ, με 
το οποίο κα πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ς' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τουσ, 
κατά τθν θμζρα διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, και αφετζρου ότι εξακολουκοφν να 
παραμζνουν εγγεγραμμζνοι μζχρι τθσ επίδοςθσ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ. 

6. Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου 
εξαμινου, πριν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ, από το οποίο να 
προκφπτει ότι δεν τελοφν υπό κοινι εκκακάριςθ του Κ.Ν. 2190/20, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, 
ι ειδικι εκκακάριςθ του Ν. 1892/1990 (Aϋ101), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ι άλλεσ ανάλογεσ 
καταςτάςεισ (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόςωπα) και, επίςθσ, ότι δεν τελοφν υπό 
διαδικαςία ζκδοςθσ απόφαςθσ κοινισ ι ειδικισ εκκακάριςθσ των ανωτζρω 
νομοκετθμάτων ι υπό άλλεσ ανάλογεσ καταςτάςεισ (μόνο για αλλοδαπά νομικά 
πρόςωπα). 

7. Οι ςυνεταιριςμοί, βεβαίωςθ αρμόδιασ αρχισ ότι ο ςυνεταιριςμόσ λειτουργεί νόμιμα. 

Σε περίπτωςθ που ςτθ χϊρα του υποψιφιου αναδόχου οριςμζνα από τα πιο πάνω 
δικαιολογθτικά δεν εκδίδονται ι δεν καλφπτουν ςτο ςφνολό τουσ όλεσ τισ πιο πάνω 
περιπτϊςεισ, πρζπει επί ποινι αποκλειςμοφ να αναπλθρωκοφν με ζνορκθ βεβαίωςθ του 
υποψιφιου αναδόχου ι, ςτα κράτθ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, με υπεφκυνθ 
διλωςθ του υποψιφιου αναδόχου ενϊπιον δικαςτικισ ι διοικθτικι αρχισ, 
ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ του υποψιφιου 
αναδόχου ςτθν οποία κα βεβαιϊνεται ότι ςτθ ςυγκεκριμζνθ χϊρα δεν εκδίδονται τα 
ςυγκεκριμζνα ζγγραφα και ότι ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ δεν βρίςκεται ςτθν αντίςτοιχθ 
κατάςταςθ. 

8. Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/86 ςτθν οποία κα δθλϊνουν ότι:  

α)  Θ επιχείρθςι τουσ δεν υπόκειται ςε τυχόν νομικοφσ περιοριςμοφσ λειτουργίασ, 

β)  Δεν ζχει αποκλειςκεί θ ςυμμετοχι τουσ ςε διαγωνιςμό, με αμετάκλθτθ απόφαςθ, 

γ)  Δεν ζχουν υποπζςει ςε ςοβαρό παράπτωμα κατά τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ 
τουσ δραςτθριότθτασ,  

δ)  Θ επιχείρθςθ είναι ςυνεπισ ςτθν εκπλιρωςθ τόςο των ςυμβατικϊν τθσ υποχρεϊςεων 
όςο και των υποχρεϊςεϊν τθσ εν γζνει προσ το δθμόςιο τομζα, 

ε)  Δεν ζχουν κάνει ψευδείσ ι ανακριβείσ δθλϊςεισ κατά τθν παροχι πλθροφοριϊν που 
ηθτοφνται από τθν Υπθρεςία. 
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Εφόςον ο προςφζρων ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ αποτελεί 
ζνωςθ/κοινοπραξία υποψθφίων αναδόχων που υπζβαλλαν κοινι προςφορά, προςκομίηονται 
τα παραπάνω κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά των ςθμείων 1 ζωσ και 8 για κάκε μζλοσ που 
ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία. 

Επιςθμαίνεται ότι : 

- Δικαιολογθτικά που εκδίδονται ςε κράτοσ εκτόσ Ελλάδασ, κα ςυνοδεφονται υποχρεωτικά 
από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.  

 Θ μθ ζγκαιρθ και προςικουςα υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παρ. 2.2.3.1  ςυνιςτά λόγο 
αποκλειςμοφ του προςφζροντα από τον διαγωνιςμό. 

 

 

Άρθρο 3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΟΣΦΟΩΝ 

3.1 ΧΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΡΟΣΦΟΩΝ 

Οι προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ προςφζροντεσ για εκατόν είκοςι (120) 
θμερολογιακζσ θμζρεσ, προκεςμία που αρχίηει από τθν επόμενθ τθσ λιξθσ τθσ προκεςμίασ 
υποβολισ των προςφορϊν. 

Ρροςφορά που ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου χρόνου 
απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

Οι υποψιφιοι ανάδοχοι δεν ζχουν δικαίωμα να αποςφρουν τθν προςφορά τουσ, ι μζροσ τθσ, 
μετά τθν κατάκεςι τθσ. Σε περίπτωςθ που θ προςφορά ι μζροσ τθσ αποςυρκεί ο 
διαγωνιηόμενοσ υπόκειται ςε κυρϊςεισ και ειδικότερα: 

 Ζκπτωςθ και απϊλεια κάκε δικαιϊματοσ για κατακφρωςθ 

 Κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ χωρίσ άλλθ διατφπωςθ ι δικαςτικι ενζργεια. 

Θ ιςχφσ των προςφορϊν είναι δυνατό να παρατακεί, εφ’ όςον αυτό ηθτθκεί εγγράφωσ από 
τθν ανακζτουςα αρχι, κατ’ ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με το παραπάνω 
οριηόμενο. Ανακοίνωςθ επιλογισ αναδόχου μπορεί να γίνει και μετά τθ λιξθ τθσ ιςχφοσ τθσ 
προςφοράσ, δεςμεφει όμωσ τον διαγωνιηόμενο μόνο εφόςον αυτόσ το αποδεχκεί. 

 

3.2 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΡΟΣΦΟΕΣ 

Εναλλακτικζσ προςφορζσ δε γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 

Εάν υποβλθκοφν τυχόν εναλλακτικζσ προςφορζσ, δε κα λθφκοφν υπόψθ. Ο υποψιφιοσ 
ανάδοχοσ, ο οποίοσ κα υποβάλλει τζτοιασ φφςθσ προτάςεισ δεν δικαιοφται ςε καμία 
περίπτωςθ να διαμαρτυρθκεί ι να επικαλεςτεί λόγουσ προςφυγισ κατά τθσ απόρριψθσ των 
προτάςεων αυτϊν. 

Θ προςφορά προαιρετικϊν προϊόντων ι υπθρεςιϊν τα οποία δεν είναι απαραίτθτα για τθν 
ικανοποίθςθ των απαιτιςεων τθσ διακιρυξθσ δεν αποκλείεται, κα διαχωρίηονται όμωσ 
ςαφϊσ, τόςο ςτθν τεχνικι όςο και ςτθν οικονομικι προςφορά και κα διευκρινίηεται ότι 
πρόκειται περί προςφοράσ προαιρετικϊν προϊόντων ι υπθρεςιϊν. 
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3.3 ΜΕΙΚΘ ΥΡΟΒΟΛΘ ΡΟΣΦΟΩΝ 

Ρροςφορζσ που δεν αντιμετωπίηουν ενιαία το ςφνολο του υποζργου και υποβάλλονται για 
μζροσ των ηθτοφμενων υπθρεςιϊν, δε γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 

 

3.4 ΤΟΡΟΣ ΣΥΝΤΑΞΘΣ ΡΟΣΦΟΩΝ 

1.   Οι προςφορζσ υποβάλλονται ι αποςτζλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ ςτθν ελλθνικι 
γλϊςςα μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, ςε δυο αντίγραφα. Ζνα από τα αντίγραφα 
ορίηεται από τον προςφζροντα ωσ πρωτότυπο και ςε κάκε ςελίδα του, πρζπει να 
αναγράφεται ευκρινϊσ θ λζξθ “ΡΩΤΟΤΥΡΟ” και να μονογράφεται από τον 
προςφζροντα. Το περιεχόμενο του πρωτοτφπου είναι επικρατζςτερο από κάκε αντίγραφο 
τθσ προςφοράσ. 

2.   Στο φάκελο κάκε προςφοράσ πρζπει να αναγράφονται ευκρινϊσ: 

1.1. Θ λζξθ ΡΟΣΦΟΑ. 

1.2. Ο πλιρθσ τίτλοσ τθσ αρμόδιασ Υπθρεςίασ που διενεργεί τo διαγωνιςμό. 

1.3. Ο αρικμόσ τθσ διακιρυξθσ και το αντικείμενο του διαγωνιςμοφ 

1.4. Θ θμερομθνία διενεργείασ του διαγωνιςμοφ. 

1.5. Τα ςτοιχεία του αποςτολζα 

ΥΡΟΔΕΛΓΜΑ ΕΞΩΤΕΛΚΘΣ ΣΘΜΑΝΣΘΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΡΟΣΦΟΑΣ 

Ρ  Ο Σ Φ Ο  Α  

Κζντρο Ελζγχου Και Ρρόλθψθσ Νοςθμάτων (ΚΕ.ΕΛ.Ρ.ΝΟ.) 
Αγράφων 3-5, 15123, Μαροφςι 

 
Για τθ: 

ΔΛΑΚΘΥΞΘ Α. _____/__-…..-2015 με τίτλο: 
Οργάνωςη και υποςτήριξη ημερίδων-ςυνεδρίων, ςυναντήςεων εργαςίασ, εκπαιδευτικϊν 

δράςεων και μετακινήςεων» ςτο πλαίςιο τησ πράξησ «ΔΙΚΤΥΩΣΘ ΦΟΕΩΝ ΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΡΕΙΘΑΛΨΘΣ (ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΘΜΟΣΙΩΝ) ΣΕ ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΘ ΚΛΙΜΑΚΑ ΓΙΑ ΤΘΝ 
ΕΡΙΔΘΜΙΟΛΟΓΙΚΘ ΕΡΙΤΘΘΣΘ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΘΜΑΤΩΝ» 

 
Θμερομθνία Διενζργειασ του διαγωνιςμοφ:………./……../2015 

Αποςτολζασ: ……………………………………………………..…(ςυμπλθρϊνονται: πλιρθσ επωνυμία-διακριτόσ 

τίτλοσ - Ταχ. Διεφκυνςθ, Υπεφκυνοσ Επικοινωνίασ, τθλ., fax&e-mail) 

Ν Α  Μ Θ Ν  Α Ν Ο Ι Χ Θ Ε Ι  Α Ρ Ο  Τ Θ Ν  Τ Α Χ Υ Δ  Ο Μ Ι Κ Θ  
Υ Ρ Θ  Ε Σ Ι Α  ή  Τ Θ  Γ  Α Μ Μ Α Τ Ε Ι Α  

 

3. Μζςα ςτον ενιαίο φάκελο τθσ προςφοράσ τοποκετοφνται όλα τα ςχετικά με τθν 
προςφορά ςτοιχεία και ειδικότερα τα εξισ: 

3.1. Τα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ τθσ προςφοράσ (πρωτότυπα και αντίγραφα),όπωσ αυτά 
απαιτοφνται από τθν παροφςα διακιρυξθ, και θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ τοποκετοφνται 
ςε χωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο μζςα ςτον ενιαίο φάκελο, με τθν ζνδειξθ 
«ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΛΚΑΛΟΛΟΓΘΤΛΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ».  
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3.2. Τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ τθσ προςφοράσ (πρωτότυπα και αντίγραφα),όπωσ αυτά 
απαιτοφνται από τθν παροφςα διακιρυξθ, τοποκετοφνται ςε χωριςτό ςφραγιςμζνο 
φάκελο μζςα ςτον ενιαίο φάκελο, με τθν ζνδειξθ «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΛΚΘΣ 
ΡΟΣΦΟΑΣ». Το περιεχόμενο τθσ τεχνικισ προςφοράσ κα υποβλθκεί και ςε 
θλεκτρονικι μορφι (ςε μθ επανεγγράψιμο μζςο CD ι DVD), το οποίο κα 
περιλαμβάνεται ςτον ςφραγιςμζνο φάκελο τθσ τεχνικισ προςφοράσ. Μόνθ εξαίρεςθ 
αποτελοφν τα ςυνοδευτικά φυλλάδια (prospectus, ςυνοπτικά φυλλάδια τεχνικϊν 
χαρακτθριςτικϊν υλικοφ/λογιςμικοφ κλπ.) τα οποία μπορεί να υποβλθκοφν μόνον 
εντφπωσ εφόςον υπάρχει τεκμθριωμζνθ αδυναμία υποβολισ τουσ ςε θλεκτρονικι 
μορφι. 

3.3. Tα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (πρωτότυπα και αντίγραφα),όπωσ αυτά απαιτοφνται από 
τθν παροφςα διακιρυξθ, τοποκετοφνται επί ποινι αποκλειςμοφ ςε χωριςτό 
ςφραγιςμζνο φάκελο, επίςθσ μζςα ςτον ενιαίο φάκελο με τθν ζνδειξθ 
«ΦΑΚΕΛΟΣΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ». Οι πίνακεσ τθσ οικονομικισ προςφοράσ κα 
υποβλθκοφν και ςε θλεκτρονικι μορφι (ςε μθ επανεγγράψιμο μζςο CD ι DVD), το 
οποίο κα περιλαμβάνεται ςτον ςφραγιςμζνο φάκελο τθσ οικονομικισ προςφοράσ. 

3.4. Οι φάκελοι ΔΛΚΑΛΟΛΟΓΘΤΛΚΩΝ, ΤΕΧΝΛΚΘΣ και ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘΣ προςφοράσ κα φζρουν 
και τισ ενδείξεισ του ενιαίου φακζλου. 

3.5. Σε περίπτωςθ που τα ΤΕΧΝΛΚΑ ςτοιχεία τθσ προςφοράσ δεν είναι δυνατόν, λόγω του 
μεγάλου όγκου, να τοποκετθκοφν ςτον ενιαίο φάκελο, τότε αυτά ςυςκευάηονται 
ιδιαίτερα και ακολουκοφν τον ενιαίο φάκελο με τθν ζνδειξθ «ΡΑΑΤΘΜΑ 
ΡΟΣΦΟΑΣ» και τισ λοιπζσ ενδείξεισ του ενιαίου φακζλου. 

3.6. Σε περίπτωςθ ςυνυποβολισ με τθν προςφορά ςτοιχείων και πλθροφοριϊν 
εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα θ γνωςτοποίθςθ των οποίων ςτουσ ςυνδιαγωνιηόμενουσ 
κα ζκιγε τα ζννομα ςυμφζροντά τουσ, τότε ο προςφζρων οφείλει να ςθμειϊνει επ’ 
αυτϊν τθν ζνδειξθ «πλθροφορίεσ εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα». Πλεσ οι πλθροφορίεσ 
εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα κα πρζπει να αναφζρονται ανακεφαλαιωτικά ςτθν αρχι 
τθσ προςφοράσ. Σε αντίκετθ περίπτωςθ κα δφναται να λαμβάνουν γνϊςθ αυτϊν των 
πλθροφοριϊν οι ςυνδιαγωνιηόμενοι. Θ ζννοια τθσ πλθροφορίασ εμπιςτευτικοφ 
χαρακτιρα αφορά μόνον τθν προςταςία του απορριτου που καλφπτει τεχνικά ι 
εμπορικά ηθτιματα τθσ επιχείρθςθσ του ενδιαφερομζνου. 

 

4. Επί ποινή απόρριψησ όλα τα ζγγραφα και τα ςτοιχεία του διαγωνιςμοφ και όλα τα 
ζγγραφα και τα ςτοιχεία του φακζλου προςφοράσ κα πρζπει να είναι ςυνταγμζνα ι 
επίςθμα μεταφραςμζνα ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, με εξαίρεςθ αυςτθρά τεχνικοφσ όρουσ 
για τουσ οποίουσ δεν υπάρχει αντίςτοιχθ δόκιμθ μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι και που 
μπορεί να είναι ςτθν αγγλικι γλϊςςα. Εξαίρεςθ αποτελοφν και τα ςυνθμμζνα ςτθν 
τεχνικι προςφορά ζντυπα, ςχζδια και λοιπά τεχνικά ςτοιχεία που μπορεί να είναι ςτθν 
αγγλικι γλϊςςα. 

 

5. Ο υποψιφιοσ υποχρεοφται να προςκομίςει όλα τα ηθτοφμενα ςτοιχεία, ςφμφωνα με τισ 
κατά περίπτωςθ οδθγίεσ. Ραραπομπζσ ςε ζγγραφα επιτρζπονται εφόςον αυτά 
προςαρτϊνται ςτθν προςφορά και εφόςον δίνεται ο ςυγκεκριμζνοσ αρικμόσ 
παραγράφου και ςελίδασ.  
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6. Επιςθμαίνεται ότι ο υποψιφιοσ κα δθλϊνει αναλυτικά τθ ςυμμόρφωςθ ι απόκλιςθ των 
προςφερομζνων ειδϊν και υπθρεςιϊν ςε ςχζςθ με τισ αντίςτοιχεσ προδιαγραφζσ τθσ 
διακιρυξθσ.  

 

7. Για τθν εφκολθ ςφγκριςθ των προςφορϊν πρζπει να τθρθκεί ςτθ ςφνταξι τουσ, θ τάξθ και 
θ ςειρά των όρων τθσ διακιρυξθσ. Οι απαντιςεισ ςε όλα τα ερωτιματα τθσ διακιρυξθσ 
πρζπει να είναι ςαφείσ. Ραραπομπζσ ςε τεχνικά ζντυπα ι εκδόςεισ καταςκευαςτικϊν 
οίκων επιτρζπονται μόνον εφόςον προςαρτϊνται ςτθν προςφορά και δίνεται ο 
ςυγκεκριμζνοσ αρικμόσ παραγράφου και ςελίδασ. Ρροςφορά θ οποία, κατά τθν κρίςθ τθσ 
επιτροπισ διενζργειασ διαγωνιςμοφ, περιλαμβάνει γενικζσ και αςαφείσ απαντιςεισ θα 
αποκλείεται από τθ ςυνζχεια τθσ αξιολόγθςθσ. 

 

8. Αντιπροςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 

 

9. Διευκρινίςεισ που δίνονται από τουσ υποψθφίουσ οποτεδιποτε μετά τθν λιξθ χρόνου 
κατάκεςθσ των προςφορϊν τουσ δεν γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 
Διευκρινίςεισ δίδονται μόνο όταν ηθτοφνται από ςυλλογικό όργανο τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ, είτε ενϊπιϊν του είτε φςτερα από ζγγραφο τθσ υπθρεςίασ διενζργειασ και μετά 
από ςχετικι γνωμοδότθςθ του ςυλλογικοφ οργάνου. Σθμειϊνεται ότι, από τισ 
διευκρινίςεισ που δίδονται ςφμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψθ μόνο εκείνεσ 
που αναφζρονται ςτα ςθμεία για τα οποία υποβλικθκε ςχετικό αίτθμα από το αρμόδιο 
όργανο. 

 

10. Ο προςφζρων, εφόςον δεν ζχει κάνει εμπροκζςμωσ ζνςταςθ κατά τθσ διακιρυξθσ του 
διαγωνιςμοφ, ι ζχει απορριφκεί θ ανωτζρω ζνςταςθ, κεωρείται ότι αποδζχεται πλιρωσ 
και ανεπιφυλάκτωσ όλουσ του όρουσ τθσ διακιρυξθσ ι πρόςκλθςθσ και δεν δφναται, με 
τθν προςφορά του ι με οποιοδιποτε άλλο τρόπο, να αποκροφςει, ευκζωσ ι εμμζςωσ, 
τουσ ανωτζρω όρουσ.  

 

 

3.5 ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΡΟΦΑΚΕΛΩΝ 

3.5.1 ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

Ο φάκελοσ «ΔΛΚΑΛΟΛΟΓΘΤΛΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ», πρζπει να περιλαμβάνει, επί ποινι απόρριψθσ, 
τθν εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ και όλα τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά που 
αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 και 2.2.2 τθσ παροφςθσ. 

 

3.5.2 ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 

Ο φάκελοσ τθσ τεχνικισ προςφοράσ κα περιλαμβάνει αναλυτικά τον τρόπο με τον οποίο ο 
προςφζρων κα οργανϊςει και κα υλοποιιςει το φυςικό αντικείμενο του ζργου, βάςει τθσ 
αναλυτικισ περιγραφισ του Μζρουσ Β’ «Αντικείμενο – Ρεριγραφι ζργου» τθσ διακιρυξθσ. Θ 
δομι τθσ τεχνικισ προςφοράσ κα πρζπει να ακολουκεί τον κατωτζρω πίνακα ςυμμόρφωςθσ. 
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Α/Α Κριτιριο Στοιχεία που το 
αποδεικνφουν 

Α Μεθοδολογική προςζγγιςη υποζργου 70% 

Α1 Σαφινεια και πλθρότθτα τθσ δομισ τθσ τεχνικισ προςφοράσ. 
Κατανόθςθ των απαιτιςεων του υποζργου. 

20% 

Α2 Ρροτεινόμενθ μεκοδολογία και μζςα για τθν υλοποίθςθ του 
υποζργου. Διαςφάλιςθ ποιότθτασ παρεχόμενων υπθρεςιϊν από 
τον ανάδοχο. 

20% 

Α3 Καταλλθλότθτα τθσ περιγραφισ, ανάλυςθσ και εξειδίκευςθσ των 
φάςεων, των παραδοτζων και των επιμζρουσ δραςτθριοτιτων 
του υποζργου. Χρονοδιάγραμμα εργαςιϊν υλοποίθςθσ. 

30% 

Β Διοίκηςη του υποζργου, δομή ςφνθεςη και οργάνωςη ομάδασ 
υποζργου 

30% 

Β1 Σχιμα οργάνωςθσ και διοίκθςθσ του υποζργου 15% 

Β2 Σφνκεςθ των ειδικοτιτων τθσ ομάδασ για τθν κάλυψθ του 
υποζργου. Εξειδίκευςθ, βακμόσ εμπλοκισ και ςυνολικι 
απαςχόλθςθ των μελϊν τθσ ομάδασ.  

15% 

 

3.5.3 ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 

Ο φάκελοσ "ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘ ΡΟΣΦΟΑ" περιλαμβάνει τθν οικονομικι προςφορά για τθν 
εκτζλεςθ του υποζργου, θ οποία διατυπϊνεται ολογράφωσ και αρικμθτικϊσ, ςε ΕΥΩ, χωρίσ 
ΦΡΑ και με ΦΡΑ.  

Θ οικονομικι προςφορά κα πρζπει επί ποινι αποκλειςμοφ να αναφζρει: 

i) Τθν κατ’ αποκοπι αμοιβι ςε ΕΥΩ για κάκε υπθρεςία 
ii) Τον αναλογοφντα Φόρο Ρροςτικζμενθσ Αξίασ (Φ.Ρ.Α.) για κάκε υπθρεςία 
iii) Τθν κατ’ αποκοπι αμοιβι ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α. για κάκε υπθρεςία 
iv) Τθν ςυνολικι κατ’ αποκοπι αμοιβι ςε ΕΥΩ 
v) Τον ςυνολικό αναλογοφντα Φόρο Ρροςτικζμενθσ Αξίασ (Φ.Ρ.Α.) 
vi) Τθν ςυνολικι κατ’ αποκοπι αμοιβι ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α. 
vii) Τθν αναφορά ότι ςτθν ανωτζρω αμοιβι ςυμπεριλαμβάνονται τα πάςθσ φφςεωσ  
ζξοδα που προκφπτουν από τθν εκτζλεςθ του υποζργου (αμοιβζσ προςωπικοφ,  

εργοδοτικζσ ειςφορζσ, δαπάνεσ μετακίνθςθσ, διαμονισ κλπ.). 
 

Υπενκυμίηεται ότι οι αναλυτικοί πίνακεσ τθσ οικονομικισ προςφοράσ (μζροσ Γ τθσ παροφςθσ 
διακιρυξθσ), χωρίσ όμωσ τιμζσ, κα πρζπει να ςυμπεριλθφκοφν, επί ποινή αποκλειςμοφ του 
ςυνόλου τθσ προςφοράσ και ςτθν τεχνικι προςφορά. 

 

3.6 ΤΙΜΕΣ ΡΟΣΦΟΩΝ - ΝΟΜΙΣΜΑ 

1. Οι τιμζσ των προςφορϊν για τισ προςφερόμενεσ υπθρεςίεσ κα εκφράηονται ςε Ευρϊ. 
Ρροςφορζσ που δεν δίνουν τισ τιμζσ ςε ΕΥΩ ι που κακορίηουν ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο 
νόμιςμα κα απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 
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2. Στισ τιμζσ κα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ νόμιμθ 
επιβάρυνςθ που προβλζπεται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, εκτόσ από τον ΦΡΑ. Ο ΦΡΑ κα 
δίδεται ςε ξεχωριςτι ςτιλθ, ςε περίπτωςθ δε που αναφζρεται εςφαλμζνοσ ΦΡΑ αυτόσ 
κα διορκϊνεται από τθν υπθρεςία.  

3. Θ αναγραφι τθσ τιμισ ςε ΕΥΩ, μπορεί να γίνεται με δφο ι και περιςςότερα δεκαδικά 
ψθφία (άνευ ορίου), εφόςον χρθςιμοποιείται ςε ενδιάμεςουσ υπολογιςμοφσ. Το γενικό 
ςφνολο ςτρογγυλοποιείται ςε δυο δεκαδικά ψθφία, προσ τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό 
ψθφίο είναι ίςο ι μεγαλφτερο του πζντε και προσ τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πζντε. 

4. Από τθν οικονομικι προςφορά πρζπει να προκφπτει ςαφϊσ θ τιμι μονάδασ για κάκε 
είδοσ εξοπλιςμοφ, λογιςμικοφ και κάκε τφπο προςφερόμενθσ υπθρεςίασ. Υπθρεςία ι 
προϊόν το οποίο αξιολογικθκε κατά τθν τεχνικι προςφορά και δεν αναφζρεται ςτθν 
οικονομικι προςφορά ι αναφζρεται χωρίσ τιμι, κεωρείται ότι προςφζρεται με μθδενικι 
αξία. 

5. Σε περίπτωςθ που ο προςφζρων κάνει ζκπτωςθ, οι τιμζσ που κα αναφζρονται ςτουσ 
πίνακεσ οικονομικισ προςφοράσ για κάκε υπθρεςία ι προϊόν κα είναι οι τελικζσ τιμζσ 
μετά τθν ζκπτωςθ. Επίςθσ δεν επιτρζπονται ςτθν οικονομικι προςφορά ςυνολικζσ 
εκπτϊςεισ ςε επί επιμζρουσ ακροίςματα ι επί του ςυνολικοφ τιμιματοσ τθσ προςφοράσ. 

6. Εφόςον από τθν προςφορά δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι ι δεν 
δίδεται ενιαία τιμι για ολόκλθρθ τθν προςφερόμενθ ποςότθτα είδουσ ι υπθρεςίασ, θ 
προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

7. Ρροςφορζσ που κζτουν όρο αναπροςαρμογισ τθσ τιμισ απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 

8. Θ τιμι τθσ προςφοράσ δεν υπόκειται ςε μεταβολι κατά τθν διάρκεια του χρόνου ιςχφοσ 
τθσ. Σε περίπτωςθ που ηθτθκεί παράταςθ τθσ διάρκειασ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, οι 
διαγωνιηόμενοι δεν δικαιοφνται, κατά τθν γνωςτοποίθςθ τθσ ςυγκατάκεςισ τουσ, να 
υποβάλλουν νζο πίνακα οικονομικισ προςφοράσ. 

9. Εάν ςτο διαγωνιςμό οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι αςυνικιςτα χαμθλζσ (βλ. 4.2.4), κα 
εξετάηονται λεπτομερϊσ οι προςφορζσ πριν τθν ζκδοςθ απόφαςθσ κατακφρωςθσ. Για τον 
ςκοπό αυτό κα ηθτείται από τον υποψιφιο ανάδοχο ζγγραφθ αιτιολόγθςθ τθσ ανάλυςθσ 
τθσ οικονομικισ προςφοράσ ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 55 τθσ Οδθγίασ 
2004/18. Εάν και μετά τθν παροχι τθσ ανωτζρω αιτιολόγθςθσ οι προςφερόμενεσ τιμζσ 
κρικοφν ωσ αςυνικιςτα χαμθλζσ, θ προςφορά κα απορρίπτεται. 

10. Θ ςυνολικι τιμι χωρίσ ΦΡΑ είναι αυτι που κα λαμβάνεται υπόψθ για τθ ςφγκριςθ των 
προςφορϊν. 

11. Ρροςφορζσ που οι τιμζσ τουσ υπερβαίνουν τθν προχπολογιςκείςα δαπάνθ 
απορρίπτονται.  

12. Για τθν ανάλυςθ των τιμϊν τθσ προςφοράσ τουσ οι υποψιφιοι ανάδοχοι είναι 
υποχρεωμζνοι να ςυμπλθρϊςουν τουσ ΡΛΝΑΚΕΣ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ όπωσ 
κακορίηονται ςτο «Μζροσ Γ: Ρίνακεσ οικονομικισ προςφοράσ» 

 

3.7 ΤΟΡΟΣ & ΤΟΡΟΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΡΟΣΦΟΩΝ 

Οι προςφορζσ είναι δυνατό: 

I. να υποβάλλονται ςτθν ζδρα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, Αγράφων 3-5, 15123, Μαροφςι, 
ζωσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, είτε 
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II. να αποςτζλλονται ςτθν παραπάνω διεφκυνςθ με οποιοδιποτε τρόπο και να 
παραλαμβάνονται με απόδειξθ με τθν προχπόκεςθ όμωσ ότι κα ζχουν παραλθφκεί 
από τθν ανακζτουςα αρχι μζχρι τθν προθγοφμενθ θμζρα από αυτιν τθσ διενζργειασ 
του διαγωνιςμοφ.  Εφόςον οι προςφορζσ αποςταλοφν ςτθν υπθρεςία διενζργειασ με 
οποιοδιποτε τρόπο κα πρζπει να φζρουν τθν ζνδειξθ «ΝΑ ΜΘΝ ΑΝΟΛΧΚΕΛ ΑΡΟ ΤΘΝ 
ΤΑΧΥΔΟΜΛΚΘ ΥΡΘΕΣΛΑ Ι ΤΘ ΓΑΜΜΑΤΕΛΑ» 

 

Θ υπθρεςία διενζργειασ δεν αναλαμβάνει καμία ευκφνθ για τυχόν κακυςτζρθςθ, από 
οποιαδιποτε αιτία, ςτθν άφιξθ των προςφορϊν που αποςτζλλονται με τον ωσ άνω 
(περίπτωςθ ΛΛ) τρόπο. 

Ρροςφορζσ που είτε υποβλικθκαν μετά τθν οριςμζνθ ςφμφωνα με τθ διακιρυξθ θμερομθνία 
και ϊρα, είτε δεν ζφκαςαν ζγκαιρα ςτθν υπθρεςία διενζργειασ δεν κα λαμβάνονται υπόψθ 
και κα επιςτρζφονται ςτουσ προςφζροντεσ χωρίσ να αποςφραγιςτοφν. 

 

Άρθρο 4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

4.1 ΑΡΟΣΦΑΓΙΣΘ ΡΟΣΦΟΩΝ 

Θ αποςφράγιςθ των προςφορϊν γίνεται δθμόςια από τθν επιτροπή αξιολόγηςησ του 
διαγωνιςμοφ. Θ επιτροπι προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ απoςφράγιςθσ των 
προςφορϊν τθν θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται από τθ διακιρυξθ.  

Ρροςφορζσ που υποβάλλονται ςτθν επιτροπι μετά τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ 
αποςφράγιςθσ δεν αποςφραγίηονται, αλλά παραδίδονται ςτθν υπθρεςία διενζργειασ του 
διαγωνιςμοφ για επιςτροφι, ωσ εκπρόκεςμεσ. 

Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ζχουν ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ του προςφζροντοσ ι/και 
ο αντίκλθτοσ ι άλλοσ εξουςιοδοτθμζνοσ εκπρόςωποσ αυτοφ ςφμφωνα και με τα 
προβλεπόμενα από τθ παροφςα διακιρυξθ. Οι δικαιοφμενοι να παρευρίςκονται ςτθ 
διαδικαςία αποςφράγιςθσ των προςφορϊν λαμβάνουν γνϊςθ των ςυμμετεχόντωνςτο 
διαγωνιςμό. 

Θ αποςφράγιςθ των προςφορϊν γίνεται με τθν παρακάτω διαδικαςία: 

1. Αποςφραγίηεται ο ενιαίοσ φάκελοσ, ο φάκελοσ των δικαιολογθτικϊν κακϊσ και ο 
φάκελοσ τθσ τεχνικισ προςφοράσ, μονογράφονται δε από τθν επιτροπι αξιολόγθςθσ 
του διαγωνιςμοφ όλα τα πρωτότυπα ςτοιχεία των φακζλων δικαιολογθτικϊν και 
φακζλων τεχνικϊν προςφορϊν κατά φφλλο (εκτόσ των τεχνικϊν φυλλαδίων). 

2. Οι φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν δεν αποςφραγίηονται αλλά μονογράφονται, 
και αφοφ ςφραγιςκοφν από τθν επιτροπι φυλάςςονται. Ειδικότερα οι φάκελοι 
οικονομικϊν προςφορϊν τοποκετοφνται ςε νζο ενιαίο φάκελο ο οποίοσ επίςθσ 
ςφραγίηεται, υπογράφεται από τθν επιτροπι και φυλάςςεται. 

3. Θ επιτροπι αξιολόγθςθσ του διαγωνιςμοφ καταγράφει τουσ προςφζροντεσ ςε 
πρακτικό το οποίο υπογράφει. 

Κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ οι παρευριςκόμενοι λαμβάνουν γνϊςθ 
μόνο των ςυμμετεχόντων ςτο διαγωνιςμό. Πςοι από τουσ υποψιφιουσ αναδόχουσ 
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επικυμοφν, μποροφν να πλθροφορθκοφν το περιεχόμενο των άλλων προςφορϊν φςτερα από 
ςχετικι ειδοποίθςι τουσ από τθν αρμόδια επιτροπι. Θ εξζταςθ των αντιγράφων των 
προςφορϊν κα γίνει χωρίσ απομάκρυνςι τουσ από το χϊρο τθσ ανακζτουςασ αρχισ και χωρίσ 
να επιτρζπεται θ φωτοαντιγράφθςθ. 

 

ημείωςη: 

Θ αρμόδια επιτροπι ελζγχει τα οπτικά μζςα (CDs-DVDs) που περιζχουν τα θλεκτρονικά 
αρχεία των τεχνικϊν και των οικονομικϊν προςφορϊν αναφορικά με: 

• το κατά πόςον είναι αναγνϊςιμα και μθ επανεγγράψιμα. 

• οποιαδιποτε άλλθ παράλειψθ που υποπζςει ςτθν αντίλθψι τθσ. 

Σε περίπτωςθ που παρουςιαςτεί πρόβλθμα ςε κάποιο οπτικό μζςο (CD-DVD) αυτό 
επιςτρζφεται ςτον προςφζροντα που το προςκόμιςε, ο οποίοσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ 
να προςκομίςει νζο, ςφμφωνα με τισ προαναφερκείςεσ απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ, εντόσ δφο 
(2) θμερϊν από τθν με απόδειξθ παραλαβισ, ζγγραφθ ενθμζρωςθ του. 

 

4.2 ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΡΟΣΦΟΩΝ 

Για τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν που υποβλικθκαν κα ακολουκθκοφν τα ςτάδια και οι 
διαδικαςίεσ που περιγράφονται ςτθ ςυνζχεια: 

4.2.1 ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΘΣΘ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΟΣΦΟΩΝ 

Μετά τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν, θ επιτροπι αξιολόγθςθσ  του διαγωνιςμοφ ελζγχει 
τθν ορκότθτα και τθν πλθρότθτα των δικαιολογθτικϊν που ζχουν υποβλθκεί κακϊσ και των 
εγγυιςεων ςυμμετοχισ. Επίςθσ ς’ αυτό το ςτάδιο κρίνεται και θ ικανοποίθςθ των κριτθρίων 
τεχνικισ και χρθματοοικονομικισ ικανότθτασ των υποψθφίων (παρ. 2.2.2).  

Στθ ςυνζχεια θ επιτροπι αξιολόγθςθσ του διαγωνιςμοφ αξιολογεί τισ τεχνικζσ προςφορζσ, 
προκειμζνου να διαπιςτϊςει τον βακμό ςτον οποίο ανταποκρίνονται ςτισ απαιτιςεισ τθσ 
διακιρυξθσ. Θ βακμολόγθςθ των τεχνικϊν προςφορϊν κα γίνει ςφμφωνα με τον πίνακα 
κριτθρίων αξιολόγθςθσ, όπωσ αυτόσ παρουςιάηεται ςτθ ςυνζχεια. 

Πλα τα επιμζρουσ κριτιρια βακμολογοφνται αυτόνομα με βάςθ τουσ 100 βακμοφσ. 

Θ βακμολογία των επί μζρουσ κριτθρίων των προςφορϊν είναι 100 βακμοί για τισ 
περιπτϊςεισ που καλφπτονται όλεσ οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ. Θ βακμολογία αυτι  αυξάνεται 
ζωσ 110 βακμοφσ  όταν υπερκαλφπτονται οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ. 

Θ ςτακμιςμζνθ βακμολογία του κάκε κριτθρίου είναι το γινόμενο του επιμζρουσ ςυντελεςτι 
βαρφτθτασ του κριτθρίου επί τθ βακμολογία του και θ ςυνολικι βακμολογία τθσ κάκε 
προςφοράσ είναι το άκροιςμα των ςτακμιςμζνων βακμολογιϊν όλων των κριτθρίων. 

Θ επιτροπι αξιολόγθςθσ του διαγωνιςμοφ διαβιβάηει τα πρακτικά τθσ ςτο αρμόδιο όργανο 
του ΚΕ.ΕΛ.Ρ.ΝΟ. το οποίο αποφαίνεται ςχετικά και με μζριμνα τθσ γνωςτοποιείται ςτουσ 
υποψιφιουσ αναδόχουσ θ απόφαςθ τθσ. 
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4.2.2 ΡΙΝΑΚΑΣ ΚΙΤΘΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ 

Για τθν αξιολόγθςθ των τεχνικϊν προςφορϊν κα λθφκοφν υπόψθ τα παρακάτω κριτιρια με 
τουσ αντίςτοιχουσ ςυντελεςτζσ βαρφτθτασ: 

α/α Κριτήρια αξιολόγηςησ 
Συντελεςτήσ 

βαρφτητασ (%) 

ΚΑ_1.  Μεθοδολογική προςζγγιςη υλοποίηςησ υποζργου 70 

ΚΑ_1.1.  
Σαφινεια και πλθρότθτα τθσ δομισ τθσ τεχνικισ προςφοράσ. Κατανόθςθ 
των απαιτιςεων του υποζργου 

20 

ΚΑ_1.2.  
Τεκμθρίωςθ τθσ καταλλθλότθτασ και αξιοπιςτίασ τθσ προτεινόμενθσ 
μεκοδολογίασ και των μζςων για τθν υλοποίθςθ του υποζργου. 
Διαςφάλιςθ ποιότθτασ παρεχόμενων υπθρεςιϊν από τον ανάδοχο. 

20 

ΚΑ_1.3.  
Καταλλθλότθτα τθσ περιγραφισ, ανάλυςθσ και εξειδίκευςθσ των 
δραςτθριοτιτων και των παραδοτζων του υποζργου.  Σαφζσ και 
ρεαλιςτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ του υποζργου 

30 

ΚΑ_2.  
Ομάδα ζργου. Οργάνωςη υλοποίηςησ, λειτουργίασ και διοίκηςησ 
ζργου.  

30 

ΚΑ_2.1.  Σχιμα οργάνωςθσ και διοίκθςθσ του υποζργου. 15 

ΚΑ_2.2.  
Σφνκεςθ των ειδικοτιτων τθσ ομάδασ για τθν κάλυψθ του υποζργου. 
Εξειδίκευςθ, βακμόσ εμπλοκισ και ςυνολικι απαςχόλθςθ των μελϊν τθσ 
ομάδασ. 

15 

ΣΥΝΟΛΟ 100 

Ρίνακασ Α (Κριτιρια αξιολόγθςθσ τεχνικϊν προςφορϊν) 

 

4.2.3 ΕΡΕΞΘΓΘΣΘ ΚΙΤΘΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΘΣ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ 

Στον πίνακα που ακολουκεί εμφανίηονται παράγοντεσ (ςτοιχεία) τα οποία κα λθφκοφν υπόψθ 
κατά τθν βακμολόγθςθ των βαςικϊν κριτθρίων του πίνακα Α: 

 Επιμζρουσ ανάλυςη κριτηρίων αξιολόγηςησ 

ΚΑ_1  Μεθοδολογική προςζγγιςη υλοποίηςησ υποζργου 

ΚΑ_1.1. Σαφινεια και πλθρότθτα τθσ δομισ τθσ τεχνικισ προςφοράσ. Κατανόθςθ των απαιτιςεων 
του υποζργου 

 Στο κριτήριο αυτό θα αξιολογηθοφν: 

 Θ ςαφινεια και πλθρότθτα τθσ τεχνικισ προςφοράσ ςε ςχζςθ με τισ απαιτιςεισ τθσ 
διακιρυξθσ 

 Θ περιγραφι του περιβάλλοντοσ του υποζργου από τον προςφζροντα και ο τρόποσ 
τεκμθρίωςθσ τθσ κατανόθςθσ του και των απαιτιςεϊν του 

 Κάκε άλλο ςτοιχείο που ο προςφζρων παρουςιάηει ςτθν τεχνικι του προςφορά, το 
οποίο κατά τθν κρίςθ του ςυμβάλλει ςτθν αποςαφινιςθ και πλθρότθτα τθσ τεχνικισ 
προςφοράσ αλλά και ςτθν κατανόθςθ των απαιτιςεων του υποζργου 

ΚΑ_1.2. Τεκμθρίωςθ τθσ καταλλθλότθτασ και αξιοπιςτίασ τθσ προτεινόμενθσ μεκοδολογίασ και των 
μζςων για τθν υλοποίθςθ του υποζργου. Διαςφάλιςθ ποιότθτασ παρεχόμενων υπθρεςιϊν 
από τον ανάδοχο. 

 Στο κριτήριο αυτό θα αξιολογηθοφν : 

 Θ καταλλθλότθτα τθσ μεκοδολογίασ  υλοποίθςθσ του υποζργου 

 Θ μεκοδολογία και ο τρόποσ με τον οποίο ο προςφζρων ςκοπεφει να υλοποιιςει το 
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υποζργο 

 Θ μεκοδολογία και τα εργαλεία διαςφάλιςθσ ποιότθτασ του υποζργου που 
προτίκεται να ακολουκιςει ο προςφζρων. 
 

ΚΑ_1.3. Καταλλθλότθτα τθσ περιγραφισ, ανάλυςθσ και εξειδίκευςθσ των δραςτθριοτιτων και των 
παραδοτζων του υποζργου.  Σαφζσ και ρεαλιςτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ του 
υποζργου 

 Στο κριτήριο αυτό θα αξιολογηθοφν : 

 Θ καταλλθλότθτα τθσ περιγραφισ, ανάλυςθσ και εξειδίκευςθσ κακενόσ εκ των 
παραδοτζων κακϊσ και των επιμζρουσ δράςεων και ενεργειϊν που κα απαιτθκοφν 
για τθν υλοποίθςθ κακενόσ εξ’ αυτϊν 

 Θ ολοκλθρωμζνθ κάλυψθ του ςυνόλου των παραδοτζων και θ μεταξφ τουσ 
διάρκρωςθ για τθν επιτυχι κάλυψθ του ςυνόλου του υποζργου 

 Θ παρουςίαςθ του αναλυτικοφ χρονοδιαγράμματοσ υλοποίθςθσ του υποζργου και θ 
ρεαλιςτικι εκτίμθςθ των χρονικϊν και διαδικαςτικϊν αλλθλουχιϊν μεταξφ των 
επιμζρουσ εργαςιϊν. 

 

ΚΑ_2. Ομάδα ζργου. Οργάνωςη υλοποίηςησ, λειτουργίασ και διοίκηςησ υποζργου. 

ΚΑ_2.1. Σχιμα οργάνωςθσ και διοίκθςθσ του υποζργου. 

 Στο κριτήριο αυτό θα αξιολογηθοφν : 

 Θ προτεινόμενθ δομι τθσ ομάδασ ζργου και ο τρόποσ οργάνωςισ τθσ  

 Το προτεινόμενο ςχιμα διοίκθςθσ του υποζργου και οι τρόποι επικοινωνίασ 

ΚΑ_2.2. Σφνκεςθ των ειδικοτιτων τθσ ομάδασ για τθν κάλυψθ του υποζργου. Εξειδίκευςθ, βακμόσ 
εμπλοκισ και ςυνολικι απαςχόλθςθ των μελϊν τθσ ομάδασ. 

 Στο κριτήριο αυτό θα αξιολογηθοφν : 

 Τα προςόντα, θ επάρκεια και θ καταλλθλότθτα του υπεφκυνου και του αναπλθρωτι 
τθσ ομάδασ ζργου ςε ςυνδυαςμό με το βακμό εμπλοκισ τουσ (με βάςθ τουσ 
προςφερόμενουσ ανκρωπομινεσ, τθ ςυμμετοχι ςτισ επιμζρουσ εργαςίεσ κτλ.) 

 Τα προςόντα, θ επάρκεια και θ καταλλθλότθτα των ςτελεχϊν τθσ ομάδασ ζργου και 
του λοιποφ βοθκθτικοφ και υποςτθρικτικοφ προςωπικοφ ςε ςυνδυαςμό με το βακμό 
εμπλοκισ τουσ (με βάςθ τουσ προςφερόμενουσ ανκρωπομινεσ, τθ ςυμμετοχι ςτισ 
επιμζρουσ εργαςίεσ κτλ.) 

 Ο ςυνολικόσ χρόνοσ απαςχόλθςθσ τθσ ομάδασ για τθν υλοποίθςθ του υποζργου 

Πίνακασ Β (Παράγοντεσ που λαμβάνονται υπόψη για τη βαθμολόγηςη των κριτηρίων αξιολόγηςησ 
Τεχνικϊν προςφορϊν) 

 

4.2.4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ 

Οι οικονομικζσ προςφορζσ κα αποςφραγιςκοφν μετά τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ ζγκριςθσ τθσ 
διαδικαςίασ τεχνικισ αξιολόγθςθσ από τθν ανακζτουςα αρχι. 

Θ θμερομθνία, ο τόποσ και θ ϊρα που κα αποςφραγιςκοφν οι οικονομικζσ προςφορζσ κα 
γνωςτοποιθκεί, με απόφαςθ τθσ υπθρεςίασ που διενεργεί το διαγωνιςμό, που κα ςταλεί με 
φαξ ςτουσ προςφζροντεσ των οποίων οι προςφορζσ κρίκθκαν αποδεκτζσ και 
βακμολογικθκαν τεχνικά. 

Οι φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν, για όςεσ προςφορζσ δεν κρίκθκαν αποδεκτζσ κατά 
το προθγοφμενο ςτάδιο, επιςτρζφονται από τθν υπθρεςία διενζργειασ ςτουσ προςφζροντεσ, 
χωρίσ να ζχουν αποςφραγιςκεί. 

Θ αποςφράγιςθ των οικονομικϊν προςφορϊν κα πραγματοποιθκεί ςτο χϊρο διενζργειασ, 
τθν θμερομθνία και ϊρα που κα ορίηεται ςτθ ςχετικι απόφαςθ τθσ υπθρεςίασ που διενεργεί 
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το διαγωνιςμό, ενϊπιον των τυχόν παριςταμζνων εκπροςϊπων των υποψθφίων αναδόχων 
των οποίων οι οικονομικζσ προςφορζσ κα αποςφραγιςκοφν. 

Για τισ ανάγκεσ τθσ οικονομικισ αξιολόγθςθσ θ επιτροπι αξιολόγθςθσ του διαγωνιςμοφ κα 
ελζγξει το περιεχόμενο των οικονομικϊν προςφορϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει τον βακμό 
ςτον οποίο ανταποκρίνονται ςτισ απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ.  

Σε περίπτωςθ που θ οικονομικι προςφορά φαίνεται αςυνικιςτα χαμθλι τθσ 
προχπολογιςκείςασ αξίασ του υποζργου, κα ηθτείται από τον υποψιφιο ανάδοχο ζγγραφθ 
αιτιολόγθςθ τθσ ανάλυςθσ τθσ οικονομικισ του προςφοράσ ςφμφωνα με τα αναφερόμενα 
ςτο άρκρο 55 τθσ Οδθγίασ 2004/18. 

Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ οικονομικισ αξιολόγθςθσ, θ επιτροπι αξιολόγθςθσ του 
διαγωνιςμοφ κα κατατάξει τισ προςφορζσ ςε ςυγκριτικό πίνακα, κατά φκίνουςα ςειρά του 
τελικοφ βακμοφ χρθςιμοποιϊντασ τθ μζκοδο που περιγράφεται αναλυτικά παρακάτω. Στθ 
ςυνζχεια θ Ανακζτουςα Αρχι κατόπιν ειςθγιςεωσ τθσ επιτροπισ διενζργειασ διαγωνιςμοφ  
γνωςτοποιεί ςτουσ υποψιφιουσ αναδόχουσ τθν απόφαςι τθσ ςχετικά με τθν κατάταξθ των 
προςφορϊν. 

 

4.2.5 ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ ΡΟΣΦΟΩΝ 

Θ αξιολόγθςθ κα πραγματοποιθκεί με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από 
οικονομικι άποψθ προςφορά. Για τθν επιλογι τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι 
άποψθ προςφοράσ κα ακολουκθκεί θ παρακάτω διαδικαςία: 

 Ζλεγχοσ και αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ  

 Αξιολόγθςθ και βακμολόγθςθ των τεχνικϊν προςφορϊν για όςεσ προςφορζσ δεν 
ζχουν απορριφκεί κατά τον ζλεγχο και τθν αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν  

 Αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν για όςεσ προςφορζσ δεν ζχουν απορριφκεί 
ςε προθγοφμενο ςτάδιο τθσ αξιολόγθςθσ 

 Κατάταξθ των προςφορϊν για τθν τελικι επιλογι τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από 
οικονομικισ άποψθσ προςφοράσ με βάςθ τον ακόλουκο τφπο: 

Ki
Kii min*15,0

max
*85,0  

όπου: 

Βi θ ςυνολικι βακμολογία τθσ τεχνικισ προςφοράσ i 

Βmax θ ςυνολικι βακμολογία που ζλαβε θ καλφτερθ τεχνικι προςφορά  

Κi Το ςυνολικό κόςτοσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ) τθσ οικονομικισ προςφοράσ i 

Kmin Το ςυνολικό κόςτοσ τθσ οικονομικισ προςφοράσ με τθ μικρότερθ τιμι 
(ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ) 

Λi Συνολικι βακμολογία τθσ προςφοράσ, θ οποία ςτρογγυλοποιείται ςτα δφο δεκαδικά 

 

Επικρατζςτερη είναι η προςφορά με τη μεγαλφτερη ςυνολική βαθμολογία (Λi). 
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Σε κάκε ςτάδιο τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν θ αρμόδια επιτροπι ςυντάςςει πρακτικά 
ςτα οποία τεκμθριϊνει τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ των προςφορϊν και τθ βακμολόγθςθ 
των τεχνικϊν και οικονομικϊν προςφορϊν, τα οποία παραδίδει ςτο αρμόδιο όργανο τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ ςε δφο (2) αντίτυπα. 

Ο διαγωνιςμόσ κατακυρϊνεται ςτον υποψιφιο που ζχει υποβάλλει τθν πλζον ςυμφζρουςα 
από οικονομικι άποψθ προςφορά και αφοφ ζχει προθγθκεί θ διαδικαςία που αναφζρεται 
ςτθν παράγραφο 2.2.3 τθσ διακιρυξθσ. 

 

4.2.6 ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΘΣ  ΚΑΤΑΚΥΩΣΘΣ 

– ΟΛΟΚΛΘΩΣΘ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ 

Μετά τθν αξιολόγθςθ και τθν κατάταξθ των προςφορϊν και τθν ανάδειξθ αυτοφ ςτον οποίο 
πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ, ο προςφζρων ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ, 
εντόσ προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ς’ 
αυτόν, με βεβαίωςθ παραλαβισ ι ςφμφωνα με το Ν. 2672/1998 (Αϋ290), οφείλει να 
υποβάλει, ςε ςφραγιςμζνο φάκελο τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά που αναφζρονται ςτθν 
παράγραφο 2.2.3.1 (τθσ παροφςθσ. Ο φάκελοσ υποβάλλεται με τθ διαδικαςία που 
αναφζρεται ςτθν παράγραφο 2.2.3. 

Θ επιτροπι αξιολόγθςθσ του διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν αποςφράγιςθ του φακζλου των 
δικαιολογθτικϊν τθν θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται από τθν προαναφερόμενθ ζγγραφθ 
ειδοποίθςθ, μονογράφονται δε και ςφραγίηονται από τθν αρμόδια επιτροπι όλα τα 
πρωτότυπα ςτοιχεία του φακζλου κατά φφλλο. Πςοι δικαιοφνται να παρευρίςκονται ςτθ 
διαδικαςία αποςφράγιςθσ του φακζλου των δικαιολογθτικϊν λαμβάνουν γνϊςθ των 
δικαιολογθτικϊν που κατατζκθκαν.  

Θ επιτροπι ελζγχει τθν ορκότθτα και τθν πλθρότθτα των δικαιολογθτικϊν και των εγγράφων 
που υποβλικθκαν από τον προςφζροντα ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ και 
ςτθ ςυνζχεια διαβιβάηει το πρακτικό τθσ ςτο αρμόδιο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχιστο 
οποίο αποφαίνεται με ςχετικι του απόφαςθ και με μζριμνα του γνωςτοποιείται ςτουσ 
προςφζροντεσ θ απόφαςι του. 

Σε περίπτωςθ που ο προςφζρων ο οποίοσ προςφζρει τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι 
άποψθ προςφορά δεν προςκομίςει εγκαίρωσ και προςθκόντωσ ζνα ι περιςςότερα από τα 
ζγγραφα και δικαιολογθτικά που προβλζπονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1, θ κατακφρωςθ 
γίνεται ςτον προςφζροντα που προςφζρει τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από 
οικονομικι άποψθ προςφορά.  

Σε περίπτωςθ που και αυτόσ δεν προςκομίςει ζνα ι περιςςότερα από τα ζγγραφα και 
δικαιολογθτικά τα οποία απαιτοφνται κατά τα ανωτζρω, θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον 
προςφζροντα με τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά 
και οφτω κακ’ εξισ. Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν προςκομίςει, ςφμφωνα με τουσ 
όρουσ και τισ προχποκζςεισ των ανωτζρω, ζνα ι περιςςότερα από τα ζγγραφα και 
δικαιολογθτικά τα οποία απαιτοφνται, ο διαγωνιςμόσ ματαιϊνεται. 

Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ όταν ο προςφζρων υποβάλλει ψευδι ι ανακριβι υπεφκυνθ διλωςθ 
των περιπτϊςεων ΛΛ και ΛΛΛ τθσ &2.2.1 ι ο υπόχρεοσ προσ τοφτο προςφζρων δεν προςκομίςει 
εγκαίρωσ και προςθκόντωσ κατά το ςτάδιο τθσ κατακφρωςθσ ζνα ι περιςςότερα από τα 
ζγγραφα και δικαιολογθτικά τθσ παραγράφου §2.2.3.1., καταπίπτει υπζρ του δημοςίου η 
εγγφηςη ςυμμετοχήσ του. 
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Σε περίπτωςθ φπαρξθσ ενςτάςεων θ επιτροπι αξιολόγθςθσ ενςτάςεων αποφαίνεται για το 
παραδεκτό ι μθ αυτϊν και ειςθγείται για τισ νόμιμεσ ενζργειεσ. 

Για τα αποτελζςματα του ςταδίου  τθσ αξιολόγθςθσ των οικονομικϊν προςφορϊν και του 
ςταδίου του ελζγχου των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ του προςωρινοφ αναδόχου 
εκδίδεται μια ενιαία απόφαςθ του αρμοδίου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία 
γνωςτοποιείται ςε όλουσ τουσ υποψιφιουσ αναδόχουσ με μζριμνά τθσ 

 

4.3 ΑΡΟΙΨΘ ΡΟΣΦΟΩΝ 

Ρροςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτη ςε κάκε μία ι ςε περιςςότερεσ από τισ κάτωκι 
περιπτϊςεισ: 

1. Ζλλειψθ οποιουδιποτε δικαιολογθτικοφ τθσ παραγράφου 2.2.1 

2. Ζλλειψθ πλιρουσ και αιτιολογθμζνθσ τεκμθρίωςθσ τθσ κάλυψθσ των ελάχιςτων 

προχποκζςεων ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό (παράγραφοσ 2.2.2) 

3. Μθ ζγκαιρθ και προςικουςα προςκόμιςθ δικαιολογθτικϊν τθσ παραγράφου 2.2.3.1 

4. Ρροςφορά με χρόνο υλοποίθςθσ μεγαλφτερο από τον προβλεπόμενο ςτθ διακιρυξθ. 

5. Ρροςφορά που ορίηει χρόνο ιςχφοσ τθσ μικρότερο από τον ηθτοφμενο τθσ διακιρυξθσ. 

6. Ρροςφορά που είναι αόριςτθ και ανεπίδεκτθ εκτίμθςθσ ι είναι υπό αίρεςθ. 

7. Ρροςφορά που παρουςιάηει αποκλίςεισ από απαράβατουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ. 

8. Ρροςφορά ςτθν οποία δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι. 

9. Ρροςφορά που το ςυνολικό τθσ τίμθμα υπερβαίνει τθν προχπολογιςκείςα δαπάνθ 
του υποζργου. 

10. Αςυνικιςτα χαμθλι οικονομικι προςφορά τθσ προχπολογιςκείςασ αξίασ του 
υποζργου για το οποίο υποβάλλεται θ προςφορά. Στθν περίπτωςθ αυτι κα ηθτείται 
από τον υποψιφιο ανάδοχο ζγγραφθ αιτιολόγθςθ τθσ ανάλυςθσ τθσ οικονομικισ 
προςφοράσ. Εάν και μετά τθν παροχι τθσ ανωτζρω αιτιολόγθςθσ οι προςφερόμενεσ 
τιμζσ κρικοφν ωσ αςυνικιςτα χαμθλζσ θ προςφορά κα απορρίπτεται. 

11. Για οποιονδιποτε άλλο τυχόν λόγο που απορρζει από τθν παροφςα διακιρυξθ. 

 

Άρθρο 5. ΟΛΟΚΛΘΩΣΘ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

5.1 ΚΑΤΑΚΥΩΣΘ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Θ ανακοίνωςθ τθσ κατακφρωςθσ του διαγωνιςμοφ γίνεται εγγράφωσ προσ τον επιλεγζντα από 
τθν ανακζτουςα αρχι. 

 

5.1.1 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΤΑΚΥΩΣΘΣ ΜΕΟΥΣ ΥΡΟΕΓΟΥ 

Θ ανακζτουςα αρχι, μετά από ςχετικι γνωμοδότθςθ τθσ επιτροπισ αξιολόγθςθσ των 
αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ, διατθρεί το δικαίωμα κατακφρωςθσ του αποτελζςματοσ 
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του διαγωνιςμοφ για μζροσ των υπό προμικεια υπθρεςιϊν, που ςε καμία περίπτωςθ δεν κα 
αναλογεί ςε ποςοςτό μικρότερο του 50% του ςυνολικά προβλεπόμενου ςτθ διακιρυξθ, μετά 
τθν ςφμφωνθ γνϊμθ του αναδόχου. 

 

5.1.2 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΤΑΙΩΣΘΣ 

Θ ανακζτουςα αρχι, μετά από ςχετικι γνωμοδότθςθ τθσ επιτροπισ αξιολόγθςθσ του 
διαγωνιςμοφ, διατθρεί το δικαίωμα: 

α. να αποφαςίςει τθ ματαίωςθ, ακφρωςθ ι διακοπι του διαγωνιςμοφ 

β. να αποφαςίςει τθ ματαίωςθ του διαγωνιςμοφ και τθν επανάλθψι του με τροποποίθςθ ι 
μθ των όρων και των προδιαγραφϊν τθσ διακιρυξθσ 

γ. να αποφαςίςει τθ ματαίωςθ του διαγωνιςμοφ και να προςφφγει ςτθ διαδικαςία τθσ 
διαπραγμάτευςθσ, εφ’ όςον ιςχφουν οι προχποκζςεισ που προβλζπονται ςτισ κείμενεσ 
διατάξεισ περί δθμοςίων ςυμβάςεων. 

Σε περίπτωςθ ματαίωςθσ του διαγωνιςμοφ, οι προςφζροντεσ δεν κα ζχουν δικαίωμα 
αποηθμίωςθσ για οποιοδιποτε λόγο. 

 

5.2 ΚΑΤΑΤΙΣΘ ΚΑΙ ΥΡΟΓΑΦΘ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

Θ ανακοίνωςθ τθσ κατακφρωςθσ του διαγωνιςμοφ γίνεται εγγράφωσ προσ τον επιλεγζντα από 
τθν ανακζτουςα αρχι.  

Μετά τθν ανακοίνωςθ τθσ κατακφρωςθσ καταρτίηεται θ ςχετικι ςφμβαςθ θ οποία ρυκμίηει 
όλεσ τισ λεπτομζρειεσ για τθν εφαρμογι τθσ κατακφρωςθσ.  

Θ ςφμβαςθ καταρτίηεται αναλογικά ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτα άρκρα 23 & 24 του Ρ.Δ. 
118/2007. Τυχόν υποβολι ςχεδίων ςφμβαςθσ από τουσ υποψθφίουσ μαηί με τισ προςφορζσ 
τουσ, δε δθμιουργεί καμία δζςμευςθ για τθν ανακζτουςα αρχι. 

Θ ςφμβαςθ που περιλαμβάνει λεπτομερϊσ όλουσ τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ για τθν 
υλοποίθςθ του υποζργου κακϊσ και τα δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ των ςυμβαλλόμενων 
μερϊν καταρτίηεται με βάςθ τθν κατακφρωςθ, τθν προςφορά, τθ διακιρυξθ και το Τεχνικό 
Δελτίο Ρροτεινόμενθσ Ρράξθσ, κατά φκίνουςα ςειρά ιεραρχίασ και κατιςχφει αυτϊν πλθν 
καταδιλων ςφαλμάτων ι παραδρομϊν. 

Για τισ ανάγκεσ κατάρτιςθσ των ειδικϊν όρων και λεπτομερειϊν τθσ ςφμβαςθσ, ο υποψιφιοσ 
ανάδοχοσ κα ςυνεργαςτεί με τθν ανακζτουςα αρχι. 

Σε περίπτωςθ που πικανολογείται ότι κατά το χρονικό διάςτθμα κατάρτιςθσ του τελικοφ 
κειμζνου τθσ ςφμβαςθσ κα λιξει θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ ι τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, ο 
υποψιφιοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν ζγκαιρθ παράταςθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του 
κατά τον εκτιμοφμενο για τθν ολοκλιρωςθ του κειμζνου τθσ ςφμβαςθσ απαιτοφμενο χρόνο 
και τθν παράταςθ, για τον ίδιο χρόνο, τθσ ιςχφοσ τθσ εγγυθτικισ ςυμμετοχισ. 

Μετά τθν ολοκλιρωςθ του εγγράφου τθσ ςφμβαςθσ και μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δζκα (10) 

θμερϊν από τθν ανακοίνωςθ τθσ κατακφρωςθσ, ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να 

προςζλκει για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, προςκομίηοντασ τα προβλεπόμενα παραςτατικά 

και εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ. Ο ανάδοχοσ μπορεί να 

προςζλκει για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ το αργότερο μζςα ςε δεκαπζντε (15) θμζρεσ από 
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τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ ανακοίνωςθσ. Στθν περίπτωςθ όμωσ αυτι ο χρόνοσ 

παράδοςθσ των παραδοτζων αρχίηει να υπολογίηεται μετά από δζκα (10) θμζρεσ από τθν 

θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ ανακοίνωςθσ. Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει 

να υπογράψει τθ ςφμβαςθ, θ υπθρεςία επιβάλλει τισ προβλεπόμενεσ ςτισ κείμενεσ διατάξεισ 

κυρϊςεισ.  

Θ ςφμβαςθ κα καταρτιςτεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα με βάςθ τουσ όρουσ που περιλαμβάνονται 
ςτθ διακιρυξθ και τθν προςφορά του υποψιφιου αναδόχου, κα διζπεται από το ελλθνικό 
δίκαιο και δεν μπορεί να περιζχει όρουσ αντίκετουσ προσ το περιεχόμενο τθσ παροφςασ.  

Επίςθσ επίςθμθ γλϊςςα κατά τθν εφαρμογι τθσ ςφμβαςθσ κα είναι θ ελλθνικι. Το ςφνολο 
των εγγράφων που απορρζουν από τθ ςφμβαςθ (εκκζςεισ, αναλφςεισ, κλπ.) κα ςυντάςςονται 
ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Εάν υπάρξει κόςτοσ μεταφράςεων εγγράφων του αναδόχου, το 
κόςτοσ αυτό κα βαρφνει τον ανάδοχο. 

 

Άρθρο 6. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

 

6.1 ΕΦΑΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Θ ςφμβαςθ διζπεται από το ελλθνικό δίκαιο. Σε περίπτωςθ διαφορϊν ςχετικά με τθν 
ερμθνεία ι τθν εκτζλεςθ ι τθν εφαρμογι τθσ ςφμβαςθσ ι εξ' αφορμισ τθσ, θ ανακζτουςα 
αρχι και ο ανάδοχοσ καταβάλλουν κάκε προςπάκεια για τθ φιλικι επίλυςι τουσ, ςφμφωνα 
με τουσ κανόνεσ τθσ καλισ πίςτθσ και των χρθςτϊν ςυναλλακτικϊν θκϊν. Για κάκε διαφορά 
που δεν είναι δυνατό να επιλυκεί ςφμφωνα με τα παραπάνω οριηόμενα, αρμόδια κα είναι τα 
δικαςτιρια που εδρεφουν ςτθν Ακινα. 

 

6.2 ΕΓΓΥΘΣΕΙΣ 

Οι εγγυιςεισ που αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα ι άλλα 
νομικά πρόςωπα που λειτουργοφν νόμιμα ςτθν Ελλάδα, ςε άλλο κράτοσ - μζλοσ τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ) ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (ΕΟΧ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που 
ζχουν υπογράψει τθ Συμφωνία Δθμοςίων Συμβάςεων του Ραγκόςμιου Οργανιςμοφ 
Εμπορίου, θ οποία κυρϊκθκε με το νόμο 2513/1997 και ζχουν, ςφμφωνα με τθν νομοκεςία 
των κρατϊν αυτϊν, αυτό το δικαίωμα. 

Εγγυιςεισ που εκδίδονται ςε άλλο κράτοσ εκτόσ τθσ Ελλάδασ, κα ςυνοδεφονται υποχρεωτικά 
από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Οι εγγυιςεισ πρζπει να ςυνταχκοφν ςφμφωνα με τα αντίςτοιχα υποδείγματα του 
Ραραρτιματοσ Λ τθσ παροφςασ. 

Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ εταιρειϊν οι εγγυιςεισ περιλαμβάνουν και τον όρο 
ότι θ εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των μελϊν τθσ ζνωςθσ ι τθσ κοινοπραξίασ. 

Κατά τα λοιπά, ςχετικά με τισ εγγυιςεισ, ιςχφουν αναλογικά τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 25 
του Ρ.Δ.(118/07) 
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6.2.1 ΕΓΓΥΘΣΘ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

Κάκε προςφορά αυτϊν που ςυμμετζχουν ςτο διαγωνιςμό πρζπει υποχρεωτικά και επί ποινι 
αποκλειςμοφ να ςυνοδεφεται από εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ τθσ οποίασ το ποςό κα 
πρζπει να καλφπτει ςε € (ΕΥΩ) ποςοςτό 5% τθσ ςυνολικισ προχπολογιςκείςασ αξίασ 
(ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α.). Συγκεκριμζνα το φψοσ τθσ εγγυθτικισ ςυμμετοχισ είναι:  
4.501,70 € (ΕΥΩ). 

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει για τουλάχιςτον ζνα μινα (1) μετά τθ λιξθ του 
χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ. 

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο μετά τθν κατάκεςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ 
εκτζλεςθσ και εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ενϊ ςτουσ λοιποφσ 
προςφζροντεσ μζςα ςε πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ από τθν  θμερομθνία ανακοίνωςθσ  τθσ 
κατακφρωςθσ προσ τον ανάδοχο. 

 

6.2.2 ΕΓΓΥΘΣΘ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΟΥ ΥΡΟΕΓΟΥ 

Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ, το αργότερο κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, να 
κατακζςει εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ, το φψοσ τθσ οποίασ αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 
10% του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ τιμιματοσ που προςζφερε για το υποζργο, μθ 
ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ  επιςτρζφεται μετά τθν οριςτικι (ποςοτικι και 
ποιοτικι) παραλαβι του υποζργου και φςτερα από τθν εκκακάριςθ τυχόν απαιτιςεων από 
τουσ δφο ςυμβαλλομζνουσ. Σε περίπτωςθ που θ παράδοςθ γίνεται, ςφμφωνα με τθ ςφμβαςθ, 
τμθματικά, θ εγγφθςθ αποδεςμεφεται ςταδιακά, κατά ποςόν που αναλογεί ςτθν αξία του 
μζρουσ τθσ ποςότθτασ που παραλιφκθκε οριςτικά. Επιςθμαίνεται ότι ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ 
εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ τθσ προσ υπογραφι ςφμβαςθσ πρζπει να είναι 
αορίςτου χρόνου, δθλαδι κα ιςχφει μζχρι επιςτροφισ τθσ ςτθν τράπεηα. 

Σε περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ αρνθκεί να υπογράψει εμπρόκεςμα τθ ςφμβαςθ ι να 
κατακζςει εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο παρόν τεφχοσ, 
ι να εκπλθρϊςει εμπρόκεςμα οποιαδιποτε άλλθ υποχρζωςι του, που απορρζει από τθ 
ςυμμετοχι του ςτο διαγωνιςμό, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, οπότε θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ 
καταπίπτει αυτοδικαίωσ υπζρ του δθμοςίου. Στθν περίπτωςθ αυτι ο ςυγκεκριμζνοσ 
διαγωνιηόμενοσ βαρφνεται και με τα ζξοδα διενζργειασ νζου διαγωνιςμοφ και γίνεται 
καταλογιςμόσ ςε βάροσ του αρνθκζντοσ να υπογράψει υποψθφίου, τθσ οικονομικισ 
διαφοράσ που τυχόν προκφπτει εάν τελικά θ ανακζτουςα αρχι προκρίνει αυτι τθ λφςθ. 

 

6.3 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΡΑΑΛΑΒΘΣ ΥΡΟΕΓΟΥ 

6.3.1 ΧΟΝΟΔΙΑΓΑΜΜΑ ΥΛΟΡΟΙΘΣΘΣ 

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ κα γίνει ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτα αντίςτοιχα κεφάλαια 
τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ του υποζργου παρουςιάηεται ςτο Μζροσ Β. «Τεχνικι 
Ρεριγραφι» τθσ παροφςασ. Ρριν τθν ζναρξθ υλοποίθςθσ του υποζργου ο ανάδοχοσ ςε 
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ςυνεργαςία με τθν ανακζτουςα αρχι κα οριςτικοποιιςει και κα υποβάλει για ζγκριςθ το 
οριςτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ του υποζργου. 

Θ παροχι επιμζρουσ υπθρεςιϊν από τον ανάδοχο είναι δυνατό να μεταβάλλεται χρονικά, 
μετά από κοινι ςυμφωνία με τθν ανακζτουςα αρχι και υπό τθν προχπόκεςθ ότι δεν 
μεταβάλλεται το ςυνολικό χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ του υποζργου. 

 

6.3.2 ΜΕΤΑΘΕΣΘ ΧΟΝΟΔΙΑΓΑΜΜΑΤΟΣ 

Θ ανακζτουςα αρχι διατθρεί μονομερϊσ το δικαίωμα μετάκεςθσ του χρονοδιαγράμματοσ 
υλοποίθςθσ του υποζργου ι επί μζρουσ προβλεπόμενων χρονικϊν ςθμείων ι 
δραςτθριοτιτων του χρονοδιαγράμματοσ, εάν κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται. Στισ περιπτϊςεισ 
αυτζσ ενθμερϊνει εγκαίρωσ τον ανάδοχο για τθν διαφοροποίθςθ του χρονοδιαγράμματοσ ωσ 
προσ τθ ςυγκεκριμζνθ δραςτθριότθτα ςφμφωνα με το άρκρο 26 του ΡΔ118/2007. 

Ο ανάδοχοσ δικαιοφται να ηθτιςει μετάκεςθ τθσ προκεςμίασ εκτζλεςθσ ςτθν περίπτωςθ που 
θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ι επί μζρουσ δραςτθριοτιτων τθσ κακυςτερεί ι πρόκειται να 
κακυςτεριςει για λόγουσ που δεν ανάγονται ςε περιοχζσ ευκφνθσ του ι για λόγουσ ανωτζρασ 
βίασ. Στθν περίπτωςθ αυτι ο ανάδοχοσ ςυνυποβάλλει πλιρθ και λεπτομερι ςτοιχεία για τθν 
τεκμθρίωςθ του αιτιματόσ του και το αίτθμα εξετάηεται από τθν ανακζτουςα αρχι θ οποία 
αποφαςίηει ςχετικά και ειδοποιεί γραπτϊσ τον ανάδοχο. 

 

6.3.3 ΤΟΡΟΣ – ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ-ΡΑΑΛΑΒΘΣ 

Για τθν παράδοςθ και παραλαβι του υποζργου του αναδόχου ιςχφουν τα εξισ: 

1. Ο τόποσ παροχισ των υπθρεςιϊν του αναδόχου κα γίνει ςτουσ τόπουσ που ορίηονται από 
τθν περιγραφι του υποζργου (Μζροσ Βϋ τθσ παροφςασ). 

2. Θ παραλαβι του υποζργου κα γίνει από τθν επιτροπι παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ 
που κα ςυςτακεί με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Οι παραλαβζσ του υποζργου 
προςδιορίηονται από τισ επιμζρουσ προβλεπόμενεσ παραδόςεισ των υπθρεςιϊν, 
ςφμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίθςισ του.  

3. Ο ανάδοχοσ ς' αυτό το διάςτθμα πρζπει να παράςχει κάκε δυνατι πλθροφορία ι 
διευκρίνιςθ και να διευκολφνει με κάκε τρόπο το ζργο τθσ επιτροπισ παρακολοφκθςθσ 
και παραλαβισ. 

4. Θ επιτροπι παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ μπορεί να διενεργεί απροειδοποίθτουσ 
δειγματολθπτικοφσ ελζγχουσ επί του ςυνόλου του υποζργου ι μζρουσ αυτοφ ςε 
οποιαδιποτε χρονικι ςτιγμι ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ που εκτελείται. 

5. Θ διαδικαςία των παραλαβϊν περιλαμβάνει τα ακόλουκα ςτάδια: 

(α) Ο ανάδοχοσ φροντίηει να ενθμερϊνει εγγράφωσ ζγκαιρα τθν επιτροπι 
παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ για κάκε παράδοςι του. 

(β) Σε περίπτωςθ που θ επιτροπι παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ διαπιςτϊςει 
ατζλειεσ, ελλείψεισ ι παρεκκλίςεισ από τισ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ τισ γνωςτοποιεί 
εγγράφωσ ςτον ανάδοχο υποδεικνφοντασ τισ απαιτοφμενεσ διορκϊςεισ. Θ επιτροπι 
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παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ εγκρίνει ι απορρίπτει το παραδοτζο (τμιμα ι όλο) 
ςυντάςςοντασ ςχετικό πρακτικό κατάλλθλα αιτιολογθμζνο. 

(γ) Ο ανάδοχοσ οφείλει να ςυμμορφωκεί άμεςα προσ τισ υποδείξεισ τθσ επιτροπισ 
παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ.  

(δ) Θ επιτροπι παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ προβαίνει ςε επανζλεγχο για να 
διαπιςτϊςει αν πραγματοποιικθκαν οι υποδείξεισ τθσ. Εάν ο ανάδοχοσ δεν 
ςυμμορφωκεί προσ τισ υποδείξεισ τθσ επιτροπισ παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ, 
τότε θ επιτροπι γνωςτοποιεί τθν κατάςταςθ ςτθν ανακζτουςα αρχι, προτείνοντασ 
και τυχόν κυρϊςεισ που πρζπει να του επιβλθκοφν. 

- Αν οι προβλεπόμενεσ υπθρεςίεσ του υποζργου δεν παραδοκοφν, με υπαιτιότθτα του 
αναδόχου, ςφμφωνα με τουσ ςυμβατικοφσ όρουσ, τότε ο ανάδοχοσ, κατά τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 32 του ΡΔ 118/2007, όπωσ αυτό ιςχφει, υποχρεοφται να 
καταβάλλει ωσ ποινικι ριτρα ποςοςτό μζχρι δζκα επί τοισ εκατό (10%) τθσ 
ςυμβατικισ αξίασ τθσ υπθρεςίασ που δεν παραδόκθκε ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα 
από τθ ςφμβαςθ. Στον τελικό κακοριςμό του προαναφερόμενου ποςοςτοφ, θ 
ανακζτουςα αρχι κα λάβει υπόψθ τθσ το βακμό παρζκκλιςθσ τθσ παραςχεκείςασ 
υπθρεςίασ από τισ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ και τισ επιπτϊςεισ που οι παρεκκλίςεισ 
αυτζσ επζφεραν ςτθ ςυνολικι υλοποίθςθ του υποζργου.  

- Οι ριτρεσ κα περιζχονται ςτθ ςφμβαςθ και κα επιβάλλονται με απόφαςθ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ.  

- Θ ανακζτουςα αρχι ζχει το δικαίωμα να κθρφξει ζκπτωτο τον ανάδοχο αν δεν 
εκπλθρϊνει ι εκπλθρϊνει πλθμμελϊσ τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι παραβιάηει 
ουςιϊδθ όρο τθσ ςφμβαςθσ που κα υπογραφεί, χωρίσ να καταβάλλει οποιαδιποτε 
αποηθμίωςθ, αναλογικά εφαρμοηόμενο το άρκρο 34  του Κανονιςμοφ Ρρομθκειϊν 
Δθμοςίου (Ρ.Δ. 118/07). 

6. Σε περίπτωςθ ζνωςθσ/κοινοπραξίασ οι ωσ ανωτζρω ποινικζσ ριτρεσ και τόκοι 
επιβάλλονται αναλογικά ςε όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ/κοινοπραξίασ. Σε περίπτωςθ 
ζκπτωςθσ του αναδόχου θ ανακζτουςα αρχι δικαιοφται, κατά τθν κρίςθ τθσ, να κρατιςει 
μζροσ ι το ςφνολο των παραδοτζων, καταβάλλοντασ το αναλογοφν ςυμβατικό τίμθμα. 

7. Θ οριςτικι παραλαβι κα γίνει, εντόσ ενόσ (1) μθνόσ από τθν ολοκλιρωςθ τθσ τελευταίασ 
φάςθσ του υποζργου από τθν αρμόδια επιτροπι παραλαβισ του υποζργου και μετά τθν 
υποβολι από τον ανάδοχο ςυνολικισ απολογιςτικισ ζκκεςθσ για τθν υλοποίθςθ του 
υποζργου. 

 

 

6.4 ΤΟΡΟΣ ΡΛΘΩΜΘΣ - ΚΑΤΘΣΕΙΣ 

Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ του υποζργου κα πραγματοποιθκεί ωσ εξισ: 

 
1. Καταβολι ποςοςτοφ 80% του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ τιμιματοσ με ΦΡΑ, μετά τθν 

επιτυχι ολοκλιρωςθ και παραλαβι των υπθρεςιϊν διαμονισ, μετακίνθςθσ, μίςκωςθσ 
αικουςϊν - οπτικοακουςτικοφ εξοπλιςμοφ, catering και δθμοςιότθτασ & υποςτιριξθσ 
θμερίδων (μόνο για τθν θμερίδα) ςτο πλαίςιο διοργάνωςθσ: 

a. Των 2 θμερίδων τθσ πράξθσ (μια για τουσ ςυμμετζχοντεσ ιατροφσ τθσ Β. 
Ελλάδοσ και μια για τουσ ςυμμετζχοντεσ ιατροφσ τθσ Ν. Ελλάδοσ) 
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b. Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ πρϊτθσ ςυνάντθςθσ τθσ διεπιςτθμονικισ 
ςυντονιςτικισ επιτροπισ του ζργου.  
 

2. Καταβολι  ποςοςτοφ 15% του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ τιμιματοσ με ΦΡΑ, μετά τθν 
επιτυχι ολοκλιρωςθ και παραλαβι των υπθρεςιϊν διαμονισ, μετακίνθςθσ, μίςκωςθσ 
αίκουςασ - οπτικοακουςτικοφ εξοπλιςμοφ, catering και δθμοςιότθτασ & υποςτιριξθσ 
θμερίδων ςτο πλαίςιο διοργάνωςθσ: 

a. Του ςυνεδρίου ςτο τζλοσ του ζργου ςτο οποίο κα ςυμμετζχουν όλοι οι φορείσ 
τθσ παροφςασ πράξθσ.  

b. Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ δεφτερθσ ςυνάντθςθσ τθσ διεπιςτθμονικισ 
ςυντονιςτικισ επιτροπισ του ζργου. 
 

3. Καταβολι ποςοςτοφ 5% του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ τιμιματοσ με ΦΡΑ, μετά τθν επιτυχι 
ολοκλιρωςθ και παραλαβι των υπθρεςιϊν διαμονισ και μετακίνθςθσ, ςτο πλαίςιο 
διάχυςθσ των αποτελεςμάτων τθσ πράξθσ. Οι υπθρεςίεσ αφοροφν: 

a. Συμμετοχι ςε 2 διεκνι/εισ ςυνζδρια/ςυναντιςεισ εντόσ τθσ Ευρϊπθσ 
b. Συμμετοχι ςε 3 ςυνζδρια/ςυναντιςεισ του εςωτερικοφ  

 

Πλεσ οι πλθρωμζσ κα γίνονται ςε ευρϊ με τθν προςκόμιςθ των νομίμων δικαιολογθτικϊν που 
προβλζπονται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ κατά το χρόνο πλθρωμισ και ςε χρόνο 
προςδιοριηόμενο από τθν αναγκαία διοικθτικι διαδικαςία για ζκδοςθ των ςχετικϊν 
χρθματικϊν ενταλμάτων και ςφμφωνα με την χρηματοροή του εν λόγω ζργου από το 
αρμόδιο Υπουργείο  

 

6.5 ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΥΘΥΝΘ 

Ο ανάδοχοσ εγγυάται προσ τθν ανακζτουςα αρχι ότι το υποζργο που ζχει αναλάβει κα 
εκτελεςκεί ςφμφωνα με τουσ όρουσ και προχποκζςεισ τθσ ςφμβαςθσ, κα ανταποκρίνεται ςτισ 
προδιαγραφζσ, αποτελζςματα και ιδιότθτεσ όπωσ αυτζσ προδιαγράφονται ςτθ διακιρυξθ ι 
επιτρζπεται να προδιαγραφοφν από τθν ανακζτουςα αρχι κατά τθν εκτζλεςθ του υποζργου. 

 

6.6 ΤΟΡΟΡΟΙΘΣΘ ΣΥΜΒΑΣΘΣ ΡΑΟΧΘΣ ΥΡΘΕΣΙΩΝ 

Θ ςφμβαςθ τροποποιείται όταν ςυμφωνιςουν, εγγράφωσ, προσ τοφτο, τα δφο ςυμβαλλόμενα 
μζρθ, με τθν εξαςφάλιςθ των κατά περίπτωςθ απαιτοφμενων εγκρίςεων και ειδικότερα θ 
ζγκριςθ τθσ αρμόδια υπθρεςίασ (ΕΥΤΥΚΑ) τόςο ωσ προσ το φυςικό αντικείμενο, όςο και ωσ 
προσ το οικονομικό αντικείμενο  

 

6.7 ΕΚΧΩΘΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ 

Ο ανάδοχοσ δεν δικαιοφται να μεταβιβάςει ι να εκχωριςει τθ ςφμβαςθ ι μζροσ αυτισ ι τισ 
εξ’ αυτισ πθγάηουςεσ υποχρεϊςεισ του χωρίσ τθν ζγγραφθ ςυναίνεςθ τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ. Κατ’ εξαίρεςθ ο ανάδοχοσ δικαιοφται να εκχωριςει, χωρίσ ζγκριςθ, τισ απαιτιςεισ του 
ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ για τθν καταβολι ςυμβατικοφ τιμιματοσ, με βάςθ τουσ όρουσ 
τθσ ςφμβαςθσ, ςε τράπεηα τθσ επιλογισ του που λειτουργεί νόμιμα ςτθν Ελλάδα. 



 

ΚΕΝΤΟ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΡΟΛΘΨΘΣ 
ΝΟΣΘΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Ρ.ΝΟ.) 

 

 

Σελίδα 45 από 73 
 

Θ ανακζτουςα αρχι δφναται να εγκρίνει αίτθμα του αναδόχου για μεταβίβαςθ ι εκχϊρθςθ 
μόνο ςτθν περίπτωςθ που εκείνοσ που τον υποκακιςτά ανταποκρίνεται ςτα κριτιρια επιλογισ 
που ίςχυςαν για τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ υποκατάςταςθσ ο ανάδοχοσ δεν 
απαλλάςςεται από τισ υποχρεϊςεισ του ςχετικά με το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που ζχει ιδθ 
εκτελεςκεί ι το τμιμα που δεν εκχωρικθκε. 

Εάν το ςυμβατικό τίμθμα εκχωρθκεί εν όλω ι εν μζρει ςε τράπεηα, κατά τα ωσ άνω, ςε 
περίπτωςθ που, για λόγουσ που άπτονται ςτισ ςυμβατικζσ ςχζςεισ μεταξφ των 
ςυμβαλλομζνων μερϊν, δεν προκφψει εν όλω ι εν μζρει υπζρ τθσ τράπεηασ το εκχωροφμενο 
τίμθμα (ενδεικτικά αναφζρονται ζκπτωςθ αναδόχου, απομείωςθ ςυμβατικοφ τιμιματοσ, 
αναςτολι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, διακοπι ςφμβαςθσ, καταλογιςμόσ ρθτρϊν, ςυμβιβαςμόσ 
κλπ.) θ ανακζτουςα αρχι δεν ζχει καμία ευκφνθ ζναντι τθσ εκδοχζωσ τράπεηασ. 

 

6.8 ΥΡΕΓΟΛΑΒΙΑ 

Ο ανάδοχοσ, για τθν υλοποίθςθ του υποζργου, κα χρθςιμοποιιςει τουσ υπεργολάβουσ που 
ζχει προςδιορίςει ςτθν προςφορά του, για το κατά περίπτωςθ αναφερόμενο ςτθν προςφορά 
του τμιμα του υποζργου. 

Οι υπεργολάβοι δεν αποκτοφν οποιαδιποτε ςυμβατικι ςχζςθ με τθν ανακζτουςα αρχι. 

Ο ανάδοχοσ ευκφνεται για τισ πράξεισ, παραλείψεισ και αμζλειεσ των υπεργολάβων και των 
εκπροςϊπων ι των υπαλλιλων τουσ, όπωσ ακριβϊσ και για τισ πράξεισ, παραλείψεισ ι 
αμζλειεσ του ιδίου, των εκπροςϊπων ι των υπαλλιλων του. 

Ο ανάδοχοσ δικαιοφται να αντικαταςτιςει υπεργολάβο ςε περίπτωςθ διακοπισ τθσ 
ςυνεργαςίασ του με αυτόν ι να χρθςιμοποιιςει και άλλον υπεργολάβο, μόνο εφ’ όςον ο νζοσ 
υπεργολάβοσ ανταποκρίνεται ςτα αντίςτοιχα κριτιρια επιλογισ που ίςχυςαν για τθν ανάκεςθ 
τθσ ςφμβαςθσ. 

Ρροκειμζνου να ςυνάψει νζα υπεργολαβία, ο ανάδοχοσ απαιτείται να ζχει τθ γραπτι άδεια 
τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Τα τμιματα τα οποία καλφπτει θ υπεργολαβία, κακϊσ και θ 
ταυτότθτα του υπεργολάβου κοινοποιοφνται ςτθν ανακζτουςα αρχι, μαηί με ζγγραφθ 
τεκμθρίωςθ του αναδόχου από τθν οποία πρζπει να προκφπτει ότι ο υπεργολάβοσ 
ανταποκρίνεται ςτα αντίςτοιχα κριτιρια επιλογισ που ίςχυςαν για τθν ανάκεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ. 

Θ ανακζτουςα αρχι δικαιοφται να ηθτιςει από τον ανάδοχο τθν αντικατάςταςθ υπεργολάβου 
ι φυςικοφ προςϊπου εμπλεκομζνου ςτθν εκτζλεςθ του υποζργου που, κατά τθν βάςιμθ και 
αιτιολογθμζνθ κρίςθ τθσ, δεν ανταποκρίνεται ςτισ απαιτιςεισ του υποζργου, ο δε ανάδοχοσ 
υποχρεοφται ςτθν περίπτωςθ αυτι να ανταποκρικεί ςτθν απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ 
ςε εφλογο χρονικό διάςτθμα που κα ςυμφωνθκεί από κοινοφ ότι απαιτείται για τθν εξεφρεςθ 
αντικαταςτάτθ. 

Σε κάκε περίπτωςθ, τθν πλιρθ ευκφνθ για τθν ολοκλιρωςθ του υποζργου φζρει 
αποκλειςτικά ο ανάδοχοσ. 

 

6.9 ΗΘΤΘΜΑΤΑ ΚΥΙΟΤΘΤΑΣ ΚΑΙ ΡΝΕΥΜΑΤΙΚΘΣ ΙΔΙΟΚΤΘΣΙΑΣ 

Πλεσ οι εκκζςεισ και τα ςυναφι ςτοιχεία, όπωσ διαγράμματα, ςχζδια, προδιαγραφζσ, πλάνα, 
ςτατιςτικά ςτοιχεία, υπολογιςμοί και κάκε άλλο ςχετικό ζγγραφο ι υλικό που αποκτάται, 
ςυγκεντρϊνεται ι καταρτίηεται από τον ανάδοχο κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ είναι 
εμπιςτευτικά και ανικουν ςτθν απόλυτθ ιδιοκτθςία τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ οποία ζχει το 
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δικαίωμα να τα επαναχρθςιμοποιιςει ελεφκερα. Πλο το υλικό που παράγεται παραδίδεται 
ςτθν ανακζτουςα αρχι από τον ανάδοχο κατά τθ διάρκεια υλοποίθςθσ του υποζργου 
ςφμφωνα με το ςυμβατικό χρονοδιάγραμμά του αλλά και κατά τον κακ’ οιονδιποτε τρόπο 
λιξθσ ι λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

Τα ςχετικά πνευματικά και ςυγγενικά δικαιϊματα ρθτϊσ εκχωροφνται ςτο ΚΕ.ΕΛ.Ρ.ΝΟ χωρίσ 
τθν καταβολι πρόςκετθσ αμοιβισ πζραν τθσ προβλεπόμενθσ ςτθ ςχετικι ςφμβαςθ.  

Σε περίπτωςθ άςκθςθσ αγωγισ ι ενδίκου μζςου κατά του ΚΕ.ΕΛ.Ρ.ΝΟ από τρίτο για 
οποιοδιποτε κζμα ςχετικά με τα πνευματικά δικαιϊματα των παραδοτζων του υποζργου ι 
των δθμιουργθμάτων που χρθςιμοποιικθκαν από το ανάδοχο για τθν παραγωγι των 
παραδοτζων του, το ΚΕ.ΕΛ.Ρ.ΝΟ. οφείλει να ειδοποιιςει αμζςωσ και γραπτά με όλεσ τισ 
απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ τον ανάδοχο, ο οποίοσ υποχρεοφται να αμυνκεί, δικαςτικά και 
εξωδικαςτικά, για λογαριαςμό τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ζναντι του τρίτου.  

Σε κάκε περίπτωςθ, ο ανάδοχοσ αφενόσ βαρφνεται με όλα τα ζξοδα τα οποία κα κλθκεί να 
καταβάλει το ΚΕ.ΕΛ.Ρ.ΝΟ. εξ’ αυτοφ του λόγου, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και κάκε δικαςτικισ 
δαπάνθσ ι αμοιβισ δικθγόρων, αφετζρου υποχρεοφται να αποηθμιϊςει τθν ανακζτουςα 
αρχι για κάκε κετικι ι αποκετικι ηθμία που κα υποςτεί από ενδεχόμενθ αποδοχι τθσ 
παραπάνω αγωγισ ι του ζνδικου μζςου.  

 

6.10 ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να λαμβάνει κάκε πρόςφορο μζτρο αςφάλειασ και προςταςίασ για 
τθν αποτροπι ηθμιϊν ι φκορϊν και είναι υπεφκυνοσ για κάκε ηθμία ι βλάβθ προςϊπων, 
πραγμάτων ι εγκαταςτάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ, του προςωπικοφ τθσ ι τρίτων και για 
τθν αποκατάςταςθ κάκε τζτοιασ βλάβθσ ι ηθμίασ που είναι δυνατόν να προξενθκείκατά ι επ’ 
ευκαιρία τθσ εκτζλεςθσ του υποζργου από τον ανάδοχο ι τουσ υπεργολάβουσ του, εφ’ όςον 
οφείλεται ςε πράξθ ι παράλειψθ αυτϊν.  

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να αςφαλίςει και να διατθρεί αςφαλιςμζνο το προςωπικό του 
ςτουσ αρμόδιουσ αςφαλιςτικοφσ οργανιςμοφσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ του υποζργου 
και μεριμνά όπωσ οι υπεργολάβοι του πράξουν το ίδιο. 

Θ ανακζτουςα αρχι λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμζνα μζτρα για τθν προςταςία και αςφάλεια 
του προςωπικοφ του αναδόχου και των υπεργολάβων του, ιδίωσ δε ενθμερϊνει εγγράφωσ 
τον ανάδοχο ςχετικά με τισ ιδιαιτερότθτεσ των χϊρων όπου εκτελείται το υποζργο. 

 

6.11 ΕΜΡΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΘΤΑ 

Το ςφνολο των πλθροφοριϊν, των δεδομζνων και οτιδιποτε ζχει ςχζςθ με το υπό εκτζλεςθ 
υποζργο είναι και κεωροφνται εμπιςτευτικά και γενικϊσ καλφπτονται από τθν υποχρζωςθ τθσ 
εχεμφκειασ και για τα δφο μζρθ. 

Κακ’ όλθ τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ, αλλά και μετά τθ λιξθ ι λφςθ αυτισ, ο ανάδοχοσ 
αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να τθριςει εμπιςτευτικά και να μθ γνωςτοποιιςει ςε τρίτουσ 
(ςυμπεριλαμβανομζνων των εκπροςϊπων του ελλθνικοφ και διεκνοφσ τφπου), χωρίσ τθν 
προθγοφμενθ ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, οποιαδιποτε ζγγραφα ι 
πλθροφορίεσ που κα περιζλκουν ςε γνϊςθ του κατά τθν εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν και τθν 
εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεϊν του.   
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Ο ανάδοχοσ δεν δφναται να προβαίνει ςε δθμόςιεσ δθλϊςεισ ςχετικά με το υποζργο χωρίσ 
τθν προθγοφμενθ ςυναίνεςθ του ΚΕ.ΕΛ.Ρ.ΝΟ, οφτε να ςυμμετζχει ςε δραςτθριότθτεσ 
αςυμβίβαςτεσ με τισ υποχρεϊςεισ του απζναντι ςτθν ανακζτουςα αρχι. Ο ανάδοχοσ δεν 
δεςμεφει τθν ανακζτουςα αρχι, με κανζνα τρόπο, χωρίσ τθν προθγοφμενθ γραπτι τθσ 
ςυναίνεςθ. 

Θ ανωτζρω υποχρζωςθ εχεμφκειασ και λοιπζσ υποχρεϊςεισ καλφπτουν τον ίδιο τον ανάδοχο, 
όπωσ και όλουσ τουσ ςυνεργάτεσ του και, εν γζνει, πάςθσ φφςεωσ προςτθκζντεσ ι βοθκοφσ 
εκπλθρϊςεϊσ του κατά τθν υλοποίθςθ του υποζργου. 

Κατά τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων του, το ΚΕ.ΕΛ.Ρ.ΝΟ και όλα τα εξουςιοδοτθμζνα απ’ αυτό 
πρόςωπα οφείλουν να μθν ανακοινϊνουν ςε κανζνα, παρά μόνο ςτα πρόςωπα που 
δικαιοφνται να γνωρίηουν, πλθροφορίεσ που περιιλκαν ς' αυτοφσ κατά τθ διάρκεια και με τθν 
ευκαιρία τθσ υλοποίθςθσ του υποζργου και αφοροφν ςε τεχνικά ι εμπορικά ηθτιματα ι 
μεκόδουσ υλοποίθςθσ  του υποζργου ι του αναδόχου. 

 

6.12 ΑΝΩΤΕΑ ΒΙΑ 

Τα ςυμβαλλόμενα μζρθ δεν ευκφνονται για τθ μθ εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν τουσ 
υποχρεϊςεων, ςτο μζτρο που θ αδυναμία εκπλιρωςθσ οφείλεται ςε περιςτατικά ανωτζρασ 
βίασ. Ωσ τζτοια δεν κεωροφνται για τον ανάδοχο όςα ευρίςκονται αντικειμενικά εντόσ του 
πεδίου οικονομικισ δραςτθριότθτασ και ελζγχου του αναδόχου. 

Ο ανάδοχοσ, επικαλοφμενοσ υπαγωγι τθσ αδυναμίασ εκπλιρωςθσ υποχρεϊςεϊν του ςε 
γεγονόσ που εμπίπτει ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο, οφείλει να γνωςτοποιιςει και να 
επικαλεςκεί προσ τθν ανακζτουςα αρχι τουσ ςχετικοφσ λόγουσ και περιςτατικά εντόσ 
αποςβεςτικισ προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τότε που ςυνζβθςαν, προςκομίηοντασ τα 
απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία. Θ ανακζτουςα αρχι υποχρεοφται να απαντιςει εντόσ 
είκοςι (20) θμερϊν από λιψεωσ του ςχετικοφ αιτιματοσ του αναδόχου, διαφορετικά με τθν 
πάροδο άπρακτθσ τθσ προκεςμίασ τεκμαίρεται θ αποδοχι του αιτιματοσ. 

 

6.13 ΚΥΩΣΕΙΣ - ΛΥΣΘ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ – ΕΚΡΤΩΣΘ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 Σε περίπτωςθ κακυςτζρθςθσ παράδοςθσ του υποζργου, χωρίσ να ςυντρζχουν λόγοι 
ανωτζρασ βίασ, ο ανάδοχοσ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο αρ. 32 του ΡΔ 118/2007, 
όπωσ αυτό ιςχφει κα καταβάλλει ςτθν ανακζτουςα αρχι ωσ ποινικι ριτρα το ποςό 
των 300 ευρϊ για κάκε θμζρα κακυςτζρθςθσ του παραδοτζου, είτε ποινικι ριτρα 
ανερχόμενθ ςε ποςοςτό μζχρι δζκα επί τοισ εκατό (10%) τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ 
υπθρεςίασ που δεν παραδόκθκε ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα από τθ ςφμβαςθ. Θ 
ςυμβατικι αξία τθσ υπθρεςίασ που δεν παραδόκθκε κα προςδιορίηεται από το 
ΚΕ.ΕΛ.Ρ.ΝΟ. ανταποκρινόμενθ ςτθν τρζχουςα αξία που κα προςφερκεί εάν 
χρθςιμοποιείτο υπεργολάβοσ. Στον τελικό κακοριςμό του προαναφερόμενου 
ποςοςτοφ δε, θ ανακζτουςα αρχι κα λάβει υπόψθ τθσ το βακμό παρζκκλιςθσ τθσ 
παραςχεκείςασ υπθρεςίασ από τισ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ και τισ επιπτϊςεισ που 
οι παρεκκλίςεισ αυτζσ επζφεραν ςτθ ςυνολικι υλοποίθςθ του υποζργου.  

 Το ΚΕ.ΕΛ.Ρ.ΝΟ. διατθρεί τθν ευχζρεια να ειςπράξει το ποςό τθσ ποινικισ ριτρασ, 
που κα αντιςτοιχεί ςτισ αντίςτοιχεσ θμζρεσ κακυςτζρθςθσ ι ςτθ μθ προςικουςα 
παράδοςθ εν γζνει, είτε ςε μορφι παρακράτθςθσ από πλθρωμζσ, είτε με 
παρακράτθςθ από τισ εγγυιςεισ καλισ εκτζλεςθσ. 
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 Σε περίπτωςθ επανειλθμμζνων κακυςτεριςεων ςτθν εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν του 
αναδόχου ι ςε περίπτωςθ παράβαςθσ από τον ανάδοχο οιουδιποτε από τουσ 
όρουσ τθσ ςφμβαςθσ ι πλθμμελοφσ εκτζλεςθσ των υποχρεϊςεων τθσ, το 
ΚΕ.ΕΛ.Ρ.ΝΟ. φςτερα από πρόταςθ τθσ αρμόδιασ επιτροπισ παρακολοφκθςθσ και 
παραλαβισ δικαιοφται να κθρφξει τον ανάδοχο ζκπτωτο και να λφςει τθ ςφμβαςθ 
αηθμίωσ για το ΚΕ.ΕΛ.Ρ.ΝΟ.. Επίςθσ το  ΚΕ.ΕΛ.Ρ.ΝΟ. δικαιοφται να καταγγείλει τθν 
παροφςα ςε περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ πτωχεφςει, τεκεί υπό αναγκαςτικι 
διαχείριςθ ι εκκακάριςθ, λυκεί ι ανακλθκεί θ άδεια λειτουργίασ τθσ ι γίνουν 
πράξεισ αναγκαςτικισ εκτελζςεωσ ςε βάροσ τθσ, ςτο ςφνολο ι ςε ςθμαντικό μζροσ 
των περιουςιακϊν ςτοιχείων τθσ ι μειωκεί θ πιςτολθπτικι τθσ ικανότθτα ι 
βρίςκεται ςε αδυναμία πλθρωμϊν προςωπικοφ, υπεργολάβων και εν γζνει 
ςυνεργατϊν ι εκδοκεί τελεςίδικθ απόφαςθ κατά του αναδόχου για αδίκθμα 
ςχετικό με τθν άςκθςθ των δραςτθριοτιτων του. 

Με τθν ζκπτωςθ του αναδόχου, ο τελευταίοσ υποχρεοφται: 

 να απόςχει από τθ διενζργεια οποιαςδιποτε εργαςίασ, ζργου, παροχισ υπθρεςιϊν 
ι εκτζλεςθσ υποχρεϊςεϊσ του που πθγάηει από τθν παροφςα πλθν εκείνων που 
επιβάλλονται για τθ  διαςφάλιςθ του υποζργου. 

 να παραδϊςει, ςε χρόνο που κα προςδιορίςει το ΚΕ.ΕΛ.Ρ.ΝΟ., όποιο ζργο ι 
εργαςία ( ολοκλθρωμζνθ ι μθ) ζχει εκπονιςει ι ζχει ςτθν κατοχι του, κακϊσ και τα 
πάςθσ φφςεωσ υποςτθρικτικά ζγγραφα και μζςα (μαγνθτικά ι μθ) και να 
μεριμνιςει όπωσ οι τυχόν υπεργολάβοι και ςυνεργάτεσ του πράξουν το ίδιο. 

 να παραδϊςει ςτο ΚΕ.ΕΛ.Ρ.ΝΟ. κάκε υλικό που αφορά άμεςα ι ζμμεςα το υποζργο 
και βρίςκεται ςτθν κατοχι του, εγγυϊμενθ ότι οι υπεργολάβοι και ςυνεργάτεσ του 
κα πράξουν το ίδιοι. 

Σε περίπτωςθ ζκπτωςθσ καταπίπτουν υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι 
επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ και υποχρεοφται ο ανάδοχοσ ςε αποκατάςταςθ κάκε ηθμίασ 
κετικισ και αποκετικισ Ενδεικτικά γίνεται αποδεκτό ότι ηθμία είναι θ παφςθ 
χρθματοδότθςθσ του υποζργου, θ πικανι υποχρζωςθ επιςτροφισ τθσ χρθματοδότθςθσ 
που ζλαβε χϊρα ζωσ τθν κατάπτωςθ, κάκε δαπάνθ που πικανόν απαιτείται για τθ 
διενζργεια νζου διαγωνιςμοφ. Σε περίπτωςθ ζκπτωςθσ του αναδόχου, το ΚΕ.ΕΛ.Ρ.ΝΟ. 
βεβαιϊνει τθν αξία του παραςχεκζντοσ μζρουσ του υποζργου, κακϊσ και κάκε οφειλι 
ζναντι του αναδόχου κατά τθν θμερομθνία καταγγελίασ και αναςτζλλει τθν καταβολι 
προσ τον ανάδοχο οποιουδιποτε ποςοφ πλθρωτζου ςφμφωνα με τθν παροφςα μζχρισ 
εκκακαρίςεωσ των, τυχόν, μεταξφ τουσ υποχρεϊςεων και οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ 
καταπίπτουν. Το ΚΕ.ΕΛ.Ρ.ΝΟ. επίςθσ δικαιοφται κατά τθν κρίςθ του να κρατιςει μζροσ 
ι ςφνολο των παραδοτζων καταβάλλοντασ το αναλογοφν ςυμβατικό τίμθμα ι 
ςυμψθφίηοντάσ το με τυχόν απαιτιςεισ του εκ τθσ ηθμίασ που υπζςτθ. Θ αξία δε του 
παραςχεκζντοσ ζργου εναπόκειται ςτθν κρίςθ του ΚΕ.ΕΛ.Ρ.ΝΟ.. 

Τζλοσ το ΚΕ.ΕΛ.Ρ.ΝΟ. δικαιοφται να κεωριςει ότι θ παράδοςθ μζρουσ του υποζργου 
δεν είναι ςφμφωνθ τισ ςυνολικζσ ανάγκεσ υλοποίθςθσ αυτοφ και να απαιτιςει από τον 
ανάδοχο τθν επιςτροφι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ που ζχει λάβει ωσ τθν θμζρα 
κθρφξεωσ αυτοφ ζκπτωτου. 
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Άρθρο 7. ΡΑΟΥΣΙΑΣΘ ΤΘΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΧΘΣ 

 

7.1 ΕΙΣΑΓΩΓΘ 

 

Το Κζντρο Ελζγχου και Ρρόλθψθσ Νοςθμάτων (ΚΕ.ΕΛ.Ρ.ΝΟ.) εδρεφει ςτθν Ακινα και οι κεντρικζσ του 
υπθρεςίεσ είναι εγκατεςτθμζνεσ ςτθν οδό Αγράφων 3-5, ςτο διμο Αμαρουςίου του Νομοφ 
Αττικισ. 

Λδρφκθκε το 1992, ωσ Νομικό Ρρόςωπο Λδιωτικοφ Δικαίου, με τθν επωνυμία «Κζντρο Ελζγχου 
Ειδικϊν Λοιμϊξεων (Κ.Ε.Ε.Λ.)», αποτελϊντασ τον εκνικό φορζα για τθν αντιμετϊπιςθ, 
παρακολοφκθςθ, ςυντονιςμό και υποβοικθςθ των ενεργειϊν τόςο για τθν πρόλθψθ τθσ 
εξάπλωςθσ ειδικϊν μεταδοτικϊν νοςθμάτων όςο και για τθ κεραπευτικι αντιμετϊπιςθ αυτϊν, 
με ζμφαςθ ςτο Σφνδρομο Επίκτθτθσ Ανοςοποιθτικισ Ανεπάρκειασ (AIDS), τα Σεξουαλικϊσ 
Μεταδιδόμενα Νοςιματα και τισ Λογενείσ Θπατίτιδεσ. 

Με τθν πάροδο του χρόνου, και ανάλογα με τισ ανάγκεσ Δθμόςιασ Υγείασ, το ΚΕ.ΕΛ.Ρ.ΝΟ. 
επζκτεινε τθ δραςτθριότθτά του ςτθν αντιμετϊπιςθ και άλλων λοιμωδϊν νοςθμάτων όπωσ θ 
φυματίωςθ, θ νόςοσ των τρελϊν αγελάδων και οι νοςοκομειακζσ λοιμϊξεισ, με υπθρεςίεσ που 
παρακολουκοφν και παρεμβαίνουν όποτε κρικεί αναγκαίο, λαμβάνοντασ υπόψθ τθν αξιολόγθςθ των 
επιδθμιολογικϊν δεδομζνων ςε ςυνεργαςία με τα αντίςτοιχα Δίκτυα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 

Ρζρα από τισ μόνιμεσ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ του, ςτο ΚΕ.ΕΛ.Ρ.ΝΟ. προςετζκθςαν τα τελευταία 
χρόνια οι δράςεισ για τθν αντιμετϊπιςθ οξζων ςυμβάντων Δθμόςιασ Υγείασ, οι οποίεσ 
επικεντρϊνονται ςε κζματα υγείασ των μετακινουμζνων πλθκυςμϊν και ςτθν αντιμετϊπιςθ 
εκτάκτων ςυμβάντων από βιολογικά, τοξικά και χθμικά αίτια. Για το λόγο αυτό, το ΚΕ.ΕΛ.Ρ.ΝΟ. 
είναι υποχρεωμζνο να διατθρεί ειδικό ςφςτθμα 24ωρθσ επαγρφπνθςθσ και Λατρικι Μονάδα 
Άμεςθσ Ραρζμβαςθσ ϊςτε να παρεμβαίνει ςε προβλιματα ιατρικισ βοικειασ ςε λακρομετανάςτεσ 
και να ςυμμετζχει ςε παρεμβάςεισ για πικανά βιοτρομοκρατικά ςυμβάντα ςε ςυνεργαςία με τθν 
Γενικι Γραμματεία Ρολιτικισ Ρροςταςίασ. 

Επιπρόςκετα, το ΚΕ.ΕΛ.Ρ.ΝΟ. διαδραμάτιςε ςθμαντικό ρόλο κατά τθ διάρκεια των Ολυμπιακϊν 
Αγϊνων τθσ Ακινασ. Θ οργάνωςθ ενιςχυμζνθσ επιδθμιολογικισ επιτιρθςθσ που δθμιουργικθκε 
για τον ςκοπό αυτό με ςτόχο τθ γριγορθ αναγνϊριςθ τυχόν αφξθςθσ τθσ νοςθρότθτασ, επιδθμίασ ι 
ςυμβάντοσ που μπορεί να ςχετίηεται με βιοτρομοκρατικι ενζργεια, κακϊσ και οι κατάλλθλεσ 
παρεμβάςεισ για τθν αντιμετϊπιςι τουσ με τρόπο ενιαίο, βοικθςαν ςθμαντικά ςτθν ανάπτυξθ του 
μοναδικοφ Δικτφου τθσ χϊρασ ζγκαιρθσ προειδοποίθςθσ και ταχείασ αντίδραςθσ για τθν 
αντιμετϊπιςθ ενδεχόμενων κινδφνων που απειλοφν τθν Δθμόςια Υγεία και ςτθν αναβακμιςμζνθ 
πλζον οργάνωςθ του μόνιμου ςυςτιματοσ επιδθμιολογικισ επιτιρθςθσ ςτθν Ελλάδα. 

Από τον Λοφλιο 2005, το Κ.Ε.Ε.Λ. μετονομάηεται ςε Κζντρο Ελζγχου και Ρρόλθψθσ Νοςθμάτων 
(ΚΕ.ΕΛ.Ρ.ΝΟ) επεκτείνοντασ τισ δραςτθριότθτζσ του ςε όλα τα ςυμβάντα Δθμόςιασ Υγείασ, πλθν των 
ιδθ αναφερομζνων. Συγκεκριμζνα, ςτθν παρακολοφκθςθ χρόνιων μθ λοιμωδϊν νοςθμάτων, ςτθν 
πρόλθψθ και ςτον ζλεγχο ατυχθμάτων και ςτθν περιβαλλοντικι υγιεινι, ενϊ εντάχκθκαν ς’ αυτό 
το Κεντρικό Εργαςτιριο Δθμόςιασ Υγείασ (Κ.Ε.Δ.Υ) και τα Ρεριφερειακά Εργαςτιρια Δθμόςιασ 
Υγείασ (Ρ.Ε.Δ.Υ) όπωσ επίςθσ και το Εκνικό Αρχείο Νεοπλαςιϊν (E.A.N.). Επίςθσ, ζχει τθν 
αρμοδιότθτα αναγνϊριςθσ Εργαςτθρίων, Τμθμάτων Α.Ε.Λ, Ε.Σ.Δ.Υ και Μονάδων Νοςοκομείων ι 
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άλλων φορζων του ευρφτερου δθμόςιου τομζα ωσ Κζντρα Αναφοράσ, για ςυγκεκριμζνα κζματα 
Δθμόςιασ Υγείασ. 

Τζλοσ, το ΚΕ.ΕΛ.Ρ.ΝΟ, για τθν επίτευξθ των ςκοπϊν του, ςυνεργάηεται ςτενά με το Υπουργείο 
Υγείασ, τισ Υγειονομικζσ Ρεριφζρειεσ(Υ.ΡΕ), τα πανεπιςτιμια και όλουσ τουσ αρμόδιουσ φορείσ. Για τισ 
δράςεισ δε αυτζσ, το ΚΕ.ΕΛ.Ρ.ΝΟ δεν χρθςιμοποιεί μόνο το μόνιμο επιςτθμονικό και διοικθτικό 
προςωπικό του, αλλά ςυνεργάηεται και με τουσ επιςτιμονεσ των ανωτζρω οργανιςμϊν και 
φορζων. 

 

7.1.1 ΔΟΜΘ, ΔΙΑΘΩΣΘ & ΔΙΟΙΚΘΣΘ 

Ρεριςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν διοικθτικι και οργανωτικι διάρκρωςθ του ΚΕ.ΕΛ.Ρ.ΝΟ. 
οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να λάβουν μζςα από τον διαδικτυακό τόπο του ΚΕ.ΕΛ.Ρ.ΝΟ. 
www.keelpno.gr επιλζγοντασ τθν κατθγορία Δομζσ / Λειτουργίεσ. 

 

 

7.2 ΡΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΡΟΙΘΣΘΣ ΡΑΞΘΣ 

Στόχοσ τθσ πράξθσ είναι θ δθμιουργία ενόσ ςφγχρονου δικτφου παρατθρθτϊν νοςθρότθτασ ςτθν 
πρωτοβάκμια φροντίδα υγείασ (ΡΦΥ), για τθν επιδθμιολογικι επιτιρθςθ τθσ γριπϊδουσ 
ςυνδρομισ και άλλων κλινικϊν ςυνδρόμων/νοςθμάτων ενδιαφζροντοσ για τθ δθμόςια υγεία.  

Το δίκτυο αναμζνεται να ενιςχφςει τον τομζα τθσ ΡΦΥ μζςω τθσ βελτίωςθσ τθσ αποτφπωςθσ τθσ 
νοςθρότθτασ του πλθκυςμοφ. Θ αποτφπωςθ τθσ νοςθρότθτασ μζςω επιδθμιολογικϊν δεικτϊν είναι 
αναγκαία για τθν υποςτιριξθ τθσ διαδικαςίασ λιψθσ αποφάςεων δθμόςιασ υγείασ όςον αφορά ςτθ 
χάραξθ μεςο-μακροπρόκεςμθσ ςτρατθγικισ υγείασ, ςυμβάλλοντασ ςτθν εκτίμθςθ των αναγκϊν 
ΡΦΥ του πλθκυςμοφ, το ςχεδιαςμό των υπθρεςιϊν ΡΦΥ και τθν ιεράρχθςθ προτεραιοτιτων όςον 
αφορά ςτθν κατανομι των πόρων του ςυςτιματοσ υγείασ. Επιπλζον, θ επιδθμιολογικι πλθροφορία 
είναι απαραίτθτθ για τθν αξιολόγθςθ των παρεμβάςεων δθμόςιασ υγείασ (π.χ. ςφγκριςθ των 
δεικτϊν νοςθρότθτασ πριν και μετά τθν εφαρμογι ενόσ εμβολιαςτικοφ προγράμματοσ). 
Επιπρόςκετα, θ λειτουργία του δικτφου ςυμβάλει ςτθ βελτίωςθ τθσ πρωτοβάκμιασ περίκαλψθσ, 
μζςω τθσ επιςτθμονικισ τεκμθρίωςθσ τθσ ιατρικισ φροντίδασ (evidence-based medicine). 
Χαρακτθριςτικό παράδειγμα αποτελεί θ επιτιρθςθ τθσ γρίπθσ, όπου θ ανίχνευςθ τθσ ζναρξθσ τθσ 
δραςτθριότθτασ τθσ εποχικισ γρίπθσ μζςω τθσ επιδθμιολογικισ επιτιρθςθσ οδθγεί ςε ςτοχευμζνεσ 
δράςεισ πρόλθψθσ και αντιμετϊπιςθσ, ϊςτε να αποφεφγονται π.χ. φαινόμενα κατάχρθςθσ αντι-
ιϊκϊν φαρμάκων.  

Με τον όρο επιδθμιολογικι επιτιρθςθ νοείται θ ςυςτθματικι και ςυνεχιηόμενθ ςυλλογι, 
επεξεργαςία και ανάλυςθ ςτοιχείων με ςκοπό τθν πράξθ δθμόςιασ υγείασ. Οι ςτόχοι τθσ 
επιδθμιολογικισ επιτιρθςθσ των λοιμωδϊν νοςθμάτων ςυνοψίηονται ςε: 

- βελτίωςθ τθσ διαγνωςτικισ και κεραπευτικισ πρακτικισ μζςω τθσ επιςτθμονικισ 
τεκμθρίωςθσ τθσ ιατρικισ φροντίδασ 

http://www.keelpno.gr/
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- αποτφπωςθ τθσ νοςθρότθτασ των πλθκυςμϊν μζςω τθσ παρακολοφκθςθσ των 
διαχρονικϊν τάςεων τθσ επίπτωςθσ των νοςθμάτων και τθσ γεωγραφικισ τουσ 
διαςποράσ 

- ανίχνευςθ μεμονωμζνων κρουςμάτων ι επιδθμικϊν εξάρςεων  

- προςδιοριςμό παραγόντων κινδφνου που ςχετίηονται με τθ νόςθςθ από λοιμϊδθ 
νοςιματα 

- υποβοικθςθ τθσ χάραξθσ πολιτικισ υγείασ και τθσ αξιολόγθςισ τθσ 

- κατανόθςθ τθσ φυςικισ πορείασ των νοςθμάτων  

Διεκνϊσ, τα ςυςτιματα επιδθμιολογικισ επιτιρθςθσ περιλαμβάνουν μια ςειρά από ςυνιςτϊςεσ, 
όπωσ ςφςτθμα υποχρεωτικισ διλωςθσ νοςθμάτων, ςφςτθμα παρατθρθτϊν νοςθρότθτασ 
πρωτοβάκμιασ φροντίδασ υγείασ και ςφςτθμα εργαςτθριακισ επιτιρθςθσ. Τα ςυςτιματα αυτά 
χρθςιμοποιοφν διαφορετικζσ πθγζσ και μθχανιςμοφσ για τθ ςυλλογι επιδθμιολογικισ 
πλθροφορίασ. Θ φπαρξθ πολλαπλϊν ςυςτθμάτων επιτρζπει τθν αλλθλοςυμπλιρωςι τουσ, ενϊ 
παράλλθλα παρζχει τθ δυνατότθτα διαςταφρωςθσ των ςυμπεραςμάτων που προκφπτουν από τθν 
ανάλυςθ τθσ πλθροφορίασ που ςυλλζγει το κακζνα ξεχωριςτά. 

Τα ςυςτιματα υποχρεωτικισ διλωςθσ νοςθμάτων αποτελοφν το κεμζλιο λίκο τθσ επιδθμιολογικισ 
επιτιρθςθσ διεκνϊσ και βαςίηονται ςτθν υποχρζωςθ των κεραπόντων ιατρϊν να δθλϊνουν κάκε 
κροφςμα λοιμϊδουσ νοςιματοσ που υποπίπτει ςτθν αντίλθψι τουσ. Ραρά τον υποχρεωτικό 
χαρακτιρα τθσ διλωςθσ, τα ςυςτιματα αυτά χαρακτθρίηονται από άλλοτε άλλου βακμοφ υπο-
διλωςθ και θ υποςτιριξι τουσ από άλλα ςυςτιματα επιτιρθςθσ κεωρείται επιβεβλθμζνθ. 

Τα ςυςτιματα παρατθρθτϊν νοςθρότθτασ πρωτοβάκμιασ φροντίδασ υγείασ, γνωςτά διεκνϊσ και 
ωσ «sentinel»,  εςτιάηουν ςτθν επιτιρθςθ νοςθμάτων με ςχετικά αυξθμζνθ ςυχνότθτα εμφάνιςθσ 
και ιπια κλινικι εικόνα, που κατά κανόνα δεν απαιτοφν νοςθλεία ςε νοςοκομείο. Σε αντίκεςθ με τα 
ςυςτιματα υποχρεωτικισ διλωςθσ που ςτοχεφουν ςτθν εξαντλθτικι καταγραφι όλων των 
κρουςμάτων των επιτθροφμενων νοςθμάτων, τα ςυςτιματα sentinelβαςίηονται ςε μια 
δειγματολθπτικι λογικι, που ςτοχεφει κυρίωσ ςτθν παρακολοφκθςθ των διαχρονικϊν τάςεων τθσ 
επίπτωςθσ των επιτθροφμενων ςυνδρόμων/νοςθμάτων και τθσ γεωγραφικισ τουσ διαςποράσ. 

Μζςω των ςυςτθμάτων sentinel τθσ ΡΦΥ μπορεί να μελετθκεί θ εποχικότθτα που εμφανίηουν 
νοςιματα όπωσ οι γαςτρεντερίτιδεσ ι θ γρίπθ, αλλά και να ανιχνευκοφν επιδθμικζσ εξάρςεισ 
λοιμωδϊν νοςθμάτων, όπωσ θ ιλαρά, ο κοκκφτθσ κλπ. 

Στθν Ελλάδα λειτοφργθςε για πρϊτθ φορά ςφςτθμα παρατθρθτϊν νοςθρότθτασ ΡΦΥ το 1999, το 
οποίο επί του παρόντοσ λειτουργεί υπό τθν ευκφνθ του Κζντρου Ελζγχου και Ρρόλθψθσ 
Νοςθμάτων (ΚΕ.ΕΛ.Ρ.ΝΟ.), που είναι δια νόμου ο αρμόδιοσ εκνικόσ φορζασ δθμόςιασ υγείασ για 
τθν επιδθμιολογικι επιτιρθςθ τθσ χϊρασ (Αρ. 44 Ν. 3204/2003 – ΦΕΚ 296 Αϋ -23/12/2003, Αρ. 20 Ν. 
3370/2005 - ΦΕΚ 176 Αϋ-11/7/2005). Το ςφςτθμα επιτθρεί 8 ςφνδρομα ενδιαφζροντοσ για τθ 
δθμόςια υγεία (γριπϊδεισ ςυνδρομζσ, λοιμϊξεισ του αναπνευςτικοφ, γαςτρεντερίτιδεσ, ιλαρά, 
ερυκρά, παρωτίτιδα, ανεμευλογιά, κοκκφτθ) και αποτελείται από τρία ςκζλθ: 

- Δίκτυο ιδιωτϊν ιατρϊν. Συλλζγει επιδθμιολογικι πλθροφορία για τα επιτθροφμενα 
ςφνδρομα από επιλεγμζνουσ ιδιϊτεσ ιατροφσ ΡΦΥ ςε ολόκλθρθ τθ χϊρα. 

- Δίκτυο Κζντρων Υγείασ και Ρεριφερειακϊν Λατρείων. Συλλζγει επιδθμιολογικι 
πλθροφορία για τα επιτθροφμενα ςφνδρομα, κακϊσ και εργαςτθριακά δείγματα για 
γριπϊδεισ ςυνδρομζσ από επιλεγμζνα Κζντρα Υγείασ και Ρεριφερειακά Λατρεία ςε 
ολόκλθρθ τθ χϊρα. Από το 2004, ςυντονίηεται από το εργαςτιριο Υγιεινισ τθσ Λατρικισ 
Σχολισ του Αριςτοτζλειου Ρανεπιςτθμίου Κεςςαλονίκθσ. 
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- Δίκτυο Μονάδων Υγείασ του Λδρφματοσ Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων (ΛΚΑ). Συλλζγει 
επιδθμιολογικι πλθροφορία για γριπϊδεισ ςυνδρομζσ, κακϊσ και εργαςτθριακά 
δείγματα από επιλεγμζνεσ Μονάδεσ Υγείασ του ΛΚΑ. 

Θ εκ βάκρων αναδιάρκρωςθ του ςυςτιματοσ κρίνεται επιβεβλθμζνθ και υπαγορεφεται από μία 
ςειρά παραμζτρων, που ενδεικτικά περιλαμβάνουν: 

- ανάγκθ χριςθσ του ςυςτιματοσ για βελτίωςθ τθσ παροχισ πρωτοβάκμιασ περίκαλψθσ 

- ανάγκθ επικαιροποίθςθσ τθσ λίςτασ των επιτθροφμενων ςυνδρόμων, ϊςτε αυτι να 
αντανακλά τισ τρζχουςεσ ανάγκεσ δθμόςιασ υγείασ  

- ανάγκθ εκςυγχρονιςμοφ του τρόπου ςυλλογισ τθσ επιδθμιολογικισ πλθροφορίασ 
*μετάβαςθ από το ςφςτθμα ςυλλογισ τθσ πλθροφορίασ με ζντυπα δελτία διλωςθσ και 
αποςτολισ τουσ με τθλεομοιοτυπία (fax) ςτο ΚΕ.ΕΛ.Ρ.ΝΟ. ςε ζνα πλιρωσ 
αυτοματοποιθμζνο, θλεκτρονικό ςφςτθμα καταχϊρθςθσ και αποςτολισ τθσ 
πλθροφορίασ+ 

- ανάγκθ εκςυγχρονιςμοφ τθσ επεξεργαςίασ και ανάλυςθσ τθσ επιδθμιολογικισ 
πλθροφορίασ *ενςωμάτωςθ ςφγχρονων τεχνικϊν ςτατιςτικισ ανάλυςθσ, όπωσ π.χ. 
ςυςτιματοσ γεωγραφικϊν πλθροφοριϊν (Geographic Information System, GIS) για τθ 
μελζτθ τθσ γεωγραφικισ διαςποράσ των κρουςμάτων+ 

- ανάγκθ εναρμόνιςθσ του ςυςτιματοσ με τισ επικαιροποιθμζνεσ οδθγίεσ του 
Ραγκόςμιου Οργανιςμοφ Υγείασ (ΡΟΥ) για τθν οργάνωςθ ςυςτθμάτων επιτιρθςθσ 
sentinel (ιδιαίτερα ςε ό,τι αφορά ςτθν επιτιρθςθ τθσ γρίπθσ και ςτο εργαςτθριακό 
ςκζλοσ αυτισ) 

- ανάγκθ εξαςφάλιςθσ τθσ ςτακερισ και ςυνεποφσ λειτουργίασ του ςυςτιματοσ μζςω 
ενόσ οργανωμζνου ςυςτιματοσ παροχισ κινιτρων ςτουσ ςυμμετζχοντεσ 

- ανάγκθ ςχεδιαςμοφ ενόσ τυποποιθμζνου μθχανιςμοφ αξιολόγθςθσ του ςυςτιματοσ 

Για τθ δθμιουργία ενόσ ςυςτιματοσ sentinel ΡΦΥ είναι απαραίτθτεσ τρεισ ςυνιςτϊςεσ: 1) ζνασ 
αρικμόσ επιλεγμζνων “μονάδων επιτιρθςθσ sentinel” ςτθν ΡΦΥ 2) ζνασ «κεντρικόσ φορζασ 
επιτιρθςθσ» που ςυντονίηει τθ ςυλλογι και ανάλυςθ τθσ επιδθμιολογικισ πλθροφορίασ και 3) ζνα 
εργαςτθριακό κζντρο αναφοράσ, που ςυντονίηει το εργαςτθριακό ςκζλοσ τθσ επιτιρθςθσ (όςον 
αφορά ειδικά ςτθν επιτιρθςθ τθσ γριπϊδουσ ςυνδρομισ). Θ ςτενι ςυνεργαςία μεταξφ των τριϊν 
αυτϊν ςυνιςτωςϊν του ςυςτιματοσ επιτιρθςθσ είναι αναγκαία για τθν εφρυκμθ και 
αποτελεςματικι του λειτουργία.  

Για τουσ ςκοποφσ υλοποίθςθσ τθσ παροφςασ πράξθσ ωσ “μονάδεσ επιτιρθςθσ sentinel” ορίηονται οι 
υπθρεςίεσ πρωτοβάκμιασ φροντίδασ υγείασ (π.χ. κζντρα υγείασ, περιφερειακά ιατρεία, μονάδεσ 
υγείασ οργανιςμϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ κλπ) και οι ιδιϊτεσ ιατροί (π.χ. πακολόγοι, γενικοί 
ιατροί, παιδίατροι κλπ), που κα αναλάβουν να ςυλλζγουν ςυςτθματικά επιδθμιολογικι 
πλθροφορία και εργαςτθριακά δείγματα για τουσ ςκοποφσ του ςυςτιματοσ. 

Ωσ «κεντρικόσ φορζασ επιτιρθςθσ» ορίηεται το ΚΕ.ΕΛ.Ρ.ΝΟ.. 

Ωσ εργαςτθριακά κζντρα αναφοράσ για τθν υλοποίθςθ τθσ πράξθσ ορίηονται το εκνικό εργαςτιριο 
αναφοράσ γρίπθσ Νοτίου Ελλάδοσ *με ζδρα το Ελλθνικό Λνςτιτοφτο (Ε.Λ.) Pasteur] και το εκνικό 
εργαςτιριο αναφοράσ γρίπθσ Βορείου Ελλάδοσ (με ζδρα το Αριςτοτζλειο Ρανεπιςτιμιο). 
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Θ επιδθμιολογικι πλθροφορία για τα επιτθροφμενα από το ςφςτθμα ςφνδρομα/νοςιματα κα 
καταχωρείται από τισ επιλεγμζνεσ “μονάδεσ επιτιρθςθσ sentinel” μζςω θλεκτρονικισ διαδικτυακισ 
(web-based) εφαρμογισ. Ο κεντρικόσ φορζασ κα επεξεργάηεται και αναλφει τθν πλθροφορία ςε 
εβδομαδιαία βάςθ, παράγοντασ εκκζςεισ με τα αποτελζςματα τθσ ανάλυςθσ (δείκτεσ νοςθρότθτασ, 
διαχρονικι εξζλιξθ τθσ νοςθρότθτασ, απεικόνιςθ τθσ γεωγραφικισ διαςποράσ, ανάλυςθ 
παραγόντων κινδφνου), που κα διατίκενται ςτουσ αρμόδιουσ φορείσ δθμόςιασ υγείασ, με ςκοπό 
τθν υποςτιριξθ τθσ λιψθσ αποφάςεων (αφενόσ ςχετικά με τθ λιψθ μζτρων δθμόςιασ υγείασ ςε 
πραγματικό χρόνο και αφετζρου ςχετικά με τθ χάραξθ μεςο-μακροπρόκεςμθσ ςτρατθγικισ 
δθμόςιασ υγείασ).  

Τα επιδθμιολογικά δεδομζνα για τθν επιτιρθςθ τθσ γρίπθσ που κα ςυλλζγονται από το δίκτυο 
παρατθρθτϊν νοςθρότθτασ πρζπει να ςυνοδεφονται από εργαςτθριακά αποτελζςματα. Θ 
επιβεβαίωςθ των γριπωδϊν ςυνδρομϊν γίνεται με τθν ανίχνευςθ του ιοφ τθσ γρίπθσ από κλινικά 
δείγματα και εξαρτάται από τθν υψθλι ποιότθτα των δειγμάτων που ςυλλζγονται, τθν ταχεία 
μεταφορά τουσ ςτο εργαςτιριο και τον κατάλλθλο τρόπο αποκικευςθσ πριν τθν εργαςτθριακι 
εξζταςθ. Τα αποτελζςματα τθσ εργαςτθριακισ ανάλυςθσ κα καταχωροφνται από τα εργαςτιρια 
αναφοράσ μζςω web-based εφαρμογισ και κα ενςωματϊνονται από το Κζντρο Ελζγχου και 
Ρρόλθψθσ Νοςθμάτων ςτισ επιδθμιολογικζσ εκκζςεισ. 

Στθν παροφςα πράξθ προβλζπεται επίςθσ θ επζκταςθ τθσ Διαπίςτευςθσ κατά ΕΝ ISO 15189 των 
Εκνικϊν Κζντρων Αναφοράσ Ν. και Β. Ελλάδασ όςον αφορά ςτισ μεκόδουσ που χρθςιμοποιοφν για 
τθ διάγνωςθ τθσ γρίπθσ, κακϊσ και θ πιςτοποίθςθ τθσ επάρκειασ τθσ βιοαςφάλειασ των 
εργαηομζνων ςτο Εκνικό Εργαςτιριο Αναφοράσ Γρίπθσ Ν. Ελλάδοσ (επιπζδου 2 και 3). 

Στο πλαίςιο υλοποίθςθσ τθσ πράξθσ, ειδικι ζμφαςθ κα δοκεί επίςθσ ςτθ δθμιουργία 
ολοκλθρωμζνου ςυςτιματοσ κινιτρων για ςυμμετοχι των “μονάδων επιτιρθςθσ sentinel”, κάτι 
που κρίνεται αναγκαίο για τθ διατθρθςιμότθτα του εγχειριματοσ και υπαγορεφεται από τον 
εκελοντικό χαρακτιρα τθσ ςυμμετοχισ των μονάδων επιτιρθςθσ ςτο ςφςτθμα.  

Ρζραν του βαςικοφ ςτόχου τθσ επιδθμιολογικισ επιτιρθςθσ, το ςφςτθμα sentinel ΡΦΥ αποςκοπεί 
γενικότερα ςτθ δικτφωςθ (networking) των ιατρϊν τθσ πρωτοβάκμιασ φροντίδασ υγείασ και ςτθν 
καλλιζργεια κουλτοφρασ επικοινωνίασ και διάχυςθσ τθσ επιςτθμονικισ γνϊςθσ. Στο πλαίςιο αυτό 
προβλζπεται θ δθμιουργία διαδικτυακισ πφλθσ (webportal) που κα επιτρζπει τθν ανταλλαγι 
πλθροφορίασ και απόψεων μεταξφ των ιατρϊν του ςυςτιματοσ, ενϊ παράλλθλα κα αποτελεί μζςο 
διάχυςθσ ςτον ιατρικό κόςμο οδθγιϊν ορκισ πρακτικισ των αρμόδιων εκνικϊν και διεκνϊν φορζων 
δθμόςιασ υγείασ ςχετικά με ηθτιματα παροχισ υπθρεςιϊν πρωτοβάκμιασ φροντίδασ υγείασ. Θ 
διαδικτυακι πφλθ κα αποτελεί και το μζςο διάχυςθσ τθσ πλθροφορίασ που αφορά ςτο ςφςτθμα 
sentinel ςτο ευρφ κοινό. 

Τζλοσ, παράλλθλα με το ςφςτθμα sentinel ΡΦΥ, κα αναπτυχκεί θλεκτρονικι διαδικτυακι (web-
based) εφαρμογι για τθν επιτιρθςθ των εργαςτθριακϊν ευρθμάτων κλινικϊν δειγμάτων αςκενϊν 
επιλεγμζνων λοιμωδϊν ςυνδρόμων ι νοςθμάτων, ςτο πλαίςιο τθσ λειτουργίασ δικτφου sentinel 
μικροβιολογικϊν εργαςτθρίων ςε ολόκλθρθ τθ χϊρα.  Μζςω τθσ ςφγχρονθσ, θλεκτρονικισ 
εργαςτθριακισ επιτιρθςθσ κακίςταται εφικτι θ τροφοδότθςθ του τομζα τθσ πρωτοβάκμιασ και 
δευτεροβάκμιασ φροντίδασ υγείασ με πολφτιμθ επιδθμιολογικι πλθροφορία για τθ βελτίωςθ τόςο 
τθσ πρόλθψθσ όςο και τθσ περίκαλψθσ των ελλινων αςκενϊν.  

Θ πράξθ κα υλοποιθκεί μζςω πζντε υποζργων: 

- ΥΡΟΕΓΟ 1 (Υ1): ΔΑΣΤΘΛΟΤΘΤΕΣ ΣΧΕΔΛΑΣΜΟΥ, ΟΓΑΝΩΣΘΣ, ΕΡΛΣΤΘΜΟΝΛΚΘΣ 
ΡΛΑΛΣΛΩΣΘΣ ΚΑΛ ΥΛΟΡΟΛΘΣΘΣ ΤΘΣ ΡΑΞΘΣ  
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- ΥΡΟΕΓΟ 2 (Υ2): ΟΓΑΝΩΣΘ ΚΑΛ ΥΡΟΣΤΘΛΞΘ ΘΜΕΛΔΩΝ-ΣΥΝΕΔΛΩΝ, ΣΥΝΑΝΤΘΣΕΩΝ 
ΕΓΑΣΛΑΣ, ΕΚΡΑΛΔΕΥΤΛΚΩΝ ΔΑΣΕΩΝ ΚΑΛ ΜΕΤΑΚΛΝΘΣΕΩΝ  

- ΥΡΟΕΓΟ 3 (Υ3): ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΕΣ ΕΦΑΜΟΓΕΣ  

- ΥΡΟΕΓΟ 4 (Υ4): ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΣ-ΑΝΑΛΩΣΛΜΑ ΓΛΑ ΤΟ ΕΓΑΣΤΘΛΑΚΟ ΣΚΕΛΟΣ ΤΘΣ 
ΕΡΛΤΘΘΣΘΣ ΤΘΣ ΓΛΡΘΣ  

- ΥΡΟΕΓΟ 5 (Υ5): ΔΛΑΡΛΣΤΕΥΣΘ ΕΚΝΛΚΩΝ ΚΕΝΤΩΝ ΑΝΑΦΟΑΣ ΓΛΡΘΣ 

 

7.2.1 ΣΥΝΟΡΤΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ ΡΟΚΘΥΣΣΟΜΕΝΟΥ ΥΡΟΕΓΟΥ 

Το υποζργο 2 περιλαμβάνει τθν οργάνωςθ και τεχνικι υποςτιριξθ των ςυναντιςεων, θμερίδων, 
ςυνεδρίων και εκπαιδευτικϊν δράςεων τθσ πράξθσ και τθν οργάνωςθ-υποςτιριξθ των 
μετακινιςεων που προβλζπονται ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ τθσ πράξθσ. 

Οι ςυγκεντρϊςεισ που κα πραγματοποιθκοφν ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ τθσ πράξθσ περιλαμβάνουν: 

I. Δφο ςυναντιςεισ διεπιςτθμονικισ ςυμβουλευτικισ επιτροπισ 

ΛΛ. Δφο θμερίδεσ 

ΛΛΛ. Τελικό ςυνζδριο 

Αναλυτικότερα: 

I. Στθ διάρκεια τθσ πράξθσ κα πραγματοποιθκοφν δφο (2) ςυναντήςεισ τθσ 
διεπιςτθμονικισ ςυμβουλευτικισ επιτροπισ τθσ πράξθσ, θ οποία αποτελείται από 
εκπροςϊπουσ φορζων που δραςτθριοποιοφνται ςτον Τομζα τθσ Δθμόςιασ Υγείασ και 
τθσ ΡΦΥ. Οι ςυναντιςεισ κα γίνουν ςτο πλαίςιο τθσ ςυμβουλευτικισ πλαιςίωςθσ και 
επιςτθμονικισ τεκμθρίωςθσ τθσ πράξθσ από τθν εν λόγω επιτροπι και ςτόχο ζχουν τθ 
διατφπωςθ προτάςεων βελτιςτοποίθςθσ τθσ πράξθσ και διορκωτικϊν ενεργειϊν ςε 
τυχόν προβλιματα που ανακφπτουν κατά τθν υλοποίθςθ. Οι ςυναντιςεισ αναμζνεται 
να διεξαχκοφν ςτθν Ακινα και ο αναμενόμενοσ αρικμόσ των ςυμμετεχόντων ανά 
ςυνάντθςθ είναι 20 άτομα.  

II. Στο πλαίςιο τθσ παροχισ κινιτρων για ςυμμετοχι των ιατρϊν ΡΦΥ ςτο ςφςτθμα 
επιτιρθςθσ sentinel, προβλζπεται θ υλοποίθςθ δφο (2) ημερίδων (μία για τουσ 
ςυμμετζχοντεσ ιατροφσ τθσ Β. Ελλάδασ και μία για τουσ ςυμμετζχοντεσ ιατροφσ τθσ Ν. 
Ελλάδασ), ςτισ οποίεσ κα φιλοξενθκοφν ςτρογγυλά τραπζηια όπου κα παρουςιαςτοφν 
κζματα ενδιαφζροντοσ για τθν πρωτοβάκμια φροντίδα υγείασ, με ςυμμετοχι ειδικϊν. 
Στο πρόγραμμα των θμερίδων αυτϊν κα ενταχκεί και θ ενθμζρωςθ  των ιατρϊν ςχετικά 
με τθ λειτουργία του ςυςτιματοσ, ςε ειδικι για το ςκοπό αυτό ςυνεδρία. Θ κάκε 
θμερίδα κα υλοποιθκεί ςε διάςτθμα δφο 24ϊρων (κα αρχίςει το μεςθμζρι του 1ου 
24ϊρου και κα ολοκλθρωκεί το μεςθμζρι του 2ου 24ϊρου). Κατά το πρϊτο 24ωρο, θ 
θμερίδα κα διεξαχκεί ςε ξενοδοχειακι αίκουςα με παρουςία όλων των 
ςυμμετεχόντων, ενϊ κατά το δεφτερο 24ωρο, κα γίνει επίδειξθ τθσ θλεκτρονικισ 
διαδικτυακισ εφαρμογισ ςε ομάδεσ (κα χρειαςτοφν για κάκε θμερίδα 5 περίπου 
μικρότερεσ αίκουςεσ). Κατά το 2ο 24ωρο, θ θμερίδα κα κλείςει με παρουςία όλων των 
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ςυμμετεχόντων ςτθν αίκουςα που κα χρθςιμοποιθκεί και για τισ εργαςίεσ τθσ θμερίδασ 
το 1ο 24ωρο.   
 
Το ςφνολο των ςυμμετεχόντων ιατρϊν αναμζνεται να ανζλκει ςε 300 περίπου ιατροφσ 
ΡΦΥ. Θ εκπαίδευςθ των ςυμμετεχόντων ιατρϊν κα ζχει τθ μορφι ενθμζρωςθσ ςχετικά 
με τθν λειτουργία του νζου ςυςτιματοσ και κα εςτιάςει ςτα ακόλουκα ςθμεία: 

 Ρεριγραφι του ςυςτιματοσ, των ςτόχων του, τθσ μεκοδολογίασ ανάπτυξισ του 
και τθσ διαδικαςίασ τθσ επιτιρθςθσ 

 Eνθμζρωςθ ςχετικά με τα νεοεπιλεχκζντα κλινικά ςφνδρομα υπό επιτιρθςθ 
(εξοικείωςθ με τουσ οριςμοφσ κροφςματοσ και τθ ςυλλεγόμενθ πλθροφορία) 

 Επίδειξθ τθσ  θλεκτρονικισ διαδικτυακισ (web-based) εφαρμογισ για τθν 
καταχϊρθςθ των δεδομζνων 

 Επίδειξθ  τθσ διαδικαςίασ λιψθσ και ςυςκευαςίασ εργαςτθριακϊν δειγμάτων 
 Επίδειξθ τθσ θλεκτρονικισ διαδικτυακισ πφλθσ του προγράμματοσ 

 
III. Στο τζλοσ τθσ πράξθσ κα πραγματοποιθκεί ςυνζδριο, ςτο οποίο κα ςυμμετζχουν όλοι οι 

ςυμβαλλόμενοι φορείσ. Το ςυνζδριο αναμζνεται να πραγματοποιθκεί ςτθν Ακινα, με 
ςφνολο ςυμμετεχόντων περί τα 150 άτομα. 

Οι απαιτοφμενεσ ενζργειεσ για τθν ορκι υλοποίθςθ των δφο ςυναντιςεων τθσ διεπιςτθμονικισ 
ςυμβουλευτικισ επιτροπισ αφοροφν ςτθν οργάνωςθ τθσ ςυμμετοχισ, τθ διαχείριςθ των 
μετακινιςεων, τθ διαμονι και τθ ςίτιςθ των ςυμμετεχόντων και τθ διαχείριςθ τθσ ροισ του 
προγράμματοσ. 

Οι απαιτοφμενεσ ενζργειεσ για τθν ορκι υλοποίθςθ των δφο θμερίδων και του τελικοφ ςυνεδρίου 
αφοροφν ςτθν οργάνωςθ τθσ ςυμμετοχισ, τθν αναηιτθςθ και δζςμευςθ του κατάλλθλου χϊρου για 
τθ διεξαγωγι τουσ, τθ διαχείριςθ των μετακινιςεων, τθ διαμονι και τθ ςίτιςθ των ςυμμετεχόντων, 
τθ διαχείριςθ τθσ ροισ του προγράμματοσ, τθν παραγωγι και διάκεςθ υποςτθρικτικοφ υλικοφ 
(προγράμματοσ, διαφανειϊν παρουςίαςθσ κλπ) κακϊσ και τθ διαςφάλιςθ τθσ διακεςιμότθτασ του 
κατάλλθλου εξοπλιςμοφ για το χϊρο διεξαγωγισ. 

Επιπλζον μεταξφ των δράςεων διάχυςθσ των αποτελεςμάτων τθσ πράξθσ ςτο ευρφ κοινό 
περιλαμβάνεται θ δθμοςιοποίθςθ των αποτελεςμάτων τθσ πράξθσ με ανακοινϊςεισ ςε διεκνι και 
εκνικά ςυνζδρια/ςυναντιςεισ.  

Οι απαιτοφμενεσ ενζργειεσ για τθ δθμοςιοποίθςθ των αποτελεςμάτων τθσ πράξθσ ςε διεκνι και 
εκνικά ςυνζδρια αφοροφν ςτθ διαχείριςθ των μετακινιςεων, τθ διαμονι και τθ ςίτιςθ των 
ειςθγθτϊν. 

Ζχει προβλεφκεί οι χϊροι διεξαγωγισ των θμερίδων και του τελικοφ ςυνεδρίου να βρίςκονται μαηί 
με τουσ χϊρουσ διαμονισ και ςίτιςθσ των ςυμμετεχόντων. Με τον τρόπο αυτό: 

 Επιτυγχάνονται οικονομίεσ κλίμακασ και υπάρχει θ δυνατότθτα παροχισ καλφτερθσ 
υπθρεςίασ ςε χαμθλότερθ τιμι 

 Αποφεφγονται οι άςκοπεσ μετακινιςεισ που κουράηουν τουσ ςυμμετζχοντεσ 

 Εξοικονομοφνται οι πρόςκετεσ δαπάνεσ και ο χρόνοσ που απαιτείται για τθ μετακίνθςθ από 
το χϊρο ςυγκζντρωςθσ των ςυμμετεχόντων ςτο χϊρο διαμονισ και ςίτιςθσ. 
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7.2.2 ΑΝΑΛΥΤΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ ΡΟΚΘΥΣΣΟΜΕΝΟΥ ΥΡΟΕΓΟΥ 

Αναλυτικότερα, το προκθρυςςόμενο υποζργο περιλαμβάνει: 
 
1. Διαμονή ςυμμετεχόντων  
 
Λ.  Στο πλαίςιο των δφο θμερίδων για τθν επίδειξθ του νζου ςυςτιματοσ και τθσ θλεκτρονικισ 
πλατφόρμασ τθσ πράξθσ κα απαιτθκεί θ διαμονι ςε ξενοδοχείο 165 περίπου ατόμων (μία 
διανυκτζρευςθ). Τα άτομα ανάλογα με  τον τόπο προζλευςισ τουσ κα διανεμθκοφν ςτισ δφο 
θμερίδεσ (Ν. Ελλάδασ και Β. Ελλάδασ) και αντίςτοιχα ςε δφο ξενοδοχεία: ζνα ςτθν Ακινα και ζνα 
ςτθ Κεςςαλονίκθ. Επιπρόςκετα, κα απαιτθκοφν δφο διανυκτερεφςεισ ςτο ξενοδοχείο τθσ 
Κεςςαλονίκθσ για 20 επιπλζον άτομα (εκπαιδευτζσ και ομιλθτζσ).   
 
IΛ. Στο πλαίςιο του τελικοφ ςυνεδρίου τθσ πράξθσ κα απαιτθκεί θ διαμονι ςε ξενοδοχείο τθσ 
Ακινασ για 25 περίπου άτομα για μία διανυκτζρευςθ με πρωινό (1 ςυνζδριο x 25 άτομα x 1 
διανυκτζρευςθ). 
 
ΛΛΛ. Στο πλαίςιο τθσ διάχυςθσ των αποτελεςμάτων τθσ πράξθσ ςε εκνικά/ζσ και διεκνι/είσ 
ςυνζδρια/ςυναντιςεισ κα απαιτθκεί διαμονι ςε ξενοδοχείο δφο πόλεων του εξωτερικοφ 1-2 
ατόμων για δφο διανυκτερεφςεισ (2 ςυνζδρια/ςυναντιςεισ x 1-2 άτομα x 2 διανυκτερεφςεισ) και 
διαμονι ςε ξενοδοχείο τριϊν πόλεων του εςωτερικοφ 1-2 ατόμων για δφο διανυκτερεφςεισ (3 
ςυνζδρια/ςυναντιςεισ x 1-2 άτομα x 2 διανυκτερεφςεισ). 

 
2. Μετακίνηςη ςυμμετεχόντων  

 

Στο πλαίςιο τθσ διενζργειασ των ςυγκεντρϊςεων τθσ πράξθσ κα απαιτθκοφν οι εξισ μετακινιςεισ: 

 
I. Μετακίνθςθ 6 ατόμων (μετακινιςεισ από Θράκλειο Κριτθσ, Λάριςα και Κεςςαλονίκθ) για τθ 
ςυμμετοχι ςε κάκε ςυνάντθςθ τθσ διεπιςτθμονικισ ςυμβουλευτικισ επιτροπισ ςτθν Ακινα 
(ςφνολο ςυναντιςεων: 2) 
 
ΛΛ. Μετακίνθςθ περίπου 320 ατόμων. Θ μετακίνθςθ αφορά τθ μετακίνθςθ 300 περίπου ατόμων 
(μετακινιςεισ εςωτερικοφ) για τθ ςυμμετοχι των ιατρϊν-παρατθρθτϊν του δικτφου ςτισ δφο 
θμερίδεσ (ανάλογα με τθ γεωγραφικι περιοχι προζλευςισ τουσ οι ιατροί κα διανεμθκοφν ςτθν 
θμερίδα τθσ Ακινασ και ςτθν θμερίδα τθσ Κεςςαλονίκθσ). Επιπλζον, μετακίνθςθ 20 ατόμων ςτθν 
θμερίδα τθσ Κεςςαλονίκθσ (εκπαιδευτζσ και ομιλθτζσ, με τθν πλειοψθφία να μετακινείται από τθν 
Ακινα). Οι εκτιμϊμενεσ γεωγραφικζσ περιοχζσ προζλευςθσ των 300 ςυμμετεχόντων φαίνονται ςτον 
πίνακα 1 του παραρτιματοσ ΛΛΛ. ΣΘΜΕΛΩΣΘ: θ κατανομι του πίνακα 1 είναι ενδεικτικι. Θ τελικι 
κατανομι των παρατθρθτϊν ανά γεωγραφικι περιοχι μπορεί να διαφζρει ελαφρά. 
 
ΛΛΛ. Μετακίνθςθ περίπου 25 ατόμων (μετακινιςεισ εςωτερικοφ από Κες/νίκθ, Κεςςαλία, Κριτθ, 
Ράτρα, Λωάννινα) για τθ ςυμμετοχι ςτο τελικό ςυνζδριο. 
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ΛV. Μετακίνθςθ 1-2 ατόμων (μετακινιςεισ εξωτερικοφ) για τθ ςυμμετοχι ςε διεκνι/εισ 
ςυνζδρια/ςυναντιςεισ εντόσ τθσ Ευρϊπθσ (ςφνολο ςυνεδρίων/ςυναντιςεων: 2) και μετακίνθςθ 1-2 
ατόμων (μετακινιςεισ εςωτερικοφ) για τθ ςυμμετοχι ςε ςυνζδρια/ςυναντιςεισ του εςωτερικοφ 
(ςφνολο ςυνεδρίων/ςυναντιςεων: 3). 
 
Επιςθμαίνεται ότι οι δαπάνεσ μετακίνθςθσ εκτόσ ζδρασ κα καλφπτουν μετακίνθςθ με οποιοδιποτε 
μζςο μαηικισ μεταφοράσ (αεροπλάνα, πλοία, τρζνα, ΚΤΕΛ κλπ). Τα αεροπορικά ειςιτιρια πρζπει να 
είναι ςτθν οικονομικι κζςθ, ενϊ για τα ταξίδια με τρζνο καλφπτεται ταξίδι ςτθν πρϊτθ κζςθ. 
Καλφπτεται επίςθσ θ μετακίνθςθ με όχθμα ιδιωτικισ χριςθσ για τθν οποία χορθγείται χιλιομετρικι 
αποηθμίωςθ δζκα πζντε λεπτϊν (0,15 €) κακϊσ και θ δαπάνθ διοδίων μζςω του εκνικοφ οδικοφ 
δικτφου.  
 

3. Μίςθωςη αιθουςϊν και ςχετικοφ οπτικοακουςτικοφ εξοπλιςμοφ 

Στο πλαίςιο τθσ διενζργειασ των ςυγκεντρϊςεων τθσ πράξθσ κα απαιτθκεί θ μίςκωςθ των 
αικουςϊν και του ςχετικοφ εξοπλιςμοφ για τθ διενζργεια: 

 

I.Των δφο θμερίδων τθσ πράξθσ. Για κάκε θμερίδα, εκτιμάται ότι κα απαιτθκεί θ μίςκωςθ μίασ (1) 
αίκουςασ χωρθτικότθτασ μεταξφ 150-200 ατόμων για μία (1) θμζρα (ανάλογα με τθν κατανομι των 
παρατθρθτϊν ςτισ δφο θμερίδεσ), ςτο κόςτοσ τθσ οποίασ κα ςυμπεριλαμβάνεται και ο 
απαιτοφμενοσ τεχνικόσ εξοπλιςμόσ. Θ αίκουςα αυτι κα πρζπει να είναι διακζςιμθ κατά το 1ο 
24ωρο, κακϊσ και για μζροσ του 2ου 24ϊρου (κακϊσ εκεί κατά το 2ο 24ωρο κα πραγματοποιθκεί 
το plenary session, με το οποίο κα κλείςει θ θμερίδα). Επιπλζον κα απαιτθκοφν κατ’ εκτίμθςθ πζντε 
(5) αίκουςεσ χωρθτικότθτασ 30 περίπου ατόμων κατά το 2ο 24ωρο, για τθ διενζργεια μικρότερων 
ομάδων επίδειξθσ (κα εξαρτθκεί από τθν κατανομι των ςυμμετεχόντων ςτισ δφο θμερίδεσ). Στο 
κόςτοσ μίςκωςθσ κα πρζπει να ςυμπεριλαμβάνεται και ο απαιτοφμενοσ οπτικοοακουςτικόσ 
τεχνικόσ εξοπλιςμόσ (μικρόφωνα, βιντεοπροβολείσ, πολφπριηα για ςφνδεςθ των φορθτϊν 
θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν των ςυμμετεχόντων κλπ), όπου κα πραγματοποιθκεί θ ςυνεδρία 
ενθμζρωςθσ για τθ λειτουργία του ςυςτιματοσ επιτιρθςθσ sentinel. Στο πλαίςιο κάκε θμερίδασ κα 
απαιτθκεί και θ μίςκωςθ αίκουςασ για τθν εςτίαςθ 150-200 περίπου ςυμμετεχόντων, ανάλογα με 
τθν κατανομι των παρατθρθτϊν ςτισ δφο θμερίδεσ (ζχει προβλεφκεί ζνα δείπνο για κάκε θμερίδα).  

 

IΛ. Του τελικοφ ςυνεδρίου τθσ πράξθσ. Για το τελικό ςυνζδριο εκτιμάται ότι κα απαιτθκεί θ μίςκωςθ 
μίασ (1) αίκουςασ χωρθτικότθτασ 150 περίπου ατόμων για μία θμζρα, ςτο κόςτοσ τθσ οποίασ κα 
ςυμπεριλαμβάνεται και ο απαιτοφμενοσ τεχνικόσ εξοπλιςμόσ. Στο πλαίςιο του τελικοφ ςυνεδρίου 
κα απαιτθκεί και θ μίςκωςθ αίκουςασ για τθν εςτίαςθ 30 περίπου ςυμμετεχόντων για ζνα επίςθμο 
δείπνο.  

 
 

4. Υπηρεςίεσ catering 
 
Στο πλαίςιο τθσ διενζργειασ των ςυγκεντρϊςεων τθσ πράξθσ κα απαιτθκοφν υπθρεςίεσ catering 
που κα παραςχεκοφν κατά τθ διάρκεια τθσ διενζργειασ: 
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I. Των δφο ςυναντιςεων τθσ διεπιςτθμονικισ ςυμβουλευτικισ επιτροπισ. Ειδικότερα, ζχουν 
προβλεφκεί για κάκε ςυνάντθςθ δφο διαλείμματα για καφζ (coffee breaks) και ζνα διάλειμμα για 
μεςθμεριανό ελαφρφ γεφμα-μπουφζ (buffet lunch break). Οι υπθρεςίεσ αυτζσ κα πρζπει να 
παραςχεκοφν για 20 περίπου άτομα ςε κάκε μία από τισ δφο ςυναντιςεισ. 
 
IΛ. Των δφο θμερίδων. Ειδικότερα, για κάκε θμερίδα ζχουν προβλεφκεί τρία διαλείμματα για καφζ 
(coffee breaks), ζνα διάλειμμα για μεςθμεριανό ελαφρφ γεφμα-μπουφζ (buffet lunch break) και ζνα 
επίςθμο δείπνο. Οι υπθρεςίεσ αυτζσ κα πρζπει να παραςχεκοφν για τουσ περίπου 300 
παρατθρθτζσ των δφο θμερίδων (οι οποίοι κα κατανεμθκοφν ςτισ δφο θμερίδεσ ανάλογα με τον 
τόπο προζλευςθσ), κακϊσ και για περίπου 20 επιπλζον άτομα ανά θμερίδα (εκπαιδευτζσ και 
ομιλθτζσ). Συνολικά δθλαδι και για τισ δφο θμερίδεσ, κα χρειαςτοφν υπθρεςίεσ catering για 340 
άτομα. 
 
IΛΛ. Του τελικοφ ςυνεδρίου. Ειδικότερα, ζχουν προβλεφκεί δφο διαλείμματα για καφζ (coffee 
breaks), ζνα διάλειμμα για μεςθμεριανό ελαφρφ γεφμα-μπουφζ (buffet lunch break) για 150 
περίπου άτομα και ζνα επίςθμο δείπνο για 30 άτομα.  

 

5. Ενζργειεσ υποςτήριξησ των ςυγκεντρϊςεων 

Οι απαραίτθτεσ υποςτθρικτικζσ ενζργειεσ για τθν ορκι υλοποίθςθ των ςυγκεντρϊςεων τθσ πράξθσ 
περιλαμβάνουν: 

 Φωτογραφικι κάλυψθ των θμερίδων και του τελικοφ ςυνεδρίου 

 Αποςτολι δελτίων τφπου πριν και μετά τισ θμερίδεσ και το τελικό ςυνζδριο 

 Ραραγωγι του υποςτθρικτικοφ υλικοφ (φάκελου με αυτοκόλλθτο του προγράμματοσ, 
agenda, διαφανειϊν παρουςίαςθσ, ζντυπθσ δθμοςιότθτασ, banner εκδθλϊςεων κλπ)  

 

7.3 ΡΑΑΔΟΤΕΑ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Το αναμενόμενο παραδοτζο του αναδόχου προκφπτει από τισ υπθρεςίεσ που οφείλει να παράςχει 

και αναλφεται ςτισ ενότθτεσ του κεφαλαίου 7.2.  

 

Κωδικόσ 
παραδοτζου 

Ρεριγραφι παραδοτζου 

Ρ2.1 

Οργάνωςθ και τεχνικι υποςτιριξθ (υπθρεςίεσ μαηικισ εςτίαςθσ, παροχι 

ςυνεδριακοφ εξοπλιςμοφ κλπ) των ςυναντιςεων, θμερίδων, ςυνεδρίων και 

εκπαιδευτικϊν δράςεων, κακϊσ και οργάνωςθ-υποςτιριξθ των μετακινιςεων που 

προβλζπονται ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ τθσ δράςθσ (μετακινιςεισ ςυμμετεχόντων 

ςτθν εναρκτιρια ςυνάντθςθ, ςτισ ςυναντιςεισ εργαςίασ τθσ επιςτθμονικισ ομάδασ, 

ςτισ θμερίδεσ και το ςυνζδριο, κακϊσ και μετακινιςεισ για τθ διάχυςθ των 

αποτελεςμάτων τθσ πράξθσ) 
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7.4  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΡΑΑΛΑΒΘΣ ΥΡΟΕΓΟΥ 

7.4.1  ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΘΣΘ ΤΟΥ ΥΡΟΕΓΟΥ ΑΡΟ ΤΘΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ 

Θ ανακζτουςα αρχι κα ςυγκροτιςει επιτροπι παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ που κα αναλάβει 

τθν ευκφνθ του ςυντονιςμοφ με τισ λοιπζσ υπθρεςίεσ, τθν παρακολοφκθςθ τθσ εξζλιξθσ του 

υποζργου και τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ του παραδοτζου. Θ ανακζτουςα αρχι δεν φζρει ευκφνθ για 

τθν διοικθτικι παρακολοφκθςθ του προςωπικοφ του αναδόχου. 

Αρμοδιότθτα τθσ επιτροπισ παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ είναι θ παραλαβι του παραδοτζου 

και θ πιςτοποίθςθ τθσ εκτζλεςθσ των υποχρεϊςεων του αναδόχου. Θ πιςτοποίθςθ τθσ υλοποίθςθσ 

του υποζργου γίνεται ςε ςυνεργαςία με τα επιμζρουσ ςτελζχθ τθσ ομάδασ ζργου. Ο ανάδοχοσ ςτθν 

προςφορά του κα παρουςιάςει λεπτομερζσ ςχζδιο οργάνωςθσ, διοίκθςθσ, υλοποίθςθσ και 

παρακολοφκθςθσ του υποζργου, ςτο οποίο κα ςυμπεριλαμβάνεται και επιγραμματικό πλαίςιο 

αρμοδιοτιτων και υποχρεϊςεων και για τουσ τομείσ ευκφνθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ,  ςφμφωνα 

με τθν ροι και το χρονοδιάγραμμα εργαςιϊν. 

7.4.2 ΡΑΑΛΑΒΘ ΥΡΟΕΓΟΥ –ΚΙΤΘΙΑ ΡΑΑΛΑΒΘΣ –ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Θ παραλαβι του υποζργου κα γίνει από τθν επιτροπι παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ, τμθματικά, ςφμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του υποζργου. 

Ειδικότερα όςον αφορά τθ διαδικαςία παραλαβισ ορίηονται ιδθ με τθν παροφςα τα ακόλουκα: 

Α) Θ παράδοςθ του υποζργου κα γίνεται τμθματικά με τθν περάτωςθ των επιμζρουσ 

ςυναντιςεων/μετακινιςεων για τθ διάχυςθ των αποτελεςμάτων τθσ πράξθσ, μζςα ςτισ 

προκεςμίεσ που κακορίηονται ςτο χρονοδιάγραμμα του υποζργου.   

Β) Θ διαδικαςία παράδοςθσ περιλαμβάνει: 

 Ραρουςίαςθ προϊόντων του παραδοτζου ςτθν επιτροπι παρακολοφκθςθσ και 

παραλαβισ. Θ επιτροπι ςτθ ςυνζχεια και εάν το προϊόν του παραδοτζου αναφζρεται ςε 

υπθρεςίεσ διενεργεί δειγματολθπτικό ζλεγχο προκειμζνου να διαςφαλίςει τθν 

ολοκλθρωμζνθ παράδοςθ και τθν εφρυκμθ λειτουργία τθσ παραδοτζασ υπθρεςίασ. 

Τυχόν παρατθριςεισ / ελλείψεισ που προκφπτουν από το δειγματολθπτικό ζλεγχο επί 

του παραδοτζου κα παραδίδονται ςτον ανάδοχο εντόσ δζκα (10) εργάςιμων θμερϊν 

από τθν παρουςίαςθ. Ο ανάδοχοσ κα είναι υποχρεωμζνοσ να ενςωματϊςει τισ 

παρατθριςεισ τθσ επιτροπισ ςτο τελικό παραδοτζο εντόσ δζκα (10) εργάςιμων θμερϊν. 

 Σε περίπτωςθ που το επανυποβλθκζν παραδοτζο δεν ικανοποιεί τα ελάχιςτα κριτιρια 

αξιολόγθςθσ ποιότθτασ μετά και το δεφτερο δειγματολθπτικό ζλεγχο, θ επιτροπι εκκζτει 

εγγράφωσ τισ παρατθριςεισ τθσ και τισ τυχόν απαιτοφμενεσ παρεμβάςεισ ςτο 

παραδοτζο του αναδόχου εντόσ δζκα (10) εργάςιμων θμερϊν και ο ανάδοχοσ κα πρζπει 
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να τισ ενςωματϊςει ςτο παραδοτζο εντόσ δζκα (10) εργαςίμων θμερϊν. Εάν και μετά 

από τισ επαναλθπτικζσ παρατθριςεισ ο ανάδοχοσ δεν ςυμμορφωκεί προσ τισ υποδείξεισ 

τθσ επιτροπισ, κινοφνται οι διαδικαςίεσ κιρυξθσ του αναδόχου ζκπτωτου. 

 Σε όλεσ τισ ςυναντιςεισ τθσ επιτροπισ και των αρμόδιων φορζων με τον ανάδοχο 

τθρείται με ευκφνθ του αναδόχου πρακτικό το οποίο υπογράφεται από τουσ 

ςυμμετζχοντεσ. 

Τα ελάχιςτα κριτιρια αξιολόγθςθσ ποιότθτασ που κα πρζπει να ικανοποιεί το παραδοτζο είναι:  

Πληρότητα: Το παραδοτζο πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ πτυχζσ του ςκοποφ για τον οποίο 

ζχει ςυνταχκεί/δθμιουργθκεί/προςφερκεί και ειδικότερα να ανταποκρίνεται ςτισ 

απαιτιςεισ που ορίηονται για αυτό από τισ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ του αναδόχου. 

Σεκμηρίωςη: Το παραδοτζο πρζπει να είναι αξιόπιςτο και να ανταποκρίνεται ςτθν 

πραγματικότθτα. Ρρζπει να ςτθρίηεται ςε τεκμθριωμζνα ςτοιχεία, να ακολουκεί ρεαλιςτικι 

προςζγγιςθ και να εξθγείται με ςαφινεια. 

χετικότητα: το παραδοτζο πρζπει να ανταποκρίνεται ςτον ςκοπό για τον οποίο  ζχει 

ςυνταχκεί και ςτισ ανάγκεσ του υποζργου. Ρρζπει να είναι ςυμβατό και ςυναφζσ με τα 

υπόλοιπα παραδοτζα του υποζργου, αν και εφόςον απαιτείται από τθν διάρκρωςθ του 

υποζργου.  

Εμβάθυνςη: το παραδοτζο πρζπει να περιζχει πλθροφορίεσ ςε βάκοσ ανάλογο με το ςκοπό 

του. 

υνζπεια ωσ προσ τον ςχεδιαςμό: το παραδοτζο πρζπει να ολοκλθρϊνεται με βάςθ τον 

ςχεδιαςμό (χρόνου, πόρων, ποιότθτασ). 

Κάκε παραλαβι κα πιςτοποιείται με πρωτόκολλο τθσ επιτροπισ παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ, 

το οποίο κα εκδίδεται εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν ολοκλιρωςθ των ςχετικϊν διαδικαςιϊν, οι 

οποίεσ ορίηονται ςτθν παροφςα. Σε περίπτωςθ που θ ολοκλιρωςθ των ςχετικϊν διαδικαςιϊν ι / 

και θ ζκδοςθ των πρωτοκόλλων οριςτικισ παραλαβισ δεν πραγματοποιοφνται για λόγουσ που δεν 

ανάγονται ςτον ανάδοχο, οι εκάςτοτε παραλαβζσ επζρχονται αυτοδίκαια με τθν παρζλευςθ των 

αντιςτοίχων προκεςμιϊν. 
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ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΠΟΔΡΓΟΤ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

Στον πίνακα που ακολουκεί παρουςιάηεται το εκτιμϊμενο χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ του υποζργου 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κάκε προςφζρων είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει με τθν προςφορά του και το προτεινόμενο από αυτόν χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ του υποζργου ςε 
μορφι GANTT-Chart. Το οριςτικό χρονοδιάγραμμα μαηί με τα επιμζρουσ χρονικά όρια ολοκλιρωςθσ των δραςτθριοτιτων του υποζργου κα προςδιοριςτοφν 
δεςμευτικά ςτθν ςφμβαςθ που κα υπογραφεί μεταξφ του αναδόχου και τθσ ανακζτουςασ αρχισ μετά τθν κατακφρωςθ του διαγωνιςμοφ λαμβάνοντασ 
υπόψθ τθν πρόταςθ του αναδόχου. 

ΔΙΑΣΤΘΜΑ ΑΡΟ 
ΤΘΝ ΥΡΟΓΑΦΘ 
ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

  1 ΜΘΝΑΣ   2 ΜΘΝΕΣ  3ΜΘΝΕΣ 4 ΜΘΝΕΣ 5 ΜΘΝΕΣ 6 ΜΘΝΕΣ 7 ΜΘΝΕΣ 

1θ ςυνάντθςθ 
διεπιςτθμονικισ 
ςυμβουλευτικισ 
επιτροπισ       

    

Θμερίδεσ (2)        

Τελικό ςυνζδριο           

2θ ςυνάντθςθ 
διεπιςτθμονικισ 
ςυμβουλευτικισ 
επιτροπισ 

      

    

Μετακινιςεισ 
ατόμων για τθ 
διάχυςθ των 
αποτελεςμάτων 
τθσ πράξθσ 
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ΜΔΡΟ Γ: ΠΙΝΑΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
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Άρθρο 8. ΡΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 

 

Για λόγουσ καλφτερθσ αξιολόγθςθσ και ευκολίασ ςφγκριςθσ των προςφορϊν, οι πίνακεσ 

οικονομικισ προςφοράσ είναι κοινοί και δεςμευτικοί επί ποινι απόρριψθσ ωσ προσ τθν 

μορφι και πλιρθ ςυμπλιρωςι τουσ για όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ. Θ δομι τουσ 

εμφανίηεται ακολοφκωσ: 
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8.1 ΡΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΘΣ ΚΟΣΤΟΥΣ  

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ / ΥΡΘΕΣΙΑ 
Μονάδα 
Μζτρηςησ 

Ροςότητα 
Τιμή 

Μονάδασ 
Χωρίσ ΦΡΑ 

Συνολική Τιμή 
Είδουσ/Υπηρεςίασ 

(Χωρίσ ΦΡΑ) 
ΦΡΑ 

Συνολική Τιμή 
Είδουσ/Υπηρεςίασ 

(Με ΦΡΑ) 

1. 

Διαμονι ςυμμετεχόντων ςτισ δφο 
θμερίδεσ: 

1 διανυκτζρευςθ ςτθν Ακινα ι τθ 
Κεςςαλονίκθ *165 άτομα (θ κατανομι 
κα εξαρτθκεί από τον τόπο προζλευςθσ) 
και 2 διανυκτερεφςεισ ςτθ Κεςςαλονίκθ 
ανά άτομο*20 άτομα  

Ρλικοσ 
διανυκτερεφςεων 

205     

2. 

Διαμονι ςυμμετεχόντων ςτο τελικό 
ςυνζδριο 

1 διανυκτζρευςθ ςτθν Ακινα ανά 
άτομο*25 άτομα 

Ρλικοσ 
διανυκτερεφςεων 

25     

3. 

Διαμονι ςυμμετεχόντων ςτισ πράξεισ 
διάχυςθσ των αποτελεςμάτων τθσ 
πράξθσ (ειςθγθτϊν 
ςυνεδρίων/ςυναντιςεων): 

2 διανυκτερεφςεισ ςε πόλεισ του 
εξωτερικοφ (εντόσ Ευρϊπθσ) ανά άτομο 
*1-2 άτομα*2 ςυνζδρια/ςυναντιςεισ  

Ρλικοσ 
διανυκτερεφςεων 

8     

4. 
 

Διαμονι ςυμμετεχόντων ςτισ πράξεισ 
διάχυςθσ των αποτελεςμάτων τθσ 
πράξθσ (ειςθγθτϊν 
ςυνεδρίων/ςυναντιςεων): 

2 διανυκτερεφςεισ ςε πόλεισ του 
εςωτερικοφ ανά άτομο*1-2 άτομα*3 
ςυνζδρια/ςυναντιςεισ 

Ρλικοσ 
διανυκτερεφςεων 

12     

5. 

 
Μετακίνθςθ εςωτερικοφ (Θράκλειο 
Κριτθσ, Κεςςαλονίκθ, Λάριςα) με 
επιςτροφι 6 περίπου ατόμων για τθ 
ςυμμετοχι ςε κάκε ςυνάντθςθ τθσ 
διεπιςτθμονικισ ςυμβουλευτικισ 
επιτροπισ ςτθν Ακινα (ςφνολο 
ςυναντιςεων: 2) 

 

Ρλικοσ 
μετακινιςεων με 

επιςτροφι 
12     

6. 

 

Μετακίνθςθ εςωτερικοφ με επιςτροφι 
300 περίπου ατόμων για τθ ςυμμετοχι 
ςτισ δφο θμερίδεσ εςωτερικοφ (ανάλογα 
με τθ γεωγραφικι περιοχι προζλευςισ 
τουσ οι ιατροί κα διανεμθκοφν ςτθν 
θμερίδα τθσ Ακινασ και ςτθν θμερίδα 
τθσ Κεςςαλονίκθσ – βλ πίνακα 1 
παραρτιματοσ ΛΛΛ) και μετακίνθςθ 
εςωτερικοφ με επιςτροφι για περίπου 
20 άτομα από Ακινα για Κεςςαλονίκθ  

Ρλικοσ 
μετακινιςεων με 

επιςτροφι 
320     

7. 

Μετακίνθςθ εςωτερικοφ(Κες/νίκθ, 
Κεςςαλία, Κριτθ, Ράτρα, Λωάννινα)  με 
επιςτροφι 25 περίπου ατόμων για τθ 
ςυμμετοχι ςτο τελικό ςυνζδριο τθσ 
Ακινασ 

 

Ρλικοσ 
μετακινιςεων με 

επιςτροφι 
25     
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Α/Α ΕΙΔΟΣ / ΥΡΘΕΣΙΑ 
Μονάδα 
Μζτρηςησ 

Ροςότητα 
Τιμή 

Μονάδασ 
Χωρίσ ΦΡΑ 

Συνολική Τιμή 
Είδουσ/Υπηρεςίασ 

(Χωρίσ ΦΡΑ) 
ΦΡΑ 

Συνολική Τιμή 
Είδουσ/Υπηρεςίασ 

(Με ΦΡΑ) 

8. 

Μετακίνθςθ με επιςτροφι 1-2 ατόμων 
ςτο εξωτερικό για τθ ςυμμετοχι ςε 2 
διεκνι ςυνζδρια/ςυναντιςεισ (εντόσ 
Ευρϊπθσ)  

Ρλικοσ 
μετακινιςεων με 

επιςτροφι 
4     

9. 

Μετακίνθςθ με επιςτροφι 1-2 ατόμων 
ςε 3 ςυνζδρια/ςυναντιςεισ του 
εςωτερικοφ 

 

Ρλικοσ 
μετακινιςεων με 

επιςτροφι 
6     

10. 

Μίςκωςθ μίασ αίκουςασ χωρθτικότθτασ 
περίπου 150-200 ατόμων (μαηί με τον 
απαιτοφμενο τεχνικό εξοπλιςμό), 5 
αικουςϊν χωρθτικότθτασ περίπου 30 
ατόμων (μαηί με τον απαιτοφμενο τεχνικό 
εξοπλιςμό) και μίασ αίκουςασ εςτίαςθσ 
χωρθτικότθτασ περίπου 150-200 ατόμων 
για τθ διενζργεια τθσ θμερίδασ ςτθν   
Ακινα (βλ. 7.2.2, παράγραφοσ 3) 

Αρικμόσ 
αικουςϊν 

7     

11. 

Μίςκωςθ μίασ αίκουςασ χωρθτικότθτασ 
περίπου 150-200 ατόμων (μαηί με τον 
απαιτοφμενο τεχνικό εξοπλιςμό), 5 
αικουςϊν χωρθτικότθτασ περίπου 30 
ατόμων (μαηί με τον απαιτοφμενο τεχνικό 
εξοπλιςμό) και μίασ αίκουςασ εςτίαςθσ 
χωρθτικότθτασ περίπου 150-200 ατόμων 
για τθ διενζργεια τθσ θμερίδασ ςτθ 
Κεςςαλονίκθ (βλ. 7.2.2, παράγραφοσ 3) 

 

Αρικμόσ 
αικουςϊν 

7     

12.  

Μίςκωςθ μίασ αίκουςασ χωρθτικότθτασ 
περίπου 150 ατόμων (μαηί με τον 
απαιτοφμενο τεχνικό εξοπλιςμό) και 
μίασ αίκουςασ εςτίαςθσ χωρθτικότθτασ 
περίπου 30 ατόμων για τθ διενζργεια 
του τελικοφ ςυνεδρίου (μίςκωςθ για μία 
θμζρα) 

 

Αρικμόσ 
αικουςϊν 

2     

13. 

2 διαλείμματα για περίπου 20 άτομα 
(coffee breaks) για κάκε μία από τισ δφο 
ςυναντιςεισ τθσ διεπιςτθμονικισ 
ςυμβουλευτικισ επιτροπισ (2 coffee 
breaks/ςυνάντθςθ * 20 άτομα *2 
ςυναντιςεισ) 

Αρικμόσ 
εξυπθρετοφμενων 

80     

14. 

1 διάλειμμα για μεςθμεριανό ελαφρφ 
γεφμα-μπουφζ (standing buffet lunch 
break) για περίπου 20 άτομα για κάκε 
μία από τισ δφο ςυναντιςεισ τθσ 
διεπιςτθμονικισ ςυμβουλευτικισ 
επιτροπισ (1 standing buffet lunch 
break/ςυνάντθςθ * 20 άτομα * 2 
ςυναντιςεισ) 

Αρικμόσ 
εξυπθρετοφμενων 

40     

15. 
3 διαλείμματα για περίπου 340 άτομα 
(coffee breaks) για τισ δφο θμερίδεσ 
ςυνολικά (3 coffee breaks * 340 άτομα) 

Αρικμόσ 
εξυπθρετοφμενων 

1020     
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Α/Α ΕΙΔΟΣ / ΥΡΘΕΣΙΑ 
Μονάδα 
Μζτρηςησ 

Ροςότητα 
Τιμή 

Μονάδασ 
Χωρίσ ΦΡΑ 

Συνολική Τιμή 
Είδουσ/Υπηρεςίασ 

(Χωρίσ ΦΡΑ) 
ΦΡΑ 

Συνολική Τιμή 
Είδουσ/Υπηρεςίασ 

(Με ΦΡΑ) 

16. 

1 διάλειμμα για μεςθμεριανό ελαφρφ 
γεφμα-μπουφζ (standing buffet lunch 
break) για περίπου 340 άτομα για τισ 
δφο θμερίδεσ ςυνολικά  (1 standing 
buffet lunch break * 340άτομα) 

Αρικμόσ 
εξυπθρετοφμενων 

340     

17. 
1 επίςθμο δείπνο για περίπου 340  
άτομα για τισ δφο θμερίδεσ ςυνολικά (1 
formal dinner*340 άτομα) 

Αρικμόσ 
εξυπθρετοφμενων 

340     

18. 
2 διαλείμματα για περίπου 150 άτομα 
(coffee breaks) για το τελικό ςυνζδριο (2 
coffee breaks * 150 άτομα) 

Αρικμόσ 
εξυπθρετοφμενων 

300     

19. 

1 διάλειμμα για μεςθμεριανό ελαφρφ 
γεφμα-μπουφζ (standing buffet lunch 
break) για περίπου 150 άτομα για το 
τελικό ςυνζδριο (1 standing buffet lunch 
break * 150 άτομα) 

Αρικμόσ 
εξυπθρετοφμενων 

150     

20. 
1 επίςθμο δείπνο για περίπου 30 άτομα 
για το τελικό ςυνζδριο (1 formal dinner * 
30 άτομα) 

Αρικμόσ 
εξυπθρετοφμενων 

30     

21. Φωτογραφικι κάλυψθ των δφο 
θμερίδων και του τελικοφ ςυνεδρίου 

Φωτογραφικι 
κάλυψθ 

3  
 

  

22. Αποςτολι δελτίων τφπου πριν και μετά 
τισ θμερίδεσ και το τελικό ςυνζδριο 

Αρικμόσ δελτίων 3  
 

  

23. 

Ραραγωγι του υποςτθρικτικοφ υλικοφ 
(φάκελου με αυτοκόλλθτο του 
προγράμματοσ, πρόγραμμα, διαφανειϊν 
παρουςίαςθσ, ζντυπθσ δθμοςιότθτασ, 
banner εκδθλϊςεων κλπ)  

Αρικμόσ 
ςυναντιςεων 

3 (βλ. 
αναλυτικι 
περιγραφι 

7.2.1) 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι: ΤΠΟΓΔΙΓΜΑΣΑ ΔΓΓΤΗΔΧΝ 
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Τπόδειγμα 1: σέδιο Δγγςηηικήρ Δπιζηολήρ ςμμεηοσήρ 

Ονομαςία τράπεηασ:____________________________________________________ 
Κατάςτθμα:______________________________________________ 
(Δ/νςθ οδόσ- αρικμόσ Τ.Κ. – FAX) ____________________________ 
Θμερομθνία ζκδοςθσ: _____________________________________ 

Ρροσ το: 
Κζντρο Ελζγχου και Ρρόληψησ Νοςημάτων – ΚΕ.ΕΛ.Ρ.ΝΟ. 

Αγράφων 3-5, 15123, Μαροφςι 
 

ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ  ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ ΥΡ’ ΑΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ ………….. ΕΥΩ 

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

{Σε περίπτωςη μεμονωμζνησ 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 ζργου με τίτλο «…………….»ςυνολικισ αξίασ..................................., 
ςφμφωνα με τθ με αρικμό................... διακιρυξι ςασ.  

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

{Σε περίπτωςη μεμονωμζνησ εταιρίασ: τθσ εν λόγω εταιρίασ.} 

{ή ςε περίπτωςη ζνωςησ 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. 

Θ 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) 
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Τπόδειγμα 2: σέδιο εγγςηηικήρ επιζηολήρ καλήρ εκηέλεζηρ 

Ονομαςία τράπεηασ:____________________________________________________ 
Κατάςτθμα:______________________________________________ 
(Δ/νςθ οδόσ- αρικμόσ Τ.Κ. – FAX) ____________________________ 
Θμερομθνία ζκδοςθσ: _____________________________________ 

 
Ρροσ το: 

Κζντρο Ελζγχου και Ρρόληψησ Νοςημάτων – ΚΕ.ΕΛ.Ρ.ΝΟ. 
Αγράφων 3-5, 15123, Μαροφςι 

 

ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ, 

ΥΡ’ ΑΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ ………….. ΕΥΩ. 

 

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

{Σε περίπτωςη μεμονωμζνησ 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 …………. 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. 

 

Θ 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) 



 

ΟΓΑΝΩΣΘ ΚΑΛ ΥΡΟΣΤΘΛΞΘ ΘΜΕΛΔΩΝ-ΣΥΝΕΔΛΩΝ, ΣΥΝΑΝΤΘΣΕΩΝ ΕΓΑΣΛΑΣ, ΕΚΡΑΛΔΕΥΤΛΚΩΝ ΔΑΣΕΩΝ 
ΚΑΛ ΜΕΤΑΚΛΝΘΣΕΩΝ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ: ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΤ 



 

 

ΚΕΝΤΟ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΡΟΛΘΨΘΣ 
ΝΟΣΘΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Ρ.ΝΟ.) 
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Υπόδειγμα βιογραφικοφ ςημειϊματοσ 
 

ΒΙΟΓΑΦΙΚΟ ΣΘΜΕΙΩΜΑ 

 

ΡΟΣΩΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

Επϊνυμο:  Πνομα:  

 

Ρατρϊνυμο:  Μητρϊνυμο:  

 

Θμερομηνία Γζννηςησ: __ /__ / ____ Τόποσ Γζννηςησ:  

 

Τηλζφωνο:  E-mail:  

Fax:    

    

Διεφθυνςη Κατοικίασ:    

    

 

ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘ  

Πνομα Ιδρφματοσ Τίτλοσ Ρτυχίου Ειδικότητα 
Θμερομηνία 

Απόκτηςησ Ρτυχίου 

    

    

    

 

ΚΑΤΘΓΟΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ  
(ςτο προτεινόμενο, από τον Υποψιφιο 

Ανάδοχο, ςχιμα διοίκθςθσ Ζργου) 

 

 

ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΘ ΕΜΡΕΙΙΑ 
 

Ζργο Εργοδότησ Θζςη και Καθήκοντα ςτο Ζργο  

Απαςχόληςη ςτο Ζργο 

Ρερίοδοσ 
(από - ζωσ) 

Α/Μ 

 
 

  
 
 

__ /__ / ___ 
- 

__ /__ / ___ 

 

   __ /__ / ___ 
- 

__ /__ / ___ 

 

   
__ /__ / ___ 

- 
__ /__ / ___ 

 

 



 

ΟΓΑΝΩΣΘ ΚΑΛ ΥΡΟΣΤΘΛΞΘ ΘΜΕΛΔΩΝ-ΣΥΝΕΔΛΩΝ, ΣΥΝΑΝΤΘΣΕΩΝ ΕΓΑΣΛΑΣ, ΕΚΡΑΛΔΕΥΤΛΚΩΝ ΔΑΣΕΩΝ 
ΚΑΛ ΜΕΤΑΚΛΝΘΣΕΩΝ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ: ΠΙΝΑΚΑ ΓΔΧΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΧΝ 
ΓΙΚΣΤΟΤ 

 

Πίνακαρ 1. Καηανομή παπαηηπηηών δικηύος Sentinel ανά γευγπαθική πεπιοσή 

Γεωγραφικζσ Ρεριοχζσ Αρικμόσ 
παρατθρθτϊν 

Βόρεια Ελλάδα   

Μακεδονία (χωρίσ Κες/νίκθ) 35 

Κεςςαλονίκθ 31 

Κράκθ 9 

Κεςςαλία 21 

Κεντρική Ελλάδα   

Ιπειροσ 11 

Στερεά Ελλάδα και Εφβοια 21 

Ρελοπόννθςοσ  27 

Λόνιοι νιςοι  7 

Ρεριφζρεια Ρρωτευοφςησ  

Αττικι 106 

Νήςοι Αιγαίου - Κρήτη   

Νιςοι Αιγαίου 15 

Κριτθ 18 

Σφνολο 300 

 

 


