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                                            AΓΑ:ΒΟΖ3469ΗΜΛ-ΒΩΒ 

 

 

ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΕΓΧΟΤ ΚΑΙ 

ΠΡΟΛΘΨΘ ΝΟΘΜΑΣΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.)  

 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ   

            ΑΛΛΘΛΕΓΓΤΘ 

 

 

ΔΙΕΘΝΘ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ Ε ΕΤΡΩ 

Θζμα: Προκιρυξθ διεκνοφσ ανοικτοφ διαγωνιςμοφ για τθν επιλογι αναδόχου του ζργου :  

«Λειτουργία Κζντρου Ενθμζρωςθσ και Διαχείριςθσ Κρίςθσ (Call Center) – Γραμμι Τγείασ 

ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.»  

Ανακζτουςα Αρχι:  Κζντρο Ελζγχου και Πρόλθψθσ Νοςθμάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.)  

Ταχ. Δ/νςθ:   Αγράφων 3-5, Σ.Κ. 15123 Μαροφςι  

Ιςτοςελίδα:  http// www.keelpno.gr   

Ρλθροφορίεσ: Ανδρονίκθ Θεοφιλάτου 

Τθλζφωνο: +210-5212094-093 

φαξ: +210-5212833  

Θλεκτρονικι δ/νςθ:  theofilatou@keelpno.gr 

 

Ταξινόμθςθ κατά CPV:  #72000000# 

 

Κριτιριο αξιολόγθςθσ:  Θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικοτεχνικι άποψθ προςφορά  

Ρροχπολογιςκείςα δαπάνθ: Ζωσ τετρακόςιεσ ογδόντα πζντε χιλιάδεσ ευρϊ #485.000,00#€ 

πλζον ΦΠΑ (23%) ετθςίωσ 

Χρονικι διάρκεια του ζργου:  δϊδεκα (12) μινεσ με δυνατότθτα παράταςθσ για ιςόχρονο 

διάςτθμα.  

Μαροφςι, 8 Φεβρουαρίου 2012 

 

http://www.keelpno.gr/
mailto:theofilatou@keelpno.gr
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Τόποσ και χρόνοσ παραλαβισ τεφχουσ προκιρυξθσ και υποβολισ προςφορϊν: ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. 

Αγράφων 3-5,  Μαροφςι 15123, Γραμματεία, ιςόγειο, ϊρεσ 10.00 π.μ. – 12.00 μ.μ. 

Τόποσ διενζργειασ διαγωνιςμοφ:  ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. Αγράφων 3-5,  Μαροφςι 15123 

Χρόνοσ διενζργειασ διαγωνιςμοφ: 

Καταλθκτικι 

θμερομθνία 

Τποβολισ προςφορϊν 

Θμ. Μθν. Ζτοσ 

Θμζρα Ϊρα 

02 Aπριλίου 2012 Δευτζρα 12.00 μ.. 

 

Θμερομθνία 

Αποςφράγιςθσ 

Θμ. Μθν. Ζτοσ 

Θμζρα Ϊρα 

Αποςφράγιςθσ 

προςφορϊν 

  02 Απριλίου 2012 Δευτζρα 12.30 μ.μ. 

 

Θμερομθνία αποςτολισ τθσ προκιρυξθσ για δθμοςίευςθ ςτθν Υπθρεςία 

Επίςθμων Εκδόςεων των Ευρωπαϊκϊν κοινοτιτων  08-02-2012 

 

 Θμερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ προκιρυξθσ ςτον Ελλθνικό Τφπο 10-02-2012 

Θμερομθνία 

Δθμοςίευςθσ ςτο ΦΕΚ, Σεφχοσ Διακθρφξεων Δθμοςίων υμβάςεων  10-02-

2012 

 

 

ΑΠΟΦΑΘ 

Ζχοντασ υπ’ όψιν: 

1. Τουσ όρουσ τθσ παροφςασ προκιρυξθσ 

2. Τισ διατάξεισ : 

(Ι). 
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 Του Ν.2071/’92 (άρκρο 26) ΦΕΚ 123/Α/15.7.’92, ςφςταςθ του Κζντρου Ελζγχου 

Ειδικϊν Λοιμϊξεων (Κ.Ε.Ε.Λ.) ωσ Ν.Ρ.Ι.Δ. εποπτευόμενο από τον Υπουργό Υγείασ  

 του Ρ.Δ. 358/’92, ΦΕΚ 179/Α/24.11.’92, Οργάνωςθ, λειτουργία, αρμοδιότθτεσ 

Κ.Ε.Ε.Λ. 

 τθν Υ1/οικ.5028/2001, ΦΕΚ 831/Β/29.6.2001, «Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ 

του Κ.Ε.Ε.Λ.» 

 του Ρ.Δ. 407/’93, ΦΕΚ 174/Α/5.10.’93, «Εξαίρεςθ από τον δθμόςιο τομζα του 

Κζντρου Ελζγχου Ειδικϊν Λοιμϊξεων (Κ.Ε.Ε.Λ.)» 

 του Ν. 3370/’05, άρκρο 20, ΦΕΚ 176/Α/11.7.’05 «Οργάνωςθ και Λειτουργία των 

υπθρεςιϊν δθμόςιασ Υγείασ και λοιπζσ διατάξεισ», άρκρο 20, Μετονομαςία του 

Κ.Ε.Ε.Λ. ςε ΚΕ.ΕΛ.Ρ.ΝΟ. και λοιπζσ ρυκμίςεισ 

 του Ρ.Δ. 238/’95, ΦΕΚ 137/Α/28.6.’95, «Εξαίρεςθ φορζων από τισ διατάξεισ του 

Ν.2286/95» 

 Tθν εξαίρεςθ του ΚΕΕΛΡΝΟ από τισ διατάξεισ του Ν. 3580/2009 

 Των ΔΥ1δ 147636/9-12-2010 (ΦΕΚ 398/13-12-2010 Τ. Υ.Ο.Δ.Δ.), ΔΥ1δ/οικ.67510/16-

6-2011, ΔΥ1δ/Γ.Ρ. οικ. 5071/16-1-2012, για τον διοριςμό Δ.Σ. ΚΕ.ΕΛ.Ρ.ΝΟ. 

(ΙΙ).  

 Του άρκρου 47 του Ν. 3943/2011 «Φοροδιαφυγι, ΚΦΣ, Φορολογία Κεφαλαίου, 

ΦΡΑ, ελεγκτικζσ Υπθρεςίεσ/κζματα αςφαλιςτικϊν Ταμείων κλπ», όπωσ ιςχφει 

 Του Ν.2198/’94 (ΦΕΚ 43/Α/22.3.’94) ςχετικά με τθν «Ραρακράτθςθ φόρου 

ειςοδιματοσ» ςτο ειςόδθμα από εμπορικζσ επιχειριςεισ και ειδικότερα του 

άρκρου 24, όπωσ ιςχφει 

 Συμπλθρωματικά του Ν. 2690/99 «Κυρϊςεισ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ 

και άλλεσ διατάξεισ». 

 Του Ρ.Δ. 60/2007, ΦΕΚ 64/Α/16.3.’07 Ρροςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ 

διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου τθσ 31θσ Μαρτίου 2004 «Ρερί ςυντονιςμοφ των διαδικαςιϊν ςφναψθσ 

δθμοςίων ςυμβάςεων ζργων, προμθκειϊν και υπθρεςιϊν» όπωσ τροποποιικθκε 

με τθν Οδθγία 2005/51/ΕΚ τθσ Επιτροπισ τθσ 7θσ Σεπτεμβρίου 2005 για τα 

κατϊτατα όρια εφαρμογισ κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςυμβάςεων και τθν 

Οδθγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου & του Συμβουλίου τθσ 16θσ 

Νοεμβρίου 2005. 

 Του Ρ.Δ. 118/’07 (ΦΕΚ 150/Α/10.7.’07) "Κανονιςμόσ Ρρομθκειϊν του Δθμοςίου". 
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 Του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α/2010), «Δικαςτικι Ρροςταςία κατά τθ ςφναψθ 

δθμοςίων ςυμβάςεων – Εναρμόνιςθ τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ με τθν Οδθγία 

89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου τθσ 21θσ Ιουνίου 1989 και τθν Οδθγία 92/13/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου τθσ 25θσ Φεβρουαρίου 1992, όπωσ τροποποιικθκαν με τθν Οδθγία 

2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 11θσ 

Δεκεμβρίου 2007»  

 Τθσ Οδθγίασ 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τον ςυντονιςμό των νομοκετικϊν, 

κανονιςτικϊν και διοικθτικϊν διατάξεων περί τθσ εφαρμογισ των διαδικαςιϊν 

προςφυγισ ςτον τομζα τθσ ςφναψθσ ςυμβάςεων κρατικϊν προμθκειϊν και 

δθμοςίων ζργων 

 Του ΡΔ 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/15.6.’05) «Ρροςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ 

ςτθν οδθγία 2000/35 τθσ 29-06-2000 για τθν καταπολζμθςθ κακυςτεριςεων 

πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ».  

 Του κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ.213/2008 τθσ Επιτροπισ τθσ 28θσ Νοεμβρίου 2007 για 

τροποποίθςθ του Κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ.2195/2002 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου περί του κοινοφ λεξιλογίου για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ (CPV) 

και των οδθγιϊν του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2004/17/ΕΚ 

και 2004/18/ΕΚ περί των διαδικαςιϊν ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, όςον αφορά 

τθν ανακεϊρθςθ του CPV. 

 

3.  Τισ αποφάςεισ του Δ.Σ. του ΚΕ.ΕΛ.Ρ.ΝΟ. που ελιφκθςαν κατά  

 Τθν 21θ ςυνεδρίαςθ//21-8-08, με τθν οποία εγκρίκθκε ο «Κανονιςμόσ  Σφναψθσ  

Συμβάςεων Ρρομθκειϊν, Υπθρεςιϊν & Μελετϊν (μθ Τεχνικϊν) του ΚΕ.ΕΛ.Ρ.ΝΟ.» 

 Τθν 10θ ςυνεδρίαςθ//27-6-2011, για τθ ςφςταςθ επιτροπισ μελζτθσ και 

κακοριςμοφ των προαπαιτοφμενων για τθν διενζργεια του Διαγωνιςμοφ 

 Τθν 14θ ςυνεδρίαςθ//3-11-2011 για τθν διενζργεια Ανοιχτοφ Διεκνι Διαγωνιςμοφ 

για το ζργο τθσ δθμιουργίασ και τθσ λειτουργίασ τθσ Γραμμισ Υγείασ του 

ΚΕ.ΕΛ.Ρ.ΝΟ.  

ΠΡΟΚΘΡΤΟΤΜΕ 

1. Διεκνι Ανοικτό διαγωνιςμό ςε ευρϊ, με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ και κριτιριο 

αξιολόγθςθσ – κατακφρωςθσ τθν πιο ςυμφζρουςα από οικονομικοτεχνικι άποψθ 

προςφορά, για τθν επιλογι αναδόχου του ζργου: «Λειτουργία Κζντρου 

Ενθμζρωςθσ και Διαχείριςθσ Κρίςθσ (Call Center) – Γραμμι Τγείασ ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.»  
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2. Θ επιλογι κα γίνει ςφμφωνα με τουσ γενικοφσ και ειδικοφσ όρουσ που 

περιλαμβάνονται ςτθν παροφςα διακιρυξθ 

3. Ο προχπολογιςμόσ του ζργου ανζρχεται ςτο ποςό των τετρακοςίων ογδόντα πζντε 

χιλιάδων ευρϊ #485.000,00#€ πλζον ΦΠΑ (23%) ετθςίωσ 

4. Θ ςυνολικι χρονικι διάρκεια του ζργου είναι δϊδεκα μινεσ (12) μινεσ από τθν 

θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ, με δυνατότθτα ιςόχρονθσ παράταςθσ 

5. Οι δαπάνεσ του ζργου κα βαρφνουν τισ πιςτϊςεισ του ΚΕ.ΕΛ.Ρ.ΝΟ. 

6. Ο διαγωνιςμόσ κα γίνει ενϊπιον τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ Διενζργειασ και 

Αξιολόγθςθσ (πρόςωπα που δικαιοφνται να παρίςτανται είναι οι προςφζροντεσ ι 

εκπρόςωποι τουσ, εφ’ όςον ζχει υποβλθκεί με τθν προςφορά ςχετικό παραςτατικό 

εκπροςϊπθςθσ), ςτο ΚΕ.ΕΛ.Ρ.ΝΟ. Αγράφων 3-5, Μαροφςι 15123, φςτερα  από  

παρζλευςθ τουλάχιςτον πενιντα δφο (52) θμερϊν από τθν θμζρα τθσ θλεκτρονικισ 

αποςτολισ τθσ περίλθψθσ ςτθν Υπθρεςία Επίςθμων Εκδόςεων τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ζνωςθσ (Ρ.Δ.60 ΚΕΦ. Β’ Αρκ.32, παρ.5) 

7. Ρροςφορζσ που κατατίκενται μετά τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ τουσ 

που είναι θ Δευτζρα 02/04/2012 και ϊρα 12 μ. είναι εκπρόκεςμεσ και 

επιςτρζφονται.  Θ αποςφράγιςθ των προςφορϊν γίνεται Δθμόςια από τθν 

Επιτροπι Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ, όπωσ περιγράφεται ςτθν παροφςα (κεφ. 

Α.2.4. άρκρο 4) 

8. Οι υποβαλλόμενεσ ςτο διαγωνιςμό προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ 

προςφζροντεσ για ζξι (6) μινεσ, προκεςμία που αρχίηει από τθν επόμενθ τθσ 

διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 

9. Αναπόςπαςτα μζρθ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ είναι:  

- ΜΕΡΟ Α: Γενικοί Προι 

- ΜΕΡΟ Β: Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ-Ειδικοί Προι 

- ΜΕΡΟ Γ: Αξιολόγθςθ και Ρίνακασ Κριτθρίων 

- ΜΕΡΟ Δ: Υπόδειγμα Οικονομικισ Ρροςφοράσ 

- ΜΕΡΟ Ε: Υπόδειγμα Εγγυθτικισ Επιςτολισ 

- ΜΕΡΟ Σ: Υπόδειγμα Βιογραφικοφ Σθμειϊματοσ 

- ΜΕΡΟ Η: Ρίνακεσ ςυμμόρφωςθσ 

10. Ρερίλθψθ τθσ διακιρυξθσ  κα δθμοςιευτεί : 

 ςτθν  Υπθρεςία Επίςθμων Εκδόςεων  των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων 

 ςτο «Τεφχοσ Διακθρφξεων Δθμοςίων Συμβάςεων» τθσ Εφθμερίδασ τθσ 

Κυβερνιςεωσ και 
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  ςε τρεισ (3) θμεριςιεσ εφθμερίδεσ: 

α. ΘΜΕΘΣΙΑ 

β. ΘΧΩ ΤΩΝ ΔΘΜΟΡΑΣΙΩΝ 

γ. ΚΕΔΟΣ 

11. Το πλιρεσ κείμενο και θ περίλθψθ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ  κ’ αναρτθκεί ςτθν 

ιςτοςελίδα του ΚΕ.ΕΛ.Ρ.ΝΟ. , ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ www.keelpno.gr 

12. τα ζξοδα δθμοςίευςθσ ςτον Ελλθνικό Τφπο βαρφνουν το ΚΕ.ΕΛ.Ρ.ΝΟ. 

13. διευκρινίςεισ για τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ παρζχονται από τον κ. Δθμιτρθ Κάτςιο 

(τθλ: 210 5212190 fax: 210 5212191 e-mail: katsios@keelpno.gr), κακθμερινά τισ 

εργάςιμεσ θμζρεσ, ϊρεσ 10.00 π.μ. ζωσ 12.00 μ.  

14. Αντίγραφα τθσ παροφςασ, δίνονται από το ΚΕ.ΕΛ.Ρ.ΝΟ.(Αγράφων 3-5, Μαροφςι 

15123), ςτθν Γραμματεία, κακθμερινά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ, ϊρεσ 10.00π.μ.-

12.00μ. 

                                                                                                         Για το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. 

                                                                                        Θ Νόμιμθ εκπρόςωποσ 

 

 

 

  Κακ.  Σηζνθ Κουρζα-Κρεμαςτινοφ 

   Πρόεδροσ Δ.. ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.  
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ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

- ΜΕΡΟ Α: Γενικοί Προι 

- ΜΕΡΟ Β: Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ-Ειδικοί Προι (αντικείμενο ζργου) 

- ΜΕΡΟ Γ: Αξιολόγθςθ και Πίνακασ Κριτθρίων 

- ΜΕΡΟ Δ: Υπόδειγμα Οικονομικισ Προςφοράσ 

- ΜΕΡΟ Ε: Υπόδειγμα Εγγυθτικισ Επιςτολισ 

- ΜΕΡΟ Σ: Υπόδειγμα Βιογραφικοφ Σθμειώματοσ 

- ΜΕΡΟ Η: Πίνακεσ ςυμμόρφωςθσ 
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-  

Αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ Προκιρυξθσ αρικμ.750// 08-02- 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΕΡΟ Α’ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
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1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΥΡΟΧΕΩΤΙΚΟΙ ΟΟΙ 

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΟΙ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

2.1. Αντικείμενο διακιρυξθσ 

2.2. Δικαίωμα – Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ – Εγγφθςθ ςυμμετοχισ 

2.3. Υποχρεϊςεισ Διαγωνιηομζνων ςχετικά με τθν ςφνταξθ και υποβολι προςφορϊν 

2.4. Διαδικαςία διενζργειασ διαγωνιςμοφ 

2.5. Αποτζλεςμα – Κατακφρωςθ 

2.6. Κατάρτιςθ Σφμβαςθσ – Εγγυιςεισ 

2.7. Ρλθρωμι – Κρατιςεισ – ‘Εκπτωςθ – Κυρϊςεισ 

2.8. Διοίκθςθ – Οργάνωςθ του ζργου 

2.9. Κυριότθτα προϊόντων – Δικαιϊματα 

2.10 Ραράδοςθ - Ραραλαβι 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.1: ΓΕΝΙΚΟΙ ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

Α.1.1. Γενικά 

Πλοι οι περιεχόμενοι ςτθν διακιρυξθ όροι και απαιτιςεισ είναι υποχρεωτικζσ για τουσ 

ςυμμετζχοντεσ. Απόκλιςθ από τουσ υποχρεωτικοφσ όρουσ και απαιτιςεισ (ποςοτικζσ και 

ποιοτικζσ) επιφζρει τον αποκλειςμό του ςυμμετζχοντα. 

Α.1.2. Αναλυτικά 

Προςφορά αποκλείεται από τθν αξιολόγθςθ όταν: 

α. Είναι αόριςτθ και δε μπορεί να εκτιμθκεί ι όταν περιζχει ανακριβι ςτοιχεία. 

β. Δε ςυνοδεφεται από τθ νόμιμθ εγγυθτικι επιςτολι (Υπόδειγμα Μζροσ Εϋ). 

γ. Δεν ζχουν υποβλθκεί τα δικαιολογθτικά που προβλζπονται ςτθν παράγραφο Α.2.2.2.  
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δ. Δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι και δεν ζχει ςυνταχκεί ςφμφωνα με 

τθν παράγραφο Α.2.3.3, κακϊσ και με τον Ρίνακα του ΜΕΟΥΣ Δ. 

ε. Ο χρόνοσ παράδοςθσ των υποδομϊν ςε πλιρθ ετοιμότθτα ορίηεται μζχρι τον ζνα (1) μινα 

και ο χρόνοσ παραγωγικισ λειτουργίασ του ζργου ορίηεται ςε ζνδεκα (11) μινεσ , ςφμφωνα 

και με τουσ όρουσ τθσ Α.2.10 παραγράφου. 

ςτ. O χρόνοσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ ορίηεται ςε ζξι (6) μινεσ. 

η. Δεν είναι ςφμφωνθ με τουσ επιμζρουσ υποχρεωτικοφσ όρουσ όπου αυτοί αναφζρονται. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

Α.2.1 ΑΡΘΡΟ 1: Αντικείμενο Διακιρυξθσ 

Α.2.1.1. Αντικείμενο τθσ διακιρυξθσ είναι θ επιλογι αναδόχου για το ζργο : «Λειτουργία 

Κζντρου Ενθμζρωςθσ και Διαχείριςθσ Κρίςθσ (Call Center) – Γραμμι Τγείασ ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.»  

Α.2.1.2. Δε γίνονται δεκτζσ προςφορζσ για μζροσ του ζργου. 

Α.2.1.3. Εναλλακτικζσ προςφορζσ δε γίνονται δεκτζσ. 

Α.2.1.4. Οι προδιαγραφζσ - απαιτιςεισ του ζργου και λοιποί ειδικοί όροι περιγράφονται 

αναλυτικά ςτο ΜΕΟΣ Βϋ. 

Α.2.2. ΑΡΘΡΟ 2: Δικαίωμα - Δικαιολογθτικά υμμετοχισ - Εγγφθςθ υμμετοχισ 

Α.2.2.1. Δικαίωμα υμμετοχισ  

A.2.2.1.1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό ζχουν: 

α) Φυςικά ι νομικά πρόςωπα,  

β) Συνεταιριςμοί  

γ) Κοινοπραξίεσ ι ςυμπράξεισ, τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, που υποβάλλουν κοινι 

προςφορά,  

με τθν προχπόκεςθ ότι ζχουν αποδεδειγμζνεσ ικανότθτεσ, εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ και 

ςθμαντικι εμπειρία  ςτθν Ελλάδα ι ςτο Εξωτερικό ςτθν υλοποίθςθ αντιςτοίχων ζργων. 
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Οι εν λόγω κοινοπραξίεσ ι ςυμπράξεισ προμθκευτϊν, ζχουν δικαίωμα ςυμμετοχισ 

λαμβανομζνων υπόψθ των διατάξεων του Π.Δ. 60/2007 και του ΠΔ 118/07. 

Οι υποψιφιοι ι προςφζροντεσ, που προζρχονται από άλλα κράτθ μζλθ τθσ Ε.Ε., και 

ςφμφωνα με τθν νομοκεςία του κράτουσ ςτο οποίο είναι εγκατεςτθμζνοι ζχουν το 

δικαίωμα να παρζχουν τθ ςυγκεκριμζνθ υπθρεςία, δε κα απορρίπτονται για το λόγο ότι κα 

ζπρεπε, ςφμφωνα με τθν ελλθνικι νομοκεςία να είναι φυςικά ι νομικά πρόςωπα. 

Τα νομικά πρόςωπα αναφζρουν ςτθν προςφορά και τα επαγγελματικά προςόντα των 

προςϊπων που κα ζχουν τθν ευκφνθ τθσ εκτζλεςθσ του παρόντοσ ζργου. 

Α.2.2.1.2 Δε γίνονται δεκτοί: 

 Πςοι δεν πλθροφν τα κριτιρια του άρκρου 43 του Ρ.Δ. 60/2007, όπωσ ιςχφει, και όπωσ 

αυτά τυχόν εξειδικεφονται από το εκνικό δίκαιο, τθρουμζνων των προβλζψεων τθσ 

παραγράφου  τθσ κοινισ δράςθσ τθσ 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου, 

α) δωροδοκία, όπωσ αυτι ορίηεται αντίςτοιχα ςτο άρκρο 3 τθσ πράξθσ του 

Συμβουλίου τθσ 26θσ Μαΐου 1997 και ςτο άρκρο 3, παράγραφοσ 1 τθσ κοινισ 

δράςθσ τθσ 98/742/ΚΕΡΡΑ του Συμβουλίου, 

β) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν 

προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων, 

γ) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηεται ςτο 

άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, τθσ 10θσ Ιουνίου 1991, για τθν 

πρόλθψθ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ 

νομιμοποίθςθ από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ. 

 Πςοι αποκλείςκθκαν τελεςίδικα από Ελλθνικι  Δθμόςια Υπθρεςία ι Ν.Ρ.Δ.Δ ι Ν.Ρ.Ι.Δ. ι 

Α.Ε. του Δθμόςιου Τομζα ι ζχουν καταδικαςτεί με αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ 

για:  

α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2, παράγραφοσ 

1 τθσ κοινισ δράςθσ τθσ 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (20) 

β) τισ ςυμβατικζσ  υποχρεϊςεισ τουσ.  

 Πςοι ζχουν καταδικαςτεί για αδίκθμα που αφορά ςτθν επαγγελματικι διαγωγι τουσ 

βάςει απόφαςθσ θ οποία ζχει ιςχφ δεδικαςμζνου. 
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 Πςοι αποκλείςκθκαν από διαγωνιςμοφσ, με αμετάκλθτθ απόφαςθ του Υπουργείου 

Ανάπτυξθσ (Γ.Γ.Ε.) κατά τα άρκρα 18, 34 & 39 του ΡΔ 118/2007. Εάν θ ποινι 

αποκλειςμοφ επιβλικθκε για οριςμζνο χρόνο, το ςτοιχείο τοφτο λαμβάνεται υπόψθ για 

τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ, μόνο για το χρονικό αυτό διάςτθμα. 

 Πςα Φυςικά ι Νομικά Ρρόςωπα του εξωτερικοφ ζχουν υποςτεί αντίςτοιχεσ με τισ 

παραπάνω κυρϊςεισ. 

 

A.2.2.1.3. Εάν ο ανάδοχοσ του ζργου που κα επιλεγεί δεν ζχει ζδρα ςτθν Ελλάδα, 

υποχρεοφται να ςυςτιςει ςε αυτι, εφόςον δεν διατθρεί ιδθ, γραφείο κατάλλθλα 

ςτελεχωμζνο και εξοπλιςμζνο (με άρτιο ςυνεργείο, ειδικευμζνο προςωπικό κλπ.), για τισ 

ανάγκεσ του ςυγκεκριμζνου ζργου. 

Α.2.2.2. Δικαιολογθτικά υμμετοχισ 

A.2.2.2.1. Ο Φάκελοσ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ» υποχρεωτικά περιλαμβάνει: 

Α. Φυςικά και Νομικά πρόςωπα, ημεδαπά και αλλοδαπά 

1. Εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ ςτον διαγωνιςμό, ςφμφωνα και με όςα 

αναφζρονται ςτθν παρ. Α.2.2.2.4. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει για 

τουλάχιςτον ζνα(1) επιπλζον μινα μετά τθν λιξθ του χρόνου ιςχφοσ τθσ 

προςφοράσ. 

2. Τπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 1599/1986 (Αϋ75), όπωσ 

εκάςτοτε ιςχφει, με κεϊρθςθ γνθςίου υπογραφισ, ςτθν οποία : 

i. Να αναγράφονται τα ςτοιχεία του διαγωνιςμοφ ςτον οποίο ςυμμετζχουν, 

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

 δεν ζχουν καταδικαςκεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ για κάποιο από τα αδικιματα τθσ 

παραγράφου 1 του άρκρου 43 του ΡΔ60/2007, ιτοι: 

Α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 

παράγραφοσ 1 τθσ κοινισ δράςθσ τθσ 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου 

Β) δωροδοκία, όπωσ αυτι ορίηεται αντίςτοιχα ςτο άρκρο 3 τθσ πράξθσ του 

Συμβουλίου τθσ 26θσ Μαΐου 1997 και ςτο άρκρο 3 παράγραφοσ 1 τθσ κοινισ δράςθσ 

98/742/ΚΕΡΡΑ του Συμβουλίου 
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Γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία 

των οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων 

Δ) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηεται από το 

άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, τθσ 10θσ Ιουνίου 1991, για τθν 

πρόλθψθ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθν 

νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ 

 δεν ζχουν καταδικαςκεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ για κάποιο από τα αδικιματα τθσ   

υπεξαίρεςθσ, τθσ απάτθσ, τθσ εκβίαςθσ, τθσ πλαςτογραφίασ, τθσ ψευδορκίασ, τθσ 

δωροδοκίασ και τθσ δόλιασ χρεοκοπίασ. 

 δεν ζχουν καταδικαςτεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ για κάποιο από τα αδικιματα του 

αγορανομικοφ κϊδικα ςχετικό με τθν  άςκθςθ τθσ  επαγγελματικισ 

δραςτθριότθτασ. 

 δεν τελοφν υπό πτϊχευςθ, εκκακάριςθ, παφςθ εργαςιϊν, αναγκαςτικι διαχείριςθ, 

πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι άλλθ ανάλογθ κατάςταςθ και επίςθσ ότι δεν ζχει κινθκεί 

εναντίον τουσ διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ, εκκακάριςθσ, αναγκαςτικισ 

διαχείριςθσ, πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι άλλθ ανάλογθ διαδικαςία. 

 είναι φορολογικά και αςφαλιςτικά ενιμεροι ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ που 

αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) και ωσ προσ 

τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ τουσ. 

 είναι εγγεγραμμζνοι ςτο οικείο Επιμελθτιριο ι επαγγελματικό μθτρϊο, ι για τα 

αλλοδαπά πρόςωπα ότι είναι εγγεγραμμζνοι ςτα μθτρϊα του οικείου 

Επιμελθτθρίου ι ςε ιςοδφναμεσ επαγγελματικζσ οργανϊςεισ, κατά τθν θμζρα 

διενζργειασ του διαγωνιςμοφ  

 δεν τελοφν υπό κοινι εκκακάριςθ του κ.ν. 2190/1920, 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). 

 δεν είναι ζνοχοι υποβολισ ψευδοφσ δθλϊςεωσ ι παραλείψεωσ υποβολισ των 

πλθροφοριϊν που απαιτοφνται κατϋ εφαρμογι του παρόντοσ, 
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iii. Πτι αναλαμβάνεται θ υποχρζωςθ για τθν ζγκαιρθ και προςικουςα προςκόμιςθ των 

δικαιολογθτικϊν τθσ παρ. Α.2.4.3 του παρόντοσ. 

 

3. Παραςτατικό εκπροςϊπθςθσ προσ εκείνον που υποβάλει τθν Ρροςφορά, εφόςον ο 

υποψιφιοσ Ανάδοχοσ υποβάλει τθν Ρροςφορά του μζςω Αντιπροςϊπου. 

 

4. Ρζραν των παραπάνω, αναλόγωσ τθσ νομικισ μορφισ τουσ : 

           α) Τα νομικά πρόςωπα κα κατακζςουν τα δικαιολογθτικά ςφςταςισ τουσ, και               

ςυγκεκριμζνα: 

Εάν ο προςφζρων είναι Α.Ε. και Ε.Π.Ε. πρζπει να προςκομίςει:  

1. ΦΕΚ ςφςταςθσ,  

2. Ζναρξθ Επιτθδεφματοσ από τθν αντίςτοιχθ Δθμόςια Οικονομικι Υπθρεςία και τισ 

μεταβολζσ του 

3. Επικυρωμζνο αντίγραφο του καταςτατικοφ με τα ΦΕΚ ςτα οποία ζχουν δθμοςιευτεί 

όλεσ οι μζχρι ςιμερα τροποποιιςεισ αυτοφ ι επικυρωμζνο αντίγραφο 

κωδικοποιθμζνου καταςτατικοφ (εφόςον υπάρχει),  

4. ΦΕΚ ςτο οποίο ζχει δθμοςιευτεί το πρακτικό ΔΣ εκπροςώπθςθσ του νομικοφ 

προςώπου,  

5. Πρακτικό Δ.Σ. περί ζγκριςθσ ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό,  

6. Βεβαίωςθ Νομαρχιακισ Αυτοδιοίκθςθσ (προκειμζνου για Α.Ε.) ι πιςτοποιθτικό 

Πρωτοδικείου (προκειμζνου για Ε.Π.Ε.) περί τροποποιιςεων του καταςτατικοφ  

 

Εάν ο προςφζρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε. πρζπει να προςκομίηει:  

1. επικυρωμζνο αντίγραφο του καταςτατικοφ με όλα τα μζχρι ςιμερα τροποποιθτικά  

2. πιςτοποιθτικό από το αρμόδιο Πρωτοδικείο περί των τροποποιιςεων του 

καταςτατικοφ 

Ζναρξθ Επιτθδεφματοσ από τθν αντίςτοιχθ Δθμόςια Οικονομικι Υπθρεςία και τισ 

μεταβολζσ του 

β) Σα φυςικά πρόςωπα, κα κατακζςουν  

-Ζναρξθ Επιτθδεφματοσ από τθν αντίςτοιχθ Δθμόςια Οικονομικι Υπθρεςία και τισ 

μεταβολζσ του 
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ε περίπτωςθ εγκατάςταςισ τουσ ςτθν αλλοδαπι, τα δικαιολογθτικά των παραπάνω 

εδαφίων 3 και 4 εκδίδονται με βάςθ τθν ιςχφουςα νομοκεςία τθσ χϊρασ που είναι 

εγκατεςτθμζνοι, από τθν οποία και εκδίδεται το ςχετικό πιςτοποιθτικό. 

Β. υνεταιριςμοί  

1.  Εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ ςτον διαγωνιςμό, ςφμφωνα και με όςα 

αναφζρονται ςτθν παρ.  Α.2.2.2.4. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει για 

τουλάχιςτον ζνα (1) επιπλζον μινα  μετά τθν λιξθ του χρόνου ιςχφοσ τθσ 

προςφοράσ. 

2.  α) θ Τπεφκυνθ Διλωςθ ανωτζρω περίπτωςθσ Α.2  τθσ παρ. A.2.2.2.1και  

β) τα δικαιολογθτικά τθσ ανωτζρω περίπτωςθσ Α.4 τθσ παρ. A.2.2.2.1 

(δικαιολογθτικά ςφςταςισ τουσ) 

3.  ότι ο Συνεταιριςμόσ λειτουργεί νόμιμα  

 

Γ. Οι Ενώςεισ/Κοινοπραξίεσ Προμηθευτών 

1.  Εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ ςτον διαγωνιςμό, ςφμφωνα και με όςα 

αναφζρονται ςτθν παρ.  Α.2.2.2.4. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει για 

τουλάχιςτον ζνα (1) επιπλζον μινα  μετά τθν λιξθ του χρόνου ιςχφοσ τθσ 

προςφοράσ. 

2.  Για κάκε Μζλοσ τθσ Ζνωςθσ πρζπει να κατατεκοφν:  

α) θ Τπεφκυνθ Διλωςθ ανωτζρω περίπτωςθσ Α.2  τθσ παρ. A.2.2.2.1και  

β) τα δικαιολογθτικά τθσ ανωτζρω περίπτωςθσ Α.4 τθσ παρ. A.2.2.2.1 

(δικαιολογθτικά ςφςταςισ τουσ) 

3.  Συμφωνθτικό μεταξφ των μελϊν τθσ Ζνωςθσ/ Κοινοπραξίασ όπου : 

 να ςυςτινεται θ Ζνωςθ/ Κοινοπραξία  

 να δθλϊνουν από κοινοφ ότι αναλαμβάνουν εισ ολόκλθρο τθν ευκφνθ για τθν 

εκπλιρωςθ του ζργου 

 να αναγράφεται και να οριοκετείται με ςαφινεια το μζροσ του Ζργου που 

αναλαμβάνει κάκε Μζλοσ τθσ Ζνωςθσ/ Κοινοπραξίασ ςτο ςφνολο τθσ 
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Ρροςφοράσ,  

 να δθλϊνεται ζνα Μζλοσ ωσ υπεφκυνο για το ςυντονιςμό και τθ διοίκθςθ όλων 

των Μελϊν τθσ Ζνωςθσ/ Κοινοπραξίασ (leader) 

 να ορίηεται με ςυμβολαιογραφικό ζγγραφο κοινόσ εκπρόςωποσ τθσ Ζνωςθσ/ 

Κοινοπραξίασ και των μελϊν τθσ για τθ ςυμμετοχι τθσ ςτο Διαγωνιςμό και τθν 

εκπροςϊπθςθ τθσ Ζνωςθσ / Κοινοπραξίασ και των μελϊν τθσ ζναντι τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ. 

4.  Ρράξθ του αρμόδιου οργάνου κάκε Μζλουσ τθσ Ζνωςθσ/ Κοινοπραξίασ από το 

οποίο να προκφπτει θ ζγκριςθ του για τθ ςυμμετοχι του Μζλουσ: 

 ςτθν Ζνωςθ/ Κοινοπραξία, και 

 ςτο Διαγωνιςμό. 

 

o Θ ζνωςθ προμθκευτϊν υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται 

υποχρεωτικά, είτε από όλουσ τουσ προμθκευτζσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε 

από εκπρόςωπό τουσ εξουςιοδοτθμζνο με ςυμβολαιογραφικι πράξθ. Στθν 

προςφορά απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ 

ςυμμετοχισ του κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ προμθκευτϊν. 

o Με τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ ευκφνεται εισ ολόκλθρο. 

Σε περίπτωςθ κατακφρωςθσ ι ανάκεςθσ τθσ προμικειασ, θ ευκφνθ αυτι 

εξακολουκεί μζχρι πλιρουσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

o Σε περίπτωςθ που, εξ αιτίασ ανικανότθτασ για οποιοδιποτε λόγο ι ανωτζρασ βίασ, 

μζλοσ τθσ ζνωςθσ δεν μπορεί να ανταποκρικεί ςτισ υποχρεϊςεισ τθσ ζνωςθσ κατά 

τον χρόνο αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, τα υπόλοιπα μζλθ ςυνεχίηουν να ζχουν 

τθν ευκφνθ ολόκλθρθσ τθσ κοινισ προςφοράσ με τθν ίδια τιμι. Εάν θ παραπάνω 

ανικανότθτα προκφψει κατά τον χρόνο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τα υπόλοιπα μζλθ 

ςυνεχίηουν να ζχουν τθν ευκφνθ τθσ ολοκλιρωςθσ αυτισ με τθν ίδια τιμι και τουσ 

ίδιουσ όρουσ. Τα υπόλοιπα μζλθ τθσ ζνωςθσ και ςτισ δφο περιπτϊςεισ μποροφν να 

προτείνουν αντικατάςταςθ. Θ αντικατάςταςθ μπορεί να εγκρικεί με απόφαςθ του 

αρμόδιου για τθ διοίκθςθ του φορζα οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του 

αρμόδιου οργάνου. 

Το Παραςτατικό εκπροςϊπθςθσ προσ εκείνον που υποβάλει τθν Ρροςφορά, εφόςον ο 

υποψιφιοσ Ανάδοχοσ υποβάλει τθν Ρροςφορά του μζςω Αντιπροςϊπου που δεν είναι 

νόμιμοσ εκπρόςωπόσ του, κα πρζπει να είναι: 
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 Φυςικά πρόςωπα: πλθρεξοφςιο προσ εκείνον που υποβάλλει τθν προςφορά, είτε 

απλι εξουςιοδότθςθ με κεωρθμζνο το γνιςιο τθσ υπογραφισ, 

 Α.Ε.: απόφαςθ ΔΣ εκπροςϊπθςθσ για τον εν λόγω διαγωνιςμό  ι πλθρεξοφςιο 

εκπροςϊπθςθσ από τον υποψιφιο ανάδοχο ι τον νόμιμο εκπρόςωπό του. 

 Ο.Ε, Ε.Ε., Ε.Ρ.Ε. : Εταιρικό Οριςμοφ του Διαχειριςτι και απλι εξουςιοδότθςθ με 

κεωρθμζνο το γνιςιο τθσ υπογραφισ ι πλθρεξοφςιο εκπροςϊπθςθσ, 

 Ενϊςεισ προςϊπων : Τα οριηόμενα ςτθν παρ.  A.2.2.2.1περίπτωςθ Γ.3 τθσ 

Διακιρυξθσ. 

 

Α.2.2.2.2. Εάν ςε κάποια χϊρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιςτοποιθτικά ι ζγγραφα, ι 

δεν καλφπτουν όλεσ τισ παραπάνω περιπτϊςεισ, πρζπει επί ποινι αποκλειςμοφ  να 

αντικαταςτακοφν από ζνορκθ βεβαίωςθ του διαγωνιηομζνου ι ςτα κράτθ μζλθ που δεν 

προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ από υπεφκυνθ διλωςθ ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι 

διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ οργανιςμοφ του 

κράτουσ καταγωγισ ι προζλευςθσ.  

Α.2.2.2.3. Επιπλζον των ανωτζρω κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ τθσ παρ. 

A.2.2.2.1, όλοι οι υποψιφιοι κα πρζπει να υποβάλλουν, επί ποινι αποκλειςμοφ, εντόσ 

του «Φακζλου Δικαιολογθτικϊν», τα παρακάτω: 

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

με κεϊρθςθ γνθςίου υπογραφισ, ςτθν οποία να αναφζρεται ότι : 

1. δεν ζχει κθρυχκεί ζκπτωτοσ και δεν ζχει τιμωρθκεί με αποκλειςμό από τουσ 

διαγωνιςμοφσ προμθκειϊν ι υπθρεςιϊν του δθμόςιου τομζα και δεν ζχει 

αποκλειςκεί τελεςίδικα από Δθμόςια Υπθρεςία, ΝΡΔΔ, ι ΝΡΙΔ του Δθμοςίου 

τομζα επειδι δεν εκπλιρωςε τισ ςυμβατικζσ τουσ υποχρεϊςεισ, 

2. δεν ζχει κρικεί ποτζ από αρμόδιο όργανο ζνοχοι ψευδϊν δθλϊςεων, κατά τθν 

παροχι πλθροφοριϊν που τουσ ηθτικθκαν από τισ Ανακζτουςεσ Αρχζσ, ςχετικά 

με τθν ανταπόκριςι τουσ ςε κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ τουσ. 

3. θ υποβαλλόμενθ προςφορά καλφπτει το ςφνολο του προκθρυςςόμενου ζργου 

4. ότι ςυνζταξε τθν προςφορά ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ προκιρυξθσ, 

των οποίων ζλαβε γνϊςθ και τουσ οποίουσ αποδζχεται ανεπιφφλακτα 

5.  ζλαβε ςαφι γνϊςθ του εφρουσ, τόςο ποιοτικά όςο και ποιοτικά, του 

αντικειμζνου του ζργου  



Σελίδα 18 από 78 
 

6.  κα διατθριςει εμπιςτευτικά και κα χρθςιμοποιιςει μόνο για τουσ ςκοποφσ του 

διαγωνιςμοφ τα ςτοιχεία και τισ πλθροφορίεσ των υπολοίπων προςφορϊν που 

τυχόν κα τεκοφν υπόψθ του ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν Ρροκιρυξθ και 

αποτελοφν, κατά διλωςθ των ςυντακτϊν τουσ, εμπορικό ι επιχειρθματικό 

απόρρθτο 

7.  διακζτει ςτθν Ελλάδα ι κα εγκαταςτιςει ςτθν περίπτωςθ ανάδειξισ του ωσ 

Αναδόχου ι κα μασ γνωςτοποιιςει εξουςιοδοτθμζνο αντιπρόςωπό του που κα 

διακζτει, άρτιο ςυνεργείο και ειδικευμζνο προςωπικό, για τθν παροχι των 

απαιτοφμενων υπθρεςιϊν τεχνικισ υποςτιριξθσ των εφαρμογϊν και του 

εξοπλιςμοφ, ικανό να ανταποκρίνεται άμεςα ςτθν αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων 

λειτουργίασ που πικανόν κα προκφψουν. Στθν περίπτωςθ γνωςτοποίθςθσ 

εξουςιοδοτθμζνου αντιπροςϊπου του, απαιτείται θ προςκόμιςθ αποδεικτικοφ 

κατάκεςθσ ςτθ Δ.Ο.Υ. του ςυμφωνθτικοφ ςυνεργαςίασ, διάρκειασ τουλάχιςτον 

ίςθσ με το χρόνο υλοποίθςθσ και τα ζτθ εγγφθςθσ του ζργου. 

 

Ρρόςκετα, οι Ρροςφζροντεσ κα ςυμπεριλάβουν επί ποινι αποκλειςμοφ, υπό μορφι 

παραρτιματοσ, τισ παρακάτω αναφερόμενεσ πλθροφορίεσ, δθλϊςεισ ι πιςτοποιθτικά, με 

τθν ίδια ςειρά και αρίκμθςθ: 

Δικαιολογθτικά Χρθματοοικονομικισ Ικανότθτασ : 

Ιςολογιςμοφσ ι αποςπάςματα ιςολογιςμϊν ι εκκακαριςτικά ςθμειϊματα ςτθν περίπτωςθ 

φυςικϊν προςϊπων για τισ τρεισ τελευταίεσ διαχειριςτικζσ χριςεισ.  

Σε περίπτωςθ μθ ζκδοςθσ ιςολογιςμϊν απαιτείται υποβολι ζνορκθσ βεβαίωςθσ περί του 

φψουσ του κφκλου εργαςιϊν. Υπεφκυνθ διλωςθ(Ν.1599/86) του κφκλου εργαςιϊν τθσ 

επιχειριςεωσ από υπθρεςίεσ ςυναφείσ με το αντικείμενο του ζργου τθσ παροφςθσ 

προκιρυξθσ, κατά τα τρία (3) προθγοφμενα οικονομικά ζτθ.  

Δικαιολογθτικά Τεχνικισ Ικανότθτασ – Επάρκειασ Υποδομϊν – Εμπειρίασ  : 

1. Γενικζσ πλθροφορίεσ για τα χαρακτθριςτικά, τθ δραςτθριότθτα, τθν τεχνικι υποδομι, το 

απαςχολοφμενο προςωπικό κατά ειδικότθτα και τθ δυνατότθτα παραγωγισ του 

ηθτοφμενου ζργου. Επίςθσ περιγραφι των μζςων ποιοτικοφ ελζγχου των παρεχόμενων από 

αυτοφσ υπθρεςιϊν, του τεχνικοφ εξοπλιςμοφ και των υπευκφνων για τον ζλεγχο αυτό. Πςον 

αφορά ςτο προςωπικό που απαςχολεί, κα πρζπει να προςκομίςει κατάςταςθ 
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απαςχολοφμενου προςωπικοφ με ιδιαίτερθ μνεία για το επιςτθμονικό - τεχνικό προςωπικό 

και τουσ υπεφκυνουσ του ποιοτικοφ ελζγχου.  

2. Κατάλογο και ςυνοπτικι περιγραφι των κυριοτζρων, αντίςτοιχων με το 

προκθρυςςόμενο, ζργων, τα οποία υλοποίθςαν κατά τθν προθγοφμενθ τριετία, με ζνδειξθ 

τθσ οικονομικισ τουσ αξίασ, του χρόνου υλοποίθςθσ, του αποδζκτθ και του ποςοςτοφ 

ςυμμετοχισ του διαγωνιηομζνου ςε αυτό. Αν οι αποδζκτεσ των ζργων είναι φορείσ του 

δθμοςίου τομζα, θ προςικουςα υλοποίθςθ, τουλάχιςτον του 50% εκάςτου των ζργων, 

αποδεικνφεται με ςχετικι βεβαίωςθ ι πρωτόκολλο παραλαβισ που ζχει εκδοκεί από τθν 

κατά περίπτωςθ ανακζτουςα αρχι. Εάν οι αποδζκτεσ των ζργων είναι ιδιωτικοί φορείσ, θ 

προςικουςα εκτζλεςθ του ζργου αποδεικνφεται με βεβαίωςθ ι ςχετικι διλωςθ τουσ.  

3. Υπεφκυνεσ δθλϊςεισ (Ν.1599/86), των «εξωτερικϊν ςυνεργατϊν», όταν  προβλζπεται να 

χρθςιμοποιθκοφν εξωτερικοί ςυνεργάτεσ (μθ μόνιμο προςωπικό του Υποψθφίου), ςτισ 

οποίεσ να δθλϊνουν ότι το ζργο  (αντικείμενο τθσ παροφςασ προκιρυξθσ) κακϊσ και οι 

υποχρεϊςεισ που απορρζουν από αυτό τελεί εν γνϊςει τουσ, με αναλυτικι αναφορά ςτο 

αντικείμενο και το χρόνο (ΑΘ) και τθ φάςθ απαςχόλθςισ τουσ. 

Σε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ που υποβάλλει κοινι προςφορά, οι προχποκζςεισ 

των ανωτζρω δικαιολογθτικϊν και τα αντίςτοιχα προςκομιηόμενα δικαιολογθτικά μποροφν 

να καλφπτονται μερικϊσ για κάκε ζνα μζλοσ τθσ ζνωςθσ/κοινοπραξίασ, με τθν προχπόκεςθ 

ότι ςτο ςφνολό τθσ, θ προςφορά τθσ ζνωςθσ/ κοινοπραξίασ καλφπτει εξ’ ολοκλιρου τισ 

προχποκζςεισ των εδαφίων των παραγράφων Δικαιολογθτικά Χρθματοοικονομικισ και 

Τεχνικισ Ικανότθτασ. 

Α.2.2.2.4. Εγγυθτικι Επιςτολι υμμετοχισ  

 Κάκε προςφορά των ςυμμετεχόντων ςτον διαγωνιςμό πρζπει υποχρεωτικά και με ποινι 

αποκλειςμοφ να ςυνοδεφεται από εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, φψουσ 5% του 

προχπολογιςμοφ του ζργου,  ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ, δθλαδι τριάντα χιλιάδων  

Ευρϊ (30.000,00 Ευρϊ). Θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ πρζπει να ζχει ιςχφ 

τουλάχιςτον για επιπλζον ζνα (1) μινα μετά τθν λιξθ τθσ ιςχφοσ των προςφορϊν  (Άρκρο 

25 ΡΔ 118/07). 

Επιςθμαίνεται ότι θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ πρζπει να είναι ςφμφωνθ με το 

ςυνθμμζνο υπόδειγμα 1. (Μζροσ Εϋ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ). 
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Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ, κοινοπραξίασ ι ςφμπραξθσ, οι εγγυιςεισ περιλαμβάνουν και τον 

όρο ότι θ εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των μελϊν τθσ ζνωςθσ, κοινοπραξίασ ι 

ςφμπραξθσ. 

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςε αυτόν μεν που κατακυρϊκθκε ο διαγωνιςμόσ μετά 

τθν κατάκεςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ και μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ από τθν 

υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ςτουσ δε λοιποφσ διαγωνιηόμενουσ, μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ 

από τθν θμερομθνία ανακοίνωςθσ τθσ κατακφρωςθσ. 

Α.2.2.2.5. Διευκρινίςεισ 

Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ ζχει το δικαίωμα, εφ’ όςον το κρίνει αναγκαίο και με γνϊμονα τθν 

αρχι τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ, να ηθτιςει από Ρροςφζροντα τθν παροχι διευκρινίςεων 

ςχετικά με το περιεχόμενο τθσ νομίμωσ και εμπροκζςμωσ κατατεκειμζνθσ προςφοράσ του, 

πλθν τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ, κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ. Στθν 

περίπτωςθ αυτι θ παροχι διευκρινίςεων είναι υποχρεωτικι  για τον Ρροςφζροντα και δεν 

κεωρείται αντιπροςφορά. 

Τζτοιου είδουσ διευκρινιςεισ κα παραδίδονται εγγράφωσ ςτθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, 

μζςα ςε εφλογο χρονικό διάςτθμα που αυτι κα ορίηει κατά περίπτωςθ, το οποίο δεν κα 

είναι μικρότερο των πζντε (5) εργαςίμων θμερϊν. 

Από τισ διευκρινιςεισ που δίνονται από τουσ Ρροςφζροντεσ, ςφμφωνα με τα παραπάνω, 

λαμβάνονται υπόψθ μόνον εκείνεσ που αναφζρονται ςτα ςθμεία για τα οποία ηθτικθκαν. 

 

Α.2.2.2.6. Κάκε ζλλειψθ ι ανακρίβεια δικαιολογθτικϊν που κα διαπιςτωκεί μετά από τισ 

ςυμπλθρϊςεισ και αποςαφθνίςεισ επί νομίμωσ υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν ςτθν 

Επιτροπι διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ και Αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, κα ςυνεπάγεται 

τον αποκλειςμό του διαγωνιηομζνου εκείνου, του οποίου τα δικαιολογθτικά βρζκθκαν 

ελλιπι ι ανακριβι.  

Α.2.2.2.7. Πςα δικαιολογθτικά εκδίδονται ςε γλϊςςα πλθν τθσ Ελλθνικισ, κα ςυνοδεφονται 

υποχρεωτικά, και επί ποινι αποκλειςμοφ, από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν Ελλθνικι 

γλϊςςα. 

Α.2.3. ΑΡΘΡΟ 3. Τποχρεϊςεισ Διαγωνιηομζνων ςχετικά με τθ φνταξθ και Τποβολι 

Προςφορϊν. 
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Α.2.3.1. Σρόποσ φνταξθσ 

Οι προςφορζσ πρζπει να: 

1. Ζχουν ςυνταχκεί 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. 

 

2. Ζχουν ςυνταχκεί υποχρεωτικά με τον τρόπο που αναφζρεται: ςτο Μζροσ Αϋ 

(Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ – Α.2.2.2.) και ςτο Μζροσ Δϋ (Υπόδειγμα Οικονομικισ 

Ρροςφοράσ) και ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ του ζργου που περιγράφονται ςτο 

Μζροσ Β’ & Μζροσ Η’ (Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ –Ειδικοί όροι & Ρίνακεσ 

Συμμόρφωςθσ) και να φζρουν τθν υπογραφι του διαγωνιηόμενου. 

 

3. Αναφζρουν τθ γενικι ςυνολικι τιμι τθσ προςφοράσ, θ οποία κα γράφεται 

αρικμθτικά και ολογράφωσ και όπωσ ειδικότερα αναφζρεται ςτο Τπόδειγμα 

Οικονομικισ Προςφοράσ (Μζροσ Δ’) χωρίσ ΦΡΑ, υποχρεωτικά δε να αναφζρουν 

το ποςοςτό ΦΡΑ, ςτο οποίο υπάγεται το ζργο. (Σε περίπτωςθ που αναφζρεται 

εςφαλμζνοσ ΦΡΑ, αυτόσ κα διορκϊνεται από τθν Υπθρεςία).  

 

4. Είναι δακτυλογραφθμζνεσ και να μθ φζρουν παράτυπεσ διορκϊςεισ, ξυςίματα, 

ςβθςίματα, διαγραφζσ, προςκικεσ, κλπ. κα πρζπει να είναι με τα ίδια ςτοιχεία 

εκτυπωτικισ μθχανισ και μονογραμμζνεσ από τον διαγωνιηόμενο. Εάν υπάρχει 

ςτθν προςφορά οποιαδιποτε διόρκωςθ, πρζπει να είναι κακαρογραμμζνθ και 

μονογραμμζνθ από τον Ρροςφζροντα. Πλεσ οι διορκϊςεισ κα πρζπει να 

αναφζρονται ανακεφαλαιωτικϊσ ςτθν αρχι τθσ προςφοράσ. Θ δε αρμόδια 

Επιτροπι αποςφράγιςθσ προςυπογράφει το ανακεφαλαιωτικό φφλλο, με τισ τυχόν 

διορκϊςεισ και τισ αναφζρει ςτο ςυνταςςόμενο πρακτικό, ϊςτε να αποδεικνφεται 

αδιαφιλονίκθτα, ότι αυτζσ ζγιναν πριν τθν αποςφράγιςθ τθσ προςφοράσ. 

 

Α.2.3.2 Σρόποσ Τποβολισ Προςφορϊν  

Α.2.3.2.1. Οι προςφορζσ (Φάκελοσ Δικαιολογθτικϊν, Φάκελοσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ, 

Φάκελοσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ) πρζπει να υποβλθκοφν ςε δφο (2) αντίγραφα που κα 

τεκοφν μζςα ςτον ίδιο φάκελο προςφοράσ. ε ζνα από τα δφο (2) αυτά αντίγραφα και ςε 
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κάκε ςελίδα αυτοφ, που κα είναι μονογραμμζνθ, κα γράφεται θ λζξθ "ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ" και 

αυτό κα είναι το επικρατζςτερο των άλλων αντιτφπων, ςε περίπτωςθ διαφοράσ μεταξφ 

τουσ. Θ αρίκμθςθ των ςελίδων, ανά φάκελο, τυπωμζνθ με ςφραγίδα, κρίνεται 

απαραίτθτθ.   

Α.2.3.2.2. Οι προςφορζσ όςων ςυμμετζχουν ςτον διαγωνιςμό πρζπει να υποβλθκοφν ςτθν  

Γραμματεία του ΚΕ.ΕΛ.Ρ.Ν.Ο. (Αγράφων 3-5, Μαροφςι Τ.Κ 15123, Ιςόγειο)  μζχρι και τθν 

12:00 ϊρα τθσ 02/04/2012, θμζρα Δευτζρα. 

 Το άνοιγμα των προςφορϊν κα γίνει τθν 02/04/2012 θμζρα  Δευτζρα, και ϊρα 12.30 μ.μ. 

από τθν αρμόδια Επιτροπι Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ, ςτο κτίριο του ΚΕ.ΕΛ.Ρ.ΝΟ. 

Αγράφων 3-5 Μαροφςι 15123, ενϊπιον των διαγωνιηομζνων ι των εξουςιοδοτθμζνων 

αντιπροςϊπων τουσ.   

Οι φάκελοι με τα αντίτυπα των προςφορϊν πρζπει απαραιτιτωσ να φζρουν τθν 

ΕΡΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ, ΤΘΛΕΦΩΝΟ ΚΑΙ ΦΑΞ του ΔΙΑΓΩΝΙΗΟΜΕΝΟΥ κακϊσ επίςθσ και τθν 

ζνδειξθ: 

 ΡΟΣΦΟΑ (με κεφαλαία) 

 ΚΕ.ΕΛ.Ρ.ΝΟ. 

 Αγράφων 3-5, Μαροφςι τ.κ.15123 

 Θμερομθνία Διαγ. 02/04/2012 

 ΠΡΟΚΘΡΤΞΘ αρικμ. 750//08-02-2012 

 

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΕΡΙΛΟΓΘ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΓΟ : «Λειτουργία Κζντρου 

Ενθμζρωςθσ και Διαχείριςθσ Κρίςθσ (Call Center) – Γραμμι Τγείασ ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.» 

ΔΕΝ ΡΕΡΕΙ να χρθςιμοποιθκοφν αυτοκόλλθτοι φάκελοι, οι οποίοι είναι δυνατόν να 

επαναςφραγιςτοφν χωρίσ να αφιςουν ίχνθ. 

Α.2.3.2.3. Μζςα ςτο φάκελο τθσ προςφοράσ τοποκετοφνται όλα τα ςχετικά με τθν 

προςφορά ςτοιχεία και ειδικότερα ωσ εξισ: 

Στον κυρίωσ φάκελο τοποκετοφνται ςε χωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο με τθν ζνδειξθ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ, όλα τα ηθτοφμενα δικαιολογθτικά και θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ. Τα τεχνικά 

ςτοιχεία τθσ προςφοράσ τοποκετοφνται ςε χωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο, μζςα ςτον 

κυρίωσ φάκελο, με τθν ζνδειξθ "ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ". Επίςθσ, το περιεχόμενο του 

φακζλου τθσ τεχνικισ προςφοράσ κα υποβλθκεί και ςε θλεκτρονικι μορφι (CDs). Με 
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ποινι απορρίψεωσ τα οικονομικά ςτοιχεία τοποκετοφνται ςε χωριςτό ςφραγιςμζνο 

φάκελο, επίςθσ μζςα ςτον κυρίωσ φάκελο με τθν ζνδειξθ "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ". Ο 

Φάκελοσ Οικονομικισ  Ρροςφοράσ  κα περιζχει τα οικονομικά ςτοιχεία και ςε θλεκτρονικι 

μορφι (CDs, Excel). 

Οι φάκελοι δικαιολογθτικϊν, τεχνικισ και οικονομικισ προςφοράσ κα φζρουν και τισ 

ενδείξεισ του κυρίωσ φακζλου. 

Θ δομι τθσ Σεχνικισ Προςφοράσ του Αναδόχου κα πρζπει να ακολουκεί τον πίνακα 

κριτθρίων αξιολόγθςθσ όπωσ παρουςιάηεται ςτο Μζροσ Γ’ Αξιολόγθςθ & Πίνακασ 

Κριτθρίων. 

Θ δομι τθσ Οικονομικισ Προςφοράσ κα πρζπει να ακολουκεί το υπόδειγμα που 

παρουςιάηεται ςτο Μζροσ Δ’ Τπόδειγμα Οικονομικισ Προςφοράσ. Οι πίνακεσ τθσ 

οικονομικισ προςφοράσ, ΧΩΡΙ ΣΙΜΕ, κα πρζπει οπωςδιποτε επί ποινι αποκλειςμοφ 

να περιλαμβάνονται και ςτθν Σεχνικι Προςφορά του Προςφζροντοσ. 

Σε περίπτωςθ που τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου 

όγκου, να τοποκετθκοφν ςτον κυρίωσ φάκελο, τότε αυτά ςυςκευάηονται ιδιαίτερα και 

ακολουκοφν τον κυρίωσ φάκελο με τθν ζνδειξθ "ΡΑΑΤΘΜΑ ΡΟΣΦΟΑΣ" και τισ λοιπζσ 

ενδείξεισ του κυρίωσ φακζλου. 

Α.2.3.2.4. Ρροςφορά μπορεί να υποβλθκεί και με ςυςτθμζνθ ταχυδρομικι επιςτολι, ςτα 

ακόλουκα ςτοιχεία αποδζκτθ: (Ρροσ ΕΡΙΤΟΡΘ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για το ζργο, 

«Λειτουργία Κζντρου Ενθμζρωςθσ και Διαχείριςθσ Κρίςθσ (Call Center) – Γραμμι Υγείασ 

ΚΕ.ΕΛ.Ρ.ΝΟ.» υπόψθ κασ Ανδρονίκθσ Θεοφιλάτου, ΚΕ.ΕΛ.Ρ.ΝΟ., οδόσ Αγράφων 3-5, 

Μαροφςι  Τ.Κ.15123). Πςεσ προςφορζσ υποβλθκοφν ταχυδρομικά, κα λθφκοφν υπόψθ 

μόνο αν ζχουν παραλθφκεί από το ΚΕ.ΕΛ.Ρ.ΝΟ. τθν παραμονι τθσ καταλθκτικισ  

θμερομθνίασ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, δθλ. ζωσ τθν Παραςκευι 30 Απριλίου 2012 

και ϊρα 12.00μ. (αρ.11 παρ.4 ΠΔ 118/2007), κάτι που αποδεικνφεται από τθν 

θμερομθνία πρωτοκόλλθςθσ τθσ προςφοράσ από τθν Γραμματεία του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. 

Α.2.3.2.5. Δε κα λθφκοφν υπόψθ προςφορζσ που είτε υποβλικθκαν μετά από τθν 

κακοριςμζνθ θμερομθνία, είτε δεν ταχυδρομικθκαν ζγκαιρα. 
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A.2.3.3. Σιμζσ 

Α.2.3.3.1. Οι προςφερόμενεσ τιμζσ, κα αναγράφονται ολογράφωσ και αρικμθτικϊσ. Στισ 

προςφερόμενεσ τιμζσ περιλαμβάνονται όλεσ οι προβλεπόμενεσ νόμιμεσ κρατιςεισ, κακϊσ 

και κάκε άλλθ δαπάνθ θ οποία κα απαιτθκεί για τθν υλοποίθςθ του ζργου. 

Δεν ςυμπεριλαμβάνεται ο Φόροσ Ρροςτικζμενθσ Αξίασ (ΦΡΑ) ο οποίοσ πρζπει να 

αναφζρεται χωριςτά και βαρφνει το ΚΕ.ΕΛ.Ρ.ΝΟ. 

Θ τιμι χωρίσ ΦΡΑ κα λαμβάνεται υπόψθ για τθ ςφγκριςθ των προςφορϊν. 

Α.2.3.3.2. Οι τιμζσ των προςφορϊν δεν υπόκεινται ςε μεταβολι κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ 

τθσ προςφοράσ, οφτε ςε περίπτωςθ που ηθτθκεί παράταςθ τθσ διάρκειασ ιςχφοσ τθσ 

προςφοράσ και γενικότερα δεν υπόκεινται ςε μεταβολι κακ’ όλθ τθ διάρκεια του ζργου και 

τυχόν επεκτάςεϊν του. 

Επιςθμαίνεται ότι εφόςον δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι και δεν ζχει 

ςυμπλθρωκεί θ οικονομικι προςφορά ςφμφωνα με τουσ Ρίνακεσ του Ραραρτιματοσ Δϋ οι 

προςφορζσ κα απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ (Άρκρο 16 παρ. 6 Ρ.Δ. 118/07). 

Α.2.3.3.3. Θ Υπθρεςία διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτοιχεία 

απαραίτθτα για τθ τεκμθρίωςθ των προςφερομζνων τιμϊν, οι δε προμθκευτζσ 

υποχρεοφνται να τα παρζχουν. 

Α.2.3.3.4. Σε περίπτωςθ που θ οικονομικι προςφορά είναι αςυνικιςτα χαμθλι και 

ςυγκεκριμζνα μικρότερθ του 85% τθσ προχπολογιςκείςασ αξίασ του αντίςτοιχου Τμιματοσ 

του ζργου, 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.  

 

Α.2.3.3.5. Θ Υπθρεςία δεν επιβαρφνεται, οφτε αναλαμβάνει καμία υποχρζωςθ απζναντι ςε 

τρίτουσ για οποιοδιποτε ζργο ι υπθρεςία που κα υλοποιθκεί από τυχόν υπεργολάβουσ 

του ζργου.  

 

 Α.2.3.3.6. Απαγορεφεται ο Ανάδοχοσ που κα αναδειχκεί από τον παρόντα διαγωνιςμό να 

εκχωριςει ι να μεταβιβάςει ςε τρίτουσ οποιαδιποτε δικαιϊματα και υποχρεϊςεισ που 

απορρζουν από τθ ςφμβαςθ. 
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A.2.3.4. Ιςχφσ Προςφορϊν 

Οι προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτον διαγωνιςμό για (6) ζξι  

μινεσ από τθν επόμενθ θμζρα τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.  

Θ ιςχφσ των προςφορϊν είναι δυνατό να παρατακεί, εφ’ όςον ηθτθκεί από τθν Επιτροπι 

Διενζργειασ, κατ’ ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με το παραπάνω οριηόμενο. 

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

προςφοράσ, τα αποτελζςματα του διαγωνιςμοφ υποχρεωτικά ματαιϊνονται, εκτόσ εάν θ 

ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα ότι θ ςυνζχιςθ του διαγωνιςμοφ 

εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι ςυμμετζχοντεσ ςτον διαγωνιςμό μποροφν να 

επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο 

του ανωτζρω ανωτάτου ορίου, παράταςθ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία  

περίπτωςθ θ διαδικαςία του διαγωνιςμοφ ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ 

τουσ. 

A.2.4. ΑΡΘΡΟ 4: Διαδικαςία Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ 

A.2.4.1. Αποςφράγιςθ Προςφορϊν – Διοικθτικζσ Προςφυγζσ – Αποκλειςμόσ 

Διαγωνιηόμενων  

Α.2.4.1.1. Θ αποςφράγιςθ των προςφορϊν γίνεται δθμόςια, ενϊπιον τθσ αρμόδιασ 

Επιτροπισ  Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ για τθν παραλαβι και τθν αποςφράγιςθ των 

προςφορϊν, θ οποία προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ των 

προςφορϊν, τθν θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται από τθν προκιρυξθ. 

Ρροςφορζσ που υποβάλλονται μετά τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν 

δεν αποςφραγίηονται αλλά παραδίδονται ςτθν Υπθρεςία για να επιςτραφοφν ωσ 

εκπρόκεςμεσ.  

Θ αποςφράγιςθ γίνεται με τθν παρακάτω διαδικαςία: 

α. Αποςφραγίηονται οι κυρίωσ φάκελοι κακϊσ και οι φάκελοι των δικαιολογθτικϊν και των 

τεχνικϊν προςφορϊν και ςτθ ςυνζχεια μονογράφονται και ςφραγίηονται από τθν Επιτροπι 

όλα τα δικαιολογθτικά και οι τεχνικζσ προςφορζσ κατά φφλλο. Οι φάκελοι των οικονομικϊν 

προςφορϊν δεν αποςφραγίηονται, αλλά μονογράφονται, ςφραγίηονται και φυλάςςονται 

από τθν Επιτροπι.  
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β. Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ των δικαιολογθτικϊν και τεχνικϊν προςφορϊν, 

ςυντάςςεται ςχετικό Ρρακτικό από τθν αρμόδια Επιτροπι. Θ αποςφράγιςθ των 

οικονομικϊν προςφορϊν, όςων από τισ τεχνικζσ προςφορζσ γίνονται αποδεκτζσ, ςφμφωνα 

με το ανωτζρω πρακτικό, κακορίηεται  με απόφαςθ τθσ Υπθρεςίασ, ςε θμερομθνία και ϊρα 

που κα γνωςτοποιθκεί ςε αυτοφσ, με ςχετικι ανακοίνωςθ, που κα τουσ αποςταλεί. 

γ. Οι φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν για όςεσ προςφορζσ δεν κρίκθκαν, κατά τθν 

αξιολόγθςθ των τεχνικϊν και λοιπϊν ςτοιχείων, αποδεκτζσ, δεν αποςφραγίηονται αλλά 

επιςτρζφονται μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ του διαγωνιςμοφ. 

δ. Για όλα τα παραπάνω ςτάδια, θ Επιτροπι καταρτίηει πρακτικά  ςε δφο (2) αντίτυπα που 

παραδίδει ςτο Τμιμα Διοικθτικοφ Συντονιςμοφ του ΚΕ.ΕΛ.Ρ.ΝΟ. προκειμζνου να 

υποβλθκοφν ςτο Δ.Σ. του ΚΕ.ΕΛ.Ρ.ΝΟ. για ζγκριςθ,. 

ε. Ρεριπτϊςεισ προςφορϊν που παρουςιάηουν αποκλίςεισ από τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ 

τισ διακιρυξθσ (απαράβατοι όροι) κα απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ ςτο αντίςτοιχο 

ςτάδιο του Διαγωνιςμοφ με απόφαςθ του αρμοδίου οργάνου κατόπιν αιτιολογθμζνθσ 

γνϊμθσ του αρμοδίου για τθν αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων οργάνου (παρ. 4 του αρ. 20 

του ΡΔ 118/2007). 

Α.2.4.1.2. Διοικθτικζσ Ρροςφυγζσ / ενςτάςεισ υποβάλλονται ςφμφωνα με όςα ορίηονται 

ςτο άρκρο 15 του Ρ.Δ. 118/07. Διοικθτικζσ προςφυγζσ κατά τθ διεξαγωγι διαγωνιςμϊν 

υποβάλλονται για τουσ λόγουσ και με τθ διαδικαςία που προβλζπεται από το άρκρο 3 του 

Ν.2522/97 «Δικαςτικι προςταςία κατά το ςτάδιο που προθγείται τθσ ςφναψθσ ςυμβάςεωσ 

δθμοςίων ζργων, κρατικϊν προμθκειϊν και υπθρεςιϊν ςφμφωνα με τθν οδθγία 

89/665/ΕΟΚ» (ΦΕΚ178Α). 

Α.2.4.1.3. Αντιπροςφορζσ (διαφοροποίθςθ οικονομικισ προςφοράσ, προςφερόμενων 

υπθρεςιϊν κλπ) δε γίνονται δεκτζσ και ςε περίπτωςθ υποβολισ τουσ απορρίπτονται ωσ 

απαράδεκτεσ. 

Α.2.4.1.4. Σε οποιαδιποτε περίπτωςθ, αν δεν αναγράφεται τιμι ςε δραςτθριότθτα ι 

υπθρεςία που αναφζρεται ςτθν προςφορά ι ηθτείται ςτθν προκιρυξθ, κεωρείται από τθν 

Επιτροπι ότι προςφζρεται ΔΩΕΑΝ κατά τθ διάρκεια του ζργου και των τυχόν επεκτάςεϊν 

του. 
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A.2.4.2. Διευκρινίςεισ Διακιρυξθσ – Προςφορϊν  

Α.2.4.2.1. Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να ηθτιςουν διευκρινίςεισ για το περιεχόμενο τθσ 

παροφςασ προκιρυξθσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 10 του Ρ.Δ. 118/07. 

Ειδικότερα οι υποψιφιοι μποροφν να ηθτιςουν γραπτϊσ ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ ι 

διευκρινίςεισ για το περιεχόμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ, ςφμφωνα με τισ προκεςμίεσ 

του ΡΔ 118/2007. Το ΚΕ.ΕΛ.Ρ.ΝΟ. κα απαντιςει ςε όλεσ τισ διευκρινίςεισ που κα ηθτθκοφν, 

το αργότερο ζξι (6) θμζρεσ πριν από τθν θμερομθνία που ζχει οριςτεί για τθν υποβολι των 

προςφορϊν.  

Οι αιτιςεισ παροχισ διευκρινίςεων κα πρζπει να απευκφνονται ςτον κ. Δθμιτρθ Κάτςιο, με 

αναφορά για το ςυγκεκριμζνο διαγωνιςμό. Κανζνασ υποψιφιοσ δεν μπορεί ςε 

οποιαδιποτε περίπτωςθ να επικαλεςκεί προφορικζσ απαντιςεισ εκ μζρουσ του 

ΚΕ.ΕΛ.Ρ.ΝΟ. 

 

Ρροσ διευκόλυνςθ τθσ διαδικαςίασ, θ υποβολι των ερωτιςεων μπορεί να γίνει και με 

θλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) προσ τθν διεφκυνςθ: katsios@keelpno.gr,  χωρίσ όμωσ θ 

δυνατότθτα αυτι ν’ απαλλάςςει τουσ υποψθφίουσ από τθν υποχρζωςθ να υποβάλλουν τα 

ερωτιματα και γραπτϊσ (με επιςτολι ι τθλεομοιοτυπία), μζςα ςτθν προκεςμία που 

ορίηεται παραπάνω. Το ΚΕ.ΕΛ.Ρ.ΝΟ., δεν κ’ απαντιςει ςε ερωτιματα που κα ζχουν 

υποβλθκεί μόνο με θλεκτρονικό ταχυδρομείο. 

Α.2.4.2.2. Διευκρινίςεισ που δίνονται από τουσ προςφζροντεσ οποτεδιποτε μετά τθ λιξθ 

του χρόνου κατάκεςθσ των προςφορϊν τουσ δε γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται ωσ 

απαράδεκτεσ. Διευκρινίςεισ δίδονται μόνον όταν ηθτοφνται είτε από τθν αρμόδια 

Επιτροπι, είτε φςτερα από ζγγραφο τθσ Υπθρεςίασ μετά από ςχετικι γνωμοδότθςθ τθσ 

αρμόδιασ Επιτροπισ. Σθμειϊνεται ότι, από τισ διευκρινίςεισ που δίδονται ςφμφωνα με τα 

παραπάνω, λαμβάνονται υπόψθ μόνον εκείνεσ που αναφζρονται ςτα ςθμεία που 

ηθτικθκαν. 

Α.2.4.2.3. Οι διαγωνιηόμενοι οφείλουν να δϊςουν με τθν προςφορά τουσ πλθροφορίεσ που 

δεν καλφπτονται από τουσ όρουσ ι τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ που περιζχονται ςτθν 

προκιρυξθ αυτι και που, κατά τθν εκτίμθςι τουσ, κρίνονται ουςιϊδεισ. 
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1.1.1 A.2.4.3. Δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, κατά το άρκρο 4 τθσ παροφςθσ, ο προςφζρων ςτον 

οποίο πρόκειται να γίνει θ Κατακφρωςθ, εντόσ προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τθν 

κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν από τθν Υπθρεςία, με βεβαίωςθ 

παραλαβισ ι ςφμφωνα με το ν. 2672/1998 ( ΦΕΚ 290/Α/1998), οφείλει να υποβάλει ςτθν 

Επιτροπι Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ του Ζργου, ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, τα εξισ ζγγραφα 

και δικαιολογθτικά, τα οποία αποςφραγίηονται και ελζγχονται κατά τθν διαδικαςία που 

προβλζπεται ςτθν παρ. Α.2.4. τθσ παροφςασ: 

Α. Οι Ζλληνεσ Πολίτεσ 

1. Απόςπαςμα Ροινικοφ Μθτρϊου ζκδοςθσ του τελευταίου τριμινου από τθν 

κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ, από το οποίο να προκφπτει ότι δεν 

ζχουν καταδικαςτεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ  

i. για αδίκθμα, ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ τουσ δραςτθριότθτασ,   

ii. για τα αδικιματα που προβλζπονται ςτο άρκρο 43 του ΡΔ 60/2007, ιτοι: 

Α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 

παράγραφοσ 1 τθσ κοινισ δράςθσ τθσ 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου 

Β) δωροδοκία, όπωσ αυτι ορίηεται αντίςτοιχα ςτο άρκρο 3 τθσ πράξθσ του Συμβουλίου 

τθσ 26θσ Μαΐου 1997 και ςτο άρκρο 3 παράγραφοσ 1 τθσ κοινισ δράςθσ 98/742/ΚΕΡΡΑ 

του Συμβουλίου 

Γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των 

οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων 

Δ) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηεται από το 

άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, τθσ 10θσ Ιουνίου 1991, για τθν 

πρόλθψθ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθν νομιμοποίθςθ 

εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ 

iii. για κάποιο από τα αδικιματα τθσ υπεξαίρεςθσ, τθσ απάτθσ, τθσ εκβίαςθσ, τθσ 

πλαςτογραφίασ, τθσ ψευδορκίασ, τθσ δωροδοκίασ και τθσ δόλιασ χρεωκοπίασ. 

2. Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου 

εξαμινου από τθν κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ, από το οποίο να 

προκφπτει ότι δεν τελοφν υπό πτϊχευςθ και επίςθσ ότι δεν τελοφν ςε διαδικαςία 

κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ. 
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3. Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986, ςτθν οποία ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα δθλϊνει 

όλουσ τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) ςτουσ 

οποίουσ οφείλει να καταβάλει ειςφορζσ για το απαςχολοφμενο από αυτόν προςωπικό. 

4. Ριςτοποιθτικά όλων των οργανιςμϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) 

που ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δθλϊνει ςτθν Υπεφκυνθ Διλωςθ τθσ προθγουμζνθσ 

παραγράφου, από τα οποία να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ είναι ενιμεροσ 

ωσ προσ τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ κατά τθν θμερομθνία κοινοποίθςθ τθσ ωσ 

άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ. 

5. Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ, από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ 

είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ του αςφάλιςθσ κατά τθν 

θμερομθνία κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ. 

6. Ριςτοποιθτικό του οικείου Επιμελθτθρίου του τόπου όπου αςκοφν το επάγγελμά τουσ, 

με το οποίο να πιςτοποιείται θ εγγραφι του υποψιφιου Αναδόχου ςε αυτό και το 

ειδικό επάγγελμά του κατά τθν θμζρα διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, και αφετζρου ότι 

εξακολουκοφν να παραμζνουν εγγεγραμμζνοι μζχρι τθσ επίδοςθσ τθσ ωσ άνω 

ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ. 

7. Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου 

εξαμινου από τθν κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ,  από το οποίο να 

προκφπτει ότι δεν τελοφν υπό παφςθ εργαςιϊν, αναγκαςτικι διαχείριςθ, πτωχευτικό 

ςυμβιβαςμό ι άλλθ ανάλογθ κατάςταςθ και επίςθσ ότι δεν ζχει κινθκεί εναντίον τουσ 

διαδικαςία κιρυξθσ ςε αναγκαςτικισ διαχείριςθσ, πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι άλλθ 

ανάλογθ διαδικαςία. 

Σε περίπτωςθ εγκατάςταςισ τουσ ςτθν αλλοδαπι, τα δικαιολογθτικά των παραπάνω 

εδαφίων εκδίδονται με βάςθ τθν ιςχφουςα νομοκεςία τθσ χϊρασ που είναι 

εγκατεςτθμζνοι, από τθν οποία και εκδίδεται το ςχετικό πιςτοποιθτικό. 

Εάν ςε κάποια Χϊρα βεβαιϊνεται από οποιαδιποτε αρχι τθσ ότι δεν εκδίδονται τα 

παραπάνω ζγγραφα ι πιςτοποιθτικά, ι δεν καλφπτουν όλεσ τισ ωσ άνω αναφερόμενεσ 

περιπτϊςεισ, δφναται να αντικαταςτακοφν αυτά, από υπεφκυνθ διλωςθ του προμθκευτι 

που γίνεται ενϊπιον δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ ι ςυμβολαιογράφου τθσ χϊρασ 

εγκατάςταςθσ.  
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Στθν κατά τα άνω υπεφκυνθ διλωςθ κα δθλϊνεται ότι ςτθν ςυγκεκριμζνθ χϊρα δεν 

εκδίδονται τα ςυγκεκριμζνα ζγγραφα και ότι δεν ςυντρζχουν ςτο ςυγκεκριμζνο πρόςωπο οι 

ανωτζρω νομικζσ καταςτάςεισ. 

Β. Οι Αλλοδαποί Πολίτεσ 

1. Απόςπαςμα Ροινικοφ 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 καταδικαςτεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ 

i. για αδίκθμα, ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ τουσ δραςτθριότθτασ,   

ii. για τα αδικιματα που προβλζπονται ςτο άρκρο 43 του ΡΔ 60/2007, ιτοι: 

Α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 

παράγραφοσ 1 τθσ κοινισ δράςθσ τθσ 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου 

Β) δωροδοκία, όπωσ αυτι ορίηεται αντίςτοιχα ςτο άρκρο 3 τθσ πράξθσ του Συμβουλίου 

τθσ 26θσ Μαΐου 1997 και ςτο άρκρο 3 παράγραφοσ 1 τθσ κοινισ δράςθσ 98/742/ΚΕΡΡΑ 

του Συμβουλίου 

Γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των 

οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων 

Δ) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηεται από το 

άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, τθσ 10θσ Ιουνίου 1991, για τθν 

πρόλθψθ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθν νομιμοποίθςθ 

εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ 

iii.  για κάποιο από τα αδικιματα τθσ υπεξαίρεςθσ, τθσ απάτθσ, τθσ εκβίαςθσ, τθσ   

πλαςτογραφίασ, τθσ ψευδορκίασ, τθσ δωροδοκίασ και τθσ δόλιασ χρεοκοπίασ. 

2. Ριςτοποιθτικό τθσ κατά περίπτωςθ αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, τθσ 

χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ, από το οποίο να προκφπτει ότι δεν τελοφν υπό πτϊχευςθ 

και επίςθσ ότι δεν τελοφν ςε διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ ι υπό άλλθ ανάλογθ 

κατάςταςθ ι διαδικαςία. 

3. Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986, ςτθν οποία ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα δθλϊνει 

όλουσ τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) ςτουσ 

οποίουσ οφείλει να καταβάλει ειςφορζσ για το απαςχολοφμενο από αυτόν προςωπικό. 
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4. Ριςτοποιθτικό τθσ κατά περίπτωςθ αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, τθσ 

χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ όλων των οργανιςμϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και 

επικουρικισ) που ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δθλϊνει ςτθν Υπεφκυνθ Διλωςθ τθσ 

προθγουμζνθσ παραγράφου, από τα οποία να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ 

είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ κατά τθν θμερομθνία 

κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ. 

5. Ριςτοποιθτικό τθσ κατά περίπτωςθ αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, τθσ 

χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ, από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ 

είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ του αςφάλιςθσ κατά τθν 

θμερομθνία κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ. 

6. Ριςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ Αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ, από το οποίο να 

προκφπτει ότι ιταν εγγεγραμμζνοι ςτα μθτρϊα του οικείου Επιμελθτθρίου ι ςε 

ιςοδφναμεσ επαγγελματικζσ οργανϊςεισ, κατά τθν θμζρα διενζργειασ του 

διαγωνιςμοφ και εξακολουκοφν να παραμζνουν εγγεγραμμζνοι μζχρι τθν επίδοςθ τθσ 

ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ. 

7. Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου 

εξαμινου από τθν κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ,  από το οποίο να 

προκφπτει ότι δεν τελοφν υπό παφςθ εργαςιϊν, αναγκαςτικι διαχείριςθ, πτωχευτικό 

ςυμβιβαςμό ι άλλθ ανάλογθ κατάςταςθ και επίςθσ ότι δεν ζχει κινθκεί εναντίον τουσ 

διαδικαςία κιρυξθσ ςε αναγκαςτικισ διαχείριςθσ, πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι άλλθ 

ανάλογθ διαδικαςία. 

Εάν ςε κάποια Χϊρα βεβαιϊνεται από οποιαδιποτε αρχι τθσ ότι δεν εκδίδονται τα 

παραπάνω ζγγραφα ι πιςτοποιθτικά, ι δεν καλφπτουν όλεσ τισ ωσ άνω αναφερόμενεσ 

περιπτϊςεισ, δφναται να αντικαταςτακοφν αυτά, από υπεφκυνθ διλωςθ του προμθκευτι 

που γίνεται ενϊπιον δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ ι ςυμβολαιογράφου τθσ χϊρασ 

εγκατάςταςθσ. 

Στθν κατά τα άνω υπεφκυνθ διλωςθ κα δθλϊνεται ότι ςτθν ςυγκεκριμζνθ χϊρα δεν 

εκδίδονται τα ςυγκεκριμζνα ζγγραφα και ότι δεν ςυντρζχουν ςτο ςυγκεκριμζνο πρόςωπο οι 

ανωτζρω νομικζσ καταςτάςεισ. 
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Γ. Σα ημεδαπά Νομικά Πρόςωπα 

1. Απόςπαςμα Ροινικοφ Μθτρϊου, ζκδοςθσ του τελευταίου τριμινου από τθν 

κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ, από το οποίο να προκφπτει ότι δεν 

ζχουν καταδικαςτεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ: 

i. για αδίκθμα, ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ τουσ 

δραςτθριότθτασ,   

ii. για τα αδικιματα που προβλζπονται ςτο άρκρο 43 του ΡΔ 60/2007, ιτοι: 

Α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 

παράγραφοσ 1 τθσ κοινισ δράςθσ τθσ 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου 

Β) δωροδοκία, όπωσ αυτι ορίηεται αντίςτοιχα ςτο άρκρο 3 τθσ πράξθσ του Συμβουλίου 

τθσ 26θσ Μαΐου 1997 και ςτο άρκρο 3 παράγραφοσ 1 τθσ κοινισ δράςθσ 98/742/ΚΕΡΡΑ 

του Συμβουλίου 

Γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των 

οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων 

Δ) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηεται από το 

άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, τθσ 10θσ Ιουνίου 1991, για τθν 

πρόλθψθ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθν νομιμοποίθςθ 

εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ 

iii. για κάποιο από τα αδικιματα τθσ υπεξαίρεςθσ, τθσ απάτθσ, τθσ εκβίαςθσ, τθσ 

πλαςτογραφίασ, τθσ ψευδορκίασ, τθσ δωροδοκίασ και τθσ δόλιασ χρεοκοπίασ. 

 

Ειδικότερα, πρζπει να προςκομίςουν απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου:  

 για τουσ διαχειριςτζσ, ςτισ περιπτϊςεισ των εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ 

(Ε.Ρ.Ε.) και των προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.),  

 και για τον πρόεδρο και διευκφνοντα ςφμβουλο για τισ ανϊνυμεσ εταιρείεσ 

(Α.Ε.),  

από το οποίο να προκφπτει ότι τα ανωτζρω πρόςωπα δεν ζχουν καταδικαςτεί με 

αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ, για κάποιο από τα αδικιματα τθσ ανωτζρω παραγράφου. 

2. Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου 

εξαμινου από τθν κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ, από το οποίο να 
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προκφπτει ότι δεν τελοφν υπό πτϊχευςθ και επίςθσ ότι δεν τελοφν ςε διαδικαςία 

κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ. 

3. Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986, ςτθν οποία ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα δθλϊνει 

όλουσ τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) ςτουσ 

οποίουσ οφείλει να καταβάλει ειςφορζσ για το απαςχολοφμενο από αυτόν προςωπικό. 

4. Ριςτοποιθτικά όλων των οργανιςμϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) 

που ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δθλϊνει ςτθν Υπεφκυνθ Διλωςθ τθσ προθγουμζνθσ 

παραγράφου, από τα οποία να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ είναι ενιμεροσ 

ωσ προσ τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ κατά τθν θμερομθνία κοινοποίθςθ τθσ ωσ 

άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ. 

5. Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ, από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ 

είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ του αςφάλιςθσ κατά τθν 

θμερομθνία κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ. 

6. Ριςτοποιθτικό του οικείου Επιμελθτθρίου του τόπου όπου αςκοφν το επάγγελμά τουσ, 

με το οποίο να πιςτοποιείται θ εγγραφι του υποψιφιου Αναδόχου ςε αυτό και το 

ειδικό επάγγελμά του κατά τθν θμζρα διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, και αφετζρου ότι 

εξακολουκοφν να παραμζνουν εγγεγραμμζνοι μζχρι τθσ επίδοςθσ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ 

ειδοποίθςθσ. 

7. Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου 

εξαμινου, πριν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ κατακφρωςθσ, 

από το οποίο να προκφπτει ότι δεν τελοφν υπό κοινι εκκακάριςθ του κ.ν. 2190/1920, 

όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ι ειδικι εκκακάριςθ του ν. 1892/1990 (Aϋ101), όπωσ εκάςτοτε 

ιςχφει, και επίςθσ, ότι δεν τελοφν υπό διαδικαςία ζκδοςθσ απόφαςθσ κοινισ ι ειδικισ 

εκκακάριςθσ των ανωτζρω νομοκετθμάτων. 

Επί θμεδαπϊν εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και 

Ε.Ε.), το πιςτοποιθτικό τθσ εκκακάριςθσ, εκδίδεται από το αρμόδιο τμιμα του 

Ρρωτοδικείου τθσ ζδρασ τθσ ςυμμετζχουςασ ςτον διαγωνιςμό επιχείρθςθσ. 

Επί θμεδαπϊν ανωνφμων εταιρειϊν τα προαναφερόμενα πιςτοποιθτικά τθσ 

εκκακάριςθσ, εκδίδονται, όςον αφορά ςτθν κοινι εκκακάριςθ από τθν αρμόδια 

Υπθρεςία τθσ Νομαρχιακισ Αυτοδιοίκθςθσ, ςτο μθτρϊο Ανωνφμων Εταιρειϊν τθσ 

οποίασ είναι εγγεγραμμζνθ θ ςυμμετζχουςα ςτο διαγωνιςμό A.E., ςφμφωνα με τισ 

διατάξεισ των άρκρων 7α.1.ιαϋ και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, 

και, όςον αφορά ςτθν ειδικι εκκακάριςθ του ν. 1892/1990, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, από 
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το αρμόδιο Εφετείο τθσ ζδρασ τθσ ανωνφμου εταιρείασ που τελεί υπό ειδικι 

εκκακάριςθ. 

8. Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου 

εξαμινου από τθν κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ,  από το οποίο να 

προκφπτει ότι δεν τελοφν υπό παφςθ εργαςιϊν, αναγκαςτικι διαχείριςθ, πτωχευτικό 

ςυμβιβαςμό ι άλλθ ανάλογθ κατάςταςθ και επίςθσ ότι δεν ζχει κινθκεί εναντίον τουσ 

διαδικαςία κιρυξθσ ςε αναγκαςτικισ διαχείριςθσ, πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι άλλθ 

ανάλογθ διαδικαςία. 

 

Σε περίπτωςθ εγκατάςταςισ τουσ ςτθν αλλοδαπι, τα δικαιολογθτικά των παραπάνω 

εδαφίων εκδίδονται με βάςθ τθν ιςχφουςα νομοκεςία τθσ χϊρασ που είναι 

εγκατεςτθμζνοι, από τθν οποία και εκδίδεται το ςχετικό πιςτοποιθτικό. 

Εάν ςε κάποια Χϊρα βεβαιϊνεται από οποιαδιποτε αρχι τθσ ότι δεν εκδίδονται τα 

παραπάνω ζγγραφα ι πιςτοποιθτικά, ι δεν καλφπτουν όλεσ τισ ωσ άνω αναφερόμενεσ 

περιπτϊςεισ, δφναται να αντικαταςτακοφν αυτά, από υπεφκυνθ διλωςθ του προμθκευτι 

που γίνεται ενϊπιον δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ ι ςυμβολαιογράφου τθσ χϊρασ 

εγκατάςταςθσ. 

Στθν κατά τα άνω υπεφκυνθ διλωςθ κα δθλϊνεται ότι ςτθν ςυγκεκριμζνθ χϊρα δεν 

εκδίδονται τα ςυγκεκριμζνα ζγγραφα και ότι δεν ςυντρζχουν ςτο ςυγκεκριμζνο πρόςωπο 

οι ανωτζρω νομικζσ καταςτάςεισ. 

Δ. Σα αλλοδαπά Νομικά πρόςωπα 

1. Απόςπαςμα Ροινικοφ 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 καταδικαςτεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ: 

I. για αδίκθμα, ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ τουσ δραςτθριότθτασ,   

II. για τα αδικιματα που προβλζπονται ςτο άρκρο 43 του ΡΔ 60/2007.  ιτοι: 

Α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 

παράγραφοσ 1 τθσ κοινισ δράςθσ τθσ 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου 
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Β) δωροδοκία, όπωσ αυτι ορίηεται αντίςτοιχα ςτο άρκρο 3 τθσ πράξθσ του Συμβουλίου 

τθσ 26θσ Μαΐου 1997 και ςτο άρκρο 3 παράγραφοσ 1 τθσ κοινισ δράςθσ 98/742/ΚΕΡΡΑ 

του Συμβουλίου 

Γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των 

οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων 

Δ) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηεται από το 

άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, τθσ 10θσ Ιουνίου 1991, για τθν 

πρόλθψθ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθν νομιμοποίθςθ 

εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ 

III. για κάποιο από τα αδικιματα τθσ υπεξαίρεςθσ, τθσ απάτθσ, τθσ εκβίαςθσ, τθσ 

πλαςτογραφίασ, τθσ ψευδορκίασ, τθσ δωροδοκίασ και τθσ δόλιασ χρεοκοπίασ. 

 

Ειδικότερα, τα αλλοδαπά νομικά πρόςωπα πρζπει να προςκομίςουν:  

 για τουσ διαχειριςτζσ, ςτισ περιπτϊςεισ των εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ 

(Ε.Ρ.Ε.) και των προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.)  

 και για τον πρόεδρο και διευκφνοντα ςφμβουλο για τισ ανϊνυμεσ εταιρείεσ 

(Α.Ε.),  

απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ι άλλο ιςοδφναμο ζγγραφο αρμόδιασ διοικθτικισ ι 

δικαςτικισ αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ, από το οποίο να προκφπτει ότι τα ανωτζρω 

πρόςωπα δεν ζχουν καταδικαςτεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ, για κάποιο από τα 

αδικιματα τθσ ανωτζρω παραγράφου. 

2. Ριςτοποιθτικό τθσ κατά περίπτωςθ αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, τθσ 

χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ, από το οποίο να προκφπτει ότι δεν τελοφν υπό πτϊχευςθ 

και επίςθσ ότι δεν τελοφν ςε διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ ι υπό άλλθ ανάλογθ 

κατάςταςθ ι διαδικαςία. 

3. Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986, ςτθν οποία ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα δθλϊνει 

όλουσ τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) ςτουσ 

οποίουσ οφείλει να καταβάλει ειςφορζσ για το απαςχολοφμενο από αυτόν 

προςωπικό. 

4. Ριςτοποιθτικό τθσ κατά περίπτωςθ αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, τθσ 

χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ όλων των οργανιςμϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και 

επικουρικισ) που ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δθλϊνει ςτθν Υπεφκυνθ Διλωςθ τθσ 

προθγουμζνθσ παραγράφου, από τα οποία να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ 
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είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ κατά τθν θμερομθνία 

κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ. 

5. Ριςτοποιθτικό τθσ κατά περίπτωςθ αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, τθσ 

χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ, από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ 

είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ του αςφάλιςθσ κατά τθν 

θμερομθνία κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ. 

6. Ριςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ Αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ, από το οποίο να 

προκφπτει ότι ιταν εγγεγραμμζνοι ςτα μθτρϊα του οικείου Επιμελθτθρίου ι ςε 

ιςοδφναμεσ επαγγελματικζσ οργανϊςεισ, κατά τθν θμζρα διενζργειασ του 

διαγωνιςμοφ και εξακολουκοφν να παραμζνουν εγγεγραμμζνοι μζχρι τθν επίδοςθ τθσ 

ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ. 

7. Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου 

εξαμινου από τθν κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ,  από το οποίο να 

προκφπτει ότι δεν τελοφν υπό παφςθ εργαςιϊν, αναγκαςτικι διαχείριςθ, πτωχευτικό 

ςυμβιβαςμό ι άλλθ ανάλογθ κατάςταςθ και επίςθσ ότι δεν ζχει κινθκεί εναντίον τουσ 

διαδικαςία κιρυξθσ ςε αναγκαςτικισ διαχείριςθσ, πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι άλλθ 

ανάλογθ διαδικαςία. 

Εάν ςε κάποια Χϊρα βεβαιϊνεται από οποιαδιποτε αρχι τθσ ότι δεν εκδίδονται τα 

παραπάνω ζγγραφα ι πιςτοποιθτικά, ι δεν καλφπτουν όλεσ τισ ωσ άνω αναφερόμενεσ 

περιπτϊςεισ, δφναται να αντικαταςτακοφν αυτά, από υπεφκυνθ διλωςθ του προμθκευτι 

που γίνεται ενϊπιον δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ ι ςυμβολαιογράφου τθσ χϊρασ 

εγκατάςταςθσ. 

Στθν κατά τα άνω υπεφκυνθ διλωςθ κα δθλϊνεται ότι ςτθν ςυγκεκριμζνθ χϊρα δεν 

εκδίδονται τα ςυγκεκριμζνα ζγγραφα και ότι δεν ςυντρζχουν ςτο ςυγκεκριμζνο πρόςωπο 

οι ανωτζρω νομικζσ καταςτάςεισ. 

Ε. Οι υνεταιριςμοί 

1. Απόςπαςμα Ροινικοφ Μθτρϊου ζκδοςθσ του τελευταίου τριμινου από τθν κοινοποίθςθ 

τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ, ι ιςοδφναμου εγγράφου αρμόδιασ διοικθτικισ ι 

δικαςτικισ αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ από το οποίο να προκφπτει ότι ο πρόεδροσ 

του Διοικθτικοφ του Συμβουλίου δεν ζχει καταδικαςκεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι 

απόφαςθ:  

i. για αδίκθμα, ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ τουσ δραςτθριότθτασ,   
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ii. για τα αδικιματα που προβλζπονται ςτο άρκρο 43 του ΡΔ. 60/2007, ιτοι: 

Α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 

παράγραφοσ 1 τθσ κοινισ δράςθσ τθσ 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου 

Β) δωροδοκία, όπωσ αυτι ορίηεται αντίςτοιχα ςτο άρκρο 3 τθσ πράξθσ του Συμβουλίου 

τθσ 26θσ Μαΐου 1997 και ςτο άρκρο 3 παράγραφοσ 1 τθσ κοινισ δράςθσ 98/742/ΚΕΡΡΑ 

του Συμβουλίου 

Γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των 

οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων 

Δ) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηεται από το 

άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, τθσ 10θσ Ιουνίου 1991, για τθν 

πρόλθψθ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθν νομιμοποίθςθ 

εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ 

iii. για κάποιο από τα αδικιματα τθσ υπεξαίρεςθσ, τθσ απάτθσ, τθσ εκβίαςθσ, τθσ 

πλαςτογραφίασ, τθσ ψευδορκίασ, τθσ δωροδοκίασ και τθσ δόλιασ χρεοκοπίασ. 

2. Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ 

τουσ, ζκδοςθσ του τελευταίου εξαμινου από τθν κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ 

ειδοποίθςθσ, από το οποίο να προκφπτει ότι δεν τελοφν υπό πτϊχευςθ και επίςθσ ότι 

δεν τελοφν ςε διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ ι υπό άλλθ ανάλογθ κατάςταςθ ι 

διαδικαςία. 

3. Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986, ςτθν οποία ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα δθλϊνει 

όλουσ τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) ςτουσ 

οποίουσ οφείλει να καταβάλει ειςφορζσ για το απαςχολοφμενο από αυτόν 

προςωπικό. 

4. Ριςτοποιθτικά όλων των οργανιςμϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ (ι τθσ κατά περίπτωςθ 

αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ για 

αλλοδαποφσ ςυνεταιριςμοφσ), (κφριασ και επικουρικισ) που ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ 

δθλϊνει ςτθν Υπεφκυνθ Διλωςθ τθσ προθγουμζνθσ παραγράφου, από τα οποία να 

προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ ειςφορζσ κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ κατά τθν θμερομθνία κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ. 

5. Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ (ι τθσ κατά περίπτωςθ αρμόδιασ δικαςτικισ ι 

διοικθτικισ Αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ για αλλοδαποφσ ςυνεταιριςμοφσ), 

από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ 
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φορολογικζσ υποχρεϊςεισ του αςφάλιςθσ κατά τθν θμερομθνία κοινοποίθςθ 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 

κατακφρωςθσ, από το οποίο να προκφπτει ότι δεν τελοφν υπό κοινι εκκακάριςθ του 

κ.ν. 2190/1920, 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).. 

Επί θμεδαπϊν εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και 

Ε.Ε.), το πιςτοποιθτικό τθσ εκκακάριςθσ, εκδίδεται από το αρμόδιο τμιμα του 

Ρρωτοδικείου τθσ ζδρασ τθσ ςυμμετζχουςασ ςτον διαγωνιςμό επιχείρθςθσ. 

Επί θμεδαπϊν ανωνφμων εταιρειϊν τα προαναφερόμενα πιςτοποιθτικά τθσ 

εκκακάριςθσ, εκδίδονται, όςον αφορά ςτθν κοινι εκκακάριςθ από τθν αρμόδια 

Υπθρεςία τθσ Νομαρχιακισ Αυτοδιοίκθςθσ, ςτο μθτρϊο Ανωνφμων Εταιρειϊν τθσ 

οποίασ είναι εγγεγραμμζνθ θ ςυμμετζχουςα ςτο διαγωνιςμό A.E., ςφμφωνα με τισ 

διατάξεισ των άρκρων 7α.1.ιαϋ και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, 

και, όςον αφορά ςτθν ειδικι εκκακάριςθ του ν. 1892/1990, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, από 

το αρμόδιο Εφετείο τθσ ζδρασ τθσ ανωνφμου εταιρείασ που τελεί υπό ειδικι 

εκκακάριςθ. 

7. Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου 

εξαμινου από τθν κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ,  από το οποίο να 

προκφπτει ότι δεν τελοφν υπό παφςθ εργαςιϊν, αναγκαςτικι διαχείριςθ, πτωχευτικό 

ςυμβιβαςμό ι άλλθ ανάλογθ κατάςταςθ και επίςθσ ότι δεν ζχει κινθκεί εναντίον τουσ 

διαδικαςία κιρυξθσ ςε αναγκαςτικισ διαχείριςθσ, πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι άλλθ 

ανάλογθ διαδικαςία. 

8. Βεβαίωςθ αρμόδιασ αρχισ ότι ο Συνεταιριςμόσ λειτουργεί νόμιμα  

 

Σε περίπτωςθ εγκατάςταςισ τουσ ςτθν αλλοδαπι, τα δικαιολογθτικά των παραπάνω 

εδαφίων εκδίδονται με βάςθ τθν ιςχφουςα νομοκεςία τθσ χϊρασ που είναι 

εγκατεςτθμζνοι, από τθν οποία και εκδίδεται το ςχετικό πιςτοποιθτικό. 
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Εάν ςε κάποια Χϊρα βεβαιϊνεται από οποιαδιποτε αρχι τθσ ότι δεν εκδίδονται τα 

παραπάνω ζγγραφα ι πιςτοποιθτικά, ι δεν καλφπτουν όλεσ τισ ωσ άνω αναφερόμενεσ 

περιπτϊςεισ, δφναται να αντικαταςτακοφν αυτά, από υπεφκυνθ διλωςθ του προμθκευτι 

που γίνεται ενϊπιον δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ ι ςυμβολαιογράφου τθσ χϊρασ 

εγκατάςταςθσ. 

Στθν κατά τα άνω υπεφκυνθ διλωςθ κα δθλϊνεται ότι ςτθν ςυγκεκριμζνθ χϊρα δεν 

εκδίδονται τα ςυγκεκριμζνα ζγγραφα και ότι δεν ςυντρζχουν ςτο ςυγκεκριμζνο πρόςωπο 

οι ανωτζρω νομικζσ καταςτάςεισ. 

Σ. Ενώςεισ Προμηθευτών 

1. Τα παραπάνω κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά των περιπτϊςεων Α ζωσ και Ε, για κάκε 

προμθκευτι που ςυμμετζχει ςτθν Ζνωςθ. 

Θ μθ ζγκαιρθ και προςικουςα υποβολι των ανωτζρω δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ 

ςυνιςτά λόγο αποκλειςμοφ του προμθκευτι από τον διαγωνιςμό. 

Δικαιολογθτικά που εκδίδονται ςε Κράτοσ εκτόσ Ελλάδασ, κα ςυνοδεφονται από επίςθμθ 

μετάφραςι τουσ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. 

Α.2.5. ΑΡΘΡΟ 5: Αποτζλεςμα - Κατακφρωςθ 

Α.2.5.1. Θ αξιολόγθςθ των προςφορϊν (τεχνικϊν και οικονομικϊν) γίνεται από τθν  

Επιτροπι Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ και θ κατακφρωςθ από το Δ.Σ. του ΚΕ.ΕΛ.Ρ.ΝΟ. 

Α.2.5.2. Θ Ανακζτουςα Αρχι, μετά από ςχετικι γνωμοδότθςθ τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ 

και 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 Ρροκιρυξθσ 

γ. να αποφαςίςει τθ ματαίωςθ του διαγωνιςμοφ και να προςφφγει ςτθ διαδικαςία τθσ 

διαπραγμάτευςθσ, εφ’ όςον ιςχφουν οι προχποκζςεισ τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ,άρ.9. 

Α.2.5.3. Θ ανακοίνωςθ κατακφρωςθσ γίνεται εγγράφωσ προσ τον επιλεγζντα από το 

ΚΕ.ΕΛ.Ρ.ΝΟ.  
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Α.2.5.4. Οι διαγωνιηόμενοι δεν ζχουν δικαίωμα να αποςφρουν τθν προςφορά τουσ ι μζροσ 

τθσ μετά τθν κατάκεςι τθσ. 

Α.2.5.5. Σε περίπτωςθ που ο διαγωνιςμόσ κατακυρωκεί ςε κοινοπραξία ι ςφμπραξθ που 

υπζβαλε κοινι προςφορά, κακζνασ από τουσ ςυμμετζχοντεσ αυτοφσ ευκφνεται εισ 

ολόκλθρο. Σθμειϊνεται ότι οι κοινοπραξίεσ οικονομικϊν φορζων μποροφν να υποβάλλουν 

προςφορά ι να εμφανίηονται ωσ υποψιφιοι. Για τθν υποβολι μιασ προςφοράσ ι μιασ 

αίτθςθσ ςυμμετοχισ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ δεν μποροφν να απαιτοφν να ζχουν οι 

κοινοπραξίεσ οικονομικϊν φορζων ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι. Θ επιλεγείςα κοινοπραξία 

είναι δυνατόν να υποχρεωκεί να περιβλθκεί ςε ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι, εάν τθσ 

ανατεκεί θ ςφμβαςθ, ςτο μζτρο που θ περιβολι αυτισ τθσ νομικισ μορφισ είναι αναγκαία 

για τθν ορκι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ (Αρ. 39 παρ. 2 του ΡΔ 60/2007). 

Α.2.6. ΑΡΘΡΟ 6: Κατάρτιςθ φμβαςθσ - Εγγυιςεισ 

Α.2.6.1. Ο διαγωνιηόμενοσ ςτον οποίο κατακυρϊνεται το ζργο είναι υποχρεωμζνοσ να 

προςζλκει μζςα ςε δζκα (10) θμζρεσ από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ ανακοίνωςθσ 

για τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. O Ανάδοχοσ μπορεί να προςζλκει για τθν 

υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ το αργότερο μζςα ςε δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν θμερομθνία 

κοινοποίθςθσ τθσ ανακοίνωςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι όμωσ, ο χρόνοσ παράδοςθσ του 

ζργου αρχίηει να υπολογίηεται μετά από δζκα (10) θμζρεσ από τθν θμερομθνία 

κοινοποίθςθσ τθσ ανακοίνωςθσ (άρκρο 23 του ΡΔ 118/07). 

Αν περάςει θ παραπάνω προκεςμία χωρίσ ο ανάδοχοσ να παρουςιαςκεί για να υπογράψει 

τθ ςφμβαςθ κθρφςςεται ζκπτωτοσ με απόφαςθ του Δ.Σ. του ΚΕ.ΕΛ.Ρ.ΝΟ., φςτερα από 

γνωμοδότθςθ των αρμοδίων οργάνων, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Άρκρο 34 του Ρ.Δ. 

118/07. (ΦΕΚ 266/Α/96) «Κιρυξθ Ρρομθκευτι Ζκπτωτου» 

Α.2.6.2. Εγγφθςθ καλισ Εκτζλεςθσ 

Ο ανάδοχοσ ςτον οποίο κατακυρϊκθκε ο διαγωνιςμόσ είναι υποχρεωμζνοσ, το αργότερο 

κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, να κατακζςει εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ του ζργου, 

ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 25 του Ρ.Δ. 118/07. Το ποςό τθσ εγγυθτικισ 

επιςτολισ πρζπει να καλφπτει ποςοςτό 10% τθσ ςυνολικισ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ ΦΡΑ.  

Θ ανωτζρω εγγφθςθ επζχει κζςθ ποινικισ ριτρασ και ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ πρζπει να είναι  

μεγαλφτεροσ κατά δφο (2) τουλάχιςτον μινεσ από το ςυνολικό ςυμβατικό χρόνο του ζργου. 
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Μετά τθν ολοκλιρωςθ των όρων τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ,ιτοι μετά τθν ποιοτικι και 

ποςοτικι παραλαβι από τθν αρμόδια Ε.Ρ.Ρ. και τθν ςφνταξθ οριςτικοφ πρωτοκόλλου 

παραλαβισ και τθν εκκακάριςθ των τυχϊν απαιτιςεων και των δφο ςυμβαλλομζνων  κα 

επιςτραφεί ςτο όργανο που τθν  εξζδωςε. 

Α.2.6.3. Οι εγγυιςεισ εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα ι άλλα νομικά πρόςωπα που 

λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ-μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και ζχουν ςφμφωνα με τα 

ιςχφοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίςτοιχα ζγγραφα των εγγυιςεων, αν δεν είναι 

διατυπωμζνα ςτθν Ελλθνικι, κα ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςθ. 

 
Επιςθμαίνεται ότι θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ πρζπει να είναι ςφμφωνθ με το 

ςυνθμμζνο υπόδειγμα 2. (Μζροσ Εϋ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ). 

Α.2.7. ΑΡΘΡΟ 7: Πλθρωμι - Κρατιςεισ - Ζκπτωςθ - Κυρϊςεισ  

Α.2.7.1. Οι δαπάνεσ του ζργου κα βαρφνουν τισ πιςτϊςεισ του ΚΕ.ΕΛ.Ρ.ΝΟ. Ο 

προχπολογιςμόσ του ζργου ανζρχεται ςε τετρακόςιεσ ογδόντα πζντε χιλιάδεσ ευρϊ 

#485.000,00#€ πλζον ΦΠΑ (23%) ετθςίωσ. 

τθν οικονομικι προςφορά κα πρζπει να επιλζγεται με ςαφινεια ζνασ από τουσ 

παρακάτω τρόπουσ πλθρωμισ: 

Σρόποσ Α : Μετά τθν ζναρξθ τθσ παραγωγικισ λειτουργίασ τμθματικά ανά μινα ςε 

ιςόποςεσ δόςεισ,  

Σρόποσ B : Με τθν ολοκλιρωςθ του ζργου, μετά τθν υποβολι των παραδοτζων και τθ 

βεβαίωςθ παραλαβισ από τθν Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ  Ραραλαβισ Ζργου-ΕΡΡΕ, θ 

οποία με τα πρακτικά τθσ κα βεβαιϊνει ι) τθν εμπρόκεςμθ παράδοςθ των προϊόντων, ι τθν 

παροχι των ςχετικϊν υπθρεςιϊν και ii) τθν επιτυχι υλοποίθςθ και ολοκλιρωςι τουσ 

ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ.  

Α.2.8. ΑΡΘΡΟ  8: Διοίκθςθ - Οργάνωςθ του Ζργου 

Οι διαγωνιηόμενοι κα υποβάλουν υποχρεωτικά ςτθν προςφορά τουσ ολοκλθρωμζνθ 

πρόταςθ για τθ διοίκθςθ, τθν οργάνωςθ, τον προγραμματιςμό και τον ζλεγχο ποιότθτασ 

του ζργου, τον αρικμό των ατόμων που κα διατεκεί για τθ διοίκθςθ και υλοποίθςθ του 

ζργου, το αντικείμενο και το χρόνο απαςχόλθςισ των ςτο ζργο κλπ, ςφμφωνα με τα 

προβλεπόμενα ςτθν παροφςα. Τυχόν αλλαγι του προςωπικοφ, απαςχόλθςθσ ςτο ζργο, του 
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Αναδόχου κα τελεί υπό τθν ζγκριςθ του ΚΕ.ΕΛ.Ρ.ΝΟ. (ωσ προσ τα τυπικά προςόντα των 

Στελεχϊν - Υπευκφνων και τθν εμπειρία αυτϊν). 

Το ΚΕ.ΕΛ.Ρ.Ν.Ο. (Ανακζτουςα Αρχι) κα ζχει τθν κφρια ευκφνθ επίβλεψθσ και ελζγχου τθσ 

πορείασ ανάπτυξθσ και υλοποίθςθσ του ζργου, ενϊ τθν κφρια ευκφνθ υλοποίθςθσ του 

ζργου τθν ζχει ο Ανάδοχοσ.  

Θ Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ - Ραραλαβισ που κα ςυςτακεί, κα παρακολουκεί και κα 

ενθμερϊνεται πλιρωσ και ανελλιπϊσ από τον Ανάδοχο με ςτόχο: 

 Τθν αποτελεςματικι επίβλεψθ και ζλεγχο τθσ προόδου του ζργου (τιρθςθ βαςικϊν 

ποιοτικϊν χαρακτθριςτικϊν του ζργου, τιρθςθ του οριςκζντοσ χρονοδιαγράμματοσ 

κλπ) 

 Τθν ενεργό ςυμμετοχι ςτο ςχεδιαςμό, ανάπτυξθ και υλοποίθςθ του ζργου για τθ 

μεταφορά και αφομοίωςθ τθσ τεχνογνωςίασ. 

 Τθν παρακολοφκθςθ τθσ τιρθςθσ των διαδικαςιϊν ϊςτε να αποφευχκεί θ διαρροι, θ 

αλλοίωςθ και θ απϊλεια των επεξεργαηόμενων ςτοιχείων. Θα απαιτθκεί απόλυτθ 

εχεμφκεια του Αναδόχου και του ςυνόλου των ςυνεργατϊν του για τουσ οποίουσ τθν 

ευκφνθ φζρει αποκλειςτικά ο Ανάδοχοσ. Τυχόν διαπιςτωκείςα "παράβαςθ" κα 

επιςφρει τθν ζκπτωςθ αυτοφ με τισ ανάλογεσ κυρϊςεισ (μθ καλι εκτζλεςθ τθσ 

ςφμβαςθσ), ι τθν επιβολι των ρθτρϊν που προβλζπει θ προκιρυξθ για 

ςυγκεκριμζνεσ παραβάςεισ .  

 

Α.2.9. ΑΡΘΡΟ 9: Κυριότθτα Προϊόντων - Δικαιϊματα 

Πλα τα παραδοτζα προϊόντα του ζργου, κακϊσ και όλο το αρχείο που κα ςχθματιςτεί από 

τθν εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν και τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του Αναδόχου / 

Αναδόχων, κα αποτελοφν πλιρθ και αποκλειςτικι ιδιοκτθςία του ΚΕ.ΕΛ.Ρ.ΝΟ. και κα 

υποβάλλονται ςτο ΚΕ.ΕΛ.Ρ.ΝΟ. κάκε τρεισ (3) μινεσ κατά τθ διάρκεια τθσ παραγωγικισ 

λειτουργίασ με πλιρθ τεκμθρίωςθ και ςε κατάλλθλθ μορφι που κα υποδείξει το 

ΚΕ.ΕΛ.Ρ.ΝΟ., ϊςτε να  είναι πλιρωσ επεξεργάςιμα και αξιοποιιςιμα από  το ΚΕ.ΕΛ.Ρ.ΝΟ., 

κακϊσ και με τθν οριςτικι παραλαβι του ζργου. Το ΚΕ.ΕΛ.Ρ.ΝΟ. κα ζχει δικαίωμα πλιρουσ 

και χωρίσ κανζνα περιοριςμό εκμετάλλευςθσ των παραδοτζων προϊόντων (χριςθσ, 

τροποποίθςθσ, διάκεςθσ των ςε τρίτουσ κλπ). 
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Επίςθσ το ΚΕ.ΕΛ.Ρ.ΝΟ. δφναται να ηθτιςει, και ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται, εντόσ το πολφ 

πζντε (5) εργάςιμων θμερϊν, να παραδϊςει οποιοδιποτε ψθφιακό ι ζντυπο υλικό ζχει 

παραχκεί μζχρι τθν ςτιγμι τθσ αίτθςθσ και ςχετίηεται με τισ υπθρεςίεσ που παρζχει ο 

Ανάδοχοσ για τθν υλοποίθςθ του ζργου. 

Σε περίπτωςθ μθ ανταπόκριςθσ του Αναδόχου ςτισ προβλεπόμενεσ θμερομθνίεσ, κα 

επιβάλλονται ριτρεσ ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθ ςφμβαςθ που κα υπογραφεί.  

Ραράλλθλα, θ αποδοχι και παραλαβι των παραπάνω παραδοτζων από το ΚΕ.ΕΛ.Ρ.ΝΟ. 

αποτελεί απαραίτθτθ προχπόκεςθ πλθρωμισ του Αναδόχου.  

Θ τεχνογνωςία και εμπειρία που κα προκφψει από τθν εκτζλεςθ του ζργου, ανικει εξίςου 

ςτον Ανάδοχο και ςτο ΚΕ.ΕΛ.Ρ.ΝΟ.  και είναι δυνατόν να χρθςιμοποιθκεί ςτο ςφνολο ι 

μζρθ τθσ, ανεξάρτθτα από τον κακζνα. 

Σε κάκε περίπτωςθ τα παραδοτζα του ζργου κα μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν και 

τροποποιθκοφν χωρίσ κανζνα περιοριςμό από το ΚΕ.ΕΛ.Ρ.ΝΟ. και ο Ανάδοχοσ οφείλει να 

αναφερκεί ρθτά ςε τεχνικοφσ ι άλλουσ περιοριςμοφσ. 

Α.2.10. ΑΡΘΡΟ 10: Παράδοςθ - Παραλαβι 

Α.2.10.1. Χρόνοσ παράδοςθσ - Διάρκεια του ζργου  

Ο χρόνοσ υλοποίθςθσ-διάρκειασ του ζργου είναι ςυνολικά δϊδεκα (12) μινεσ από τθν 

θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. 

Κατά τουσ τελευταίουσ τρεισ (3) μινεσ τθσ 11μθνθσ παραγωγικισ λειτουργίασ  του ζργου, θ 

Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται να απαιτιςει μονομερϊσ και ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να 

ςυμμορφωκεί, τθ διακοπι παροχισ μζρουσ ι του ςυνόλου των προβλεπόμενων 

υπθρεςιϊν, εφόςον ζχει προθγθκεί ζγγραφθ ειδοποίθςθ προσ τον ανάδοχο τουλάχιςτον 

ζνα  (1) μινα πριν τθν θμερομθνία διακοπισ των ςυγκεκριμζνων υπθρεςιϊν ι ςυνολικά 

των υπθρεςιϊν τθσ Σφμβαςθσ. 

Το δικαίωμα αυτό μπορεί να αςκθκεί ανεξάρτθτα από τθν φπαρξθ ι μθ υπαίτιασ 

παράβαςθσ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων εκ μζρουσ του Αναδόχου. Στθν παραπάνω 

περίπτωςθ μοναδικι υποχρζωςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ προσ τον ανάδοχο είναι θ 

εξόφλθςθ των υπθρεςιϊν και των παραδοτζων που κα ζχουν παραλθφκεί ι κα 

παραλθφκοφν και κα αντιςτοιχοφν ςε εντολζσ εκτζλεςθσ εργαςιϊν τθσ, μζχρι και τθν 

θμερομθνία διακοπισ τθσ Σφμβαςθσ. 
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Στθν παραπάνω περίπτωςθ, ο Ανάδοχοσ διατθρεί ςτο ακζραιο τισ υποχρεϊςεισ 

ολοκλιρωςθσ και παράδοςθσ όλων των παραδοτζων και υπθρεςιϊν που οφείλει μζχρι τθν 

θμερομθνία διακοπισ τθσ Σφμβαςθσ από τθν Ανακζτουςα Αρχι και δεν δικαιοφται 

αποηθμίωςθ για οποιοδιποτε λόγο.    

Απόκλιςθ προςφοράσ από το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα παράδοςθσ οδθγεί ςτθν 

απόρριψθ τθσ προςφοράσ. Ειδικότερα, Ραροχι Υπθρεςιϊν που δεν καλφπτει τθν 11μθνθ 

διάρκεια παραγωγικισ λειτουργίασ του ζργου ι τθν ανάπτυξθ και παράδοςθ ςε πλιρθ 

ετοιμότθτα των υποδομϊν εντόσ ενόσ (1) μινα από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ  

ςυνεπάγεται τθν απόρριψθ τθσ εν λόγω προςφοράσ. Δεν απορρίπτεται προςφορά θ οποία 

τεκμθριωμζνα ορίηει χρόνο παράδοςθσ ςε πλιρθ παραγωγικι λειτουργία των υποδομϊν 

ςε χρόνο μικρότερο του ενόσ (1) μινα, χωρίσ να μειϊνεται το ςυνολικό χρονοδιάγραμμα 

των 12 μθνϊν. 

 Σε περίπτωςθ κακυςτζρθςθσ παράδοςθσ του ζργου: 

 Με υπαιτιότθτα του Αναδόχου, το ΚΕ.ΕΛ.Ρ.ΝΟ. επιβάλλει κυρϊςεισ ςφμφωνα με τα 

προβλεπόμενα ςτθν παροφςα προκιρυξθ και όπου αυτό δεν αναφζρεται ρθτά ςτθν 

παροφςα, ςφμφωνα  με τα άρκρα 32 και 34 του Ρ.Δ. 118/07.  

 Με αποδεδειγμζνθ υπαιτιότθτα τθσ Τπθρεςίασ μετατίκεται ιςόχρονα ο χρόνοσ 

παράδοςθσ. 

 

Α.2.10.2. Σρόποσ Παράδοςθσ – Παραλαβισ 

Τα παραδοτζα παραλαμβάνονται από τθν Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ, θ 

οποία εξετάηει και διαβιβάηει εγγράφωσ τισ παρατθριςεισ τθσ ςτθν Ανάδοχο εντόσ  δζκα 

(10) εργαςίμων θμερϊν από τθν θμερομθνία παραλαβισ τουσ. Θ Ανάδοχοσ οφείλει να 

ςυμμορφωκεί με τισ παρατθριςεισ τθσ Επιτροπισ εντόσ δζκα (10) εργαςίμων θμερϊν από 

τθ λιψθ των παρατθριςεων και να επανυποβάλλει τα παραδοτζα καταλλιλωσ 

διορκωμζνα, ςυμπλθρωμζνα και τεκμθριωμζνα, ειδικότερα ςε ότι αφορά τισ 

παραςχεκείςεσ υπθρεςίεσ του ζργου. Θ διαδικαςία επανυποβολλισ μπορεί να 

πραγματοποιθκεί μζχρι δφο (2) φορζσ. Θ Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ 

μπορεί :  

α) να αποδεχκεί τα παραδοτζα που τεκμθριϊνουν τθν ποιότθτα και ποςότθτα των  

υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν, εφόςον δεν υπάρχουν αποκλίςεισ από τα 
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προβλεπόμενα ςτθν προκιρυξθ. Θ αποδοχι των ςυγκεκριμζνων παραδοτζων από τθν 

αρμόδια Επιτροπι αποτελεί αναγκαία προχπόκεςθ για τθν πλθρωμι του.  

β) να απορρίψει το παραδοτζο, ι τθν παραλαβι των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν 

αν παρουςιάηουν  αποκλίςεισ από τουσ όρουσ τθσ παροφςασ , 

Α.2.10.3. Θ παράδοςθ του ζργου κα γίνει με τθν οριςτικι παραλαβι του από τθν Επιτροπι 

Ραρακολοφκθςθσ - Ραραλαβισ. Τα ζγγραφα παράδοςθσ κα κοινοποιοφνται ςτθν Επιτροπι 

Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ του Ζργου. Τα πρακτικά οριςτικισ παραλαβισ, ποιοτικισ 

και ποςοτικισ, κα αναφζρουν ρθτά αφενόσ μεν τισ παραςχεκείςεσ υπθρεςίεσ  και 

αφετζρου τα λοιπά παραδοτζα προϊόντα, το εμπρόκεςμο τθσ παράδοςθσ/παροχισ τουσ, 

τθν ποιότθτα και ποςότθτα τουσ και γενικά τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ 
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Αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ Προκιρυξθσ αρικμ. 750/08-02-2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΔΡΟ Β’ – ΣΔΧΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ - ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

(Αντικείμενο έργου) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Σελίδα 47 από 78 
 

 

1. ΡΑΟΥΣΙΑΣΘ ΤΟΥ ΚΕ.ΕΛ.Ρ.ΝΟ. 

2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΘ ΚΑΤΑΣΤΑΣΘ 

3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΓΟΥ 

4. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΓΟΥ 

5. ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΡΑΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ 

6. ΧΟΝΟΔΙΑΓΑΜΜΑ ΥΛΟΡΟΙΘΣΘΣ  

7. ΡΑΑΔΟΤΕΑ ΕΓΟΥ 

8. ΟΜΑΔΑ ΕΓΟΥ- ΣΧΘΜΑ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΕΓΟΥ 

9. ΡΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΡΟΙΘΣΘΣ ΕΓΟΥ 

 

1. ΠΑΡΟΤΙΑΘ ΣΟΤ ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. 

Το ΚΕ.ΕΛ.Ρ.ΝΟ., αποτελεί τον κατ’ εξοχιν φορζα υλοποίθςθσ πολιτικϊν του Υπουργείου 

Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ που αφοροφν τόςο ςτον τομζα τθσ βελτίωςθσ των 

υπθρεςιϊν υγείασ, όςο και ςτθν αντιμετϊπιςθ ζκτακτων καταςτάςεων ςτο χϊρο τθσ 

δθμόςιασ υγείασ.  

Τα τελευταία χρόνια το ΚΕΕΛΡΝΟ διαχειρίηεται όλα τα ςθμαντικά κζματα δθμόςιασ υγείασ 

ςτθ χϊρα μασ και απευκφνεται ςε πολίτεσ όλθσ τθσ επικράτειασ που ηθτοφν πλθροφορίεσ 

και εξυπθρζτθςθ, οργανϊνει πανελλαδικά δομζσ αντιμετϊπιςθσ κρίςεων και αναγκϊν 

πλθροφόρθςθσ και υποςτιριξθσ. (π.χ. γρίπθ πτθνϊν, γρίπθ A/Θ1Ν1, Νομοκεςία για τθν 

απαγόρευςθ του καπνίςματοσ ςτουσ δθμόςιουσ χϊρουσ, κλπ.). 

Στο πλαίςιο τθσ προςπάκειασ του ΚΕ.ΕΛ.Ρ.ΝΟ. για τθν παροχι υψθλοφ επιπζδου 

εξυπθρζτθςθσ των πολιτϊν, τθσ ανάγκθσ για άμεςθ και ζγκυρθ ενθμζρωςθ για κζματα 

δθμόςιασ υγείασ, τθσ βελτίωςθσ τθσ ποιότθτασ εξυπθρζτθςθσ ςτισ δομζσ υγείασ του ΕΣΥ, 

τθσ ανάγκθσ διαχείριςθσ κρίςεων που αφοροφν κζματα δθμόςιασ υγείασ, το ΚΕΕΛΡΝΟ, 

ςκοπεφει  να εφαρμόςει ολοκλθρωμζνθ ςτρατθγικι διαχείριςθσ εκτάκτων καταςτάςεων ςε 

κζματα δθμόςιασ υγείασ. 
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2. ΤΦΙΣΑΜΕΝΘ ΚΑΣΑΣΑΘ 

Οριςμζνα παραδείγματα αντιμετϊπιςθσ κρίςεων τα τελευταία δφο χρόνια κακιςτοφν 

ςαφζςτερα τα κακικοντα και τισ ανάγκεσ που πρζπει να είναι ςε κζςθ να καλφπτει ο 

ανάδοχοσ του ζργου. 

Α. Υποςτιριξθ αντικαπνιςτικισ εκςτρατείασ και υλοποίθςθσ των πολιτικϊν κατά του 

καπνίςματοσ 

Το Υπουργείο Υγείασ, μζςω του ΚΕ.ΕΛ.Ρ.ΝΟ. υλοποίθςε τα τελευταία χρόνια δφο 

αντικαπνιςτικοφσ νόμουσ τόςο ςε επίπεδο επικοινωνίασ όςο και ςε επίπεδο κάλυψθσ 

αναγκϊν πλθροφόρθςθσ του κοινοφ, αναφορικά με τισ διατάξεισ νόμων. 

Επιπλζον το ΚΕ.ΕΛ.Ρ.ΝΟ. οργάνωςε τθν παρακολοφκθςθ τιρθςθσ των νόμων μζςω τθσ 

κακθμερινισ καταγραφισ καταγγελιϊν, για παραβάςεισ του νόμου, ςυντονιςμοφ των 

φορζων πραγματοποίθςθσ ελζγχων, παρακολοφκθςθσ και υποςτιριξθσ ελζγχων κακϊσ και 

εξαγωγισ ςυμπεραςμάτων γι’ αυτοφσ. 

Τζλοσ όλο το διάςτθμα υποςτιριξθσ των αναγκϊν πλθροφόρθςθσ το ΚΕ.ΕΛ.Ρ.ΝΟ. 

πραγματοποίθςε ζρευνεσ κοινισ γνϊμθσ, τόςο για τθν καλφτερθ προετοιμαςία του όςο και 

για ανάγκεσ αναπροςαρμογισ των πολιτικϊν του ςτο κζμα του καπνίςματοσ. 

Οι διαδικαςίεσ αυτζσ υλοποιικθκαν μζςω ειδικισ δομισ υποςτιριξθσ του ΚΕ.ΕΛ.Ρ.ΝΟ., υπό 

τθν παρακολοφκθςθ και ευκφνθ του Κ.ΕΡΙΧ. ΚΕ.ΕΛ.Ρ.ΝΟ. Με βάςθ τθν ζωσ ςιμερα 

λειτουργία τθσ δομισ αυτισ προζκυψαν τα ακόλουκα ςτοιχεία τα οποία είναι χριςιμα για 

τον ανάδοχο του ζργου : 

 Ο ςυνολικόσ θμεριςιοσ όγκοσ ειςερχόμενων κλιςεων ανζρχεται  ςυνολικά ςτισ 4-5 

χιλιάδεσ κλιςεισ τισ κακθμερινζσ θμζρεσ και ςτισ 1-2 χιλ. κλιςεισ το Σαββατοκφριακο. 

 Οι κλιςεισ παρουςιάηουν μια μθ κανονικι διαςπορά ςτθ διάρκεια του 24ωρου 

ανάλογα με τθν αιχμι του κάκε κζματοσ δθμόςιασ υγείασ που βρίςκεται ςτθν 

επικαιρότθτα 

 Ο χρόνοσ εξυπθρζτθςθσ κάκε κλιςθσ είναι από 1 ζωσ 5 λεπτά τθσ ϊρασ  

 Ρραγματοποίθςθ ςθμαντικοφ όγκου εξερχόμενων κλιςεων για κζματα εξυπθρζτθςθσ 
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 Θ Γραμμι Υγείασ κα λειτουργεί όλεσ τισ θμζρεσ του χρόνου, από τισ 07.00 πμ ζωσ και τισ 

24.00 μμ . Θ Γραμμι δεν κα λειτουργεί κατά τθν θμζρα των Χριςτουγζννων και του 

Ράςχα. 

 

Β. Υποςτιριξθ ζκτακτων αναγκϊν πλθροφόρθςθσ για τθ γρίπθ Α/Θ1Ν1 2009 και οργάνωςθ 

ςυςτιματοσ εμβολιαςμϊν 

Το ΚΕ.ΕΛ.Ρ.ΝΟ., αντιμετϊπιςε με επιτυχία ςε ςυνεργαςία με το Υπουργείο Υγείασ και 

άλλουσ κυβερνθτικοφσ φορείσ, το κζμα τθσ γρίπθσ Α/Θ1Ν1 2009. 

Για τθν επιτυχι υλοποίθςθ του ζργου αυτοφ απαιτικθκαν τα εξισ : 

 Ζρευνεσ κοινισ γνϊμθσ και μελζτεσ για τθν ςυμπεριφορά του κοινοφ ςτο κζμα τθσ 

γρίπθσ 

 Συνεχισ παρακολοφκθςθ και μελζτθ τθσ διεκνοφσ εμπειρίασ 

 Μελζτθ και ςχεδιαςμόσ ςτρατθγικισ αντιμετϊπιςθσ του προβλιματοσ ςτθν Ελλάδα 

 Σχεδιαςμόσ πολιτικϊν αντιμετϊπιςθσ κρίςθσ 

 Σχεδιαςμόσ μζτρων και πολιτικϊν πλθροφόρθςθσ 

 Οργάνωςθ δομϊν πλθροφόρθςθσ 

 Οργάνωςθ δομϊν εξυπθρζτθςθσ κοινοφ 

 Σχεδιαςμόσ, οργάνωςθ και υποςτιριξθ λειτουργίασ εμβολιαςτικϊν κζντρων 

 Συνεχισ καταγραφι και παρακολοφκθςθ εμβολιαςμϊν 

 Συγκζντρωςθ ςτοιχείων φαρμακοεπαγρφπνθςθσ 

 Μελζτθ ςτοιχείων εμβολιαςκζντων και προτάςεισ πρόςκετων μζτρων και πολιτικϊν 

 

Στο πλαίςιο τθσ αντιμετϊπιςθσ των ζκτακτων αναγκϊν πλθροφόρθςθσ για τθν γρίπθ 

Α/Θ1Ν12009, το ΚΕΕΛΡΝΟ οργάνωςε και λειτοφργθςε τθ γραμμι επικοινωνίασ 1135 για 

χρονικό διάςτθμα ενόσ περίπου ζτουσ ςε ςυνεργαςία με το Κ.ΕΡΙΧ. ΚΕ.ΕΛ.Ρ.ΝΟ. Με βάςθ τθ 

λειτουργία τθσ γραμμισ αυτισ δίνονται τα ακόλουκα ςτοιχεία για τθν εκτίμθςθ αναγκϊν 

πλθροφόρθςθσ ςε περίπτωςθ φπαρξθσ κάποιασ κρίςθσ ςε κζματα δθμόςιασ υγείασ. 

 Ο ςυνολικόσ θμεριςιοσ όγκοσ ειςερχόμενων κλιςεων ανζρχεται ςτισ 10 χιλιάδεσ τισ 

πρϊτεσ θμζρεσ και 3-4 χιλιάδεσ κλιςεισ τθν θμζρα μετά τθν πάροδο των πρϊτων 

θμερϊν 
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 Οι κλιςεισ παρουςιάηουν μια μθ κανονικι διαςπορά ςτθ διάρκεια του 24ωρου 

ανάλογα με τθν αιχμι του κάκε κζματοσ δθμόςιασ υγείασ που βρίςκεται ςτθν 

επικαιρότθτα 

 Ο χρόνοσ εξυπθρζτθςθσ κάκε κλιςθσ είναι από 1 ζωσ 5 λεπτά τθσ ϊρασ  

 Ρραγματοποίθςθ ςθμαντικοφ όγκου εξερχόμενων κλιςεων για κζματα εξυπθρζτθςθσ 

και ενθμζρωςθσ ειδικϊν ομάδων πλθκυςμοφ, οριοκετθμζνων περιοχϊν κλπ. 

 

3. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 

 

Αντικείμενο του παρόντοσ ζργου είναι θ παροχι πλθροφόρθςθσ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα για 

κζματα δθμόςιασ υγείασ, θ αντιμετϊπιςθ των προβλθμάτων που δθμιουργοφνται ςτθν 

κακθμερινι ηιτθςθ υπθρεςιϊν υγείασ εκ μζρουσ των πολιτϊν από το δθμόςιο ςφςτθμα 

υγείασ, θ καταγραφι και διαβίβαςθ καταγγελιϊν και παρατθριςεων ςτισ αρμόδιεσ 

υπθρεςίεσ υγείασ, θ υποςτιριξθ δομϊν δθμόςιασ υγείασ ςε πρωτοβουλίεσ ενθμζρωςθσ, θ 

εξυπθρζτθςθ και υποςτιριξθ πολιτϊν που ηθτοφν υπθρεςίεσ υγείασ. 

Γενικά μζςω τθσ ςυνεργαςίασ με τον Ανάδοχο επιχειρείται θ δθμιουργία ΓΑΜΜΘΣ ΥΓΕΙΑΣ 

που κα ςυνδράμει ςτο ζργο του ΚΕ.ΕΛ.Ρ.ΝΟ. για τθ διαχείριςθ καταςτάςεων που άπτονται 

τθσ δθμόςιασ υγείασ ςτθν Ελλάδα. Ειδικότερα επιχειρείται θ ςυνδρομι ςτθν αντιμετϊπιςθ 

εκτάκτων καταςτάςεων, θ μελζτθ των εξελίξεων ςτον χϊρο τθσ Δθμόςιασ Υγείασ κακϊσ και 

θ  διοικθτικι και άλλθσ φφςεωσ υποςτιριξθ του ςυςτιματοσ υγείασ ςτθν αντιμετϊπιςθ 

κινδφνων και ζκτακτων αναγκϊν. 

Θ Γραμμι Υγείασ κα ζχει ωσ βαςικό αντικείμενο τθν υποδοχι τθσ πλθροφορίασ, ςε 

ςυνεργαςία με αρμόδιουσ φορείσ και υπθρεςίεσ τθσ πολιτείασ που ςχετίηονται με κζματα 

υγείασ και πρόνοιασ, και ςυγκεκριμζνα αναφορϊν, παραπόνων και καταγγελιϊν που 

δζχεται από πολίτεσ για κζματα που άπτονται τον τομζα ευκφνθσ του ΚΕ.ΕΛ.Ρ.ΝΟ.  

Θ Γραμμι Υγείασ κα λειτουργεί ωσ «μθχανιςμόσ» παρακολοφκθςθσ, καταγραφισ, 

αξιολόγθςθσ και επεξεργαςίασ χριςιμων ςτοιχείων για το επίπεδο εξυπθρζτθςθσ των 

πολιτϊν και τθν εφαρμογι τθσ νομοκεςίασ, ςυμβάλλοντασ παράλλθλα με προτάςεισ 

ςυμπεραςματικοφ και γνωμοδοτικοφ περιεχομζνου ςτθ χάραξθ πολιτικϊν και λιψθ 

πρόςκετων μζτρων βελτίωςθσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν υγείασ ςτθ χϊρα μασ. 

Ο ςτόχοσ τθσ ςυνεργαςίασ με τον Ανάδοχο, μπορεί να επιτευχκεί εφόςον αυτόσ μπορεί να 

διαςφαλίςει τθν ικανοποίθςθ των εξισ προχποκζςεων : 
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 Συνεχι ςυνεργαςία με το ΚΕ.ΕΛ.Ρ.ΝΟ. και ειδικότερα με το Κ.ΕΡΙΧ. με ςτόχο τθν 

ειςαγωγι ςτθ λειτουργία τθσ όλων των κεμάτων δθμόςιασ υγείασ που απαιτοφν 

πλθροφόρθςθ 

 Συνεχι παρακολοφκθςθ των τεκταινόμενων ςτο χϊρο τθσ δθμόςιασ υγείασ τόςο ςε 

εκνικό όςο και ςε διεκνζσ επίπεδο 

 Δυνατότθτα άμεςθσ οργάνωςθσ υποςτθρικτικϊν δομϊν ςτο ζργο του ΚΕ.ΕΛ.Ρ.ΝΟ. για 

τθν αντιμετϊπιςθ κρίςεων το χϊρο τθσ δθμόςιασ υγείασ 

 Ρρόταςθ για τθν ανάπτυξθ ποςοτικϊν και ποιοτικϊν δεικτϊν ςε ςυνεργαςία με τα 

αρμόδια γραφεία του ΚΕ.ΕΛ.Ρ.ΝΟ.  ςτο κζμα τθσ αντιμετϊπιςθσ κρίςεων 

 Δυνατότθτα απρόςκοπτθσ λειτουργίασ γραμμϊν επικοινωνίασ του ΚΕΕΛΡΝΟ τόςο ςε 

δικοφσ του χϊρουσ όςο και ςε χϊρουσ του ΚΕ.ΕΛ.Ρ.ΝΟ. 

 Συνεχι παρακολοφκθςθ των προδιαγραφϊν λειτουργίασ των γραμμϊν και 

ανακεϊρθςι τουσ όπου χρειάηεται, ςφμφωνα με τα αποτελζςματα των ποςοτικϊν και 

ποιοτικϊν δεικτϊν λειτουργίασ τθσ. 

 Διαςφάλιςθ δυνατότθτασ επζκταςθσ των υποδομϊν και τθσ δυναμικότθτασ των 

γραμμϊν και των δομϊν ςτιριξθσ όταν αυτό απαιτείται 

 Διαςφάλιςθ του απαιτοφμενου εξοπλιςμοφ και ανκρϊπινου δυναμικοφ 

 

4. ΓΕΝΙΚΕ ΑΠΑΙΣΘΕΙ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 

Ο ανάδοχοσ του ζργου κα πρζπει να διακζτει ςθμαντικι εμπειρία ςτο ςχεδιαςμό, 

υλοποίθςθ και διαχείριςθ αντίςτοιχων ζργων ςτον χϊρο τθσ Δθμόςιασ Υγείασ, τθν 

κατάλλθλθ τεχνογνωςία και να μπορεί να εγγυθκεί με τον καλφτερο τρόπο τθν υλοποίθςθ 

του προτεινόμενου ζργου και τθν επίτευξθ τόςο των ποςοτικϊν όςο και ποιοτικϊν ςτόχων 

που κακορίηουν τθν επιτυχία τθσ λειτουργίασ του. Επιπλζον ο ανάδοχοσ κα πρζπει να 

διακζτει εμπειρία ςε κζματα διαχείριςθσ εκτάκτων  καταςτάςεων που αφοροφν ςτθ 

δθμόςια υγεία και οφείλονται ςε καταςτροφζσ που προκαλοφνται είτε από φυςικά αίτια 

είτε από τον άνκρωπο. 

Ταυτόχρονα το ΚΕ.ΕΛ.Ρ.ΝΟ. επικυμεί ο Ανάδοχοσ να διακζτει εμπειρία ςτθν διεξαγωγι 

ερευνϊν κοινισ γνϊμθσ με κζμα : 

 Τθν ικανοποίθςθ των πολιτϊν από το ςφςτθμα δθμόςιασ υγείασ 

 Τθ καταγραφι των απόψεων των πολιτϊν για κζματα δθμόςιασ υγείασ 

 Τθν διερεφνθςθ αναγκϊν παρζμβαςθσ και πλθροφόρθςθσ 
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 Τθν αποτφπωςθ τθσ ψυχολογίασ  των πολιτϊν ςε περιόδουσ κρίςεων 

 Τθν επικοινωνιακι πολιτικι ςτον τομζα τθσ Υγείασ. 

 

Ο Ανάδοχοσ του ζργου κα πρζπει να διακζτει εμπειρία ςτον τομζα του ςχεδιαςμοφ, τθσ 

υλοποίθςθσ και τθσ εξαγωγισ ςυμπεραςμάτων ποςοτικϊν και ποιοτικϊν ερευνϊν. 

 

5. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΠΘΡΕΙΩΝ 

Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να διακζτει τισ κατάλλθλεσ υποδομζσ και προςωπικό για τθν 

κάλυψθ, κατ’ ελάχιςτον, των παρακάτω απαιτιςεων ςτο πλαίςιο του ςυμβατικοφ 

τιμιματοσ του ζργου. 

Οι υπθρεςίεσ του αναδόχου κα παρζχονται τόςο ςε δικοφσ του χϊρουσ, όςο και ςτουσ 

χϊρουσ του ΚΕ.ΕΛ.Ρ.ΝΟ., ανάλογα με τισ ανάγκεσ που προκφπτουν κάκε φορά. 

Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να κακορίςει τα ςτελζχθ τθσ ομάδασ ζργου που κα ζχουν 

κακθμερινι παρουςία ςτουσ χϊρουσ του ΚΕ.ΕΛ.Ρ.ΝΟ. και κα ςυνεργάηονται με τθν 

διοίκθςθ και τα τμιματά του για τθν υλοποίθςθ του ζργου. 

Ραράλλθλα, κα διακζςει εξειδικευμζνα ςτελζχθ ςε κζματα όπωσ, ςχεδιαςμοφ δομϊν 

αντιμετϊπιςθσ κρίςεων, ςτρατθγικισ ενεργειϊν επικοινωνίασ, ςχεδιαςμοφ και διενζργειασ 

ερευνϊν κοινισ γνϊμθσ ι ερευνϊν ςε ειδικά κοινά. 

Τζλοσ ο ανάδοχοσ πρζπει να διακζςει ειδικοφσ επιςτιμονεσ (πλθροφορικισ, επαγγελματιϊν 

υγείασ κλπ.) τόςο ςτθν μόνιμθ ομάδα ζργου όςο και ζκτακτο προςωπικό εάν αυτό ηθτθκεί 

από το ΚΕ.ΕΛ.Ρ.ΝΟ. 

Θ Γραμμι Υγείασ κα λειτουργεί ςε τθλεφωνικό κζντρο που κ’ αναπτφξει ο ανάδοχοσ ςε 

ειδικό χϊρο κατόπιν ςχετικισ εγκρίςεωσ από τθν Διοίκθςθ  του ΚΕ.ΕΛ.Ρ.ΝΟ. Στουσ χϊρουσ 

αυτοφσ ο ανάδοχοσ κα πρζπει : 

 Να διακζςει τον αναγκαίο εξοπλιςμό για τθ δυνατότθτα λειτουργίασ εξιντα (60) 

κζςεων εργαςίασ 

 Να αναπτφξει άμεςα τριάντα (30) πλιρωσ εξοπλιςμζνεσ με Θ/Υ και τθλζφωνα 

κζςεισ εργαςίασ 

 Να διακζςει τθλεφωνικό κζντρο με δυνατότθτεσ εξυπθρζτθςθσ ζωσ και εξιντα (60) 

ταυτόχρονων κλιςεων 
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 Το τθλεφωνικό κζντρο να ζχει τθ δυνατότθτα υποδοχισ τουλάχιςτον 4 PRI γραμμϊν 

και 120 εςωτερικϊν χρθςτϊν 

 Να υποςτθρίξει τθ δυνατότθτα IP τθλεφωνίασ εςωτερικά ϊςτε να είναι δυνατι θ 

άμεςθ επζκταςθ των δυνατοτιτων τθσ γραμμισ και ςε άλλουσ χϊρουσ του 

ΚΕ.ΕΛ.Ρ.ΝΟ. ςε περιόδουσ μεγάλων κρίςεων για κζματα δθμόςιασ υγείασ 

 Να διακζτει όλο τον απαραίτθτο εξοπλιςμό, δίκτυα κι εξοπλιςμό των κζςεων 

εργαςίασ που απαιτοφνται για τθ λειτουργία τθσ γραμμισ και να ζχει τθ δυνατότθτα 

να τον διακζςει για χρονικό διάςτθμα 12 μθνϊν, με δυνατότθτα ιςόχρονθσ 

παράταςθσ, εφόςον παρατακεί το ζργο. 

 Να εγγυάται τθν ομαλι λειτουργία του τθλεφωνικοφ κζντρου με χρόνο 

αναμονισ/απόκριςθσ ειςερχόμενθσ κλιςθσ  ≤ 30 sec διακζτοντασ  κάκε ϊρα τθσ 

θμζρασ το ανάλογο προςωπικό 

 Να διακζτει τθ δυνατότθτα, τθν τεχνογνωςία και τισ υποδομζσ που του επιτρζπουν 

να αναπτφξει εφαρμογι λογιςμικοφ για τθ διαχείριςθ τθσ πλθροφορίασ που κα 

παρζχεται, αλλά και για τθν παροχι του ςυνόλου των υπθρεςιϊν τθσ ΓΑΜΜΘΣ 

ΥΓΕΙΑΣ. Ραράλλθλα, θ εφαρμογι κα πρζπει να διαχειρίηεται και να παρακολουκεί 

τισ καταγγελίεσ των πολιτϊν και τθν εξερχόμενθ επικοινωνία με τουσ πολίτεσ. 

 

Ραράλλθλα οι υποψιφιοι ανάδοχοι του ζργου κα πρζπει : 

 Να κατακζςουν ειδικι μεκοδολογία αντιμετϊπιςθσ κρίςεων 

 Να κατακζςουν αναλυτικό ςχεδιαςμό και κακοριςμό των διαδικαςιϊν λειτουργίασ 

τθσ Γραμμισ 

 Να κατακζςουν ςχεδιαςμό δράςεων και περιεχομζνου ειςερχόμενθσ και 

εξερχόμενθσ επικοινωνίασ 

 Να κατακζςουν πλάνο αποκλειςτικισ απαςχόλθςθσ προςωπικοφ ςτθ Γραμμι, ανά 

βάρδια. 

 Να κατακζςουν αναλυτικό προγραμματιςμό κατανομισ του προςωπικοφ 

λειτουργίασ τθσ Γραμμισ ςε εβδομαδιαία βάςθ. 

 Να πιςτοποιιςουν ότι διακζτουν εμπειρία ςτθν ανάπτυξθ και λειτουργία  

αντίςτοιχων Γραμμϊν εξυπθρζτθςθσ πολιτϊν ςε κζματα δθμόςιασ υγείασ. 

 Να κατακζςουν αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευςθσ των τθλεφωνθτϊν που κα 

απαςχολθκοφν ςτθ Γραμμι. 

 Να πιςτοποιιςουν ότι διακζτουν εμπειρία ςτθν πραγματοποίθςθ ποςοτικϊν 

ερευνϊν. 
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6. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΘΘ 

Θ ςυνολικι διάρκεια του ζργου είναι δϊδεκα (12) μινεσ, με δυνατότθτα ιςόχρονθσ 

ανανζωςθσ από το ΚΕ.ΕΛ.Ρ.ΝΟ., και με το ίδιο οικονομικό πλαίςιο ι χαμθλότερο για τον 

χρόνο τθσ παράταςθσ, αναλόγωσ των δυνατοτιτων του Ρροχπολογιςμοφ του  ΚΕ.ΕΛ.Ρ.ΝΟ., 

για μζροσ ι το ςφνολο των προβλεπόμενων υπθρεςιϊν. Θ παραγωγικι λειτουργία ςτο 

πλαίςιο του «Call Center» κ’ αρχίηει μετά τθν ολοκλιρωςθ και πλιρθ ετοιμότθτα των 

υποδομϊν που κα πρζπει να ζχουν ολοκλθρωκεί το αργότερο ς’ ζνα (1) μινα από τθν 

υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ. Δθλαδι, το ςυνολικό χρονοδιάγραμμα του ζργου είναι δϊδεκα 

μινεσ (μζχρι ζνα-1- μινα θ ολοκλιρωςθ των υποδομϊν και ζνδεκα -11- μινεσ θ παροχι 

των ςχετικϊν υπθρεςιϊν παραγωγικισ λειτουργίασ του ζργου) με δυνατότθτα ιςόχρονθσ 

παράταςθσ. 

Θ μζγιςτθ χρονικι διάρκεια για τθν προετοιμαςία και διάκεςθ ςε πλιρθ ετοιμότθτα των 

υποδομϊν και του ανκρϊπινου δυναμικοφ, εκ μζρουσ του Αναδόχου, είναι τριάντα (30) 

θμζρεσ από τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ. Στθ ςυνζχεια αρχίηει  θ περίοδοσ παροχισ 

υπθρεςιϊν τθλεφωνικισ εξυπθρζτθςθσ πολιτϊν και οι υπθρεςίεσ διάκεςθσ υποδομϊν από 

τον Ανάδοχο, κακϊσ και θ ςυλλογι και επεξεργαςία πλθροφοριϊν. To ΚΕ.ΕΛ.Ρ.ΝΟ. μπορεί 

μονομερϊσ να ηθτιςει παράταςθ/επζκταςθ μζρουσ ι του ςυνόλου των υπθρεςιϊν τθσ 

ςφμβαςθσ πζραν των δϊδεκα (12) μθνϊν παραγωγικισ λειτουργίασ με τουσ ίδιουσ όρουσ ι 

με χαμθλότερθ τιμι, εφόςον το επικυμεί, ο δε Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυμμορφωκεί.  

 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται εντόσ το πολφ τριάντα (30) θμερολογιακϊν θμερϊν, από τθν 

θμερομθνία υπογραφισ τθσ Σφμβαςθσ να ζχει εγκαταςτιςει το απαιτοφμενο προςωπικό, 

όπωσ επίςθσ να ζχει προετοιμάςει επαρκϊσ τθν πάςθσ φφςθσ υποδομι όπου του υποδείξει 

το ΚΕ.ΕΛ.Ρ.ΝΟ., ζτςι ϊςτε να ξεκινιςει άμεςα θ λειτουργία τθσ. Σε περίπτωςθ όπου ο 

Ανάδοχοσ δεν ανταποκρίνεται ςτισ παρατθριςεισ του ΚΕ.ΕΛ.Ρ.ΝΟ. και παρζλκει θ διάρκεια 

των τριάντα (30) θμερϊν τότε για κάκε επιπλζον θμζρα κακυςτζρθςθσ κα επιβάλλονται 

ριτρεσ ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν ςφμβαςθ που κα υπογραφεί. 

 

Θ παροχι επιμζρουσ υπθρεςιϊν από τον Ανάδοχο είναι δυνατό να μεταβάλλεται χρονικά, 

εφόςον ηθτθκεί από το ΚΕ.ΕΛ.Ρ.ΝΟ. και υπό τθν προχπόκεςθ ότι δεν μεταβάλλεται το 

ςυνολικό χρονοδιάγραμμα του Ζργου. Ο Ανάδοχοσ οφείλει να υποβάλλει και να περιγράψει 

ςτθν προςφορά του αναλυτικό χρονοδιάγραμμα για το ζργο και τισ επί μζρουσ  εργαςίεσ 

ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ. Το ΚΕ.ΕΛ.Ρ.ΝΟ. μπορεί να ηθτιςει, και ο Ανάδοχοσ 
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υποχρεοφται να ςυμμορφωκεί ςε μεταβολζσ ςτο Χρονοδιάγραμμα τόςο κατά τθν 

υπογραφι  τθσ Σφμβαςθσ, όςο και κατά τθν διάρκεια του ζργου.  

 

Ο Ανάδοχοσ κα παρουςιάςει ςχζδιο μετάβαςθσ τθσ λειτουργίασ τθσ Υπθρεςίασ από τθν 

ςθμερινι κατάςταςθ, ςτισ υποδομζσ του, ςτο πλαίςιο τθσ πρόταςισ του, όπωσ και τθσ 

λειτουργίασ με νζουσ χριςτεσ, χωρίσ να διαταραχκεί κατ’ ελάχιςτον θ ομαλι λειτουργία του 

ιδθ εν λειτουργία τετραψιφιου αρικμοφ (1135 και 1142) και να μθν δθμιουργθκοφν 

προβλιματα ςτθν επικοινωνία με τουσ πολίτεσ. 

 

 7. ΠΑΡΑΔΟΣΕΑ ΕΡΓΟΤ 

Σε όλθ τθ διάρκεια υλοποίθςθσ του ζργου ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να ςυνεργάηεται ςτενά με 

ςτελζχθ που κα οριςτοφν για αυτό το ςκοπό από τα αρμόδια γραφεία ΚΕ.ΕΛ.Ρ.ΝΟ. 

Οι υποψιφιοι ανάδοχοι κα πρζπει να περιγράψουν διαδικαςίεσ ςυνεχοφσ ενθμζρωςθσ του 

ΚΕΕΛΡΝΟ και του Υπουργείου Υγείασ για το περιεχόμενο των αναφορϊν και των 

καταγγελιϊν που γίνονται ςτθ γραμμι. 

Συγκεκριμζνα οι υποψιφιοι ανάδοχοι κα πρζπει υποχρεωτικά ςτθν Τεχνικι τουσ Ρροςφορά 

να αναφζρουν και να δεςμεφονται για τθν παράδοςθ των εξισ ςτοιχείων προσ τθν 

ανακζτουςα αρχι: 

 Σε κακθμερινι βάςθ, ο υπεφκυνοσ του ζργου, κα αποςτζλλει θλεκτρονικά ςτισ 

αρμόδιεσ υπθρεςίεσ αναλυτικζσ αναφορζσ με ςτοιχεία ειςερχόμενων και 

εξερχόμενων κλιςεων κακϊσ και το ςφνολο των κεμάτων που αναφζρονται ι 

καταγγζλλονται από τουσ πολίτεσ με πλιρθ ςτοιχεία. 

 Σε ζκτακτεσ περιπτϊςεισ και επείγοντα περιςτατικά κα πρζπει να υπάρχει άμεςθ 

τθλεφωνικι παρζμβαςθ προσ τισ αρμόδιεσ δομζσ παροχισ υπθρεςιϊν υγείασ ι 

άλλουσ φορείσ του δθμοςίου που εμπλζκονται με τθν υλοποίθςθ πολιτικϊν υγείασ. 

 Οι υποψιφιοι ανάδοχοι κα δεςμεφονται ότι οι αρμόδιεσ υπθρεςίεσ τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ κα μποροφν οποιαδιποτε ςτιγμι λειτουργίασ τθσ Γραμμισ να 

ζχουν πρόςβαςθ ςε ςτοιχεία που διευκολφνουν το ζργο τουσ. 

 Ο υποψιφιοι ανάδοχοι κα δεςμεφονται ότι κα κατακζτουν ςε μθνιαία βάςθ 

αναλυτικι ζκκεςθ τθσ πορείασ του ζργου θ οποία και κα περιγράφει τθν κίνθςθ των 

κλιςεων και τισ κεματολογίεσ που απαςχόλθςαν τθ Γραμμι. 
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 Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να ζχει τθ δυνατότθτα παροχισ ςτατιςτικϊν ςτοιχείων 

λειτουργίασ τθσ γραμμισ προσ τθν ανακζτουςα αρχι ςε θμεριςια, εβδομαδιαία, 

μθνιαία, εξαμθνιαία και ετιςια βάςθ. 

 Με τθν ολοκλιρωςθ του ζργου o ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να παραδϊςει 

ςτθν ανακζτουςα αρχι αναλυτικι ζκκεςθ πεπραγμζνων . 

 

8. ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΤ- ΧΘΜΑ ΔΙΟΙΚΘΘ ΕΡΓΟΤ 

Οι υποψιφιοι ανάδοχοι κα πρζπει να κατακζςουν προτεινόμενο οργανωτικό ςχιμα τθσ 

Ομάδασ Ζργου για τθ λειτουργία τθσ Γραμμισ το οποίο κα ςτοχεφει ςτθν κάλυψθ των 

παρακάτω απαιτιςεων: 

 Τθ διαςφάλιςθ τθσ επιτυχοφσ υλοποίθςθσ του Ζργου 

 Τθν κάλυψθ όλων των ειδικϊν απαιτιςεων  

 Τθ ςυμβατότθτα των παρεχόμενων ειδικοτιτων τθσ Ομάδασ Ζργου με τθ φφςθ και τισ 

απαιτιςεισ αυτοφ 

 Τθν υποςτιριξθ των χρθςιμοποιοφμενων μεκοδολογιϊν του Αναδόχου 

 Τθ διαςφάλιςθ τθσ ομαλισ ςυνεργαςίασ με το ΚΕ.ΕΛ.Ρ.ΝΟ.  

 

Θ οργανωτικι δομι κα πρζπει να είναι ιεραρχικι και οι αρμοδιότθτεσ που κα αποδίδονται 

ςε κάκε επίπεδο να είναι ςφμφωνεσ με τισ προτεινόμενεσ μεκοδολογίεσ οργάνωςθσ και 

εκτζλεςθσ του Ζργου οι οποίεσ κα προτείνονται.  

 

Οι ρόλοι που κα πρζπει υποχρεωτικά να προβλζπονται ςτθν Ομάδα Ζργου είναι οι εξισ: 

 Υπεφκυνοσ Ζργου 

 Αναπλθρωτισ Υπεφκυνοσ Ζργου 

 Υπεφκυνοσ Συςτθμάτων 

 Τεχνικοί ςυςτθμάτων 

 Επόπτεσ 

 Τθλεφωνθτζσ-Ερευνθτζσ 

 

Ο υποψιφιοι ανάδοχοι μποροφν να εντάξουν ςτο οργανωτικό ςχιμα που κα κατακζςουν 

και επιπλζον ρόλουσ τουσ οποίουσ κεωροφν απαραίτθτουσ και ςυμβατοφσ με τθν 

προτεινόμενθ, από αυτοφσ, μεκοδολογία λειτουργίασ τθσ Γραμμισ. 
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Επιπλζον θ πρόταςθ για το οργανωτικό ςχιμα λειτουργίασ τθσ Γραμμισ Υγείασ, κα πρζπει 

να ςυνοδεφεται από ςφντομα βιογραφικά ςθμειϊματα για κάκε ζνα από τα ςτελζχθ που κα 

ενταχκοφν ςε αυτι. 
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Αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ Προκιρυξθσ αρικμ. 750//08-02-2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΕΡΟ Γ’ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ – ΠΙΝΑΚΑ ΚΡΙΣΘΡΙΩΝ 
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Αξιολόγθςθ Προςφορϊν 

Θ αξιολόγθςθ των προςφορϊν γίνεται από τθν Επιτροπι Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ και 

περιλαμβάνει τα παρακάτω αναφερόμενα ςτάδια – βιματα.  

Βιμα Α.  

Ελζγχονται όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία για τθν ορκότθτα και 

πλθρότθτά τουσ και με βάςθ τα προβλεπόμενα ςτθν προκιρυξθ και τθν κείμενθ  

νομοκεςία.  

Ρροςφορά που δεν ικανοποιεί το χρονοδιάγραμμα του ζργου και ειδικότερα τον χρόνο 

ζναρξθσ και διάρκειασ παροχισ των υπθρεςιϊν κα απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

Ρροχπόκεςθ ποιοτικισ επιλογισ των υποψθφίων αναδόχων είναι, πζραν τθσ φπαρξθσ των 

προαναφερόμενων δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ, και θ εκπλιρωςθ κριτθρίων του 

παρακάτω πίνακα.  

Θ αξιολόγθςθ – βακμολόγθςθ τθσ τεχνικισ προςφοράσ, γίνεται μόνο για τουσ υποψιφιουσ, 

που ςφμφωνα με τα προαναφερκζντα και τα πρακτικά τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ, 

εκπλθρϊνουν τα παραπάνω κριτιρια. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, θ προςφορά απορρίπτεται 

ωσ μθ πλθροφςα τισ ελάχιςτεσ τικζμενεσ προχποκζςεισ. 

Βιμα Β.  

Τα κριτιρια που κα λθφκοφν υπόψθ για τθ κατακφρωςθ τθσ ςυμφερότερθσ προςφοράσ, 

ζχουν ωσ εξισ: 

Θ βακμολόγθςθ τθσ τεχνικισ προςφοράσ βαςίηεται ςτο περιεχόμενο του ςχετικοφ Φακζλου 

ςε ςχζςθ με τα ακόλουκα επί μζρουσ κριτιρια: 

α/α Κριτιρια Αξιολόγθςθσ υντελεςτισ 

Βαρφτθτασ 

Α. τοιχεία Αναδόχου 30% 

Α.1 Επάρκεια - Υποδομζσ 10% 

Α.2 Ρροθγοφμενθ εμπειρία 20% 
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Β. Κάλυψθ τικζμενων προδιαγραφϊν και απαιτιςεων για τθν 

ποιότθτα και πλθρότθτα τθσ Προςφερόμενθσ Λφςθσ 
20% 

B.1 Ρροτεινόμενθ λφςθ 5% 

B.2 Εξοπλιςμόσ (Υλικό - Λογιςμικό Συςτθμάτων) 5% 

B.3 Λειτουργία παρατθρθτθρίου και υλοποίθςθ ερευνϊν 10% 

Γ. Μεκοδολογία υλοποίθςθσ ζργου 35% 

Γ.1 Μεκοδολογία λειτουργίασ και παροχισ πλθροφόρθςθσ 5% 

Γ.2 Μεκοδολογία Διαχείριςθσ καταγγελιϊν 5% 

Γ.3 Μεκοδολογία παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ 

προςφερόμενων υπθρεςιϊν 5% 

Γ.4 Μεκοδολογία ςυνεργαςίασ με δθμόςιεσ υπθρεςίεσ 5% 

Γ.5 Επεκταςιμότθτα και ςε άλλα πεδία του ΚΕΕΛΡΝΟ 15% 

Δ. Ομάδα Ζργου 15% 

Δ.1 Οργανωτικό ςχιμα ςχεδίαςθσ, υλοποίθςθσ και παραγωγικισ 

Λειτουργίασ του Ζργου. 5% 

Δ.2 Στελζχωςθ και καταλλθλότθτα τθσ Ομάδασ Ζργου 10% 

  ΤΝΟΛΟ 100% 

 

Θ βακμολογία των επί μζρουσ ςτοιχείων των προςφορϊν είναι 100 βακμοί για τισ 

περιπτϊςεισ που καλφπτονται ακριβϊσ οι απαιτοφμενεσ  προδιαγραφζσ και όλοι οι 

απαράβατοι όροι. Θ βακμολογία αυτι αυξάνεται ζωσ 110 βακμοφσ για τισ περιπτϊςεισ που 

υπερκαλφπτονται οι απαιτοφμενεσ προδιαγραφζσ. 

Θ ςτακμιςμζνθ βακμολογία του κάκε ςτοιχείου των ομάδων είναι το γινόμενο του 

επιμζρουσ ςυντελεςτι βαρφτθτασ του ςτοιχείου επί τθν βακμολογία του και θ ςυνολικι 

βακμολογία τθσ κάκε προςφοράσ είναι το άκροιςμα των ςτακμιςμζνων βακμολογιϊν όλων 
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των ςτοιχείων και των δφο ομάδων. Θ τελικι βακμολογία βάςει των παραπάνω κυμαίνεται 

από 100 ζωσ 110 βακμοφσ, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν κείμενθ νομοκεςία. 

Θ αποςφράγιςθ του φακζλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ» γίνεται για όςεσ προςφορζσ δεν 

ζχουν απορριφκεί ςτο προθγοφμενο ςτάδιο. 

Βιμα 3: Αξιολόγθςθ τθσ οικονομικισ  προςφοράσ  – τελικό αποτζλεςμα: 

Εφόςον  θ  οικονομικι  προςφορά  είναι  διατυπωμζνθ  ςφμφωνα  με τα  οριηόμενα ςτθ 

διακιρυξθ (ςυμπλθρωμζνοι κατά το υπόδειγμα οι ςχετικοί πίνακεσ) και δεν υπερβαίνει  τον  

προβλεπόμενο προχπολογιςμό  του ζργου ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α., 

υπολογίηεται το ςυνολικό τίμθμα τθσ προςφοράσ του Αναδόχου. 

Ρροςφορά με μεγαλφτερο κόςτοσ από αυτό του προχπολογιςμοφ του ζργου κα 

απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

Θ τελικι αξιολόγθςθ και κατάταξθ των προςφορϊν γίνεται με φκίνουςα ςειρά του Λ που 

προκφπτει από τον ακόλουκο τφπο: 

Λi = 80 * ( Βi / Βmax ) + 20 * (Kmin/Ki) 

όπου: 

Βmax  θ ςυνολικι βακμολογία που ζλαβε θ καλφτερθ Τεχνικι Ρροςφορά  

Βi  θ ςυνολικι βακμολογία τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ i 

Kmin  το ςυνολικό ςυγκριτικό κόςτοσ τθσ Ρροςφοράσ με τθ μικρότερθ τιμι  

Κi  το ςυνολικό ςυγκριτικό κόςτοσ τθσ Ρροςφοράσ i  

Λi  το οποίο ςτρογγυλοποιείται ςτα 2 δεκαδικά ψθφία. 

Θ αξιολόγθςθ των προςφορϊν κα ςτθριχκεί αποκλειςτικά και μόνο ςτα ανωτζρω κριτιρια. 

Ρροςφορζσ που είναι αόριςτεσ και ανεπίδεκτεσ εκτίμθςθσ ι είναι υπό αίρεςθ ι μθ 

ςφμφωνεσ με τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 
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ΜΕΡΟ Δ’ – ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ 
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Ο Φάκελοσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ, περιλαμβάνει  τθ ςυνολικι τιμι τθσ προςφοράσ 

κακϊσ και τθν ανάλυςθ με τιμζσ μονάδοσ για κάκε είδοσ προςφερόμενθσ υπθρεςίασ. Με 

ποινι αποκλειςμοφ θ οικονομικι προςφορά του υποψθφίου αναδόχου πρζπει να 

υποβλθκεί ςφμφωνα με τα παρακάτω υποδείγματα: 

Α. Τπθρεςίεσ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ 
ΠΟΟΣΘΣΑ 

(Α/Μ) 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙ ΦΠΑ 

ΦΠΑ 

ΤΝΟΛΙΚΘ 

ΑΞΙΑ ΜΕ 

ΦΠΑ 

ΣΙΜΘ 

ΜΟΝΑΔΑ 

(κόςτοσ 

Α/Μ)  

ΤΝΟΛΟ 

1 

 

 

 

 

     

2 

 

 

 

 

     

3 

 

 

 

 

     

ΤΝΟΛΟ      
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Β. Άλλεσ δαπάνεσ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ 
ΠΟΟΣ

ΘΣΑ 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙ ΦΠΑ 

ΦΠΑ 

ΤΝΟΛΙΚΘ 

ΑΞΙΑ ΜΕ 

ΦΠΑ 

ΣΙΜΘ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΤΝΟΛ

Ο 

1       

2       

3       

ΤΝΟΛΟ    

 

 

Γ. υγκεντρωτικόσ πίνακασ Οικονομικισ Προςφοράσ 

 

Α/

Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙ 

ΦΠΑ 
ΦΠΑ  

ΤΝΟΛΙΚΘ 

ΑΞΙΑ ΜΕ 

ΦΠΑ 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

 ΤΝΟΛΟ    
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Ο πίνακασ τθσ οικονομικισ προςφοράσ, ΧΩΡΙ ΣΙΜΕ, κα πρζπει οπωςδιποτε, επί ποινι 

αποκλειςμοφ, να περιλαμβάνεται ςτθν Σεχνικι Προςφορά του 

Προςφζροντοσ/Αναδόχου. 

Επί ποινι αποκλειςμοφ κα υποβλθκοφν ςυμπλθρωμζνοι οι παραπάνω πίνακεσ για τουσ 

δϊδεκα (12) μινεσ παροχισ των προβλεπόμενων υπθρεςιϊν. Σε περίπτωςθ ιςόχρονθσ 

παράταςθσ μζρουσ ι του ςυνόλου των υπθρεςιϊν, το κόςτοσ εκάςτθσ των υπθρεςιϊν δεν 

κα υπερβαίνει  τισ  ιδθ προςφερκείςεσ  τιμζσ με δυνατότθτα μείωςθσ των τιμϊν εφόςον το 

ηθτιςει το ΚΕ.ΕΛ.Ρ.ΝΟ.. Επίςθσ, υπθρεςίεσ οι οποίεσ ζχουν προςφερκεί δωρεάν κα 

ςυνεχίςουν να παρζχονται δωρεάν. 
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ΜΕΡΟ E’ – ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΑ ΕΓΓΤΘΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΟΛΩΝ 
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ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ 1. 

ΕΓΓΤΘΣΙΚΘ ΕΠΙΣΟΛΘ ΤΜΜΕΣΟΧΘ 

============================================== 

Ονομαςία Ριςτωτικοφ Ιδρφματοσ ι άλλου Νομικοφ Ρροςϊπου..............……………… 

..........................................................................................................…………………. 

Θμερομθνία Ζκδοςθσ ................… 

Ρροσ : Το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., Αγράφων 3-5, Μαροφςι, 15123 

ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ Α............. 

Για ποςό ΕΥΩ……. 

Σασ γνωρίηουμε ότι εγγυϊμεκα με τθν παροφςα επιςτολι ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, 

παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ ζνςταςθσ τθσ διηιςεωσ και διαιρζςεωσ μζχρι του 

ποςοφ των…………….. ευρϊ..υπζρ τθσ Εταιρίασ (ι υπζρ τθσ 

Ζνωςθσ.Εταιρειϊν.1)...............2).................κ.λ.π......................) 

Δ/νςθ....................................................................................................για τθν ςυμμετοχι τθσ 

ςτον διενεργοφμενο διαγωνιςμό τθσ ………. ι τυχόν επανάλθψθ του, 

για.............................................`.................................... 

ςφμφωνα με τθν υπϋ αρικ................Ρροκιρυξι  ςασ. 

Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει μόνο τισ από τθν ςυμμετοχι ςτον παραπάνω διαγωνιςμό 

απορρζουςεσ υποχρεϊςεισ τθσ εν λόγω Εταιρίασ(ι όλων των μελϊν τθσ Ζνωςθσ Εταιρειϊν 

1)……2)………κ.λ.π.) κακϋ όλο τον χρόνο (τθσ εκ τθσ προςφοράσ δεςμεφςεωσ τθσ και μζχρι 

τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και κατάκεςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ των όρων τθσ, 

ςτθν περίπτωςθ κατακφρωςθσ τθσ λειτουργίασ τθσ Γραμμισ Υγείασ ςε αυτιν) ιςχφοσ τθσ. 

 

Το παραπάνω ποςό τθροφμε ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά μζςα ςε 

τρεισ (3) θμζρεσ, χωρίσ οποιαδιποτε εκ μζρουσ μασ αντίρρθςθ, αμφιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και 

χωρίσ ζρευνα του βάςιμου ι μθ τθσ απαιτιςεωσ ςασ, με μόνο τθν ζγγραφθ διλωςι ςασ 

χωρίσ να ερευνάται οφτε αν πράγματι υπάρχει ι αν είναι νόμιμθ θ απαίτθςθ. 

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

ιςχφον πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου. 

Αποδεχόμαςτε να παρατείνουμε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ φςτερα από απλό ζγγραφο τθσ 

Υπθρεςίασ ςασ με τθν προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμά ςασ κα μασ υποβλθκεί πριν από 

τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ. 
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Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν................................................................ 

(ΣΘΜΕΙΩΣΘ:  Για το Ριςτωτικό Κδρυμα ι άλλο Νομικό Ρρόςωπο, ο χρόνοσ ιςχφοσ πρζπει να 

είναι μεγαλφτεροσ ζνα (1) μινα του χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, όπωσ ςχετικά 

αναφζρεται ςτθ Δ/ξθ). 

Βεβαιϊνουμε υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί (ςτο 

Δθμόςιο και ΝΡΔΔ), ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο 

των εγγυιςεων που ζχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε . 

 

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ 2. 

ΕΓΓΤΘΣΙΚΘ ΕΠΙΣΟΛΘ ΚΑΛΘ ΕΚΣΕΛΕΘ 

============================================== 

 

ΕΚΔΟΤΘΣ ……………………………………………. 

Θμερομθνία ζκδοςθσ  ………………… 

Ρροσ το ΚΕ.ΕΛ.Ρ.ΝΟ. «…………………………» (πλιρθ ςτοιχεία) 

Εγγφθςθ μασ υπ’ αρικ. ………………………………. 

για ποςό ΕΥΩ ……………………………  

 

Ρλθροφορθκικαμε ότι θ Εταιρία (ι θ Ζνωςθ Εταιριών ………………………………………….) οδόσ  

…………………….. αρικ. ……………. ωσ προμθκευτισ πρόκειται να ςυνάψει μαηί ςασ, ωσ 

αγοραςτζσ, ςφμβαςθ, που κα καλφπτει τθν προμικεια …………………………..…., ςυνολικισ 

αξίασ …………………………… (εκτελοφμενθ δυνάμει τθσ υπ’ αρικ. …../2008 διακιρυξθσ του  Γ.Ν. 

«ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ» ) και ότι ςφμφωνα με ςχετικό όρο ςτθ ςφμβαςθ αυτι θ εταιρία (ι θ 

Ζνωςθ) υποχρεοφται να κατακζςει εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, ποςοφ ίςου προσ το 10% τθσ 

ςυμβατικισ αξίασ των ειδϊν δθλαδι για  ΕΥΩ …………………….... 

Μετά τα παραπάνω, θ Τράπεηα …………………………….. παρζχει τθν απαιτοφμενθ εγγφθςθ 

υπζρ τθσ εταιρίασ (ι ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ, υπζρ των Εταιριών 1) …………….…… 

…………………….. και 2) ………………………………..……… ατομικά για κάκε μία από αυτζσ και ωσ 

αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελών τθσ 

Ζνωςθσ Προμθκευτών), και εγγυάται προσ εςάσ με τθν παροφςα, ανεκκλιτωσ και 

ανεπιφυλάκτωσ, παραιτοφμενθ του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ,  να 

καταβάλλει μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ, ανεξάρτθτα από τυχόν αμφιςβθτιςεισ, αντιρριςεισ ι 

ενςτάςεισ τθσ εταιρίασ και χωρίσ ζρευνα του βάςιμου ι μθ τθσ απαίτθςισ ςασ, μετά από 
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απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ και διλωςι ςασ ότι θ εταιρία παρζβθ ι παρζλειψε να 

εκπλθρϊςει οποιοδιποτε όρο τθσ ςφμβαςθσ, κάκε ποςό που κα ορίηετε ςτθ διλωςθ ςασ 

και που δεν κα ξεπερνά το οριηόμενο ςτθν εγγφθςθ αυτι. 

 

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςε πάγιο 

τζλοσ χαρτόςθμου. 

 

Θ παροφςα ιςχφει μζχρι τθν ………………………….  

Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ αυτισ κα παρατακεί εφόςον ηθτθκεί από τθν υπθρεςία ςασ 

πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ.       

Βεβαιϊνουμε ότι το ποςό των εγγυιςεων μασ, που ζχουν δοκεί ςτο Δθμόςιο και τα Νομικά 

Ρρόςωπα Δθμοςίου Δικαίου,  μαηί με το ποςό τθσ εγγφθςθσ αυτισ, δεν υπερβαίνει το όριο 

των εγγυιςεων που ζχει κακοριςτεί για τθν Τράπεηα μασ.    

       (Εξουςιοδοτθμζνθ υπογραφι) 
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ΜΕΡΟ Σ’ – ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΤ ΘΜΕΙΩΜΑΣΟ 
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΘΜΕΙΩΜΑ 

 

ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ  

Επϊνυμο:  Πνομα:  

 

Ρατρϊνυμο:  Μθτρϊνυμο:  

 

Θμερομθνία 

Γζννθςθσ: 
__ /__ / ____ Τόποσ Γζννθςθσ:  

 

Τθλζφωνο:  E-mail:  

Fax:    

    

Διεφκυνςθ Κατοικίασ:    

    

    

 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ  

Πνομα Ιδρφματοσ Τίτλοσ Ρτυχίου Ειδικότθτα 

Θμερομθνία 

Απόκτθςθσ 

Ρτυχίου 

 

 

   

 

 

   

ΚΑΣΘΓΟΡΙΑ ΣΕΛΕΧΟΤ  

(ςτο προτεινόμενο, από τον 
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υποψιφιο Ανάδοχο, ςχιμα 

διοίκθςθσ Ζργου) 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΘ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

Ζργο Εργοδότθσ 
Θζςθ1 και Κακικοντα ςτο 

Ζργο  

Απαςχόλθςθ ςτο 

Ζργο 

Περίοδοσ 

(από - 

ζωσ) 

Α/Μ 

 

 

  

 

 

__ /__ / 

___ 

- 

__ /__ / 

___ 

 

   __ /__ / 

___ 

- 

__ /__ / 

___ 

 

1  Ωσ ΘΕΣΕΙΣ ενδεικτικά αναφζρονται: manager, senior consultant, consultant, business 

expert κλπ. 
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ΜΕΡΟ Η’ – ΠΙΝΑΚΕ ΤΜΜΟΡΦΩΘ  
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Ο Ρροςφζρων υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει, τουσ Ρίνακεσ Συμμόρφωςθσ, που 

ακολουκοφν. Τονίηεται ότι είναι υποχρεωτικι θ απάντθςθ ςε όλα τα ςθμεία των πινάκων 

και θ παροχι όλων των πλθροφοριϊν που ηθτοφνται. Μθ ςυμμόρφωςθ με τον παραπάνω 

όρο ςυνεπάγεται τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ. Τα ςτοιχεία των Ρινάκων φζρουν τισ 

ακόλουκεσ ερμθνείεσ: 

τιλθ Επεξιγθςθ 

α/α Στθ ςτιλθ αυτι αναγράφεται ο αφξων αρικμόσ κατά κατθγορία και 

υποκατθγορία των ςτοιχείων που περιγράφονται ςτθν επόμενθ ςτιλθ. 

Προδιαγραφι Στθ ςτιλθ αυτι περιγράφονται αναλυτικά οι αντίςτοιχοι τεχνικοί ,οι 

επιχειρθςιακοί και λοιποί όροι, υποχρεϊςεισ ι επεξθγιςεισ, για τα οποία 

κα πρζπει να δοκοφν αντίςτοιχεσ απαντιςεισ. 

Απαίτθςθ Στθ ςτιλθ αυτι ζχουν ςυμπλθρωκεί: 

1. Θ λζξθ “ΝΑΙ”, που ςθμαίνει ότι θ αντίςτοιχθ προδιαγραφι είναι 

υποχρεωτικι για τον προμθκευτι. 

2. Ζνασ αρικμόσ που ςθμαίνει υποχρεωτικό αρικμθτικό μζγεκοσ τθσ 

προδιαγραφισ (μζγιςτο ι ελάχιςτο). 

Θ μθ τιρθςθ των ανωτζρω, ςυνεπάγεται τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ. 

3. Κενό, για μθ υποχρεωτικι/ προαιρετικι απαίτθςθ 

Απάντθςθ Με ποινι αποκλειςμοφ, ςτθ ςτιλθ αυτι ςθμειϊνεται θ απάντθςθ του 

προμθκευτι που ζχει τθν μορφι: 

1. ΝΑΙ ι ΟΧΙ εάν θ αντίςτοιχθ προδιαγραφι πλθροφται ι όχι από τθν 

προςφορά. 

2. Ζνα αρικμθτικό μζγεκοσ που δθλϊνει τθν ποςότθτα του αντίςτοιχου 

χαρακτθριςτικοφ ςτθν προςφορά. 

Παραπομπι 

 

Με ποινι αποκλειςμοφ, ςτθ ςτιλθ αυτι ςθμειϊνεται θ παραπομπι ςτθν 

προςφορά του προμθκευτι. 

Συγκεκριμζνα,  ςτθ ςτιλθ αυτι αναγράφεται: 

Αφξων αρικμόσ, ςελίδα και ςτίχοσ, κεφαλαίου τθσ τεχνικισ προςφοράσ 

του προμθκευτι, τεχνικοφ εγχειριδίου, εγγράφου ι δθμοςιεφματοσ με το 

οποίο υποςτθρίηονται ςθμειωκείςεσ πλθροφορίεσ ςτισ προθγοφμενεσ 

ςτιλεσ.  
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ΡΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΑΠΑΙΣΘΘ ΑΠΑΝΣΘΘ ΠΑΡΑΠΟΜΠΘ 

Α. τοιχεία Αναδόχου ΝΑΙ   

1.  
Να διακζςει τον εξοπλιςμό για  

εξιντα (60) κζςεισ 
ΝΑΙ   

2.  
Πλεσ οι κζςεισ εργαςίασ να είναι 

εξοπλιςμζνεσ με Θ/Υ και τθλζφωνο 
ΝΑΙ   

3.  

Το τθλεφωνικό κζντρο να διακζτει 

δυνατότθτα υποδοχισ 4 PRI 

τθλεφωνικϊν γραμμϊν 

ΝΑΙ   

4.  

Το τθλεφωνικό κζντρο να διακζτει 

δυνατότθτεσ δρομολόγθςθσ των 

κλιςεων 

ΝΑΙ   

5.  

Οι κζςεισ εργαςίασ και ο εξοπλιςμόσ 

που κα διατεκοφν να 

χρθςιμοποιθκοφν αποκλειςτικά για 

τθ λειτουργία τθσ γραμμισ υγείασ 

ΝΑΙ   

6.  
Να ζχει υλοποιιςει αντίςτοιχα ζργα 

τα τελευταία δφο (2)  χρόνια 
ΝΑΙ   

7.  

Να ζχει αποδεδειγμζνθ εμπειρία 

ςτθν οργάνωςθ και λειτουργία 

Ραρατθρθτθρίων και τθν υλοποίθςθ 

ερευνϊν 

ΝΑΙ   

Β. Κάλυψθ τικζμενων προδιαγραφϊν 

και απαιτιςεων για τισ 

προςφερόμενεσ υπθρεςίεσ  

   

1.  

Εξυπθρζτθςθ περίπου 4-5 χιλ. 

κλιςεων  θμερθςίωσ με διάρκεια 

κλιςθσ από 1-5 λεπτά 

ΝΑΙ   
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2.  

Δυνατότθτα εξυπθρζτθςθσ 

τουλάχιςτον 10.000 κλιςεων ςε 

περιόδουσ αιχμισ 

ΝΑΙ   

3.  Υποδοχι καταγγελιϊν / παραπόνων ΝΑΙ   

4.  
Καταγραφι κλιςεων και ταξινόμθςι 

τουσ 
ΝΑΙ   

5.  
Εξερχόμενεσ κλιςεισ (μ.ο. 300 

κλιςεισ / θμζρα)  
ΝΑΙ   

6.  

Να διαςφαλίςει το απόρρθτο των 

δεδομζνων που ζρχονται ςε γνϊςθ 

του, περιορίηοντασ με τα κατάλλθλα 

μζτρα τόςο τθ φυςικι, όςο και τθν 

θλεκτρονικι προςζγγιςθ τρίτων 

ςτουσ χϊρουσ και τα ςυςτιματα που 

χρθςιμοποιοφνται για τθ λειτουργία 

τθσ γραμμισ 

ΝΑΙ   

7.  
Διαβίβαςθ των καταγγελιϊν / 

παραπόνων ςτισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ 
ΝΑΙ   

8.  
Κακθμερινά reports/αναφορζσ για 

τθ λειτουργία τθσ γραμμισ 
ΝΑΙ   

9.  
Μεκοδολογία αξιολόγθςθσ 

παρεχόμενων υπθρεςιϊν 
ΝΑΙ   

10.  

Οι κζςεισ εργαςίασ και ο εξοπλιςμόσ 

που κα διατεκοφν να 

χρθςιμοποιθκοφν αποκλειςτικά για 

τθ λειτουργία τθσ γραμμισ 

ΝΑΙ   

11.  

Αναλυτικι περιγραφι του 

απαιτοφμενου εξοπλιςμοφ ανά κζςθ 

εργαςίασ 

ΝΑΙ   
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12.  

Αναλυτικι περιγραφι των 

λογιςμικϊν που κα 

χρθςιμοποιθκοφν για τθ λειτουργία 

τθ γραμμισ 

ΝΑΙ   

13.  

Αναλυτικι περιγραφι τθσ 

οργάνωςθσ και του περιεχομζνου 

του παρατθρθτθρίου και των 

ερευνϊν 

ΝΑΙ   

Γ. Μεκοδολογία υλοποίθςθσ ζργου    

14.  

Αναλυτικι περιγραφι τθσ 

μεκοδολογίασ λειτουργίασ και 

παροχισ πλθροφόρθςθσ 

ΝΑΙ   

15.  

Αναλυτικι περιγραφι τθσ 

μεκοδολογίασ Διαχείριςθσ 

καταγγελιϊν 

ΝΑΙ   

16.  

Αναλυτικι περιγραφι τθσ 

μεκοδολογίασ παρακολοφκθςθσ και 

αξιολόγθςθσ προςφερόμενων 

υπθρεςιϊν 

ΝΑΙ   

17.  

Αναλυτικι περιγραφι τθσ 

μεκοδολογίασ ςυνεργαςίασ με 

δθμόςιεσ υπθρεςίεσ 

ΝΑΙ   

18.  

Ρεριγραφι των δυνατοτιτων 

Επεκταςιμότθτασ που κα παρζχει με 

τθν πρόταςι του ο ανάδοχοσ και ςε 

άλλα πεδία του ΚΕΕΛΡΝΟ κυρίωσ 

αναφορικά με τθ διαχείριςθ κρίςεων 

ΝΑΙ   

Δ. Ομάδα Ζργου    

1.  
Ο υπεφκυνοσ ζργου κα πρζπει να 

διακζτει ακαδθμαϊκι εμπειρία 

ΝΑΙ   
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ςχετικι με τα κζματα  

τθσ Γραμμισ 

2.  

Ο υπεφκυνοσ ζργου κα πρζπει να 

ζχει αποδεδειγμζνθ εμπειρία ςτθν 

υλοποίθςθ αντίςτοιχων ζργων 

ΝΑΙ   

3.  

Τα μζλθ τθσ ομάδασ ζργου κα πρζπει 

να ζχουν τουλάχιςτον 2ετι εμπειρία 

ςτθν υλοποίθςθ αντίςτοιχων ζργων 

ΝΑΙ   

4.  

Αναλυτικι περιγραφι τθσ ομάδασ 

ζργου, των κακθκόντων κάκε μζλουσ 

και του τρόπου λειτουργίασ τθσ 

ΝΑΙ   


