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Με  τη  συγχρημ α τοδότηση  της  Ελ λάδας  και  τη ς  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  
 
 
 

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 
 

Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) 
 

  
ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

 
Υπαγόμενος στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ και του π.δ. 60/2007 

(Αριθμός Διακήρυξης 1/ 2011) 

με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 
για την επιλογή Αναδόχου του Υποέργου 3: 

 
 
 

«Υλοποίηση ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ και ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ της ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ και 

της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» 

για την εφαρμογή της Πράξης «Ενθάρρυνση και Υποστήριξη της συμμετοχής των ΓΥΝΑΙΚΩΝ σε θέσεις 

πολιτικής ευθύνης και εκπροσώπησης σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο», ενταγμένης στους Άξονες 

07,08,09 του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2007-2013 «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ» 
 
 
 
Προϋπολογισμός  του  έργου:  430.000  €  περιλαμβανομένου  του  αναλογούντος  ΦΠΑ  

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). 
 
Διάρκεια Σύμβασης : 15 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης  

Ταξινόμηση κατά CPV του Έργου: 63510000-7, 55100000-1, 79950000-8,79951000-5,79800000-2, 
60100000-9, 60200000-0, 60400000-2, 60600000-4 
Κωδικός ΟΠΣ του Έργου :  322706 

 
 

ΑΘΗΝΑ 

ΜΑΪΟΣ 2011 
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«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 

Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) 

Ταχ. Δ/νση: Ηπείρου 11 

Ταχ. Κώδικας: 10433, Αθήνα 

Πρόεδρος Δ.Σ.: Γρηγόρης Ζαφειρόπουλος 

Τηλέφωνο: 210-8252 504 

Fax: 210-8252 608 

E-mail: peta@info-peta.gr 
 
 

 
Ημερομηνία Αποστολής 
για Δημοσίευση: 

Στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων:  

11 Μαΐου 2011 

Στο ΦΕΚ Δημοσίων Συμβάσεων: 12 Μαΐου 2011 

Ημερομηνία Δημοσίευσης 
στον Ημερήσιο Τύπο: 

 
 

13 Μαΐου 2011 
 

Καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφορών: 

 
20 Ιουνίου 2011, ώρα Ελλάδος: 12:00 

Τόπος υποβολής 
προσφορών: 

Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. 

Ηπείρου 11 

10433, Αθήνα 

Αποσφράγιση 
προσφορών: 

 
21 Ιουνίου 2011, ώρα Ελλάδος: 10:00 

Αναθέτουσα Αρχή: 
«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», 
Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) 

Παραλαβή προκήρυξης: 

Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. 

Ηπείρου 11, 10433 Αθήνα 

Τηλ.:     2132155600 

Fax:      2108252608 

  http://www.info-peta.gr 

Είδος σύμβασης: 
Δημόσια Σύμβαση παροχής υπηρεσιών των Παραρτημάτων IIΑ 
και ΙΙΒ του Π.Δ. 60/2007 

Ταξινόμηση κατά CPV: 
63510000-7, 55100000-1, 79950000-8,79951000-5,79800000-2, 
60100000-9, 60200000-0, 60400000-2, 60600000-4 

Κριτήριο επιλογής 
Αναδόχου: 

 
Πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά 
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ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
 

 
1) Το  Π.Δ.  60/2007  «Προσαρμογή  της  Ελληνικής  Νομοθεσίας  στις  διατάξεις  της  

Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων 

έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της 

Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 16ης Νοεμβρίου 2005 (ΦΕΚ 64/Α/16.03.2007)»  σε  συνδυασμό  με  τη  διάταξη  του  

Άρθρου  25  του  Ν.  3614/2007  «Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς» 
 

2) Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1177 / 2009 της Επιτροπής 30.11.2009 «για την 

τροποποίηση των Οδηγιών 2004 / 17 / ΕΚ, 2004 / 18 / ΕΚ και 2009 / 81 / ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής τους 

κατά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων», από 1.1.2010 

3) Το  Π.Δ.  118/2007  (ΦΕΚ  150/10-7-2007)  «Περί  Κανονισμού  Προμηθειών  του  

Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)», του οποίου οι διατάξεις εφαρμόζονται αναλογικά στις περιπτώσεις που 

δεν ρυθμίζονται ρητά με την παρούσα. 

4) Tις διατάξεις του ν.3886 / 2010 «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων 

– εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ  του Συμβουλίου της 

21.6.1989 (L395) και την Οδηγία 92 /13 /ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25.2.1992 (L76), όπως 

τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007 /66 / ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 11.12.2007 (L335)». 

5) Το  ν.3614/2007  «Διαχείριση,  έλεγχος  και  εφαρμογή  αναπτυξιακών  παρεμβάσεων  για  

την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ Α’ 267/3-12-2007) 

6) Το ν.2362/19995 «περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου Δαπανών του Κράτους και άλλες 

διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 247/27-11-1995) 

7) To Κ.Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» (ΦΕΚ 37/Α/30.03.1963) 
 

8) To ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α/08.06.2006), 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

9) Το ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010), όπως ισχύει. 

 
10) Το ν. 3861/2010, «Ενίσχυση Διαφάνειας : ανάρτηση νόμων και πράξεων στο 

Διαδίκτυο». 
11) Το ν. 3469/2006 
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12) Τον Κανονισμό ανάθεσης μελετών, υπηρεσιών, έργων και προμηθειών υλικών της ΠΕΤΑ ΑΕ 

13) Την ΥΠΑΣΥΔ 14053/ΕΥΣ 1749 (ΦΕΚ 540/Β/27.03.2008) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

14) Την απόφαση ένταξης της πράξης «Ενθάρρυνση και Υποστήριξη της συμμετοχής των 

ΓΥΝΑΙΚΩΝ σε θέσεις πολιτικής ευθύνης και εκπροσώπησης σε τοπικό και περιφερειακό 

επίπεδο», (Α.Π. 87/10.01.2011). 

15) Την πρόσκληση της Μονάδας Α' της ΕΥΕ/ΓΓΙΦ (Α.Π. 1100/24.09.2010) προς την ΠΕΤΑ για 

υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της Κατηγορίας Πράξης 3.2.1. 

16) Την ερμηνευτική ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με το κοινοτικό δίκαιο που εφαρμόζεται 

στην ανάθεση συμβάσεων, οι οποίες δεν καλύπτονται ή καλύπτονται εν μέρει από τις οδηγίες για 

τις «δημόσιες συμβάσεις», 2006/C 179/02 01.08.2006 
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ΜΕΡΟΣ Α:  ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 

 
ΑΡΘΡΟ 1.  ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 

Αναθέτουσα Αρχή είναι το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.). 

Η Διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής είναι: 

Οδός ΗΠΕΙΡΟΥ 11, ΤΚ 104 33, Αθήνα, Ελλάδα 

Τηλέφωνο: ++30 213 215 5600 

Φαξ: ++30 2108252 608 E-Mail: peta@info-peta.gr 

 
ΑΡΘΡΟ 2.  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Αντικείμενο της Διακήρυξης είναι η εκτέλεση του Έργου  παροχής υπηρεσιών οργάνωσης και 

υλοποίησης ενός (1) Συνεδρίου και δεκατριών (13) Σεμιναρίων, περιλαμβανομένων υποστηρικτικών 

ενεργειών, των αιρετών ΓΥΝΑΙΚΩΝ στην πρωτοβάθμια και την περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, όπως 

αυτές ορίζονται στο νόμο 3852 / 2010. 

    
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: 
 

1. Το αντικείμενο της διακήρυξης περιγράφεται στο Μέρος Β «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ», όπως συμπληρώνεται από το Μέρος Γ « ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ & ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της παρούσας και οι υποχρεώσεις 

του Αναδόχου περιγράφονται  στο Παράρτημα IV « ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ», το οποίο αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος   της διακήρυξης 

2. Γίνονται δεκτές προσφορές σύμφωνα με τους όρους της παρούσας. 

3. Δεν γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος των υπηρεσιών  

4. Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και  εναλλακτικές προσφορές. 

 

ΑΡΘΡΟ 3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

 
1. Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων τριάντα χιλιάδων ευρώ  

(430.000 €) περιλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.   
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Προβλέπεται η άσκηση δικαιώματος προαίρεσης. Είναι δυνατή η προσφυγή από την αναθέτουσα αρχή 

στην διαδικασία διαπραγματεύσεων και την υπογραφή σύμβασης με τον ανάδοχο, σύμφωνα με τα  

οριζόμενα και τις προϋποθέσεις του άρθρου 25, παρ.4, εδάφιο α. του Π.Δ. 60 / 2007, όσον αφορά 

συμπληρωματικές υπηρεσίες που δεν περιλαμβάνονται στην πρώτη συναφθείσα σύμβαση ή σύμφωνα με  

τα οριζόμενα και τις προϋποθέσεις του άρθρου 25, παρ.4, εδάφιο β. του Π.Δ. 60 / 2007, όσον αφορά νέες 

υπηρεσίες που συνίστανται στην επανάληψη άλλων παρόμοιων υπηρεσιών που ανατέθηκαν στον 

ανάδοχο της αρχικής σύμβασης .  

Η πρόσθετη αμοιβή του αναδόχου για τις υπηρεσίες αυτές θα υπολογίζεται  με βάση τις κοστολογήσεις 

της αρχικής σύμβασης, οι οποίες δεν προσαρμόζονται. Εφόσον για τις υπηρεσίες αυτές δεν είχε 

προβλεφθεί κοστολόγηση στην αρχική σύμβαση, τότε η πρόσθετη αμοιβή θα προσδιοριστεί με 

διαπραγμάτευση μεταξύ της αναθέτουσας αρχής και του αναδόχου. 

Προσφυγή στην διαδικασία της προαίρεσης επιτρέπεται μόνον επί μία τριετία μετά τη σύναψη της 

αρχικής σύμβασης .  

2. Το συνολικό έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ», 

του ΕΣΠΑ 2007-2013 και συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ. 

3. Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υποέργου 3, της Πράξης με τίτλο «Ενθάρρυνση και 

Υποστήριξη της συμμετοχής των ΓΥΝΑΙΚΩΝ σε θέσεις πολιτικής ευθύνης και εκπροσώπησης σε 

τοπικό και περιφερειακό επίπεδο», ενταγμένης στους Αξονες 07,08,09 του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος 2007-2013 «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ» με Κωδικό Πράξης ΣΑΕ 

2011ΣΕ35580000  

4. Απαραίτητη προϋπόθεση για τις πληρωμές του Αναδόχου αποτελεί η καταβολή από το Φορέα 

Χρηματοδότησης στην Αναθέτουσα Αρχή των χρηματικών ποσών που αντιστοιχούν στην εκάστοτε 

φάση-παράδοση της υλοποίησης του Υποέργου 3. 

5. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 

 

ΑΡΘΡΟ 4.  ΟΡΙΣΜΟΙ 

  

Οι ακόλουθοι όροι έχουν, πλην της περίπτωσης που τα συμφραζόμενα απαιτούν διαφορετικά, τις έννοιες 

που ακολουθούν: 

Αναθέτουσα Αρχή : Το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.), που 

θα υπογράψει με τον Ανάδοχο τη Σύμβαση για την παροχή των υπηρεσιών. 
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Αρμόδιος για παροχή πληροφοριών: το πρόσωπο, που παρέχει σχετικές με το διαγωνισμό 

πληροφορίες με τηλέφωνο επικοινωνίας 2132155600, φαξ 210-8252608 και e-mail  peta@info-peta.gr. 

Αρμόδια η κα ΤΕΛΕΒΑΝΤΟΥ Μαρία. 

Έργο / υπηρεσίες : Το έργο παροχής των υπηρεσιών, όπως αυτές ορίζονται στην παρούσα και 

περιγράφονται στο Μέρος Β «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» της διακήρυξης και 

ειδικότερα στα Άρθρα 3, 4 και 5. 

Προϋπολογισμός έργου: Η εκτιμώμενη από την Αναθέτουσα Αρχή ως δαπάνη για την 

προκηρυσσόμενες υπηρεσίες. Ειδικότερα, ο προϋπολογισμός του έργου, περιλαμβανομένου του 

αναλογούντος Φ.Π.Α.,  ανέρχεται σε 430.000 ευρώ.  

Υποψήφιος: Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων συμμετέχει στο 

διαγωνισμό και υποβάλλει προσφορά με σκοπό τη σύναψη Σύμβασης με την Αναθέτουσα Αρχή. 

Εκπρόσωπος: Ο υπογράφων την προσφορά  που μπορεί να είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του 

υποψηφίου ή στην περίπτωση που αυτή δεν υπογράφεται από τον παραπάνω, πρόσωπο εξουσιοδοτημένο 

προς τούτο με ειδικό συμβολαιογραφικό  πληρεξούσιο από τον υποψήφιο ή σε περίπτωση ένωσης 

προσώπων, πρόσωπο εξουσιοδοτημένο προς τούτο με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο από όλα 

τα μέλη της ένωσης.  

Πρόσωπο Επικοινωνίας: Το πρόσωπο που ο υποψήφιος με δήλωσή του, στην οποία 

περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός 

τηλεφώνου, fax κ.λπ.), ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας 

Αρχής με τον υποψήφιο. 

Υπεύθυνη Δήλωση: Όπου γίνεται αναφορά σε υπεύθυνη δήλωση εννοείται του Ν. 1599/1986 με 

βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής. 

Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης : Η Επιτροπή, που έχει οριστεί  από την 

Αναθέτουσα Αρχή για τη διενέργεια του Διαγωνισμού και την Αξιολόγηση των Προσφορών. 

Επιτροπή Εξέτασης των Ενστάσεων. Η Επιτροπή που ορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή για την 

εξέταση των ενστάσεων και αποτελείται από διαφορετικά μέλη από την Επιτροπή Διενέργειας 

Διαγωνισμού και Αξιολόγησης. 

Ανάδοχος: Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί  και θα συνάψει Σύμβαση με την Αναθέτουσα Αρχή για το 

Έργο παροχής των υπηρεσιών σύμφωνα με τον τρόπο και τη διαδικασία που περιγράφονται στην 

παρούσα. 

Κατακύρωση ή κατακυρωτική απόφαση: Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία 

εγκρίνεται η τελική επιλογή του Αναδόχου για την παροχή των υπηρεσιών. 

 

mailto:peta@info-peta.gr


Ευ ρωπα ϊ κ ή  Έν ωση  

 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 

                                                                                                                                         

 
- 18 - 

 

 

Σύμβαση: Η έγγραφη συμφωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου για την παροχή 

των υπηρεσιών, η οποία καταρτίζεται μετά την κατακύρωση και οι όροι της  οποίας επισυνάπτονται στην 

παρούσα ως Παράρτημα V  και δεν είναι δεκτικοί διαπραγμάτευσης  

Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής: Η Επιτροπή, που ορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή 

για την παρακολούθηση και  παραλαβή  των υπηρεσιών / παραδοτέων του Έργου. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 5. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

 
1. Οι περιεχόμενοι στη διακήρυξη όροι και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί. Η μη τήρησή τους καθιστά 

απαράδεκτη την προσφορά του υποψηφίου και την αποκλείει από οποιαδήποτε αξιολόγηση. 

2. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται με ευθύνη του υποψηφίου, ο οποίος εξ αυτού του λόγου δεν 

αντλεί δικαίωμα αποζημίωσης. Η συμμετοχή του στο διαγωνισμό συνεπάγεται πλήρη και 

ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους του υποψηφίου των όρων της παρούσας.  

3. Η Αναθέτουσα Αρχή δε δεσμεύεται για την τελική ανάθεση της σύμβασης και δικαιούται να την 

αναθέσει ή όχι, να ακυρώσει σε οποιοδήποτε στάδιο το διαγωνισμό, να  ματαιώσει, να αναβάλει ή 

να επαναλάβει αυτόν. 

4. Οι υποψήφιοι δεν δικαιούνται αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές με τη σύνταξη και υποβολή των 

στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα, π.χ. Φακέλων Προσφοράς κλπ. 

5. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από κοινοπραξίες ή ενώσεις υποψηφίων, που υποβάλλουν 

κοινή προσφορά, όλα τα μέλη της κοινοπραξίας/ένωσης ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής. 

αλληλεγγύως και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση κατακύρωσης σε κοινοπραξία / ένωση η ευθύνη 

αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτελέσεως της σύμβασης. 

6. Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται, εφόσον το επιθυμεί, να κάνει ενδεικτικούς ελέγχους 

επαλήθευσης των στοιχείων που θα υποβληθούν από τους υποψηφίους. 

7. Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται να απορρίψει με αιτιολογημένη απόφαση προσφορά 

υποψηφίου όταν αποδειχθεί ότι τα περιλαμβανόμενα σε αυτήν στοιχεία ή δικαιολογητικά δεν είναι 

αληθή. Η απόφαση απόρριψης προσφοράς υποψηφίου Αναδόχου λαμβάνεται για τους λόγους και 

σύμφωνα με τους όρους και τις διαδικασίες του κάθε σταδίου του διαγωνισμού. 

8. Προσφορές που είναι αόριστες  και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των 

αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου. Ως απαράδεκτες απορρίπτονται, επίσης οι προσφορές 

που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου.  

 



Ευ ρωπα ϊ κ ή  Έν ωση  

 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 

                                                                                                                                         

 
- 19 - 

 

 

9. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι ανοικτή και  επί ίσοις όροις για  όσους πληρούν τις νομικές, 

οικονομικές και τεχνικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παρούσα και διαθέτουν την 

απαιτούμενη επαγγελματική επάρκεια και εμπειρία. 

10. Τα έγγραφα της προσφοράς και της Σύμβασης καθώς και όλη η σχετική αλληλογραφία που είναι 

δυνατό να απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του διαγωνισμού, συντάσσονται στην 

ελληνική γλώσσα. Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε κράτος εκτός Ελλάδος, συνοδεύονται 

υποχρεωτικά από επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα.  

11. Οι τιμές της Προσφοράς είναι επί ποινή αποκλεισμού  σε ευρώ. 

12. Η Σύμβαση, που θα καταρτιστεί με τον Ανάδοχο θα έχει τους όρους, που περιλαμβάνονται στο 

Παράρτημα V της παρούσας.    

13. Οι επικεφαλίδες, οι τίτλοι των άρθρων, οι υπότιτλοι και ο πίνακας περιεχομένων τίθενται για 

διευκόλυνση της ανάγνωσης και δεν λαμβάνονται υπόψη για την ερμηνεία της διακήρυξης. 

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 

ΑΡΘΡΟ 6.  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 
Η διακήρυξη αυτή αποτελείται από: 

α. το Μέρος Α (Γενικοί και Ειδικοί Όροι) 

β. το Μέρος Β (Περιβάλλον και Αντικείμενο του έργου) 

γ. το Μέρος Γ (Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς & Κριτήρια Αξιολόγησης 

δ. το Μέρος Δ (Παραρτήματα): 

ii. Παράρτημα Ι – Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς 

iii. Παράρτημα II – Υποδείγματα εγγυητικών επιστολών 

iv. Παράρτημα III – Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος 

v. Παράρτημα IV – Σχέδιο Σύμβασης 

vi. Παράρτημα V – Κατάλογος των Δήμων και άλλα στοιχεία για τη συμμετοχή των αιρετών γυναικών 

στο Συνέδριο και τα Σεμινάρια.  
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ΑΡΘΡΟ 7.  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  

 
1. Περίληψη της διακήρυξης δημοσιεύτηκε στην ΕΕΕΚ:  11 Μαϊου 2011 

2. Περίληψη της διακήρυξης στάλθηκε για δημοσίευση στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων 

Συμβάσεων του Φύλλου Εφημερίδας της Κυβερνήσεως την 12η  Μαϊου 2011 

3. Περίληψη της διακήρυξης δημοσιεύτηκε στον ελληνικό τύπο την  13η  Μαϊου 2011  

4. Το κόστος δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης στον Τύπο και στο ΦΕΚ βαρύνει την 

Αναθέτουσα Αρχή. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 8.  ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
1. Η προθεσμία για την παραλαβή των εγγράφων του διαγωνισμού λήγει έξι (6) ημέρες πριν από την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών δηλ. την 14η Ιουνίου 2011 

Η διάθεση των εγγράφων του διαγωνισμού γίνεται στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής, οδός 

Ηπείρου 11, 10433 Αθήνα, Ελλάδα τηλέφωνο: +30-2132155600, Fax: +30-210-8252 608, κατά τις 

εργάσιμες ημέρες και από ώρα 9:30 π.μ. έως 16:00 μ.μ. 

2. Οι παραλήπτες της διακήρυξης θα πρέπει να συμπληρώνουν σχετικό έντυπο με τα στοιχεία των 

ενδιαφερομένων (όπως επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου), έτσι ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να έχει στη διάθεση της τα στοιχεία όσων 

παρέλαβαν τη διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν 

συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινίσεις επ’ αυτής. 

3. Οι παραλήπτες της διακήρυξης υποχρεούνται μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την 

παραλαβή της, να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και 

τον συνολικό αριθμό σελίδων και, εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη, να το γνωρίσουν 

εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Ενστάσεις κατά της 

νομιμότητας του διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου 

θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

4. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν εγγράφως, το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν από την 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών, από την Αναθέτουσα Αρχή, συμπληρωματικές πληροφορίες 

ή διευκρινίσεις σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού για το περιεχόμενο της παρούσας 

διακήρυξης.  
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Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικές με τα 

έγγραφα του διαγωνισμού δίνονται οι απαντήσεις,  οι οποίες δεν πρέπει να τροποποιούν ουσιωδώς τους 

όρους της παρούσης, κατά τα παρακάτω, το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την ημερομηνία υποβολής  

των προσφορών.  

Οι διευκρινίσεις που ζητούνται με τις απαντήσεις που θα δίδονται θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της 

ΠΕΤΑ www.info-peta.gr και της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής της ΓΓΙΦ www.eyeisotita.gr.  Οι 

υποψήφιοι δεν μπορούν να επικαλεστούν προφορικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις της Αναθέτουσας 

Αρχής. 

5. Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση των προσφορών καμία διευκρίνιση, τροποποίηση ή 

απόκρουση όρου της διακήρυξης ή των προσφορών δεν γίνεται δεκτή, πλην των διευκρινίσεων που 

τυχόν θα ζητηθούν από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού κατά τα παρακάτω. 

6. Στις  ιστοσελίδες της Π.Ε.Τ.Α. www.info-peta.gr , της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής της ΓΓΙΦ 

www.eyeisotita.gr και του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2007-2013 “Διοικητική Μεταρρύθμιση» 

www.epdm.gr διατίθενται η περιληπτική και η αναλυτική Προκήρυξη. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 

να ανακτήσουν την προκήρυξη και από το διαδίκτυο. Σημειώνεται ότι από την ημερομηνία 

προκήρυξης του διαγωνισμού θα αναρτώνται στις ιστοσελίδες της ΠΕΤΑ και της ΕΥΕ της ΓΓΙΦ 

όλες οι  ερωτήσεις των ενδιαφερομένων συνοδευόμενες από τις  αντίστοιχες απαντήσεις της 

Αναθέτουσας Αρχής. 

 
ΑΡΘΡΟ 9.  ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Τρίτη 21 Ιουνίου 2011 και ώρα 10:00, στα γραφεία της ΠΕΤΑ. 

Ηπείρου 11, Τ.Κ. 10433, Αθήνα. 

Η προθεσμία για την κατάθεση των προσφορών είναι 40 ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της 

προκήρυξης του διαγωνισμού στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατά τα οριζόμενα στα εδάφια 5 και 6 

του άρθρου 32 του ΠΔ 60 / 2007, τα οποία εφαρμόζονται συνδυασμένα . Στην δημοσίευση της 

προκήρυξης στον ελληνικό τύπο αναφέρεται η ημερομηνία αποστολής στην Υπηρεσία Επισήμων 

Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

2. Οι προσφορές όσων μετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει είτε να υποβάλλονται στην  Αναθέτουσα 

Αρχή στην ακόλουθη διεύθυνση Π.Ε.Τ.Α. Ηπείρου 11, Τ.Κ. 10433, Αθήνα μέχρι την 20η Ιουνίου 

2011 και ώρα 12:00, που αποτελεί την καταληκτική ημερομηνία και ώρα της προθεσμίας υποβολής 

προσφορών, είτε να αποστέλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή με οποιονδήποτε τρόπο, όπου θα 

παραλαμβάνονται με απόδειξη.  

 

http://www.info-peta.gr/
http://www.eyeisotita.gr/
http://www.eyeisotita.gr/
http://www.epdm.gr/
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Στην τελευταία περίπτωση απαραίτητη προϋπόθεση είναι να περιέρχονται οι προσφορές στην 

Αναθέτουσα Αρχή μέχρι την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία και ώρα, η οποία προκύπτει από το 

πρωτόκολλο που τηρείται στην Αναθέτουσα Αρχή. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση από οποιαδήποτε αιτία στην 

άφιξη των προσφορών,  που αποστέλλονται με τον ως άνω τρόπο. 

3. Οι προσφορές που υποβάλλονται  μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα είναι απαράδεκτες 

και επιστρέφονται στους υποψηφίους χωρίς να έχουν αποσφραγισθεί. 

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

ΑΡΘΡΟ 10.  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
1. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις ή κοινοπραξίες 

αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος 

μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες 

χώρες κατ’ εφαρμογή της Συμφωνίας περί Δημοσίων Συμβάσεων που συνήφθη στο πλαίσιο των 

πολυμερών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει 

Ευρωπαϊκές συμφωνίες και  έχουν αποδεδειγμένη και  τεκμηριωμένη  επαγγελματική ικανότητα και 

ενασχόληση κατά  την τελευταία τουλάχιστον τριετία πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού με 

το αντικείμενο των υπηρεσιών του παρόντος διαγωνισμού. Επιπρόσθετα, διευκρινίζεται ότι η 

απαίτηση για τουλάχιστον τριετή πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού ενασχόληση με το 

αντικείμενο των υπηρεσιών αυτού αρκεί να καλύπτεται από ένα μέλος της ένωσης/ κοινοπραξίας. 

Οι υπηρεσίες που καλύπτουν την προαναφερόμενη απαίτηση συμμετοχής είναι, κατ΄ ελάχιστον και 

όλες μαζί, αυτές της οργάνωσης και τεχνικής υλοποίησης συνεδρίου και σεμιναρίου, παροχής 

υπηρεσιών εστίασης και μετακίνησης. 

2. Προκειμένου για ενώσεις προσώπων ή κοινοπραξίες δικαίωμα συμμετοχής έχουν εφόσον όλα τα 

πρόσωπα της ένωσης καλύπτουν την απαίτηση της νόμιμης λειτουργίας τους στην Ελλάδα ή σε 

άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή 

σε τρίτες χώρες κατ’ εφαρμογή της Συμφωνίας περί Δημοσίων Συμβάσεων που συνήφθη στο 

πλαίσιο των πολυμερών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, ή σε τρίτες χώρες που 

έχουν συνάψει Ευρωπαϊκές συμφωνίες 

3. Οι ενώσεις προσώπων δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισμένη νομική μορφή για την υποβολή 

της προσφοράς τους.  
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4. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής 

αλληλεγγύως και εις ολόκληρο. Σε περίπτωση  κατακύρωσης ή ανάθεσης των υπηρεσιών, η 

ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 

5. Κανείς υποψήφιος δεν επιτρέπεται να μετέχει, άμεσα ή έμμεσα, σε περισσότερες από μία 

προσφορές. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν, αυτόνομα ή σε κοινοπραξία ή ένωση σε 

παραπάνω από μία προσφορές αποκλείονται από το διαγωνισμό. 

6. Σε περίπτωση ανάθεσης υπεργολαβίας σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, κατά το άρθρο 41 του 

Π.Δ. 60 / 2007, αυτή δύναται να ανατεθεί μόνο σε ποσοστό έως 30% και ο υποψήφιος υποχρεούται 

να γνωστοποιήσει αυτό το φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην υποβαλλόμενη προσφορά του στην 

Αναθέτουσα Αρχή προκειμένου να λάβει γνώση και να αξιολογήσει ότι ανταποκρίνεται στα 

κριτήρια της Προκήρυξης. 

Στην περίπτωση υπεργολαβίας, ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση του 

ν.1599 / 1986 του νομίμου εκπροσώπου του υπεργολάβου, με την οποία θα αποδέχεται, στην περίπτωση 

ανάθεσης, την εκτέλεση των υπηρεσιών που καταμερίζει η προσφορά στον υπεργολάβο. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 11.  ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ  

 
Από το διαγωνισμό αποκλείονται:  

1. Όσοι υπάγονται σε κάποια από τις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 43 του Π.Δ. 60/2007 

«Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ» και στις 

ακόλουθες περιπτώσεις. Ειδικότερα, αποκλείεται από το Διαγωνισμό υποψήφιος, όταν έχει εις 

βάρος του εκδοθεί αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, που περιέρχεται σε γνώση της 

Αναθέτουσας Αρχής με οποιοδήποτε τρόπο και αφορά τα παρακάτω αδικήματα: 

 Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το Άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 

98/773/∆ΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 Δωροδοκία, κατά το Άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997(21) και στο 

Άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου. 

 Απάτη, κατά την έννοια του Άρθρο 1 της Σύμβασης για την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

 Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το Άρθρο 1 της Οδηγίας 

91/308/EOK του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. 
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2. Όσοι τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 

συμβιβασμό ή αναστολή εργασιών ή τελούν σε ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από τις 

διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του υποψηφίου. 

3. Όταν έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή εκκαθάρισης ή αναγκαστικής 

διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη 

από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής τους. 

4. Όσοι έχουν καταδικαστεί με δικαστική απόφαση που έχει ισχύ δεδικασμένου η οποία διαπιστώνει 

αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική τους διαγωγή, και συγκεκριμένα (α) υπεξαίρεση ( 375 ΠΚ), 

(β) απάτη (386 ΠΚ), (γ) εκβίαση (385 ΠΚ), (δ) πλαστογραφία (216 ΠΚ), (ε) ψευδορκία (224 ΠΚ), 

(στ) δωροδοκία (235,236 ΠΚ), (ζ) δόλια χρεωκοπία (398 ΠΚ) 

5. Όσοι έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του 

διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική τους ιδιότητα, που αποδεδειγμένα διαπιστώθηκε με 

οποιοδήποτε μέσο διαθέτει η Αναθέτουσα Αρχή. Συγκεκριμένα, όσοι έχουν διαπράξει τα κάτωθι 

αδικήματα: (α) υπεξαίρεση ( 375 ΠΚ), (β) απάτη (386 ΠΚ), (γ) εκβίαση (385 ΠΚ), (δ) 

πλαστογραφία (216 ΠΚ), (ε) ψευδορκία (224 ΠΚ), (στ) δωροδοκία (235,236 ΠΚ), (ζ) δόλια 

χρεωκοπία (398 ΠΚ) 

6. Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών 

κοινωνικής ασφαλίσεως (κύριας και επικουρικής) σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας 

εγκατάστασης τους όσο και του Ελληνικού Δικαίου. 

7. Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην πληρωμή των φόρων και των 

τελών, σύμφωνα με τις διατάξεις, τόσο της χώρας εγκατάστασης τους όσο και του Ελληνικού 

Δικαίου. 

8. Όσοι είναι ένοχοι ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που απαιτούνται σύμφωνα με 

το π.δ. 60/2007 ή όταν δεν έχουν παράσχει τις πληροφορίες αυτές. 

9. Όσοι αποκλείστηκαν από Διαγωνισμούς προμηθειών/ υπηρεσιών στο Ελληνικό Δημόσιο με 

αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης (Εμπορίου). Αν η ποινή του αποκλεισμού 

επιβλήθηκε για ορισμένο χρόνο, το στοιχείο αυτό λαμβάνεται υπόψη για την απόρριψη της 

προσφοράς μόνο για το χρονικό αυτό διάστημα. Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού 

έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τυχόν 

αντίστοιχες κυρώσεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα εξετάζονται και θα κρίνονται από την 

Αναθέτουσα Αρχή ανά περίπτωση. 
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10. Όσοι δεν πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια τεχνικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας που 

ορίζονται στο άρθρο 12 όπως αποδεικνύονται με τα δικαιολογητικά που ορίζονται στο ίδιο άρθρο 

της παρούσας. 

11. Όσοι δεν είναι εγγεγραμμένοι κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού σε  οικείο 

επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο υπό τους όρους που προβλέπονται στη νομοθεσία της χώρας 

εγκατάστασής του που να τους νομιμοποιεί για τη ζητούμενη παροχή υπηρεσιών 

12. Υποψήφιοι για τους οποίους συντρέχει οποιοσδήποτε άλλος λόγος απόρριψης προσφοράς 

οριζόμενος στην παρούσα Διακήρυξη, τηρουμένης της αρχής της ίσης μεταχείρισης από την 

Αναθέτουσα Αρχή. 

13. Οι ενώσεις ή κοινοπραξίες που υποβάλουν κοινή προσφορά, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις 

προϋποθέσεις αποκλεισμού της παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος τους. 

Οι υποψήφιοι για την παραδεκτή  συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό  οφείλουν να υποβάλλουν τα 

έγγραφα που αναφέρονται στο παρακάτω άρθρα 12 και 13. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, εφόσον 

αμφιβάλλει ως προς την προσωπική κατάσταση των υποψηφίων, να απευθυνθεί στις αρμόδιες αρχές για 

να λάβει τις πληροφορίες που θεωρεί απαραίτητες για την προσωπική κατάσταση των υποψηφίων. Όταν 

οι πληροφορίες αφορούν έναν υποψήφιο εγκατεστημένο σε άλλο κράτος μέλος, η αναθέτουσα αρχή 

μπορεί να ζητεί τη συνεργασία των αρμόδιων αρχών. Τα αιτήματα αυτά αφορούν, σύμφωνα με τη 

νομοθεσία του κράτους μέλους όπου είναι εγκατεστημένος ο υποψήφιος ή/και φυσικά πρόσωπα, 

συμπεριλαμβανομένων, ενδεχομένως, των διευθυντών επιχείρησης, ή οποιουδήποτε προσώπου έχει 

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου του υποψηφίου. 

 
ΑΡΘΡΟ 12.  ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ  

 
Οι υποψήφιοι για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό πρέπει να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια τεχνικής 

και χρηματοοικονομικής επάρκειας, άλλως η προσφορά τους απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

Τα παραπάνω αποδεικνύονται με τα ακόλουθα δικαιολογητικά και τα οποία προσκομίζονται σύμφωνα  

με το άρθρο 14 της παρούσας: 
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1. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ο υποψήφιος ανάδοχος ή τα μέλη της ένωσης/ κοινοπραξίας αθροιστικά,  θα πρέπει να έχουν  ετήσιο 

κύκλο εργασιών,  για κάθε μία από τις τρεις (3) τελευταίες, πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού, 

διαχειριστικές χρήσεις,  μεγαλύτερο από το 100 % του προϋπολογισμού του υπό ανάθεση Έργου ή, 

εναλλακτικά, αθροιστικά για τις τρεις τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις συνολικό κύκλο εργασιών 

μεγαλύτερο από το 300 % του προϋπολογισμού του υπό ανάθεση έργου. 

Η συνδρομή της παραπάνω προϋπόθεσης αποδεικνύεται με τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

 Ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών των τριών (3) προηγουμένων του έτους του 

διαγωνισμού οικονομικών χρήσεων στις περιπτώσεις που παρίσταται σχετική εκ του νόμου υποχρέωση 

προς δημοσίευση ισολογισμών στη χώρα του υποψήφιου. Στην περίπτωση που δεν υποχρεούται στην 

έκδοση ισολογισμών, υπεύθυνη δήλωση με θεώρηση γνησίου υπογραφής περί του ύψους του 

συνολικού κύκλου εργασιών κατά τη διάρκεια των τριών (3) τελευταίων ετών. Εάν η επιχείρηση 

λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα σχετικά με τις υπό προμήθεια υπηρεσίες, κατά 

χρονικό διάστημα που δεν επιτρέπει την έκδοση κατά νόμο τριών ισολογισμών, υποβάλλει τους 

ισολογισμούς, εφόσον υπάρχουν, ή τα σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν κατά το διάστημα αυτό. 

 Υπεύθυνη δήλωση με θεώρηση γνησίου υπογραφής περί του κύκλου εργασιών ως προς την 

παροχή παρόμοιων ή αντίστοιχων με τις ζητούμενες υπηρεσίες κατά την διάρκεια των τριών (3) 

προηγουμένων του έτους του Διαγωνισμού οικονομικών χρήσεων. 

Εάν σε κάποια χώρα, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή 

πιστοποιητικά ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω περιπτώσεις, τα παραπάνω αντικαθίστανται από ένορκη 

βεβαίωση του υποψηφίου που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή 

αρμοδίου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας εγκατάστασης, με τις ίδιες προϋποθέσεις χρονικής 

ισχύος που τίθενται για το πιστοποιητικό ή έγγραφο ανωτέρω. Στην ένορκη βεβαίωση θα δηλώνεται κατ’ 

αρχήν η αδυναμία έκδοσης των σχετικών δικαιολογητικών στη συγκεκριμένη χώρα, ή η αδυναμία αυτών 

να καλύψουν τις απαιτήσεις της προκήρυξης. 

Σε χώρες όπου δεν προβλέπεται υπεύθυνη δήλωση αυτή μπορεί να αντικατασταθεί από ένορκη 

βεβαίωση ή ισοδύναμο έγγραφο για αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα ενώπιον δικαστικής ή 

διοικητικής Αρχής ή συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού, βεβαιουμένου, σε κάθε  

περίπτωση, του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια δικαστική ή διοικητική Αρχή ή 

συμβολαιογράφο. 
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Εφόσον ο υποψήφιος ανάδοχος δραστηριοποιείται για διάστημα μικρότερο των 3 διαχειριστικών 

χρήσεων, τότε  αθροιστικά για το σύνολο των  διαχειριστικών χρήσεων κατά τις οποίες 

δραστηριοποιείται, ο συνολικός κύκλος εργασιών πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το 300 % του 

προϋπολογισμού του υπό ανάθεση έργου. 

Η συνδρομή της παραπάνω προϋπόθεσης αποδεικνύεται με τα ίδια όπως πριν στο παρόν άρθρο 

αναφερόμενα δικαιολογητικά: 

 

2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 

ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

1. Οι υποψήφιοι ή τα μέλη της ένωσης/ κοινοπραξίας αθροιστικά πρέπει να έχουν προβεί σε 

εμπρόθεσμη και προσήκουσα ολοκληρωμένη εκτέλεση Έργων παροχής υπηρεσιών αντίστοιχων 

με τις προκηρυσσόμενες με την παρούσα κατά τα τρία (3) πριν από τη συμμετοχή τους στο 

διαγωνισμό έτη, των οποίων η συνολική αξία πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση με τον  

προϋπολογισμό του υπό ανάθεση Έργου. Οι υπηρεσίες που καλύπτουν την προαναφερόμενη 

απαίτηση είναι αυτές της οργάνωσης και τεχνικής υλοποίησης συνεδρίου και σεμιναρίου, παροχής 

υπηρεσιών εστίασης και μετακίνησης. Οι υπηρεσίες πρέπει να έχουν παρασχεθεί όλες. Πρέπει 

συγχρόνως, αθροιστικά,  το σύνολο της αξίας τους να είναι τουλάχιστον ίσο με τον  προϋπολογισμό 

του υπό ανάθεση Έργου. 

 Η έλλειψη της παραπάνω προϋπόθεσης καθιστά την προσφορά του υποψηφίου απαράδεκτη. 

Για κάθε έργο θα πρέπει να αναφέρονται: 

 Στοιχεία του αποδέκτη των υπηρεσιών, είτε είναι φορέας του δημοσίου είτε ιδιωτικός 

φορέας 

 η ημερομηνία παράδοσης 

 ο προϋπολογισμός 

Αν οι αποδέκτες των υπηρεσιών είναι φορείς του Δημοσίου τομέα, η παροχή θα αποδεικνύεται με 

πιστοποιητικά τα οποία έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή και εάν ο αποδέκτης είναι 

ιδιωτικός φορέας, με τα αντίστοιχα παραστατικά ή, εφόσον δεν προβλέπεται η έκδοση παραστατικών ή 

δεν υπάρχουν παραστατικά, με υπεύθυνη δήλωση με θεώρηση γνησίου υπογραφής του αγοραστή και, 

εάν τούτο δεν είναι δυνατό, του υποψηφίου,  καθώς και τα οικεία φορολογικά στοιχεία τιμολόγησης / 

πληρωμής ως και τις σχετικές συμβάσεις που δύνανται να τα τεκμηριώσουν. 

2. Για την παραδεκτή συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, οι υποψήφιοι ή αθροιστικά όλα τα μέλη της 

ένωσης ή κοινοπραξίας αυτών πρέπει να διαθέτουν κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό για την 

εκτέλεση του Έργου.  
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Οι ελάχιστες απαιτήσεις της στελέχωσης της Ομάδας Έργου των υποψηφίων Αναδόχων είναι: 

α. Υπεύθυνος Συντονιστής για το ΣΥΝΟΛΟ του έργου 

Ο Υπεύθυνος για το ΣΥΝΟΛΟ  του έργου θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον τα ακόλουθα προσόντα και 

εμπειρία, επαρκώς τεκμηριωμένα: 

 5 ετή επαγγελματική εμπειρία σε Διοίκηση Έργων  αντίστοιχων με το προκηρυσσόμενο, ήτοι σε 

έργα  παροχής δύο (2) τουλάχιστον υπηρεσιών από τις ακόλουθες :  οργάνωσης και τεχνικής υλοποίησης  

 συνεδρίου και σεμιναρίου, παροχής υπηρεσιών εστίασης και μετακίνησης. 

 Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης  

β. Υπεύθυνοι για τις ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ του έργου, ήτοι υλοποίησης της παροχής μιας εκάστης από τις 

εξής υπηρεσίες : οργάνωσης και τεχνικής υλοποίησης συνεδρίου, οργάνωσης και τεχνικής υλοποίησης 

σεμιναρίου, παροχής υπηρεσιών εστίασης, παροχής υπηρεσιών μετακίνησης, υπηρεσίες εκτυπωτικές, 

υπηρεσίες υποστηρικτικού υλικού συνεδρίων και σεμιναρίων. 

 3ετή επαγγελματική εμπειρία στην παροχή των προαναφερομένων υπηρεσιών.  

 Πτυχίο συναφές με την παρεχόμενη υπηρεσία 

Η Ομάδα Έργου θα είναι τουλάχιστον 5μελής, περιλαμβανομένου και του Υπεύθυνου για το 

ΣΥΝΟΛΟ του έργου.  

Προτάσεις που δεν θα περιλαμβάνουν στην ομάδα έργου στελέχη που να καλύπτουν τα παραπάνω 

ελάχιστα προσόντα θα απορρίπτονται. 

Για την απόδειξη αυτής της προϋπόθεσης οι υποψήφιοι υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού τα 

παρακάτω οριζόμενα στοιχεία και δικαιολογητικά: 

i. Πίνακα στελεχών της Ομάδας Έργου. Ο Πίνακας θα πρέπει να έχει την παρακάτω μορφή και να 

συμπληρωθεί για κάθε ένα από τα μέλη της Ομάδας Έργου: 

 
Πίνακας στελεχών της Ομάδας έργου 
 

Ονοματεπώ-
νυμο 

Στελέχους 

Θέση 
στην 
Ομάδα 
Έργου 

Επαγγελματι-
κή 

δραστηριότη-
τα/ διάρκεια 
σε μήνες 

Τεκμηρίωση 
επαγγελματι

-κής 
δραστηριότη

-τας 

Επαγγελματική 
εμπειρία συναφής με 
το αντικείμενο/ 
διάρκεια σε μήνες 

Τεκμηρίω-
ση 

επαγγελματι
-κής 

εμπειρίας 
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ii. Αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα, σύμφωνα με το Υπόδειγμα του Μέρους Γ των προτεινόμενων 

στελεχών (μόνιμων και εξωτερικών συνεργατών στην ομάδα έργου) και Υπεύθυνες Δηλώσεις αυτών, 

που θα βεβαιώνουν την ακρίβεια όσων αναφέρονται στο βιογραφικό τους, τα οποία επιβάλλεται να 

υποβληθούν σε παράρτημα και από τα οποία μεταξύ άλλων θα φαίνεται και η εμπειρία τους από την 

ενασχόλησή τους σε σχετικά θέματα. 

 iii. Επικυρωμένους Τίτλους Σπουδών, αντίγραφα Συμβάσεων και επικυρωμένες Βεβαιώσεις εργοδοτών/ 

αποδεκτών  των υπηρεσιών τόσο για τη συνολική όσο και για την ειδική επαγγελματική εμπειρία. Σε 

περίπτωση που δεν είναι δυνατή η προσκόμιση των βεβαιώσεων, προσκομίζεται σχετική υπεύθυνη 

δήλωση του μέλους της Ομάδας Έργου. 

iv. Όσα στελέχη της Ομάδας Έργου του Προσφέροντος δεν αποτελούν μόνιμα στελέχη του (δηλ. δεν 

αποτελούν υπαλλήλους του), πρέπει να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση ότι υπάρχει συμφωνία 

συνεργασίας κατά τη διάρκεια του Έργου με τον Προσφέροντα και δέχονται τους όρους του παρόντος 

διαγωνισμού. 

Εάν σε κάποια χώρα συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή 

πιστοποιητικά ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω περιπτώσεις τα παραπάνω αντικαθίστανται από ένορκη 

βεβαίωση του υποψηφίου που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή 

αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας εγκατάστασης με τις ίδιες προϋποθέσεις χρονικής 

ισχύος που τίθενται για το αντίστοιχο πιστοποιητικό ή έγγραφο ανωτέρω. Στην ένορκη βεβαίωση θα 

δηλώνεται καταρχήν η αδυναμία έκδοσης των σχετικών δικαιολογητικών στη συγκεκριμένη χώρα ή η 

αδυναμία αυτών να καλύψουν τις απαιτήσεις της Διακήρυξης. Σε χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη 

βεβαίωση, αυτή δύναται να αντικατασταθεί από υπεύθυνη δήλωση ή ισοδύναμο έγγραφο για αλλοδαπά 

φυσικά ή νομικά πρόσωπα ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής Αρχής ή συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 

επαγγελματικού οργανισμού. Αν διαπιστωθεί με οποιοδήποτε τρόπο ότι στην εν λόγω χώρα εκδίδονται 

τα παραπάνω πιστοποιητικά τότε ο διαγωνιζόμενος αποκλείεται από το διαγωνισμό. 

 

ΑΡΘΡΟ 13.  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

 
1. Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού μαζί με την προσφορά τους 

στον υποφάκελο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», τα παρακάτω οριζόμενα  δικαιολογητικά, τα οποία πρέπει 

να είναι σε ισχύ κατά την ημέρα λήξης της προθεσμίας κατάθεσης των προσφορών. Τα παραπάνω 

πρέπει να καταγραφούν σε Πίνακα Δικαιολογητικών ο οποίος επισυνάπτεται στον παραπάνω 

Υποφάκελο, ακολουθώντας τη σειρά της παρούσας παραγράφου. 
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Δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί εκτός Ελλάδας θα συνοδεύονται επί ποινή αποκλεισμού από 

επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα. 

2. Δικαιολογητικά συμμετοχής κατά περίπτωση: 

(α)  Έλληνες και Αλλοδαποί πολίτες 

I. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής  στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με τα οριζόμενα  στην παρούσα και 

στο σχετικό υπόδειγμα, η οποία απευθύνεται προς την Αναθέτουσα Αρχή, ποσού ίσου με το 5% του 

προϋπολογισμού του Έργου παροχής των υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, δηλ. ποσού 

είκοσι μίας χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (21.500 €).  

II. Υπεύθυνη δήλωση με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία  

1. Θα αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού 

2. Θα δηλώνεται ότι μέχρι την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς τους: 

Α. Δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στο 

άρθρο 11 παρ. 1,4 και 5 

Β. Δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στο άρθρο 11 παρ. 2 και 3  καταστάσεις 

Γ. Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές τους 

υποχρεώσεις 

Δ. Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο, επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο υπό τους όρους 

που προβλέπονται στη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασής τους, που  τους νομιμοποιεί για τη 

ζητούμενη παροχή υπηρεσιών 

3. Θα αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των 

δικαιολογητικών, που αναφέρονται στο άρθρο 14 της παρούσας σύμφωνα με τους όρους και τις 

προϋποθέσεις αυτού. 

III. Υπεύθυνη δήλωση  με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται ότι ο υποψήφιος 

πληροί τις προϋποθέσεις τεχνικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, που ορίζονται στο άρθρο 12 

της παρούσας και αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει τα σε αυτό αναφερόμενα 

δικαιολογητικά σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 14 της παρούσας. 

IV. Εφόσον η προσφορά δεν υπογράφεται από τον υποψήφιο ή νόμιμο εκπρόσωπο του απαιτείται 

συμβολαιογραφικό έγγραφο εκπροσώπησης. 

V. Αν η κατάθεση και η παράσταση κατά την αποσφράγιση των προσφορών δε γίνεται από τον 

υποψήφιο απαιτείται, εξουσιοδότηση προς τον καταθέτοντα ή τον παριστάμενο από τον υποψήφιο ή 

νόμιμο εκπρόσωπο του. 
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(β) Νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά 

I. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής  στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με τα οριζόμενα  στην παρούσα και 

στο σχετικό υπόδειγμα, η οποία απευθύνεται προς την Αναθέτουσα Αρχή, ποσού ίσου με το 5% του 

προϋπολογισμού του Έργου παροχής των υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, δηλ. ποσού 

είκοσι μίας χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (21.500 €). Η  εγγυητική επιστολή συμμετοχής πρέπει να 

ισχύει επί τουλάχιστον 60 ημέρες μετά την λήξη ισχύος των προσφορών. 

II. Υπεύθυνη δήλωση  με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία  

1. Θα αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού 

     2. Θα δηλώνεται ότι μέχρι την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς τους 

Α. Δεν έχει καταδικαστεί ο/οι νόμιμος/-οι εκπρόσωπος/-οι του υποψηφίου με αμετάκλητη απόφαση 

για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στο άρθρο 11 παρ. 1, 4 και 5. Ειδικά, προκειμένου για 

ημεδαπά νομικά πρόσωπα για τους Ομόρρυθμους εταίρους και διαχειριστές των Ο.Ε. και Ε.Ε. καθώς 

και των αστικών εταιρειών, για τους  Διαχειριστές Ε.Π.Ε. και για τον  Πρόεδρο και Διευθύνοντα 

Σύμβουλο για Α.Ε. Προκειμένου για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα, ότι δεν συντρέχει για το νόμιμο  

εκπρόσωπό τους.  

Β. Δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στο άρθρο 11 παρ.  2 και 3  καταστάσεις 

Γ. Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερα ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές τους 

υποχρεώσεις 

Δ. Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο, επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο υπό τους όρους 

που προβλέπονται στη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασής τους, που  τους νομιμοποιεί για τη 

ζητούμενη παροχή υπηρεσιών 

3. Θα αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των 

δικαιολογητικών, που αναφέρονται στο άρθρο 14 της παρούσας σύμφωνα με τους όρους και τις 

προϋποθέσεις αυτού. 

III. Υπεύθυνη δήλωση  με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται ότι ο υποψήφιος 

πληροί τις προϋποθέσεις τεχνικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, που ορίζονται στο άρθρο 12 

της παρούσας και αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει τα σε αυτό αναφερόμενα 

δικαιολογητικά σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 14 της παρούσας. 

IV. Τα έγγραφα σύστασης της εταιρείας καθώς και καταστατικό επικαιροποιημένο όπως 

ισχύουν κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού,  νομίμως επικυρωμένα 
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V. Tα έγγραφα εκπροσώπησης της εταιρείας καθώς και απόφαση του Δ.Σ.  ή αρμόδιου οργάνου 

για ι) συμμετοχή στο Διαγωνισμό σύμφωνα με τους όρους αυτού, ιι) ορισμό του νομίμου 

εκπροσώπου για την υπογραφή των δικαιολογητικών, της Προσφοράς και την εκπροσώπηση του 

νομικού προσώπου σε όλα τα στάδια του διαγωνισμού, έως την υπογραφή της Σύμβασης. 

VI. Εφόσον η προσφορά δεν υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του υποψήφιου απαιτείται 

συμβολαιογραφικό έγγραφο εκπροσώπησης.  

VII. Αν η κατάθεση και η παράσταση κατά την αποσφράγιση των προσφορών δε γίνεται από το 

νόμιμο εκπρόσωπο του υποψηφίου απαιτείται, εξουσιοδότηση προς τον καταθέτοντα ή τον 

παριστάμενο από το νόμιμο εκπρόσωπο του υποψηφίου αναδόχου. 

 

(γ) Συνεταιρισμοί 

I. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής  στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με τα οριζόμενα  στην παρούσα και 

στο σχετικό υπόδειγμα, η οποία απευθύνεται προς την Αναθέτουσα Αρχή, ποσού ίσου με το 5% του 

προϋπολογισμού του Έργου παροχής των υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, δηλ. ποσού 

είκοσι μίας χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (21.500 €). Η  εγγυητική επιστολή συμμετοχής πρέπει να 

ισχύει επί τουλάχιστον 30 ημέρες μετά την λήξη ισχύος των προσφορών. 

II. Υπεύθυνη δήλωση με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία  

1. Θα αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού 

2. Θα δηλώνεται ότι μέχρι την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς τους: 

Α. Δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου για 

κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στο άρθρο 11 παρ. 1, 4 και 5.  

Β. Δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στο άρθρο 11 παρ.  2 και 3  καταστάσεις 

Γ. Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές τους 

υποχρεώσεις 

Δ. Λειτουργούν νόμιμα 

3. Θα αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των 

δικαιολογητικών, που αναφέρονται στο άρθρο 14 της παρούσας σύμφωνα με τους όρους και τις 

προϋποθέσεις αυτού. 

III. Υπεύθυνη δήλωση  με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται ότι ο υποψήφιος 

πληροί τις προϋποθέσεις τεχνικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, που ορίζονται στο άρθρο 12 

της παρούσας και αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει τα σε αυτό αναφερόμενα 

δικαιολογητικά σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 14 της παρούσας. 
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IV. Εφόσον η προσφορά δεν υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του υποψήφιου απαιτείται 

συμβολαιογραφικό έγγραφο εκπροσώπησης.  

V. Αν η κατάθεση και η παράσταση κατά την αποσφράγιση των προσφορών δε γίνεται από το νόμιμο 

εκπρόσωπο του υποψηφίου απαιτείται, εξουσιοδότηση προς τον καταθέτοντα ή τον παριστάμενο από 

το νόμιμο εκπρόσωπο του υποψηφίου αναδόχου. 

 

(δ) Κοινοπραξίες ή ενώσεις Υποψηφίων 

I. Οι κοινοπραξίες ή οι ενώσεις θα πρέπει να καταθέσουν τα δικαιολογητικά των εδαφίων (α) και (β) 

της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου κατά περίπτωση καθώς και τα αναφερόμενα παρακάτω, 

για κάθε μέλος της ένωσης ή της κοινοπραξίας. Το ανωτέρω  αναφερόμενο ποσό της εγγυητικής  

επιστολής συμμετοχής μπορεί να καλύπτεται είτε με μία είτε με το άθροισμα περισσοτέρων 

εγγυητικών επιστολών των συμμετεχόντων στην κοινοπραξία ή ένωση. 

Κάθε μία όμως από αυτές πρέπει να αναφέρει ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των συμμετεχόντων 

στην ένωση ή κοινοπραξία από τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό. 

II. Πρακτικό Απόφασης του διοικούντος οργάνου του νομικού προσώπου/μέλους της 

ένωσης/κοινοπραξίας, με το οποίο εγκρίνεται η σύμπραξη με τις λοιπές εταιρείες, μέλη της Ένωσης/ 

κοινοπραξίας. 

III. Συμφωνητικό συνεργασίας των συμμετεχόντων με το οποίο δηλώνουν από κοινού ότι 

αναλαμβάνουν αλληλεγγύως και εις ολόκληρον την ευθύνη από τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό 

και την ευθύνη για την πραγματοποίηση του Έργου και με το οποίο ορίζεται ο εκπρόσωπος της 

ένωσης ή της κοινοπραξίας και αναφέρεται το ποσοστό συμμετοχής κάθε μέλους της 

ένωσης/κοινοπραξίας σε αυτή. 

IV. Η ένωση ή η κοινοπραξία υποψηφίων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 

υποχρεωτικά είτε από όλους τους συμμετέχοντες που αποτελούν την ένωση ή την κοινοπραξία είτε 

από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. 

V. Συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο για τον ορισμό του εκπροσώπου και δήλωση αποδοχής του 

εκπροσώπου της Κοινοπραξίας για τον ορισμό του. 

VI. Αν η κατάθεση και η παράσταση κατά την αποσφράγιση των προσφορών δε γίνεται από το 

νόμιμο εκπρόσωπο του υποψηφίου απαιτείται, εξουσιοδότηση προς τον καταθέτοντα ή τον 

παριστάμενο από το νόμιμο εκπρόσωπο του υποψηφίου αναδόχου. 

Σε χώρες όπου δεν προβλέπεται υπεύθυνη δήλωση, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί από ένορκη 

βεβαίωση ή ισοδύναμο έγγραφο για αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα ενώπιον δικαστικής ή 

διοικητικής Αρχής ή συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού, βεβαιουμένου, σε 
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κάθε περίπτωση, του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια δικαστική ή διοικητική 

Αρχή ή συμβολαιογράφο 

Σε περίπτωση μη υποβολής οποιουδήποτε από τα έγγραφα του παρόντος άρθρου της Διακήρυξης, η 

Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη 

 

ΑΡΘΡΟ 14. ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΑΝΑΔΟΧΟ 

 
1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο υποψήφιος, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση 

(υποψήφιος Ανάδοχος) εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 

έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, οφείλει να υποβάλει σε σφραγισμένο φάκελο τα εξής έγγραφα και 

δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τα οριζόμενα στο οικείο άρθρο της 

παρούσας:  

α. Οι Έλληνες πολίτες: 

 (1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της 

ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη 

δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ 60/2007,  για 

κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους 

δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της 

πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 

 (2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν 

από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε 

πτώχευση και επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή πτωχευτικού συμβιβασμού. 

 (3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι 

κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που 

αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές 

υποχρεώσεις τους. 

Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων (2) 

και (3) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία 

και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

 (4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ` 

αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι 

εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.  

(5) Τα δικαιολογητικά απόδειξης της τεχνικής και χρηματοικονομικής επάρκειας, που ορίζονται στο   

άρθρο 12 της παρούσας 
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 β. Οι αλλοδαποί: 

 (1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής 

της χώρας εγκατάστασης τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως 

άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη 

δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ 

60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της 

επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της 

εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 

(2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν 

από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε  

πτώχευση και επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή πτωχευτικού συμβιβασμού. 

 (3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι 

κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που 

αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές 

υποχρεώσεις τους. 

(4) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, από το οποίο να προκύπτει ότι 

ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές  

οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν 

εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

(5) Τα δικαιολογητικά απόδειξης της τεχνικής και χρηματοικονομικής επάρκειας, που ορίζονται στο 

άρθρο 12 της παρούσας 

 γ. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά: 

 (1) Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων των εδαφίων α και β της παρ. 1 του παρόντος, 

αντίστοιχα. 

 (2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, 

πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης της παρ. 1, από το οποίο να προκύπτει ότι 

δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες 

καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό άλλες ανάλογες 

καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). 

(3) Ειδικότερα, τα νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους νομίμους εκπροσώπους τους, 

ήτοι για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες 

εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή  
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δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την 

κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα 

δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του 

άρθρου 43 του π. δ 60/2007,  για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την 

άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της 

απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 

(4) Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης, 

εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής 

Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο 

διαγωνισμό Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια` και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920, όπως  

εκάστοτε ισχύει.  

Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε.και Ε.Ε.) το 

πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της 

συμμετέχουσας στον διαγωνισμό επιχείρησης. 

 

δ. Οι Συνεταιρισμοί: 

 (1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της 

ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της 

χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν 

έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του  

άρθρου 43 του π. δ 60/2007,  για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την 

άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της 

απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 

 (2) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2), (3) και (5) του εδ. α της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, 

εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και των περιπτώσεων (2), (3) και (5) του εδ. β της παρ. 

1 του παρόντος άρθρου εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς. 

 (3) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 

ε. Οι Ενώσεις Υποψηφίων και οι Κοινοπραξίες  που υποβάλλουν κοινή προσφορά:  

1. Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε υποψήφιο που συμμετέχει στην Ένωση ή 

για κάθε μέλος της κοινοπραξίας 

2. Τυχόν συμπληρώσεις ή/και διευκρινίσεις δε θα πρέπει να τροποποιούν ουσιωδώς τους όρους της 

παρούσας. 
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3. Σε περίπτωση που υποβάλλονται αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών, αυτά θα πρέπει να 

εκδίδονται από τα κατά νόμο αρμόδια πρόσωπα, τα οποία θα βεβαιώνουν επ’ αυτών ότι είναι 

ακριβή αντίγραφα από το πρωτότυπο 

4. Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού θα απαιτεί τη συμπλήρωση/ διευκρίνιση των 

δικαιολογητικών επί τη βάσει της αρχής της ίσης μεταχείρισης. 

 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
ΑΡΘΡΟ 15.  ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
1. Οι προσφορές υποβάλλονται, επί ποινή αποκλεισμού, στην ελληνική γλώσσα. Πιστοποιητικά 

αλλοδαπών αρχών γίνονται δεκτά, εφόσον συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική 

γλώσσα. Σε περίπτωση διαφωνίας υπερισχύει η επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. 

Πιστοποιητικά αλλοδαπών αρχών γίνονται δεκτά, εφόσον συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση 

στην ελληνική γλώσσα 

2. Οι προσφορές είναι δακτυλογραφημένες και δεν φέρουν σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ. Αν 

υπάρχουν διορθώσεις, κλπ. θα πρέπει να είναι μονογραμμένες από τον υποψήφιο, η δε αρμόδια 

Επιτροπή του διαγωνισμού, κατά τον έλεγχο θα μονογράψει τις διορθώσεις, κλπ. και γενικά θα 

επιβεβαιώνει ότι έγιναν πριν από την αποσφράγιση της προσφοράς. 

 
ΑΡΘΡΟ 16.  ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό για 180 ημέρες από την 

επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Προσφορές που αναφέρουν χρόνο 

ισχύος μικρότερο των 180 ημερών απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

2. Η ισχύς της προσφοράς παρατείνεται εφόσον τούτο ζητηθεί εγγράφως από την Αναθέτουσα Αρχή 

τουλάχιστον δεκαπέντε ημέρες (15) πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό 

διάστημα μέχρι 180 ημερών. 

3. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 

αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται εκτός αν η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει 

αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον οπότε οι 

συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την ισχύ της προσφοράς 

τους εφόσον τους ζητηθεί παράταση της προσφοράς τους πριν από την πάροδο του παραπάνω 

ανώτατου ορίου είτε όχι.  
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Στην τελευταία περίπτωση ο διαγωνισμός συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους. 

4. Ανακοίνωση επιλογής Αναδόχου μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, 

δεσμεύει όμως τον προσφέροντα μόνο εφόσον αυτός το αποδεχθεί. Σε περίπτωση άρνησης του 

επιλεγέντος η ανάθεση γίνεται στο δεύτερο κατά σειρά επιλογής, ο οποίος ερωτάται κατά τον ίδιο 

τρόπο, και ούτω καθεξής. 

 
ΑΡΘΡΟ 17.  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

 
1. Η προσφορά των υποψηφίων στο διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να 

συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε 

ΕΥΡΩ (€) ποσοστό 5% του προϋπολογισμού του Έργου, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος 

ΦΠΑ, δηλαδή ποσού είκοσι μίας χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (21.500 €). 

2. Οι Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής, καθώς και όσες άλλες Εγγυητικές Επιστολές αναφέρονται 

στην παρούσα Διακήρυξη εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που 

λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του 

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) που έχουν υπογράψει ευρωπαϊκές συμφωνίες ή Συμφωνία 

Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 

2513/1997 και έχουν, σύμφωνα με την νομοθεσία των κρατών αυτών, αυτό το δικαίωμα. 

3. Εγγυητικές Επιστολές που εκδίδονται εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από 

επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

4. Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής πρέπει απαραίτητα να είναι σύμφωνη με το επισυναπτόμενο 

στην παρούσα υπόδειγμα και να περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού τα κάτωθι στοιχεία: 

 Την ημερομηνία έκδοσης 

 Τον εκδότη 

 Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται (το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου  με την 

επωνυμία «...................» 

 Το αντικείμενο του Διαγωνισμού (Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός «.............................»), τον 

αριθμό της Διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. 

 Τον αριθμό της εγγύησης 

 Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση 

 Την πλήρη επωνυμία, και προκειμένου για νομικά πρόσωπα την πλήρη επωνυμία όπως ορίζεται 

στο Καταστατικό, και τη διεύθυνση του προσφέροντος, υπέρ του οποίου δίδεται η εγγύηση. 
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 Τη χρονική ισχύ της (Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί δύο τουλάχιστον  μήνες μετά 

τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη). 

 Τους όρους ότι: 

- η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της 

διζήσεως, 

-  το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της Αναθέτουσας Αρχής και θα καταβληθεί ολικά ή 

μερικά μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εντός τριών (3) ημερών, 

-  σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο  τέλος 

χαρτοσήμου, 

- Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα 

από έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της 

εγγύησης  

 Σε περίπτωση ένωσης / κοινοπραξίας πρέπει να αναφέρει ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των  

μελών της ένωσης/κοινοπραξίας από την συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό 

5. Σε περίπτωση που ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδείς ή ανακριβείς υπεύθυνες δηλώσεις της παρ. 2 του 

άρθρου 13 της παρούσας ή ο υπόχρεος προς τούτο υποψήφιος δεν προσκομίσει εγκαίρως και 

προσηκόντως κατά το στάδιο πριν από την  κατακύρωση ένα η περισσότερα από τα έγγραφα και 

δικαιολογητικά  του άρθρου 14 της παρούσας καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής 

του. Επίσης καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του υποψηφίου εφόσον από τα 

υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν πληρούνται οι στην παρούσα διακήρυξη 

καθοριζόμενες προϋποθέσεις τεχνικής και χρηματοοικονομικής  επάρκειας. 

6. Επίσης, σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος  αρνηθεί να υπογράψει εμπροθέσμως τη Σύμβαση 

ή να καταθέσει κατά την  υπογραφή της Σύμβασης Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, 

κηρύσσεται έκπτωτος, οπότε η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής καταπίπτει υπέρ της  Αναθέτουσας 

Αρχής, μετά την έκδοση σχετικής απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής. 

7. Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ δύο (2) τουλάχιστον μήνες μετά το 

χρόνο λήξης της ισχύος της προσφοράς.  Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής επιστρέφεται σ' αυτόν 

μεν που κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός μετά την κατάθεση της Εγγυητικής Επιστολής Καλής 

Εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5) μέρες από την υπογραφή της σύμβασης, στους δε λοιπούς 

υποψηφίους μέσα σε πέντε (5)  ημέρες από την ημερομηνία της οριστικής ανακοίνωσης της 

κατακύρωσης. Στην περίπτωση απόρριψης της προσφοράς η εγγυητική επιστρέφεται εφόσον δεν έχει 

ασκηθεί ένδικο μέσο ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ένδικων μέσων ή παραίτησης 

από αυτά. 
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8. Ο Υποψήφιος  στον οποίο θα γίνει κατακύρωση και  εφόσον απαιτείται και του ζητηθεί από την 

Αναθέτουσα Αρχή, είναι υποχρεωμένος να παρατείνει την ισχύ της Εγγυητικής Επιστολής 

Συμμετοχής για όσο διάστημα διαρκεί η διαδικασία κατάρτισης της Σύμβασης.  

9. Για την εγγυητική επιστολή συμμετοχής ισχύουν τα προβλεπόμενα από το άρθρο 25 του ΠΔ 118  / 

2007. 

 

ΑΡΘΡΟ 18. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ-ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ  

 
1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει, κατά την υπογραφή της σύμβασης  ως εγγύηση για την 

τήρηση των όρων της, Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, με διάρκεια τουλάχιστον έξι (6) 

μήνες μετά την ημερομηνία οριστικής παραλαβής του Έργου, που ορίζεται στη διακήρυξη, ποσού 

ίσου με το 10 % της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής 

Εκτέλεσης πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα της Διακήρυξης. 

2. Η Εγγυητική  Επιστολή  Καλής  Εκτέλεσης επιστρέφεται με εντολή της Αναθέτουσας Αρχής προς 

το ίδρυμα που την εξέδωσε, μετά την οριστική παραλαβή του Έργου, και εφόσον εκκαθαριστούν 

τυχόν υποχρεώσεις εκ μέρους του Αναδόχου έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, εκτός εάν παραταθεί  

για περαιτέρω χρονικό διάστημα, σύμφωνα με όσα θα ορίζονται στο σχετικό άρθρο της σύμβασης.  

3. Μετά την υπογραφή της σύμβασης, ο Ανάδοχος μπορεί να λάβει προκαταβολή, η οποία δεν θα 

υπερβαίνει το 30%  του συμβατικού τιμήματος, καταθέτοντας ταυτόχρονα ισόποση εγγυητική 

επιστολή προκαταβολής. Στην περίπτωση Ενωσης ή Κονοπραξίας, η εγγυητική επιστολή θα 

προβλέπει ρητά ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλως των μελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας. 

4. Για τις Εγγυητικές Επιστολές Καλής Εκτέλεσης και Προκαταβολής έχει εφαρμογή το άρθρο 25 του 

Π.Δ. 118 / 2007. 

 
ΑΡΘΡΟ 19.  ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
1. Οι προσφορές υποβάλλονται σε δύο (2) αντίγραφα  μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος φέρει 

τις ενδείξεις, που αναφέρονται παρακάτω. Ο κυρίως σφραγισμένος φάκελος κάθε προσφοράς 

περιλαμβάνει τους ακόλουθους τρεις (3) σφραγισμένους επιμέρους φακέλους («υποφακέλους»): 

Α) Υποφάκελος, που πρέπει να φέρει την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ»και που περιέχει τα 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ, τα οποία περιγράφονται αναλυτικά στο Άρθρο 13 της παρούσας Διακήρυξης 

σε ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και ένα ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
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Β) Υποφάκελος, που πρέπει να φέρει την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και που περιέχει το 

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και ένα ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ, τα περιεχόμενα των οποίων περιγράφονται αναλυτικά στο 

Μέρος Β΄ της παρούσας Διακήρυξης. Στο ένα από τα δύο παραπάνω  και σε κάθε σελίδα του, θα  

αναγράφεται η λέξη "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ", και αυτό θα είναι το επικρατέστερο του άλλου αντιτύπου σε 

περίπτωση  ασυμφωνίας. Όλες οι σελίδες του ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ θα πρέπει να  είναι 

μονογραμμένες από τον νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντα και να έχουν συνεχή αρίθμηση.  

Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς για το έργο δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου 

όγκου, να τοποθετηθούν στον Υποφάκελο Τεχνικής Προσφοράς, τότε αυτά συσκευάζονται 

καταλλήλως και συνοδεύουν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» 

και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου 

Γ) Υποφάκελος, που πρέπει να φέρει την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ο οποίος, επί 

ποινή αποκλεισμού είναι χωριστός και σφραγισμένος, και περιέχει το ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και ένα 

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ, τα περιεχόμενα των οποίων περιγράφονται αναλυτικά στο Μέρος Γ΄ της παρούσας 

Διακήρυξης. Στο ένα από τα δύο παραπάνω  και σε κάθε σελίδα του, θα αναγράφεται η λέξη 

"ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ", και αυτό θα είναι το επικρατέστερο του άλλου αντιτύπου σε περίπτωση  

ασυμφωνίας. Όλες οι σελίδες του ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ θα πρέπει να  είναι μονογραμμένες από τον 

νόμιμο εκπρόσωπο του υποψηφίου και να έχουν συνεχή αρίθμηση. 

Η αρίθμηση πρέπει να είναι αυτοτελής για κάθε Υποφάκελο.  

2. Οι προσφορές (Υποφάκελος Τεχνικής και Οικονομικής) υποβάλλονται επί ποινή αποκλεισμού και 

σε ηλεκτρονική μορφή (CD/DVD μη επανεγράψιμο), εκτός των τεχνικών φυλλαδίων. Το 

CD/DVD της Τεχνική Προσφοράς του αναδόχου θα περιλαμβάνεται στον αντίστοιχο φάκελο της 

Τεχνικής Προσφοράς και το CD/DVD της Οικονομικής Προσφοράς του αναδόχου θα 

περιλαμβάνεται στον αντίστοιχο φάκελο της Οικονομικής Προσφοράς. Το CD/DVD της Τεχνικής 

Προσφοράς επί ποινή αποκλεισμού δεν πρέπει να περιέχει την οικονομική προσφορά του 

αναδόχου ή στοιχεία της.  

3. Ο κυρίως φάκελος πρέπει απαραίτητα να φέρει την επωνυμία, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, 

αριθμό τηλεμοιοτυπίας (fax) και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) του υποψηφίου καθώς επίσης και 

τις παρακάτω ενδείξεις. 
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ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τον ανοικτό , διεθνή διαγωνισμό 

«Υλοποίηση ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ και ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ της 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ και της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ»  

 

Αναθέτουσα Αρχή : Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.  

Ημερομηνία Διαγωνισμού : 21 / 06 / 2011 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΕΑΣ : …………………… 

 

Να μην ανοιχτεί από την Ταχυδρομική Υπηρεσία ή το Πρωτόκολλο της ΠΕΤΑ 

 
 
4. Στις περιπτώσεις κοινοπραξιών ή ενώσεων θα αναγράφονται οι επωνυμίες των μελών τους και τα 

στοιχεία (επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός τηλεμοιοτυπίας (fax) και ηλεκτρονική 

διεύθυνση (e-mail) του εκπροσώπου τους. 

5. Δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι οποίοι είναι δυνατόν να αποσφραγισθούν 

και να επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη. 

6. Ο κυρίως φάκελος κάθε προσφοράς συνοδεύεται από επιστολή, στην οποία θα πρέπει να 

αναφέρεται η εταιρεία ή ένωση ή κοινοπραξία εταιρειών που υποβάλλει την προσφορά. Όλοι οι 

επιμέρους φάκελοι θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

7. Προσφορές, που κατά την κρίση της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού είναι ελλιπείς, υπό 

αίρεση ή θα συνδυάζονται με προϋποθέσεις άσχετες με τους σκοπούς του παρόντος διαγωνισμού, δε 

θα ληφθούν υπόψη. 

8. Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο των προσφορών χρησιμοποιούνται συντομογραφίες 

(abbreviations), για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τους 

προσφέροντες, σε ιδιαίτερο πίνακα, συνοδευτικό των προσφορών, να αναφέρουν τις 

συντομογραφίες αυτές με την εξήγηση της έννοιας τους 

9. Οι απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα της διακήρυξης πρέπει να είναι σαφείς. Δεν επιτρέπονται 

ασαφείς απαντήσεις της μορφής «ελήφθη υπόψη» (NOTED), συμφωνούμε και αποδεχόμεθα 

(COMPLIED) κτλ. Προσφορά με γενικές και ασαφείς απαντήσεις θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη 
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ΑΡΘΡΟ 20.  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
1. Η διεξαγωγή του διαγωνισμού και η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή 

Διενέργειας του Διαγωνισμού (εφεξής «η Επιτροπή»). Η εξέταση των τυχόν ενστάσεων θα  

διενεργηθεί από την Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων, που θα οριστεί από την Αναθέτουσα 

Αρχή και θα αποτελείται από διαφορετικά μέλη από την Επιτροπή Διαγωνισμού. Η Επιτροπή 

Αξιολόγησης Ενστάσεων εισηγείται επί των ενστάσεων στο αρμόδιο αποφασίζον όργανο της 

Αναθέτουσας Αρχής. Η  απόφαση επιλογής του αναδόχου θα ληφθεί από το ΔΣ της Αναθέτουσας 

Αρχής. 

2. Η διαδικασία αξιολόγησης πραγματοποιείται σε  δύο στάδια: 

 Αποσφράγιση και έλεγχος κυρίως φακέλου προσφοράς -  Αποσφράγιση και έλεγχος φακέλου 

«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» και αποσφράγιση και αξιολόγηση φακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

 Αποσφράγιση και αξιολόγηση φακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», - τελική βαθμολόγηση - 

επιλογή αναδόχου. 

3. Σε περίπτωση σπουδαίου κωλύματος, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να αναβάλει τη διαδικασία 

αποσφράγισης των προσφορών σε νέα  ημέρα και ώρα που θα ορίσει ενημερώνοντας εγγράφως 

και εγκαίρως όλους του υποψηφίους προς τούτο 

 
 
ΑΡΘΡΟ 21. ΣΤΑΔΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Τα στάδια ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών έχουν, αναλυτικότερα, ως εξής: 

1. Αποσφράγιση και έλεγχος κυρίως φακέλου προσφοράς – Αποσφράγιση υποφακέλων  

δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών και μονογραφή δικαιολογητικών  

1.1. Η αποσφράγιση των κυρίως φακέλων των προσφορών γίνεται σε ανοικτή συνεδρίαση της 

Επιτροπής, την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και μία (1) ώρα μετά τη λήξη 

υποβολής των προσφορών, στην οποία μπορούν να παρίστανται όλοι όσοι έχουν υποβάλει 

προσφορά, αυτοπροσώπως ή δια του νομίμου εκπροσώπου τους ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο 

πρόσωπο.  

1.2. Η αποσφράγιση ολοκληρώνεται την ίδια ημέρα και αν δεν επαρκέσει ο χρόνος σε επόμενη 

συνεδρίαση της Επιτροπής, με την εξής διαδικασία:  

     Α. Η Επιτροπή  αριθμεί, μονογράφει και αποσφραγίζει τους κυρίως φακέλους των  προσφορών 

και ελέγχει αν υπάρχουν, σε κάθε κυρίως φάκελο, τρεις σφραγισμένοι υποφάκελοι με την ένδειξη 

«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», τους 

οποίους αριθμεί με τον ίδιο αριθμό  (του κυρίου φακέλου προσφοράς) και μονογράφει.  



Ευ ρωπα ϊ κ ή  Έν ωση  

 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 

                                                                                                                                         

 
- 44 - 

 

 

 

Β. Κατά την ίδια συνεδρίαση, η Επιτροπή αποσφραγίζει τους υποφακέλους με την ένδειξη 

«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» και «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», μονογράφει τα δικαιολογητικά και 

καταγράφει στο πρακτικό της τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτούς. Κατά την αποσφράγιση των 

προσφορών η Επιτροπή δεν είναι υποχρεωμένη να ελέγχει τη συμμόρφωση των διαγωνιζόμενων,  

        δηλαδή των προσφορών τους, προς τους όρους της Διακήρυξης. 

2. Έλεγχος δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών 

 . Στις επόμενες κλειστές συνεδριάσεις της η Επιτροπή εξετάζει τα στοιχεία των παραπάνω 

υποφακέλων προβαίνοντας κατ΄ αρχήν σε λεπτομερή έλεγχο των δικαιολογητικών του άρθρου 13 

της παρούσας. Η Επιτροπή συντάσσει Πρακτικό με το οποίο εισηγείται τον αποκλεισμό από τα 

επόμενα στάδια αξιολόγησης των διαγωνιζομένων που έχουν υποβάλει ελλιπή στοιχεία ή των 

οποίων τα υποβληθέντα στοιχεία δεν ικανοποιούν τους σχετικούς όρους της παρούσας Διακήρυξης. 

Η Επιτροπή μπορεί κατά τη διάρκεια του σταδίου αυτού να ζητήσει διευκρινίσεις/συμπληρώσεις 

από τους διαγωνιζομένους επί των υποβληθέντων εγγράφων και δικαιολογητικών του άρ. 13.  

2.2. Μετά την ολοκλήρωση αξιολόγησης των υποφακέλων «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», η Επιτροπή  

προβαίνει σε αξιολόγηση των  τεχνικών προσφορών των υποψηφίων, που έχουν προσκομίσει 

προσηκόντως τα παραπάνω δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα κριτήρια και τον τύπο αξιολόγησης που 

αναλύονται στο Μέρος Β΄ της παρούσας Διακήρυξης. Κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης της 

Τεχνικής Προσφοράς, η Επιτροπή δύναται να καλέσει εγγράφως (με τηλεομοιοτυπία (fax) κάθε ένα 

από τους υποψηφίους που συμμετέχει σε αυτό το στάδιο να παρουσιάσει προφορικά την Τεχνική 

του Προσφορά και να απαντήσει σε τυχόν ερωτήσεις των μελών της. Μετά τη μελέτη των τεχνικών 

προσφορών και της κατά τα ανωτέρω προφορικής παρουσίασης, κάθε μέλος της Επιτροπής 

αξιολογεί και βαθμολογεί σε ειδικό φύλλο κάθε τεχνική προσφορά, το υπογράφει και το παραδίδει 

στον Πρόεδρο της Επιτροπής. Για να ολοκληρώσει το έργο της, η Επιτροπή μπορεί να επικοινωνεί 

γραπτά με τους υποψηφίους και να θέτει διευκρινιστικές ερωτήσεις, οι οποίες δε θα τροποποιούν 

ουσιωδώς τις προσφορές και η Επιτροπή θα αντιμετωπίζει με γνώμονα την αρχή της ίσης 

μεταχείρισης όλους τους προσφέροντες.  

Διευκρινίσεις που δίδονται αυτοβούλως από τους συμμετέχοντες οποτεδήποτε μετά τη λήξη της 

προθεσμίας υποβολής των προσφορών τους δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. Σε καμία 

περίπτωση οι υποψήφιοι δεν επιτρέπεται να μεταβάλουν την προσφορά τους ή να καταθέσουν 

αντιπροσφορά. Τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι 

απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη.  
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Τυχόν εμφάνιση τιμών που οδηγούν στην αποκάλυψη της «Οικονομικής Προσφοράς» σε οιοδήποτε 

σημείο της «Τεχνικής Προσφοράς» αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς. 

 . Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, συντάσσεται σχετικό Πρακτικό της Επιτροπής, στο 

οποίο περιλαμβάνεται, όπως αναλυτικά ορίζεται παρακάτω στο Μέρος Β΄, για κάθε προσφορά, που έχει 

αξιολογηθεί και για κάθε κριτήριο, ο βαθμός της Επιτροπής, ο συντελεστής βαρύτητας και ο βαθμός 

κάθε κριτηρίου, καθώς και το σύνολο της βαθμολογίας, το οποίο γνωστοποιείται  

εγγράφως από την Αναθέτουσα Αρχή στους υποψηφίους Αναδόχους. 

3.  Αποσφράγιση και  Αξιολόγηση φακέλων οικονομικής προσφοράς – τελική αξιολόγηση  

 Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών γίνεται στο χώρο και χρόνο που ορίζει η Επιτροπή και 

θα γνωστοποιηθεί με σχετική πρόσκληση μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) στους υποψηφίους των οποίων 

οι προσφορές αξιολογήθηκαν κατά το στάδιο της τεχνικής αξιολόγησης και κλήθηκαν να 

συμμετάσχουν στο παρόν στάδιο. Η αποσφράγιση λαμβάνει χώρα σε ανοικτή συνεδρίαση, στην 

οποία μπορούν να παρίστανται αυτοπροσώπως ή δια του νομίμου εκπροσώπου τους ή με νόμιμα 

εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, όλοι οι συμμετέχοντες σε αυτό το στάδιο του διαγωνισμού. Μετά την 

αποσφράγιση, η Επιτροπή μονογράφει κατά φύλλο και εξετάζει τις οικονομικές προσφορές και 

ακολουθεί σχετική ανακοίνωση των οικονομικών στοιχείων.  

Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών όσων κυρίως προσφορών απορρίφθηκαν κατά την 

αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται στους 

συμμετέχοντες.   

 Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, η Επιτροπή προβαίνει στην αξιολόγηση των 

οικονομικών προσφορών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Μέρος Γ΄ της παρούσας και προχωρά στην 

τελική αξιολόγηση και βαθμολόγηση των προσφορών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παραπάνω. 

 Η Επιτροπή, μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας, συντάσσει Πρακτικό με την τελική 

κατάταξη των προσφορών κατά αύξουσα σειρά βαθμολόγησης το οποίο και υποβάλλει προς έγκριση 

στην Αναθέτουσα Αρχή. Το εν λόγω πρακτικό γνωστοποιείται εγγράφως από την Αναθέτουσα Αρχή 

στους υποψηφίους Αναδόχους 

 

ΑΡΘΡΟ 22.  ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 

 
1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο υποψήφιος, ο οποίος προσφέρει την πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά και στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (υποψήφιος 

Ανάδοχος), οφείλει να υποβάλει σε σφραγισμένο φάκελο, τα δικαιολογητικά, τα οποία 

αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 14 της παρούσας, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την 
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κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης από την Αναθέτουσα Αρχή  σε αυτόν.  

2.   Η Επιτροπή θα ορίσει την ημερομηνία και ώρα κατά την οποία θα γίνει η διαδικασία αποσφράγισης 

του φακέλου των δικαιολογητικών που υποβάλλονται κατά τα παραπάνω  από τον υποψήφιο 

Ανάδοχο. Στη διαδικασία αποσφράγισης δικαιούνται να παρίστανται όσοι συμμετείχαν στο 

διαγωνισμό και δεν αποκλείστηκαν σε προηγούμενο στάδιο αυτού, οι οποίο καλούνται προς τούτο 

και λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. Η σχετική εγκριτική απόφαση 

κοινοποιείται στους συμμετέχοντες στο στάδιο αυτό με αποδεικτικό παραλαβής. 

3.   Όταν ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν προσκομίζει, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα 

δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 14 της παρούσας σύμφωνα με τα οριζόμενα σε αυτό, 

καλείται ο υποψήφιος που προσφέρει την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά. Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα 

και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, καλείται ο υποψήφιος με την αμέσως 

επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά και ούτω καθεξής. Αν κανένας από 

τους υποψήφιους δεν προσκομίζει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω 

διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, 

ο διαγωνισμός ματαιώνεται. 

4.    Στις παραπάνω περιπτώσεις  όταν ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδείς ή ανακριβείς υπεύθυνες 

δηλώσεις της παρ. 2 του άρθρου 13 της παρούσας ή ο υπόχρεος προς τούτο υποψήφιος δεν 

προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα η περισσότερα από 

τα έγγραφα και δικαιολογητικά του άρθρου 14 καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η 

εγγύηση συμμετοχής του. Επίσης καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση 

συμμετοχής του υποψηφίου εφόσον από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν 

πληρούνται οι στην παρούσα διακήρυξη καθοριζόμενες προϋποθέσεις τεχνικής και 

χρηματοοικονομικής  επάρκειας 

 
ΑΡΘΡΟ 23.  ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

 
Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να απορρίψει αιτιολογημένα προσφορά, με απόφασή της μετά από 

σχετική εισήγηση της Επιτροπής σε κάθε περίπτωση, που ορίζεται στην παρούσα και ιδίως όταν: 

 είναι αόριστη ή ανεπίδεκτη εκτιμήσεως, περιέχει ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία ή/και αιρέσεις,  

 αποτελεί αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της 

Αναθέτουσας Αρχής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά, 

 αποτελεί εναλλακτική προσφορά, είτε στο σύνολό της, είτε στα επιμέρους τμήματα του έργου, 

 αφορά σε μέρος μόνον του έργου, και δεν καλύπτει το σύνολο των ζητουμένων υπηρεσιών, 
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 δεν έχει συνταχθεί και υποβληθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα σχετικά κεφάλαια της 

παρούσας, 

 δεν περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και δε συνοδεύεται από τη νόμιμη εγγυητική 

επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, 

 δεν περιλαμβάνει με σαφήνεια την προσφερόμενη τιμή, ή/και εμφανίζει τιμές σε οποιοδήποτε  

σημείο της τεχνικής προσφοράς, 

 η οικονομική προσφορά υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του έργου, 

 η οικονομική προσφορά είναι υπερβολικά χαμηλή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο  Μέρος Γ 

 η οικονομική προσφορά δεν περιέχει τον ΠΙΝΑΚΑ 2. «Τιμές Μονάδας για την εκτέλεση της 

συμβάσεως». (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I) 

 ορίζει χρόνο παράδοσης/ υλοποίησης του έργου μεγαλύτερο του προβλεπομένου στην παρούσα, 

 ο χρόνος ισχύος της ορίζεται μικρότερος  του οριζομένου με την παρούσα 

 παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας 

Διακήρυξης, 

 δεν είναι σύμφωνη με τους επί μέρους υποχρεωτικούς όρους της παρούσας, όπου αυτοί 

αναφέρονται. (άρθρο 12, περί τεχνικής και χρηματοοικονομικής  επάρκειας, κ.λπ.) 

 

ΑΡΘΡΟ 24.  ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - Διοικητικές Προσφυγές / Ενστάσεις 

 

Η έννομη προστασία παρέχεται κατά τις διατάξεις του ν.3886 / 2010 «Δικαστική προστασία κατά τη 

σύναψη δημοσίων συμβάσεων – εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ  του 

Συμβουλίου της 21.6.1989 (L395) και την Οδηγία 92 /13 /ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25.2.1992 (L76), 

όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007 /66 / ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 11.12.2007 (L 335)». 

Διοικητικές Προσφυγές / ενστάσεις υποβάλλονται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 15 του Π.Δ. 

118/07 καθώς για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 4 του Ν. 3886/2010 

(ΦΕΚ 173/Α/30-9-2010) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων – εναρμόνιση 

της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L395) και 

την οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L76), όπως τροποποιήθηκαν με την 

οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 

335), και εξετάζονται από την αρμόδια Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων του άρθρου 15 του Π.Δ. 

118/07 και προσφυγών του άρθρου 4 του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α/30.9.2010) όπως ορίζεται στην 

παράγραφο 2β του άρθρου 38 του Π.Δ. 118/07.   
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Ειδικότερα λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις όλων των ανωτέρω όσον αφορά στην παροχή προσωρινής 

δικαστικής προστασίας ο ενδιαφερόμενος πριν υποβάλει την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, οφείλει, 

μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών αφότου έλαβε πλήρη γνώση της παράνομης πράξης ή παράλειψης, 

να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις 

νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημα του.   Η αναθέτουσα αρχή οφείλει να 

αποφανθεί αιτιολογημένα, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκηση της 

προδικαστικής προσφυγής και αν την κρίνει βάσιμη, λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα.  Αν παρέλθει 

άπρακτη η προθεσμία, τεκμαίρεται η απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής.   

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής, η άσκηση αυτής, καθώς και η προθεσμία 

και η άσκηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την 

προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.   

Εφόσον ασκηθεί αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, ο αιτών ειδοποιεί σχετικά την αναθέτουσα αρχή με κάθε 

πρόσφορο μέσο, όπως τα ηλεκτρονικά και η τηλεομοιοτυπία, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την άσκηση 

της αιτήσεως.   

Κατά τα λοιπά, η άσκηση αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής 

διαδικασίας, εκτός αν ορίζεται άλλως με την προσωρινή διαταγή που εκδίδεται κατά την παράγραφο 4 

του άρθρου 5 του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α/30.9.2010). 

 
ΑΡΘΡΟ 25. ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα κατά την αποκλειστική κρίση της, η οποία θα είναι πλήρως 

και προσηκόντως αιτιολογημένη, να  ακυρώσει το διαγωνισμό σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, 

να επαναλάβει αυτόν ή να ματαιώσει την προμήθεια των ζητούμενων υπηρεσιών  σε οποιοδήποτε στάδιο 

της διαδικασίας, και ιδίως:  

α) για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της 

διαδικασίας,  

β) εάν το αποτέλεσμα κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό,  

γ) εάν υπήρξε μεταβολή των αναγκών σε σχέση με το υπό ανάθεση έργο 

 
ΑΡΘΡΟ 26.  ΚAΤΑΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

1. Στον Ανάδοχο στον οποίο έγινε κατακύρωση αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση που περιλαμβάνει 

τουλάχιστον τα ακόλουθα: 

α. Το αντικείμενο των υπηρεσιών. 
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β. Την τιμή 

γ. Την Αναθέτουσα Αρχή και τον φορέα για τον οποίο προορίζονται οι υπηρεσίες 

δ. Τη συμφωνία της κατακύρωσης με τους όρους της διακήρυξης και με το σχέδιο της παρούσας 

Σύμβασης  

ε. Την προθεσμία υπογραφής της Σύμβασης 

2. Με την ανακοίνωση η Σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα και το έγγραφο της Σύμβασης έχει μόνο 

αποδεικτικό χαρακτήρα 

3. Ο Ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε το Έργο υποχρεούται να προσέλθει σε δέκα (10) μέρες από 

την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης για την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης 

προσκομίζοντας εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής, ίσης με το 10 % της συνολικής συμβατικής 

αξίας χωρίς ΦΠΑ.  Για την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης έχει εφαρμογή το άρθρο 25 του 

Π.Δ. 118 / 2007. 

Εφόσον η Σύμβαση υπογράφεται πριν από την παρέλευση των παραπάνω δέκα ημερών ο χρόνος 

παράδοσης των παραδοτέων υπολογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

4. Αν η κατακύρωση γίνει σε αλλοδαπό Ανάδοχο η ανακοίνωση απευθύνεται στον εκπρόσωπό του 

στην Ελλάδα αν υπάρχει άλλως αποστέλλεται τηλεομοιοτυπία στον αλλοδαπό Ανάδοχο.  

5. Αν ο Ανάδοχος  δεν προσέλθει να υπογράψει τη Σύμβαση κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση της 

Αναθέτουσας Αρχής και σε βάρος του επέρχονται οι συνέπειες που ορίζονται στην παρούσα με την 

οριζόμενη σε αυτήν διαδικασία. 

6. Η μεταξύ του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής Σύμβαση καταρτίζεται στην ελληνική 

γλώσσα, ορίζει τον τόπο και το χρόνο υπογραφής της και τα στοιχεία των συμβαλλομένων και 

περιέχει τους όρους της Σύμβασης, η οποία επισυνάπτεται στη διακήρυξη και αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος αυτής ως  Παράρτημα ΙV. 

7. Το κείμενο της Σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο στηρίζεται, εκτός κατάδηλων 

σφαλμάτων ή παραδρομών. Για θέματα που δεν ρυθμίζονται ρητά από τη Σύμβαση και τα 

παραρτήματά αυτής ή σε περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοι/ αντιφατικοί όροι αυτής, για 

την ερμηνεία της λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά η  απόφαση κατακύρωσης, η προσφορά του 

Αναδόχου  και η Διακήρυξη. 
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ΜΕΡΟΣ Β : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 1.  Η Π.Ε.Τ.Α. 

 
Η Πληροφόρηση – Επιμόρφωση – Τοπική Ανάπτυξη (Π.Ε.Τ.Α.) είναι εταιρεία παροχής 

συμβουλευτικών και μελετητικών υπηρεσιών. Με βάση το ν. 3463 / 2006 , άρθρο 252 (Κώδικας Δήμων 

και Κοινοτήτων) είναι «αναπτυξιακή ανώνυμη εταιρεία Ο.Τ.Α.» 

Ιδρύθηκε το 1990 από φορείς της Αυτοδιοίκησης, ενώ σήμερα οι μέτοχοι της είναι 47 αναπτυξιακές 

εταιρείες Ο.Τ.Α. και δημοτικές επιχειρήσεις απ’ όλη την Ελλάδα, η Τ.Ε.Δ.Κ. Νομού Αττικής 

(Τ.Ε.Δ.Κ.Ν.Α.) και η Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.), η οποία είναι και 

ο μεγαλύτερος μέτοχος. 

Η Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. παρέχει τις υπηρεσίες της κυρίως στην Αυτοδιοίκηση, στο κράτος και σε κοινωνικούς 

φορείς. 

Η εταιρεία λειτουργεί στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον της αγοράς χωρίς να επιδοτείται. 

Η Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. έχει οργανώσει τη λειτουργία και τις δραστηριότητες της με βάση τα κυριότερα 

θεματικά πεδία τα οποία απασχολούν τους φορείς του δημόσιου και κοινωνικού τομέα, στους οποίους 

κατά προτεραιότητα προσφέρει τις υπηρεσίες της: 

 Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αναπτυξιακός Προγραμματισμός 

 Εφαρμογή των συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση Επιχειρησιακών 

Προγραμμάτων 2000 – 2006 

 Επιστημονική Υποστήριξη στην παρακολούθηση, αξιολόγηση, εφαρμογή, των 

συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων για την 4η 

Προγραμματική Περίοδο 2007-2013.  

 Κοινωνία της Πληροφορίας 

 Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού και Απασχόληση 

 Επιστημονική Υποστήριξη στα θεσμικά ζητήματα της Αυτοδιοίκησης 

 Επιχειρησιακός Σχεδιασμός των Ο.Τ.Α. 

 Τοπική Ανάπτυξη και Επιχειρηματικότητα 

 Επικοινωνία 
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ΑΡΘΡΟ 2. ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 
Η αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην πολιτική ζωή επιβάλλεται για λόγους δημοκρατίας, 

αξιοπιστίας του πολιτικού συστήματος και αξιοποίησης του συνόλου της κοινωνικής εμπειρίας.  

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων έχει προγραμματίσει δράσεις ανάδειξης της αναγκαιότητας 

της εκπροσώπησης των γυναικών, δεσμευτικά μέτρα για την τοποθέτηση τους στα ψηφοδέλτια 

(ποσοστώσεις), υποστηρικτικές ενέργειες υπέρ των υποψηφίων και των εκλεγμένων γυναικών 

πολιτικών, καθώς επίσης και καμπάνιες για την υπερψήφιση γυναικών. 

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας, στο Εθνικό της Πρόγραμμα για την ουσιαστική ισότητα των φύλων 

2010-2013, περιλαμβάνει το θεματικό πεδίο «Προώθηση των Γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων 

και στην κοινωνία των πολιτών». 

Στο πλαίσιο αυτό,  μετά από Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής της Γενικής Γραμματείας 

Ισότητας των Φύλων (Πρόσκληση 6,  24.9.2010), η ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία Ο.Τ.Α. 

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» (Π.Ε.Τ.Α.), ανέλαβε ως Δικαιούχος την 

υλοποίηση της πράξης «Ενθάρρυνση και υποστήριξη της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις 

πολιτικής ευθύνης και εκπροσώπησης σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο».  

Η υλοποίηση της πράξης έχει ως σκοπό  την ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στα Κέντρα Λήψης 

Αποφάσεων της πρωτοβάθμιας και της περιφερειακής Αυτοδιοίκησης.  

Συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2007-2013 «Διοικητική Μεταρρύθμιση», στο 

οποίο έχει ενταχθεί με την απόφαση 87 / 10.1.2011 και Κωδικό ΟΠΣ 322706. 

Η υλοποίηση της πράξης πραγματοποιείται κατά τη περίοδο της πρώτης εφαρμογής του 

«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» και απευθύνεται στις γυναίκες, οι οποίες είτε ως υποψήφιες είτε ως εκλεγμένες στα 

όργανα πολιτικής διεύθυνσης και διοίκησης των ΟΤΑ, δοκιμάζουν τη συμμετοχή τους στην πολιτική 

ζωή μέσα από ένα νέο δυναμικό θεσμό, και μάλιστα θεσμό της Αυτοδιοίκησης.     

Το έργο που προκηρύσσεται με τον παρόντα Ανοικτό Διαγωνισμό είναι συστατικό τμήμα της πράξης 

«Ενθάρρυνση και υποστήριξη της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης και 

εκπροσώπησης σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο», είναι ένα από τα 4 Υποέργα της. 
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ΑΡΘΡΟ 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ της ΠΡΑΞΗΣ 

 
Η Πράξη  «Ενθάρρυνση και υποστήριξη της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης 

και εκπροσώπησης σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο» έχει ως στόχο την ενίσχυση της συμμετοχής 

των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων με την υλοποίηση δράσεων για την ενίσχυση των 

δυνατοτήτων των γυναικών, την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και των γνώσεών τους, την προσωπική 

τους ενδυνάμωση και υποστήριξη ώστε να ενισχυθεί και να διευρυνθεί και η συμμετοχή τους στα κέντρα 

λήψης αποφάσεων σε κάθε επίπεδο.  

Προβλέπει τη σύσταση  Γραφείων Δικτύωσης - Προώθησης της Ισότητας των Φύλων, τα οποία θα 

υποστηρίξουν την ανάπτυξη ενεργειών συμβουλευτικής υποστήριξης, ενημέρωσης και 

ευαισθητοποίησης καθώς και καινοτομικών σχεδίων δράσης .  

Η  Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας (ΚΕΔΚΕ), η υπό σύσταση Ένωση Περιφερειών 

(ΕΠΑΕ),  σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ) θα έχουν τον ενεργό 

ρόλο στο σχεδιασμό και την υλοποίηση της πράξης. 

Οι προτεινόμενες δράσεις για την ενθάρρυνση και υποστήριξη της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις 

πολιτικής ευθύνης και εκπροσώπησης σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο απευθύνονται σε γυναίκες 

που έχουν εκλεγεί σε φορέα τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης.  

Οι δράσεις που σχεδιάζεται να υλοποιηθούν για την ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στα Κέντρα 

Λήψης Αποφάσεων, που αφορούν οριζόντια την τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση, περιλαμβάνουν 

ενδεικτικά τα εξής: 

  Συνέδριο αιρετών και γυναικών σε θέσεις πολιτικής και κοινωνικής ευθύνης σε τοπικό επίπεδο, 

που αφορούν την ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων και την 

προώθηση της ισότητας των φύλων. 

 Δράσεις δικτύωσης και ανταλλαγής καλών πρακτικών των γυναικών που συμμετέχουν σε 

όργανα, θεσμούς και σχηματισμούς της πολιτικής ζωής και της κοινωνίας των πολιτών, σε περιφερειακό 

και τοπικό επίπεδο, στο πλαίσιο των υφιστάμενων θεσμικών φορέων εκπροσώπησης τοπικών και 

περιφερειακών οργάνων.  

 Δημιουργία σχετικών ιστοσελίδων, ανάπτυξη, συντήρηση και διαχείριση βάσεων δεδομένων – 

μητρώου εκλεγμένων γυναικών, υποψήφιων γυναικών ανά κόμμα, εκλογική αναμέτρηση, περιφέρεια 

κ.α. παραμέτρων. 

  Δράσεις επιμόρφωσης και ενδυνάμωσης αιρετών και υποψήφιων αιρετών γυναικών. 

Επισημαίνεται ότι, η υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης θα υποστηριχθεί με δράσεις προβολής και 

δημοσιότητας. 
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Το προτεινόμενο Έργο συνιστά μια ολοκληρωμένη προσέγγιση όσον αφορά στην ενίσχυση των 

δυνατοτήτων των γυναικών, την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και των γνώσεών τους, την προσωπική 

τους ενδυνάμωση και υποστήριξη ώστε να ενισχυθεί και να διευρυνθεί η συμμετοχή τους στα κέντρα 

λήψης αποφάσεων σε κάθε επίπεδο, με δεδομένη και την επιχειρούμενη αλλαγή στη δομή και τη 

λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ν. 3852/2010, ΦΕΚ 87 Α/07-06-2010 «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»). 

 

ΑΡΘΡΟ 4. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 
Με την παρούσα διακήρυξη θα επιλεγεί Ανάδοχος, ο οποίος  αναλαμβάνει να υποστηρίξει τεχνικά την 

πραγματοποίηση:  

 ενός (1) ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ αιρετών γυναικών της πρωτοβάθμιας και της περιφερειακής 

Αυτοδιοίκησης 

 δεκατριών (13) Σεμιναρίων Επιμόρφωσης και Συμβουλευτικής των αιρετών γυναικών   

Η τεχνική υποστήριξη περιλαμβάνει την παροχή από τον ανάδοχο υπηρεσιών:  

 Οργάνωσης και υλοποίησης του Συνεδρίου 

 Οργάνωσης και υλοποίησης Σεμιναρίων 

 Μετακίνησης φυσικών προσώπων 

 Διαμονής σε ξενοδοχείο 

 Εκτύπωσης 2 βιβλίων (Χάρτα Ισότητας, Οδηγός Εφαρμογής της Χάρτας),  τευχών 

εκπαιδευτικού υλικού, λοιπού υποστηρικτικού υλικού για το Συνέδριο και τα Σεμινάρια 

 Ψηφιοποίησης του εκπαιδευτικού υλικού 

 Προμήθειας υποστηρικτικού υλικού για το Συνέδριο και τα Σεμινάρια (φάκελοι, μπλόκ, 

στυλό, CD, κ.α.) 

Αναλυτικά οι υπηρεσίες που καλείται να προσφέρει ο Ανάδοχος περιγράφονται στα εδάφια που 

ακολουθούν. 

 

Εδάφιο 4.1.     Υπηρεσίες ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 

 
Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα εντός του 2011. Η  ημερομηνία θα οριστεί από την αναθέτουσα αρχή 

και θα ανακοινωθεί στον Ανάδοχο ένα (1), τουλάχιστον μήνα πριν. O Ανάδοχος θα αναλάβει την παροχή των 

ακόλουθων υπηρεσιών:  
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 Μία (1) αίθουσα για την διεξαγωγή του Συνεδρίου, χωρητικότητας τουλάχιστον 800 ατόμων για 

μία (1) ημέρα 

 Δυνατότητα άμεσης πρόσβασης ατόμων με ειδικές ανάγκες  σε όλους τους χώρους (κύριους και 

βοηθητικούς) διεξαγωγής του Συνεδρίου.  

 Λειτουργική και Αισθητική διαμόρφωση της αίθουσας και του χώρου του προεδρείου, έως 7 

ατόμων,  του Συνεδρίου (panel, «πλάτη», επιγραφές, αναλόγιο ομιλητών) 

 Σύγχρονος Οπτικοακουστικός εξοπλισμός της αίθουσας και του χώρου του συνεδρίου  (κεντρική 

κονσόλα ήχου, ψηφιακά μικρόφωνα ανά άτομο στο προεδρείο και στο αναλόγιο, δύο μικρόφωνα σε κάθε 

διάδρομο της αίθουσας για την εξυπηρέτηση των συμμετεχόντων, εγκατάσταση ήχου, μόνιμη ή κινητή, 

για επαρκή ακουστική κάλυψη του χώρου, εξοπλισμός προβολών διαφανειών, βιντεοπροβολέας, οθόνη 

προβολής για την προβολή οπτικοακουστικού υλικού για την ομαλή παρακολούθηση από άτομα με 

ειδικές ανάγκες, δυνατότητα συσκότισης για πραγματοποίηση προβολών) 

 Ο χώρος του Συνεδρίου θα πρέπει να διαθέτει υψηλής ταχύτητας πρόσβαση στο 

διαδίκτυο(ασύρματη ή ενσύρματη). 

 Υποστήριξη των εργασιών στο χώρο του Συνεδρίου με 2 φωτοαντιγραφικά μηχανήματα, 5 

συσκευές fax και 10 Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές  

 Μετάφραση ελληνικά – αγγλικά από καμπίνα και χρήση 100 δεκτών  

 Υποδοχή και Γραμματειακή υποστήριξη του Συνεδρίου. Η στελέχωση της Γραμματείας θα γίνει 

από στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής, καθώς και δυο (2) άτομα από τον Ανάδοχο Φορέα. Δύο άτομα του 

αναδόχου θα είναι παρευρίσκονται στην αίθουσα του συνεδρίου καθ΄ όλη τη διάρκεια του, 

εξυπηρετώντας την απρόσκοπτη εξέλιξη των εργασιών του Συνεδρίου (ρόλος συνδέσμου, μεταφορά 

κινητού μικροφώνου, διανομή εντύπων, κ.α). Τα 4 άτομα του αναδόχου, προσφέρουσες υπηρεσίες στη 

γραμματεία και στην αίθουσα του Συνεδρίου, χαρακτηρίζονται ως «προωθήτριες».  

 Φωτογραφική κάλυψη και  βιντεοσκόπηση του Συνεδρίου  

 Μαγνητοφώνηση, απομαγνητοφώνηση 

 Παροχή ενός ελαφρού γεύματος, τύπου buffet, για 1.000 άτομα 

 Παροχή τριών (3) coffee breaks για 1.000 άτομα.    

 Παροχή Δείπνου καθιστού για 1.000 άτομα 
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Εδάφιο 4.2.     Υπηρεσίες ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ  

 
Τα ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ θα πραγματοποιηθούν :  

- 4 στην Αθήνα για τις αιρετές των Περιφερειών ΑΤΤΙΚΗΣ, Βορείου ΑΙΓΑΙΟΥ, Νοτίου 

ΑΙΓΑΙΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ Νήσων. 

- 9 στις έδρες των άλλων Περιφερειών: Θεσσαλονίκη, Κομοτηνή, Κοζάνη, Λάρισα, Ιωάννινα, 

Λαμία, Πάτρα, Τρίπολη, Ηράκλειο Κρήτης. 

Συμμετοχή: 1.000 γυναίκες  

Χρονοδιάγραμμα : πραγματοποίηση όλων των Σεμιναρίων μέχρι 30-6-2012 

Διάρκεια  εκάστου Σεμιναρίου : 12 ώρες, οι οποίες πραγματοποιούνται σε 2 ημέρες. 

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την παροχή των ακόλουθων υπηρεσιών, οι οποίες αφορούν ένα (1) Σεμινάριο 

και θα παρασχεθούν οι ίδιες ακριβώς σε κάθε ένα από το σύνολο των Σεμιναρίων:  

 Μία (1) αίθουσα για την διεξαγωγή του Σεμιναρίου, χωρητικότητας τουλάχιστον 120 ατόμων για 

δύο (2) ημέρες. 

 Δυνατότητα άμεσης πρόσβασης ατόμων με ειδικές ανάγκες  σε όλους τους χώρους (κύριους και 

βοηθητικούς) διεξαγωγής του Σεμιναρίου.  

 Λειτουργική και Αισθητική διαμόρφωση της αίθουσας και του χώρου του Σεμιναρίου (panel, 

επιγραφές, αναλόγιο ομιλητών) 

 Σύγχρονος Οπτικοακουστικός εξοπλισμός της αίθουσας και του χώρου του Σεμιναρίου 

Ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές :  μικροφωνική εγκατάσταση, προβολέας ψηφιακού περιεχομένου, 

φορητός Η/Υ τελευταίας τεχνολογίας και εφεδρικός αυτού, σύνδεση internet ADSL) 

 Υποδοχή και Γραμματειακή υποστήριξη του Σεμιναρίου. Η στελέχωση της Γραμματείας θα γίνει 

από στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής. 

 Φωτογραφική κάλυψη και  βιντεοσκόπηση του Συνεδρίου  

 Μαγνητοφώνηση, απομαγνητοφώνηση 

 Παροχή δύο (2) ελαφρών γευμάτων, τύπου buffet, για 120 άτομα, ένα ανά ημέρα διεξαγωγής του 

Σεμιναρίου  

 Παροχή έξι (6) coffee breaks για 120 άτομα, τρία ανά ημέρα διεξαγωγής του Σεμιναρίου    

 

Εδάφιο 4.3.     Υπηρεσίες ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ 

 
Υπηρεσίες μετακίνησης φυσικών προσώπων θα παρασχεθούν από τον Ανάδοχο, για την 

πραγματοποίηση του Συνεδρίου και των Σεμιναρίων. 
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Λήπτες των υπηρεσιών μετακίνησης θα είναι οι σύνεδροι, οι αιρετές που θα συμμετάσχουν στα 

Σεμινάρια, οι εισηγητές του Συνεδρίου, οι εισηγητές- επιμορφωτές των Σεμιναρίων, οι προσκεκλημένοι 

της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από χώρες του  

εξωτερικού, τα στελέχη της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, της Ειδικής Υπηρεσίας  

Εφαρμογής της Γ.Γ.Ι.Φ., της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση», της 

ΠΕΤΑ.  

Οι υπηρεσίες μετακίνησης που θα παρέχει ο Ανάδοχος προς τους λήπτες – δικαιούχους είναι οι 

ακόλουθες:  

- Μετακίνηση με αεροπλάνο προς και από τις πόλεις διεξαγωγής του Συνεδρίου και των 

Σεμιναρίων. Καλύπτονται από τον ανάδοχο μία (1) μετάβαση στην  πόλη διεξαγωγής και μία (1) 

επιστροφή από την πόλη διεξαγωγής στην έδρα του λήπτη – δικαιούχου. 

- Μετακίνηση με σιδηρόδρομο ή (και) με λεωφορείο ΚΤΕΛ προς και από τις πόλεις διεξαγωγής 

του Συνεδρίου και των Σεμιναρίων. Καλύπτονται από τον ανάδοχο μία (1) μετάβαση στην  πόλη 

διεξαγωγής και μία (1) επιστροφή από την πόλη διεξαγωγής στην έδρα του λήπτη – δικαιούχου. 

- Μετακίνηση με ΠΛΟΙΟ προς και από τις πόλεις διεξαγωγής του Συνεδρίου και των Σεμιναρίων. 

Καλύπτονται από τον ανάδοχο μία (1) μετάβαση στην  πόλη διεξαγωγής και μία (1) επιστροφή από την 

πόλη διεξαγωγής στην έδρα του λήπτη – δικαιούχου. 

- Μετακίνηση με ΙΧ αυτοκίνητο του αποδέκτη των υπηρεσιών προς και από τις πόλεις 

διεξαγωγής του Συνεδρίου και των Σεμιναρίων. Καλύπτεται από τον ανάδοχο το κόστος, με βάση την 

αποζημίωση ανά km, της διάνυσης της απόστασης για μία  (1) μετάβαση στην  πόλη διεξαγωγής και μία 

(1) επιστροφή από την πόλη διεξαγωγής στην έδρα του λήπτη – δικαιούχου. Εφαρμόζεται, κατά 

αναλογία, η απόφαση  2 / 56533 / 0022 των Υπουργείων Οικονομίας και Μεταφορών (ΦΕΚ Β 1535 / 

18.10.2006). 

- Μετακίνηση με Λεωφορεία 20-50 θέσεων με οδηγούς από τον τόπο ομαδικής διαμονής 

(ξενοδοχείο), στην πόλη διεξαγωγής του Συνεδρίου και των Σεμιναρίων, προς τον χώρο διεξαγωγής του 

Συνεδρίου και των Σεμιναρίων, εφόσον το ξενοδοχείο απέχει τουλάχιστον 5  km 

- Μετακίνηση με Λεωφορεία 20-50 θέσεων με οδηγούς από τον τόπο ομαδικής άφιξης των 

αποδεκτών των υπηρεσιών (λιμάνι, σιδηροδρομικός σταθμός, τερματικός σταθμός λεωφορείων ΚΤΕΛ)  

στην πόλη διεξαγωγής του Συνεδρίου και των Σεμιναρίων, προς το ξενοδοχείο, εφόσον αυτό απέχει 

τουλάχιστον 2 km. Επίσης, Μετακίνηση κατά την αντίθετη κατεύθυνση, από το ξενοδοχείο στο σημείο 

αναχώρησης. 

 

 



Ευ ρωπα ϊ κ ή  Έν ωση  

 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 

                                                                                                                                         

 
- 57 - 

 

 

- Μετακίνηση με τα δημόσια Μέσα Μεταφοράς (ΜΕΤΡΟ, Προαστιακός, αστικά Λεωφορεία, 

κ.α.) στην πόλη διεξαγωγής του συνεδρίου και των σεμιναρίων :  από τον τόπο άφιξης των αποδεκτών 

των υπηρεσιών (αεροδρόμιο, λιμάνι, σιδηροδρομικός σταθμός, τερματικός σταθμός λεωφορείων ΚΤΕΛ), 

προς το ξενοδοχείο διαμονής, μετακίνηση από το ξενοδοχείο στο σημείο αναχώρησης από την πόλη, 

μετακίνηση από το ξενοδοχείο προς και από τον χώρο διεξαγωγής του συνεδρίου και των σεμιναρίων.  

Αν δεν διατίθεται συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση επιτρέπεται η χρήση επιβατικού αυτοκινήτου δημόσιας 

χρήσης (ταξί). 

Για την ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ της παροχής των υπηρεσιών μετακίνησης ως υλοποίησης του φυσικού 

αντικειμένου από τον ανάδοχο, και, στη συνέχεια, την ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ του οικονομικού αντικειμένου 

για την πληρωμή του αναδόχου, προσκομίζονται από τον ανάδοχο  

(i) Αναλυτική, Ονομαστική Κατάσταση με τις παρασχεθείσες υπηρεσίες ανά μέσο μεταφοράς, 

πλήθος μετακινηθέντων, κόστος μετακίνησης 

(ii) Eισιτήρια εξοφλημένα του μέσου δημόσιας μεταφοράς 

(iii) Κατάλογο των φυσικών προσώπων, Δήμο προέλευσης και αποδείξεις ΔΙΟΔΙΩΝ για όσους 

χρησιμοποιήσουν ΙΧ αυτοκίνητο 

(iv) Κατάλογο των φυσικών προσώπων, ιδιότητα (εισηγητής, κ.λπ.) και αποδείξεις taxi για όσους 

χρησιμοποιήσουν taxi. 

(v) Τιμολόγιο από το Λεωφορείο  

 

Ενδεικτικά  οι ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ορισμένων υπηρεσιών μετακίνησης αναμένεται να είναι οι εξής:  

- Αεροπορικά εισιτήρια εσωτερικού για το Συνέδριο και τα Σεμινάρια, 350 εισιτήρια aller –retour.  

- Αεροπορικά εισιτήρια εξωτερικού,  10 εισιτήρια aller – retour  

- Εισιτήρια με πλοίο , 200 εισιτήρια aller retour 

- Εισιτήρια με λεωφορείο, 1.000 εισιτήρια aller - retour  

- Χιλιόμετρα που εκτιμάται ότι θα διανυθούν από τις αιρετές με ιδιόκτητο αυτοκίνητο για την 

προσέλευση και την αποχώρηση από τους χώρους των Σεμιναρίων και του Συνεδρίου :  30.000 km 

 

Εδάφιο 4.4.     Υπηρεσίες ΔΙΑΜΟΝΗΣ 

 

Ο ανάδοχος θα αναλάβει την παροχή των ακόλουθων υπηρεσιών, οι οποίες αφορούν την εξασφάλιση της 

διαμονής των αιρετών που θα συμμετέχουν στα 13 Σεμινάρια Επιμόρφωσης και Συμβουλευτικής και στο 

Συνέδριο. 
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ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ Σεμιναρίων 
 

Διανυκτερεύσεις αιρετών  

Πλήθος διανυκτερεύσεων ανά Περιφέρεια:  

 Περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, Περιφέρεια ΙΟΝΙΩΝ, στην Αττική, με πρόβλεψη 2 

διανυκτερεύσεων ανά 1 συμμετοχή στο Σεμινάριο. Σύνολο διανυκτερεύσεων αιρετών  450 (=75 άτομα 

ανά Περιφέρεια x 3 Περιφέρειες x 2 διανυκτερεύσεις). 

 Περιφέρεια ΑΤΤΙΚΗΣ : ιδιαίτερα μειωμένες διανυκτερεύσεις λόγω εντοπιότητας. Πρόβλεψη για 

1 διανυκτέρευση ανά συμμετοχή, 15 άτομα (= 15% των 100 συμμετοχών)    

 9 άλλες Περιφέρειες, με πρόβλεψη 1 διανυκτέρευσης ανά συμμετοχή.   

Σύνολο διανυκτερεύσεων 405 ( = 75 άτομα ανά Περιφέρεια x 9 Περιφέρειες x 60 % των συμμετοχών 

x 1 διανυκτέρευση).  

 Σε κάθε έδρα Περιφέρειας 45 διανυκτερεύσεις. 

Πλήθος διανυκτερεύσεων αιρετών συνολικά :  870,   σε ξενοδοχείο κατηγορίας τουλάχιστον τριών (3) 

αστέρων, σε μονόκλινα δωμάτια, στη τιμή των οποίων περιλαμβάνεται και πρωινό. 

Διανυκτερεύσεις εισηγητών  

Στα Σεμινάρια που θα πραγματοποιηθούν στην Αττική : 5 διανυκτερεύσεις 

(8 κατηγορίες εισηγήσεων, 8 εισηγητές, 2 από αυτούς από περιοχές εκτός Αττικής)  

Στα Σεμινάρια που θα πραγματοποιηθούν εκτός Αττικής : 60 διανυκτερεύσεις  

Πλήθος διανυκτερεύσεων εισηγητών συνολικά :  65, σε ξενοδοχείο κατηγορίας τεσσάρων  (4) αστέρων, 

σε μονόκλινα δωμάτια, στη τιμή των οποίων περιλαμβάνεται και πρωινό. 

Διανυκτερεύσεις VIP    

Πρόκειται για προσκεκλημένους από το εξωτερικό και για ανώτερα στελέχη της Αυτοδιοίκησης και της 

Δημόσιας Διοίκησης, τα οποία έχουν έδρα εκτός Αττικής. 

Οι υπηρεσίες θα προσφερθούν σε στελέχη τα οποία θα συμμετάσχουν σε εκδηλώσεις που θα 

πραγματοποιηθούν στην Αττική.  

Σύνολο διανυκτερεύσεων VIP :  15 σε ξενοδοχείο κατηγορίας τεσσάρων (4) ή πέντε (5) αστέρων, σε 

μονόκλινα δωμάτια, στη τιμή των οποίων περιλαμβάνεται πρωινό και ημιδιατροφή.  

ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ Συνεδρίου  

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στην ΑΤΤΙΚΗ . 

Διανυκτερεύσεις αιρετών  

Προς τις αιρετές οι οποίες θα συμμετάσχουν στο συνέδριο ο Ανάδοχος πρέπει να εξασφαλίσει 550 

διανυκτερεύσεις.  
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Πρόκειται για 1 διανυκτέρευση ανά συμμετοχή στο Συνέδριο, για τις αιρετές εκτός Αττικής. 

Πλήθος διανυκτερεύσεων αιρετών συνολικά:  550,   σε ξενοδοχείο κατηγορίας τουλάχιστον τριών (3) 

αστέρων, σε μονόκλινα δωμάτια, στη τιμή των οποίων περιλαμβάνεται και πρωινό. 

Αξιολογείται αν η προσφερόμενη διαμονή θα παρασχεθεί στο χώρο υλοποίησης του Συνεδρίου, της 

επιμορφωτικής ημερίδας ή σε πλησιέστερο δυνατό ξενοδοχείο. 

Στον Πίνακα που ακολουθεί περιέχονται συγκεντρωτικά οι ζητούμενες από τον Ανάδοχο υπηρεσίες 

διαμονής  

 

Περιφέρεια (έδρα) 
Πλήθος 

Διανυκτερεύσεων Γ (+) 
Πλήθος 

Διανυκτερεύσεων  Δ (+) 
ΑΤΤΙΚΗ 1.015 20 
Κεντρική  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 75  
Ανατολική ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – 
ΘΡΑΚΗ 

75  

Δυτική ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 75  
ΘΕΣΣΑΛΙΑ 75  
ΗΠΕΙΡΟΣ 75  
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 75  
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 75  
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 75  
ΚΡΗΤΗ 75  

ΣΥΝΟΛΑ 1.690 20 
 

 
Εδάφιο 4.5.  Παραγωγή ΕΝΤΥΠΩΝ (εκτύπωση, αναπαραγωγή) 

Βιβλία : Εκτύπωση και αναπαραγωγή  

B.5.1. Σε 10.000 αντίτυπα της «Χάρτας της Ισότητας». 

Σχεδιασμός του δημιουργικού, παραγωγή και αναπαραγωγή του βιβλίου. 

Παράδοση του βιβλίου σε  15 σημεία, τα οποία θα υποδειχθούν από την ΠΕΤΑ, και ευρίσκονται στους  

χώρους διεξαγωγής του Συνεδρίου και των Ημερίδων, καθώς στα γραφεία της Γενικής Γραμματείας 

Ισότητας των Φύλων, της ΕΥΕ της ΓΓΙΦ, της ΠΕΤΑ, της ΚΕΔΚΕ και της ΕΠΑΕ  

B.5.2. Σε  3.000 αντίτυπα της «Οδηγού για την Εφαρμογή της Χάρτας της Ισότητας». 

Σχεδιασμός του δημιουργικού, παραγωγή και αναπαραγωγή του βιβλίου. 

Παράδοση του βιβλίου σε  15 σημεία, τα οποία θα υποδειχθούν από την ΠΕΤΑ, και ευρίσκονται στους  

χώρους διεξαγωγής του Συνεδρίου και των Ημερίδων, καθώς στα γραφεία της Γενικής Γραμματείας 

Ισότητας των Φύλων, της ΕΥΕ της ΓΓΙΦ, της ΠΕΤΑ, της ΚΕΔΚΕ και της ΕΠΑΕ 
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Τα βιβλία θα παραχθούν με τις ακόλουθες προδιαγραφές : 

1. Διάσταση 17,5 Χ 25 εκ. 

2. Διχρωμία 

3. Χαρτί εξωφύλλου 270 γρ.  με ματ πλαστικοποίηση μιας όψης 

4. Χαρτί εσωτερ. 135 γρ. βέλβετ. 

5. Βιβλιοδεσία έως και 96 σελίδες περιεχομένου καρφίτσα, ειδάλλως κλωστοραφή με κόλα 

6. Τα κείμενα προς και από τον ανάδοχο θα παραδίδονται σε ηλεκτρονική αρχείο τύπου word ή  

pdf.  

Εκπαιδευτικό Υλικό (έντυπο) 

Παραγωγή φυλλαδίων με το εκπαιδευτικό υλικό των σεμιναρίων. Σχεδιασμός του δημιουργικού. 

Τα μαθήματα (τίτλοι) θα είναι έξη (6) και για κάθε τίτλο θα παραχθούν 3.000 φυλλάδια. 

Τα φυλλάδια θα παραχθούν με τις ακόλουθες προδιαγραφές . 

- Έντυπο φυλλάδιο, 12 σελίδων το καθένα, περιλαμβανομένων  του εξωφύλλου  και του 

οπισθόφυλλου,  

- ποσότητα 3.000 αντίτυπα για κάθε τίτλο φυλλαδίου.  

- Χαρτί 80 gr  

- Βιβλιοδεσία με καρφίτσα 

Τα κείμενα προς και από τον ανάδοχο θα παραδίδονται σε ηλεκτρονική αρχείο  τύπου word ή pdf.  

Παράδοση των έντυπων φυλλαδίων σε  15 σημεία, τα οποία θα υποδειχθούν από την ΠΕΤΑ, και 

ευρίσκονται στους  χώρους διεξαγωγής των Ημερίδων, καθώς στα γραφεία της Γενικής Γραμματείας 

Ισότητας των Φύλων, της ΕΥΕ της ΓΓΙΦ, της ΠΕΤΑ, της ΚΕΔΚΕ και της ΕΠΑΕ 

BANNERS για τις ημερίδες 

15 αντίτυπα , με διάσταση 2 μέτρα ύψος Χ 1 μέτρο πλάτος, με κείμενο και εικόνες, τετράχρωμα, σε 

υλικό ΜΑΤ PP ECO SOLVENT, τα οποία θα διανεμηθούν στα σημεία που θα υποδειχθούν από την 

Αναθέτουσα Αρχή 

ΑΦΙΣΣΕΤΕΣ  

2.000 τεμάχια, με διάσταση 48 x 33 , με κείμενο και εικόνες εξ ολοκλήρου τετράχρωμο, σε χαρτί 170 

γραμμαρίων   (ανακυκλωμένο ή οικολογικό), συσκευασία σε δέματα των 5, τα οποία θα διανεμηθούν 

στις έδρες των  Δήμων και των Περιφερειών και σε άλλα σημεία τα οποία θα υποδείξει η αναθέτουσα 

αρχή. 
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Folder 

 1.100 folder για το Συνέδριο 

 1.400 folder για τις 13 Ημερίδες 

Τα folders θα παραχθούν με τις ακόλουθες κοινές προδιαγραφές : κλειστό,  22 cm πλάτος x 32 cm ύψος,  

με 2 θήκες, κείμενο και εικόνες εξ ολοκλήρου τετράχρωμο, χαρτί 260 γραμμαρίων (ανακυκλωμένο ή 

οικολογικό). 

Παραδίδονται σε  18 σημεία, τα οποία θα υποδειχθούν από την ΠΕΤΑ, και ευρίσκονται στους  χώρους 

διεξαγωγής του Συνεδρίου και των Ημερίδων, καθώς και στα γραφεία της Γενικής Γραμματείας  

Ισότητας των Φύλων, της ΕΥΕ της ΓΓΙΦ,της ΠΕΤΑ, της ΚΕΔΚΕ και της ΕΠΑΕ 

Παραδίδονται σε  κούτες με αναγραφόμενη ποσότητα . 

 

Εδάφιο 4.6.  Υποστηρικτικό Υλικό για το ΣΥΝΕΔΡΙΟ και τα ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ  

 
Συμπληρωματικά, στο Υποέργο 3 προβλέπεται και παραγωγή του συνοδευτικού, υποστηρικτικού υλικού 

για το Συνέδριο και τα Σεμινάρια (τσάντες, folder συνεδρίου και σεμιναρίων, στυλό, μπλοκ σημειώσεων, 

πρόγραμμα σεμιναρίου, κλπ.) που θα παρέχεται στις αιρετές και υποψήφιες αιρετές γυναίκες που θα 

συμμετέχουν στην παρακολούθηση του Συνεδρίου και των Σεμιναρίων. 

Το ζητούμενο υποστηρικτικό υλικό αποτελείται από τα εξής :  

Τσάντες Συνεδρίου και Σεμιναρίων 

2.000 τσάντες χάρτινες, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν από τις συνέδρους και τις συμμετέχουσες στα 

Σεμινάρια για να τοποθετηθούν τα διάφορα υλικά, έγγραφα, άλλα έντυπα, CD, του Συνεδρίου και των 

Σεμιναρίων . 

Οι τσάντες θα παραχθούν με τις ακόλουθες προδιαγραφές :  

Διάσταση  ΤΣΑΝΤΑΣ : ΥΨΟΣ 35cm. x ΠΛΑΤΟΣ 26cm. x ΠΙΕΤΑ 8 cm  

ΧΑΡΤΙ: VELVET 225  gr. 

ΕΚΤΥΠΩΣΗ: OFFSET 4/ ΧΡΩΜΙΑ Α' ΟΨΗ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΤΗΣ ΤΣΑΝΤΑΣ). 

ΕΚΤΥΠΩΣΗ: OFFSET 1/ ΧΡΩΜΙΑ Α' ΟΨΗ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΤΗΣ ΤΣΑΝΤΑΣ). 

ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ: ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΜΑΤ Α' ΟΨΗ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΤΗΣ ΤΣΑΝΤΑΣ). 

ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ: ΒΕΡΝΙΚΙ ΜΗΧΑΝΗΣ Β' ΟΨΗ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΤΗΣ ΤΣΑΝΤΑΣ). 

ΚΟΡΔΟΝΙ: ΑΠΛΟ 42 cm. ΜΑΚΡΟΣ x 2 ΤΜΧ. ΑΝΑ ΤΣΑΝΤΑ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 

ΕΞΤΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΤΟΠΙΚΟ UV (και στις δύο πλευρές) 
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Μπλόκ  

2.000 αντίτυπα, διάστασης Α4, 25 φύλλων το καθένα, ψαροκολλητά, με κείμενο και εικόνες εξ 

ολοκλήρου τετράχρωμο, σε χαρτί 80 γραμμαρίων  (ανακυκλωμένο ή οικολογικό). 

Παραδίδονται σε δέματα των 50 τεμαχίων , σε 14 σημεία, τα οποία θα υποδειχθούν από την ΠΕΤΑ, και 

ευρίσκονται στους  χώρους διεξαγωγής του Συνεδρίου και των Ημερίδων, καθώς και στα γραφεία της 

ΠΕΤΑ 

Στυλό  

2.500 στυλό εγγραφής μπλε χρώματος 

Χαρτί  Παρέμβασης  

1.000 αντίτυπα, διάστασης Α5, σε χαρτί 100 gr (ανακυκλωμένο ή οικολογικό), σε 8 δέματα, το οποίο θα 

παραδοθεί από τον ανάδοχο στον χώρο του Συνεδρίου. 

Προσκλήσεις με φάκελο για το Συνέδριο και τις Ημερίδες 

Π.1. Προσκλήσεις για το Συνέδριο: 1.000 Προσκλήσεις, διάστασης Α5, με κείμενο και εικόνες εξ 

ολοκλήρου τετράχρωμο, σε χαρτί 260 gr (ανακυκλωμένο ή Οικολογικό)  

Π.2. Προσκλήσεις για τις Ημερίδες (13 διαφορετικά περιεχόμενα) : 1.000 Προσκλήσεις, διάστασης Α5, 

με κείμενο και εικόνες εξ ολοκλήρου τετράχρωμο, σε χαρτί 260 gr (ανακυκλωμένο ή Οικολογικό)  

Π.3. Φάκελος έτοιμος για την Πρόσκληση Συνεδρίου: 1.000 φάκελοι, διάστασης Α5, με κείμενο και 

εικόνες εξ ολοκλήρου τετράχρωμο, με αυτοκόλλητο καρέ. 

Π.4. Φάκελος έτοιμος για την Πρόσκληση Ημερίδων: 1.000 φάκελοι, διάστασης Α5, με κείμενο και 

εικόνες εξ ολοκλήρου τετράχρωμο, με αυτοκόλλητο καρέ. 

Η ένθεση στους Φακέλους, η εκτύπωση των ονομάτων και διευθύνσεων των προσκαλουμένων σε 

αυτοκόλλητο, η ταχυδρόμηση των Προσκλήσεων θα γίνουν επίσης από τον Ανάδοχο. 

Ο κύριος του έργου, ΠΕΤΑ, παραδίδει στον ανάδοχο, τα ονόματα και τις διευθύνσεις των 

προσκαλουμένων.  

 
Εδάφιο 4.7.  Ψηφιοποίηση Εκπαιδευτικού Υλικού  

 

Η ψηφιοποίηση των  έξι (6) μαθημάτων των Σεμιναρίων αφορά στα εξής :  

 Ψηφιοποίηση των μαθημάτων ώστε να μπορεί να αναρτηθούν στo portal του έργου 

www.airetes.gr   

 Ψηφιοποίηση των μαθημάτων ώστε να μπορεί να αναρτηθούν στην πλατφόρμα τηλεκατάρτισης 

της ΠΕΤΑ  e-γνώση, η οποία είναι προσπελάσιμη μέσα από τον ιστότοπο της ΠΕΤΑ www.info-peta.gr  . 

 

http://www.airetes.gr/
http://www.info-peta.gr/


Ευ ρωπα ϊ κ ή  Έν ωση  

 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 

                                                                                                                                         

 
- 63 - 

 

 

 Εγγραφή των 6 μαθημάτων σε CD και αναπαραγωγή σε 3.000 τεμάχια. 

 CD΄ s  και αυτοκόλλητες  ταμπέλες για τα CD΄ s 

Προμήθεια και εγγραφή 3.000 CD, εκτύπωση σε αυτοκόλλητες ταμπέλες (ροζέτες) του περιεχομένου 

τους, επικόλληση τους στα CD. 

Το περιεχόμενο των CD θα παραδοθεί από την ΠΕΤΑ προς τον Ανάδοχο, καθώς και το κείμενο της 

ροζέτας.  

 
Γενικά Καθήκοντα Διαχείρισης έργου του Αναδόχου 

Για την επιτυχημένη και αποτελεσματική υλοποίηση του έργου ο Ανάδοχος οφείλει να διαθέσει 

προσωπικό το οποίο καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου θα είναι υπεύθυνο: 

 για τις καθημερινές συνεννοήσεις και διευθετήσεις θεμάτων οργάνωσης του έργου με όλα τα 

εμπλεκόμενα μέρη (υπεργολάβους, λοιπά μέρη της κοινοπραξίας, Δήμους, Περιφέρειες, κλπ 

 για τις καθημερινές συνεννοήσεις και διευθετήσεις θεμάτων με την Αναθέτουσα Αρχή 

 την ενημέρωση της Αναθέτουσας Αρχής για την εξέλιξη του έργου 

 την επίλυση προβλημάτων που τυχόν ανακύπτουν  

 τον συντονισμό των εργασιών  

 την παρουσία του σε συναντήσεις εργασίας με την Αναθέτουσα Αρχή και τους εμπλεκόμενους 

φορείς 

 τη διευθέτηση των τιμολογήσεων, πληρωμών κλπ 

Ο Ανάδοχος οφείλει στο τέλος του έργου να προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή: 

- Έκθεση απολογισμού έργου με αναλυτικές αναφορές σε κάθε ένα πακέτο εργασίας ξεχωριστά 

- Όλα τα παραδοτέα που έχουν παραχθεί κατά τη διάρκεια του έργου (λίστες, ενημερωτικές 

εγκύκλιοι, πληροφοριακό υλικό κλπ) 

 

ΑΡΘΡΟ 5. ΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ –  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ – ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

 

Η ενδεικτική ημερομηνία έναρξης υλοποίησης του έργου είναι η 1η Ιουλίου 2011.  

Η υλοποίηση του έργου χωρίζεται στις ακόλουθες τρεις  επικαλυπτόμενες φάσεις: 

 Πρώτη φάση : Δράσεις Προετοιμασίας και Υποστήριξης Συνεδρίου και Σεμιναρίων  

 Δεύτερη Φάση : Πραγματοποίηση Συνεδρίου  

 Τρίτη Φάση  : Πραγματοποίηση Σεμιναρίων  
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Με την κατακύρωση του έργου, επικαιροποιείται / οριστικοποιείται το χρονοδιάγραμμα του έργου, 

σύμφωνα με την προσφορά του Αναδόχου και τις τυχόν παρατηρήσεις της Αναθέτουσας Αρχής 

Στο χρονοδιάγραμμα του έργου, αποτυπώνεται ο πίνακας παράδοσης των παραδοτέων του Έργου. 

Στον Πίνακα που ακολουθεί «Παραδοτέα» καταγράφονται τα παραδοτέα, οι ποσότητες και οι 

προθεσμίες παράδοσης. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ  
      
      
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ Ποσότητα ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ Ολοκλήρωσης 
      
ΣΥΝΕΔΡΙΟ 1.000 ατόμων, 1 ημέρας 1 Εντός του 2011 

      

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 2 ημερών για αιρετές    
ΟΛΑ τα σεμινάρια ολοκληρώνονται 
μέχρι 30.6.2012 

Αιρετές ΑΤΤΙΚΗΣ,  ΑΘΗΝΑ 1 μέχρι 31.10.2011 
Αιρετές Β. ΑΙΓΑΙΟΥ, ΑΘΗΝΑ 1 μέχρι 30.9.2011 
Αιρετές Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ,  ΑΘΗΝΑ 1 μέχρι 30.7.2011 
Αιρετές ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΑΘΗΝΑ 1 μέχρι 30.9.2011 
Αιρετές Κεντρικής Μακεδονίας,  
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1 μέχρι 31.3.2012 
Αιρετές Αν.Μακεδονίας, Θράκης 
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 1 μέχρι 30.4.2012 
Αιρετές Δυτικής Μακεδονίας,  ΚΟΖΑΝΗ 1 μέχρι 31.3.2012 
Αιρετές ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΛΑΡΙΣΑ 1 μέχρι 30.11.2011 
Αιρετές ΗΠΕΙΡΟΥ, ΙΩΑΝΝΙΝΑ 1 μέχρι 31.12.2011 
Αιρετές Στερεάς Ελλάδας, ΛΑΜΙΑ 1 μέχρι 31.1.2012 
Αιρετές Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, 
ΠΑΤΡΑ 1 μέχρι 31.5.2012 
Αιρετές Πελοποννήσου, ΤΡΙΠΟΛΗ 1 μέχρι 28.2.2012 
Αιρετές Κρήτης, ΗΡΑΚΛΕΙΟ Κρήτης 1 μέχρι 30.11.2011 
      

Μετακίνηση 
  

Σε πλήρη αντιστοιχία με τις 
προθεσμίες Συνεδρίου & Σεμιναρίων 

Αεροπορικά εισιτήρια εσωτερικού aller - 
retour 350   
Αεροπορικά εισιτήρια εξωτερικού aller - 
retour 10   
Πλοίου εισιτήρια, aller - retour 200   
Τρένου εισιτήρια aller - retour 100   
Λεωφορείου εισιτήρια aller - retour 1.000   
Χιλιόμετρα ΙΧ  30.000   
Mini Bus 16+1 θέσεων με οδηγό   
Λεωφορεία 50 θέσεων με οδηγό   
Δημόσια Μέσα Μεταφοράς και Ταξί  Απολογιστικά   
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Διαμονή 
  

Σε πλήρη αντιστοιχία με τις 
προθεσμίες Συνεδρίου & Σεμιναρίων 

Διανυκτερεύσεις Γ+ 1.690   
Διανυκτερεύσεις Δ+ 20   

 
ΕΝΤΥΠΑ     

Βιβλίο "Χάρτα Ισότητας"  10.000 

3.000 αντίτυπα 7 ημέρες πριν την 
ημερομηνία έναρξης του συνεδρίου ή 
πριν την ημερομηνία έναρξης του 
1ου σεμιναρίου, όποια δράση 
προηγηθεί. Τα υπόλοιπα 7.000 
αντίτυπα μέχρι 31.8.2011 

Βιβλίο  "Οδηγός Εφαρμογής" 3.000 

1.500 αντίτυπα 7 ημέρες πριν την 
ημερομηνία έναρξης του συνεδρίου ή 
πριν την ημερομηνία έναρξης του 
1ου σεμιναρίου, όποια δράση 
προηγηθεί Τα υπόλοιπα 1.500 
αντίτυπα μέχρι 31.8.2011 

Φυλλάδια Εκπαιδευτικού Υλικού ( 6 τίτλοι) 18.000 

40% δηλ. 1.200 αντίτυπα από κάθε 
τίτλο 7 ημέρες πριν την ημερομηνία 
έναρξης του 1ου σεμιναρίου, τα 
υπόλοιπα 1.800 αντίτυπα από κάθε 
τίτλο μέχρι 31.8.2011 

Αφισέτες 2.000 

50% ήτοι 1.000 τεμ. 7 ημέρες πριν 
την ημερομηνία έναρξης του 
συνεδρίου ή 7 ημέρες πριν την 
ημερομηνία έναρξης του 1ου 
σεμιναρίου, όποια δράση προηγηθεί. 
Οι υπόλοιπες μέχρι 31.8.2011 

Folder  2.500 

60% δηλ. 1.500 τεμ. 7 ημέρες πριν 
την ημερομηνία έναρξης του 
συνδρίου ή 7 ημέρες πριν την 
ημερομηνία έναρξης του 1ου 
σεμιναρίου, όποια δράση προηγηθεί.  
Τα υπόλοιπα 1.000 αντίτυπα μέχρι 
31.8.2011 

Banner 50 
το σύνολο της ποσότητας 7 ημέρες 
πριν την ημερομηνία έναρξης του 
1ου σεμιναρίου 

      
Υποστηρικτικό Υλικό     

Τσάντες 2.000 

7 ημέρες πριν την ημερομηνία 
έναρξης του Συνεδρίου ή 7 ημέρες 
πριν την ημερομηνία έναρξης του 
1ου σεμιναρίου, όποια δράση 
προηγηθεί. 

Μπλόκ 2.000 

7 ημέρες πριν την ημερομηνία 
έναρξης του Συνεδρίου ή 7 ημέρες 
πριν την ημερομηνία έναρξης του 
1ου σεμιναρίου, όποια δράση 
προηγηθεί. 
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Στυλό 2.500 

7 ημέρες πριν την ημερομηνία 
έναρξης του Συνεδρίου ή 7 ημέρες 
πριν την ημερομηνία έναρξης του 
1ου σεμιναρίου, όποια δράση 
προηγηθεί. 

Πρόσκληση και Φάκελος ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 1.000 
15 ημέρες πριν την έναρξη του 
συνεδρίου 

Πρόσκληση και Φάκελος ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 1.000 
15 ημέρες πριν την έναρξη του 1ου 
σεμιναρίου 

Χαρτί παρέμβασης   

7 ημέρες πριν την ημερομηνία 
έναρξης του Συνεδρίου ή 7 ημέρες 
πριν την ημερομηνία έναρξης του 
1ου σεμιναρίου, όποια δράση 
προηγηθεί. 

ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ Εκπαιδευτικού Υλικού     
ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ Εκπαιδευτικού Υλικού για 
ανάρτηση σε portal  

  31.10.2011 

ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ Εκπαιδευτικού Υλικού για 
ανάρτηση στην πλατφόρμα  

  31.12.2011 

Προμήθεια CD και ροζετών 3.000   
Εγγραφή και Αναπαραγωγή 3.000 CD   31.8.2011 
      

 
 Πρώτη φάση : Δράσεις Προετοιμασίας και Υποστήριξης Συνεδρίου και Σεμιναρίων  

Περιλαμβάνει τις εργασίες των Εδαφίων 4.5. και 4.6. του άρθρου 4 της παρούσας  (Εντυπα, 

Υποστηρικτικό Υλικό).   

Η 1η Φάση αρχίζει με την υπογραφή της σύμβασης υλοποίησης του έργου, το οποίο  ανατίθεται με την 

παρούσα προκήρυξη. Το φυσικό αντικείμενο του Εδαφίου 4.5. («Εντυπα») υλοποιείται και παραδίδεται 

κατά 50% (σε ποσότητα) εντός 15 ημερών από την έναρξη του έργου, ώστε να είναι δυνατή η υλοποίηση 

1, τουλάχιστον, Σεμιναρίου μέχρι 30.7.2011. Το υπόλοιπο παραδίδεται σταδιακά μέχρι τις 30.8.2011. 

Η ΠΕΤΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί την ημερομηνία διεξαγωγής των Σεμιναρίων. Στην 

περίπτωση αυτή η ΠΕΤΑ υποχρεούται να ειδοποιήσει τον ανάδοχο 25 ημέρες πριν από την ορισθείσα 

ημερομηνία. Σε  περίπτωση κατά την οποία η ειδοποίηση του αναδόχου δεν γίνει στην τασσόμενη 

προθεσμία, ο ανάδοχος δύναται να ενεργοποιήσει τα οριζόμενα στο άρθρο  4 της παρούσας για την 

καταβολή αποζημίωσης από τον κύριο του έργου. Η 1η Φάση διαρκεί μέχρι την έναρξη του τελευταίου 

Σεμιναρίου ώστε στη διάρκεια της να είναι δυνατή η υλοποίηση τροποποιήσεων, αλλαγών, στα 

περιεχόμενα των Εντύπων και στις ποσότητες, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της παρούσας. 

5.2 Δεύτερη Φάση : Πραγματοποίηση Συνεδρίου  

Περιλαμβάνει την υλοποίηση του Συνεδρίου των αιρετών στην Αυτοδιοίκηση γυναικών, με τη 

συμμετοχή των Δημάρχων, για την υπογραφή της Χάρτας της Ισότητας. Το Συνέδριο θα 

πραγματοποιηθεί στην Αθήνα εντός του 2011.  

 



Ευ ρωπα ϊ κ ή  Έν ωση  

 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 

                                                                                                                                         

 
- 67 - 

 

 

Η  ημερομηνία θα οριστεί από την αναθέτουσα αρχή και θα ανακοινωθεί στον Ανάδοχο ένα  (1), 

τουλάχιστον μήνα πριν. Η ΠΕΤΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί την ημερομηνία διεξαγωγής του 

Συνεδρίου. Στην περίπτωση αυτή η ΠΕΤΑ υποχρεούται να ειδοποιήσει τον ανάδοχο 25 ημέρες πριν από 

την ορισθείσα ημερομηνία. Σε  περίπτωση κατά την οποία η ειδοποίηση του αναδόχου δεν γίνει στην 

τασσόμενη προθεσμία, ο ανάδοχος δύναται να ενεργοποιήσει τα οριζόμενα στο άρθρο  4 της παρούσας 

για την καταβολή αποζημίωσης από τον κύριο του έργου. 

 

5.3. Τρίτη Φάση  : Πραγματοποίηση Σεμιναρίων  

 
Περιλαμβάνει την πραγματοποίηση των 13 Σεμιναρίων, στο διάστημα από την υπογραφή της συμβάσεως  

μέχρι 30.9.2012 και ολοκληρώνεται στις 30.6.2012. 

Καθένα από τα Σεμινάρια πραγματοποιείται στις εξής προθεσμίες. Ο κύριος του έργου ορίζει την 

ημερομηνία πραγματοποίησης καθενός Σεμιναρίου. 

Σεμινάριο για τις αιρετές  

- Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Σεπτέμβριος 2011 

- Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, Σεπτέμβριος 2011 

- Περιφέρειας Ιονίων , Σεπτέμβριος 2011 

-  Περιφέρειας Αττικής, Οκτώβριος 2011 

- Περιφέρειας  Θεσσαλίας , Νοέμβριος 2011 

- Περιφέρειας Κρήτης, Νοέμβριος 2011 

- Περιφέρειας  Ηπείρου, Δεκέμβριος 2011 

- Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, Ιανουάριος  2012 

-  Περιφέρειας Πελοποννήσου, Φεβρουάριος 2012 

- Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Μάρτιος 2012 

- Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας , Απρίλιος 2012 

- Περιφέρειας  Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, Μάϊος 2012 

-  Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας , Ιούνιος  2012 

Τα κύρια Παραδοτέα του έργου του Αναδόχου είναι τα οριζόμενα στο Άρθρο 4 της παρούσας, ήτοι :  

 1 Συνέδριο, σύμφωνα με τις προδιαγραφές  του Εδαφίου 1 του άρθρου 4 της παρούσας 

 13 Σεμινάρια , σύμφωνα με τις προδιαγραφές  του Εδαφίου 2 του άρθρου 4 της παρούσας 

 Παρασχεθείσες Υπηρεσίες Διαμονής, ποσότητες και λοιπά χαρακτηριστικά, σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές  του Εδαφίου 4 του άρθρου 4 της παρούσας 
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 Παρασχεθείσες Υπηρεσίες Μετακίνησης, ποσότητες και λοιπά χαρακτηριστικά, σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές  του Εδαφίου 3 του άρθρου 4 της παρούσας 

 ΕΝΤΥΠΑ, ποσότητες και λοιπά χαρακτηριστικά, σύμφωνα με τις προδιαγραφές  του Εδαφίου 5 

του άρθρου 4 της παρούσας 

 Υποστηρικτικά Υλικά,  ποσότητες και λοιπά χαρακτηριστικά, σύμφωνα με τις προδιαγραφές  του 

Εδαφίου 6 του άρθρου 4 της παρούσας 

Ο Ανάδοχος θα παραδώσει αναλυτικό πίνακα παραδοτέων με τις αντίστοιχες ποσότητες. Απαιτούνται 

επίσης παρουσιολόγια των συμμετεχόντων στο Συνέδριο και τα Σεμινάρια. Η αναθέτουσα αρχή μεριμνά  

ώστε να διαθέτει δείγμα από όλα τα παραδοτέα, τα οποία θα ελεγχθούν σε μεταγενέστερο χρόνο. 

 

ΑΡΘΡΟ 6. ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ 

 
Ο υποψήφιος υποχρεούται να υποβάλλει στην Προσφορά του ολοκληρωμένη πρόταση για το σχήμα 

διοίκησης, του προσωπικού που θα διαθέσει για τη διοίκηση και υλοποίηση του Έργου. 

Ο υποψήφιος υποχρεούται να καθορίσει στην Προσφορά του τα στελέχη της Ομάδας Έργου και 

συγκεκριμένα :  

 να περιγράψει το ρόλο τους στο προτεινόμενο Σχήμα 

 να δηλωθεί το αντικείμενο που θα καλύψουν 

 να δηλωθεί η σχέση τους με τον υποψήφιο Ανάδοχο (υπάλληλος, εξωτερικός συνεργάτης, 

στέλεχος υπεργολάβου) 

 

ΑΡΘΡΟ 7. ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Για τη διαδικασία παράδοσης και παραλαβής του Έργου ισχύουν οι κείμενες διατάξεις. 

Για τις ανάγκες της παραλαβής του Έργου θα συσταθεί από την Αναθέτουσα Αρχή Επιτροπή 

Παρακολούθησης και Παραλαβής Εργου (ΕΠΠΕ). 

1. Οι παραλαβές του έργου προσδιορίζονται από τις επιμέρους προβλεπόμενες παραδόσεις των 

προϊόντων και υπηρεσιών, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του. 

2. Ο ανάδοχος σ' αυτό το διάστημα πρέπει να παράσχει κάθε δυνατή πληροφορία ή διευκρίνιση και να 

διευκολύνει με κάθε τρόπο το έργο της ΕΠΠE. 

3. Η ΕΠΠE μπορεί να διενεργεί απροειδοποίητους δειγματοληπτικούς ελέγχους επί του συνόλου του 

έργου ή μέρους αυτού, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ισχύος της σύμβασης που εκτελείται. 

4. Η διαδικασία των παραλαβών περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια: 
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(α) Κάθε παραδοτέο παραδίδεται  το αργότερο πριν το τέλος της προθεσμίας παράδοσης του. Ο 

ανάδοχος φροντίζει να ενημερώνει εγγράφως έγκαιρα την ΕΠΠE για κάθε παράδοσή του. 

(β) Η ΕΠΠE, εγκρίνει ή απορρίπτει το παραδοτέο (τμήμα ή όλο) συντάσσοντας σχετικό 

πρωτόκολλο κατάλληλα αιτιολογημένο. Σε περίπτωση που η ΕΠΠE διαπιστώσει ατέλειες, ελλείψεις ή 

παρεκκλίσεις από τις συμβατικές υποχρεώσεις τις γνωστοποιεί εγγράφως στον ανάδοχο υποδεικνύοντας 

τις απαιτούμενες διορθώσεις. 

(γ) Ο ανάδοχος οφείλει να συμμορφωθεί άμεσα προς τις υποδείξεις της ΕΠΠΕ.  

Η ΕΠΠΕ προβαίνει σε επανέλεγχο για να διαπιστώσει αν πραγματοποιήθηκαν οι υποδείξεις της. Εάν ο 

ανάδοχος δεν συμμορφωθεί προς τις υποδείξεις της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής, τότε η 

Επιτροπή γνωστοποιεί την κατάσταση στην αναθέτουσα αρχή, προτείνοντας και τυχόν κυρώσεις που  

πρέπει να του επιβληθούν. 

5. Η Οριστική Παραλαβή του έργου θα γίνει, εντός δυο (2) μηνών από την ολοκλήρωση της 

τελευταίας φάσης του έργου, από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής του έργου και μετά την 

υποβολή από τον ανάδοχο συνολικής Απολογιστικής Έκθεσης για την υλοποίηση του έργου. 
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ΜΕΡΟΣ Γ: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ & ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

ΑΡΑΑΡΡΘΡΟ   1.   ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Φακέλου ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΘΘΡΡΟΟ 11..

1.1.  Περιεχόμενα Φακέλου «Τεχνική Προσφορά» 

Ο φάκελος " ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του και να βασίζεται στην 

περιγραφή του φυσικού αντικειμένου όπως αυτή αναπτύχθηκε στο Μέρος Β της παρούσας.  

Ο φάκελος «Τεχνική Προσφορά» διαιρείται στις παρακάτω ενότητες τα περιεχόμενα των οποίων 

περιγράφονται στη συνέχεια: 

- Ενότητα 1 : Μεθοδολογία εκπόνησης του Έργου 

- Ενότητα 2 : Ικανότητα και αποτελεσματικότητα του οργανωτικού σχήματος της Ομάδας Έργου 

- Ενότητα 3 : Προσφερόμενες Υπηρεσίες 

- Ενότητα 4 : Κάθε άλλο στοιχείο που τεκμηριώνει τη δυνατότητα του προσφέροντα στην παροχή 

των ζητούμενων υπηρεσιών. 

Αναλυτικά :  

Μεθοδολογία εκπόνησης του έργου 

Το μέρος «Μεθοδολογία εκπόνησης του έργου» περιλαμβάνει: 

 Αναλυτική περιγραφή του τρόπου με τον οποίο ο προσφέρων σκοπεύει να προσεγγίσει το έργο. 

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην κατανόηση του εύρους, της σημασίας, και των ιδιαίτερων απαιτήσεων 

του έργου 

 Κάθε άλλο στοιχείο που ο υποψήφιος Ανάδοχος κρίνει σκόπιμο ότι πρέπει να παρουσιάσει ή να 

προτείνει, το οποίο κατά την κρίση του πρέπει να ληφθεί υπόψη για την υλοποίηση του έργου και θα 

συμβάλλει στην αρτιότερη παρουσίαση της πρότασής του, για την επιτυχή διεκπεραίωση του Έργου. 

 Στοιχεία που τεκμηριώνουν την διασφάλιση της παροχής υπηρεσιών υψηλής ποιότητας 

(διαπιστεύσεις, κ.λπ.). 

Ικανότητα και αποτελεσματικότητα του οργανωτικού σχήματος της Ομάδας Έργου 
 
Η ενότητα «Ικανότητα και αποτελεσματικότητα του οργανωτικού σχήματος της Ομάδας Έργου» 

περιέχει αναλυτική περιγραφή της Ομάδας Έργου και του οργανωτικού της σχήματος, καθώς και τον 

προτεινόμενο τρόπο οργάνωσης και συντονισμού των στελεχών της Ομάδας Έργου και τα προτεινόμενα 

μέσα υλοποίησης προκειμένου για την αποτελεσματικότερη εκτέλεση του έργου. 
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Ειδικότερα παρουσιάζονται: 

 Το οργανωτικό σχήμα υλοποίησης του έργου, η μεθοδολογία διοίκησης του έργου και τα πλήρη 

καθήκοντα των επιμέρους μελών της Ομάδας Έργου 

Η τεχνική προσφορά θα πρέπει υποχρεωτικά να περιλαμβάνει και τα εξής: 

 Πίνακα απασχόλησης στο έργο, ανά δραστηριότητα και μέλος της Ομάδας έργου. Θα πρέπει ο 

προσφέρων να συμπληρώσει τον πίνακα που ακολουθεί 

 

Υπόδειγμα «Πίνακας απασχόλησης στο Έργο» 

Εταιρεία  

Ονοματεπώνυμο 
Στελέχους 

Θέση στην 
Ομάδα Έργου 

Αρμοδιότητες-
Καθήκοντα στο 
Έργο 

Απασχόληση στο 
Έργο (σε 
ανθρωποημέρες) 

    

    

Σχόλια: (α) Στη στήλη «αρμοδιότητες καθήκοντα» συμπληρώνεται ο εξειδικευμένος ρόλος του στελέχους σύμφωνα με τον 

τρόπο οργάνωσης και υλοποίησης του έργου του προσφέροντα, (β) στη στήλη «απασχόληση στο έργο» συμπληρώνεται η 

απασχόληση που θα έχει στο έργο κάθε στέλεχος, σε ανθρωποημέρες. 

 

 Σε περίπτωση ένωσης εταιριών που υποβάλλεται χωριστά για κάθε μέλος της ένωσης ο 

παραπάνω πίνακας 

 Αν ο συντονιστής και υπεύθυνος του έργου ή οι συμμετέχοντες στην Ομάδα έργου δεν είναι 

μόνιμα στελέχη της εταιρείας που υποβάλλει την προσφορά, υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση ότι υπάρχει 

συμφωνία συνεργασίας για όλη την προβλεπόμενη διάρκεια του έργου και ότι αποδέχονται τους όρους 

του παρόντος διαγωνισμού. 

Προσφερόμενες Υπηρεσίες 

 Εκτενής περιγραφή κάθε πακέτου εργασιών, με ανάλυση σε επιμέρους δραστηριότητες και σε 

συγκεκριμένες ενέργειες που θα πρέπει να υλοποιηθούν προκειμένου να ολοκληρωθεί το Έργο 

ορθολογικά, επιτυχώς και με το ελάχιστο δυνατό κόστος με βάση τις προδιαγραφές του έργου (Μέρος Β’ 

Τεχνική Περιγραφή του Έργου), καθώς επίσης και αναλυτικό χρονοδιάγραμμα αυτών. Κατά την 

περιγραφή θα πρέπει να δίνεται έμφαση στην καταλληλότητα και την ποιότητα των προσφερομένων 

υπηρεσιών. 
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Επίσης ο φάκελος «Τεχνική Προσφορά» πρέπει να περιέχει οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκμηριώνει 

πληρέστερα την Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου και απαντά στις επιμέρους απαιτήσεις που 

τίθενται στην παρούσα Διακήρυξη, αλλά και στα αντίστοιχα κριτήρια αξιολόγησης. 

1.2.   Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» 

Ο φάκελος «Οικονομικής Προσφορά» περιλαμβάνει, συμπληρωμένους και υπογεγραμμένους, τους 

Πίνακες του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσης. 

1. Όλες οι τιμές θα είναι εκφρασμένες σε ευρώ και θα αναγράφονται αριθμητικά και ολογράφως. Ο 

ΦΠΑ θα αναγράφεται (αριθμητικά και ολογράφως) χωριστά. 

2. Ως συμβατικό τίμημα του υποψηφίου Αναδόχου για τις υπηρεσίες που θα προσφέρει, ορίζεται το 

«Συνολικό Προσφερόμενο Τίμημα», όπως αυτό περιέχεται στον ΠΙΝΑΚΑ 1. «Οικονομική 

Προσφορά για το ΣΥΝΟΛΟ  του έργου, Το «Συνολικό Προσφερόμενο Τίμημα», δεν μπορεί να 

υπερβαίνει, το ποσό του συνολικού προϋπολογισμού του έργου. 

Στο συνολικό προσφερόμενο τίμημα στον Πίνακα 1.έχουν ληφθεί υπόψη όλοι οι παράγοντες κόστους, 

αμοιβών και οφέλους αναδόχου, λειτουργικών εξόδων, ασφαλίστρων, μισθών και αμοιβών σε τρίτους. 

Η αμοιβή του αναδόχου («Συνολικό προσφερόμενο Τίμημα») καλύπτει τις πάσης φύσεως δαπάνες 

διαχείρισης έργου, συντονισμού, υποστήριξης  κλπ ,  κατά την υλοποίηση του έργου. 

3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει τιμή μονάδας για την προσφορά κάθε μιας  από τις 

ζητούμενες από τον κύριο του έργου υπηρεσίες, συμπληρώνοντας τον ΠΙΝΑΚΑ 2. «Τιμές 

Μονάδας για την εκτέλεση της συμβάσεως». Η συμπλήρωση του ΠΙΝΑΚΑ 2. είναι υποχρεωτική 

για τον προσφέροντα.  

Απορρίπτεται προσφορά η οποία δεν περιέχει προσφορά για τις  «Τιμές Μονάδας για την εκτέλεση της 

συμβάσεως».  

Στο συνολικό προσφερόμενο τίμημα ανά κατηγορία υπηρεσίας στον Πίνακα Α2 έχουν ληφθεί υπόψη 

όλοι οι παράγοντες κόστους, αμοιβών και οφέλους αναδόχου, λειτουργικών εξόδων, ασφαλίστρων, 

μισθών και αμοιβών σε τρίτους. 

4. Οι παραπάνω τιμές δεν αναπροσαρμόζονται για οποιονδήποτε λόγο καθ’ όλη τη διάρκεια της 

σύμβασης, ακόμη και σε ενδεχόμενη ανάθεση νέων ή συμπληρωματικών υπηρεσιών, δοθέντος 

ότι ο Ανάδοχος θεωρεί τον κίνδυνο απρόοπτης μεταβολής των οικονομικών συνθηκών ως 

ενδεχόμενο και τον αποδέχεται. 
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Προβλέπεται η άσκηση δικαιώματος προαίρεσης. Είναι δυνατή η προσφυγή από την αναθέτουσα αρχή 

στην διαδικασία διαπραγματεύσεων και την υπογραφή σύμβασης με τον ανάδοχο, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα και τις προϋποθέσεις του άρθρου 25, παρ.4, εδάφιο α. του Π.Δ. 60 / 2007, όσον αφορά 

συμπληρωματικές υπηρεσίες που δεν περιλαμβάνονται στην πρώτη συναφθείσα σύμβαση ή σύμφωνα με 

τα οριζόμενα και τις προϋποθέσεις του άρθρου 25, παρ.4, εδάφιο β. του Π.Δ. 60 / 2007, όσον αφορά νέες 

υπηρεσίες που συνίστανται στην επανάληψη άλλων παρόμοιων υπηρεσιών που ανατέθηκαν στον 

ανάδοχο της αρχικής σύμβασης.  

Η πρόσθετη αμοιβή του αναδόχου για τις υπηρεσίες αυτές θα υπολογίζεται  με βάση τις κοστολογήσεις 

της αρχικής σύμβασης, οι οποίες δεν προσαρμόζονται. Εφόσον για τις υπηρεσίες αυτές δεν είχε 

προβλεφθεί κοστολόγηση στην αρχική σύμβαση, τότε η πρόσθετη αμοιβή θα προσδιοριστεί με 

διαπραγμάτευση μεταξύ της αναθέτουσας αρχής και του αναδόχου. 

Προσφυγή στην διαδικασία της προαίρεσης επιτρέπεται μόνον επί μία τριετία μετά τη σύναψη της 

αρχικής σύμβασης .  

5. Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να είναι σε θέση να τεκμηριώσει την Οικονομική του 

Προσφορά, βασιζόμενος στα στοιχεία της Τεχνικής του Προσφοράς. Σε διαφορετική περίπτωση 

η Επιτροπή Αξιολόγησης δύναται να θεωρήσει ότι οι πίνακες της Οικονομικής Προσφοράς δεν 

συντάχθηκε σύμφωνα με τους ορισμούς της προκήρυξης, και ότι η προσφορά είναι αόριστη και 

ανεπίδεκτη εκτιμήσεως, και να την απορρίψει στο σύνολό της. 

6. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί επίσης το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες πρόσθετα 

στοιχεία για την τεκμηρίωση του εύλογου ή μη των προσφερόμενων τιμών, οι δε συμμετέχοντες 

υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 

Επισημαίνεται, ότι προσφορές στις οποίες δεν προκύπτουν με σαφήνεια οι προσφερόμενες τιμές ή η 

συνολική τιμή απορρίπτονται. Σε κάθε περίπτωση που ένα ποσό προκύπτει ως συνάρτηση άλλων 

(κατόπιν προσθέσεως, άλλης μαθηματικής πράξεως, εκπτώσεως, κλπ.) και υπολογιστεί εσφαλμένα σε 

κάποια προσφορά, τότε λαμβάνεται υπόψη το ποσό που προκύπτει μετά την σχετική ορθή εκτέλεση της 

αντίστοιχης μαθηματικής πράξης ή εκπτώσεως, κλπ.  

Σε περίπτωση όμως που οι λογιστικές διαφορές είναι πολλές σε πλήθος ή η διόρθωσή τους επιφέρει 

σημαντική διαφοροποίηση του συνολικού τιμήματος της προσφοράς, τότε η προσφορά μπορεί να 

απορριφθεί στο σύνολό της. 
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ΑΡΑΑΡΡΘΡΟ   2.   ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΘΘΡΡΟΟ 22..

 
2.1.  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

 
Η Τεχνική Προσφορά έχει συντελεστή βαρύτητας 70% στην Αξιολόγηση της Προσφοράς του 

υποψηφίου Αναδόχου. 

Η Οικονομική Προσφορά έχει συντελεστή βαρύτητας 30% στην Αξιολόγηση της Προσφοράς του 

υποψηφίου Αναδόχου. 

Τα Κριτήρια Αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών περιλαμβάνουν τις ακόλουθες τρεις Ομάδες, µε 

τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας των Ομάδων: 

 Ομάδα Α:  Υλοποίηση Έργου (Μεθοδολογία  - Χρονοπρογραμματισμός) Συντελεστής 

βαρύτητας της Ομάδας Α: 10%. 

 Ομάδα Β: Προσφερόμενες Υπηρεσίες Έργου  

Συντελεστής βαρύτητας της Ομάδας Β : 60%. 

 Ομάδα Γ: Οργάνωση Υλοποίησης  Έργου-Δομή, Σύνθεση σχήματος Διοίκησης, 

Διαχείρισης, Υλοποίησης 

Συντελεστής βαρύτητας της Ομάδας Β : 30%.   

Κάθε μία από τις Ομάδες, Α, Β, Γ,  συγκροτείται από επιμέρους κριτήρια, με αντίστοιχους επιμέρους 

συντελεστές βαρύτητας. 

Κάθε μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης του Διαγωνισμού βαθμολογεί  με ακέραιο βαθμό από το 100 

έως και το 110 κάθε ένα από τα κριτήρια τεχνικής αξιολόγησης, κατά την αιτιολογημένη κρίση του, ως 

εξής: 

Η βαθμολογία επιμέρους κριτηρίου είναι 100 όταν καλύπτονται οι ζητούμενες προδιαγραφές. 

Η βαθμολογία μπορεί να είναι μεγαλύτερη από 100, μέχρι και 110, όταν υπερκαλύπτονται οι ζητούμενες 

προδιαγραφές. 

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου είναι το γινόμενο του επί μέρους συντελεστή βαρύτητας 

του κριτηρίου επί τη βαθμολογία του, το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία, και η συνολική 

βαθμολογία της κάθε Τεχνικής Προσφοράς, από κάθε αξιολογητή,  είναι το άθροισμα των σταθμισμένων 

βαθμολογιών όλων των κριτηρίων. 

Ο μέσος όρος των βαθμολογιών των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης του Διαγωνσιμού, σε μία 

Τεχνική Προσφορά είναι ο Βαθμός (Βi) της συγκεκριμένης Τεχνικής Προσφοράς.  
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Σε κάθε στάδιο της αξιολόγησης των προσφορών η αρμόδια Επιτροπή συντάσσει πρακτικά στα οποία 

τεκμηριώνει την αποδοχή ή την απόρριψη των προσφορών. 

Οι υποψήφιοι – και συγκεκριμένα τα άτομα που συμμετέχουν στον Ομάδα έργου – μπορεί να 

κληθούν να αναλύσουν προφορικά την προσφορά τους στην Επιτροπή Διενέργειας του 

διαγωνισμού και να απαντήσουν σε τυχόν ερωτήσεις των μελών της. 

Στον ΠΙΝΑΚΑ που ακολουθεί παρουσιάζονται τα κριτήρια αξιολόγησης της Τεχνικής Προσφοράς, με 

τον συντελεστή βαρύτητας που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο κριτήριο και στα επιμέρους κριτήρια  

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 

Σ  

Α. Υλοποίηση Έργου (Μεθοδολογία  - Χρονοπρογραμματισμός) 10% 

Α.1 

 Κατανόηση ιδιαίτερων απαιτήσεων στο έργο 

 Σαφήνεια και πληρότητα της τεχνικής προσφοράς 

 Καταλληλότητα της περιγραφής, ανάλυσης και εξειδίκευσης 

των φάσεων και των επιμέρους δραστηριοτήτων του έργου 

 Ορθολογικός και ιεραρχημένος χρονοπρογραμματισμός των 

δραστηριοτήτων του έργου, κατά ενότητα παρεχομένων υπηρεσιών 

και μεμονωμένη δράση 

10% 

Β. Προσφερόμενες Υπηρεσίες Έργου 60% 

Β.1 Οργάνωση, Υλοποίηση ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 20% 

Β.2 Οργάνωση, Υλοποίηση ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 15% 

Β.3 Υπηρεσίες ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ 5% 

Β.4 Υπηρεσίες ΔΙΑΜΟΝΗΣ 5% 

Β.5 ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 5% 

Β.6 ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ Εκπαιδευτικού Υλικού 3% 

Β.7 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ Υλικό 7% 

Γ. 
Οργάνωση Υλοποίησης  Έργου-Δομή, Σύνθεση σχήματος 

Διοίκησης, Διαχείρισης, Υλοποίησης   
30% 

Γ.1 Σχήμα διοίκησης, διαχείρισης, υλοποίησης έργου 15% 

Γ.2 Οργάνωση, Σύνθεση, Λειτουργικότητα της Ομάδας Έργου 15% 

ΣΥΝΟΛΟ 100% 

 
Σ : Συντελεστής Βαρύτητας Ομάδας Κριτηρίων  και  επιμέρους κριτηρίου  

Η Βαθμολογία επιμέρους Κριτηρίου από 100 ως 110 
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Στη συνέχεια παρουσιάζονται αναλυτικά τα παραπάνω κριτήρια αξιολόγησης.  

Υλοποίηση Έργου (Μεθοδολογίες – Χρονοδιάγραμμα) 

Το έργο συντίθεται από την συνδυασμένη παροχή πολλών υπηρεσιών, ορισμένες φορές σε πιεστικές 

προθεσμίες, με ποιοτικά υψηλές  προδιαγραφές, σε σχετικά μεγάλο αριθμό φυσικών προσώπων, σε 

σημεία χωροθετημένα σε όλη τη χώρα. Είναι επίσης σημαντικό ότι το έργο απευθύνεται σε δημόσια 

πρόσωπα, οπότε η  επιτυχής υλοποίηση του έχει πρόσθετη βαρύτητα για την αναθέτουσα αρχή. 

Πρόκειται επομένως για ένα σύνθετο έργο, όπου ο ανάδοχος πρέπει, με την προσφορά του, να αποδείξει 

ότι έχει την τεχνογνωσία, τη μέθοδο, το προσωπικό, τα μέσα, ώστε να το υλοποιήσει επιτυχώς στις 

τασσόμενες προθεσμίες και στο ζητούμενο ποιοτικό επίπεδο.  

Η προσφορά του αναδόχου, για να είναι ολοκληρωμένη και πλήρης,  χρειάζεται να βασίζεται στην 

κατανόηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του υπό ανάθεση έργου και, επομένως, να προσφέρει τις 

ζητούμενες υπηρεσίες σε ποσότητα και ποιότητα που να καλύπτουν πλήρως και ολοκληρωμένα τις 

ανάγκες του κυρίου του έργου. 

Έμφαση θα δοθεί στην πληρότητα των μεθοδολογιών (υλοποίησης, διαχείρισης έργου, διαχείρισης 

ποιότητας) που θα ακολουθήσει ο Ανάδοχος.  Οι μεθοδολογίες θα πρέπει να παρουσιάζουν αναλυτικά τις 

ενέργειες που θα εκτελεστούν και να τις αντιστοιχούν στις διακριτές κατηγορίες υπηρεσιών που θα 

παρασχεθούν. 

Θα αξιολογηθούν η εφικτότητα και η αποτελεσματικότητα του προτεινόμενου αναλυτικού 

χρονοδιαγράμματος του έργου, η δυνατότητα ανταπόκρισης σε τροποποιήσεις του προγραμματισμού και 

του χρονοπρογραμματισμού, χωρίς επιβάρυνση στη ποιότητα των υπηρεσιών.  

Προσφερόμενες Υπηρεσίες Έργου 

Θα αξιολογηθεί ο σχεδιασμός και η μεθοδολογία υλοποίησης, η καταλληλότητα και η ομοιογένεια των 

προσφερόμενων υπηρεσιών, καθώς και οι πρόσθετες υπηρεσίες που τυχόν προσφέρονται. Θα 

αξιολογηθεί επίσης η ποιότητα των προσφερομένων υπηρεσιών του Αναδόχου του έργου σε όλη τη 

διάρκεια του έργου. 

Οργάνωση Υλοποίησης  Έργου-Δομή, Σύνθεση σχήματος Διοίκησης, Διαχείρισης, 

Υλοποίησης   

Θα αξιολογηθούν:  

α.  η οργάνωση, η ποσότητα  και η ποιότητα των πόρων που θα διαθέσει ο ανάδοχος για την υλοποίηση 

του έργου, τα οποία πρέπει να ανταποκρίνονται στον σχεδιασμό και την μεθοδολογία υλοποίησης, όπως 

αυτά προτείνονται από τον ανάδοχο. 

β. το σχήμα με το οποίο θα διοικηθεί η υλοποίηση και η διαχείριση του έργου 

γ. το σχήμα της συνεργασίας με την αναθέτουσα αρχή  
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 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
Οι οικονομικές προσφορές θα αποσφραγισθούν μετά την έκδοση της απόφασης έγκρισης της 

διαδικασίας τεχνικής αξιολόγησης από την Αναθέτουσα Αρχή. 

Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά το 

προηγούμενο στάδιο επιστρέφονται από την Επιτροπή Μελετών - Υπηρεσιών στους Προσφέροντες, 

χωρίς να έχουν αποσφραγιστεί. 

Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα πραγματοποιηθεί στο χώρο Διενέργειας, την 

ημερομηνία και ώρα που θα ορίζεται στη σχετική ανακοίνωση της Επιτροπής Αξιολόγησης, ενώπιον των 

τυχόν παρισταμένων εκπροσώπων των Προσφερόντων. 

Για τις ανάγκες της οικονομικής αξιολόγησης, η Επιτροπή Αξιολόγησης θα ακολουθήσει την παρακάτω 

περιγραφόμενη διαδικασία:  

Α.  Θα ελέγξει το περιεχόμενο των οικονομικών προσφορών προκειμένου να διαπιστώσει τον βαθμό 

στον οποίο ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της Προκήρυξης και θα καταχωρήσει, σε σχετικό πρακτικό 

της τυχόν προσφορές που χαρακτηρίζει απορριπτέες, αναλύοντας για κάθε μία από αυτές τους ακριβείς 

λόγους απόρριψης.  

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται 

ως απαράδεκτη. Η απόρριψη προσφοράς γίνεται με απόφαση του Οργάνου Λήψης Αποφάσεων έπειτα 

από γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών. 

Σε περίπτωση που προσφορά κριθεί από την Επιτροπή Αξιολόγησης ως ασυνήθιστα χαμηλή, η Επιτροπή 

Αξιολόγησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Κοινοτική Οδηγία 2004/18 Άρθρο 52, πριν απορρίψει την 

προσφορά, θα ζητήσει γραπτώς διευκρινίσεις για τη σύνθεση της προσφοράς, και μπορεί να λάβει υπόψη 

επεξηγήσεις που αφορούν την οικονομία της μεθόδου παροχής υπηρεσίας ή τις επιλεγείσες τεχνικές 

λύσεις ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες υπό τις οποίες ο Προσφέρων θα παράσχει την υπηρεσία ή την 

πρωτοτυπία του σχεδίου του Προσφέροντος. Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα, εφόσον δεν κρίνει 

επαρκή την τεκμηρίωση, να εισηγηθεί την απόρριψη των προσφορών. 

Οικονομική Προσφορά η οποία δεν περιέχει συμπληρωμένο τον ΠΙΝΑΚΑ 2. «Τιμές Μονάδας για την 

εκτέλεση της συμβάσεως» απορρίπτεται.  

Εφόσον σε αυτό το στάδιο της διαδικασίας υπάρχουν τέτοιες απορριπτέες προσφορές, η Επιτροπή 

Αξιολόγησης θα διαβιβάσει το πρακτικό απόρριψης στο Όργανο Λήψης Αποφάσεων για την έκδοση των 

σχετικών αποφάσεων απόρριψης. 
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Β.  Θα προχωρήσει στην συγκριτική κατάταξη των οικονομικών προσφορών, με βάση το «Συνολικό 

Προσφερόμενο Τίμημα» από κάθε προσφέροντα, όπως αυτό περιέχεται στον ΠΙΝΑΚΑ 1. «Οικονομική 

Προσφορά για το ΣΥΝΟΛΟ  του έργου».   

 

 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 
Μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής και οικονομικής αξιολόγησης κατά τα προηγούμενα, η Επιτροπή 

Αξιολόγησης Προσφορών κατατάσσει τις προσφορές σε Συγκριτικό Πίνακα, κατά φθίνουσα σειρά του 

τελικού βαθμού. 

Για την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών θα χρησιμοποιηθεί ο ακόλουθος τύπος για τον 

υπολογισμό του βαθμού (Βi) του προσφέροντος 

 

 

Bi =  70 x [ BTi / BTmax ]  +  30 x [ προσφερόμενη τιμή BOmin/ BOi ]   

 

 

BTmax : η Βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς που πήρε τον μεγαλύτερο βαθμό, αξιολογούμενη ως η 

καλύτερη. 

Βαθμολογία (BTi) : η Βαθμολογία Τεχνικής Προσφοράς του Προσφέροντος i, όπως έχει υπολογιστεί 

σύμφωνα με το άρθρο 2.1. του Μέρους Γ της παρούσας. 

Προσφερόμενη Τιμή ( ΒΟi) : η τιμή της Οικονομικής Προσφοράς του Προσφέροντος i, όπως αναφέρεται 

στον ΠΙΝΑΚΑ 1 «Οικονομική Προσφορά για το ΣΥΝΟΛΟ  του έργου, ως  «Συνολικό Προσφερόμενο 

Τίμημα». 

Minimum Τιμή (BOmin) : η τιμή της φθηνότερης Οικονομικής Προσφοράς μεταξύ των προσφερόντων 

Συμφερότερη Προσφορά είναι αυτή της οποίας ο βαθμός Bi  είναι ο μεγαλύτερος . 

Ο υπολογισμός του Bi γίνεται μέχρι το τρίτο δεκαδικό ψηφίο, χωρίς στρογγυλοποίηση.  

Σε περίπτωση ισοβαθμίας οι προσφορές που ισοβαθμούν κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά του 

βαθμού αξιολόγησης της Τεχνικής Προσφοράς. Η πρώτη στον εν λόγω συγκριτικό πίνακα είναι η πλέον 

συμφέρουσα προσφορά. 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας και στην τεχνική προσφορά, ο Ανάδοχος αναδεικνύεται με κλήρωση. 
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Αθήνα,  09 Μαΐου 2011 

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

 

Με την υπ΄ αριθμόν πρωτοκόλλου 220/06-05-2011 απόφαση του Δ.Σ. της ΠΕΤΑ 

 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ της ΠΕΤΑ 

 
 
Γρηγόρης Ζαφειρόπουλος 
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ΜΕΡΟΣ Δ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

 

Πίνακας 1.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Προσφορά για το ΣΥΝΟΛΟ του έργου 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ Προσφερόμενο ΤΙΜΗΜΑ 
χωρίς  ΦΠΑ 

      

        
        
        
        
ΣΥΝΟΛΙΚΟ Προσφερόμενο Τίμημα με 
ΦΠΑ ……       

 

Πίνακας 2.  ΤΙΜΕΣ  ΜΟΝΑΔΑΣ για την εκτέλεση της συμβάσεως 

    
Τιμή 
ΜΟΝΑΔΑΣ      

          
ΣΥΝΕΔΡΙΟ 1.000 ατόμων, 1 ημέρας         
Αίθουσα         
Καφές         
Ελαφρύ Γεύμα         
Ποτά         
Δείπνο καθιστό         
Διαμόρφωση Αίθουσας         
Οπτικοακουστικά         
Προωθήτριες         
Μετάφραση         
Μαγνητοφώνηση         
          
          
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 2 ημερών         
1 με 200 άτομα         
2 με 120 άτομα         
5 με 80 άτομα         
2 με 60 άτομα         
3 με 40 άτομα         
Αίθουσα Ολομέλειας + ν μικρότερες 
των 20 ατόμων για τη συμβουλευτική         
Οπτικοακουστικά         
Καφές         
Ελαφρύ Γεύμα         
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Μετακίνηση         
Αεροπορικά εισιτήρια aller - retour         
Πλοίου εισιτήρια, aller - retour         
Τρένου εισιτήρια aller - retour         
Λεωφορείου εισιτήρια aller - retour         
Χιλιόμετρα ΙΧ          
Mini Bus 16+1 θέσεων με οδηγό         
Λεωφορεία 50 θέσεων με οδηγό         
          
          
Διαμονή         
Διανυκτερεύσεις         
          
          
ΕΝΤΥΠΑ         
1 Χάρτα Ισότητας          
1 Οδηγός Εφαρμογής         
Φυλλάδια Εκπαιδευτικού Υλικού         
Αφίσα         
Folder          
Banner         
          
          
Υποστηρικτικό Υλικό         
Τσάντες         
Μπλόκ         
Στυλό         
Πρόσκληση και Φάκελος ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ         
Πρόσκληση και Φάκελος 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ         
          
ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ Εκπαιδευτικού 
Υλικού         
ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ Εκπαιδευτικού 
Υλικού για ανάρτηση σε portal         
ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ Εκπαιδευτικού 
Υλικού για ανάρτηση στην πλατφόρμα         
Προμήθεια CD και ροζετών         
Εγγραφή και Αναπαραγωγή 3.000 CD         
          
 
Οι παραπάνω τιμές θα εφαρμόζονται κατά την εκτέλεση της σύμβασης σε κάθε περίπτωση, σε συνάρτηση με 
την ζητούμενη ποσότητα ανά είδος. 
  
Οι τιμές αυτές δεν αναπροσαρμόζονται κατά την διάρκεια της σύμβασης, δοθέντος ότι ο ανάδοχος θεωρεί 
τον κίνδυνο απρόοπτης μεταβολής των οικονομικών συνθηκών ως ενδεχόμενο και τον αποδέχεται. 
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Πίνακας 3. Αναλυτικός Πίνακας ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Προσφοράς 

 

  Ποσότητα
Τιμή 
Μονάδας

Συνολικό 
Τίμημα  Διευκρινήσεις 

ΣΥΝΕΔΡΙΟ 1.000 ατόμων, 1 ημέρας         
Αίθουσα 1     (ενοίκιο αίθουσας) 
Καφές 3.000     (3 coffee breaks) 
Ελαφρύ Γεύμα 1.000       

Ποτά       
(μη αλκοολούχα 
ποτά, τσάϊ, νερό) 

Δείπνο καθιστό 1.000       
Διαμόρφωση Αίθουσας 1       
Οπτικοακουστικά 1       
Προωθήτριες 4       
Μετάφραση 1       
Μαγνητοφώνηση 1       
Γενικό Σύνολο για την υπηρεσία 1.         
          

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 2 ημερών       
(1.000 άτομα 
συνολικά) 

1 με 200 άτομα 1       
2 με 120 άτομα 2       
5 με 80 άτομα 5       
2 με 60 άτομα 2       
3 με 40 άτομα 3       
Αίθουσα Ολομέλειας + ν μικρότερες 
των 20 ατόμων για τη συμβουλευτική         
Οπτικοακουστικά         
Καφές 1.000     (6 coffee breaks) 
Ελαφρύ Γεύμα 1.000     (2 γεύματα) 
Γενικό Σύνολο για την υπηρεσία 2.         
          
Μετακίνηση         
Αεροπορικά εισιτήρια aller - retour 350       
Πλοίου εισιτήρια, aller - retour 200       
Τρένου εισιτήρια aller - retour 100       
Λεωφορείου εισιτήρια aller - retour 100       
Χιλιόμετρα ΙΧ  30.000       
Mini Bus 16+1 θέσεων με οδηγό 5     (για 3 ημέρες) 
Λεωφορεία 50 θέσεων με οδηγό 2     (για 3 ημέρες) 
Γενικό Σύνολο για την υπηρεσία 1.         
          
Διαμονή         
Διανυκτερεύσεις 1.700     (Γ΄ή Δ΄ Κατηγορίας)
Γενικό Σύνολο για την υπηρεσία 3.         
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ΕΝΤΥΠΑ         
1 Χάρτα Ισότητας  10.000       
1 Οδηγός Εφαρμογής 3.000       

Φυλλάδια Εκπαιδευτικού Υλικού 18.000     
(6 τίτλοι, 3.000 ανά 
τίτλο) 

Αφίσα 2.000       
Folder  2.500       
Banner 50       
Γενικό Σύνολο για την υπηρεσία 4.         
          
          
Υποστηρικτικό Υλικό         
Τσάντες 2.000       
Μπλόκ 2.000       
Στυλό 2.500       
  2.500       
Πρόσκληση και Φάκελος ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 1.000       
Πρόσκληση και Φάκελος 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 1.000       
Γενικό Σύνολο για την υπηρεσία 5.         
          
          
ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ         
Εκπαιδευτικού Υλικού         
ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ Εκπαιδευτικού 
Υλικού για ανάρτηση σε portal        

6 θεματικές, 24 
σελίδες / θεματική 

ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ Εκπαιδευτικού 
Υλικού για ανάρτηση στην πλατφόρμα        

6 θεματικές, 24 
σελίδες / θεματική 

Προμήθεια CD και ροζετών 3.000       
Εγγραφή και Αναπαραγωγή 3.000 CD         
Γενικό Σύνολο για την υπηρεσία 6.         
          
          
          
ΣΥΝΟΛΙΚΟ Προσφερόμενο Τίμημα με 
ΦΠΑ         
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Πίνακας 4.  Πίνακας ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Προσφοράς κατά ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Υπηρεσιών 

 

Κατηγορίες Υπηρεσιών 
Προϋπολογιζόμενο 
ΚΟΣΤΟΣ Υπηρεσιών 

προσφερόμενη 
% ΕΚΠΤΩΣΗ 

προσφερόμενο 
ΤΙΜΗΜΑ  

        
ΣΥΝΕΔΡΙΟ 1.000 ατόμων, 1 ημέρας       
        
        
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 2 ημερών       
        
        
Μετακίνηση       
        
        
Διαμονή       
        
        
ΕΝΤΥΠΑ       
        
        
Υποστηρικτικό Υλικό       
        
        
ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ       
Εκπαιδευτικού Υλικού       
        
        
ΣΥΝΟΛΙΚΟ Προσφερόμενο ΤΙΜΗΜΑ 
χωρίς  ΦΠΑ       
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

1. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
Εκδότης (Ονομασία Τράπεζας, υποκατάστημα)   ……………………………. 

 

Προς:  ΠΕΤΑ Α.Ε.  

 3ης Σεπτεμβρίου & Ηπείρου 11 

 10433, Αθήνα 

Ημερομηνία έκδοσης,............. 

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ……………….. για ευρώ ………………….……. 

 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως ευθυνόμενοι απέναντί σας 

εις ολόκληρον και ως αυτοφειλέτες μέχρι του ποσού των ευρώ  

……………………………………………………………………….. 

υπέρ της εταιρείας …………………………………. ./ υπέρ της Ένωσης ή Κοινοπραξίας των εταιρειών 

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………………. Οδός …………………. Αριθμός 

……. Τ.Κ. ………}  

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών  

α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 

β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  

γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  

 

και ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ 

της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή κοινοπραξίας, για τη συμμετοχή τους στον Ανοικτό Διεθνή 

Διαγωνισμό,   

ο οποίος διενεργείται στις …….,  για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του υποέργου 

«Υλοποίηση ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ και ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ της ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 

και της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ», της Πράξης «Ενθάρρυνση και Υποστήριξη της 

συμμετοχής των ΓΥΝΑΙΚΩΝ σε θέσεις πολιτικής ευθύνης και εκπροσώπησης σε τοπικό και 

περιφερειακό επίπεδο», ενταγμένης στους Αξονες 07,08,09 του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2007-

2013 «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ», σύμφωνα με την υπ’ αρ. …….  Διακήρυξή σας. 
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Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες 

υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας/ Ένωσης ή Κοινοπραξίας και όλων των μελών της και ατομικά  καθ’ 

όλο τον χρόνο ισχύος της. 

 

Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της διαιρέσεως και 

διζήσεως, από το δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη και 

των μη προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης έντασης των άρθρων 852 - 855, 862 - 864 και 

866 - 869 του Αστικού Κώδικα, όπως και από τα δικαιώματα μας τα οποία τυχόν απορρέουν από τα 

ανωτέρω άρθρα. 

 

Σε περίπτωση κατά την οποία αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας, την οποία θα μας 

γνωστοποιήσετε εγγράφως, ότι η λόγω Εταιρεία/ Ένωση ή Κοινοπραξία ή όποιο από τα μέλη της 

ατομικά δεν εκπλήρωσε την υποχρέωσή της η οποία περιγράφεται ανωτέρω, σας δηλώνουμε ότι 

αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή, τη ρητή υποχρέωση να σας καταβάλουμε, χωρίς οποιαδήποτε 

αντίρρηση, ολόκληρο ή μέρος του χρηματικού ποσού της εγγύησης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και 

εντός τριών (3) ημερών από την ημέρα κατά την οποία θα μας το ζητήσετε. 

 

Για την καταβολή της υπ' όψιν εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση, ενέργεια ή συγκατάθεση 

της εν λόγω Εταιρείας / Ένωσης ή Κοινοπραξίας, δεν θα ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαιτήσεώς σας, 

ούτε θα ληφθεί υπ' όψιν οποιαδήποτε τυχόν αντίρρηση, ένσταση, επιφύλαξη ή προσφυγή του Πελάτη 

μας στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα τη μη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής ή την μη 

πληρωμή της για οποιαδήποτε αιτία ή τη θέση αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση. 

 

Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπ' όψιν εγγύησή μας θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ τουλάχιστον μέχρι και 

την …………….  , μαζί με έγγραφη δήλωσή σας ότι μας απαλλάσσετε από την υπ' όψιν εγγύηση. Μέχρι 

τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σε εσάς του χρηματικού ποσού της εγγύησης. 

 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφη δήλωσής σας, με την 

προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας  υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της . 

 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 

τέλος χαρτοσήμου. 
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Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα 

ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει 

καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
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2. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 

Εκδότης (Ονομασία Τράπεζας, υποκατάστημα)   ……………………………. 

 

Προς:  ΠΕΤΑ Α.Ε.  

 3ης Σεπτεμβρίου & Ηπείρου 11 

 10433, Αθήνα 

Ημερομηνία έκδοσης,............. 

 

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ……………….. για ευρώ ………………….……. 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως ευθυνόμενοι απέναντί σας 

εις ολόκληρον και ως αυτοφειλέτες μέχρι του ποσού των 

ευρώ……………………………………………………………………….. 

υπέρ της εταιρείας  …………………………………. / υπέρ της Ένωσης ή Κοινοπραξίας των εταιρειών 

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………………. Οδός …………………. Αριθμός 

……. Τ.Κ. ………}  

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών  

α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 

β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  

γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  

……, και ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ 

τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή κοινοπραξίας, για την καλή εκτέλεση της σύμβασης 

μεταξύ της εταιρείας «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ , Αναπτυξιακή 

Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤ» και της ανωτέρω Εταιρείας / Ένωσης ή Κοινοπραξίας και των μελών της , η 

οποία  την εκτέλεση του υποέργου «Υλοποίηση ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ και ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ 

ΓΥΝΑΙΚΩΝ της ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ και της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ», της 

Πράξης «Ενθάρρυνση και Υποστήριξη της συμμετοχής των ΓΥΝΑΙΚΩΝ σε θέσεις πολιτικής ευθύνης 

και εκπροσώπησης σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο», ενταγμένης στους Αξονες 07,08,09 του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος 2007-2013 «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ», σύμφωνα με την υπ’ 

αρ. ……….  Διακήρυξή σας και την υπ’ αρ. …………….. απόφαση  

κατακύρωσης. 
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Η παρούσα εγγύηση καλύπτει όλες τις υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας/ της εν λόγω Ένωσης ή 

Κοινοπραξίας και των μελών αυτής ατομικά καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της. 

Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της διαιρέσεως και 

διζήσεως, από το δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη και 

των μη προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης έντασης των άρθρων 852 - 855, 862 - 864 και 

866 - 869 του Αστικού Κώδικα, όπως και από τα δικαιώματα μας τα οποία τυχόν απορρέουν από τα 

ανωτέρω άρθρα. 

Σε περίπτωση κατά την οποία αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας, την οποία θα μας 

γνωστοποιήσετε εγγράφως, ότι η λόγω Εταιρεία/ Ένωση ή Κοινοπραξία ή όποιο από τα μέλη της 

ατομικά δεν εκπλήρωσε την υποχρέωσή της η οποία περιγράφεται ανωτέρω, σας δηλώνουμε ότι 

αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή, τη ρητή υποχρέωση να σας καταβάλουμε, χωρίς οποιαδήποτε 

αντίρρηση, ολόκληρο ή μέρος του χρηματικού ποσού της εγγύησης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και 

εντός τριών (3) ημερών από την ημέρα κατά την οποία θα μας το ζητήσετε. 

Για την καταβολή της υπ' όψιν εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση, ενέργεια ή συγκατάθεση 

της εν λόγω Εταιρείας / Ένωσης ή Κοινοπραξίας, δεν θα ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαιτήσεώς σας, 

ούτε θα ληφθεί υπ' όψιν οποιαδήποτε τυχόν αντίρρηση, ένσταση, επιφύλαξη ή προσφυγή του Πελάτη 

μας στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα τη μη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής ή την μη 

πληρωμή της για οποιαδήποτε αιτία ή τη θέση αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση. 

Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπ' όψιν εγγύησή μας θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ τουλάχιστον μέχρι την 

…………….…….  , μαζί με έγγραφη δήλωσή σας ότι μας απαλλάσσετε από την υπ' όψιν εγγύηση. 

Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σε εσάς του χρηματικού ποσού της 

εγγύησης. 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη ειδοποίησή σας ,με την 

προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν  από την ημερομηνία λήξης της.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 

τέλος χαρτοσήμου. 

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα 

ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει 

καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 

 

 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
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3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 
 
Εκδότης (Ονομασία Τράπεζας, υποκατάστημα)   ……………………………. 

Ημερομηνία έκδοσης    …………………………….. 

 

Προς:  : ΠΕΤΑ Α.Ε.  

 3ης Σεπτεμβρίου & Ηπείρου 11 

 10433, Αθήνα 

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ....................... 

 

Με την παρούσα εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της 

διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ  

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………………. Οδός …………………. Αριθμός 

……. Τ.Κ. ………}  

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών  

α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 

β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  

γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  

…… 

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις 

ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.} 

για την λήψη προκαταβολής για τη χορήγηση του …% της συμβατικής αξίας μη συμπεριλαμβανομένου 

του ΦΠΑ, ευρώ ………… σύμφωνα με τη σύμβαση που ανατέθηκε με την υπ’ αρ. .................... απόφαση 

και αφορά την εκτέλεση του υποέργου «Υλοποίηση ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ και ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ 

ΓΥΝΑΙΚΩΝ της ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ και της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ», της 

Πράξης «Ενθάρρυνση και Υποστήριξη της συμμετοχής των ΓΥΝΑΙΚΩΝ σε θέσεις πολιτικής ευθύνης 

και εκπροσώπησης σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο», ενταγμένης στους Άξονες 07,08,09 του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος 2007-2013 «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ», συνολικής αξίας 

(συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ) 

..................................., και μέχρι του ποσού των ευρώ (συμπληρώνετε το ποσό το οποίο καλύπτει η 

συγκεκριμένη εγγυητική επιστολή) ........................., σύμφωνα με τη με αριθμό................... Διακήρυξή 

σας, πλέον τόκων επί της προκαταβολής αυτής που θα καταλογισθούν σε βάρος της Εταιρίας 

…………… ή, σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, υπέρ των Εταιριών της Ένωσης ……………… ή  
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Κοινοπραξίας ……………, υπέρ της οποίας εγγυόμαστε, στο οποίο και μόνο περιορίζεται η εγγύησή 

μας. 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας 

καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί 

το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 

 

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι 

μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. 

 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 

τέλος χαρτοσήμου. 

 

 (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ 

 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
Επώνυμο:  Όνομα:  
 
Πατρώνυμο:  Μητρώνυμο:  
 
Ημερομηνία 
Γέννησης: 

__ /__ / ____ Τόπος Γέννησης:  

 
Τηλέφωνο:  E-mail:  
Fax:    
    
Διεύθυνση Κατοικίας:    
    
    
 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

Όνομα Ιδρύματος Τίτλος Πτυχίου Ειδικότητα 
Ημερομηνία 
Απόκτησης 
Πτυχίου 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ 
(στο προτεινόμενο, από τον υποψήφιο 
Ανάδοχο, σχήμα διοίκησης Έργου) 

 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

 

Απασχόληση 
στο Έργο 

Έργο Εργοδότης Θέση και Καθήκοντα στο Έργο  Περίοδο
ς 
(από - 
έως) 

Α/Μ 

 
 

  
 
 

__ /__ / 
___ 
- 
__ /__ / 
___ 

 

   __ /__ / 
___ 
- 
__ /__ / 
___ 

 

   __ /__ / 
___ 
- 
__ /__ / 
___ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV : ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
 

ΣΥΜΒΑΣΗ 
Μεταξύ 
Της Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α. με την επωνυμία ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) 
 
και 

…………………………..……………………………………. 

 
για το Υποέργο 3 με τίτλο «Υλοποίηση ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ και ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

της ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ και της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» για την εφαρμογή της 

Πράξης «Ενθάρρυνση και Υποστήριξη της συμμετοχής των ΓΥΝΑΙΚΩΝ σε θέσεις πολιτικής 

ευθύνης και εκπροσώπησης σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο», ενταγμένης στους Άξονες 

Προτεραιότητας 07 (για τις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης), 08 (για τις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου) και 

09 (για τις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου)  του Ειδικού Στόχου 3.1. του Ε.Π. «Διοικητική 

Μεταρρύθμιση 2007-2013», που  συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και  από 

Εθνικούς Πόρους 

 

Στην  Αθήνα σήμερα την   ………………………, ημέρα …………………., στα γραφεία της 

Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α. με την επωνυμία ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) 

που εδρεύει στην Αθήνα,  αφενός, και αφετέρου 

 
ο …………………, ο  οποίος ως …………………………………………,που εδρεύει  στην 
………………, …………………………….. , σύμφωνα με 
……………………………………………………………………………….. καλουμένου εφεξής 
“Ανάδοχος” 

 
λαμβάνοντας υπόψη 
 

1. Τα περιεχόμενα στην ενότητα «ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ» της Προκήρυξης του Διαγωνισμού 

2. Την υπ’ αριθμ. 87 / 10.1.2011 Απόφαση Ένταξης για την ένταξη της Πράξης με τίτλο «Ενθάρρυνση 

και Υποστήριξη της Συμμετοχής των Γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης και εκπροσώπησης σε 

περιφερειακό και τοπικό επίπεδο στους άξονες 07,08 και 09 του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

2007-2013«Διοικητική Μεταρρύθμιση» με κωδικό ΟΠΣ 322706. 
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3. Τη με αρ. πρωτ. ………………………………………………. απόφαση του Δ.Σ. της Π.Ε.Τ.Α. για 

την προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή   αναδόχου του έργου  με τίτλο «Υλοποίηση 

ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ και ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ της ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ και της 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ»  

4. Ότι η δαπάνη που προκαλείται από την παρούσα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έργου 

«Ενθάρρυνση και Υποστήριξη της συμμετοχής των ΓΥΝΑΙΚΩΝ σε θέσεις πολιτικής ευθύνης και 

εκπροσώπησης σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο», και ειδικότερα το Υποέργο 3 «Υποστήριξη 

Σεμιναρίων και Συνεδρίου». 

5. Ότι το κόστος της πράξης, τμήμα της οποίας είναι το αντικείμενο της παρούσας, συγχρηματοδοτείται 

από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) με στοιχεία πράξης :  

Κωδικός Πράξης στο ΟΠΣ : 322706, Κωδικός ΣΑ : Ε 3558, Κωδικός Πράξης ΣΑ : 2011ΣΕ35580000 
6. Την υπ’ αριθμ. …………… απόφαση του Δ.Σ. της ΠΕΤΑ για τη σύσταση Επιτροπών α. Διενέργειας 

του Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών , β. Εξέτασης των Ενστάσεων του Διαγωνισμού και  γ. 

Παρακολούθησης και Παραλαβής της σύμβασης και των παραδοτέων 

7. Την από ………………… Προσφορά του Αναδόχου, όπου αυτή δεν έρχεται σε αντίθεση με τις 

προαναφερόμενες αποφάσεις.  

8. Τα υπ’ αριθμ. ……………….Πρακτικά της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών.  

9. Την προσκομισθείσα από τον ανάδοχο υπ’ αριθμ. …………….Εγγυητικής Επιστολής Καλής 

Εκτέλεσης του έργου της Τράπεζας………………………., ποσού………………….. με αόριστη 

διάρκεια.  

10. Την υπ’ αριθ. ………………… απόφαση του Δ.Σ. της ΠΕΤΑ για την τελική κατακύρωση του 

έργου και την υπ΄αριθμ. πρωτ. ……………………… επιστολή κοινοποίησης της ως άνω απόφασης, με 

την οποία προσκλήθηκε ο υποψήφιος Ανάδοχος για την υπογραφή της παρούσας. 

 

 
συμφώνησαν και αποδέχτηκαν τα ακόλουθα: 
 

 
ΑΡΑΑΡΡΘΡΟ   1.       ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΘΘΡΡΟΟ 11..

Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η εκτέλεση από τον Ανάδοχο του Υποέργου 3 «Υλοποίηση 

ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ και ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ της ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ και της 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» της πράξης «Ενθάρρυνση και υποστήριξη της συμμετοχής 

των γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης και εκπροσώπησης σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο». 
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 Ειδικότερα το αντικείμενο της παρούσας, οι επιμέρους όροι αυτής και οι γενικές και ειδικές 

υποχρεώσεις του Αναδόχου καθώς και τα παραδοτέα, περιγράφονται στην  υπ’ αρ. 1/2011 Διακήρυξη, 

στην Προσφορά του Αναδόχου, καθώς και στην απόφαση κατακύρωσης, τα οποία επισυνάπτονται στην 

παρούσα Σύμβαση και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της 

 

ΑΡΑΑΡΡΘΡΟ   2.   ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΘΘΡΡΟΟ 22..

Το κείμενο της Σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο στηρίζεται, εκτός κατάδηλων 

σφαλμάτων ή παραδρομών. Για θέματα που δεν ρυθμίζονται ρητά από τη Σύμβαση και τα παραρτήματά 

αυτής ή σε περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοι / αντιφατικοί όροι αυτής, για την ερμηνεία της 

λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά η Διακήρυξη, η απόφαση  

κατακύρωσης και η προσφορά του Αναδόχου 

  
ΑΡΘΡΟΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ    3.   ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ –ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  33..

 
Για την πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου της παρούσας, ο Ανάδοχος πρέπει να υποβάλλει στην 

Αναθέτουσα Αρχή τα παρακάτω κύρια παραδοτέα, όπως καταγράφονται στον «ΠΙΝΑΚΑ 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ» και στα επόμενα αυτού. ήτοι :  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ  
      
      
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ Ποσότητα ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ Ολοκλήρωσης 
      
ΣΥΝΕΔΡΙΟ 1.000 ατόμων, 1 ημέρας 1 Εντός του  2011 

      

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 2 ημερών για αιρετές    
ΟΛΑ τα σεμινάρια ολοκληρώνονται μέχρι 
30.6.2012 

Αιρετές ΑΤΤΙΚΗΣ,  ΑΘΗΝΑ 1 μέχρι 31.10.2011 
Αιρετές Β. ΑΙΓΑΙΟΥ, ΑΘΗΝΑ 1 μέχρι 30.9.2011 
Αιρετές Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ,  ΑΘΗΝΑ 1 μέχρι 30.9.2011 
Αιρετές ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΑΘΗΝΑ 1 μέχρι 30.9.2011 
Αιρετές Κεντρικής Μακεδονίας,  
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1 μέχρι 31.3.2012 
Αιρετές Αν.Μακεδονίας, Θράκης 
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 1 μέχρι 31.5.2012 
Αιρετές Δυτικής Μακεδονίας,  ΚΟΖΑΝΗ 1 μέχρι 30.4.2012 
Αιρετές ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΛΑΡΙΣΑ 1 μέχρι 30.11.2011 

 
 
 
 



Ευ ρωπα ϊ κ ή  Έν ωση  

 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 

                                                                                                                                         

 
- 97 - 

 

 
 
Αιρετές ΗΠΕΙΡΟΥ, ΙΩΑΝΝΙΝΑ 1 μέχρι 31.12.2011 
Αιρετές Στερεάς Ελλάδας, ΛΑΜΙΑ 1 μέχρι 31.1.2012 
Αιρετές Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, 
ΠΑΤΡΑ 1 μέχρι 30.6.2012 
Αιρετές Πελοποννήσου, ΤΡΙΠΟΛΗ 1 μέχρι 28.2.2012 
Αιρετές Κρήτης, ΗΡΑΚΛΕΙΟ Κρήτης 1 μέχρι 30.11.2011 
      

Μετακίνηση 
  

Σε πλήρη αντιστοιχία με τις προθεσμίες 
Συνεδρίου & Σεμιναρίων 

Αεροπορικά εισιτήρια εσωτερικού aller - 
retour 350   
Αεροπορικά εισιτήρια εξωτερικού aller - 
retour 10   
Πλοίου εισιτήρια, aller - retour 200   
Τρένου εισιτήρια aller - retour 100   
Λεωφορείου εισιτήρια aller - retour 1.000   
Χιλιόμετρα ΙΧ  30.000   
Mini Bus 16+1 θέσεων με οδηγό   
Λεωφορεία 50 θέσεων με οδηγό   
Δημόσια Μέσα Μεταφοράς και Ταξί  Απολογιστικά   
      

Διαμονή 
  

Σε πλήρη αντιστοιχία με τις προθεσμίες 
Συνεδρίου & Σεμιναρίων 

Διανυκτερεύσεις Γ+ 1.690   
Διανυκτερεύσεις Δ+ 20   
      
ΕΝΤΥΠΑ     

Βιβλίο "Χάρτα Ισότητας"  10.000 

3.000 αντίτυπα 7 ημέρες πριν την 
ημερομηνία έναρξης του συνεδρίου ή πριν 
την ημερομηνία έναρξης του 1ου 
σεμιναρίου, όποια δράση προηγηθεί. Τα 
υπόλοιπα 7.000 αντίτυπα μέχρι 31.10.2011 

Βιβλίο  "Οδηγός Εφαρμογής" 3.000 

1.500 αντίτυπα 7 ημέρες πριν την 
ημερομηνία έναρξης του συνεδρίου ή πριν 
την ημερομηνία έναρξης του 1ου 
σεμιναρίου, όποια δράση προηγηθεί Τα 
υπόλοιπα 1.500 αντίτυπα μέχρι 31.10.2011 

Φυλλάδια Εκπαιδευτικού Υλικού ( 6 
τίτλοι) 

18.000 

40% δηλ. 1.200 αντίτυπα από κάθε τίτλο 7 
ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης του 
1ου σεμιναρίου, τα υπόλοιπα 1.800 
αντίτυπα από κάθε τίτλο μέχρι 31.10.2011 
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Αφισέτες 2.000 

50% ήτοι 1.000 τεμ. 7 ημέρες πριν την 
ημερομηνία έναρξης του συνεδρίου ή 7 
ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης του 
1ου σεμιναρίου, όποια δράση προηγηθεί. Οι 
υπόλοιπες μέχρι 31.10.2011 

Folder  2.500 

60% δηλ. 1.500 τεμ. 7 ημέρες πριν την 
ημερομηνία έναρξης του συνδρίου ή 7 
ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης του 
1ου σεμιναρίου, όποια δράση προηγηθεί.  
Τα υπόλοιπα 1.000 αντίτυπα μέχρι 
31.10.2011 

Banner 50 
το σύνολο της ποσότητας 7 ημέρες πριν την 
ημερομηνία έναρξης του 1ου σεμιναρίου 

      
Υποστηρικτικό Υλικό     

Τσάντες 2.000 

7 ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης του 
Συνεδρίου ή 7 ημέρες πριν την ημερομηνία 
έναρξης του 1ου σεμιναρίου, όποια δράση 
προηγηθεί. 

Μπλόκ 2.000 

7 ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης του 
Συνεδρίου ή 7 ημέρες πριν την ημερομηνία 
έναρξης του 1ου σεμιναρίου, όποια δράση 
προηγηθεί. 

Στυλό 2.500 

7 ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης του 
Συνεδρίου ή 7 ημέρες πριν την ημερομηνία 
έναρξης του 1ου σεμιναρίου, όποια δράση 
προηγηθεί. 

Πρόσκληση και Φάκελος ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 1.000 15 ημέρες πριν την έναρξη του συνεδρίου 

Πρόσκληση και Φάκελος ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 1.000 
15 ημέρες πριν την έναρξη του 1ου 
σεμιναρίου 

Χαρτί παρέμβασης   

7 ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης του 
Συνεδρίου ή 7 ημέρες πριν την ημερομηνία 
έναρξης του 1ου σεμιναρίου, όποια δράση 
προηγηθεί. 

      
ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ Εκπαιδευτικού 
Υλικού 

    

ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ Εκπαιδευτικού Υλικού 
για ανάρτηση σε portal  

  31.10.2011 

ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ Εκπαιδευτικού Υλικού 
για ανάρτηση στην πλατφόρμα  

  31.12.2011 

Προμήθεια CD και ροζετών 3.000   
Εγγραφή και Αναπαραγωγή 3.000 CD   31.10.2011 
      

 

 Τα παραδοτέα κατηγοριοποιούνται στις ακόλουθες ενότητες :   
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 1 Συνέδριο, σύμφωνα με τις προδιαγραφές  του Εδαφίου 1 του άρθρου 4 του Μέρους Β. της 

προκήρυξης. 

 13 Σεμινάρια , σύμφωνα με τις προδιαγραφές  του Εδαφίου 2 του άρθρου 4 του Μέρους Β.  της 

προκήρυξης. 

 Παρασχεθείσες Υπηρεσίες Διαμονής, ποσότητες και λοιπά χαρακτηριστικά, σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές  του Εδαφίου 4 του άρθρου 4 του Μέρους Β.  της προκήρυξης. 

 Παρασχεθείσες Υπηρεσίες Μετακίνησης, ποσότητες και λοιπά χαρακτηριστικά, σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές  του Εδαφίου 3 του άρθρου 4 του Μέρους Β.  της προκήρυξης. 

 ΕΝΤΥΠΑ, ποσότητες και λοιπά χαρακτηριστικά, σύμφωνα με τις προδιαγραφές  του Εδαφίου 5 

του άρθρου 4 του Μέρους Β.  της προκήρυξης. 

 Υποστηρικτικά Υλικά,  ποσότητες και λοιπά χαρακτηριστικά, σύμφωνα με τις προδιαγραφές  του 

Εδαφίου 6 του άρθρου 4 του Μέρους Β.  της προκήρυξης. 

 Ψηφιοποίηση Εκπαιδευτικού Υλικού, ποσότητες και λοιπά χαρακτηριστικά, σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές του Εδαφίου 7 του άρθρου 4 του Μέρους Β. της προκήρυξης. 

 

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου συνολικά και παράδοσης των παραδοτέων είναι το 

παρακάτω:   

3.1 Πρώτη φάση: Δράσεις Προετοιμασίας και Υποστήριξης Συνεδρίου και Σεμιναρίων  

Περιλαμβάνει τις εργασίες των Εδαφίων 4.5., 4.6. και 4.7. του άρθρου 4 του Μέρους Β. της προκήρυξης.  

(Εντυπα, Υποστηρικτικό Υλικό, Ψηφιοποίηση).   

Η 1η Φάση αρχίζει με την υπογραφή της σύμβασης υλοποίησης του έργου, το οποίο  ανατίθεται με την 

παρούσα προκήρυξη.  

Το φυσικό αντικείμενο των Εδαφίων 4.5. και 4.6. του Μέρους Β. («Εντυπα», «Υποστηρικτικό Υλικό») 

υλοποιείται και παραδίδεται ως εξής :  

- Βιβλίο «Χάρτα της Ισότητας» : 3.000 αντίτυπα,  7 ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης του Συνεδρίου 

ή 7 ημέρες πριν την  ημερομηνία έναρξης του 1ου Σεμιναρίου, όποιας εκ των δύο δράσεων προηγηθεί. 

Τα υπόλοιπα 7.000 αντίτυπα μέχρι 31.10.2011. 

- Βιβλίο «Οδηγός για την Εφαρμογή της Χάρτας της Ισότητας»: 1.500 αντίτυπα,  7 ημέρες πριν την 

ημερομηνία έναρξης του Συνεδρίου ή 7 ημέρες πριν την  ημερομηνία έναρξης του 1ου Σεμιναρίου, όποιας 

εκ των δύο δράσεων προηγηθεί. 

Τα υπόλοιπα 1.500 αντίτυπα μέχρι 31.10.2011. 

- Εκπαιδευτικό Υλικό (6 τίτλοι με την μορφή έντυπων φυλλαδίων) :  το 40 % σε ποσότητα, ήτοι 1.200 

αντίτυπα από κάθε τίτλο, 7 ημέρες πριν την  ημερομηνία έναρξης του 1ου Σεμιναρίου. 
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Τα υπόλοιπα 1.800 αντίτυπα από κάθε τίτλο, μέχρι 31.10.2011. 

- Folders: το 60% της ποσότητας,  ήτοι 1.500 τεμάχια , 7 ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης του 

Συνεδρίου ή 7 ημέρες πριν την  ημερομηνία έναρξης του 1ου Σεμιναρίου, όποιας εκ των δύο δράσεων 

προηγηθεί. 

Τα υπόλοιπα 1.000 αντίτυπα μέχρι 31.10.2011. 

-  Banners: το σύνολο της ποσότητας 7 ημέρες πριν την  ημερομηνία έναρξης του 1ου Σεμιναρίου. 

-  Αφισσέτες: το 50% της ποσότητας,  ήτοι 1.000 τεμάχια , 7 ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης του 

Συνεδρίου ή 7 ημέρες πριν την  ημερομηνία έναρξης του 1ου Σεμιναρίου, όποιας εκ των δύο δράσεων 

προηγηθεί. Οι υπόλοιπες μέχρι 31.10.2011. 

- Τσάντες, Μπλόκ, Στυλό, Χαρτί Παρέμβασης: το σύνολο των ποσοτήτων 7 ημέρες πριν την ημερομηνία 

έναρξης του Συνεδρίου ή 7 ημέρες πριν την  ημερομηνία έναρξης του 1ου Σεμιναρίου, όποιας εκ των δύο 

δράσεων προηγηθεί. 

- Προσκλήσεις με Φάκελο για το Συνέδριο : το σύνολο των ποσοτήτων 15 ημέρες πριν την έναρξη του 

Συνεδρίου. 

- Προσκλήσεις με Φάκελο για τα Σεμινάρια : το σύνολο των ποσοτήτων 15 ημέρες πριν την έναρξη του 

1ου Σεμιναρίου ή, εναλλακτικά, η ποσότητα για κάθε Σεμινάριο 15 ημέρες πριν την έναρξη του. 

Η 1η Φάση διαρκεί μέχρι την έναρξη του τελευταίου Σεμιναρίου ώστε στη διάρκεια της να είναι δυνατή 

η υλοποίηση τροποποιήσεων, αλλαγών, στα περιεχόμενα των Εντύπων και στις ποσότητες, κατά τα 

οριζόμενα στο άρθρο….. της προκήρυξης. 

Το φυσικό αντικείμενο του Εδαφίου 4.7. του Μέρους Β. («Ψηφιοποίηση») υλοποιείται και παραδίδεται 

ως εξής :  

- Η εγγραφή των 6 μαθημάτων σε CD, η αναπαραγωγή και η διανομή τους ολοκληρώνεται μέχρι 

31.10.2011. 

- Η ψηφιοποίηση των μαθημάτων για ανάρτηση στο portal ολοκληρώνεται μέχρι 31.12.2011 

- Η ψηφιοποίηση των μαθημάτων για ανάρτηση στην πλατφόρμα τηλεκατάρτισης ολοκληρώνεται μέχρι 

31.12.2011 .  

Οι προθεσμίες οι οποίες τάσσονται για τον ανάδοχο στο παρόν εδάφιο «Πρώτη Φάση…» περιλαμβάνουν 

και την παράδοση όλων όσων παράγονται στα σημεία που ορίζονται από το άρθρο 4 του Μέρους Β. της 

προκήρυξης. 

3.2 Δεύτερη Φάση: Πραγματοποίηση Συνεδρίου  

Περιλαμβάνει την υλοποίηση του Συνεδρίου των αιρετών στην Αυτοδιοίκηση γυναικών, με τη 

συμμετοχή των Δημάρχων, για την υπογραφή της Χάρτας της Ισότητας. Το Συνέδριο θα 

πραγματοποιηθεί στην Αθήνα εντός του 2011.  
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Η  ημερομηνία θα οριστεί από την αναθέτουσα αρχή και θα ανακοινωθεί στον Ανάδοχο ένα  (1), 

τουλάχιστον μήνα πριν.  

Η ΠΕΤΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί την ημερομηνία διεξαγωγής του Συνεδρίου. Στην 

περίπτωση αυτή η ΠΕΤΑ υποχρεούται να ειδοποιήσει τον ανάδοχο 25 ημέρες πριν από την ορισθείσα 

ημερομηνία.  

3.3 Τρίτη Φάση: Πραγματοποίηση Σεμιναρίων και ολοκλήρωση των δράσεων 

υποστήριξης 

Ολοκληρώνεται στις 30.6.2012. 

Περιλαμβάνει :  

1. την πραγματοποίηση των 13 Σεμιναρίων, στο διάστημα από την υπογραφή της συμβάσεως μέχρι 

30.6.2012. Κάθε ένα από τα Σεμινάρια πραγματοποιείται με όριο τις εξής προθεσμίες. Ο κύριος του 

έργου ορίζει την ακριβή ημερομηνία πραγματοποίησης καθενός Σεμιναρίου. 

Σεμινάριο για τις αιρετές  

- Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Σεπτέμβριος 2011 

- Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, Σεπτέμβριος 2011 

- Περιφέρειας Ιονίων, Σεπτέμβριος 2011 

- Περιφέρειας Αττικής, Οκτώβριος 2011 

- Περιφέρειας Θεσσαλίας, Νοέμβριος 2011 

- Περιφέρειας Κρήτης, Νοέμβριος 2011 

- Περιφέρειας Ηπείρου, Δεκέμβριος 2011 

- Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, Ιανουάριος 2012 

- Περιφέρειας Πελοποννήσου, Φεβρουάριος 2012 

- Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Μάρτιος 2012 

- Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Απρίλιος 2012 

- Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, Μάϊος 2012 

- Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Ιούνιος 2012 

Τα ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ θα πραγματοποιηθούν :  

- 4 στην Αθήνα για τις αιρετές των Περιφερειών ΑΤΤΙΚΗΣ, Βορείου ΑΙΓΑΙΟΥ, Νοτίου 

ΑΙΓΑΙΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ Νήσων. 

- 9 στις έδρες των άλλων Περιφερειών: Θεσσαλονίκη, Κομοτηνή, Κοζάνη, Λάρισα, Ιωάννινα, 

Λαμία, Πάτρα, Τρίπολη, Ηράκλειο Κρήτης. 
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Στο εδάφιο «Πρώτη Φάση …»  του παρόντος άρθρου περιέχονται οι προθεσμίες για την  ολοκλήρωση 

της παράδοσης των παραδοτέων που αφορούν τις δράσεις 4.5., 4.6. και 4.7. του άρθρου 4 του Μέρους Β. 

της  προκήρυξης. 

 

ΑΑΑΡΘΡΟ   4.    ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΡΡΘΘΡΡΟΟ 44..

 
1. Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος δεν αποκαλύπτει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την εκτέλεση της 

Σύμβασης, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε 

σχέση με τη Σύμβαση, υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό του, οι υπεργολάβοι του και 

κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον 

Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα Αρχή  δικαιούται να απαιτήσει την 

αποκατάσταση τυχόν ζημίας της και την παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών και 

την παράλειψή της στο μέλλον. 

2. Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με τη Σύμβαση χωρίς την 

προηγούμενη γραπτή άδεια της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες 

ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δεν δεσμεύει την 

Αναθέτουσα Αρχή, με κανένα τρόπο. 

3. Κατά την εκτέλεση της παρούσας η Αναθέτουσα Αρχή ή τα εξουσιοδοτημένα από αυτήν πρόσωπα 

οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά μόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν, 

πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και με την ευκαιρία της εκτέλεσης της 

Σύμβασης και αφορούν σε τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα ή μεθόδους κατασκευής ή λειτουργίας των 

υπό προμήθεια αγαθών του Αναδόχου. 

4. Η τήρηση εκ μέρους του Αναδόχου των υποχρεώσεων του παρόντος, εκτείνεται κατά την εκτέλεση 

της σύμβασης, καθώς και  για τρία (3) έτη μετά τη λήξη ή με άλλο τρόπο διακοπή αυτής. 

5. Σε περίπτωση μη τήρησης εκ μέρους του Αναδόχου των υποχρεώσεων του παρόντος, επέρχονται σε 

βάρος του οι συνέπειες του 12 της παρούσας. 

 

ΑΡΑΑΡΡΘΡΟ   5.   ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΘΘΡΡΟΟ 55..

 
1. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την 

έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατ’ εξαίρεση, ο Ανάδοχος δικαιούται να 

εκχωρήσει, τις απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή του συμβατικού  
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τιμήματος, με βάση τους όρους της παρούσας σε τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα 

στην Ελλάδα ή/και σε νομίμως λειτουργούσα τράπεζα σε Χώρες Μέλη της Ε.Ε. και της Συμφωνίας 

περί  Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την 

Ελλάδα με το ν. 2513/1997 υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις : 

α) Ο εκδοχέας πρέπει να γνωρίζει και να αποδέχεται όλους τους όρους της σύμβασης β) Η 

Αναθέτουσα αρχή δικαιούται να αντιτάξει κατά του εκδοχέα όλες τις ενστάσεις της που έχει 

κατά του εκχωρητή και μετά την αναγγελία της εκχώρησης. 

2. Εάν ο Ανάδοχος προβεί σε μεταβίβαση ή εκχώρηση χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της 

Αναθέτουσας Αρχής, η τελευταία δικαιούται, χωρίς προηγούμενη όχληση, να επιβάλει αυτοδικαίως 

τις κυρώσεις για αθέτηση της Σύμβασης 

 

ΑΡΑΑΡΡΘΡΟ   6.             ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ-ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ  

ΘΘΡΡΟΟ 66..

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει, κατά την υπογραφή της παρούσας ως εγγύηση για την 

τήρηση των όρων της, Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, με αόριστη διάρκεια, αξίας ίσης με 

το 10 % της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ.  .Η Εγγυητική Επιστολή Καλής 

Εκτέλεσης πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα της Διακήρυξης. 

2. Η Εγγυητική  Επιστολή  Καλής  Εκτέλεσης επιστρέφεται με εντολή της Αναθέτουσας Αρχής προς 

το ίδρυμα που την εξέδωσε, μετά την οριστική παραλαβή του Έργου, και εφόσον εκκαθαριστούν 

τυχόν υποχρεώσεις εκ μέρους του Αναδόχου έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, εκτός εάν παραταθεί  

για περαιτέρω χρονικό διάστημα κατά τα στο άρθρο 3 οριζόμενα της παρούσας 

3. Μετά την υπογραφή της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 11 της παρούσας ο Ανάδοχος θα λάβει 

προκαταβολή ίση με το 30%  του συμβατικού τιμήματος και υποχρεούται να καταθέσει ταυτόχρονα 

ισόποση εγγυητική επιστολή προκαταβολής. Η εγγυητική επιστολή θα προβλέπει ρητά ότι καλύπτει 

τις υποχρεώσεις όλως των μελών της ένωσης. 

4. Ο ανάδοχος, εισπράττει προκαταβολή ύψους 30 % επί του συμβατικού τιμήματος 

περιλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ  με την υπογραφή της σύμβασης  και  με κατάθεση 

ισόποσης εγγυητικής επιστολής προκαταβολής. 

5. Οι Εγγυητικές Επιστολές Καλής Εκτέλεσης και  Προκαταβολής  εκδίδονται από πιστωτικά 

ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) που έχουν υπογράψει 

ευρωπαϊκές συμφωνίες ή Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου,  
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η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997 και έχουν, σύμφωνα με την νομοθεσία των κρατών αυτών, 

αυτό το δικαίωμα. 

6. Εγγυητικές Επιστολές που εκδίδονται εκτός της Ελλάδας, συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη 

μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

7. Οι Εγγυητικές Επιστολές  πρέπει να είναι συμπληρωμένες σύμφωνα με τα υποδείγματα της 

Διακήρυξης. 

8. Για τις Εγγυητικές Επιστολές Καλής Εκτέλεσης και Προκαταβολής έχει εφαρμογή το άρθρο 25 του 

ΠΔ 118 / 2007. 

9. Σε περίπτωση καταγγελίας της παρούσας ,σύμφωνα με το εδάφιο 2 του άρθρου 13 της παρούσας, οι 

εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τις οποίες κατέθεσε ο Ανάδοχος 

καταπίπτουν υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής , χωρίς καμία άλλη διαδικασία 

10. Στην περίπτωση της έκπτωσης του αναδόχου καταπίπτουν αυτοδικαίως υπέρ της Αναθέτουσας 

Αρχής οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης  και προκαταβολής του Αναδόχου. 

 

ΑΡΑΑΡΡΘΡΟ   7.   ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  ΘΘΡΡΟΟ 77..

 
1. Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τα καθήκοντα που αναλαμβάνει με τη Σύμβαση σύμφωνα με τους 

όρους αυτής, της Προκήρυξης, της απόφασης κατακύρωσης και της προσφοράς του, διαφορετικά 

υποχρεούται να αποζημιώσει κατά νόμο την Αναθέτουσα Αρχή.  

2. Ο Ανάδοχος, εφόσον δεν εκπροσωπείται από το νόμιμο εκπρόσωπό του, ορίζει εκπρόσωπο με 

ειδικό πληρεξούσιο  και τον εξουσιοδοτεί να υπογράψει τη  Σύμβαση, να τον εκπροσωπεί έναντι της 

Αναθέτουσας Αρχής και να ενεργεί κατ’ εντολή και για λογαριασμό του για όλα τα ζητήματα που 

σχετίζονται με τη Σύμβαση. Με τον ίδιο τρόπο εφόσον το επιθυμεί ορίζει αναπληρωτή εκπρόσωπό 

του. Αλλαγή προσώπου ή διεύθυνσης του εκπροσώπου του Αναδόχου ή του αναπληρωτή του 

αναφέρεται γραπτά στην Αναθέτουσα Αρχή.  

3. Ο εκπρόσωπος του Αναδόχου και ο τυχόν αναπληρωτής του,  είναι μεταξύ άλλων, 

εξουσιοδοτημένοι να τον αντιπροσωπεύουν σε όλα τα θέματα που αφορούν τη Σύμβαση και να 

διευθετούν για λογαριασμό του οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει ή σχετίζεται με τη Σύμβαση, 

συμμετέχοντας, όποτε  και όπου κληθούν σε συναντήσεις με τα αρμόδια για την παρακολούθηση 

και τον έλεγχο όργανα της Αναθέτουσας Αρχής.  

4. Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με 

την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της 

σχετικά με την εκτέλεσή της.  
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5. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας 

νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων 

της Σύμβασης. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή  

      απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων.  

6. Ο Ανάδοχος εγγυάται για τη διάθεση του αναφερομένου στην προσφορά του, επιστημονικού και 

λοιπού προσωπικού, καθώς επίσης και συνεργατών, που θα διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία, 

τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της Σύμβασης, 

υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας κατά τις επαφές τους με τις 

αρμόδιες υπηρεσίες και τα στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής ή των εκάστοτε υποδεικνυομένων από 

αυτήν προσώπων. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ζητήσει την 

αντικατάσταση μέλους του προσωπικού του Αναδόχου, οπότε ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί σε 

αντικατάσταση με άλλο πρόσωπο, ανάλογης εμπειρίας και προσόντων εντός της προθεσμίας, που 

θα του τάξει προς τούτο η Αναθέτουσα Αρχή.  

7. Αντικατάσταση μέλους του προσωπικού του Αναδόχου, κατόπιν αιτήματός του, κατά τη διάρκεια 

της εκτέλεσης του έργου, δύναται να γίνει μετά από έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής και μόνο με  

πρόσωπο αντιστοίχων προσόντων και εμπειρίας. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει την 

Αναθέτουσα Αρχή εγγράφως, τουλάχιστον δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες πριν από την 

αντικατάσταση. Ειδικά για τον Υπεύθυνο Έργου, το χρονικό διάστημα έγγραφης ειδοποίησης για 

την αντικατάστασή του ορίζεται σε είκοσι (20) ημέρες πριν την αντικατάστασή του. Στο διάστημα 

αυτό παρέχει κανονικά τις υπηρεσίες του.  

8. Σε περίπτωση που μέλη της Ομάδας Έργου του Αναδόχου αποχωρήσουν από αυτήν ή λύσουν τη 

συνεργασία τους μαζί του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει ότι κατά το χρονικό διάστημα, 

μέχρι την αποχώρησή τους, θα παρέχουν κανονικά τις υπηρεσίες τους και αφετέρου να 

αντικαταστήσει άμεσα τους αποχωρήσαντες συνεργάτες.  

9. Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή 

παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσας 

Αρχής. 

10. Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από 

κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση του έργου. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας 

που προκληθεί σε τρίτους από τα φυσικά πρόσωπα που απασχολεί ο Ανάδοχος ή οι υπεργολάβοι 

αυτού, υποχρεούται ο Ανάδοχος μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.  
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11. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι ένωση/ κοινοπραξία, τα μέλη που αποτελούν την ένωση/ 

κοινοπραξία, θα είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής 

για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από την παρούσα υποχρεώσεών τους. Τυχόν 

υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις 

εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της       

Αναθέτουσας Αρχής ως λόγος απαλλαγής του ενός μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του  

άλλου ή των άλλων μελών για την ολοκλήρωση του έργου. 

12. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι ένωση/ κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της 

Σύμβασης, οποιαδήποτε από τα μέλη της ένωσης/ κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητας του για 

οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα 

υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύμβασης με τους ίδιους όρους.  

13. Στην ως άνω περίπτωση ο Ανάδοχος υποχρεούται αμελητί να ενημερώσει σχετικά εγγράφως την 

Αναθέτουσα Αρχή. Εάν, κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής, οι συμβατικοί όροι μπορούν να 

εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα μέλη της ένωσης/ κοινοπραξίας, η Σύμβαση υλοποιείται από 

τα λοιπά μέλη στο σύνολό της, και εξακολουθεί να παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματά της. Η 

σχετική απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής περί της δυνατότητας εκπλήρωσης των συμβατικών    

όρων από τα εναπομείναντα μέλη κοινοποιείται εγγράφως στον Ανάδοχο. 

14. Εφόσον η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίσει σχετικά ότι τα εναπομείναντα μέλη δεν επαρκούν για να 

εκπληρώσουν τους όρους της Σύμβασης, τότε η Ανάδοχος ένωση/ κοινοπραξία οφείλει να προτείνει 

αντικαταστάτη, με προσόντα αντίστοιχα του αποχωρούντος μέλους. Η πρόταση θα πρέπει να 

συνοδεύεται από σχετικά έγγραφα στα οποία ο αντικαταστάτης δεσμεύεται για την προσήκουσα 

εκπλήρωση των εν λόγω συμβατικών όρων και την εν γένει υποκατάσταση του στις υποχρεώσεις 

του αποχωρούντος μέλους. Η Αναθέτουσα Αρχή εγκρίνει με απόφαση της την αντικατάσταση αυτή. 

Σε περίπτωση όμως που η πρόταση για συγκεκριμένο αντικαταστάτη δεν γίνει αποδεκτή, η 

Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να κηρύξει τον Ανάδοχο ένωση/ κοινοπραξία έκπτωτο. 

15. Ο Ανάδοχος αναγνωρίζει την πληρότητα και εγκυρότητα των πράξεων στις οποίες προβαίνει στο 

πλαίσιο της Σύμβασής του, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σε περίπτωση δε, 

καταλογισμού ποσού στην Αναθέτουσα Αρχή από οποιαδήποτε ελεγκτική υπηρεσία για πράξη που 

διεκπεραιώθηκε από τον Ανάδοχο στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που πηγάζουν από τη Σύμβασή 

του και εντός πέντε (5) ετών από την παραλαβή του Έργου, υποχρεούται ο Ανάδοχος αυτοδικαίως 

και χωρίς καμιά διαδικασία εκτός της ειδοποίησης από την Αναθέτουσα Αρχή, σε πλήρη 

αποζημίωση. 
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ΑΡΑΑΡΡΘΡΟ   8.   ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  ΘΘΡΡΟΟ 88..

1. Όλα τα αποτελέσματα στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο σχετικό με το Εργο καθώς και όλα 

τα παραδοτέα που θα αποκτηθούν από τον Ανάδοχο αποτελούν περιουσιακό στοιχείο της 

Αναθέτουσας Αρχής, η οποία έχει το δικαίωμα να το επαναχρησιμοποιήσει ελεύθερα στο μέλλον 

χωρίς καταβολή άλλης αμοιβής, καθώς η Αναθέτουσα Αρχή αποκτά με την καταβολή του 

συμβατικού τιμήματος την απεριόριστη και ανεπίληπτη χρήση του χωρίς καμίας επιβάρυνσή της, 

οικονομική ή άλλη. 

2. Σε περίπτωση αρχείων με στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή ,ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνοδεύσει 

την παράδοσή τους με έγγραφη τεκμηρίωση και με οδηγίες για την διαχείρισή τους. 

3. Σε  περίπτωση άσκησης αγωγής ή ενδίκου μέσου κατά της Αναθέτουσας Αρχής από τρίτο για 

οποιοδήποτε θέμα , η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως και γραπτά με όλες τις 

απαραίτητες πληροφορίες τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να αμυνθεί, δικαστικά και 

εξωδικαστικά, για λογαριασμό της Αναθέτουσας Αρχής, έναντι του τρίτου.  

Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος αφενός βαρύνεται με όλα τα έξοδα τα οποία θα κληθεί να καταβάλει η 

Αναθέτουσα Αρχή εξ αυτού του λόγου, συμπεριλαμβανομένης και κάθε δικαστικής δαπάνης ή αμοιβής  

δικηγόρων, αφετέρου υποχρεούται να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε θετική ή αποθετική 

ζημία που θα υποστεί από ενδεχόμενη αποδοχή της παραπάνω αγωγής ή του ένδικου μέσου.  

 

ΑΡΑΑΡΡΘΡΟ   9.   ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΘΘΡΡΟΟ 99..

 
1. Επιτρέπεται στον Ανάδοχο να αναθέσει μέχρι 30% του έργου του υπεργολαβικά σε τρίτο φυσικό ή 

νομικό πρόσωπο, τo οποίo υποχρεούται να έχει γνωστοποιήσει   προηγουμένως στην υποβληθείσα 

Προσφορά του προκειμένου να λάβει γνώση η Αναθέτουσα Αρχή και να αξιολογήσει ότι 

ανταποκρίνεται στα κριτήρια της Προκήρυξης 

2. Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την προσήκουσα και εμπρόθεσμη παροχή των 

υπηρεσιών έργου φέρει αποκλειστικά ο Ανάδοχος και ο υπεργολάβος δεν αποκτά οποιαδήποτε 

έννομη σχέση με την Αναθέτουσα Αρχή. 

3. Ο Ανάδοχος ευθύνεται για τις πράξεις και παραλείψεις των υπεργολάβων του και των 

προστηθέντων αυτών όπως για τις πράξεις και παραλείψεις του ιδίου και των προστηθέντων του. 

4. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο να αντικαταστήσει υπεργολάβο του 

που κατά την αιτιολογημένη κρίση της  δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του έργου και ο 

παραπάνω υποχρεούται να προβεί σε άμεση αντικατάσταση ευθυνόμενος σε κάθε περίπτωση ο ίδιος 

αποκλειστικά  για την εμπρόθεσμη και προσήκουσα παροχή των υπηρεσιών και εκτέλεση του 

έργου. 
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ΑΡΑΑΡΡΘΡΟ   10.   ΤΙΜΗΜΑ ΘΘΡΡΟΟ 1100..

1. Το συμβατικό τίμημα για την εκτέλεση του Έργου από τον Ανάδοχο, ανέρχεται στο ποσό, που 

ορίζεται των ………………… συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α .  

2. Η καταβολή του συμβατικού τιμήματος θα γίνει ως ακολούθως: 

α) Προκαταβολή ύψους 30 % επί του συμβατικού τιμήματος περιλαμβανομένου ΦΠΑ  με την υπογραφή 

της σύμβασης και με κατάθεση ισόποσης εγγυητικής επιστολής προκαταβολής, για την οποία έχει 

εφαρμογή το άρθρο 25 του Π.Δ. 118 / 2007. 

Η προκαταβολή επιμερίζεται αναλογικά στις αμοιβές όλων των παραδοτέων και συμψηφίζεται με την  

καταβολή της αμοιβής για  κάθε παραδοτέο.  

Οι αναλογίες στον  επιμερισμό της προκαταβολής είναι οι αναλογίες με τις οποίες συμμετέχει η αμοιβή 

κάθε παραδοτέου στο σύνολο της αμοιβής του αναδόχου. Οι όποιες διαφορές προκύπτουν απολογιστικά 

συμψηφίζονται κατά την αποπληρωμή του έργου.  

β) Με την παραλαβή του παραδοτέου «Υπηρεσίες Συνεδρίου» καταβάλλεται το 90% της αμοιβής για το 

εν λόγω παραδοτέο, περιλαμβανομένου του ποσού που αφορά στον επιμερισμό της προκαταβολής. 

γ) Η αμοιβή για τις «Υπηρεσίες Σεμιναρίων» καταβάλλεται προς τον ανάδοχο ως εξής : μετά την 

παραλαβή της πραγματοποίησης των τριών (3) πρώτων Σεμιναρίων καταβάλλεται το 90% της αμοιβής 

για τα εν λόγω παραδοτέα, περιλαμβανομένου του ποσού που αφορά στον επιμερισμό της 

προκαταβολής. Ακολουθεί  η πληρωμή των επομένων  Σεμιναρίων ανά τριάδες (2 τριάδες) και τετράδα 

(1 τετράδα), με τους ίδιους όρους (90% και συμψηφισμός της προκαταβολής). 

δ) Η αμοιβή για τις «Υπηρεσίες Διαμονής» καταβάλλεται προς τον ανάδοχο ως εξής: με την 

ολοκλήρωση του Συνεδρίου και την παραλαβή του σχετικού παραδοτέου, καταβάλλεται προς τον 

ανάδοχο το 90% της αμοιβής που αντιστοιχεί στο κόστος διαμονής των συνέδρων και των 

προσκεκλημένων. 

Η αμοιβή για τις «Υπηρεσίες Διαμονής» που αφορά τους μετέχοντες στα Σεμινάρια καταβάλλεται κατά 

πλήρη αναλογία με τον τρόπο καταβολής της αμοιβής για τις «Υπηρεσίες  Σεμιναρίων» (ανά τριάδες και 

τετράδα, 90% και συμψηφισμός της προκαταβολής) όπως στο εδάφιο γ. του παρόντος άρθρου. 

ε) Η αμοιβή για τις «Υπηρεσίες Μετακίνησης» καταβάλλεται προς τον ανάδοχο ως εξής :  

με την ολοκλήρωση του Συνεδρίου και την παραλαβή του σχετικού παραδοτέου, καταβάλλεται προς τον 

ανάδοχο το 90% της αμοιβής που αντιστοιχεί στο κόστος μετακίνησης των συνέδρων και των 

προσκεκλημένων. 
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Η αμοιβή για τις «Υπηρεσίες Μετακίνησης» που αφορά τους μετέχοντες στα Σεμινάρια καταβάλλεται 

κατά πλήρη αναλογία με τον τρόπο καταβολής της αμοιβής για τις «Υπηρεσίες  Σεμιναρίων» (ανά 

τριάδες και τετράδα, 90% και συμψηφισμός της προκαταβολής) όπως στο εδάφιο γ. του παρόντος 

άρθρου. 

στ) Η αμοιβή για τα παραγόμενα έντυπα και την ψηφιοποίηση  καταβάλλεται στον ανάδοχο ως εξής:  

Το 90 % της αμοιβής για τα 2 βιβλία, τα εκπαιδευτικά φυλλάδια, την ψηφιοποίηση του εκπαιδευτικού 

υλικού, στην οποία περιλαμβάνεται το ποσό που αφορά στον επιμερισμό της προκαταβολής,  

καταβάλλεται μετά την παραλαβή των εν λόγω παραδοτέων. 

Το 90% της αμοιβής για το σύνολο των άλλων εντύπων,  στην οποία περιλαμβάνεται το ποσό που αφορά 

στον επιμερισμό της προκαταβολής, καταβάλλεται μετά την παραλαβή του συνόλου των εν λόγω 

παραδοτέων. 

ζ) Η αμοιβή για το «Υποστηρικτικό Υλικό» καταβάλλεται στον ανάδοχο ως εξής :  

μετά την παραλαβή των εν λόγω παραδοτέων. 

Το 90% της αμοιβής για το σύνολο των παραδοτέων ως «Υποστηρικτικό Υλικό» (άρθρο 4,εδάφιο 4.6. 

της προκήρυξης ), στην οποία περιλαμβάνεται το ποσό που αφορά στον επιμερισμό της προκαταβολής, 

καταβάλλεται μετά την παραλαβή του συνόλου των εν λόγω παραδοτέων. 

Η αποπληρωμή του αναδόχου (10% του συμβατικού τιμήματος) πραγματοποιείται με την  οριστική 

παραλαβή του συνόλου του έργου.   

Οι πληρωμές, πέραν της κατά τα παραπάνω προκαταβολής, πραγματοποιούνται  με απόφαση της 

Αναθέτουσας Αρχής και με την έκδοση σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την  αρμόδια Επιτροπή 

Παραλαβής, με το οποίο θα πιστοποιείται η εμπρόθεσμη και προσήκουσα παράδοση του έργου  των 

υπηρεσιών και η αξία  αυτού σύμφωνα με τη διακήρυξη και την προσφορά του Αναδόχου. 

3. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ Νομικών 

Προσώπων ή άλλων Οργανισμών η οποία κατά νόμο βαρύνει τον Ανάδοχο. Απαιτήσεις του 

Αναδόχου για οιαδήποτε πληρωμή δε θα γίνονται δεκτές άνευ της εκ μέρους του καταθέσεως των 

αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων και εγγράφων (τιμολόγια, αποδείξεις, πιστοποιητικά κλπ.) 

που αφορούν στην εξόφληση των φόρων, ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών δαπανών που τον 

βαρύνουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. 

4. Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά/ δικαιολογητικά. Από 

κάθε τιμολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες 

κάθε φορά νόμους και σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.  
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5. Σε περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης προσώπων άνευ νομικής προσωπικότητας τα παραστατικά 

εκδίδονται από κάθε ένα μέλος της κοινοπραξίας ή της ένωσης χωριστά, ανάλογα με το μέρος του 

έργου που  έχει αναλάβει να υλοποιήσει, όπως έχει περιγραφεί στην τεχνική προσφορά της σχετικής 

ένωσης ή κοινοπραξίας, και με αναφορά στην περιγραφή αυτή.  

6. Για την πιστοποίηση  της παροχής των υπηρεσιών μετακίνησης ως υλοποίησης του φυσικού 

αντικειμένου από τον Ανάδοχο, και, στη συνέχεια, την πιστοποίηση του οικονομικού αντικειμένου 

για την πληρωμή του Αναδόχου, προσκομίζονται από τον Ανάδοχο πέραν των όσων αναγράφονται 

στις παραγράφους 3, 4 και 5 του παρόντος άρθρου τα κάτωθι έγγραφα: 

(i) Αναλυτική Ονομαστική Κατάσταση με τις παρασχεθείσες υπηρεσίες ανά μέσο μεταφοράς, 

πλήθος μετακινηθέντων, κόστος μετακίνησης 

(ii) Eισιτήρια εξοφλημένα του μέσου δημόσιας μεταφοράς 

(iii) Κατάλογος των φυσικών προσώπων, Δήμο προέλευσης και αποδείξεις ΔΙΟΔΙΩΝ για όσους 

χρησιμοποιήσουν ΙΧ αυτοκίνητο 

(iv) Κατάλογος των φυσικών προσώπων, ιδιότητα (εισηγητής, κ.λπ.) και αποδείξεις taxi για 

όσους χρησιμοποιήσουν taxi. 

(v) Τιμολόγιο από το Λεωφορείο  

(vi) Παρουσιολόγια, φωτογραφικό υλικό, δείγματα εντύπων και υποστηρικτικού υλικού. 

Επιπλέον η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει εγγράφως από τον Ανάδοχο να προσκομίσει 

οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ή παραστατικό από το οποίο να προκύπτει η καταβολή των δαπανών για το 

Σύνολο του Έργου. 

7. Πέρα από τα ανωτέρω αναφερόμενα δικαιολογητικά και στοιχεία ο Ανάδοχος υποχρεούται να 

προσκομίσει για κάθε πληρωμή τα εξής : 

- Επικυρωμένο αντίγραφο καταστατικού σύστασης μαζί με τις τυχόν τροποποιήσεις του ή 

κωδικοποιημένο καταστατικό ,νομιμοποιητικά έγγραφα για την νόμιμη εκπροσώπηση του Αναδόχου και 

πιστοποιητικά της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από τα οποία να προκύπτουν ότι ο 

Ανάδοχος α)δεν τελεί σε πτώχευση και β )δεν έχει λυθεί ,στο οποίο περιλαμβάνονται και τυχόν 

τροποποιήσεις του καταστατικού του. 

- Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή από τα οποία να προκύπτει ότι ο 

Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις ασφαλιστικές και φορολογικές του υποχρεώσεις. 

Απαιτήσεις του Αναδόχου για οιαδήποτε πληρωμή δεν θα γίνονται δεκτές άνευ της εκ μέρους του 

κατάθεσης των αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων και εγγράφων (τιμολόγια, αποδείξεις, 

πιστοποιητικά κλπ) που αφορούν στην εξόφληση των φόρων, των ασφαλιστικών εισφορών και των 

λοιπών δαπανών που τον βαρύνουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. 
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8. Απαραίτητη προϋπόθεση για κάθε μία από τις ανωτέρω πληρωμές αποτελεί η καταβολή από το 

Φορέα Χρηματοδότησης στην Αναθέτουσα Αρχή των χρηματικών ποσών που αντιστοιχούν στην 

εκάστοτε φάση-παράδοση του Έργου. 

 

ΑΡΑΑΡΡΘΡΟ   11.   ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΘΘΡΡΟΟ 1111..

 
1. Για τις ανάγκες της παρακολούθησης της Σύμβασης  και των υπηρεσιών της Σύμβασης θα συσταθεί 

Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ). Η ΕΠΠΕ είναι αρμόδια για την 

παρακολούθηση, την αξιολόγηση και τον έλεγχο των επιμέρους ενεργειών  και του συνόλου του 

έργου του Αναδόχου, συντάσσοντας σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής του έργου. Ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να συνεργάζεται με την ΕΠΠΕ και να διευκολύνει στο έργο τους το προσωπικό και  

τους συνεργάτες της Αναθέτουσας Αρχής και της ΕΠΠΕ. 

2. Η Επιτροπή Παραλαβής εντός διαστήματος δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την παράδοση κάθε 

παραδοτέου από τον Ανάδοχο είτε εγκρίνει και παραλαμβάνει το παραδοτέο, είτε υποδεικνύει στον 

Ανάδοχο συγκεκριμένες διορθώσεις/ προσαρμογές. Αν η παραπάνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη 

λογίζεται ότι έλαβε χώρα σιωπηρή και αυτοδίκαιη παραλαβή με επιφύλαξη των δικαιωμάτων της 

Αναθέτουσας Αρχής και επέρχονται οι εξ αυτής συνέπειες.  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην ενσωμάτωση των διορθώσεων/ προσαρμογών και την υποβολή νέας 

έκδοσης του παραδοτέου, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών ή άλλης τυχόν μεγαλύτερης προθεσμίας 

που θα ταχθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.  

3. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να ζητά την άμεση διάθεση σε αυτήν ενδιάμεσων εκδόσεων 

των παραδοτέων καθώς επίσης και να συμμετέχει σε συναντήσεις εργασίας των ομάδων των 

Ανάδοχων όποτε το κρίνει σκόπιμο.  

4. Σε περίπτωση καθυστέρησης στην παράδοση παραδοτέων ή/και υπηρεσιών με υπαιτιότητα του 

Αναδόχου εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11  περί ποινικών ρητρών, διατηρουμένου 

του δικαιώματος καταγγελίας εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής κατά τα παρακάτω. 

5. Εάν παρουσιαστούν καθυστερήσεις που οφείλονται στην Αναθέτουσα Αρχή τότε θα υπάρχει 

έγγραφη μετάθεση της ημερομηνίας ολοκλήρωσης κάθε παραδοτέου, που συνδέεται με την 

καθυστέρηση της Αναθέτουσας Αρχής, κατά τόσο χρονικό διάστημα όση θα είναι και η 

καθυστέρηση που τεκμηριωμένα προκαλείται με ευθύνη της Αναθέτουσας Αρχής. 
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ΑΡΑΑΡΡΘΡΟ   12.   ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΘΘΡΡΟΟ 1122..

 
1. Ο Ανάδοχος υπόσχεται την καταβολή ποσού ποσοστού 20% του συμβατικού τιμήματος, ως 

ποινική ρήτρα για την περίπτωση που δεν θα εκπληρώσει εμπρόθεσμα και προσηκόντως ή θα 

εκπληρώσει πλημμελώς τους όρους της σύμβασης με δική του υπαιτιότητα.  

Η απόδοση της ποινικής ρήτρας μπορεί να γίνει μέσω διακράτησης από  την Αναθέτουσα Αρχή τυχόν  

οφειλομένου ποσού στον Ανάδοχο, καθώς και μέσω ολικής ή μερικής κατάπτωσης της κατατεθειμένης 

εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης του Αναδόχου. 

Στην περίπτωση αυτή και εφόσον δεν έχει ολοκληρωθεί η υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού 

αντικειμένου του Έργου, πρέπει ο Ανάδοχος να προσκομίσει νέα εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 

σε αντικατάσταση της πρώτης, άλλως η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να προβεί σε καταγγελία της 

σύμβασης. 

2. Σε περίπτωση Ένωσης/ Κοινοπραξίας η ως ανωτέρω ποινική  ρήτρα  επιβάλλεται  απεριόριστα 

και εις ολόκληρον σε όλα τα μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας.  

3. Η  ανωτέρω ποινική ρήτρα θα επιβάλλεται  με απόφαση της Αναθέτουσα Αρχής κατόπιν εισήγησης 

της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής. 

4. Η ποινική ρήτρα δεν επιβάλλεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε 

ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της αναθέτουσας Αρχής. Προς το σκοπό αυτό υποχρεούται να 

γνωστοποιήσει εγγράφως το γεγονός της ανωτέρας βίας εντός διαστήματος 48 ωρών, άλλως θα 

βαρύνεται με την ποινική ρήτρα. 

 

ΑΡΑΑΡΡΘΡΟ   13.   ΛΥΣΗ ΤΗΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ   ΘΘΡΡΟΟ 1133..

 
1. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν : 

1.1 Παραλήφθηκε και παραδόθηκε ολόκληρο το Έργο. 

1.2 Ολοκληρώθηκε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος 

1.3 Εκπληρώθηκαν οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη  

και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 

2. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει εγγράφως τη Σύμβαση χωρίς να καταβάλλει 

οποιαδήποτε αποζημίωση σε κάθε περίπτωση παράβασης των όρων αυτής από τον Ανάδοχο, και 

ιδίως  στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

(α) ο Ανάδοχος δεν εκπληρώνει προσήκοντως και εμπροθέσμως τις υποχρεώσεις του που απορρέουν 

από τη Σύμβαση,  
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(β) ο Ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις σύμφωνες με τις διατάξεις της Σύμβασης εντολές της 

Αναθέτουσας Αρχής, 

(γ) ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η 

άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε 

σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων. 

(δ) εκδοθεί κατά του Αναδόχου αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για τα αδικήματα του άρθρου 

43, παρ. 1του Π.Δ. 60/2007 ή/και τελεσίδικη  καταδικαστική απόφαση για αδίκημα σχετικό με την 

επαγγελματική διαγωγή του. 

3. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται για τον Ανάδοχο από το χρόνο κοινοποίησής της. 

Κατ’ εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να τάξει κατά περίπτωση, εύλογη κατ’ αυτήν, 

προθεσμία άρσης της παράβασης, οπότε τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται χωρίς άλλη 

διαδικασία, με την πάροδο της προθεσμίας αυτής, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιήσει 

εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα. Με την λύση της  Σύμβασης, 

ο Ανάδοχος υποχρεούται μετά από αίτηση της Αναθέτουσας Αρχής: 

(α) να απόσχει από την διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης 

υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη Σύμβαση, πλην εκείνων που  επιβάλλονται για την 

διασφάλιση  προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων,  

(β) να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, όποιο έργο, εργασία ή 

προϊόν (ολοκληρωμένο ή μη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του καθώς και τα πάσης φύσεως 

υποστηρικτικά έγγραφα και μέσα (μαγνητικά ή μη) και να μεριμνήσει όπως οι Υπεργολάβοι και 

συνεργάτες του πράξουν το ίδιο, 

(γ) να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε υλικό ή άλλο αγαθό που αφορά άμεσα ή έμμεσα τις  

παρεχόμενες υπηρεσίες και βρίσκεται στην κατοχή του, εγγυώμενος ότι οι υπεργολάβοι και 

συνεργάτες του θα πράξουν  το ίδιο. 

4. Σε περίπτωση καταγγελίας της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή 

οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύμφωνα με την Σύμβαση προς τον Ανάδοχο μέχρις εκκαθαρίσεως 

των μεταξύ τους υποχρεώσεων και οι Εγγυητικές Επιστολές καταπίπτουν. 

5. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει πλήρη αποζημίωση από τον Ανάδοχο για όλες τις 

ζημίες και τα έξοδα που προκλήθηκαν στις παρεχόμενες υπηρεσίες και την ίδια, τα οποία 

προκύπτουν άμεσα ή έμμεσα από παράλειψη του Αναδόχου, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων για 

τη διαδικασία λύσης. Αυτή η αποζημίωση είναι ανεξάρτητη από την κατάπτωση των Εγγυητικών 

Επιστολών, όπως προβλέπεται παραπάνω. 
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6. Σε περίπτωση έκπτωσης του Αναδόχου κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, η Αναθέτουσα 

Αρχή δικαιούται, κατά την κρίση της, να κρατήσει μέρος ή το σύνολο των παραδοτέων, 

καταβάλλοντας το αναλογούν συμβατικό τίμημα. 

7. Επίσης, η Αναθέτουσα Αρχή έχει μονομερές δικαίωμα καταγγελίας και λύσης της Σύμβασης, 

επαρκώς αιτιολογημένο, οποιαδήποτε στιγμή προγενέστερη της οριζόμενης παραπάνω ημερομηνίας  

λήξης της, συμπεριλαμβανομένων και τυχόν χρονικών επεκτάσεων, ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή 

μη υπαίτιας παράβασης των συμβατικών του υποχρεώσεων εκ μέρους του Αναδόχου. Στην 

παραπάνω περίπτωση μοναδική υποχρέωση της Αναθέτουσας Αρχής προς τον  Ανάδοχο  είναι η 

εξόφληση των υπηρεσιών και των παραδοτέων που θα έχουν παραληφθεί ή θα παραληφθούν και θα 

αντιστοιχούν σε εντολές εκτέλεσης εργασιών της, μέχρι και την ημερομηνία διακοπής της 

Σύμβασης. Η μονομερής καταγγελία και λύση της Σύμβασης πραγματοποιείται με απλή έγγραφη 

ειδοποίηση της Αναθέτουσας Αρχής  η οποία θα αποστέλλεται στον Ανάδοχο το αργότερο 

δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες προ της σκοπούμενης ημερομηνίας λύσης.  

Στην παραπάνω περίπτωση ο Ανάδοχος  διατηρεί στο ακέραιο τις υποχρεώσεις ολοκλήρωσης και 

παράδοσης όλων των παραδοτέων και υπηρεσιών που  οφείλει μέχρι την ημερομηνία της 

καταγγελίας της Σύμβασης από την Αναθέτουσα Αρχή και δεν δικαιούται αποζημίωση για 

οποιoνδήποτε λόγο. 

Σε περίπτωση καταγγελίας της παρούσας ,σύμφωνα με το εδάφιο 2 του παρόντος άρθρου, οι 

εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τις οποίες κατέθεσε ο Ανάδοχος 

καταπίπτουν υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής , χωρίς καμία άλλη διαδικασία 

8. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται κατά την κρίση της να ασκήσει επιλεκτικά ή σωρευτικά όλα τα 

δικαιώματά της που απορρέουν από την παρούσα (καταγγελία, κατάπτωση εγγυητικών επιστολών, 

επιβολή ποινικών ρητρών, κλπ) καθώς και κάθε άλλο δικαίωμα που της παρέχει ο νόμος. Η άσκηση 

από  

9. την Αναθέτουσα Αρχή  ενός ή περισσοτέρων από τα δικαιώματα αυτά δεν αποκλείει την άσκηση 

και άλλου ή άλλων δικαιωμάτων της. 

10. Σε περίπτωση που για οποιαδήποτε αιτία  διακοπεί η προβλεπόμενη για το Έργο χρηματοδότηση, η 

Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα λύσης της  Σύμβασης υπέρ αυτής μετά από σχετική 

έγγραφη κοινοποίησή της προς τον Ανάδοχο του λόγου διακοπής. 
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ΑΡΑΑΡΡΘΡΟ   14.   ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΘΘΡΡΟΟ 1144..

 
1. Ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση εφόσον δεν προσήλθε για την 

υπογραφή της Σύμβασης, κατά τα παραπάνω καθώς και από τη Σύμβαση και από κάθε δικαίωμα 

που απορρέει από αυτήν εφόσον δεν ολοκλήρωσε τις υπηρεσίες προσηκόντως μέσα στο συμβατικό 

χρόνο . 

2. Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή ειδικής 

εκκαθάρισης του Αναδόχου, ή έκδοσης αμετάκλητου καταδικαστικής απόφασης εις βάρος του 

νομίμου εκπροσώπου του ή του αναδόχου –φυσικού προσώπου για ένα εκ των αναφερόμενων στο 

άρθρο 43 παρ.1 του π.δ.60/2007 αδικημάτων, ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από  

τη Σύμβαση με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και καταπίπτουν υπέρ της η εγγυητική επιστολή 

καλής εκτέλεσης και τυχόν προκαταβολής , η δε σύμβαση λύεται από την ημέρα επέλευσης των 

ανωτέρω γεγονότων. 

3. Επίσης, η  Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο αν αυτός δεν 

εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις. 

4. Στην περίπτωση της έκπτωσης επέρχονται αθροιστικά ή διαζευκτικά οι ακόλουθες συνέπειες: 

Α. Καταπίπτουν αυτοδικαίως υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης  

και προκαταβολής του Αναδόχου 

Β. Καταλογίζεται σε βάρος του Αναδόχου ποσό ίσο με το 10% της αξίας του μέρους του έργου για το 

οποίο κηρύχθηκε έκπτωτος. Αν οι υπηρεσίες που δεν παραδόθηκαν επηρεάζουν δυσμενώς την 

αξιοποίηση από την Αναθέτουσα Αρχή όλων των υπηρεσιών του έργου τότε το παραπάνω ποσοστό 

υπολογίζεται επί του συνολικού συμβατικού τιμήματος του έργου. 

5. Ο Ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση όταν: 

Α. η Σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το έργο δεν ολοκληρώθηκε εμπροθέσμως και προσηκόντως με 

ευθύνη της Αναθέτουσας Αρχής 

Β. συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

 

ΑΡΑΑΡΡΘΡΟ   15.   ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ ΘΘΡΡΟΟ 1155..

 
1. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, 

στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας, υπό την 

προϋπόθεση ότι η επικαλούμενη ανωτέρα βία αποδεικνύεται δεόντως και επαρκώς. 
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2. Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός 

που εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την 

Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας πέντε 

(5) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η 

Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός επτά (7) ημερών από  τη λήψη του σχετικού 

αιτήματος του Αναδόχου, διαφορετικά με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας τεκμαίρεται η 

αποδοχή του αιτήματος. 

 

ΑΡΑΑΡΡΘΡΟ   16.   ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΘΘΡΡΟΟ 1166..

 
Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο 

συμβαλλόμενα μέρη μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση. Η απόφαση   της Αναθέτουσας Αρχής, με την 

οποία συναινεί στην τροποποίηση δύναται να προσβληθεί από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον. 

 
 

ΑΡΑΑΡΡΘΡΟ   17.   ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΘΘΡΡΟΟ 1177..

 
1. Η Σύμβαση διέπεται από το ελληνικό και το κοινοτικό δίκαιο. 

2. Η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυση κάθε 

διαφοράς/ διένεξης επί των όρων της παρούσας και κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, σύμφωνα με 

τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. 

3. Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, αρμόδια 

θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στην Αθήνα . 
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