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1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Αντικείμενο της προκήρυξης είναι η ανάπτυξη Βάσης Δεδομένων - Μητρώου εκλεγμένων 
γυναικών, υποψηφίων γυναικών ανά κόμμα, εκλογική αναμέτρηση, περιφέρεια, οικογενειακή 
κατάσταση, επάγγελμα κ.ά., καθώς και η δημιουργία Portal του Έργου του έργου:  
«ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟ 
ΕΠΙΠΕΔΟ.» 
 
Στόχος του παρόντος είναι : 
Ο Σχεδιασμός και Δημιουργία Βάσης Δεδομένων και Portal Έργου: Αυτό περιλαμβάνει τόσο 
τον λειτουργικό και τεχνικό σχεδιασμό της Βάσης Δεδομένων και του Portal όσο και την 
περαιτέρω εξασφάλιση της σωστής λειτουργίας και διαχείρισής τους.  

Επισημαίνεται ότι, η επεξεργασία και τροφοδοσία της Βάσης Δεδομένων και του Portal με το 
αντίστοιχο υλικό καθ' όλη τη διάρκεια του Έργου, καθώς και η λειτουργία του help desk 
αποτελούν αντικείμενο του Υποέργου 1 «Οριζόντιες Δράσεις Υποστήριξης για την ενίσχυση της 
συμμετοχής των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων της Τοπικής και Περιφερειακής 
Αυτοδιοίκησης». 

2. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

1. Το Ν. 2860/2000 (ΦΕΚ 251/Α) «Διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού 
Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει σε συνδυασμό τις διατάξεις του Ν. 
3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει 

2. Το Ν. 2522/97 (ΦΕΚ 178/Α) «Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της 
σύναψης συμβάσεως δημόσιων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα 
με την οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ.» 

3. Το Τεχνικό Δελτίο της Πράξης «ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ 
ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 
ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ», και ειδικότερα το υποέργο 2 «Σχεδιασμός και Δημιουργία 
Βάσης Δεδομένων και Portal Έργου», του Μέτρου 2.5 του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013», όπως εγκρίθηκε με την 
Απόφαση με αριθ. πρωτ. 87. της  10-01-2011 της Γενικής Γραμματέως Ισότητας των 
Φύλων. (ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΚΠΣ 
2000-2006, του ΕΣΠΑ και λοιπών Συγχρηματοδοτούμενων Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων). 

4. Ότι η δαπάνη που προκαλείται από την παρούσα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Έργου 
ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ» 
στους άξονες 07, 08 και 09 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική 
Μεταρρύθμιση 2007-2013», με κωδικό MIS322706.και ειδικότερα το υποέργο 2 
«Σχεδιασμός και Δημιουργία Βάσης Δεδομένων και Portal Έργου.» 

5. Το Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και 
άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 247/Α). 

6. Το Ν. 2503/ 1997 (ΦΕΚ 107 Α΄/ 30 – 5 – 1997) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της 
Περιφέρειας, ρυθμίσεις θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 

7. Το Π.Δ. 118/ 2007 (ΦΕΚ 150 Α/ 10 – 6 – 2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου».  
8. Το Ν. 2690/ 1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» 

(ΦΕΚ 45 Α΄/1999) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει  
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9. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2006 περί 
καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1260/1999. 

10. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την 
κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1794/1999. 

11. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της Επιτροπής της 8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη 
θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του 
Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. 

12. Το Καταστατικό και τον Κανονισμό Προμηθειών της εταιρείας 
13. Την υπ’ αριθμόν 14053/ΕΥΣ 1749/27-03-2008 (ΦΕΚ 540/Β/27-3-2008) Υπουργική 

Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

14. Tη με αρ. 7725/28.3.2007 Απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του Εθνικού Στρατηγικού 
Πλαισίου Αναφοράς (Κωδικός CCI 2007GR16UNS001).  

15. Τη με αρ. C/2007/5528/9.11.07 Απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του Ε.Π. «Διοικητική 
Μεταρρύθμιση 2007-2013» (Κωδικός CCI 2007GR05UPO003). 

16. Το Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Καν. 1828/2006 (έγγραφο υπ’ αριθμόν 23105/ΓΔΑΑΠ 
4632/23.5.2008), ως ισχύει. 

17. Τον Οδηγό Υλοποίησης Πράξεων Με Ίδια Μέσα στο πλαίσιο του Ε. Π. «Διοικητική 
Μεταρρύθμιση 2007-2013» 

18. Την με αρ. 212 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για την 
ενσωμάτωση της πράξης στον ετήσιο προγραμματισμό της. 

19. Την με αρ. 215/ 08.03.2011 Απόφαση του Δ.Σ. της ΠΕΤΑ Α.Ε. σύμφωνα με την από 
04/03/2011 σχετική εισήγηση της ΟΔΕ, περί:  
 Έγκρισης διενέργειας Πρόχειρου Διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχου για τo 

«Σχεδιασμό και Δημιουργία Βάσης Δεδομένων και Portal του Έργου». 
 Σύστασης και συγκρότησης Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Πρόχειρου 

Διαγωνισμού  για τo «Σχεδιασμό και Δημιουργία Βάσης Δεδομένων και Portal του 
Έργου». 

 Σύστασης και συγκρότησης Επιτροπής Αξιολόγησης και Ενστάσεων του Πρόχειρου 
Διαγωνισμού  για τo «Σχεδιασμό και Δημιουργία Βάσης Δεδομένων και Portal του 
Έργου». 

 Σύστασης και συγκρότησης Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της 
Σύμβασης και των Παραδοτέων του Πρόχειρου Διαγωνισμού για τo «Σχεδιασμό και 
Δημιουργία Βάσης Δεδομένων και Portal του Έργου». 

 

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 

Το αντικείμενο του προκηρυσσόμενου Έργου, εντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 
2 «Σχεδιασμός και Δημιουργία Βάσης Δεδομένων και Portal Έργου», του έργου «ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ 
ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ». 
 

Ειδικότερα, αφορά την ανάπτυξη Βάσης Δεδομένων - Μητρώου εκλεγμένων γυναικών, 
υποψηφίων γυναικών ανά κόμμα, εκλογική αναμέτρηση, περιφέρεια, οικογενειακή κατάσταση, 
επάγγελμα κ.ά., καθώς και τη δημιουργία Portal του Έργου  
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Στόχος του παρόντος είναι : 
Ο Σχεδιασμός και Δημιουργία Βάσης Δεδομένων και Portal Έργου: Αυτό περιλαμβάνει τόσο 
τον λειτουργικό και τεχνικό σχεδιασμό της Βάσης Δεδομένων και του Portal όσο και την 
περαιτέρω εξασφάλιση της σωστής λειτουργίας και διαχείρισής τους.  

Επισημαίνεται ότι, η επεξεργασία και τροφοδοσία της Βάσης Δεδομένων και του Portal με το 
αντίστοιχο υλικό καθ' όλη τη διάρκεια του Έργου, καθώς και η λειτουργία του help desk 
αποτελούν αντικείμενο του Υποέργου 1 «Οριζόντιες Δράσεις Υποστήριξης για την ενίσχυση της 
συμμετοχής των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων της Τοπικής και Περιφερειακής 
Αυτοδιοίκησης». 

Για την επιτυχή υλοποίηση ενός τόσο εκτεταμένου και κατανεμημένου Έργου προβλέπεται η 
ανάπτυξη ενός Web Based Portal. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τον έλεγχο της ποιότητας και 
ποσότητας των υπηρεσιών επιμόρφωσης και ενδυνάμωσης και του τελικού παραδοτέου - 
αποτελέσματος ο σωστός αλλά και αναλυτικός σχεδιασμός και η λειτουργία του παραπάνω 
Portal. 

Με το εν λόγω Portal θα υποστηριχθεί βασικά το σύνολο της διαδικασίας επιμόρφωσης και 
ενδυνάμωσης αλλά και η παροχή υπηρεσιών επικοινωνίας, προβολής και ενημέρωσης. Το 
Portal θα συνδέεται με τα αντίστοιχα Portal της ΚΕΔΚΕ και θα αποτελέσει εργαλείο 
ενημέρωσης για την πορεία του προγράμματος με τη μορφή επικοινωνιακού κόμβου, 
παρέχοντας νέα, ανακοινώσεις, δελτία τύπου και χρήσιμες πληροφορίες, links κλπ., ενώ θα 
λειτουργήσει και ως forum συζητήσεων, ανταλλαγής απόψεων και δικτύωσης. To Portal που 
θα εξυπηρετεί και τη λειτουργία του Help Desk, και θα έχει επιπλέον: 

Δυνατότητα σχεδίασης και κατασκευής δομημένων ερωτηματολογίων, τα οποία να 
υποστηρίζουν δυναμική δρομολόγηση (routing), δηλ. η επιλογή επόμενης ερώτησης να 
εξαρτάται από προηγούμενη ή προηγούμενες απαντήσεις 

Δυνατότητα συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου από αντίστοιχα ερωτηματολόγια με ανάρτηση 
σε ιστοσελίδα, σε έντυπη μορφή, ή και με διαπροσωπική επαφή 

Δυνατότητα απόκρυψης ή εμφάνισης (φιλτράρισμα) ερώτησης ή ομάδας ερωτήσεων, βάσει 
επιλογών που έγιναν σε προηγούμενες ερωτήσεις 

Δυνατότητα χρήσης προηγούμενων ερωτηματολογίων, ολόκληρων ή τμημάτων τους; για την 
κατασκευή νέων ερωτηματολογίων (βιβλιοθήκη ερωτηματολογίων - templates) 

Υποστήριξη στατιστικής επεξεργασίας οποιασδήποτε καταγραφόμενης μεταβλητής και εξαγωγή 
αντίστοιχων στατιστικών δεικτών, ανάλογα με τον τύπο της μεταβλητής 

Δυνατότητα επιλογής των μεταβλητών, τις απαντήσεις των οποίων θέλουμε να 
επεξεργασθούμε (ορισμός των data sources) 

Δυνατότητα στατιστικής επεξεργασίας και δεδομένων. 

 
Γίνονται δεκτές προσφορές για το συνολικό έργο, σύμφωνα με τους όρους 
υποβολής προσφορών.  
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4. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ – -ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  

Οι ζητούμενες από τον Ανάδοχο εργασίες, τα παραδοτέα καθώς και οι προθεσμίες εκτέλεσης τους 
αναλύονται στον ακόλουθο πίνακα :  

 
 

Υπηρεσίες Χρονοδιάγραμμα Υπεύθυνος 

Παρουσίαση σχεδίου για την 
ανάπτυξη της Βάσης Δεδομένων 

και του Portal του έργου  

Πέντε ημέρες μετά την 
υπογραφή της σύμβασης 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Έγκριση/Αλλαγές  
Δύο ημέρες μετά την 

παρουσίαση 
ΠΕΤΑ 

Διορθώσεις 
Πέντε ημέρες μετά τις 

αλλαγές 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Τελική Έγκριση 
Δύο ημέρες μετά τις 

διορθώσεις 
ΠΕΤΑ 

Παράδοση στοιχείων και 
δεδομένων για εισαγωγή στη 
Βάση δεδομένων και το Portal 

Πέντε ημέρες μετά την 
τελική έγκριση 

ΠΕΤΑ 

Παράδοση  (Παραδοτέο 1) 
Δύο μήνες από την 
υπογραφή της 
σύμβασης 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Παραλαβή και Τελική έγκριση 
Μία εβδομάδα μετά την 

Παράδοση 
ΠΕΤΑ 

Εκπαίδευση στελεχών της ΠΕΤΑ 
ΑΕ στη χρήση της Βάσης 

Δεδομένων και του Portal του 
έργου 

Μία εβδομάδα μετά την 
Τελική έγκριση 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

 
 
Μετά το τέλος της εκτέλεσης των ανωτέρω εργασιών και προκειμένου να γίνει η οριστική 
παραλαβή  ο Ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει στην Αναθέτουσα αρχή: 
 

 CD με την εφαρμογή  
 Οδηγίες χρήσης (εκτυπωμένες και σε ψηφιακή μορφή) 

 

Η Σύμβαση που θα υπογραφεί, θα ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής της και μέχρι την 

παράδοση από τον Ανάδοχο στην Επιτροπή Παραλαβής της Αναθέτουσας Αρχής του συνόλου των 

παραδοτέων, το αργότερο έως δυόμισι μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης.  
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5. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

 
Η βάση δεδομένων θα πρέπει να ανταποκρίνεται στην ανάγκη της πραγματοποίησης μελετών 
και ερευνών, οι οποίες θα αφορούν τη θέση των γυναικών και της συμμετοχής τους στις 
διαδικασίες διαμόρφωσης και λήψης αποφάσεων και πολιτικής εκπροσώπησης τους. Στα 
πλαίσια αυτά, και για την υποστήριξη των παραπάνω δραστηριοτήτων, είναι απαραίτητη η 
συλλογή, αποθήκευση και επεξεργασία των δεδομένων, ο έλεγχος της πληρότητας και 
ορθότητά τους, και η στατιστική επεξεργασία με την παραγωγή των αντίστοιχων πίνακων και 
γραφημάτων.   

Η αποθήκευση των συλλεγμένων δεδομένων είναι είτε σε Microsoft Access® XP, 2003 ή 2007, 
είτε σε φύλλα του Microsoft Excel® XP, 2003 ή 2007. Σε κάθε περίπτωση η επεξεργασία των 
δεδομένων υλοποιείται σε περιβάλλον Microsoft Excel®.    

Ο έλεγχος και η επεξεργασία των στοιχείων απαιτούν πρόσθετα βήματα ελέγχου και  
κανονικοποίησης των δεδομένων, γεγονός επίπονο και χρονοβόρο.  Πρόσθετες δυσκολίες 
προκύπτουν στην αξιοποίηση δεδομένων προηγούμενων ερευνών, και της δυνατότητας 
άμεσης συσχέτισης αυτών  με δεδομένα που συλλέγονται  από τις τρέχουσες έρευνες. 

Προκύπτει η ανάγκη κατασκευής (προμήθειας) λογισμικού, το οποίο αφενός θα παρέχει την 
δυνατότητα σχεδίασης και κατασκευής των ερωτηματολογίων και  φύλαξης των 
συλλεγόμενων δεδομένων σε κεντρική Βάση Δεδομένων,  αφετέρου δε, στην άμεση 
στατιστική ανάλυση και επεξεργασία  τους. Η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων θα μπορεί 
να γίνει με ανάρτηση σε ιστοσελίδα, διαπροσωπικά ή ακόμα από συμπληρωμένο έντυπο. 

Αναλυτικά οι απαιτήσεις της Π.Ε.Τ.Α.  από ένα λογισμικό υποστήριξης και επεξεργασίας 
ερευνών είναι: 

Σχεδίαση - κατασκευή ερωτηματολογίων 

Δυνατότητα σχεδίασης και κατασκευής δομημένων ερωτηματολογίων, τα οποία να 
υποστηρίζουν δυναμική δρομολόγηση (routing), δηλ. η επιλογή επόμενης ερώτησης να 
εξαρτάται από προηγούμενη ή προηγούμενες απαντήσεις. 

Δυνατότητα συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου από αντίστοιχα ερωτηματολόγια με ανάρτηση 
σε ιστοσελίδα, σε έντυπη μορφή, ή και με διαπροσωπική επαφή. 

Δυνατότητα απόκρυψης ή εμφάνισης (φιλτράρισμα) ερώτησης ή ομάδας ερωτήσεων, βάσει  
επιλογών που έγιναν σε προηγούμενες ερωτήσεις 

Δυνατότητα χρήσης προηγούμενων ερωτηματολογίων, ολόκληρων ή τμημάτων τους, για την 
κατασκευή νέων ερωτηματολογίων (βιβλιοθήκη ερωτηματολογίων – templates) 

Επεξεργασία   

Υποστήριξη στατιστικής επεξεργασίας οποιασδήποτε καταγραφόμενης μεταβλητής, και 
εξαγωγή αντίστοιχων στατιστικών δεικτών, ανάλογα με τον τύπο της μεταβλητής. 

Δυνατότητα επιλογής των μεταβλητών , τις απαντήσεις των οποίων θέλουμε να 
επεξεργασθούμε (ορισμός των data sources) 



    
ΕΣΠΑ 2007 -2013  

  

8  

ΕΕΠΠΙΙΧΧΕΕΙΙΡΡΗΗΣΣΙΙΑΑΚΚΟΟ  ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑ  
««ΔΔιιοοιικκηηττιικκήή  ΜΜεεττααρρρρύύθθμμιισσηη  

22000077  ––  22001133»»  

 

Δυνατότητα στατιστικής επεξεργασίας και δεδομένων αποθηκευμένων σε φύλλα Microsoft 
Excel, υπό μορφή Πινάκων (tables). 

Δυνατότητα αποθήκευσης των διαδοχικών βημάτων επεξεργασίας, και άμεσης 
επαναχρησιμοποίησης τους με άλλο σετ δεδομένων (project). 

Αναφορές   

Δυνατότητα επιλογής όλων των πεδίων για την παραγωγή αναφορών  

Δυνατότητα επιλογής οποιουδήποτε πεδίου /ων,  για τον καθορισμό απλών ή σύνθετων 
συνθηκών αναζήτησης 

Δυνατότητα φύλαξης  των παραμέτρων μιας αναφοράς, για μελλοντική  χρήση της 

Στατιστική Επεξεργασία   

Παραγωγή πινάκων μιας, δύο ή περισσοτέρων μεταβλητών.    

Δυνατότητα εμφάνισης και αυτόματης κατασκευής πινάκων για  

Απλές κατανομές (frequencies),  

περιγραφικά στατιστικά (descriptives), κεντρικής τάσης (μέσος όρος, διάμεσος, επικρατούσα 
τιμή) και διασποράς (διασπορά, τυπική απόκλιση, εύρος, κλπ.). 

Δύο ή περισσότερων μεταβλητών για πίνακες συνάφειας (cross tabs), 

Διερεύνηση προϋποθέσεων - έλεγχος κανονικότητας  (Normality Tests) 

Έλεγχο μέσων τιμών (t-tests) 

Αναλύσεις διακύμανσης (ANOVA), συσχετίσεις κλπ 

Παραγωγή των αντίστοιχων γραφημάτων κατ’ επιλογή (γράφημα ράβδου, μπάρας, πίτας, 
ιστογράμματα) 

Διαχείριση ερευνών   

Δυνατότητα διαχείρισης πολλαπλών ανεξάρτητων  ερευνών παράλληλα. 

Δυνατότητα κατάτμησης  μιας έρευνας σε παράλληλες και ανεξάρτητες Δραστηριότητες  
(Activities), με πχ. γεωγραφικά κριτήρια. 

Δυνατότητα επιλογής διαχρονικά επαναλαμβανόμενων ερευνών, δηλ. έρευνες που 
διενεργούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα και με το ίδιο Ερωτηματολόγιο, και συνολική 
Στατιστική Επεξεργασία τους  

Γενικά χαρακτηριστικά   

Δυνατότητα προσαρμογής στην οργανωτική δομή της ΠΕΤΑ:  
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καθορισμός ρόλων, με ορισμό των δικαιωμάτων 

καθορισμός τμημάτων και σχέσεων μεταξύ τους 

Δυνατότητα εμπλουτισμού των στοιχείων που αφορούν τους ΟΤΑ, με την σχεδίαση και 
κατασκευή φόρμας, η οποία περιέχει τα πρόσθετα επιθυμητά πεδία. 

O ιστοτοπος (portal) ο οποίος θα κατασκευαστεί για το έργο θα έχει τα παρακάτω 
χαρακτηριστικά: 

 Δημιουργία χρηστών διαχείρισης της ιστοσελίδας με δυνατότητα διαβαθμισμένης 

πρόσβασης. 

 Το περιεχόμενο θα είναι οργανωμένο σε ενότητες και κατηγορίες 

 Εύκολη και γρήγορη δημιουργία, επεξεργασία και διαγραφή κατηγοριών, 

υποκατηγοριών, σελίδων, κειμένων, φωτογραφιών, αρχείων. 

 Δημιουργία Forum για την επικοινωνία των συμμετεχόντων στο έργο 

 Δημιουργία δημοσκοπήσεων. 

 Δυνατότητα σύνθετης αναζήτησης στο portal 

 Εύκολο στη χρήση σύστημα template. 

 Δυνατότητα ορισμού διαφορετικού template σε διαφορετικές σελίδες ή γλώσσες. 

 

20. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

 

Δικαίωμα συμμετοχής στον πρόχειρο διαγωνισμό, έχουν: 

α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα 

β) Ενώσεις ή κοινοπραξίες Υποψηφίων που υποβάλλουν κοινή προσφορά 

Οι προσφορές  θα πρέπει να υποβληθούν εγγράφως, στην Ελληνική και μόνο γλώσσα και θα 

κατατεθούν στη «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη 

Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.), Ηπείρου 11, 10433, 3ος όροφος, το αργότερο μέχρι την 

30/03/2011 (δεκαπέντε ημέρες μετά την πρώτη ημέρα δημοσίευσης του διαγωνισμού) 

και ώρα 12:00 μ.μ. μέσα σε σφραγισμένο κυρίως φάκελο, έξω από τον οποίο θα αναγράφονται 

ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα τα εξής: 
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ΠΡΟΣ 

Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. 

 (Αποστολέας)               

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ: 

 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ PORTAL  

                                                                                       

στο πλαίσιο του Υποέργου 2 

«ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ PORTAL ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ»   
 

του Έργου 

«ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟ 

ΕΠΙΠΕΔΟ» 

                                                              

ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 

Οι Προσφέροντες οφείλουν, μαζί με την προσφορά, να καταθέσουν επί ποινή αποκλεισμού τα 
παρακάτω δικαιολογητικά: 

Α. Φάκελο ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Α. Φυσικά και Νομικά πρόσωπα, ημεδαπά και αλλοδαπά, Συνεταιρισμοί 

I.  Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), 
όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία : 

 α.  Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο 
συμμετέχουν, 

 β. Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους: 

 δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα 
αδικήματα της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του ΠΔ60/2007, 
ήτοι: 

Α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται 
στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου 

Β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της 
πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 
παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του 
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Συμβουλίου 

Γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά 
με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

Δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως 
ορίζεται από το άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη 
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 

Ε) για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, 
της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της 
δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. 

Στ) για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα  
σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας 

 δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, 
αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη 
κατάσταση και επίσης ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία 
κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, 
πτωχευτικού συμβιβασμού ή άλλη ανάλογη διαδικασία. 

 είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις 
υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές 
υποχρεώσεις τους. 

 γ. Ότι αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα 
προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρ.  6 του παρόντος. 
 

 δ. Δεν είναι ένοχοι υποβολής ψευδούς δηλώσεως ή παραλείψεως 
υποβολής των πληροφοριών που απαιτούνται κατ΄ εφαρμογή του 
παρόντος,  

 ε. Δεν έχουν διαπράξει επαγγελματικό παράπτωμα, που μπορεί να 
διαπιστωθεί με οποιοδήποτε μέσο από τις αναθέτουσες αρχές. 

II.  Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), 
όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία δηλώνει 
ότι: 

1. δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος και δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό 
από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου 
τομέα και δεν έχει αποκλεισθεί τελεσίδικα από Δημόσια Υπηρεσία, 
ΝΠΔΔ, ή ΝΠΙΔ του Δημοσίου τομέα επειδή δεν εκπλήρωσε τις 
συμβατικές τους υποχρεώσεις, 

2. δεν έχει κριθεί ποτέ από αρμόδιο όργανο ένοχοι ψευδών 
δηλώσεων, κατά την παροχή πληροφοριών που τους ζητήθηκαν 
από τις Αναθέτουσες Αρχές, σχετικά με την ανταπόκρισή τους σε 
κριτήρια ποιοτικής επιλογής τους. 
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3. η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο του 
προκηρυσσόμενου έργου 

4. συνέταξε την προσφορά σύμφωνα με τους όρους της παρούσας 
προκήρυξης, των οποίων έλαβε γνώση και τους οποίους 
αποδέχεται ανεπιφύλακτα 

5. δεν τελεί υπό κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων και ούτε θα  

υποβάλλει στο μέλλον προσφορά σε διαγωνισμό που μπορεί να τους 

οδηγήσει σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων, για παράδειγμα:  

Ι) Υποβολή προσφοράς σε έργο που ανήκει σε πρόγραμμα , στο οποίο ο 

προσφέρων έχει συμμετάσχει άμεσα ή έμμεσα στην διαδικασία ex ante, 

ενδιάμεσης ή τελικής αξιολόγησης, ΙΙ) υποβολή προσφοράς σε έργο στο 

οποίο έχει συμμετάσχει άμεσα ή έμμεσα στην διαδικασία σύνταξης των 

σχετικών τεχνικών προδιαγραφών, με βάση το άρθρο 94 του Κανονισμού 

1605/02 του Συμβουλίου. 
III.  Νομιμοποιητικά στοιχεία της εταιρείας (π.χ. ΦΕΚ εκπροσώπησης, 

καταστατικό κλπ) 
IV.  Παραστατικό εκπροσώπησης προς εκείνον που υποβάλει την Προσφορά, 

εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλει την Προσφορά του μέσω 
Αντιπροσώπου. 

Β. Οι Ενώσεις/Κοινοπραξίες Προμηθευτών 

1.  Για κάθε Μέλος της Ένωσης πρέπει να κατατεθούν:  
Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις και τα δικαιολογητικά της ανωτέρω 
περίπτωσης Α. του παρόντος και  

2.  Συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας όπου : 
 να συστήνεται η Ένωση/ Κοινοπραξία  
 να δηλώνουν από κοινού ότι αναλαμβάνουν εις ολόκληρο την ευθύνη για 

την εκπλήρωση του έργου 
 να αναγράφεται και να οριοθετείται με σαφήνεια το μέρος του Έργου που 

αναλαμβάνει κάθε Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας στο σύνολο της 
Προσφοράς,  

 να δηλώνεται ένα Μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση 
όλων των Μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας (leader) 

3. Η ένωση προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε 
από όλους τους προμηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους 
εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να 
προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης προμηθευτών. 
 

4. Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε 
περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους 
εκτέλεσης της σύμβασης. 
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5. Σε περίπτωση που, εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της 
ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης 
των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής 
προσφοράς με την ίδια τιμή. 
 
Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα 
μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους 
όρους. 
 
Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. 
Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα 
οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. 
 
1.1.1.1. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 

Το Παραστατικό εκπροσώπησης προς εκείνον που υποβάλει την Προσφορά, εφόσον ο 

υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλει την Προσφορά του μέσω Αντιπροσώπου που δεν είναι νόμιμος 

εκπρόσωπός του, θα πρέπει να είναι: 

 Φυσικά πρόσωπα: πληρεξούσιο προς εκείνον που υποβάλλει την προσφορά, είτε απλή 

εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, 

 Α.Ε.: απόφαση ΔΣ εκπροσώπησης για τον εν λόγω διαγωνισμό καθώς και πληρεξούσιο 

εκπροσώπησης από τον υποψήφιο ανάδοχο ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του. 

 Ο.Ε, Ε.Ε., Ε.Π.Ε. : Εταιρικό Ορισμού του Διαχειριστή και απλή εξουσιοδότηση με 

θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής ή πληρεξούσιο εκπροσώπησης, 

 Ενώσεις προσώπων : Τα ανωτέρω οριζόμενα στην περίπτωση Β. της Διακήρυξης. 

Β) Υποφάκελος Τεχνικής Προσφοράς, ο οποίος θα περιέχει στοιχεία όπως: 

1) Τεχνικά χαρακτηριστικά του υποψήφιου που θα περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα στοιχεία του 
υποψηφίου (επωνυμία, νομική μορφή, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, ορισμός και στοιχεία νόμιμων 
εκπροσώπων για τη συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό) και  

2)  Τεχνική προσφορά βάσει των ζητούμενων υπηρεσιών του Άρθρου 4 και των τεχνικών 
προδιαγραφών που προσδιορίζονται στο Άρθρο  5 της παρούσας προκήρυξης. 

Τονίζεται ιδιαίτερα, ότι οι τεχνικές προσφορές δεν πρέπει να έχουν καμία απολύτως άμεση ή 

έμμεση αναφορά στα οικονομικά στοιχεία των προσφορών.  Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάτι 

τέτοιο, η Επιτροπή Αξιολόγησης, μπορεί να αποκλείσει την αντίστοιχη προσφορά από περαιτέρω 

αξιολόγηση. 

και 

Γ) Υποφάκελος Οικονομικής Προσφοράς, όπου θα αναφέρεται η προσφερόμενη τιμή σε 

ευρώ, αριθμητικώς και ολογράφως, άνευ και συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.   
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Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες και με την υποχρεωτική 

συμπλήρωση του πίνακα που παρατίθεται. Η υποβολή της οικονομικής προσφοράς καθ΄ 

οιονδήποτε άλλον τρόπο συνεπάγεται απόρριψή της.  

Οι προσφερόμενες τιμές πρέπει να είναι σε ΕΥΡΩ. Επισημαίνεται ότι εφόσον δεν προκύπτει με 

σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

Η οικονομική προσφορά πρέπει να περιέχει: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 : ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Συνολικό ποσό οικονομικής 

προσφοράς της εταιρείας ή 

ένωσης 

(χωρίς το ΦΠΑ) (Ολογράφως σε Ευρώ) (Αριθμητικά σε Ευρώ) 

ΦΠΑ 
(Ολογράφως σε Ευρώ) (Αριθμητικά σε Ευρώ) 

Συνολικό ποσόν οικονομικής 

προσφοράς της εταιρείας ή 

ένωσης 

(συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ) (Ολογράφως σε Ευρώ) (Αριθμητικά σε Ευρώ) 

 

Στις προσφερόμενες τιμές περιλαμβάνονται η αμοιβή του Αναδόχου και των συνεργατών του, τα 

έμμεσα έξοδα του έργου και κάθε δαπάνη που αφορά σε οποιοδήποτε τρίτο σχετικά με το έργο 

αυτό, όπως οι εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία οποιασδήποτε φύσης. 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες στο διαγωνισμό για τρεις (3) 

μήνες από την επόμενη ημέρα της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. 

Προσφορές που θα αναφέρουν ημερομηνία λήξης ισχύος μικρότερη της παραπάνω 

αναγραφόμενης ή δεν αναφέρουν διάρκεια ισχύος θα απορρίπτονται. 
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8. ΧΡΟΝΟΣ - ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Χρόνος και τόπος υποβολής προσφορών ορίζεται η 30η Μαρτίου 2011 ημέρα Τετάρτη μέχρι τις 

12:00 μ.μ. στην «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη 

Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.), Ηπείρου 11, 10433, 3ος όροφος.  

Το τεύχος Προκήρυξης του Πρόχειρου Διαγωνισμού καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο στην 

ιστοσελίδα της ΠΕΤΑ Α.Ε. www.info-peta.gr και της ΕΥΕ ΓΓΙΦ www.eyeisotita.gr την  

09/03/2011.  

http://www.info-peta.gr/
http://www.eyeisotita.gr/
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9. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προς ανάθεση έργου ανέρχεται στο ποσό των σαράντα 

τεσσάρων χιλιάδων  και επτακοσίων ευρώ (44.700,00€) χωρίς Φ.Π.Α. ή στο ποσό των πενήντα 

τεσσάρων χιλιάδων και εννιακοσίων ογδόντα ένα ευρώ (54.981,00€) συμπεριλαμβανομένου και 

του αναλογούντος Φ.Π.Α.  

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 

 

10. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 01/04/2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ. από 

την Επιτροπή Αξιολόγησης προσφορών στα Γραφεία της ΠΕΤΑ Α.Ε. Ηπείρου 11, 10433, 3ος 

όροφος. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο παρόν τεύχος 

προκήρυξης. 

 

 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Ι. ΓΕΝΙΚΑ 

 
Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαμβάνει: 

 Αποσφράγιση και έλεγχος κυρίως φακέλου προσφοράς  

 Αποσφράγιση και αξιολόγηση υποφακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

 Αποσφράγιση και οικονομική αξιολόγηση υποφακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», - 
τελική βαθμολόγηση - επιλογή υποψηφίου Αναδόχου. 

 

ΙΙ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ/ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1. Η Επιτροπή Διενέργειας/Αξιολόγησης διαγωνισμού συγκροτείται με απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Αναθέτουσας Αρχής, αποτελείται από τρία (3) μέλη, τα οποία μπορεί να είναι 
μέλη του προσωπικού της Π.Ε.Τ.Α. ή/και τρίτα πρόσωπα με προσόντα που αρμόζουν στο 
αντικείμενο του διαγωνισμού και είναι αρμόδια για τη διενέργεια και αξιολόγηση του 
Διαγωνισμού. Ένα μέλος της Επιτροπής ορίζεται πρόεδρος αυτής. Με την ίδια Απόφαση 
ορίζονται ο αναπληρωτής του προέδρου, οι αναπληρωτές των τακτικών μελών, καθώς και οι 
υπάλληλοι που έχουν την ευθύνη της γραμματειακής υποστήριξης της Επιτροπής. .Κατά την 
κρίση της η Επιτροπή δύναται να ζητήσει διευκρινίσεις για τις προσφερόμενες υπηρεσίες από 
τους υποψηφίους. 



2. Επίσης  θα συγκροτηθεί τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών, 
η οποία θα επιληφθεί τυχόν προσφυγών του αρ. 3 § 2 του Ν. 2522/97. 

 

ΙΙΙ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ -ΣΤΑΔΙΑ 

Μετά τον έλεγχο του κυρίως φακέλου προσφοράς, η Επιτροπή Διενέργειας/Αξιολόγησης, θα 
προχωρήσει στον έλεγχο των τεχνικών προσφορών Η μεθοδολογία αξιολόγησης και τα κριτήρια 
αξιολόγησης περιγράφονται παρακάτω. 

 

IV. ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

1. Μεθοδολογία αξιολόγησης 

Στο στάδιο αυτό θα γίνει βαθμολόγηση των κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης των προσφορών, τα 
οποία αναφέρονται κατωτέρω  και ο υπολογισμός του Συνολικού Βαθμού Τεχνικής 
Προσφοράς (ΣΒΤΠ) κάθε προσφοράς, από τον οποίο θα κριθεί η τεχνική αρτιότητα και 
καταλληλότητά της. 
 
Η βαθμολόγηση των επιμέρους κριτηρίων για την τεχνική αξιολόγηση της κάθε προσφοράς θα 
γίνει με τη μέθοδο που ακολουθεί. 
 
Κάθε μέλος της Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης θα βαθμολογήσει με ένα ακέραιο βαθμό από 
το 0 έως το 100 κάθε ένα από τα κριτήρια τεχνικής αξιολόγησης, κατά την ελεύθερη κρίση του, 
ως εξής: 
α. Σε περίπτωση που καλύπτονται ακριβώς οι απαιτήσεις της τεχνικής προσφοράς η 

βαθμολογία  του είναι από 51 μέχρι 75 βαθμούς (Επαρκής) 
β. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται από 76 μέχρι τους 100 βαθμούς (Καλή), για τις περιπτώσεις 

που  υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις τεχνικής προσφοράς 
γ. Στην περίπτωση που οι αποκλίσεις κριθούν ως ουσιώδεις ή δεν παρέχονται τα αναγκαία 

σχετικά  στοιχεία για τη διαμόρφωση γνώμης, τότε η βαθμολογία του κάθε κριτηρίου είναι 
από 0 μέχρι  50 βαθμούς (Ανεπαρκής). 

 
Στη συνέχεια για κάθε ένα κριτήριο θα υπολογισθεί ο μέσος όρος των βαθμών των μελών της 
Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης, ο οποίος θα πολλαπλασιασθεί επί τον επιμέρους συντελεστή 
βαρύτητας του κριτηρίου, για να προκύψει ο βαθμός του κριτηρίου αυτού. 
 
Ακολούθως θα υπολογισθεί από την Επιτροπή Διενέργειας/Αξιολόγησης το άθροισμα των βαθμών 
όλων των κριτηρίων όλων των ομάδων κριτηρίων το οποίο θα αποτελεί τον Απόλυτο Βαθμό 
της Τεχνικής Προσφοράς (ΑΒΤΠ) κάθε Τεχνικής Προσφοράς. 
 
Η τεχνική ικανότητα και καταλληλότητα του κάθε υποψηφίου αξιολογείται, με το Συνολικό 
Βαθμό Τεχνικής Προσφοράς (ΣΒΤΠ) που υπολογίζεται από τον τύπο: 
 
 
 
 
 

 ΑΒΤΠ  

ΣΒΤΠ= ------------------ 

ΑΒΤΠmax 

x 100 
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όπου ΑΒΤΠ max = η απόλυτη βαθμολογία της καλύτερης Τεχνικής Προσφοράς. 
Είναι προφανές ότι ο βαθμός αυτός θα είναι ένας αριθμός μικρότερος ή ίσος του 100. 
 
 

2. Κριτήρια αξιολόγησης 

Κατά την φάση της τεχνικής αξιολόγησης, η τεχνική προσφορά αξιολογείται βάσει τριών 
ομάδων  κριτηρίων που έχουν ως εξής: 
 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Επί μέρους 
Συντελεστές 
Βαρύτητας  

 

Συνολικός 
Συντελεστής 
Βαρύτητας 

 

Α Ομάδα Τεχνικών Προδιαγραφών, Ποιότητας και Απόδοσης  

Α1 
Σχεδιασμός και συνολική αντίληψη του υποψηφίου 
για το Έργο – βαθμός κατανόησης των στόχων του 
Έργου. 

50% 

Α2 

Υπηρεσίες δημιουργίας βάσεων δεδομένων, 
λειτουργίας της σε περιβάλλον on line (μέσω 
portal) και εργαλείων ανάλυσης και στατιστικής 
επεξεργασίας των δεδομένων. 

50% 

70% 

Β Χρονοπρογραμματισμός 

Β1 
Χρονοπρογραμματισμός παρεχόμενων υπηρεσιών – 
οργάνωση και παράδοση παραδοτέων 

100% 30% 

 

VI. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 
Στο στάδιο αυτό αποσφραγίζονται οι υποφάκελοι των οικονομικών προσφορών και η αξιολόγηση 
των Οικονομικών Προσφορών γίνεται από την Επιτροπή Διενέργειας/ Αξιολόγησης του 
Διαγωνισμού ως εξής: 
 
Καταγραφή της συνολικής προσφερόμενης τιμής κάθε προσφοράς και υπολογισμό του βαθμού 
της Οικονομικής Προσφοράς του (ΣΒΟΠ), ως εξής: 
 

 Μικρότερη ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ Υποέργου  

ΣΒΟΠ = -----------------------------------------------------
----------------- 

x 100 

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ Υποέργου  

Όπου 

 Μικρότερο ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ Υποέργου είναι η μικρότερη συνολική τιμή μεταξύ των 
συνολικών τιμών όλων των προσφορών 

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ Υποέργου είναι συνολική τιμή της συγκεκριμένης προσφοράς που 
αξιολογείται. 

Είναι προφανές ότι ο βαθμός αυτός θα είναι ένας αριθμός μικρότερος ή ίσος του 100. 
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Σημειώνεται ότι δε γίνονται δεκτές και αποκλείονται του διαγωνισμού οικονομικές προσφορές 
που προσφέρουν έκπτωση μεγαλύτερη του 10% επί του προϋπολογισμού δημοπράτησης του 
υποέργου, εφόσον δεν είναι επαρκώς τεκμηριωμένη. Τούτο σημαίνει ότι, στην περίπτωση όπου η 
έκπτωση υπερβαίνει το 10%, θα πρέπει : 

 Να συνοδεύεται η οικονομική προσφορά από αναλυτικό προϋπολογισμό του κόστους στο 
κατώτερο δυνατό επίπεδο ανάλυσης. 

 Να καταδεικνύεται και τεκμηριώνεται αναλυτικά, για κάθε επιμέρους επίπεδο ανάλυσης, η 
μείωση του κόστους, που διαμορφώνει την συνολική έκπτωση. 

 Η παραπάνω μείωση του κόστους να μην οφείλεται σε καμία έμμεση ή άμεση 
χρηματοδότηση από οποιαδήποτε πηγή του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα. 

 Ο προϋπολογισμός να είναι σε αντιστοιχία με τις ενέργειες και προδιαγραφές υλοποίησης 
του Προγράμματος, έτσι όπως αυτές περιγράφονται στην τεχνική προσφορά. 

 Ο προϋπολογισμός να είναι σε αντιστοιχία με τις υποχρεώσεις που επιβάλει η παρούσα 
διακήρυξη. 

 

VII. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝOIΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

1) Στο στάδιο αυτό, η Επιτροπή Διενέργειας/ Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, αφού λάβει 
υπόψη της τη βαθμολογία των Τεχνικών Προσφορών και των Οικονομικών Προσφορών, 
προβαίνει στην τελική αξιολόγηση των προσφορών κατά φθίνουσα τάξη με τον 
υπολογισμό της συμφερότερης Προσφοράς. 

   Η Ανoιγμένη Προσφορά (ΑΠ) κάθε προσφοράς θα υπολογισθεί με τον ακόλουθο 
μαθηματικό τύπο:  

   ΑΠ = ( ΣΒΤΠ Χ 0,8 ) + ( ΣΒΟΠ Χ 0,2) 

    Με βάση τις Ανοιγμένες Προσφορές αυτές, θα καταταχθούν κατά φθίνουσα σειρά βαθμού 
ΑΠ. 

2) Η Επιτροπή Διενέργειας / Αξιολόγησης συντάσσει πρακτικό με την τελική κατάταξη των 
προσφορών κατά αύξουσα σειρά βαθμολόγησης, το οποίο υποβάλλεται στο Διοικητικό 
Συμβούλιο της Π.Ε.Τ.Α. για την έκδοση απόφασης.  

 

11. ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ο Ανάδοχος που τελικά θα επιλεγεί είναι υποχρεωμένος μέσα σε προθεσμία 5 ημερών από την 

κοινοποίηση της έγκρισης του αποτελέσματος και σχετικής έγγραφης πρόσκλησης για υπογραφή, 

να προσκομίσει σε σφραγισμένο φάκελο τα δικαιολογητικά που περιγράφονται στη συνέχεια και 

να προσέλθει στην Αναθέτουσα Αρχή για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 

α. Οι Έλληνες πολίτες: 
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(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. 

β. Τα νομικά πρόσωπα: 

(1) Τα έγγραφα σύστασης της εταιρείας καθώς και καταστατικό επικαιροποιημένο όπως ισχύουν 

κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού, νομίμως επικυρωμένα 

(2) Tα έγγραφα εκπροσώπησης της εταιρείας 

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

της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι οι διαχειριστές, στις 

περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. 

και Ε.Ε.) και ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), και γενικά 

για οι νόμιμοι εκπρόσωποι του νομικού προσώπου 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. 

(4) Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων α.2 και α.3 του παρόντος 

(5) 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 

ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (Α`101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες 

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

έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες 

ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). 
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 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, και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν. 

1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρείας 

που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. 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 στο διαγωνισμό επιχείρησης. 

γ. Οι ενώσεις υποψηφίων και οι κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά: Τα παραπάνω 

κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε υποψήφιο που συμμετέχει στην Ένωση ή για κάθε 

μέλος της κοινοπραξίας. 

Αν περάσει η παραπάνω προθεσμία των πέντε (5) ημερών από έγγραφη πρόσκληση  χωρίς 

ο Ανάδοχος να προσκομίσει τα δικαιολογητικά και παρουσιασθεί για να υπογράψει, κηρύσσεται 

έκπτωτος με απόφαση του Δ.Σ. της ΠΕΤΑ Α.Ε. Ομοίως κηρύσσεται έκπτωτος αν τα πιστοποιητικά 

που θα προσκομίσει δεν είναι σύμφωνα με το παρών άρθρο. Στην περίπτωση αυτή το  Δ.Σ. της 

ΠΕΤΑ Α.Ε. μπορεί ν’ αποφασίσει την ανάθεση του έργου στον επόμενο κατά σειρά κατάταξης ή 

την επανάληψη του διαγωνισμού. Και στις δύο περιπτώσεις η απόφαση λαμβάνεται σε βάρος του 

εκπτώτου και επιφέρει τη λήψη κάθε μέτρου για την αποκατάσταση κάθε ζημιάς της ΠΕΤΑ Α.Ε. 

Με την κοινοποίηση στον Ανάδοχο της ανακοίνωσης κατακύρωσης η σύμβαση θεωρείται ως 

συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα. 

Η σύμβαση θα υπογραφεί από τον Ανάδοχο ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του Αναδόχου και την 

Αναθέτουσα Αρχή και θα είναι γραμμένη στην Ελληνική γλώσσα σύμφωνα με την Ελληνική 

Νομοθεσία, από την οποία διέπεται και κάθε διαφορά που θα μπορούσε να προκύψει στο μέλλον, 

η οποία θα υπάγεται στην αρμοδιότητα των Ελληνικών δικαστηρίων. 

12. ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η Αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα :  

1. Να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψή του με τροποποίηση ή 
μη των όρων και των προδιαγραφών της Προκήρυξης . 

2. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στην διαδικασία της 
διαπραγμάτευσης, όταν συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της  
Αναθέτουσας Αρχής.  

3. Οριστική ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στις εξής περιπτώσεις: 

i) Όταν ο φορέας δε χρειάζεται πλέον το υλικό είτε λόγω αλλαγών στην 
τεχνολογία είτε λόγω διακοπής ή περιορισμού της δραστηριότητας, για την 
οποία επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί το υλικό  



    
ΕΣΠΑ 2007 -2013  

  

22  

ΕΕΠΠΙΙΧΧΕΕΙΙΡΡΗΗΣΣΙΙΑΑΚΚΟΟ  ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑ  
««ΔΔιιοοιικκηηττιικκήή  ΜΜεεττααρρρρύύθθμμιισσηη  

22000077  ––  22001133»»  

 

ii)  Όταν συντρέχουν άλλοι λόγοι δημοσίου συμφέροντος που 
επιβάλλουν την ματαίωση 

 

13.  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Η Σύμβαση που θα υπογραφεί με τον Ανάδοχο θα ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής της και 

μέχρι την παράδοση από τον Ανάδοχο στην Επιτροπή Παραλαβής της Αναθέτουσας Αρχής των 

παραδοτέων έως δυόμισι μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης. 

Η Αναθέτουσα Αρχή έχει δικαίωμα να διακόψει οποτεδήποτε το Έργο, χωρίς να δικαιούται ο 

Ανάδοχος αποζημίωση. Σε τέτοια περίπτωση, εξοφλείται το παρασχεθέν έργο του Αναδόχου και 

λήγει η Σύμβαση, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Η παραλαβή του έργου του Αναδόχου θα γίνει σε μία φάση από αρμόδια Επιτροπή 

Παρακολούθησης & Παραλαβής που θα ορίσει η Αναθέτουσα Αρχή και η οποία υπό την 

προϋπόθεση επιτυχούς ολοκλήρωσης και παραλαβής των του συνόλου των παραδοτέων, θα 

συντάξει σχετικό πρακτικό οριστικής παραλαβής του έργου, το οποίο θα υποβληθεί στο Δ.Σ. της 

ΠΕΤΑ Α.Ε. 

Η παραλαβή κάθε παραδοτέου θα πραγματοποιείται δεδομένης της καλής υλοποίησης 

αυτού από τον Ανάδοχο καθώς και της επιτυχούς εκτέλεσης όλων των απαιτούμενων ελέγχων 

που καθορίζονται με ακρίβεια στην σύμβαση μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Ανάδοχου.   
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ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 

Υπηρεσίες Χρονοδιάγραμμα Υπεύθυνος 

Παρουσίαση σχεδίου για την 
ανάπτυξη της Βάσης Δεδομένων 

και του Portal του έργου  

Πέντε ημέρες μετά την 
υπογραφή της σύμβασης 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Έγκριση/Αλλαγές  
Δύο ημέρες μετά την 

παρουσίαση 
ΠΕΤΑ 

Διορθώσεις 
Πέντε ημέρες μετά τις 

αλλαγές 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Τελική Έγκριση 
Δύο ημέρες μετά τις 

διορθώσεις 
ΠΕΤΑ 

Παράδοση στοιχείων και 
δεδομένων για εισαγωγή στη 
Βάση δεδομένων και το Portal 

Πέντε ημέρες μετά την 
τελική έγκριση 

ΠΕΤΑ 

Παράδοση  (Παραδοτέο 1) 
Δύο μήνες από την 
υπογραφή της 
σύμβασης 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Παραλαβή και Τελική έγκριση 
Μία εβδομάδα μετά την 

Παράδοση 
ΠΕΤΑ 

Εκπαίδευση στελεχών της ΠΕΤΑ 
ΑΕ στη χρήση της Βάσης 

Δεδομένων και του Portal του 
έργου 

Μία εβδομάδα μετά την 
Τελική έγκριση 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ: ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ  
 

Α/Α ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1. Παράδοση  (Παραδοτέο 1)  
ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ PORTAL ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

1 

2. CD με την εφαρμογή 1 
3. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ χρήσης εκτυπωμένο 1 
4. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ χρήσης σε ψηφιακή μορφή 1 

5. 
ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ (για την 
εκπαίδευση των στελεχών της ΠΕΤΑ) 

1 

6. ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ 6 
 

14.   ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

I. Σε περιπτώσεις καθυστερήσεων ως προς τις συμφωνημένες ημερομηνίες ολοκλήρωσης 

της παροχής  των υπηρεσιών για λόγους που οφείλονται στον Ανάδοχο, καθώς και σε 

περιπτώσεις που τα παραδοτέα και οι υπηρεσίες δεν παραδοθούν σύμφωνα με τους όρους 

της παρούσας Προκήρυξης και της Σύμβασης που θα υπογραφεί, τότε ο Ανάδοχος 

καθίσταται αυτομάτως υπερήμερος στην εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεών του και  

υποχρεούται να καταβάλει ως ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα καθυστέρησης ποσοστό 2‰ 

επί του συμβατικού τιμήματος των υπηρεσιών που καθυστερούν..  

II. Αν ο Ανάδοχος καθυστερήσει την ολοκλήρωση οποιασδήποτε υπηρεσίας πάνω από  (5) 

ημέρες ως προς την συμφωνημένη ημερομηνία παράδοσης, η Αναθέτουσα Αρχή έχει το 
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δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο από την 

Σύμβαση και από κάθε δικαίωμα του που απορρέει από αυτή, για το σύνολο των 

συμφωνημένων υπηρεσιών. 

III. Στην περίπτωση της έκπτωσης  καταλογίζεται στον Ανάδοχο ποσό ίσο με το 10% της 

αξίας του μέρους του έργου για το οποίο κηρύχθηκε έκπτωτος ή του συνόλου του έργου. 

Εάν  οι υπηρεσίες που δεν παραδόθηκαν επηρεάζουν δυσμενώς την αξιοποίηση των 

υπηρεσιών που παραδόθηκαν, τότε το πρόστιμο υπολογίζεται επί του συνολικού 

συμβατικού τιμήματος του Έργου. 

IV. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος 

αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας 

Αρχής. 

15.  ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από το εγκεκριμένο ΕΠ Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013, μέσω 

της Συλλογικής Απόφασης Έργων (ΣΑΕ) με κωδικό «2011ΣΕ35580000». Οι πληρωμές προς τον 

Ανάδοχο θα ακολουθήσουν την χρηματοδότηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013.  

 Οι πληρωμές θα γίνονται με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών που 

προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο 

προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών 

ενταλμάτων. Τραπεζικά τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις επιβαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο. 

 Όλες οι πληρωμές γίνονται σε ευρώ.  

Η πληρωμή της αξίας του έργου θα γίνει συνολικά μετά την παραλαβή των παραδοτέων 

του Αναδόχου από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δε θα προχωρά σε καμία πληρωμή για την ολοκλήρωση παραδοτέου 

ή/και παροχή υπηρεσίας εάν το παραδοτέο/υπηρεσία δεν έχει δοθεί/παρασχεθεί από τον Ανάδοχο 

και δεν έχει παραληφθεί από την Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τα όσα σχετικά προβλέπονται 

στην παρούσα Προκήρυξη. 

Ο Ανάδοχος θα επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ 

νομικών προσώπων ή άλλων οργανισμών, η οποία κατά νόμο βαρύνει τον Ανάδοχο. 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΤΑ Α.Ε. 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΠΕΤΑ 
 
 

Γρηγόρης Ζαφειρόπουλος 
 
 
 



 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

  
 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ   
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 

ΤΑΜΕΙΟ 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

                                                                               

Στην Αθήνα σήμερα την --/--/2011 και στην έδρα της «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ 

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

ΜΕΤΑΞΥ: 

α) αφενός της «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη 

Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ηπείρου,  αριθμός 11, με Α.Φ.Μ. 

094280411, Δ.Ο.Υ ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ,  (στο εξής καλούμενη «Αναθέτουσα Αρχή» ή «ΠΕΤΑ.»)  και 

εκπροσωπείται νόμιμα από τον Ζαφειρόπουλο Γρηγόριο του Επαμεινώνδα, Πρόεδρο Δ.Σ. της 

ΠΕΤΑ Α.Ε.  

και 

β) αφετέρου της εταιρείας με την επωνυμία “-----------------------------------------------------------------------.’’, 

που εδρεύει στο/ην ------, οδός -------- αρ. -------, Τ.Κ. -------, ΑΦΜ ------------, ΔΟΥ ---------, που 

εκπροσωπείται νόμιμα από τον/την κ. ------------------------- του -------- με Α.Δ.Τ.: -------------------, (στο 

εξής καλούμενη «Ανάδοχος») 

Έχοντας υπόψη: 

I. Το Ν. 2860/2000 (ΦΕΚ 251/Α) «Διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού 

Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει σε συνδυασμό τις διατάξεις του Ν. 

3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων 

για την προγραμματική περίοδο 2007-2013». 

II. Το Ν. 2522/97 (ΦΕΚ 178/Α) «Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της 

σύναψης συμβάσεως δημόσιων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με 

την οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ.» 
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III. Το Τεχνικό Δελτίο της Πράξης «ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΣΕ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ», και ειδικότερα το υποέργο 2 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ PORTAL ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ», του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007 - 2013, όπως εγκρίθηκε με 

την Απόφαση με αριθ. πρωτ. 87 της 10-1-2011  της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των 

Φύλων. 

IV. Ότι η δαπάνη που προκαλείται από την παρούσα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Έργου 

«ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ» και 

ειδικότερα το υποέργο 2 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ PORTAL 

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ», με Στοιχεία Πράξης: 

Κωδικός Πράξης (ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ) : 322706 

Κωδικός ΣΑ: Ε3558 

Κωδικός πράξης ΣΑ: 2011ΣΕ35580000 

 

V. Την με αρ. πρωτ. 215 Απόφαση του Δ.Σ. της ΠΕΤΑ Α.Ε. σύμφωνα με την από 04/03/2011 

σχετική εισήγηση της ΟΔΕ, περί: 

 Έγκρισης διενέργειας Πρόχειρου Διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχου για το 

«ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ PORTAL ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ». 

 Σύστασης και συγκρότησης Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Πρόχειρου 

Διαγωνισμού  «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ 

PORTAL ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» 

 Σύστασης και συγκρότησης Επιτροπής Αξιολόγησης και Ενστάσεων του Πρόχειρου 

Διαγωνισμού  «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ 

PORTAL ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» 

 Σύστασης και συγκρότησης Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της 

Σύμβασης και των Παραδοτέων του Πρόχειρου Διαγωνισμού για το «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ 

ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ PORTAL ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» 

VI. Την προσφορά του Αναδόχου με αριθμό πρωτοκόλλου -------/--/--/2011. 

VII. Την υπ’αριθ. ----/--/--/2011  απόφαση του Δ.Σ. της ΠΕΤΑ Α.Ε. για την έγκριση του πρακτικού 

-- της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης και την τελική κατακύρωση του έργου, όπως 
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κοινοποιήθηκε την --/--/2011, έχοντας υπόψη την παρέλευση  για τη υπογραφή του κατά το 

ν.2522/97 σταδίου αναμονής 

συνομολογήθηκαν και συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα: 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Το έργο «Σχεδιασμός και Δημιουργία Βάσης Δεδομένων και Portal Έργου» που 

αναλαμβάνει ο Ανάδοχος αφορά τόσο τον λειτουργικό και τεχνικό σχεδιασμό της Βάσης Δεδομένων 

και του Portal όσο και την περαιτέρω εξασφάλιση της σωστής λειτουργίας και διαχείρισής τους του 

υποέργου 2 «Σχεδιασμός και Δημιουργία Βάσης Δεδομένων και Portal Έργου», σύμφωνα με τις 

ζητούμενες υπηρεσίες της σχετικής Διακήρυξης, (Παράρτημα --)  και όπως αυτές συμπληρώνονται 

και εξειδικεύονται στην επισυναπτόμενη Προσφορά του Αναδόχου (Παράρτημα --) στο πλαίσιο 

Έργου «ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ», 

σύμφωνα με τις ζητούμενες υπηρεσίες της σχετικής Διακήρυξης, (Παράρτημα ΙΙ)  και όπως αυτές 

συμπληρώνονται και εξειδικεύονται στην επισυναπτόμενη Προσφορά του Αναδόχου (Παράρτημα Ι). 

Επισημαίνεται ότι, η επεξεργασία και τροφοδοσία της Βάσης Δεδομένων και του Portal με το 

αντίστοιχο υλικό καθ' όλη τη διάρκεια του Έργου, καθώς και η λειτουργία του help desk 

αποτελούν αντικείμενο του Υποέργου 1 «Οριζόντιες Δράσεις Υποστήριξης για την ενίσχυση της 

συμμετοχής των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων της Τοπικής και Περιφερειακής 

Αυτοδιοίκησης». 

Για την επιτυχή υλοποίηση ενός τόσο εκτεταμένου και κατανεμημένου Έργου προβλέπεται η 

ανάπτυξη ενός Web Based Portal. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τον έλεγχο της ποιότητας και 

ποσότητας των υπηρεσιών επιμόρφωσης και ενδυνάμωσης και του τελικού παραδοτέου - 

αποτελέσματος ο σωστός αλλά και αναλυτικός σχεδιασμός και η λειτουργία του παραπάνω 

Portal. 

Με το εν λόγω Portal θα υποστηριχθεί βασικά το σύνολο της διαδικασίας επιμόρφωσης και 

ενδυνάμωσης αλλά και η παροχή υπηρεσιών επικοινωνίας, προβολής και ενημέρωσης. Το Portal 

θα συνδέεται με τα αντίστοιχα Portal της ΚΕΔΚΕ και θα αποτελέσει εργαλείο ενημέρωσης για την 

πορεία του προγράμματος με τη μορφή επικοινωνιακού κόμβου, παρέχοντας νέα, ανακοινώσεις, 

δελτία τύπου και χρήσιμες πληροφορίες, links κλπ., ενώ θα λειτουργήσει και ως forum 

συζητήσεων, ανταλλαγής απόψεων και δικτύωσης. To Portal που θα εξυπηρετεί και τη λειτουργία 

του Help Desk, και θα έχει επιπλέον: 
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Δυνατότητα σχεδίασης και κατασκευής δομημένων ερωτηματολογίων, τα οποία να υποστηρίζουν 

δυναμική δρομολόγηση (routing), δηλ. η επιλογή επόμενης ερώτησης να εξαρτάται από 

προηγούμενη ή προηγούμενες απαντήσεις 

Δυνατότητα συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου από αντίστοιχα ερωτηματολόγια με ανάρτηση 

σε ιστοσελίδα, σε έντυπη μορφή, ή και με διαπροσωπική επαφή 

Δυνατότητα απόκρυψης ή εμφάνισης (φιλτράρισμα) ερώτησης ή ομάδας ερωτήσεων, βάσει 

επιλογών που έγιναν σε προηγούμενες ερωτήσεις 

Δυνατότητα χρήσης προηγούμενων ερωτηματολογίων, ολόκληρων ή τμημάτων τους; για την 

κατασκευή νέων ερωτηματολογίων (βιβλιοθήκη ερωτηματολογίων - templates) 

Υποστήριξη στατιστικής επεξεργασίας οποιασδήποτε καταγραφόμενης μεταβλητής και εξαγωγή 

αντίστοιχων στατιστικών δεικτών, ανάλογα με τον τύπο της μεταβλητής 

Δυνατότητα επιλογής των μεταβλητών, τις απαντήσεις των οποίων θέλουμε να επεξεργασθούμε 

(ορισμός των data sources) 

Δυνατότητα στατιστικής επεξεργασίας και δεδομένων. 

ΑΡΘΡΟ 2 

 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

Παρακάτω παρουσιάζονται οι τεχνικές προδιαγραφές των παραδοτέων του Αναδόχου: 

Η βάση δεδομένων θα πρέπει να ανταποκρίνεται στην ανάγκη της πραγματοποίησης μελετών και 

ερευνών, οι οποίες θα αφορούν τη θέση των γυναικών και της συμμετοχής τους στις διαδικασίες 

διαμόρφωσης και λήψης αποφάσεων και πολιτικής εκπροσώπησης τους. Στα πλαίσια αυτά, και 

για την υποστήριξη των παραπάνω δραστηριοτήτων, είναι απαραίτητη η συλλογή, αποθήκευση 

και επεξεργασία των δεδομένων, ο έλεγχος της πληρότητας και ορθότητά τους, και η στατιστική 

επεξεργασία με την παραγωγή των αντίστοιχων πίνακων και γραφημάτων.   

Η αποθήκευση των συλλεγμένων δεδομένων είναι είτε σε Microsoft Access® XP, 2003 ή 2007, 

είτε σε φύλλα του Microsoft Excel® XP, 2003 ή 2007. Σε κάθε περίπτωση η επεξεργασία των 

δεδομένων υλοποιείται σε περιβάλλον Microsoft Excel®.    

Ο έλεγχος και η επεξεργασία των στοιχείων απαιτούν πρόσθετα βήματα ελέγχου και  

κανονικοποίησης των δεδομένων, γεγονός επίπονο και χρονοβόρο.  Πρόσθετες δυσκολίες 

προκύπτουν στην αξιοποίηση δεδομένων προηγούμενων ερευνών, και της δυνατότητας άμεσης 

συσχέτισης αυτών  με δεδομένα που συλλέγονται  από τις τρέχουσες έρευνες. 

Προκύπτει η ανάγκη κατασκευής (προμήθειας) λογισμικού, το οποίο αφενός θα παρέχει την 

δυνατότητα σχεδίασης και κατασκευής των ερωτηματολογίων και  φύλαξης των συλλεγόμενων 

δεδομένων σε κεντρική Βάση Δεδομένων,  αφετέρου δε, στην άμεση στατιστική ανάλυση και 

επεξεργασία  τους. Η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων θα μπορεί να γίνει με ανάρτηση σε 

ιστοσελίδα, διαπροσωπικά ή ακόμα από συμπληρωμένο έντυπο. 
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Αναλυτικά οι απαιτήσεις της Π.Ε.Τ.Α. από ένα λογισμικό υποστήριξης και επεξεργασίας ερευνών 

είναι: 

 Σχεδίαση - κατασκευή ερωτηματολογίων 

 Δυνατότητα σχεδίασης και κατασκευής δομημένων ερωτηματολογίων, τα οποία να 

υποστηρίζουν δυναμική δρομολόγηση (routing), δηλ. η επιλογή επόμενης ερώτησης να 

εξαρτάται από προηγούμενη ή προηγούμενες απαντήσεις. 

 Δυνατότητα συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου από αντίστοιχα ερωτηματολόγια με 

ανάρτηση σε ιστοσελίδα, σε έντυπη μορφή, ή και με διαπροσωπική επαφή. 

 Δυνατότητα απόκρυψης ή εμφάνισης (φιλτράρισμα) ερώτησης ή ομάδας ερωτήσεων, 

βάσει  επιλογών που έγιναν σε προηγούμενες ερωτήσεις 

 Δυνατότητα χρήσης προηγούμενων ερωτηματολογίων, ολόκληρων ή τμημάτων τους, για 

την κατασκευή νέων ερωτηματολογίων (βιβλιοθήκη ερωτηματολογίων – templates) 

 Επεξεργασία   

 Υποστήριξη στατιστικής επεξεργασίας οποιασδήποτε καταγραφόμενης μεταβλητής, και 

εξαγωγή αντίστοιχων στατιστικών δεικτών, ανάλογα με τον τύπο της μεταβλητής. 

 Δυνατότητα επιλογής των μεταβλητών , τις απαντήσεις των οποίων θέλουμε να 

επεξεργασθούμε (ορισμός των data sources) 

 Δυνατότητα στατιστικής επεξεργασίας και δεδομένων αποθηκευμένων σε φύλλα Microsoft 

Excel, υπό μορφή Πινάκων (tables). 

 Δυνατότητα αποθήκευσης των διαδοχικών βημάτων επεξεργασίας, και άμεσης 

επαναχρησιμοποίησης τους με άλλο σετ δεδομένων (project). 

 Αναφορές   

 Δυνατότητα επιλογής όλων των πεδίων για την παραγωγή αναφορών  

 Δυνατότητα επιλογής οποιουδήποτε πεδίου /ων,  για τον καθορισμό απλών ή σύνθετων 

συνθηκών αναζήτησης 

 Δυνατότητα φύλαξης  των παραμέτρων μιας αναφοράς, για μελλοντική  χρήση της 

 Στατιστική Επεξεργασία   

 Παραγωγή πινάκων μιας, δύο ή περισσοτέρων μεταβλητών.    

 Δυνατότητα εμφάνισης και αυτόματης κατασκευής πινάκων για απλές κατανομές 

(frequencies)  
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 περιγραφικά στατιστικά (descriptives), κεντρικής τάσης (μέσος όρος, διάμεσος, 

επικρατούσα τιμή) και διασποράς (διασπορά, τυπική απόκλιση, εύρος, κλπ.). 

 Δύο ή περισσότερων μεταβλητών για πίνακες συνάφειας (cross tabs), 

 Διερεύνηση προϋποθέσεων - έλεγχος κανονικότητας  (Normality Tests) 

 Έλεγχο μέσων τιμών (t-tests) 

 Αναλύσεις διακύμανσης (ANOVA), συσχετίσεις κλπ 

 Παραγωγή των αντίστοιχων γραφημάτων κατ’ επιλογή (γράφημα ράβδου, μπάρας, πίτας, 

ιστογράμματα) 

 Διαχείριση ερευνών   

 Δυνατότητα διαχείρισης πολλαπλών ανεξάρτητων  ερευνών παράλληλα. 

 Δυνατότητα κατάτμησης  μιας έρευνας σε παράλληλες και ανεξάρτητες Δραστηριότητες  

(Activities), με πχ. γεωγραφικά κριτήρια. 

 Δυνατότητα επιλογής διαχρονικά επαναλαμβανόμενων ερευνών, δηλ. έρευνες που 

διενεργούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα και με το ίδιο Ερωτηματολόγιο, και συνολική 

Στατιστική Επεξεργασία τους  

Γενικά χαρακτηριστικά   

 Δυνατότητα προσαρμογής στην οργανωτική δομή της ΠΕΤΑ:  

 καθορισμός ρόλων, με ορισμό των δικαιωμάτων 

 καθορισμός τμημάτων και σχέσεων μεταξύ τους 

 Δυνατότητα εμπλουτισμού των στοιχείων που αφορούν τους ΟΤΑ, με την σχεδίαση και 

κατασκευή φόρμας, η οποία περιέχει τα πρόσθετα επιθυμητά πεδία. 

O ιστοτοπος (portal) ο οποίος θα κατασκευαστεί για το έργο θα έχει τα παρακάτω 

χαρακτηριστικά: 

 Δημιουργία χρηστών διαχείρισης της ιστοσελίδας με δυνατότητα διαβαθμισμένης 

πρόσβασης. 

 Το περιεχόμενο θα είναι οργανωμένο σε ενότητες και κατηγορίες 

 Εύκολη και γρήγορη δημιουργία, επεξεργασία και διαγραφή κατηγοριών, υποκατηγοριών, 

σελίδων, κειμένων, φωτογραφιών, αρχείων. 

 Δημιουργία Forum για την επικοινωνία των συμμετεχόντων στο έργο 
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 Δημιουργία δημοσκοπήσεων. 

 Δυνατότητα σύνθετηw αναζήτησης στο portal 

 Εύκολο στη χρήση σύστημα template. 

 Δυνατότητα ορισμού διαφορετικού template σε διαφορετικές σελίδες ή γλώσσες. 

ΑΡΘΡΟ 3 

  ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ-ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

Οι ζητούμενες από τον Ανάδοχο εργασίες, τα παραδοτέα καθώς και οι προθεσμίες εκτέλεσης τους 

αναλύονται στον ακόλουθο πίνακα :  
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ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 

Υπηρεσίες Χρονοδιάγραμμα Υπεύθυνος 

Παρουσίαση σχεδίου για την 
ανάπτυξη της Βάσης Δεδομένων 

και του Portal του έργου  

Πέντε ημέρες μετά την 
υπογραφή της σύμβασης 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Έγκριση/Αλλαγές  
Δύο ημέρες μετά την 

παρουσίαση 
ΠΕΤΑ 

Διορθώσεις 
Πέντε ημέρες μετά τις 

αλλαγές 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Τελική Έγκριση 
Δύο ημέρες μετά τις 

διορθώσεις 
ΠΕΤΑ 

Παράδοση στοιχείων και 
δεδομένων για εισαγωγή στη 
Βάση δεδομένων και το Portal 

Πέντε ημέρες μετά την 
τελική έγκριση 

ΠΕΤΑ 

Παράδοση  (Παραδοτέο 1) 
Δύο μήνες από την 
υπογραφή της 
σύμβασης 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Παραλαβή και Τελική έγκριση 
Μία εβδομάδα μετά την 

Παράδοση 
ΠΕΤΑ 

Εκπαίδευση στελεχών της ΠΕΤΑ 
ΑΕ στη χρήση της Βάσης 

Δεδομένων και του Portal του 
έργου 

Μία εβδομάδα μετά την 
Τελική έγκριση 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ: ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ  
 

Α/Α ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

7. Παράδοση  (Παραδοτέο 1)  
ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ PORTAL ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

1 

8. CD με την εφαρμογή 1 
9. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ χρήσης εκτυπωμένο 1 
10. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ χρήσης σε ψηφιακή μορφή 1 

11. 
ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ (για την 
εκπαίδευση των στελεχών της ΠΕΤΑ) 

1 

12. ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ 6 
 

Μετά το τέλος της εκτέλεσης των ανωτέρω εργασιών και προκειμένου να γίνει η οριστική 

παραλαβή  ο Ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει στην Αναθέτουσα αρχή: 

 
 CD με την εφαρμογή  

 Οδηγίες χρήσης (εκτυπωμένες και σε ψηφιακή μορφή) 

 

Το Έργο του Αναδόχου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί και παραδοθεί στην Επιτροπή Παραλαβής 

της Αναθέτουσας Αρχής, το αργότερο έως δυόμισι μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης. 
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ΑΡΘΡΟ 4 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Η ΠΕΤΑ Α.Ε., υποχρεούται να γνωστοποιήσει εγγράφως στον Ανάδοχο, το αργότερο έως 

τον χρόνο οριστικής παράδοσης του έργου, επιθυμητές τροποποιήσεις, βελτιώσεις ή αποκλίσεις 

από την προγραμματισμένη εξέλιξη του έργου. Οι εκάστοτε τροποποιήσεις, βελτιώσεις ή αποκλίσεις 

από την προγραμματισμένη εξέλιξη του έργου που ζητά η ΠΕΤΑ Α.Ε. και είναι στο πλαίσιο της 

παρούσης, θα υλοποιούνται χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση της ΠΕΤΑ Α.Ε. και σε κάθε περίπτωση θα 

προβλέπεται εύλογο χρονικό διάστημα για την υλοποίησή τους, με δεδομένη την καταληκτική 

ημερομηνία της σύμβασης ή εύλογη παράτασή της για το σκοπό αυτόν.  

Η ΠΕΤΑ Α.Ε., έχει το δικαίωμα να προσκαλεί τον ανάδοχο σε συσκέψεις, κατά τις οποίες θα 

παρουσιάζει την πρόοδο του έργου του, θα συζητούνται προβλήματα ή γενικώς θέματα που 

ανακύπτουν κατά τη διάρκεια του έργου και θα δίδονται οδηγίες, κατευθύνσεις και διευκρινίσεις 

εκατέρωθεν. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει να τηρήσει έναντι της Αναθέτουσας Αρχής τις κάτωθι 

υποχρεώσεις: Με την ολοκλήρωση του έργου, το σύνολο του υλικού που σχετίζεται με το έργο, είτε 

αυτό το υλικό το παρήγαγε ο ανάδοχος είτε του παραδόθηκε από την Αναθέτουσα Αρχή, θα πρέπει 

να παραδοθούν στη διάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, ως σύνολο αλλά και κάθε επιμέρους αρχείο 

χωριστά, σε τέτοια μορφή (έντυπη, ηλεκτρονική, ψηφιακή, ή άλλη).  

ΑΡΘΡΟ 5 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ –ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Η διάρκεια υλοποίησης του Έργου ορίζεται με έναρξη από την ημερομηνία υπογραφής της 

σύμβασης,  και λήξη την  --/--/2011 ως ορίζεται στο Άρθρο 3 της παρούσας. 

 Η Αναθέτουσα Αρχή έχει δικαίωμα να διακόψει οποτεδήποτε το Έργο, χωρίς να δικαιούται ο 

Ανάδοχος αποζημίωση. Σε τέτοια περίπτωση, εξοφλείται το παρασχεθέν έργο του Αναδόχου και 

λήγει η Σύμβαση, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Η παραλαβή του έργου του Αναδόχου θα γίνει σε μία φάση από αρμόδια Επιτροπή 

Παρακολούθησης & Παραλαβής που θα ορίσει η Αναθέτουσα Αρχή και η οποία υπό την 

προϋπόθεση επιτυχούς ολοκλήρωσης και παραλαβής του συνόλου των παραδοτέων, θα συντάξει 

σχετικό πρακτικό οριστικής παραλαβής του έργου, το οποίο θα υποβληθεί στο Δ.Σ. της ΠΕΤΑ Α.Ε. 
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Η παραλαβή κάθε παραδοτέου θα πραγματοποιείται δεδομένης της καλής υλοποίησης 

αυτού από τον Ανάδοχο καθώς και της επιτυχούς εκτέλεσης όλων των απαιτούμενων ελέγχων που 

καθορίζονται με ακρίβεια στην σύμβαση μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Ανάδοχου.   

 

ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει το Έργο εντός των χρονικών ορίων που θέτει το 

χρονοδιάγραμμα. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα μετάθεσης του 

χρονοδιαγράμματος του Έργου ή επί μέρους προβλεπόμενων χρονικών σημείων ή δραστηριοτήτων 

του χρονοδιαγράμματος, εάν κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται, για εύλογο χρονικό διάστημα. Στις 

περιπτώσεις αυτές ενημερώνει εγκαίρως τον Ανάδοχο για την διαφοροποίηση του 

χρονοδιαγράμματος ως προς τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΑΜΟΙΒΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ  

Η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από το εγκεκριμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική 

Μεταρρύθμιση 2007 – 2013» μέσω της Συλλογικής  Απόφασης  Έργου  (ΣΑΕ) με κωδικό   

2011ΣΕ35580000. Οι πληρωμές προς τον ανάδοχο θα ακολουθήσουν την 

χρηματοδότηση του ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007 – 2013», προς τον αναθέτοντα για το 

έργο. 

     Οι πληρωμές θα γίνονται με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών που προβλέπονται 

από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την 

αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων. Τραπεζικά τέλη ή 

άλλες επιβαρύνσεις επιβαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο.  

Όλες οι πληρωμές γίνονται σε ευρώ.  

Η πληρωμή της αξίας του έργου θα γίνει συνολικά μετά την παραλαβή των παραδοτέων του 

Αναδόχου από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δε θα προχωρά σε καμία πληρωμή για την ολοκλήρωση παραδοτέου ή/και 

παροχή υπηρεσίας εάν το παραδοτέο/υπηρεσία δεν έχει δοθεί/παρασχεθεί από τον Ανάδοχο και 

δεν έχει παραληφθεί από την Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τα όσα σχετικά προβλέπονται στην 

παρούσα Προκήρυξη. 

Ο Ανάδοχος θα επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών 

προσώπων ή άλλων οργανισμών, η οποία κατά νόμο βαρύνει τον Ανάδοχο. 
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ΑΡΘΡΟ 7 

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

V. Σε περιπτώσεις καθυστερήσεων ως προς τις συμφωνημένες ημερομηνίες ολοκλήρωσης της 

παροχής  των υπηρεσιών για λόγους που οφείλονται στον Ανάδοχο, καθώς και σε 

περιπτώσεις που τα παραδοτέα και οι υπηρεσίες δεν παραδοθούν σύμφωνα με τους όρους 

της παρούσας Σύμβασης, τότε ο Ανάδοχος καθίσταται αυτομάτως υπερήμερος στην 

εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεών του και  υποχρεούται να καταβάλει ως ποινική 

ρήτρα για κάθε ημέρα καθυστέρησης ποσοστό 2‰ επί του συμβατικού τιμήματος των 

υπηρεσιών που καθυστερούν..  

VI. Αν ο Ανάδοχος καθυστερήσει την ολοκλήρωση οποιασδήποτε υπηρεσίας πάνω από  (5) 

ημέρες ως προς την συμφωνημένη ημερομηνία παράδοσης, η Αναθέτουσα Αρχή έχει το 

δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο από την Σύμβαση 

και από κάθε δικαίωμα του που απορρέει από αυτή, για το σύνολο των συμφωνημένων 

υπηρεσιών. 

VII. Στην περίπτωση της έκπτωσης  καταλογίζεται στον Ανάδοχο ποσό ίσο με το 10% της αξίας 

του μέρους του έργου για το οποίο κηρύχθηκε έκπτωτος ή του συνόλου του έργου. Εάν  οι 

υπηρεσίες που δεν παραδόθηκαν επηρεάζουν δυσμενώς την αξιοποίηση των υπηρεσιών 

που παραδόθηκαν, τότε το πρόστιμο υπολογίζεται επί του συνολικού συμβατικού τιμήματος 

του Έργου. 

VIII. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει 

ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

ΤΙΜΗΜΑ 

Το συμβατικό τίμημα για το Έργο της παρούσας, ορίζεται στο ποσό  των ... ευρώ (….€) 

χωρίς Φ.Π.Α. ή στο ποσό των …..ευρώ ( ….€) συμπεριλαμβανομένου και του αναλογούντος 

Φ.Π.Α.  και των λοιπών νομίμων κρατήσεων. 

Στις ανωτέρω τιμές περιλαμβάνονται τα έξοδα μεταφοράς και εγκατάστασης σε παραγωγική 

λειτουργία του εξοπλισμού, το όφελος του Αναδόχου, οι αμοιβές των συνεργατών του Αναδόχου, 

όλες οι απαραίτητες δαπάνες για την εκτέλεση της παρούσας χωρίς καμία επιβάρυνση της 

Αναθέτουσας Αρχής, έστω και από επιγενόμενη αιτία, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών 

εισφορών και πάσης φύσεως  φορολογικών και άλλων  επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή 

οποιουδήποτε τρίτου. 
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ΑΡΘΡΟ 9 

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για την εκπλήρωση των συμβατικών τους 

υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. 

Ως τέτοια δεν θεωρούνται για τον Ανάδοχο, όσα ευρίσκονται αντικειμενικά εντός του πεδίου 

οικονομικής δραστηριότητας και ελέγχου του Αναδόχου. 

Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεων του σε 

γεγονός που εμπίπτει στην παράγραφο 1 ανωτέρω, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς 

την ΠΕΤΑ Α.Ε. τους σχετικούς λόγους και περιστατικά όπως προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία 

εντός προθεσμίας 5 (πέντε) ημερών από την εμφάνιση του λόγου ανωτέρας βίας.                          

ΑΡΘΡΟ 10 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 

Ο Ανάδοχος του Έργου εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι το Έργο θα εκτελεσθεί 

σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της Σύμβασης και ότι οι υπηρεσίες που θα 

παρασχεθούν θα πληρούν όλες τις ιδιότητες και χαρακτηριστικά που προβλέπονται στη Σύμβαση 

αυτή ή επιτρέπεται να προδιαγραφούν από την Αναθέτουσα Αρχή κατά την εκτέλεση του Έργου. 

 

ΑΡΘΡΟ 11 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων της παρούσας Σύμβασης δύναται να γίνει μόνο σε 

αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις και εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο 

συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από απόφαση έγκρισης της Αναθέτουσας Αρχής. Η τροποποίηση θα 

γίνεται εγγράφως και θα υπογράφεται και από τους δύο συμβαλλόμενους, αποκλειόμενης ρητά 

οποιασδήποτε τροποποίησης με προφορική συμφωνία. 

ΑΡΘΡΟ 12 

ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ  

Όλα τα αποτελέσματα - μελέτες, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο σχετικό με το Έργο, 

καθώς και όλα τα υπόλοιπα παραδοτέα - που θα αποκτηθούν ή θα αναπτυχθούν από τον Ανάδοχο, 

θα αποτελούν ιδιοκτησία της ΠΕΤΑ Α.Ε. που μπορεί να τα διαχειρίζεται και να τα εκμεταλλεύεται 

χωρίς καταβολή άλλης αμοιβής. Διευκρινίζεται ότι το πάσης φύσης άλλο υλικό που θα αναπτύξει ο 

Ανάδοχος περιέρχεται στην ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής αμέσως μετά την παράδοσή του. Η 



    
ΕΣΠΑ 2007 -2013  

  

37  

ΕΕΠΠΙΙΧΧΕΕΙΙΡΡΗΗΣΣΙΙΑΑΚΚΟΟ  ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑ  
««ΔΔιιοοιικκηηττιικκήή  ΜΜεεττααρρρρύύθθμμιισσηη  

22000077  ––  22001133»»  

 

Αναθέτουσα Αρχή, εάν το επιθυμεί, έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει το υλικό αυτούσιο ή 

τροποποιημένο για οποιαδήποτε άλλη χρήση με φορέα υλοποίησης διαφορετικό από τον Ανάδοχο. 

Τα αποτελέσματα θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων της Αναθέτουσας 

Αρχής, κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης και εάν βρίσκονται στην κατοχή του Αναδόχου, θα 

παραδοθούν στην ΠΕΤΑ Α.Ε., κατά την καθ’ οποιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. Σε 

περίπτωση αρχείων με στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνοδεύσει την 

παράδοσή τους με έγγραφη τεκμηρίωση και με οδηγίες για την ανάκτηση / διαχείρισή τους. 

  Σε περίπτωση έγερσης οιασδήποτε αξιώσεως σε βάρος της Αναθέτουσας Αρχής ,άσκησης 

αγωγής ή ένδικου μέσου από τρίτο για οιοδήποτε θέμα σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα που 

αφορούν το Υποέργο  αυτούσιο και δεδομένου του γεγονότος ότι ο ανάδοχος δεν φέρει καμία 

απολύτως ευθύνη για τις τυχόν τροποποιήσεις που θα πραγματοποιήσει η Αναθέτουσα Αρχή χωρίς 

την έγγραφη συναίνεσή του, η Αναθέτουσα Αρχή θα καλεί εγγράφως τον Ανάδοχο να ασκήσει κύρια 

παρέμβαση σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και σε κάθε περίπτωση ο 

Ανάδοχος θα ευθύνεται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για οποιοδήποτε ποσό τυχόν κληθεί η 

τελευταία να καταβάλει ως αποζημίωση σε τρίτους λόγω προσβολής δικαιώματος Πνευματικής 

ιδιοκτησίας. Ομοίως ο Ανάδοχος θα υποχρεούται να αποκαταστήσει τα τυχόν έξοδα στα οποία 

υπεβλήθη η τελευταία προκειμένου να αντιμετωπίσει την ανωτέρω αγωγή. 

ΑΡΘΡΟ 13 

 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ 

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή να εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς 

την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

ΑΡΘΡΟ 14 

ΛΥΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ 

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση σε κάθε περίπτωση παράβασης των 

όρων αυτής από τον Ανάδοχο, και κυρίως στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

I. Ο Ανάδοχος δεν υλοποιεί το Έργο προσηκόντως και εμπροθέσμως όπως ορίζεται στην 

σύμβαση   

II. Ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύμβαση χωρίς την άδεια της Αναθέτουσας Αρχής,  

III. 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, 
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IV. Εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του 

επαγγέλματός του, 

V. Εκδίδεται οριστική (τελεσίδικη) απόφαση κατά του Αναδόχου για τα αδικήματα του άρθρου 

45 παρ.1 της Οδηγίας 2004/18. 

  Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται για τον Ανάδοχο από τον 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 εξοπλισμό, υλικά  ή άλλα αγαθά που αφορούν 

άμεσα ή έμμεσα το Έργο και ευρίσκονται στην κατοχή του, εγγυώμενος ότι οι Υπεργολάβοι 

και συνεργάτες του θα πράξουν  το ίδιο. 

  Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, κατά την κρίση της, να κρατήσει μέρος ή το σύνολο των 

υλικών, καταβάλλοντας το αναλογούν συμβατικό τίμημα. 

  Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύμφωνα 

με  την Σύμβαση προς τον Ανάδοχο μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων. 

  Η Αναθέτουσα Αρχή θα ζητήσει πλήρη αποζημίωση από τον Ανάδοχο για όλες τις ζημίες και 

τα έξοδα που προκλήθηκαν στο έργο και την ίδια, τα οποία προκύπτουν άμεσα ή έμμεσα από 

παράλειψη του Αναδόχου, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων για τη διαδικασία λύσης. 

Περαιτέρω θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του Άρθρου 7 της παρούσας για την καταβολή των 

ποινικών ρητρών.  
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ΑΡΘΡΟ 15 

 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 

 Η παρούσα Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δικονομικό και Ουσιαστικό Δίκαιο και 

ερμηνεύεται σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του 

κοινωνικού και οικονομικού σκοπού του δικαιώματος. Κάθε διαφορά που θα προκύψει μεταξύ των 

συμβαλλομένων μερών σχετικά με την ερμηνεία ή εκτέλεση της Σύμβασης ή εξ αφορμής αυτή θα 

επιλύεται από τα καθ'  ύληv αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών. 

Η παρούσα Σύμβαση διαβάστηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφηκε νόμιμα από τους συμβαλλόμενους 

σε τρία (3) πρωτότυπα. Από αυτά, τα δύο (2) κατατέθηκαν στην ΠΕΤΑ Α.Ε. και το άλλο έλαβε ο 

Ανάδοχος.  

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 

 
 
 

-------------------------------- 
   Νόμιμος Εκπρόσωπος 

ΓΙΑ TΗΝ ΠΕΤΑ 

 

 

Βασαρδάνης Γιώργος 

Διευθύνων Σύμβουλος  
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