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ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ  Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδας (ΟΚΕ)  

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ  

«Ενδυνάμωση του Κοινωνικού Διαλόγου με την 
ανάπτυξη δράσεων συμβουλευτικής και εκπαίδευσης 
σε στελέχη των φορέων των κλαδικών κοινωνικών 
εταίρων που δραστηριοποιούνται στο σύνολο της 
χώρας» 

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
(ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ CPV)  

Κύριο Αντικείμενο: 
80000000-4 Υπηρεσίες εκπαίδευσης και 

επιμόρφωσης 
Πρόσθετα Αντικείμενα: 
80340000-9 Ειδικές εκπαιδευτικές υπηρεσίες 

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ 
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ  

Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδας (ΟΚΕ)  

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  Αμβροσίου Φραντζή 9, 11743 Αθήνα  

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  
Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται 
στο ποσό των Εξακοσίων Σαράντα Επτά Χιλιάδων 
Πεντακοσίων Ευρώ (647.500,00€), μη 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  
Η παροχή υπηρεσιών επιμόρφωσης απαλλάσσεται 
από Φ.Π.Α.  

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ  
Το Έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», 
στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ.  

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ  

ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΙΣ (14) ΜΗΝΕΣ  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ  

08/11/2012  

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ 
ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  

Ερωτήματα για διευκρινήσεις υποβάλλονται μέχρι την 
25/11/2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00  

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

20/12/2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 
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ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Η έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, Αμβροσίου 
Φραντζή 9, ΤΚ 11743, Αθήνα  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

20/12/2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30 
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I.1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

Το προκηρυσσόμενο έργο με τίτλο «Ενδυνάμωση του Κοινωνικού Διαλόγου με την 
ανάπτυξη δράσεων συμβουλευτικής και εκπαίδευσης σε στελέχη των φορέων 
των κλαδικών κοινωνικών εταίρων που δραστηριοποιούνται στο σύνολο της 
χώρας» αποτελεί το Υποέργο 3 της εγκεκριμένης πράξης, με κωδικό MIS 339881, με 
Τελικό Δικαιούχο την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδας και με τίτλο 
«Ανάπτυξη Εξειδικευμένων Καινοτόμων Πολιτικών και Πρακτικών Διοίκησης 
Επιχειρήσεων, Ενδυνάμωσης του Κοινωνικού Διαλόγου και Υποστήριξης των 
Κοινωνικών Εταίρων με Στόχο τις Καινοτόμες Προτάσεις Πολίτικης για το 
Ζήτημα της Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης στην Ελλάδα».  

Η πράξη εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού» του ΕΣΠΑ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο (ΕΚΤ).  

I.1.1 Περιγραφή του Δικαιούχου  

Ο θεσμός των Ο.Κ.Ε. άρχισε να αναπτύσσεται στη δεκαετία του ΄50 σε εθνικό επίπεδο 
και στη συνέχεια υιοθετήθηκε από τη Συνθήκη της Ρώμης για την Ευρωπαϊκή 
Οικονομική Κοινότητα. Έκτοτε γνώρισε μεγάλη ανάπτυξη στις περισσότερες χώρες της 
Κοινότητας. Πιο πρόσφατα ιδρύθηκαν Ο.Κ.Ε. και στις χώρες της ανατολικής Ευρώπης 
στο πλαίσιο της ενταξιακής διαδικασίας, καθώς και σε τρίτες μεσογειακές χώρες, για τις 
οποίες απετέλεσε σημαντικό μηχανισμό άμεσης επικοινωνίας με την Ευρωπαϊκή 
Ένωση.  

Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, ένα από τα θεσμικά όργανα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδρύθηκε το 1957 και πραγματοποίησε την πρώτη της επίσημη 
συνεδρίαση το 1958. Οι διαδοχικές διευρύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης αύξησαν 
σταδιακά τον αριθμό των μελών της, αλλά κυρίως οι διαδοχικές Συνθήκες της έδωσαν 
όλο και περισσότερες και σημαντικότερες αρμοδιότητες.  

Το κυριότερο καθήκον της Ο.Κ.Ε. είναι να εκδίδει γνωμοδοτήσεις, τις οποίες υποβάλλει 
στην Επιτροπή, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Η Ο.Κ.Ε. μπορεί να 
γνωμοδοτεί για όλους τους τομείς κατά τη διάρκεια της ευρωπαϊκής νομοθετικής 
διαδικασίας ή να εκπονεί γνωμοδοτήσεις με δική της πρωτοβουλία. Η Ελληνική Ο.Κ.Ε. 
ιδρύθηκε το 1994, με πρότυπο την Ο.Κ.Ε. της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που στηρίζεται 
στον τριμερή διαχωρισμό των εκπροσωπούμενων συμφερόντων, διαχωρισμό δηλαδή 
σε τρεις Ομάδες, μία των εργοδοτών -επιχειρηματιών, μία των εργαζομένων -στον 
ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα, και μία των λοιπών κατηγοριών στην οποία 
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εκπροσωπούνται οι αγρότες, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, η Τοπική Αυτοδιοίκηση και οι 
καταναλωτές. Ειδικότερα: 

Ομάδα Εργοδοτών (Α΄ Ομάδα) 

Τα Μέλη της πρώτης Ομάδας ορίζονται:  

α. ανά τέσσερα από το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.), τη Γενική 
Συνομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.), την 
Ένωση Εμπορικών Συλλόγων Ελλάδος (Ε.Ε.Σ.Ε.), το Σύνδεσμο Ελληνικών 
Τουριστικών Επιχειρήσεων (Σ.Ε.Τ.Ε.) και 

β. ανά ένα από την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, 
το Σύνδεσμο Ανωνύμων Τεχνικών Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης 
(Σ.Α.Τ.Ε.), την Ομοσπονδία Κατασκευαστών − Οικοδομικών Επιχειρήσεων Ελλάδος 
(ΟΜ.Κ.Ο.Ε.Ε.). 

Ομάδα Εργαζομένων (Β΄ Ομάδα) 

Στη δεύτερη Ομάδα δεκατέσσερα Μέλη ορίζονται από τη Γενική Συνομοσπονδία 
Εργατών Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Ε.) και έξι από την Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων 
Υπαλλήλων (Α.Δ.Ε.Δ.Υ.) επιλεγόμενα κατά το δυνατόν από διαφορετικούς κλάδους. 

Ομάδα Λοιπών Κατηγοριών (Γ΄ Ομάδα) 

Στην τρίτη Ομάδα τα Μέλη ορίζονται:  

α. τέσσερα από την Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών 
(ΠΑ.ΣΕ.ΓΕ.Σ.) και δύο από τη Γενική Συνομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ελλάδος 
(ΓΕ.ΣΑ.ΣΕ.),  

β. ένα Μέλος που ασκεί ελευθέριο επάγγελμα από τη Συντονιστική Επιτροπή 
Δικηγόρων, τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων 
Ελλάδος, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας, το 
Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας,  

γ. ανά έναν εκπρόσωπο από τους καταναλωτές, τις οργανώσεις προστασίας 
περιβάλλοντος, την Εθνική Συνομοσπονδία ατόμων με αναπηρία, τις οργανώσεις για 
θέματα ισότητας των δύο φύλων,   

δ. δύο Μέλη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας και  

ε. δύο Μέλη της Κεντρικής Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας. 

Από το Μάιο του 2001 η Ο.Κ.Ε. αποτελεί συνταγματικά αναγνωρισμένο θεσμό του 
Ελληνικού κράτους. Σύμφωνα με το άρθρο 82, παρ. 3, του Συντάγματος «Νόμος ορίζει 
τα σχετικά με τη συγκρότηση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες της Οικονομικής και 
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Κοινωνικής Επιτροπής, αποστολή της οποίας είναι η διεξαγωγή του κοινωνικού 
διαλόγου για τη γενική πολιτική της χώρας και ιδίως για τις κατευθύνσεις της 
οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής, καθώς και η διατύπωση γνώμης επί των 
νομοσχεδίων και προτάσεων νόμων που παραπέμπονται σε αυτήν».  

Επιδίωξη της Ο.Κ.Ε. είναι η προώθηση του κοινωνικού διαλόγου και μέσω αυτού η 
διαμόρφωση (αν είναι δυνατόν) κοινά αποδεκτών θέσεων για θέματα που απασχολούν 
την κοινωνία ευρύτερα ή ειδικότερα τμήματα αυτής.  

Η Ο.Κ.Ε. δεν έχει στόχο την άμβλυνση των διαφορετικών ιδεολογικών και πολιτικών 
απόψεων, αλλά την ανάδειξη, μέσω της παράθεσης των διαφορετικών επιχειρημάτων 
και προτάσεων, της κοινής κοινωνικής συνισταμένης, εφόσον υπάρχει ή είναι δυνατόν 
να διαμορφωθεί. Τέλος, με τις προτάσεις της και τις γνωμοδοτήσεις της επιχειρεί τη 
μεγιστοποίηση του κοινωνικού οφέλους ή την ελαχιστοποίηση των πιθανών 
παρενεργειών από την άσκηση των επιμέρους αποφάσεων της εκτελεστικής και της 
νομοθετικής εξουσίας.  

I.1.2 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου 
Δυναμικού και Κοινωνικοί Εταίροι 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» στοχεύει αφενός 
στην αξιοποίηση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού της κινητήριας δύναμης για 
την ανάπτυξη της Χώρας και αφετέρου στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Η 
απασχόληση και η κοινωνική συνοχή αποτελούν διακριτό θεματικό πεδίο του ΕΣΠΑ 
2007-2013, το οποίο εξειδικεύεται στους ακόλουθους στόχους:  

 Ενίσχυση της προσαρμοστικότητας των εργαζομένων και των επιχειρήσεων  
 Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση, ιδίως των νέων  
 Προώθηση της Κοινωνικής Ενσωμάτωσης  
 Δημιουργία ενός αποδοτικού και οικονομικά βιώσιμου συστήματος Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης  
 Ανάδειξη του οικονομικού, κοινωνικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα των θεμάτων ισότητας 

των φύλων, με την άμεση σύνδεσή τους με τις κυρίαρχες εθνικές πολιτικές προτεραιότητες 
(ανάπτυξη – απασχόληση – κοινωνική συνοχή).  

Η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου (gender mainstreaming), οι ίσες ευκαιρίες 
εκκίνησης για όλους, η αρχή της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία και της μη 
διακριτικής μεταχείρισης, η αποκέντρωση αρμοδιοτήτων, η ενδυνάμωση των 
εταιρικών σχέσεων με τους Κοινωνικούς Εταίρους, την τοπική αυτοδιοίκηση, τις 
ΜΚΟ καθώς και τους φορείς του ιδιωτικού τομέα για το σχεδιασμό, εφαρμογή και 
αποτίμηση των παρεμβάσεων –κατ’ αντιστοιχία με την πέμπτη (5η) προτεραιότητα του 
Κανονισμού του ΕΚΤ, η ενσωμάτωση της διάστασης της Κοινωνίας της Πληροφορίας 
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είναι οι βασικές αρχές και πολιτικές που υποστηρίζουν την επίτευξη των παραπάνω 
στόχων.  

Σύμφωνα με το επίσημο κείμενο του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», και 
βάσει των αποτελεσμάτων των προηγούμενων Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης, 
προκύπτουν σημαντικές ανάγκες – προτεραιότητες τόσο σε επίπεδο της διαχείρισης 
της ενεργού γήρανσης για τη μετάβαση σε μία κοινωνία της γνώσης, όσο και σε 
επίπεδο περαιτέρω αξιοποίησης του ρόλου των κοινωνικών εταίρων μέσα από το 
σχεδιασμό και την υλοποίηση παρεμβάσεων στήριξης και ευαισθητοποίησης για την 
ανάπτυξη ικανοτήτων και κοινών δράσεων. Σε ό,τι αφορά τους Άξονες Προτεραιότητας 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» παρατηρείται 
ότι ο Θεματικός Άξονας Προτεραιότητας 2 με τίτλο «ενίσχυση της προσαρμοστικότητας 
του ανθρώπινου δυναμικού και των επιχειρήσεων» δίνει ιδιαίτερη έμφαση και στοχεύει 
στη δυναμική προσαρμογή και τη συνεχή αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων 
του ανθρώπινου δυναμικού στις απαιτήσεις μίας σύγχρονης κοινωνίας και 
ανταγωνιστικής οικονομίας.  

Μεταξύ άλλων, ο ειδικός στόχος 4 του συγκεκριμένου άξονα προτεραιότητας 
αναφέρεται στην ανάπτυξη πολιτικών και υπηρεσιών για την πρόβλεψη και τη θετική 
διαχείριση των οικονομικών αλλαγών.  

Μεταξύ των ενδεικτικών παρεμβάσεων τις οποίες ενθαρρύνει και προωθεί το ΕΠ 
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» είναι και η ενθάρρυνση της ενεργού συμμετοχής 
του εργατικού δυναμικού μεγαλύτερης ηλικίας (ενεργός γήρανση).  
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I.2 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

I.2.1 Το πλαίσιο του έργου  

Η δημογραφική γήρανση του πληθυσμού στις ανεπτυγμένες χώρες αποτελεί σήμερα 
ένα κυρίαρχο δεδομένο με σοβαρότατες κοινωνικές, οικονομικές και προνοιακές 
προεκτάσεις. Ειδικότερα στην Ελλάδα, η αύξηση του προσδόκιμου χρόνου επιβίωσης 
(ζωής) και η δραματική πτώση της γεννητικότητας έχουν ως αποτέλεσμα η χώρα μας 
να είναι ένα από τα πλέον γηρασμένα έθνη του κόσμου μαζί με την Ιταλία, τη Γερμανία 
και τη Σουηδία.  

Ενώ στις ΗΠΑ η αναλογία ατόμων άνω των 60 ετών, στο σύνολο του πληθυσμού, είναι 
16,5%, στην Ελλάδα το αντίστοιχο ποσοστό είναι 22,3%. Σύμφωνα με σχετικές 
εκτιμήσεις της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, το έτος 2030 ο αριθμός των ατόμων άνω 
των 60 ετών στη χώρα μας θα αυξηθεί κατά 10%, φθάνοντας το 1/3 του συνολικού 
πληθυσμού.  

Σύμφωνα με όλα τα διαθέσιμα δημογραφικά στοιχεία, ο μέσος όρος ηλικίας ανά την 
υφήλιο εμφανίζει ανοδικές τάσεις. Ιδιαίτερα στις ανεπτυγμένες χώρες, ο ρυθμός 
μεταβολής της πληθυσμιακής πυραμίδας είναι υψηλός και η διαδικασία γήρανσης του 
πληθυσμού επιταχύνεται διαρκώς.  

Τα στοιχεία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών εκτιμούν το ποσοστό των ηλικιωμένων 
ανθρώπων επί του συνόλου του πληθυσμού στις ανεπτυγμένες χώρες στο 20%, με τις 
μελλοντικές τάσεις για τις προσεχείς δεκαετίες να το προσδιορίζουν κοντά στο 25%. Οι 
τάσεις αυτές έχουν άμεσες επιπτώσεις στον παραγωγικό ιστό της παγκόσμιας 
οικονομίας, με αποτέλεσμα να έχει αναδυθεί στην επιφάνεια μία σειρά ζητημάτων που 
απασχολούν τη διεθνή επιστημονική κοινότητα.  

Οι θεματικές ενότητες, βάσει των οποίων η διεθνής κοινότητα πραγματεύεται και 
αναλύει το ζήτημα της διαχείρισης της ενεργού γήρανσης, μπορούν να ομαδοποιηθούν 
σε τρεις βασικούς άξονες, οι οποίοι απορρέουν από τις οικονομικές επιπτώσεις που 
παράγει το φαινόμενο. Έτσι, διακρίνουμε τους ακόλουθους άξονες:  

 Γήρανση και διαχείριση του εργατικού δυναμικού  
 Γήρανση και επιπτώσεις σε βασικά μακροοικονομικά μεγέθη  
 Γήρανση και κοινωνική πρόνοια.  
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Περιγραφή της Πράξης 

Εντοπίζοντας την ανάγκη της ύπαρξης μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης διαχείρισης 
της ενεργού γήρανσης, δηλαδή της υποστήριξης και διατήρησης της απασχόλησης των 
μεγαλύτερης ηλικίας εργαζομένων στην Ελλάδα, η ΟΚΕ, ως κατεξοχήν θεσμός 
κοινωνικού διαλόγου και διαβούλευσης των κοινωνικών εταίρων, αναλαμβάνει την 
πρωτοβουλία να υλοποιήσει στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» Πράξη με τίτλο «Ανάπτυξη Εξειδικευμένων 
Καινοτόμων Πολιτικών και Πρακτικών Διοίκησης Επιχειρήσεων, Ενδυνάμωσης 
του Κοινωνικού Διαλόγου και Υποστήριξης των Κοινωνικών Εταίρων με Στόχο 
τις Καινοτόμες Προτάσεις Πολίτικης για το Ζήτημα της Διαχείρισης της Ενεργού 
Γήρανσης στην Ελλάδα». 

Κύριο αντικείμενο της οποίας είναι η ανάδειξη του σύγχρονου επιχειρηματικού 
περιβάλλοντος σε σχέση με το ζήτημα της διαχείρισης της ενεργού γήρανσης, μέσω 
της εφαρμογής πρακτικών και πολιτικών στο σύνολο των ελληνικών επιχειρήσεων 
όλων των τομέων παραγωγής μέσα από την επιλογή και βασική μελέτη συγκεκριμένων 
αντιπροσωπευτικών κλάδων επιχειρήσεων. 

Η εφαρμογή των πολιτικών και πρακτικών θα στηριχθεί μέσα από την ανάπτυξη 
εφαρμογής ολοκληρωμένης διαδραστικής πλατφόρμας προληπτικής διαχείρισης του 
ζητήματος της ενεργού γήρανσης, η οποία θα έχει ως βασικούς πυλώνες την ανάπτυξη 
της δικτύωσης (μέσω συστήματος κοινωνικής – ψηφιακής δικτύωσης) και της παροχής 
ηλεκτρονικής εκπαίδευσης σε όλους τους εμπλεκόμενους – ωφελούμενους της Πράξης 
(εργαζόμενοι – εργοδότες – κοινωνικοί εταίροι). 

Η προσέγγιση είναι ενταγμένη στην ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση και θα 
υλοποιηθεί με την εμπλοκή των τριτοβάθμιών αντιπροσωπευτικών οργανώσεων των 
κοινωνικών εταίρων, με τον συντονισμό από την Ο.Κ.Ε. ως μια προσπάθεια 
υποδειγματικής εφαρμογής του κοινωνικού διαλόγου πάνω σε ένα ζήτημα ήσσονος 
σημασίας για τη χωρά μας. 

Υποέργα Πράξης 
Η Πράξη αναλύεται σε τέσσερα (4) υποέργα, τα οποία είναι: 

Υποέργο 1: Επιστημονική Επίβλεψη Έργου. 

Υποέργο 2: Υπηρεσίες Ανάπτυξης και Εφαρμογής Ολοκληρωμένης Διαδραστικής 
Πλατφόρμας Προληπτικής Διαχείρισης του Ζητήματος της Ενεργού Γήρανσης. 

Υποέργο 3: Ενδυνάμωση του Κοινωνικού Διαλόγου με την ανάπτυξη δράσεων 
συμβουλευτικής και εκπαίδευσης σε στελέχη των φορέων των κλαδικών κοινωνικών 
εταίρων που δραστηριοποιούνται στο σύνολο της χώρας. 
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Υποέργο 4: Διάχυση - Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης 
της Ενεργού Γήρανσης. 

Συνοπτικά το αντικείμενο των Υποέργων αφορά: 

Υποέργο 1: Επιστημονική Επίβλεψη Έργου. 

Το Υποέργο 1 αφορά στις ενέργειες των στελεχών και συνεργατών της ΟΚΕ για το 
συντονισμό, τη διαχείριση, την αξιολόγηση και την επιστημονική παρακολούθηση του 
Έργου. Λόγω της υψηλής τεχνογνωσίας των στελεχών και συνεργατών της ΟΚΕ, 
κρίνεται σκόπιμη η υλοποίηση του έργου με ιδία μέσα. Για τη διοίκηση και διαχείριση 
του έργου θα υιοθετηθεί η μεθοδολογία “Project Management.  

Για την υλοποίηση του Έργου ο Δικαιούχος θα δημιουργήσει μία Επιτροπή 
Καθοδήγησης (Steering Committee), η οποία θα αποτελείται από έμπειρα στελέχη της 
ΟΚΕ με πιθανή συμμετοχή των εμπλεκομένων οργανώσεων – μελών της ΟΚΕ.  

Σκοπός της Επιτροπής Καθοδήγησης είναι η παροχή καθοδήγησης και στρατηγικών 
κατευθύνσεων στους εμπλεκόμενους στο Έργο και η επίβλεψη της εξέλιξης της 
υλοποίησης των Υποέργων και των δράσεων που περιλαμβάνουν. Η Επιτροπή 
Καθοδήγησης θα διεξάγει περιοδικά συναντήσεις, σε συχνότητα η οποία θα 
προκαθοριστεί κατά την έναρξη του Έργου, καθώς και έκτακτες συναντήσεις εφόσον 
κριθεί απαραίτητο.  

Παράλληλα, αντικείμενο του Υποέργου 1 είναι η επιστημονική παρακολούθηση των 3 
Υποέργων και η επίβλεψη των εργασιών των Αναδόχων. Η συγκεκριμένη ενότητα 
εργασίας έγκειται στην παρακολούθηση των μεθοδολογιών και των εργαλείων που 
χρησιμοποιούνται από τους Αναδόχους των Υποέργων και στη διασφάλιση ότι τα 
παραπάνω είναι συμβατά τόσο με τις καθολικώς αποδεκτές επιστημονικές πρακτικές 
όσο και με ιδιαίτερα ζητήματα που σχετίζονται με το αντικείμενο του συγκεκριμένου 
Έργου/Υποέργου. 

Τέλος, στο πλαίσιο του Υποέργου 1 η Ομάδα Εργασίας της ΟΚΕ και βάσει των 
αποτελεσμάτων του Έργου θα εκπονήσει μελέτη σύνθεσης των αποτελεσμάτων για το 
ζήτημα της προληπτικής διαχείρισης της ενεργού γήρανσης στην Ελλάδα στη βάση της 
κεφαλαιοποίησης των αποτελεσμάτων και των παραδοτέων του Έργου. 

Υποέργο 2: Υπηρεσίες Ανάπτυξης και Εφαρμογής Ολοκληρωμένης 
Διαδραστικής Πλατφόρμας Προληπτικής Διαχείρισης του Ζητήματος της 
Ενεργού Γήρανσης 

Αντικείμενο του Υποέργου 2 θα είναι η ανάπτυξη μίας ολοκληρωμένης Διαδραστικής 
Πλατφόρμας Προληπτικής Διαχείρισης του Ζητήματος της Ενεργού Γήρανσης στην 
Ελλάδα με συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων μερών (κοινωνικοί εταίροι, εργοδότες, 
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εργαζόμενοι, λοιπές κατηγορίες / ομάδες).  Οι κύριες θεματικές ενότητες της 
ολοκληρωμένης πλατφόρμας θα είναι: 
 Ενημέρωση / Πληροφόρηση των εμπλεκόμενων μερών για τις νομοθετικές και 

πολιτικές πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελληνικής Κυβέρνησης 
για το θέμα της διαχείρισης της ενεργού γήρανσης. 

 Ενημέρωση / Πληροφόρηση των Εμπλεκόμενων Μερών για την υφιστάμενη 
κατάσταση του ζητήματος της διαχείρισης της ενεργού γήρανσης στον Ελλαδικό 
Χώρο. 

 Υποβολή ερωτημάτων – αιτημάτων προς την ΟΚΕ και τους Κοινωνικούς Εταίρους 
για θέματα προληπτικής διαχείρισης της ενεργού γήρανσης του πληθυσμού 

 Online εκπαίδευση – κατάρτιση των κοινωνικών εταίρων, των εργαζομένων και των 
εργοδοτών για πρακτικές και πολιτικές ενεργών και προληπτικών πολιτικών 
διαχείρισης της ενεργού γήρανσης ανά τομέα και ανά κλάδο επιχειρήσεων.  

Οι βασικές λειτουργίες - εργαλεία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που θα αναπτυχθούν 
για τις ανάγκες της παρούσας πράξης και με τις οποίες ενδυναμώνεται το αίσθημα η-
Συμμετοχής (e-Participation) και η-Ένταξης (e-Inclusion) των πολιτών, παρουσιάζονται 
στη επόμενη εικόνα 

 

Επίσης, στα πλαίσια του Υποέργου 2, θα  εκπονηθεί εγχειρίδιο με τυποποιημένα 
εργαλεία και διαδικασίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τις επιχειρήσεις για τη 
διαχείριση των ηλικιωμένων εργαζομένων. Τα εργαλεία και οι διαδικασίες 
κατηγοριοποιούνται ως εξής: 

1. Εξατομικευμένη συμβουλευτική και συμβουλευτική καριέρας 

2. Εφαρμογή ευέλικτων μορφών οργάνωσης της εργασίας 
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3. Βελτίωση συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας 

4. Προτυποποιημένες διαδικασίες στη διοίκηση προσωπικού των επιχειρήσεων. 

Μέσα από την υλοποίηση του Υποέργου 2 θα επιτευχθεί ο ακριβής προσδιορισμός των 
διαχρονικών μεταβολών που αφορούν στην απασχόληση, στην ανεργία ή/και στη μη-
συμμετοχή των εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας στην αγορά εργασίας σε κλαδικό 
επίπεδο και στις πρακτικές των επιχειρήσεων και οργανισμών των κλάδων σε σχέση 
με την ηλικιακή ομάδα των 55+. 

Σκοπός είναι να αναδειχθούν οι διαχρονικές μεταβολές που αφορούν στην 
απασχόληση, στην ανεργία ή/και στη μη-συμμετοχή των εργαζομένων μεγαλύτερης 
ηλικίας στην αγορά εργασίας ανά παραγωγικό κλάδο (η ανάλυση θα αφορά σε κλαδικό 
επίπεδο). Το αποτελέσματα που θα προκύψουν, θα παράσχουν τις κατευθύνσεις με 
βάση τις οποίες θα αναπτυχθεί το περιεχόμενο της υπό ανάπτυξη Ολοκληρωμένης 
Διαδραστικής Πλατφόρμας. 

Επιπλέον, μέσα από δευτερογενής έρευνα, η οποία θα αφορά στη συλλογή, ανάλυση 
και καταγραφή δευτερογενών στοιχείων, δεδομένης της διεθνούς βιβλιογραφίας 
αναφορικά με τη διαχείριση της ενεργού γήρανσης, καθώς και των σχετικών εκθέσεων 
του ΟΟΣΑ θα γίνει διερεύνηση των κάτωθι ζητημάτων: 

 Έκταση, εκφάνσεις και επιπτώσεις του φαινομένου της γήρανσης του πληθυσμού 
 Έκταση και εκφάνσεις του φαινομένου της γήρανσης του εργατικού δυναμικού στους υπό 

διερεύνηση κλάδους 
 Εφαρμογή πολιτικών ενεργού γήρανσης και αποτελέσματα αυτών 
 Εξεύρεση και ανάλυση (με τη μεθοδολογία της συγκριτικής αξιολόγησης) καλών πρακτικών 

εφαρμογής πολιτικών ενεργού γήρανσης. 

Επίσης θα διερευνηθεί το θεσμικό πλαίσιο στην ΕΕ, οι αντίστοιχες πρωτοβουλίες της 
Ευρωπαϊκής ΟΚΕ, οι καλές πρακτικές σε επιλεγμένες χώρες της ΕΕ, τα εθνικά 
συστήματα επιχειρηματικών κινήτρων, οι εθνικές πολιτικές διαχείρισης της ενεργού 
γήρανσης, καθώς και οι καλές πρακτικές των επιχειρηματικών μονάδων. Τέλος, 
σημαντική παράμετρος της μεθοδολογικής προσέγγισης θα αποτελέσει και η 
δυνατότητα εφαρμογής αυτών στην περίπτωση της Ελλάδας. 

Κατά την εκπόνηση της δευτερογενούς έρευνας θα δοθεί έμφαση στις βασικές εξελίξεις 
των τελευταίων ετών αναφορικά με το βαθμό δυναμικότητας του κάθε κλάδου, στις 
πρακτικές διαχείρισης του εργατικού δυναμικού, καθώς και στη σύνδεση των δύο 
παραπάνω σημείων με την παρουσία των μεγαλύτερης σε ηλικία εργαζομένων. Στην 
ανάλυση θα εμπεριέχεται και η διάσταση του πληθυσμού, αφού οι προσεγγίσεις θα 
γίνουν τόσο με βάση το σύνολο των φύλων όσο και ξεχωριστά για άνδρες και γυναίκες. 

Εν συνεχεία, η αποσαφήνιση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των εμπλεκομένων 
μερών, καθώς και των κενών που ενδέχεται να προκύψουν από τη δευτερογενή 
έρευνα, θα γίνει μέσω της εκπόνησης πρωτογενούς έρευνας.  
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Η συγκριτική προσέγγιση θα επιτευχθεί παραβάλλοντας τα προαναφερόμενα 
χαρακτηριστικά της ομάδας των εργαζομένων 55-64 ετών με αυτά των υπολοίπων 
ηλικιακών ομάδων (15-54 ετών), ενώ θα καταγράφονται οι παράγοντες που 
επηρεάζουν τις αποφάσεις των επιχειρήσεων αναφορικά με τις διαδικασίες και τις 
επιλογές διοίκησης της εν λόγω ηλικιακής ομάδας. 

Μέσα από τη εν λόγω μελέτη θα προκύψουν και οι τελικοί κλάδοι, οι οποίοι θα 
συμπεριληφθούν στην πιλοτική εφαρμογή του έργου. Θα επιλεχθούν οκτώ (8) κλάδοι 
επιχειρήσεων και η πρωτογενής έρευνα θα διεξαχθεί σε δέκα (10) επιχειρήσεις 
ανά επιλεγμένο κλάδο. Η πρωτογενής έρευνα θα διεξαχθεί για κάθε επιχείρηση και 
θα απευθύνεται σε κάθε ομάδα ωφελουμένων (εργοδότες, εργαζόμενοι, κοινωνικοί 
εταίροι) εντός των επιχειρήσεων του επιλεχθέντος δείγματος. 

Με τη χρήση τόσο βιβλιογραφικών πηγών όσο και με τα δεδομένα που έχουν προκύψει 
από τη δευτερογενή και την πρωτογενή έρευνα, θα αναπτυχθούν διαδικασίες και 
εργαλεία που αφορούν στην εξατομικευμένη συμβουλευτική προς τις ομάδες των 
ωφελούμενων (κοινωνικοί εταίροι, εργαζόμενοι, εργοδότες) και προτυποποιημένες 
διαδικασίες διοίκησης προσωπικού. 

Έτσι μέσα από την υιοθέτηση και ανάλυση όλων των ανωτέρω θα προκύψουν οι 
ανάγκες εκπαίδευσης των ομάδων των ωφελούμενων του Έργου.  Σημειώνεται ότι η 
ανάπτυξη του περιεχομένου των εκπαιδευτικών πακέτων για την υλοποίηση των 
περιφερειακών σεμιναρίων θα αποτελέσει αντικείμενο του Υποέργου 3. 

Τέλος, θα πραγματοποιηθεί ο σχεδιασμός και η εκτέλεση της εκπαίδευσης των 
διαχειριστών/χρηστών σε επίπεδο προδιαγραφών και λειτουργικότητας του 
Συστήματος. Αποδέκτες της εκπαίδευσης θα είναι οι Διαχειριστές του Συστήματος 
(στελέχη ΟΚΕ) και στελέχη Κοινωνικών Εταίρων (κλαδικών Οργανώσεων εθνικής 
εμβέλειας).  Πιο συγκεκριμένα, θα διενεργηθούν οκτώ (8) σεμινάρια (ένα για κάθε 
κλάδο) και θα εκπαιδευθούν δέκα (10) στελέχη των Κοινωνικών Εταίρων ανά 
σεμινάριο.  Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του κάθε σεμιναρίου θα είναι επτά (7) 
ώρες. Στο πλαίσιο διοργάνωσης των  

Υποέργο 3:  Ενδυνάμωση του Κοινωνικού Διαλόγου με την ανάπτυξη δράσεων 
συμβουλευτικής και εκπαίδευσης σε στελέχη των φορέων των κλαδικών 
κοινωνικών εταίρων που δραστηριοποιούνται στο σύνολο της χώρας. 

Αντικείμενο του Υποέργου 3 είναι ο σχεδιασμός, η προετοιμασία και η εκπόνηση 
ενεργειών ενημέρωσης και επιμόρφωσης των άμεσα ωφελούμενων του Έργου. Ο 
Ανάδοχος του έργου θα αναλάβει την ανάπτυξη και υλοποίηση εκπαιδευτικών 
εργαστηρίων (εργαστηριακών σεμιναρίων), για την επιμόρφωση στελεχών των φορέων 
των κλαδικών κοινωνικών εταίρων που δραστηριοποιούνται στο σύνολο της χώρας. 
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Με αυτόν τον τρόπο θα επιτευχθεί και ο βασικός σκοπός του Υποέργου που είναι η 
δέσμευση και η ενεργός συμμετοχή των ομάδων των ωφελούμενων της Πράξης 
(στελεχών των φορέων των κοινωνικών εταίρων σε τοπικό – περιφερειακό και εθνικό 
επίπεδο, των εργαζομένων και των εργοδοτών των κλάδων εξέτασης του έργου) στο 
πλαίσιο του έργου, και ιδιαίτερα η εμπλοκή τους και η μετέπειτα μεταλαμπάδευση των 
πολιτικών και των πρακτικών για τη διαχείριση της ενεργού γήρανσης έτσι, ώστε να 
αποκτήσουν μία σφαιρική εικόνα για το θέμα και να λειτουργήσουν ως 
πολλαπλασιαστές στα πεδία της συνδικαλιστικής ενεργοποίησης των φορέων 
όπου απασχολούνται. 

Το Υποέργο 3 αποτελεί το αντικείμενο της παρούσας προκήρυξης και θα 
εξειδικευτεί στην συνέχεια. 

Υποέργο 4:  Διάχυση - Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών 
Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης 

Το Υποέργο 4 περιλαμβάνει τις δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας του Έργου, 
οι οποίες ως στόχο θα έχουν τη διάδοση, την προβολή και την υιοθέτηση των 
προϊόντων και των καλών πρακτικών του έργου, κυρίως από τις επιχειρήσεις και τους 
φορείς άσκησης πολιτικής με την ενεργό συμμετοχή των αντιπροσωπευτικών 
οργανώσεων των κοινωνικών εταίρων.  

Οι δράσεις δημοσιότητας αποσκοπούν στην ευαισθητοποίηση και στη διάχυση των 
αποτελεσμάτων του όλου έργου τόσο στους εμπλεκόμενους στη βασική προβληματική 
του έργου φορείς όσο και στους φορείς που μπορούν να αξιοποιήσουν τα προϊόντα και 
τις καλές πρακτικές που θα προκύψουν από την υλοποίησή του. 

Κλάδοι που αφορά η Πράξη 
Οι κλάδοι, οι οποίοι θα περιληφθούν στην Πράξη έχουν προκύψει έπειτα από ενδελεχή 
έρευνα και ανάλυση των δημογραφικών στοιχείων του εργατικού δυναμικού τους, 
όπως επίσης και του βαθμού επιρροής τους στο σύνολο των κλάδων της Ελληνικής 
Οικονομίας και του παραγωγικού δυναμικού της Χώρας:   

 Μεταλλουργία 
 Κατασκευές 
 Αγροτικός Κλάδος 
 Λιανικό Εμπόριο 
 Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις 
 Τράπεζες 
 Ασφαλιστικές Εταιρείες 
 ΔΕΚΟ (ΝΠΙΔ εποπτευόμενα από το Κράτος). 
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Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στην υφιστάμενη οικονομική κατάσταση της Χώρας και των 
επιπτώσεων που αυτή έχει στο σύνολο της ελληνικής Οικονομίας. Οι τελικοί κλάδοι 
παρέμβασης θα οριστικοποιηθούν στα πλαίσια του Υποέργου 2. 

Πιο συγκεκριμένα, κύρια κριτήρια επιλογής των κλάδων υπήρξαν: 

 • Η κλαδική διάρθρωση της Ελληνικής Οικονομίας  
 • Η δυναμική των εν λόγω κλάδων και η επίδρασή τους στο παραγόμενο εγχώριο εθνικό 

προϊόν 
 • Ο αριθμός των απασχολουμένων σε αυτούς τους κλάδους και η ποσοστιαία κατανομή 

του στο σύνολο του εργατικού δυναμικού της Χώρας 
 • Η ηλικιακή διάρθρωση του εργατικού δυναμικού που απασχολείται στους υπό μελέτη 

κλάδους 
 • Τα απαιτούμενα προσόντα σε δεξιότητες και ικανότητες που χαρακτηρίζουν το 

αντίστοιχο εργατικό δυναμικό 
 • Οι ιδιαίτερες συνθήκες και πρακτικές διοίκησης στους εν λόγω κλάδους 
 • Ο ρυθμός εισαγωγής και η απαίτηση για τη χρήση νέων τεχνολογιών 
 • Το μέγεθος και η διάρθρωση των επιχειρήσεων που απαρτίζουν τους εν λόγω κλάδους. 

Με το παρόν έργο επιχειρείται μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διαχείρισης της ενεργού 
γήρανσης, δηλαδή στην υποστήριξη και διατήρηση της απασχόλησης των μεγαλύτερης 
ηλικίας εργαζομένων στην Ελλάδα.  

Η προσέγγιση που θα επιχειρηθεί φιλοδοξεί να φωτίσει τις κλαδικές διαστάσεις του 
ζητήματος, να ευαισθητοποιήσει τους μετέχοντες (εργαζόμενους, εργοδότες και 
Κράτος) πάνω σε εργαλεία και διαδικασίες διαχείρισης των ηλικιών και των καλών 
πρακτικών από άλλες χώρες, να μοχλεύσει τη διενέργεια κοινωνικού διαλόγου γύρω 
από το θέμα της ενεργού γήρανσης σε κλαδικό επίπεδο και να συνθέσει προτάσεις της 
ΟΚΕ για μέτρα προληπτικής και ενεργού πολιτικής του ζητήματος της διαχείρισης των 
ηλικιών και της ενεργού γήρανσης. 

I.2.2 Στόχος της Πράξης 

Βασικός στόχος της Πράξης είναι η διερεύνηση και η πρόταση ενεργών προληπτικών 
πολιτικών διαχείρισης του ενεργού πληθυσμού της Χώρας. Μέσω της υλοποίησης της 
Πράξης, η ΟΚΕ στοχεύει επίσης αφενός στην ανάδειξη και την επικοινωνία των 
προβλημάτων του σύγχρονου επιχειρηματικού περιβάλλοντος σε σχέση με το ζήτημα 
της διαχείρισης της ενεργού γήρανσης (πληθυσμός άνω των 55 ετών) και αφετέρου 
στη δημιουργία νέων καινοτόμων προληπτικών εργαλείων υποστήριξης όλων των 
ενδιαφερόμενων μερών όπως:  

 Οι εργαζόμενοι και οι άνεργοι άνω των 55 ετών,  
 Οι εργοδότες και οι προϊστάμενοι των ελληνικών επιχειρήσεων  
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 Οι κοινωνικοί – συλλογικοί φορείς όλων των βαθμίδων των κλάδων μελέτης του 
Έργου. 

Οι επιμέρους στόχοι της Πράξης είναι: 

 Η ανάπτυξη καινοτόμων εργαλείων, εφαρμογών και διαδικασιών προληπτικής και 
ενεργητικής διαχείρισης των εργαζομένων άνω των 55 ετών που απασχολούνται στις 
επιχειρήσεις και οργανισμούς των υπό διερεύνηση κλάδων. 

 Η ανάπτυξη υποστηρικτικών μηχανισμών για την ενημέρωση, κατάρτιση και εμπλοκή 
πολλαπλασιαστών του έργου. 

 Η μελέτη, ανάδειξη και διάχυση των βέλτιστων πρακτικών διαχείρισης της ενεργού 
γήρανσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

 Η μελέτη και η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης στον τομέα της διαχείρισης της 
ηλικιακής διάρθρωσης του ανθρωπίνου δυναμικού σε επιλεγμένους κλάδους της 
Οικονομίας (κλαδικό επίπεδο) που θα διερευνά τις υπάρχουσες πολιτικές διαχείρισης της 
γήρανσης οι οποίες εφαρμόζονται από τις επιχειρήσεις των κλάδων, όπως επίσης και τις 
καινοτομίες και τα προβλήματα που απορρέουν ως αποτέλεσμα όλων των ανωτέρω. 

 Η ανάπτυξη διαδικασιών Κοινωνικού Διαλόγου και θεσμικού χαρακτήρα παρεμβάσεων - 
κινήτρων για την καθιέρωση και την επιτυχία των πολιτικών διαχείρισης της ενεργού 
γήρανσης στις επιχειρήσεις, σε κλαδικό επίπεδο. 

 Η ενημέρωση των εργαζομένων και των επιχειρήσεων των επιλεγμένων κλάδων για 
διεθνείς βέλτιστες πρακτικές (συνέδρια, ημερίδες). 

 Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων σε δημόσια διαβούλευση (συνέδριο). 
 Η εκπόνηση έκθεσης από την ΟΚΕ για το θέμα της διαχείρισης της ενεργού γήρανσης του 

πληθυσμού σχετικά με τις απαιτούμενες προληπτικές πρακτικές και πολιτικές στο πλαίσιο 
του ρόλου και του σκοπού της. 

I.2.3 Αντικείμενο του Προκηρυσσόμενου Έργου 

Αντικείμενο του παρόντος έργου (υποέργο 3) με τίτλο «Ενδυνάμωση και Κοινωνικού 
Διαλόγου με την ανάπτυξη δράσεων συμβουλευτικής και εκπαίδευσης σε 
στελέχη των φορέων των κλαδικών κοινωνικών εταίρων που 
δραστηριοποιούνται στο σύνολο της χώρας» είναι ο σχεδιασμός, η προετοιμασία 
και η υλοποίηση ενεργειών κατάρτισης, ενημέρωσης και επιμόρφωσης των άμεσα 
ωφελούμενων του Έργου. 

Το έργο θα έχει ως πεδίο αναφοράς τις τοπικές, κλαδικές και περιφερειακές 
ιδιαιτερότητες στην αγορά εργασίας και θα επικεντρώνεται στην υποστήριξη των 
αποδεκτών των υπηρεσιών αλλά και των επιχειρήσεων των περιοχών αυτών για τη 
σύζευξη των αναγκών των εργοδοτών, των κοινωνικών εταίρων και των εργαζομένων 
κατ’ επέκταση. 

Έμφαση θα πρέπει να δοθεί τόσο στην εξυπηρέτηση των αναγκών της υπάρχουσας 
τοπικής και περιφερειακής κοινότητας όσο και στη διεύρυνση αυτής μέσω της αφενός 
της υποστήριξης και ενδυνάμωσης των στελεχών των κοινωνικών εταίρων και 
αφετέρου της ανάδειξης νέων στελεχών και πεδίων δραστηριότητας στο ζήτημα της 
ενεργού γήρανσης και της ενδυνάμωσης του κοινωνικού διαλόγου στην Χώρα. 
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Ο Ανάδοχος του έργου θα αναλάβει την ανάπτυξη και υλοποίηση: 

  Προγραμμάτων τυπικής κατάρτισης 

  Σεμιναρίων επιμόρφωσης (άτυπη κατάρτιση) 

 

Το σύνολο των δράσεων κατάρτισης και επιμόρφωσης θα πρέπει να στοχεύει στην 
επιμόρφωση στελεχών των φορέων των κλαδικών κοινωνικών εταίρων που 
δραστηριοποιούνται στις περιοχές υλοποίησης του έργου. 

Ειδικότερα ο Ανάδοχος του έργου θα αναλάβει την ανάπτυξη και υλοποίηση 
προγραμμάτων κατάρτισης, συμβουλευτικής και επιμόρφωσης για: 

 αιρετά στελέχη συλλογικών φορέων, στους οποίους συμμετέχουν εργοδότες, εργαζόμενοι 
και αυτοαπασχολούμενοι, όλων των κλάδων, σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο. 

 στελέχη και υπαλλήλους των παραπάνω φορέων, καθώς και σε φορείς, οργανώσεις και 
εταιρίες, που αυτοί συμμετέχουν,  

 εργαζόμενους και εργοδότες επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον Ελληνικό χώρο 
και ανήκουν στους κλάδους αναφοράς του Έργου. 

Τα προγράμματα τυπικής κατάρτισης θα απευθύνονται σε: 

  αιρετά στελέχη συλλογικών φορέων στους οποίους συμμετέχουν εργοδότες, 
εργαζόμενοι και αυτοαπασχολούμενοι, όλων των κλάδων, σε τοπικό, 
περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο και θα επιλεχθούν από την Αναθέτουσα Αρχή. 

Τα σεμινάρια επιμόρφωσης & συμβουλευτικής θα απευθύνονται σε: 

  στελέχη και υπαλλήλους των παραπάνω φορέων καθώς και σε φορείς, 
οργανώσεις και εταιρείες που αυτοί συμμετέχουν 

  εργαζόμενους, υψηλόβαθμα στελέχη και εργοδότες επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο και ανήκουν στους κλάδους αναφοράς 
του έργου. 

Με αυτόν τον τρόπο θα επιτευχθεί και ο βασικός σκοπός του έργου που είναι η 
δέσμευση και η ενεργός συμμετοχή των ομάδων των ωφελουμένων της Πράξης 
(στελεχών των φορέων των κοινωνικών εταίρων σε τοπικό – περιφερειακό και εθνικό 
επίπεδο, των εργαζομένων και των εργοδοτών των κλάδων εξέτασης του έργου) και 
ιδιαίτερα η εμπλοκή τους και η μετέπειτα μεταλαμπάδευση των πολιτικών και 
πρακτικών για τη διαχείριση της ενεργού γήρανσης έτσι, ώστε να αποκτήσουν με 
σφαιρική εικόνα για το θέμα και να λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές στα πεδία 
της συνδικαλιστικής ενεργοποίησης των φορέων όπου απασχολούνται. 

Η χωροθέτηση και η διάρκεια των σεμιναρίων επιμόρφωσης (άτυπη 
εκπαίδευση/συμβουλευτική) έχει ως εξής: 

 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 

ΕΠΙΜΙΡΦΩΣΗΣ - ΑΤΥΠΗ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΤΟΜΑ 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΤΟΜΩΝ 

ΩΡΕΣ 

ΑΘΗΝΑ 16.00  40.00  640.00  320.00  
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 16.00  40.00  640.00  320.00  

ΛΑΡΙΣΑ 8.00  40.00  320.00  160.00  

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 8.00  30.00  240.00  160.00  

ΣΥΝΟΛΟ 48.00    1,840.00  960.00  

 

Η χωροθέτηση και η διάρκεια των προγραμμάτων κατάρτισης (τυπική κατάρτιση βάσει 
ΚΥΑ για το Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου 
των ενεργειών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΣΔΕΚ), Αρ. Πρωτ.:  112809, 18-06-
2002) έχει ως εξής: 

 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 
ΤΗΣ ΤΥΠΙΚΗΣ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΕΣΔΕΚ 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΤΟΜΑ ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΤΟΜΩΝ ΩΡΕΣ 

ΑΘΗΝΑ 2 20 40 200 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1 20 20 100 
ΙΩΑΝΝΙΝΑ 1 15 15 100 
ΛΑΡΙΣΑ 1 15 15 100 

ΣΥΝΟΛΟ 5   90   
Ιδιαίτερη έμφαση κατά την υλοποίηση των δράσεων του έργου θα πρέπει να δοθεί 
μεταξύ άλλων σε ζητήματα: 

  που άπτονται της κατάστασης αναφορικά με τη δημογραφική σύνθεση του 
εργατικού δυναμικού της χώρας,  

  σχετικά με τους παράγοντες που προσδιορίζουν τα ζητήματα της δημογραφικής 
γήρανσης στο διεθνές και εθνικό επίπεδο,  

  σχετικά με τις πολιτικές αναφορικά με την ενεργό γήρανση στην αγορά 
εργασίας,  

  σχετικά με τις καλές πρακτικές διαχείρισής της και τις ενδεχόμενες επιπτώσεις 
των διαφορετικών πολιτικών και παρεμβάσεων,  

  που προσδιορίζουν τον ρόλο των κοινωνικών εταίρων σε ζητήματα ενεργού 
γήρανσης στον κλάδο που εκπροσωπούν. 

Το πρόγραμμα τυπικής κατάρτισης θα έχει τίτλο «Ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων και 
εργαλεία ενδυνάμωσης του κοινωνικού διαλόγου και της προληπτικής διαχείρισης της 
ενεργού γήρανσης» και θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο τις ακόλουθες ενότητες: 

1η Διδακτική Ενότητα:  Βασικές έννοιες και τάσεις του ζητήματος της ενεργού 
γήρανσης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο 

2η Διδακτική Ενότητα: Πολιτικές ανθρώπινου δυναμικού και κίνητρα ενίσχυσης και 
ενδυνάμωσης του εργατικού δυναμικού ηλικίας άνω των 45 
ετών 
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3η Διδακτική Ενότητα: Παρουσίαση και ανάλυση του πρότυπου κοινού 
προγράμματος δράσεων των κοινωνικών εταίρων στο 
πεδίο της ενδυνάμωσης των εργαζομένων άνω των 45 
ετών. 

4η Διδακτική Ενότητα: Διαδικασίες ενδυνάμωσης του κοινωνικού διαλόγου στην 
Ελλάδα 

5η Διδακτική Ενότητα: Παρουσίαση και μαθησιακή εξοικείωση του εργαλείου 
«Ολοκληρωμένη Διαδραστική Πλατφόρμα Προληπτικής 
Διαχείρισης του Ζητήματος της Ενεργού Γήρανσης» και 
βήματα αξιοποίησης και διάχυσης της γνώσης εντός των 
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται οι καταρτιζόμενοι 

Το κάθε πρόγραμμα κατάρτισης θα έχει διάρκεια εκατό (100) ώρες. 

 

Το κάθε σεμινάριο επιμόρφωσης θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες: 

1η Ενότητα:  Δημογραφικές αλλαγές και η πρόκληση της ενεργού γήρανσης 

2η Ενότητα:  Πολιτικές και κίνητρα ενίσχυσης εργατικού δυναμικού μεγαλύτερης 
ηλικίας, με σκοπό την αύξηση της παραγωγικότητας και της 
ανταπόκρισης στις σημερινές απαιτήσεις 

3η Ενότητα:  Κατάρτιση «Πρότυπου Κοινού Προγράμματος Δράσεων» των 
κοινωνικών εταίρων για την ενθάρρυνση της συμμετοχής ατόμων 
μεγαλύτερης ηλικίας στην απασχόληση 

4η Ενότητα:  Η χρησιμότητα και η χρήση (εκπαίδευση & εξοικείωση) της 
Ολοκληρωμένης Διαδραστικής Πλατφόρμας Προληπτικής Διαχείρισης 
του Ζητήματος της Ενεργού Γήρανσης 

 

1.2.4 Προϋπολογισμός – Στοιχεία υπολογισμού κόστους 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου που θα αναλάβει να υλοποιήσει ο Ανάδοχος 
του παρόντος διαγωνισμού, ανέρχεται κατά ανώτατο όριο στο ποσό των 647.500,00€ 
ευρώ, και βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή.  

Η παροχή υπηρεσιών επιμόρφωσης απαλλάσσεται από Φ.Π.Α. 

Το συμβατικό τίμημα περιλαμβάνει την αμοιβή του Αναδόχου και όλες ανεξαιρέτως τις 
δαπάνες που βαρύνουν αυτόν για την παροχή των υπηρεσιών του.  

Ενδεικτικά, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:  

 Την δημοσιοποίηση, προετοιμασία και υλοποίηση όλων των εκπαιδευτικών 
εργαστηρίων (εργαστηριακών σεμιναρίων) 

  Την εξασφάλιση των εισηγητών / εκπαιδευτών 
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 Την προετοιμασία και διανομή του εκπαιδευτικού υλικού στους ωφελούμενους 
 Την εξασφάλιση των απαιτούμενων χώρων διεξαγωγής των εκπαιδευτικών 

εργαστηρίων (εργαστηριακών σεμιναρίων)  και της υποστήριξης αυτών με 
εκπαιδευτικά μέσα και με παροχές αναψυκτικών / εδεσμάτων κ.λπ.. 

 Την διενέργεια όλων των αναγκαίων ενεργειών για την εξασφάλιση της αναγκαίας 
και επιτυχούς συμμετοχής των ωφελουμένων στα εκπαιδευτικά εργαστήρια 
(εργαστηριακά σεμινάρια) της δράσης 

I.2.5 Παραδοτέα του Έργου 

Τα διακριτά παραδοτέα κάθε φάσης υλοποίησης του έργου παρουσιάζονται στον 
πίνακα που ακολουθεί: 

 

Α/Α 
Παραδοτέου 

Σχετιζόμενη 
Φάση 

Τίτλος Παραδοτέου 
Μήνας 
Παράδοσης 

Π1.1 Φάση 1 Αναλυτικό Πρόγραμμα Κατάρτισης Μ4 

Π1.2 Φάση 1 
Αναλυτικό Πρόγραμμα Σεμιναρίων 
Επιμόρφωσης 

Μ4 

Π1.3 Φάση 1 
Ερωτηματολόγιο διάγνωσης 
εκπαιδευτικών αναγκών για την 
τυπική κατάρτιση 

Μ4 

Π1.4 Φάση 1 
Ερωτηματολόγιο διάγνωσης 
αναγκών Επιμόρφωσης 

Μ4 

Π2.1 Φάση 2 
Έντυπο εκπαιδευτικό υλικό 
κατάρτισης 

Μ6 

Π2.2 Φάση 2 Έκθεση πεπραγμένων Κατάρτισης Μ8 
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Α/Α 
Παραδοτέου 

Σχετιζόμενη 
Φάση 

Τίτλος Παραδοτέου 
Μήνας 
Παράδοσης 

Π3.1 Φάση 3 
Έντυπο Υλικό συμμετεχόντων στα 
σεμινάρια επιμόρφωσης 

Μ6 

Π3.2 Φάση 3 
Έκθεση πεπραγμένων σεμιναρίων 
επιμόρφωσης 

Μ12 

Π4.1 Φάση 4 Έκθεση αξιολόγησης κατάρτισης Μ9 

Π4.2 Φάση 4 
Έκθεση αξιολόγησης σεμιναρίων 
επιμόρφωσης 

Μ12 

Π5.1 Φάση 5 

Αποτελέσματα Παροχής 
Συμβουλευτικών Υπηρεσιών στους 
ωφελούμενους της κατάρτισης και 
της επιμόρφωσης. 

Μ14 

 

I.2.6 Συνολική Διάρκεια του Έργου  

Στα πλαίσια της υλοποίησης του Έργου, οι εργασίες θα διακριθούν σε ένα πλήθος 
φάσεων υλοποίησης με σκοπό την αρτιότερη οργάνωση του Έργου.  

Συνοπτικά, οι φάσεις είναι οι ακόλουθες: 

 

Α/Α 
Φάσης 

Τίτλος Φάσης Μήνας Έναρξης Μήνας Λήξης 

1 
Προκαταρκτικές ενέργειες 
κατάρτισης και σεμιναρίων 
επιμόρφωσης 

Μ1 Μ4 
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Α/Α 
Φάσης 

Τίτλος Φάσης Μήνας Έναρξης Μήνας Λήξης 

2 
Διενέργεια των καταρτίσεων 
(τυπική κατάρτιση) 

Μ5 Μ8 

3 
Διενέργεια των σεμιναρίων 
επιμόρφωσης 

Μ5 Μ12 

4 
Αξιολόγηση των δράσεων 
τυπικής κατάρτισης και των 
σεμιναρίων επιμόρφωσης 

Μ8 Μ12 

5 

Παροχή υποστηρικτικών 
συμβουλευτικών υπηρεσιών 
κατά την εφαρμογή του 
Πρότυπου Κοινού 
Προγράμματος Δράσεων από 
τους ωφελούμενους της 
κατάρτισης και της 
επιμόρφωσης 

Μ8 Μ14 

  

Ο υποψήφιος Ανάδοχος ανάλογα με την μεθοδολογία που θα προτείνει στην τεχνική 
του προσφορά, θα πρέπει να καθορίσει με σαφήνεια το τελικό χρονοδιάγραμμα που θα 
ακολουθήσει, το οποίο είναι δυνατόν να είναι μικρότερο από το αρχικά εκτιμώμενο του 
προηγουμένου πίνακα, αλλά δε θα πρέπει σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει τους 
δεκατέσσερις (14) μήνες από την έναρξη του έργου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ II. Γενικοί και Ειδικοί Όροι 
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ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

1.1 Εισαγωγή 

Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδας -ΟΚΕ (στο εξής Αναθέτουσα Αρχή) 
προκηρύσσει Ανοιχτό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την 
επιλογή Αναδόχου για την εκτέλεση του Έργου με τίτλο «Ενδυνάμωση του 
Κοινωνικού Διαλόγου με την ανάπτυξη δράσεων συμβουλευτικής και 
εκπαίδευσης σε στελέχη των φορέων των κλαδικών κοινωνικών εταίρων που 
δραστηριοποιούνται στο σύνολο της χώρας», το οποίο αποτελεί το Υποέργο 3 της 
εγκεκριμένης πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη Εξειδικευμένων Καινοτόμων Πολιτικών 
και Πρακτικών Διοίκησης Επιχειρήσεων, Ενδυνάμωσης του Κοινωνικού 
Διαλόγου και Υποστήριξης των Κοινωνικών Εταίρων με Στόχο τις Καινοτόμες 
Προτάσεις Πολίτικης για το Ζήτημα της Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης στην 
Ελλάδα» με κωδικό MIS 339881.  

Η πράξη εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού» του ΕΣΠΑ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο (ΕΚΤ).  

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου που θα αναλάβει να υλοποιήσει ο Ανάδοχος 
του παρόντος διαγωνισμού, ανέρχεται κατά ανώτατο όριο, μη συμπεριλαμβανομένου 
του ΦΠΑ, σε 647.500,00€ ευρώ. Η παροχή υπηρεσιών επιμόρφωσης απαλλάσσεται 
από Φ.Π.Α. 

Το σύνολο των δαπανών του Έργου (κοινοτική συνδρομή και εθνική συμμετοχή), θα 
βαρύνουν τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, και συγκεκριμένα 
τον ενάριθμο κωδικό Συλλογικής Απόφασης Ένταξης (ΣΑΕ) 251/8.  

1.2 Ορισμοί  

Οι ακόλουθοι όροι θα έχουν, πλην της περιπτώσεως που τα συμφραζόμενα απαιτούν 
διαφορετικά, τις έννοιες που τους αποδίδονται στη συνέχεια:  

Αναθέτουσα Αρχή  

Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδας που εδρεύει στη διεύθυνση Αμβροσίου 
Φραντζή 9, Τ.Κ. 11743, Αθήνα, η οποία, με την αριθμ.648/30-10-13 απόφαση, 
προκηρύσσει τον διαγωνισμό αυτό.  
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Υπηρεσία Διενέργειας Διαγωνισμού  

Η Αναθέτουσα Αρχή που στεγάζεται στη διεύθυνση Αμβροσίου Φραντζή 9, ΤΚ 11743 
Αθήνα.  

Αρμόδιος Υπηρεσίας Διενέργειας  

Γεώργιος Γκόγκας, που παρέχει σχετικές με το διαγωνισμό πληροφορίες (τηλέφωνο 
επικοινωνίας:210-9249510, fax: 210-9249515, e-mail: ggogas@scadoke.ondsl.gr).  

Έργο  

Το Υποέργο 3 με τίτλο «Ενδυνάμωση του Κοινωνικού Διαλόγου με την ανάπτυξη 
δράσεων συμβουλευτικής και εκπαίδευσης σε στελέχη των φορέων των κλαδικών 
κοινωνικών εταίρων που δραστηριοποιούνται στο σύνολο της χώρας» της Πράξης με 
τίτλο «Ανάπτυξη Εξειδικευμένων Καινοτόμων Πολιτικών και Πρακτικών Διοίκησης 
Επιχειρήσεων, Ενδυνάμωσης του Κοινωνικού Διαλόγου και Υποστήριξης των 
Κοινωνικών Εταίρων με Στόχο τις Καινοτόμες Προτάσεις Πολίτικης για το Ζήτημα της 
Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης στην Ελλάδα».  

Το Έργο περιλαμβάνει το σύνολο των ζητουμένων με την Προκήρυξη υπηρεσιών για 
το σύνολο των ωφελουμένων και των ωρών συμβουλευτικής και εκπαίδευσης. 

Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού  

Το αρμόδιο για την αποσφράγιση και την αξιολόγηση των Προσφορών συλλογικό 
όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο θα συγκροτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό και 
το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις περί λειτουργίας 
των συλλογικών οργάνων της διοίκησης.  

Προσφέρων  

Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ομάδα 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 
Προσφέροντα, ή πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τον Προσφέροντα ή, σε περίπτωση 
ένωσης προσώπων, πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από όλα τα μέλη της ένωσης. 

Αντίκλητος  

Το πρόσωπο που ο Προσφέρων με δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα 
πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός 
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τηλεφώνου, fax κ.λπ.), ορίζει σαν υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας 
της Αναθέτουσας Αρχής με τον Προσφέροντα.  

Ανάδοχος  

Ο Προσφέρων που θα επιλεγεί και θα συνάψει Σύμβαση με την Αναθέτουσα Αρχή, 
σύμφωνα με τον τρόπο και τη διαδικασία που περιγράφονται στο παρόν τεύχος.  

Κατακύρωση  

Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία κατακυρώνεται η υλοποίηση του 
έργου στον Ανάδοχο.  

Σύμβαση  

Η έγγραφη συμφωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, η οποία 
καταρτίζεται μετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης.  

Προϋπολογισμός  

Η εκτιμώμενη από την Αναθέτουσα Αρχή ως πιθανή δαπάνη για την υλοποίηση του 
προκηρυσσόμενου Έργου υποδομών και αντίστοιχων υπηρεσιών πληροφορικής.  

Συμβατικό Τίμημα  

Η τιμή Προσφοράς στην οποία θα κατακυρωθεί το Έργο.  

Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου  

Ομάδα προσώπων, ορισμένη από την Αναθέτουσα Αρχή, η οποία εξουσιοδοτείται να 
εκπροσωπεί την Αναθέτουσα Αρχή στην εκτέλεση των υποχρεώσεων, των 
δικαιωμάτων ή και των εξουσιών που της ανήκουν δυνάμει της Σύμβασης και έχει την 
ευθύνη για την επίβλεψη της εκτέλεσης της Σύμβασης από τον Ανάδοχο και την 
παραλαβή των Παραδοτέων του Έργου.  

Ημέρα  

Ημερολογιακή ημέρα εκτός αν ρητά αναφέρεται αλλιώς. Οι επικεφαλίδες, οι τίτλοι, οι 
υπότιτλοι και ο πίνακας περιεχομένων τίθενται για διευκόλυνση της ανάγνωσης και δε 
λαμβάνονται υπόψη για την ερμηνεία της Διακήρυξης.  

1.3 Νομικό Πλαίσιο και Γενικές Αρχές  

1.3.1 Ισχύουσα Νομοθεσία  

Ο Διαγωνισμός διέπεται από το ακόλουθο νομικό πλαίσιο:  
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1. τις διατάξεις του παρόντος  

2. τις διατάξεις του ΦΕΚ υπ’ αριθμ. 1930/Β/26-10-1999 «Κανονισμός αμοιβών, 
αποζημίωσης μελών και προέδρου, λοιπών δαπανών, γενικής διαχείρισης πόρων, 
προμηθειών και ανάθεσης εκτέλεσης εργασιών κάθε είδους της Οικονομικής και 
Κοινωνικής Επιτροπής»,  

3. τις διατάξεις του Π.Δ. 185/95 (ΦΕΚ 145/Α/4.7.1996) «Εξαίρεση φορέα από τις 
διατάξεις του Ν.2286/1995»,  

4. τις διατάξεις του 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 
Α/64)» σε συνδυασμό με τη διάταξη του Άρθρου 25 του Ν. 3614/2007 «Εθνικό 
Στρατηγικό Πλαίσιο Ανάπτυξης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

5. τις διατάξεις του Ν.2362/95 (ΦΕΚ Α΄295) «Περί Δημόσιου λογιστικού, ελέγχου των 
δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.  

6. τις διατάξεις του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013» (ΦΕΚ Α/267/), όπως 
τροποποιήθηκε με το Ν. 3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της 
αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 
2007-2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ /A/53) και ισχύει.  

7. τις διατάξεις του Π.Δ 118/07 (ΦΕΚ Α΄150) «Κανονισμός Προμηθειών του 
Δημοσίου» συμπληρωματικά και κατά το μέρος, που δεν προσκρούουν σε ρητό 
όρο της παρούσας. 

8. του Π.Δ. 346/1998, άρθρο 35 - παράγραφος 1 και άρθρο 36 (προσαρμογή της 
Ελληνικής Νομοθεσίας στην Κ.Ο. 92/50). 

9. του Π.Δ. 82/96, «Ονομαστικοποίηση των Μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιριών 
που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των 
νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα» 

10.  του κανονισμού ΕΚ 1159/2000 «Για τις δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας 
που πρέπει να αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη σχετικά με τις παρεμβάσεις των 
διαρθρωτικών ταμείων», καθώς και αναφοράς της κοινοτικής και κρατικής 
συμμετοχής σε οποιαδήποτε δημοσίευση ή δια των μέσων μαζικής επικοινωνίας 
δημοσιότητα της πράξης (Κανονισμός 1260/99 άρθρο 46). 
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11. της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με τον 
κανονισμό (ΕΚ) 2083/2005 και τον κανονισμό (ΕΚ) 1422/2007. 

12. τις διατάξεις του Ν. 3886/10 (ΦΕΚ Α 173 ) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη 
δημόσιων συμβάσεων - Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 
89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 
92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως 
τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)» . 

13. τις διατάξεις του Ν. 2472/97 για «την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  

14. τις διατάξεις του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α’ 68/20.3.2007), «Καταχώρηση 
δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και 
άλλες διατάξεις», 

15. Της Απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής C/2007/5534/12-11-2007 σχετικά με 
την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού» 

16. Τη με αρ. πρωτ. 1.1869/οικ.6.401/07-02-2011 πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας 
Διαχείρισης του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» για την υποβολή 
προτάσεων πράξεων σχετικά με την ενθάρρυνση της ενεργού συμμετοχής του 
εργατικού δυναμικού μεγαλύτερης ηλικίας (ενεργός γήρανση), στο πλαίσιο των 
Αξόνων Προτεραιότητας του Ε.Π.: 04 «Ενίσχυση της Προσαρμοστικότητας του 
Ανθρώπινου Δυναμικού και των Επιχειρήσεων στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης», 05 
«Ενίσχυση της Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού και των 
Επιχειρήσεων στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου» και 06 ««Ενίσχυση της 
Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού και των Επιχειρήσεων στις 2 
περιφέρειες σταδιακής εισόδου» και της Θεματικής Προτεραιότητας «67: Μέτρα για 
την ενθάρρυνση της ενεργού συμμετοχής του γηράσκοντος εργατικού δυναμικού 
και παράταση του επαγγελματικού βίου», 

17. της με αριθμ. Πρωτ1.5721/6.1034-15.05.2011 απόφασης της Ειδικής Υπηρεσίας 
Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού», με την οποία εντάσσεται στο Θεματικό Άξονα 2 «Ενίσχυση της 
Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού και των Επιχειρήσεων» (Άξονες 
Προτεραιότητας 4, 5, 6) του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» το έργο με 
τίτλο ««Ανάπτυξη Εξειδικευμένων Καινοτόμων Πολιτικών και Πρακτικών 
Διοίκησης Επιχειρήσεων, Ενδυνάμωσης του Κοινωνικού Διαλόγου και 
Υποστήριξης των Κοινωνικών Εταίρων με Στόχο τις Καινοτόμες Προτάσεις 
Πολίτικης για το Ζήτημα της Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης στην 
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Ελλάδα»» με κωδικό πράξης 339881, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθμ. 
πρωτ. 1.17972/6.389819.12.2011 Απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»,  

18. της με αριθμ. 648/30-10-13 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής της 
Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής Ελλάδας, που αφορά στην έγκριση 
διενέργειας διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Ενδυνάμωση του 
Κοινωνικού Διαλόγου με την ανάπτυξη δράσεων συμβουλευτικής και εκπαίδευσης 
σε στελέχη των φορέων των κλαδικών κοινωνικών εταίρων που 
δραστηριοποιούνται στο σύνολο της χώρας», στα πλαίσια του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του ΕΣΠΑ.  

1.3.2 Ενστάσεις – Προσφυγές  

Οι Προσφέροντες δικαιούνται να υποβάλουν ένσταση:  

α. κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού  

β. κατά της συμμετοχής υποψηφίου στο διαγωνισμό  

γ.κατά της νομιμότητας διενέργειας του διαγωνισμού.  

δ. κατά της κατακυρωτικής απόφασης  

Οι ανωτέρω ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στο αρμόδιο για τη διενέργεια του 
διαγωνισμού όργανο του φορέα, όπως ορίζεται στο άρθρο 15 του Π.Δ. 118/2007 και 
στον Ν. 2522/1997.  

1.3.3 Γενικές Αρχές  

Η συμμετοχή στον προκηρυσσόμενο με την παρούσα διαγωνισμό είναι ανοικτή, επί 
ίσοις όροις, σε όσους πληρούν τις νομικές, οικονομικές και τεχνικές προϋποθέσεις που 
προβλέπονται στη Διακήρυξη και διαθέτουν την απαιτούμενη επαγγελματική επάρκεια 
και εμπειρία.  

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές οι Προσφορές που είναι σύμφωνες με όλους τους 
όρους, τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές της Διακήρυξης.  

Προσφορές που, κατά την κρίση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του 
Διαγωνισμού, είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή περιέχουν όρους αντίθετους 
προς τη Διακήρυξη ή/ και αιρέσεις, χαρακτηρίζονται ως μη αποδεκτές και 
απορρίπτονται.  

Τα έγγραφα της Προσφοράς και της Σύμβασης καθώς και όλη η σχετική αλληλογραφία 
που είναι δυνατό να απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, με την εξαίρεση των 
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περιπτώσεων που ρητά επιτρέπεται άλλως από την παρούσα, συντάσσονται στην 
ελληνική γλώσσα.  

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται με ευθύνη του υποψηφίου, ο οποίος εξ αυτού του 
λόγου δεν αντλεί δικαίωμα αποζημίωσης. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται 
πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους του υποψηφίου των όρων της παρούσας.  

Η Αναθέτουσα Αρχή δεν 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 χωρίς καμιά υποχρέωση για 
καταβολή αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους υποψηφίους.  

Οι υποψήφιοι δεν δικαιούνται αποζημίωση για δαπάνες σχετικές με τη σύνταξη και 
υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα, π.χ. Φακέλων Προσφοράς 
κλπ.  

Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται, εφόσον το επιθυμεί, να κάνει ενδεικτικούς 
ελέγχους επαλήθευσης των στοιχείων που θα υποβληθούν από τους υποψηφίους.  

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 λαμβάνεται από την 
Αναθέτουσα Αρχή ανεξάρτητα από το στάδιο στο οποίο βρίσκεται ο διαγωνισμός.  

1.4 Παραλαβή Διακήρυξης – Παροχή Διευκρινίσεων  

Η διάθεση των τευχών του διαγωνισμού γίνεται από την Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή Ελλάδας που εδρεύει στη διεύθυνση Αμβροσίου Φραντζή 9, Τ.Κ. 11743, 
Αθήνα, εργάσιμες μέρες και ώρες 09:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. Για την παραλαβή της 
διακήρυξης δεν προβλέπεται κόστος.  

Οι παραλαμβάνοντες τη διακήρυξη, οφείλουν να προσκομίσουν τα πλήρη στοιχεία του 
ενδιαφερομένου (επωνυμία, επάγγελμα, διεύθυνση, τηλέφωνο, αριθμό 
τυλεομοιοτυπικής συσκευής (fax), e-mail, ΑΦΜ, ΔΟΥ). Για τυχόν ελλείψεις στην 
προσκόμιση των παραπάνω στοιχείων, την ευθύνη φέρει ο ενδιαφερόμενος 
υποψήφιος.  

Οι παραλήπτες της διακήρυξης υποχρεούνται μέσα σε τρεις (3) 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 έγγραφα στην Αναθέτουσα Αρχή ζητώντας 
νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού με το 
αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου αυτής θα 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
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Η παραλαβή της διακήρυξης πραγματοποιείται με ευθύνη κάθε υποψηφίου είτε 
αυτοπροσώπως είτε με ταχυμεταφορέα (courier). Στην περίπτωση παραλαβής της 
διακήρυξης μέσω ταχυμεταφορέα (courier), η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καμία 
απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοση της διακήρυξης.  

Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές 
συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού μέχρι και 
οκτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής της προθεσμίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 
15 παρ. 2 περ. α του παρόντος, αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ημέρες προ 
της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από 
τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές οι ως άνω συμπληρωματικές πληροφορίες, αυτές 
δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ημερών πριν από την ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωμα ένστασης δυνάμει του άρθρου 15 
παρ.2 περ. α του παρόντος ΠΔ 118/2007. (εδ.γ, παρ.1 του αρ.10 ΠΔ 118/2007) 

Στην επικοινωνία των μερών του διαγωνισμού για την παροχή διευκρινήσεων θα 
εφαρμόζονται οι κανόνες του άρθρου 36 του Π.Δ. 60/2007 (άρθρο 42 Οδηγίας 
2004/18/ΕΚ).  

Οι συμπληρωματικές πληροφορίες και όσα σχετικά έγγραφα κριθούν απαραίτητα, 
καθώς και οι τυχόν διευκρινίσεις επί της διακήρυξης, θα αποστέλλονται από την 
Αναθέτουσα Αρχή σε όλους όσους παρέλαβαν το έντυπο τεύχος της διακήρυξης.  

Κατά τη διαδικασία παροχής διευκρινίσεων σε ερωτήματα των υποψήφιων Αναδόχων 
θα τηρηθεί, εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής, η αρχή της ίσης μεταχείρισης και της 
μη ουσιώδους τροποποίησης των όρων της Διακήρυξης.  

1.5 Χρόνος – Τόπος Διενέργειας  

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στον δεύτερο όροφο του κτιρίου της Αναθέτουσας 
Αρχής, στη διεύθυνση Αμβροσίου Φραντζή 9, Τ.Κ. 11 743, Αθήνα, την Παρασκευή 20 
Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 13:30.  
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ΑΡΘΡΟ 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  

Το δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό παρέχεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, 
ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που είναι 
εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στα κράτη – μέλη της 
Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ή στα κράτη – μέλη που έχουν 
κυρώσει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ 139/Α), υπό τον 
όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει 
ευρωπαϊκές συμφωνίες με την ΕΕ. Δικαιούμενοι συμμετοχής είναι επίσης τα νομικά 
πρόσωπα που έχουν συσταθεί με την νομοθεσία κράτους – μέλους της ΕΕ ή του ΕΟΧ 
ή κράτους – μέλους που έχει υπογράψει την ΣΔΣ ή τρίτης χώρας που έχει συνάψει 
ευρωπαϊκή συμφωνία με την ΕΕ και έχουν την κεντρική του διοίκηση ή την κύρια 
εγκατάστασή τους ή την έδρα του στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω χωρών.  

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα πρέπει απαραιτήτως σύμφωνα με το καταστατικό 
σύστασής τους, έχουν ως σκοπό τον σχεδιασμό ή/και οργάνωση ή/και υλοποίηση 
δράσεων κατάρτισης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης εργαζομένων καθώς και τη 
δυνατότητα εκτέλεσης αυτών των προγραμμάτων. 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα πρέπει απαραιτήτως να πληρούν, τις ελάχιστες 
προϋποθέσεις συμμετοχής που αναφέρονται στο άρθρο 2.3 - « Προϋποθέσεις 
Συμμετοχής – Κριτήρια Επαγγελματικής Ικανότητας Και Οικονομικής / 
Χρηματοοικονομικής Επάρκειας» της παρούσης.  

Η κάλυψη των ελαχίστων προϋποθέσεων συμμετοχής θα τεκμηριώνεται από τους 
συμμετέχοντες με την κατάθεση των σχετικών στοιχείων και δικαιολογητικών τα οποία 
αναφέρονται στο άρθρο 2.4 της παρούσης. 

Οι ενώσεις ή κοινοπραξίες οικονομικών φορέων μπορούν να υποβάλουν προσφορά ή 
να εμφανίζονται ως υποψήφιοι. Οι ενώσεις ή κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να 
περιβληθούν με ορισμένη νομική μορφή για την υποβολή της Προσφοράς τους. Η 
επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία είναι δυνατόν να υποχρεωθεί από την Αναθέτουσα 
Αρχή να περιβληθεί σε συγκεκριμένη νομική μορφή, εάν της ανατεθεί η σύμβαση, στο 
μέτρο που η περιβολή αυτής της νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση 
της σύμβασης.  

Με την υποβολή της Προσφοράς κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας ευθύνεται 
αλληλέγγυα και εις ολόκληρο έναντι της Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση 
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κατακύρωσης του Έργου στην Ένωση / Κοινοπραξία, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι 
πλήρους εκτέλεσης της Σύμβασης. 

Σε περίπτωση που, εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, 
Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της 
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, ενώ στην περίπτωση που το Μέλος αυτό είναι εκείνο στο οποίο 
στηρίχτηκε η Ένωση / Κοινοπραξία για να ικανοποιήσει τις ελάχιστες προϋποθέσεις 
συμμετοχής που αναφέρονται στο άρθρο 2.3-« Προϋποθέσεις Συμμετοχής – Κριτήρια 
Επαγγελματικής Ικανότητας Και Οικονομικής / Χρηματοοικονομικής Επάρκειας» της 
παρούσης, τότε η αντικατάσταση είναι υποχρεωτική και το νέο Μέλος θα πρέπει να 
καλύπτει τουλάχιστον τις ίδιες προϋποθέσεις, με το Μέλος, που αποχωρεί. Η 
αντικατάσταση πρέπει να εγκριθεί με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. 

2.2 Αποκλεισμός Υποψηφίων – Λόγοι   

Από το διαγωνισμό αποκλείονται:  

1) Όσοι διατηρούν με την Αναθέτουσα αρχή σχέση εργοδότη/υπαλλήλου ή σχέση 
μητρικής/θυγατρικής εταιρείας, σχέση εταίρου/μέλους ή σχέση 
εταιρείας/αντιπροσώπου και 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». Ειδικότερα, αποκλείονται από το 
Διαγωνισμό υποψήφιοι, όταν έχει εκδοθεί σε βάρος του νομίμου εκπροσώπου τους 
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.  
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 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.  

 Καταδίκη με δικαστική απόφαση για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική τους 
διαγωγή  

2) Υποψήφιοι, που 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) Υποψήφιοι, 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) Υποψήφιοι, που 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.  

5) Υποψήφιοι, που δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην 
καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφαλίσεως (κύριας και επικουρικής) 
σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης τους όσο και του Ελληνικού 
Δικαίου.  

6) Υποψήφιοι, που 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.  

7) Υποψήφιοι, που είναι ένοχοι ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών 
που απαιτούνται σύμφωνα με την παρούσα Διακήρυξη ή όσοι δεν έχουν παράσχει 
τις πληροφορίες  αυτές.  

8) Υποψήφιοι, που έχουν αποκλειστεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου με αμετάκλητη 
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. Αν η ποινή του αποκλεισμού επιβλήθηκε για 
ορισμένο χρόνο το στοιχείο αυτό λαμβάνεται υπόψη για την απόρριψη της 
προσφοράς μόνο για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.   

9) Υποψήφιοι, για τους οποίους συντρέχει οποιοσδήποτε άλλος λόγος απόρριψης 
προσφοράς οριζόμενος στην παρούσα Διακήρυξη.  

10) Υποψήφιοι, που εμπίπτουν στους λόγους αποκλεισμού του Ν. 3310/2005, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, και, ειδικότερα, δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του 
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άρθρου 8 αυτού, και εμπίπτουν στα ασυμβίβαστα και τις απαγορεύσεις του άρθρου 
3 του ιδίου νόμου.  

11) Οι υποψήφιοι, που δεν θα υποβάλλουν εμπροθέσμως και προσηκόντως, τα 
έγγραφα που αναφέρονται στο παρακάτω άρθρα με τις διατυπώσεις που ορίζονται 
σε αυτά  

12) Οι ενώσεις προσώπων ή κοινοπραξίες, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις 
προϋποθέσεις αποκλεισμού της παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον 
μέλος της. 

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.   

2.3 Προϋποθέσεις Συμμετοχής – Κριτήρια Επαγγελματικής 
Ικανότητας Και Οικονομικής / Χρηματοοικονομικής Επάρκειας 

Ο υποψήφιος για την παραδεκτή συμμετοχή του πρέπει να πληροί τα παρακάτω 
κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας και οικονομικής /χρηματοοικονομικής επάρκειας, 
άλλως η προσφορά του απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ειδικότερα:  

1. Ο υποψήφιος πρέπει να έχει ολοκληρώσει, τουλάχιστον μία (1) δράση που 
σχετίζεται με την ενεργό γήρανση.  

Η απόδειξη της συνδρομής της προϋπόθεσης αυτής γίνεται κατά τα οριζόμενα στο 
άρθρο 2.4. Η έλλειψη της παραπάνω προϋπόθεσης καθιστά την προσφορά 
απαράδεκτη.  

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος είναι Ένωση / Κοινοπραξία το κριτήριο αυτό πρέπει 
να το πληροί ο συντονιστής της Ένωσης / Κοινοπραξίας. 

2. Ο υποψήφιος πρέπει να απασχολεί κατά την τελευταία τριετία (2010-2011-2012), 
δέκα τουλάχιστον άτομα ως μόνιμο προσωπικό με σχέση εξαρτημένης εργασίας 
πλήρους απασχόλησης. Στο παραπάνω προσωπικό δεν προσμετράται ο αριθμός 
εκπαιδευτών/καθηγητών. 
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Σε περίπτωση που ο υποψήφιος είναι Ένωση / Κοινοπραξία το κριτήριο αυτό πρέπει 
να το πληροί ο συντονιστής της Ένωσης / Κοινοπραξίας. 

3. Ο υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλη ομάδα έργου  που θα αναλάβει τη 
διοίκηση - υλοποίηση του έργου. 

2.4 Στοιχεία και Δικαιολογητικά Συμμετοχής  

Οι υποψήφιοι οφείλουν επί ποινή αποκλεισμού να υποβάλλουν μαζί με την 
προσφορά τους, στον φάκελο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» τα οριζόμενα, στις 
επόμενες παραγράφους I και II έγγραφα με το περιεχόμενο, που ορίζεται για κάθε ένα 
από αυτά. Η μη προσκόμιση ή η μη προσήκουσα προσκόμιση των παραπάνω 
επάγεται την απόρριψη της προσφοράς.  

Στην περίπτωση Ένωσης / Κοινοπραξίας, υποβάλλεται κοινή προσφορά η οποία 
υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλα τα Μέλη της, είτε από τον κοινό εκπρόσωπο 
της Ένωσης / Κοινοπραξίας. Εντός του φακέλου δικαιολογητικών θα πρέπει να 
περιέχεται: 

α. Συμφωνητικό μεταξύ των Μελών της Ένωσης / Κοινοπραξίας όπου: 

i. συστήνεται η Ένωση / Κοινοπραξία 

ii. αναγράφεται και οριοθετείται με σαφήνεια το ποσοστό συμμετοχής και το ειδικό 
μέρος του έργου που αναλαμβάνει κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας στο 
σύνολο της Προσφοράς 

iii. δηλώνεται ένα Μέλος ως επικεφαλής για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των 
Μελών της Ένωσης / Κοινοπραξίας 

iv. ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης / Κοινοπραξίας και των Μελών της για τη 
συμμετοχή της στο Διαγωνισμό και την εκπροσώπηση της Ένωσης / Κοινοπραξίας και 
των Μελών της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής. 

v. ορίζεται αντίκλητος της Ένωσης / Κοινοπραξίας, δηλαδή πρόσωπο υπεύθυνο για τις 
ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με τον Προσφέροντα. 

β. Πράξη του αρμόδιου οργάνου κάθε Μέλους της Ένωσης / Κοινοπραξίας από το 
οποίο να προκύπτει η έγκριση του για τη συμμετοχή του Μέλους στην Ένωση/ 
Κοινοπραξία και στο Διαγωνισμό. 
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I. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ   

Εγγύηση Συμμετοχής  
Οι Προσφέροντες οφείλουν με ποινή αποκλεισμού, μαζί με την προσφορά, να 
καταθέσουν Εγγύηση Συμμετοχής τους στο διαγωνισμό, της οποίας το ποσό θα 
πρέπει να καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης του Έργου για 
το οποίο γίνεται η προσφορά, δηλαδή ποσό τριάντα δύο χιλιάδες και τριακόσια 
εβδομήντα πέντε Ευρώ (32.375,00 €).  

Η Εγγύηση Συμμετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον ένα (1) μήνα μετά τη λήξη 
του χρόνου ισχύος της Προσφοράς.  

Η Εγγύηση Συμμετοχής επιστρέφεται στον Ανάδοχο με την κατάθεση της Εγγύησης 
Καλής Εκτέλεσης όπως προβλέπεται στην παρούσα, ενώ στους λοιπούς 
Προσφέροντες μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης 
της Κατακύρωσης.  

Η Εγγύηση Συμμετοχής εκδίδεται 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) ή νομικά πρόσωπα ή 
συμπράξεις που έχουν υπογράψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την ΕΕ ή σε τρίτες χώρες 
που έχουν υπογράψει τη 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. Εγγυήσεις που εκδίδονται σε 
άλλο κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην 
Ελληνική γλώσσα.  

Η Εγγύηση Συμμετοχής πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα του 
Παραρτήματος Ι.  

Αίτηση συμμετοχής:  
Ο υποψήφιος πρέπει να καταθέσει αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό με την μορφή 
επιστολής προς την Αναθέτουσα Αρχή στην οποία αναφέρονται υποχρεωτικά τα πλήρη 
στοιχεία του. Η αίτηση υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του υποψηφίου. Στην 
αίτηση αναφέρονται υποχρεωτικά και τα πλήρη στοιχεία (όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, 
αριθμός τηλεφώνου, αριθμός fax, e-mail κλπ.) του αντίκλητου, που ορίζει ο υποψήφιος.  

Υπεύθυνη δήλωση  
Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου στην οποία αναφέρεται ο παρόν διαγωνισμός και 
δηλώνεται:  

α) ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του υποψηφίου οι αναφερόμενοι στο άρθρο 2.2,  
11 λόγοι αποκλεισμού μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς. Επιπλέον πρέπει 
να δηλώνεται ότι ο αναφερόμενος στην παρ. 1 του άρθρου 2.2 «Αποκλεισμός 
Υποψηφίου – Λόγοι» λόγος αποκλεισμού (καταδίκη με αμετάκλητη καταδικαστική 
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απόφαση για τα εκεί αναφερόμενα αδικήματα) δεν συντρέχει μέχρι την ημέρα 
υποβολής της προσφοράς στο πρόσωπο του νομίμου εκπροσώπου του υποψήφιου, ο 
οποίος πρέπει υποχρεωτικά να κατονομάζεται,  

β) ότι ο υποψήφιος συμμετέχει σε μία μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος 
διαγωνισμού  

γ) ότι ο υποψήφιος παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης σχετικό με 
οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση του 

δ) ότι ο υποψήφιος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά, 
που αναφέρονται στο άρθρο 2.5 «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης  του Έργου» της 
παρούσας υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου αυτού.  

ε) ότι ο υποψήφιος δεν αποτελεί εξωχώρια εταιρεία σύμφωνα με τα οριζόμενα στη 
διάταξη του άρθρου 4 παρ. 4 του Ν. 3310/2005, όπως συμπληρώθηκε με την 
παράγραφο 4 του άρθρου 4 του ν. 3414/2005.  

Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του υποψήφιου 
νομικού προσώπου ή από πρόσωπο εξουσιοδοτημένο ειδικά προς τούτο με 
συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Σε περίπτωση Ένωσης / Κοινοπραξίας η υπεύθυνη 
δήλωση υποβάλλεται για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας. 

Έγγραφα σύστασης και εκπροσώπησής 
Τα έγγραφα σύστασης και εκπροσώπησής του υποψήφιου νομικού προσώπου, όπως 
ισχύουν κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού, από τα οποία να 
προκύπτει η νόμιμη σύσταση και λειτουργία του υποψήφιου καθώς και τα πρόσωπα, 
που δεσμεύουν το νομικό πρόσωπο με την υπογραφή τους.  

Σε περίπτωση Ένωσης / Κοινοπραξίας τα έγγραφα σύστασης και εκπροσώπησής 
υποβάλλονται για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας 

ΙI. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ /ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ  

Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού μαζί με τα 
προαναφερόμενα υπό στοιχ. Ι και ΙΙ στον υποφάκελο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» και τα ακόλουθα δικαιολογητικά για την απόδειξη της επαγγελματικής 
τους ικανότητας και της οικονομικής /χρηματοοικονομικής επάρκειας, δηλαδή των 
προϋποθέσεων του άρθρου 2.3 :  

1. Για την απόδειξη της συνδρομής της προϋπόθεσης της παρ.1 του άρθρου 2.3:  

α. Συνοπτική περιγραφή της δράσης που σχετίζεται με την ενεργό γήρανση, σύμφωνα 
με το υπόδειγμα που ακολουθεί:  
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Α/ Α ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ 
ΑΡΧΗ / 
ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ 

ΤΙΤΛΟΣ 
ΕΡΓΟ Υ 

ΔΙΑΡΚΕΙ Α 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
ΕΡΓΟΥ (από 
μμ/εε έως 
μμ/εε) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ (σε 
ευρώ) 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ 
ΣΤΟ ΕΡΓΟ 

ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΕΝ 
ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ 
ΣΤΟΙΧΕΙΟ (είδος 
& ημ/νία έκδοσης) 

        

 

β)Σχετικά με τα Πιστοποιητικά/ βεβαιώσεις ολοκλήρωσης:  

Αν οι αποδέκτες των υπηρεσιών είναι φορείς του δημόσιου ή του ευρύτερου δημόσιου 
τομέα, η παροχή των παραπάνω υπηρεσιών αποδεικνύεται με σχετικές βεβαιώσεις ή 
πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής ή πιστοποιητικά τα οποία έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί 
από την αρμόδια αρχή.  

Αν ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, η παροχή θα αποδεικνύεται με βεβαίωση του 
παραλήπτη και, εάν τούτο δεν είναι δυνατό, με υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου και 
προσκόμιση σχετικής έγγραφης σύμβασης.  

Ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει τέλος, να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση της 
παραγράφου 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 για την αλήθεια των στοιχείων που 
αναφέρονται στον κατάλογο έργων, καθώς επίσης και δέσμευση για την προσήκουσα 
και έγκαιρη προσκόμιση κατά το στάδιο της κατακύρωσης, τυχόν προσθέτων στοιχείων  

2. Για την απόδειξη της συνδρομής της προϋπόθεσης της παρ.2 του άρθρου 2.3:  

Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις, που υπέβαλε ο υποψήφιος στο ΙΚΑ, με νόμιμα 
αποδεικτικά υποβολής, από την οποία προκύπτει ότι ο υποψήφιος απασχολεί 
τουλάχιστον δέκα άτομα ως μόνιμο προσωπικό με σχέση εξαρτημένης εργασίας 
πλήρους απασχόλησης κατά την τελευταία τριετία (για κάθε έτος χωριστά, 2010, 2011, 
2012). 

3. Για την απόδειξη της συνδρομής της προϋπόθεσης της παρ.3 του άρθρου 2.3:  

Ο υποψήφιος παρουσιάζει τα στελέχη της Ομάδας έργου όπως αυτή περιγράφεται 
στην τεχνική προσφορά του υποψηφίου. Για τον σκοπό αυτό συμπληρώνει τον 
ακόλουθο Πίνακα: 

Ονοματεπώνυμο Θέση στην Ομάδα Έργου Απασχόληση σε ανθρωπομήνες 
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Σύνολο  
 

Στην Προσφορά θα περιλαμβάνονται τα αναλυτικά βιογραφικά όλων των μελών της 
ομάδας έργου, στα οποία θα πρέπει να αποτυπώνεται σαφώς η συμμετοχή και ο 
ρόλος του μέλους σε αναλόγου φύσεως έργα. Ειδικότερα, για τον Υπεύθυνο έργου 
και τον Αναπληρωτή Υπεύθυνο έργου καθώς και τους Επιστημονικούς Υπευθύνους 
τομέων, απαιτείται η προσκόμιση τίτλων σπουδών (επικυρωμένα αντίγραφα) και 
βεβαιώσεων προϋπηρεσίας. 

Επισημαίνεται ότι τα στελέχη της Ομάδας Έργου που θα κατονομαστούν από τον 
υποψήφιο Ανάδοχο, οφείλουν να συμμετέχουν σε ένα μόνο υποψήφιο σχήμα και δε 
δύνανται σε καμία περίπτωση να εμφανίζονται και σε προσφορά άλλου 
υποψηφίου.  

Κάθε μέλος της Ομάδας Έργου του Προσφέροντος, ανεξαρτήτως εργασιακής 
σχέσης με τον υποψήφιο ανάδοχο, θα πρέπει να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση 
όπου θα δηλώνει ότι «έλαβε γνώση των όρων της προκήρυξης και δεσμεύεται για 
τη συνεργασία του με τον Προσφέροντα σε όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, 
ενώ σε περίπτωση αποχώρησής του οφείλει να ενημερώσει τον Προσφέροντα 30 
ημέρες νωρίτερα». Η κάθε υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να είναι επικυρωμένη για 
το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια Αρχή. Οι υπεύθυνες αυτές δηλώσεις 
συνοδεύουν τα αντίστοιχα βιογραφικά σημειώματα στον φάκελο των 
δικαιολογητικών. Η εμπειρία και οι τίτλοι σπουδών κάθε στελέχους της ομάδας 
έργου θα τεκμηριώνονται με την παράθεση αναλυτικού βιογραφικού σημειώματος, 
το οποίο ακολουθεί το υπόδειγμα του Παραρτήματος IV της παρούσας,  
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2.5 Δικαιολογητικά Κατακύρωσης  του Έργου 

1. Ο υποψήφιος, ο οποίος προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά και στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί το Έργο (εφεξής «υποψήφιος 
Ανάδοχος») πριν από την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης της Σύμβασης 
υποχρεούται να προσκομίσει, εντός προθεσμίας είκοσι ημερών από τη σχετική 
έγγραφη πρόσκλησή της Αναθέτουσας Αρχής, τα επί μέρους δικαιολογητικά και 
έγγραφα, που παρατίθενται παρακάτω σε σφραγισμένο φάκελο : 

 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/τος 60/2007, δηλαδή: 

 Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το Άρθρο 2 παράγραφος 1 της 
κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 Δωροδοκία, κατά το Άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 
1997(21) και στο Άρθρο3 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 

Αλλά και για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την 
άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη 
ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της 
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.  

(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, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική 
διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και, επίσης, ότι επίσης 
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ότι δεν έχουν κινηθεί εναντίον τους διαδικασίες κήρυξης πτώχευσης, εκκαθάρισης, 
αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή άλλης ανάλογης διαδικασίας.  

 (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. Το πιστοποιητικό θα 
πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία της ως άνω έγγραφης πρόσκλησης. Σε 
περίπτωση εγκατάστασής 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 επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του 
διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της 
επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Το πιστοποιητικό θα πρέπει να είναι σε 
ισχύ κατά την ημερομηνία της ως άνω έγγραφης πρόσκλησης. Για όσους ασκούν 
γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, απαιτείται σχετική βεβαίωση άσκησης 
επαγγέλματος, από αρμόδια αρχή του Δημοσίου ή του οικείου ΟΤΑ.  

Τα παραπάνω πιστοποιητικά συντάσσονται ή/και εκδίδονται με βάση την ισχύουσα 
νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένος ο υποψήφιος, από την οποία και 
εκδίδεται το σχετικό Πιστοποιητικό. 

(5) Υπεύθυνη Δήλωση, σύμφωνα με τις διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 
20977/2007, ότι δεν έχει εκδοθεί εις βάρος του καταδικαστική απόφαση κατά την έννοια 
του άρθρου 3 του Ν. 3310/2005, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 
3414/2005. 

Εφόσον τίθεται θέμα απαλλαγής του υποψήφιου Αναδόχου από την υποχρέωση 
έκδοσης των παραπάνω δικαιολογητικών πρέπει να προσκομίζεται το σχετικό 
απαλλακτικό έγγραφο (πχ. Πιστοποιητικό, διάταξη νόμου κλπ.) 

Β. Οι αλλοδαποί: (1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου 
αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής 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 (1) του εδ. α της παρ. 2 του 
παρόντος άρθρου. 

 (2) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της 
χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από 
τις καταστάσεις της περ. (2) του εδ. α ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και 
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ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της περ. (3) του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος 
άρθρου. 

 (3) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής 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. 

 

  

Γ. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά: (1) Τα παραπάνω δικαιολογητικά 
των περιπτώσεων των εδαφίων α και β της παρ. 2 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. 2, 
από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν του ν. 1892/1990 (A ́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 υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για 
αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). 

 (3) Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν 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 δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το 
οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη 
δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. α της 
παρ. 2 του παρόντος άρθρου. 

 (4) Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της 
εκκαθάρισης εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, 
στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο 
διαγωνισμό A.E., 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. της περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 2 του 
παρόντος, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης 
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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 
περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου.  

(2) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος 
άρθρου, εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και της περίπτωσης (2) του 
εδ. β της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς 
συνεταιρισμούς, αντίστοιχα, και της περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 2 του παρόντος 
άρθρου.  

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

Ε. Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά: Τα παραπάνω 
κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην Ένωση. 

2. Εάν σε κάποια Χώρα, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, βεβαιώνεται από 

οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή 
δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, 
δύναται να αντικατασταθούν αυτά ως εξής:  

− Εφόσον πρόκειται για διαγωνισμό με προϋπολογισθείσα αξία ίση ή ανώτερη των 
προβλεπομένων ορίων της περ. ε της παρ. 2 του άρθρου 4 ΠΔ 118/2007, από ένορκη 
βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή του δικαιολογητικού 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 
και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. 
Εάν στη χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να 
αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής 
ή συμβολαιογράφου της χώρας, στην οποία είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής. 
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− Εφόσον πρόκειται για διαγωνισμό με προϋπολογισθείσα αξία κατώτερη των 
προβλεπομένων ορίων της περ. ε της παρ. 2 του άρθρου 4 ΠΔ 118/2007, από 
υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης. Στην κατά τα άνω ένορκη 
βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν 
εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο 
πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. 

3. Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών της παρ. 1 ΠΔ 
118/2007 συνιστά λόγο αποκλεισμού του προμηθευτή από τον διαγωνισμό. Τότε η 
κατακύρωση γίνεται στον υποψήφιο 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, η κατακύρωση γίνεται στον υποψήφιο 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 περιπτώσεις αυτές όταν ο υποψήφιος υποβάλλει ψευδείς ή ανακριβείς 
υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 2.4 της παρούσας ή ο υπόχρεος προς τούτο 
υποψήφιος δεν προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της 
κατακύρωσης ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παρ.1 ΠΔ 
118/2007 καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής με σχετική απόφασή της η εγγύηση 
συμμετοχής του. 

5. Η απαρίθμηση των δικαιολογητικών τα οποία μπορούν να ζητηθούν, σύμφωνα με το 
παρόν άρθρο είναι περιοριστική. Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού μπορεί να 
ζητήσει τη συμπλήρωση ή διευκρίνιση προσκομισθέντων ήδη πιστοποιητικών και 
εγγράφων, που αναφέρονται στα άρθρα 2.4 και 2.5 της παρούσας, και οι υποψήφιοι 
υποχρεούνται να την πραγματοποιήσουν μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την 
ημερομηνία που θα τους ζητηθεί εγγράφως. Σε περίπτωση που τα παραπάνω δεν 
πραγματοποιηθούν μέσα στην προαναφερόμενη προθεσμία, στην περίπτωση του 
άρθρου 2.4 η Προσφορά θα απορρίπτεται και στην περίπτωση του άρθρου 2.5 θα 
επέρχονται οι συνέπειες που ορίζονται στις παρ.3 και 4 ΠΔ 118/2007. (Αρ.6 παρ.2,3,4 
και 5 ΠΔ 118/2007) 
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ΑΡΘΡΟ 3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

3.1 Τρόπος Υποβολής   

Η προσφορά πρέπει να κατατεθεί από τους εκπροσώπους των διαγωνιζόμενων επί 
αποδείξει, μέχρι την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 12:00 στο Πρωτόκολλο 
της Αναθέτουσας Αρχής, Αμβροσίου Φραντζή 9, 11743 Αθήνα υπό τη μορφή ΕΝΟΣ 
ΕΝΙΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ή ΕΝΙΑΙΟΥ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΟΣ. Εκτός 
φακέλου οι προσφορές θα συνοδεύονται κατά την υποβολή τους και από 
Διαβιβαστικό έγγραφο (έγγραφο υποβολής προσφοράς) για την πρωτοκόλλησή τους. 

 Οι προσφορές, σε όλες τις περιπτώσεις, πρέπει να υποβάλλονται εντός καλά 
σφραγισμένου φακέλου, όπως αναφέρεται παραπάνω. Δεν πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι οποίοι είναι δυνατόν να αποσφραγισθούν 
και να επανασφραγισθούν χωρίς να αφήσουν ίχνη. 

Ο φάκελος της Προσφοράς πρέπει απαραίτητα να φέρει τις εξής ενδείξεις:  

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

«Ενδυνάμωση του Κοινωνικού Διαλόγου με την ανάπτυξη δράσεων συμβουλευτικής 
και εκπαίδευσης σε στελέχη των φορέων των κλαδικών κοινωνικών εταίρων που 

δραστηριοποιούνται στο σύνολο της χώρας» 

Αριθμός Διακήρυξης : 2100.00.002/7183 / 8-11-2013 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Οικονομική & Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδας 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 20/12/2013 

«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο» 

Στα στοιχεία του αποστολέα (υποψηφίου) περιλαμβάνονται η πλήρης επωνυμία, η 
ταχυδρομική διεύθυνση, το τηλέφωνο, ο αριθμός φαξ και η διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου.  

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν σε δύο (2) αντίτυπα που θα τεθούν μέσα στον 
αντίστοιχο υποφάκελο τη; προσφοράς, ο οποίος πρέπει να είναι σφραγισμένος, 
σύμφωνα με όσα περιγράφονται στο άρθρο 3.2 της παρούσας. Σε ένα από τα δύο αυτά 
αντίτυπα θα γράφεται η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και θα μονογράφεται από τον νόμιμο 
εκπρόσωπο του προσφέροντα και αυτό θα είναι το επικρατέστερο του άλλου αντιτύπου 
σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ τους. Στην περίπτωση Ένωσης / Κοινοπραξίας, 
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υποβάλλεται κοινή προσφορά η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλα τα 
Μέλη της, είτε από τον κοινό εκπρόσωπο της Ένωσης / Κοινοπραξίας 

Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή με οποιοδήποτε 
τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα 
περιέρχονται στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής μέχρι την προθεσμία 
υποβολής του φακέλου προσφοράς (Παρασκευή 20/12/2013, ώρα 12:00 πμ). Οι 
προσφορές αυτές θα παραληφθούν, μόνο αν πρωτοκολληθούν μέχρι την ως άνω 
ημέρα και λήξη της προθεσμίας υποβολής τους.  

Προσοχή – η ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου δε λαμβάνεται υπόψη.  

Εκπρόθεσμες προσφορές δεν θα παραλαμβάνονται, ή εφόσον παραληφθούν, θα 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν θα αποσφραγίζονται.  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην έδρα της ΟΚΕ, στην Αθήνα, στις 20/12/2012 και ώρα 
13:30 ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του 
Διαγωνισμού, η οποία θα συνεδριάσει στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής.  

3.2 Περιεχόμενα Φακέλου Προσφοράς  

Ο φάκελος της Προσφοράς (Κύριος φάκελος) θα πρέπει υποχρεωτικά και επί ποινή 
αποκλεισμού να περιέχει:  

1. Έναν σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα φέρει πλέον των ενδείξεων που 
αναφέρονται ανωτέρω και την εξής: «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ». Ο 
φάκελος αυτός θα περιέχει τα Δικαιολογητικά σε δύο (2) αντίγραφα. Από τα 
αντίγραφα αυτά το ένα θα φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» στο εξώφυλλο και το 
άλλο θα φέρει την ένδειξη «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ» στο εξώφυλλο. Ο φάκελος αυτός θα 
περιέχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στο Μέρος ΙΙ της παρούσας, ενώ κάθε σελίδα του πρωτοτύπου θα 
πρέπει να είναι μονογραμμένη.  

2. Έναν σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα φέρει πλέον των ενδείξεων που 
αναφέρονται ανωτέρω και την εξής: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Ο φάκελος αυτός 
θα περιέχει την Τεχνική Προσφορά σε δύο (2) αντίγραφα. Από τα αντίγραφα αυτά 
το ένα θα φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» στο εξώφυλλο και στο εσωτερικό σε 
κάθε σελίδα, ενώ το άλλο θα φέρει την ένδειξη «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ» μόνο στο εξώφυλλο. 
Τα πρωτότυπα δε, θα πρέπει να είναι αριθμημένα και μονογραμμένα κατά σελίδα 
από το νόμιμο εκπρόσωπο και αυτά θα είναι τα επικρατέστερα του άλλου 
αντιτύπου, σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ τους. Ο φάκελος αυτός θα περιέχει και 
ένα (1) ηλεκτρονικό αντίγραφο (CD) της Τεχνικής Προσφοράς.  
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3. Έναν σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα φέρει πλέον των ενδείξεων που 
αναφέρονται στην ανωτέρω και την εξής: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Ο 
φάκελος αυτός θα πρέπει να περιέχει δύο (2) αντίγραφα της Οικονομικής 
Προσφοράς. Από τα αντίγραφα αυτά το ένα θα φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» 
και στο εξώφυλλο και εσωτερικά σε κάθε σελίδα και το άλλο θα φέρει την ένδειξη 
«ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ» μόνο στο εξώφυλλο. Τα πρωτότυπα θα πρέπει να είναι 
μονογραμμένα κατά σελίδα από το νόμιμο εκπρόσωπο και αυτά θα είναι τα 
επικρατέστερα των άλλων αντιτύπων, σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ τους. Οι 
οικονομικές προσφορές των διαγωνιζόμενων πρέπει να είναι εκφρασμένες σε 
ΕΥΡΩ (€) και να περιλαμβάνουν το συνολικό ποσό σε ΕΥΡΩ (€), ολογράφως και 
αριθμητικά. Θεωρείται ως προσφορά το αναφερθέν ποσό ολογράφως, έναντι του 
οποίου διατίθεται να εκτελέσει ο υποψήφιος ανάδοχος το Έργο, 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  

3.2.1 Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς 

Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς διαιρείται στις παρακάτω ενότητες, το 
περιεχόμενο των οποίων περιγράφεται στην συνέχεια:  

ΕΝΟΤΗΤΑ 1. Προσέγγιση και μεθοδολογία υλοποίησης του Έργου  

ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Οργάνωση και απασχόληση της Ομάδας Έργου  

ΕΝΟΤΗΤΑ 1. Προσέγγιση και μεθοδολογία υλοποίησης του Έργου  
Η ενότητα  «Προσέγγιση και μεθοδολογία υλοποίησης του Έργου» περιλαμβάνει τα 
ακόλουθα στοιχεία:  

1) Περιγραφή των απαιτήσεων και των στόχων του έργου και του τρόπου 
ενσωμάτωσή τους στην τεχνική προσφορά καθώς και των αναμενόμενων 
αποτελεσμάτων, από την ανάπτυξη των δράσεων της τεχνικής προσφοράς. 
Παρουσιάζεται ο βαθμός αντίληψης για τους στόχους και το αντικείμενο του έργου 
και η κατανόηση και κάλυψη των απαιτήσεων της παρούσας προκήρυξης. Θα 
αξιολογηθούν θετικά επιμέρους στοιχεία που διαφοροποιούν προς το καλύτερο την 
προσφορά του υποψήφιου αναδόχου και αναδεικνύουν την ικανότητα 
αποτελεσματικής ανταπόκρισης στις απαιτήσεις του έργου όπως: 

 Στοιχεία που αποδεικνύουν την ολοκληρωμένη αντίληψη για τους στόχους, το 
αντικείμενο και το περιβάλλον του έργου καθώς και ο βαθμός εξοικείωσης με 
θέματα μεθόδων διαχείρισης της ενεργού γήρανσης και ειδικότερα εφαρμογής 
υποστηρικτικών μηχανισμών (σύστημα συμβουλευτικής, σώματος μεντόρων, 
πρότυπου εκπαιδευτικού υλικού) για την ομάδα-στόχο. 

 Εισαγωγή τεχνογνωσίας του αναδόχου σε θέματα ανάλυσης, μελέτης και 
διαχείρισης της ενεργού γήρανσης. 
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 Αναφορά σε κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας και προϋποθέσεις επιτυχούς 
ολοκλήρωσης του έργου 

 Καταγραφή πιθανών προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν κατά τη 
διεξαγωγή συγκεκριμένων εργασιών και τρόποι αντιμετώπισης τους. 

2) Η περιγραφή της προτεινόμενης μεθοδολογίας της οργάνωσης και των εργαλείων, 
που θα εφαρμοστούν για την υλοποίηση του έργου. Θα αξιολογηθούν θετικά 
επιμέρους στοιχεία που διαφοροποιούν προς το καλύτερο την προσφορά του 
υποψήφιου αναδόχου και αναδεικνύουν την αποτελεσματικότητα της 
προτεινόμενης μεθοδολογίας: 

 Περιγραφή της προτεινόμενης μεθοδολογίας κινητοποίησης των κοινωνικών 
φορέων και ενεργοποίησης των ωφελουμένων, σε συνδυασμό με την επίτευξη 
της μέγιστης δυνατής γεωγραφικής και πληθυσμιακής αντιπροσωπευτικότητας 
εργαζομένων, εργοδοτών και αυτοαπασχολουμένων των επιλεγμένων κλάδων. 

3) Η περιγραφή της εκπαιδευτικής μεθοδολογίας, του περιεχομένου και της δομής των 
εκπαιδευτικών εργαστηριών (εργαστηριακών σεμιναρίων). Θα αξιολογηθούν θετικά 
επιμέρους στοιχεία που διαφοροποιούν προς το καλύτερο την προσφορά του 
υποψήφιου αναδόχου και αναδεικνύουν την αποτελεσματικότητα της 
προτεινόμενης μεθοδολογίας: 

 Περιγραφή της προτεινόμενης μεθοδολογίας διοργάνωσης εκπαιδευτικών 
εργαστηριών (εργαστηριακών σεμιναρίων), τόσο σε μεμονωμένο επίπεδο 
δράσης όσο και σε συνολικό επίπεδο. 

 Συγκεκριμένες προτάσεις για την ενσωμάτωση της διαδικασίας προσδιορισμού 
των εκπαιδευτικών αναγκών, την γεωγραφική και κλαδική διασπορά των υπό 
υλοποίηση σεμιναρίων.  

 Εισαγωγή τεχνογνωσίας του αναδόχου από τη διεθνή εμπειρία σε θέματα που 
άπτονται των ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων για τη ενεργό γήρανση και σε 
θέματα ανάπτυξης ομάδων εργασίας, καθώς και εφαρμογής βιωματικών 
μεθόδων, όπως role playing, brainstorming, benchmarking κ.λ.π.. 

4) Η ανάλυση και η εξειδίκευση των εργασιών ανά φάση και ο 
χρονοπρογραμματισμός υπηρεσιών και παραδοτέων. Θα αξιολογηθούν θετικά 
επιμέρους σημεία όπως: 

 Ο τρόπος οργάνωσης και το περιεχόμενο των παραδοτέων σε σχέση με  τις 
αντίστοιχες φάσεις ανάπτυξης του έργου  

 Η χρονική εκτίμηση των χρονικών και διαδικαστικών αλληλουχιών μεταξύ των 
επιμέρους εργασιών. 
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 Η δυνατότητα άμεσης αναπροσαρμογής του χρονοπρογραμματισμού των 
ενεργειών με βάση την πορεία υλοποίησης. 

 Η διασφάλιση της αναγκαίας και επιτυχούς συμμετοχής των ωφελουμένων στα 
εκπαιδευτικά εργαστήρια (εργαστηριακά σεμινάρια)της δράσης 

5) Περιγραφή του εκπαιδευτικού υλικού και του ειδικού εξοπλισμού. Ο υποψήφιος 
πρέπει να παρουσιάσει τη μεθοδολογία που θα εφαρμόσει για την εκπόνηση του 
εκπαιδευτικού υλικού και να αναλύσει τις ειδικές προδιαγραφές που πρέπει να 
καλύπτονται προκειμένου το υλικό αυτό να είναι προσαρμοσμένο στα ειδικά 
χαρακτηριστικά των ωφελουμένων των προγραμμάτων. 

6) Συνοπτική περιγραφή του συστήματος αξιολόγησης καθώς και των εργαλείων που 
θα χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση και εσωτερική αξιολόγηση, σε 
συνάφεια µε τους εκπαιδευτικούς στόχους και τις απαιτήσεις του Έργου. 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Οργάνωση και απασχόληση της Ομάδας Έργου  
1) Περιγραφή της δομής, σύνθεσης και οργάνωσης της ομάδας έργου. Οι υποψήφιοι 

Ανάδοχοι θα πρέπει στην προσφορά τους να περιγράφουν την οργάνωση της  
Ομάδα Έργου. Το οργανωτικό σχήμα που προτείνεται από τους υποψηφίους θα 
πρέπει κατ’ ελάχιστον να διακρίνει στους εξής ρόλους: 

 Υπεύθυνος ομάδας έργου  
 Επιστημονικός Υπεύθυνος 
 Μέλη ομάδας έργου 

Για τα στελέχη που συνθέτουν την ομάδα έργου θα πρέπει να συμπληρωθεί  
πίνακας μόνιμων στελεχών του υποψηφίου αναδόχου και εξωτερικών συνεργατών 
που συμμετέχουν στην ομάδα του έργου, σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα: 

 Όνομα – Επίθετο 
 Θέση στο οργανωτικό σχήμα 
 Επίπεδο σπουδών (Τεχνολογικής, Πανεπιστημιακής, master κτλ) 
 Αντικείμενο σπουδών – ειδικότητα 
 Ρόλος αντικείμενο απασχόλησης  και ενότητα του έργου που καλείται να 

καλύψει και οπωσδήποτε τις φάσεις στις οποίες θα συμμετέχει 
 Δαπανώμενοι ανθρωπομήνες ανά φάση 
 Μέσο ποσοστό απασχόλησης στο έργο (σε σχέση με το 100% της πλήρους 

απασχόλησης) 
 Σχέση με την εταιρεία (μόνιμος υπάλληλος – εξωτερικός συνεργάτης κτλ) 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να συμπεριλάβει τα βιογραφικά σημειώματα 
όλων των μελών της ομάδας έργου στα οποία να αναφέρονται οι τίτλοι σπουδών 
και να προκύπτει η εξειδίκευση και η εμπειρία τους σε παρόμοια έργα. Τα 
βιογραφικά σημειώματα, θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού, να συνοδεύονται από 
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υπεύθυνη δήλωση του μέλους της ομάδας έργου, θεωρημένη για το γνήσιο της 
υπογραφής, με την οποία θα δηλώνει ότι τα στοιχεία που περιλαμβάνει το 
βιογραφικό του είναι αληθή. 

Όσα στελέχη της ομάδας έργου του Προσφέροντος δεν αποτελούν μόνιμα στελέχη 
του (δηλ. δεν αποτελούν υπαλλήλους µε σχέση εξαρτημένης εργασίας), 
υποβάλλουν, υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής,  ότι 
υπάρχει συμφωνία συνεργασίας κατά την διάρκεια του Έργου µε τον Προσφέροντα 
και ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους του παρόντος διαγωνισμού. 

2) Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να τεκμηριώσει την αποδοτικότητα και 
αποτελεσματικότητα της ομάδας έργου σε σχέση με το έργο. Ειδικότερα  θα 
πρέπει: 

 να περιγράφουν τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της ομάδας έργου και επικοινωνίας/ 
συνεργασίας με τους εμπλεκόμενους φορείς. Επίσης πρέπει να περιλαμβάνεται ανάλυση 
του ρόλου και των καθηκόντων των μελών στην υλοποίηση του έργου και αντιστοίχηση 
τους με συγκεκριμένες κατηγορίες του έργου. 

 να περιγράφουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του υπεύθυνου έργου και του 
επιστημονικού  υπευθύνου. Αξιολογείται η καταλληλότητα του ως προς τα τυπικά προσόντα 
και την εμπειρία του σε όμοια ή αντίστοιχα έργα ή την εμπειρία σε διοίκηση έργων 
γενικότερα 

 να περιγράφουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των μελών της ομάδας έργου. 
Αξιολογείται η καταλληλότητα τους ως προς τα τυπικά προσόντα, τις ειδικότητες και την 
εμπειρία τους σε όμοια ή αντίστοιχα έργα καθώς και η συνολική πληρότητα της ομάδας 
έργου 

Ιδιαίτερα θα αξιολογηθεί η συμμετοχή στελεχών στην Ομάδα έργου, τα οποία θα 
έχουν επιστημονική συνάφεια ή / και εμπειρία σε θέματα ενεργού γήρανσης καθώς 
και σε έργα επιμόρφωσης – κατάρτισης ανάλογης συνθετότητας, με το 
προκηρυσσόμενο έργο.. 

Αντικατάσταση του Υπευθύνου, ή των μελών της Ομάδας Έργου κατά την διάρκεια της 
σύμβασης μπορεί να γίνει μόνο μετά από έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. 

3.2.2 Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς 

Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να έχει την μορφή του πίνακα όπως ακριβώς 
καταγράφεται παρακάτω (Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς).  

Περιγραφή Αριθμητικώς Ολογράφως 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 
σε Ευρώ 
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Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς 

Οι προσφερόμενες τιμές αφορούν αθροιστικά σε προσφερόμενες υπηρεσίες, υλικά, 
έξοδα τρίτων, αλλά και κάθε άλλη πιθανή δαπάνη στο πλαίσιο της υλοποίησης του 
έργου από τον υποψήφιο ανάδοχο σύμφωνα με την προσφορά του και την παρούσα 
προκήρυξη. Επί ποινή αποκλεισμού, ο συνολικός προϋπολογισμός της προσφοράς 
του Υποψήφιου Αναδόχου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του 
έργου.  

Οι Οικονομικές Προσφορές δεν μπορούν να μεταβληθούν κατά τη διάρκεια ισχύος της 
προσφοράς. Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε ΕΥΡΩ. Στις τιμές περιλαμβάνονται 
φόροι, τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, όπως και κάθε άλλη επιβάρυνση. Τονίζεται ότι:  

 Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει η προσφορά να περιλαμβάνει ασάφειες ως προς το 
κόστος, κρυφά κόστη κ.λπ.  

 Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές ή προσφορές για μέρος των υπηρεσιών,  που 

αποτελούν αντικείμενο της παρούσας, δεν γίνονται δεκτές.  

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν 
υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι 
καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέρονται, η δε Επιτροπή 
Αξιολόγησης και Διενέργειας του Διαγωνισμού πρέπει κατά τον έλεγχο να 
καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση, να τη μονογράψει και να τη σφραγίσει. Η 
προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις που την καταστούν 
ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.  

3.3 Χρόνος Ισχύος Προσφορών 

Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους Προσφέροντες για έξι (6) μήνες 
προσμετρούμενους από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. 
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των έξι (6) μηνών, απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη.  

Η ισχύς των Προσφορών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13 παρ. 3 του Π.Δ. 
118/2007 είναι δυνατό να παραταθεί εγγράφως, εφ’ όσον τούτο ζητηθεί από την 
Υπηρεσία Διενέργειας Διαγωνισμού, πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για 
χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών.  

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της 
προσφοράς, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν 
η Υπηρεσία Διενέργειας Διαγωνισμού κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η 
συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες 
στον διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, 
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εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου, παράταση της 
προσφοράς τους, είτε όχι.  

Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους 
παρέτειναν τις προσφορές τους.  

Αν προκύψει ανάγκη παράτασης της ισχύος των Προσφορών, η Υπηρεσία Διενέργειας 
θα απευθύνει σχετικό αίτημα προς τους Προσφέροντες, το αργότερο πέντε (5) ημέρες 
πριν από τη λήξη ισχύος των Προσφορών τους.  

Οι Προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν μέσα σε τρεις (3) ημέρες και, σε 
περίπτωση που αποδέχονται την αιτούμενη παράταση, να ανανεώσουν και τις 
Εγγυήσεις Συμμετοχής τους, αν αυτές δεν ισχύουν και για τυχόν παρατάσεις.  

Σε περίπτωση που η Κατακύρωση του διαγωνισμού ανακοινωθεί μετά τη λήξη του 
χρόνου ισχύος της Προσφοράς ή μετά τη λήξη τυχόν παράτασής της, η Κατακύρωση 
δεσμεύει τον υποψήφιο Ανάδοχο μόνον εφ’ όσον αυτός την αποδεχτεί.  

3.4 Εναλλακτικές Προσφορές  

Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές Προσφορές. 

3.5 Μερική Υποβολή Προσφορών  

Προσφορές για μέρος του προκηρυσσόμενου με την παρούσα Έργου δεν γίνονται 
δεκτές. Για την Προσφορά θα πρέπει οι υποψήφιοι Ανάδοχοι, επί ποινή αποκλεισμού, 
να ακολουθήσουν τις οδηγίες σύνταξης οι οποίες περιγράφονται στην παρούσα. 
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ΑΡΘΡΟ 4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

4.1 Αποσφράγιση Προσφορών  

Η αποσφράγιση των Προσφορών που έχουν έγκαιρα υποβληθεί ή αποσταλεί και 
παραληφθεί, γίνεται δημόσια, από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του 
Διαγωνισμού. Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού προβαίνει 
στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των Προσφορών την ημερομηνία και ώρα 
που ορίζεται στη Διακήρυξη. Η αποσφράγιση κάθε Προσφοράς γίνεται με την 
παρακάτω διαδικασία:  

 Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος που περιέχει τα δικαιολογητικά και την εγγύηση 
συμμετοχής καθώς και ο φάκελος της τεχνικής Προσφοράς, μονογράφονται δε από 
την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού όλα τα δικαιολογητικά 
και η Τεχνική Προσφορά κατά φύλλο.  

 Ο φάκελος της οικονομικής Προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά μονογράφεται 
από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού.  

 Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού καταγράφει τους 
Προσφέροντες σε Πρακτικό παραλαβής και αποσφράγισης, το οποίο υπογράφει.  

4.2 Έλεγχος Δικαιολογητικών και Ελάχιστων Προϋποθέσεων 
Συμμετοχής  

Μετά την αποσφράγιση των Προσφορών, η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του 
Διαγωνισμού ελέγχει την ορθότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών που έχουν 
υποβληθεί, των εγγυήσεων συμμετοχής καθώς και την κάλυψη των ελάχιστων 
προϋποθέσεων συμμετοχής σύμφωνα με το Άρθρο 2.3 και στη συνέχεια καταγράφει τα 
αποτελέσματα του ελέγχου σε Πρακτικό της.  

Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, εφ’ όσον παραστεί ανάγκη, 
μπορεί να καλέσει τους Προσφέροντες να παράσχουν τις σχετικές διευκρινήσεις για τα 
δικαιολογητικά του Άρθρου 2.4 μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την 
ημερομηνία που θα τους ζητηθούν.  

Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία του ελέγχου προκύψει η ανάγκη απόρριψης 
Προσφορών που δεν καλύπτουν τις απαιτούμενες από τη Διακήρυξη προϋποθέσεις, η 
Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού συντάσσει σχετικό πρακτικό, 
στο οποίο τεκμηριώνει τους λόγους της απόρριψης και το οποίο, μαζί με τις 
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απορριφθείσες Προσφορές, αποστέλλει στην Υπηρεσία Διενέργειας Διαγωνισμού για 
την έκδοση των απαιτούμενων αποφάσεων απόρριψης.  

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών και των εγγυήσεων 
συμμετοχής η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού θα διαβιβάσει 
στην Υπηρεσία Διενέργειας Διαγωνισμού το/ά πρακτικό/ά της, για την έκδοση της 
σχετικής απόφασης έγκρισης της διαδικασίας ελέγχου δικαιολογητικών.  

4.3 Αξιολόγηση Προσφορών  

4.3.1 Τεχνική Αξιολόγηση  

Για τις ανάγκες της τεχνικής αξιολόγησης, η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του 
Διαγωνισμού θα ακολουθήσει την παρακάτω περιγραφόμενη διαδικασία:  

1. Θα ελέγξει το περιεχόμενο των τεχνικών προσφορών προκειμένου να διαπιστώσει 
εάν ικανοποιούν τους όρους της Διακήρυξης και θα καταχωρήσει, σε σχετικό πρακτικό 
της, τυχόν προσφορές που χαρακτηρίζει απορριπτέες, αναλύοντας, για κάθε μία από 
αυτές, τους ακριβείς λόγους απόρριψης. Εφ’ όσον, σ’ αυτό το στάδιο της διαδικασίας, 
υπάρχουν τέτοιες απορριπτέες προσφορές, η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης 
του Διαγωνισμού θα διαβιβάσει το πρακτικό απόρριψης στην Υπηρεσία Διενέργειας, 
για την έκδοση των σχετικών αποφάσεων απόρριψης.  

2. Θα προχωρήσει στη βαθμολόγηση των τεχνικών όρων των αποδεκτών 
προσφορών, σύμφωνα με τα κριτήρια και τις οδηγίες αξιολόγησης του Παραρτήματος 
ΙΙ «Μέθοδος Αξιολόγησης».  

3. Μετά την ολοκλήρωση της βαθμολόγησης, θα διαβιβάσει στην Υπηρεσία Διενέργειας 
το/α πρακτικό/ά της, για την έκδοση της σχετικής απόφασης έγκρισης της διαδικασίας 
τεχνικής αξιολόγησης.  

4.3.2 Οικονομική Αξιολόγηση  

Οι οικονομικές Προσφορές θα αποσφραγισθούν μετά την έκδοση της απόφασης 
έγκρισης της διαδικασίας τεχνικής αξιολόγησης από την Αναθέτουσα Αρχή. Η 
ημερομηνία ο τόπος και η ώρα που θα αποσφραγισθούν οι οικονομικές Προσφορές θα 
γνωστοποιηθεί, με σχετική ανακοίνωση της Επιτροπής, που θα σταλεί με 
τηλεομοιοτυπία στους Προσφέροντες των οποίων οι Προσφορές κρίθηκαν τεχνικά 
αποδεκτές.  

Οι φάκελοι των οικονομικών Προσφορών, για όσες Προσφορές δεν κρίθηκαν 
αποδεκτές κατά το προηγούμενο στάδιο επιστρέφονται από την Υπηρεσία Διενέργειας 
στους Προσφέροντες, χωρίς να έχουν αποσφραγισθεί.  
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Η αποσφράγιση των οικονομικών Προσφορών θα πραγματοποιηθεί στο Χώρο 
Διενέργειας, την ημερομηνία και ώρα που θα ορίζεται στη σχετική ανακοίνωση της 
Επιτροπής, ενώπιον των τυχόν παρισταμένων εκπροσώπων των υποψηφίων 
αναδόχων.  

Για τις ανάγκες της οικονομικής αξιολόγησης, η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης 
του Διαγωνισμού 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 Διακήρυξης 
και θα καταχωρήσει, σε σχετικό πρακτικό της, τυχόν Προσφορές που χαρακτηρίζει 
απορριπτέες, αναλύοντας, για κάθε μία από αυτές, τους ακριβείς λόγους απόρριψης. 

  1. Εάν, για δεδομένη σύμβαση, οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε 
σχέση με το αντικείμενό της, η αναθέτουσα αρχή, πριν να απορρίψει τις προσφορές 
αυτές, ζητεί γραπτώς τις διευκρινίσεις για τη σύνθεση της προσφοράς τις οποίες τυχόν 
κρίνει σκόπιμες. Οι διευκρινίσεις αυτές μπορούν να αφορούν ιδίως: 

α) τον οικονομικό χαρακτήρα της μεθόδου κατασκευής των προϊόντων ή της παροχής 
των υπηρεσιών, 

β) τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή/και τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο 
προσφέρων για την εκτέλεση των έργων, την προμήθεια των προϊόντων ή την παροχή 
των υπηρεσιών, 

γ) την πρωτοτυπία του έργου, των προμηθειών ή των υπηρεσιών, που προτείνει ο 
προσφέρων, 

δ) την τήρηση των διατάξεων περί προστασίας της εργασίας και των συνθηκών 
εργασίας που ισχύουν στον τόπο εκτέλεσης της παροχής και 

ε) την ενδεχόμενη χορήγηση κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα. 

  2. H αναθέτουσα αρχή ελέγχει, σε συνεννόηση με τον προσφέροντα, τη σύνθεση της 
προσφοράς βάσει των παρασχεθέντων δικαιολογητικών. 

  3.  Εφόσον η αναθέτουσα αρχή διαπιστώνει ότι μια προσφορά είναι ασυνήθιστα 
χαμηλή λόγω χορήγησης κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα, η προσφορά μπορεί 
να απορρίπτεται αποκλειστικά για αυτόν τον λόγο με ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση 
μόνο μετά από διαβούλευση, και εφόσον ο προσφέρων δεν είναι σε θέση να αποδείξει, 
εντός επαρκούς προθεσμίας την οποία τάσσει η αναθέτουσα αρχή, ότι η εν λόγω 
ενίσχυση χορηγήθηκε σε νόμιμα πλαίσια. Όταν η αναθέτουσα αρχή απορρίπτει μια 
προσφορά υπό τις συνθήκες αυτές, ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά.( 
Αρ.52 ΠΔ 60/2007) 
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β. Θα προχωρήσει στην συγκριτική κατάταξη των οικονομικών Προσφορών, σύμφωνα 
με τις οδηγίες αξιολόγησης του Παραρτήματος ΙΙ: «Μέθοδος Αξιολόγησης».  

4.3.3 Ολοκλήρωση Αξιολόγησης  

Μετά την ολοκλήρωση της οικονομικής αξιολόγησης, η Επιτροπή Διενέργειας και 
Αξιολόγησης του Διαγωνισμού θα κατατάξει τις Προσφορές σε Συγκριτικό Πίνακα, κατά 
φθίνουσα σειρά του τελικού βαθμού χρησιμοποιώντας τη μέθοδο που περιγράφεται 
αναλυτικά στο Παράρτημα ΙΙ: Μέθοδος Αξιολόγησης.  

4.4 Διευκρινήσεις Προσφορών  

Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού έχει το δικαίωμα, εφ’ όσον 
το κρίνει αναγκαίο, να ζητήσει από Προσφέροντα την παροχή διευκρινήσεων σχετικά 
με το περιεχόμενο της Προσφοράς του, καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 
αξιολόγησης που περιγράφεται στις παραγράφους του Άρθρων 4.2 και 4.3 της 
Διακήρυξης. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινήσεων είναι υποχρεωτική για τον 
Προσφέροντα και δεν θεωρείται αντιπροσφορά.  

Τέτοιου είδους διευκρινήσεις θα παραδίδονται εγγράφως στην Επιτροπή Διενέργειας 
και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα που αυτή θα 
ορίζει κατά περίπτωση, το οποίο θα είναι μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την 
ημερομηνία που θα τους ζητηθούν.  

Από τις διευκρινήσεις που δίνονται από Προσφέροντες, σύμφωνα με τα παραπάνω, 
λαμβάνονται υπόψη μόνον εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία 
ζητήθηκαν. Σε καμία περίπτωση ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν δικαιούται στο πλαίσιο 
των διευκρινήσεων να τροποποιεί ουσιώδεις όρους της προσφοράς του.  
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ΑΡΘΡΟ 5. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

5.1 Κατακύρωση του Διαγωνισμού  

Μετά την ολοκλήρωση του έργου της αξιολόγησης των προσφορών, καθώς και των 
δικαιολογητικών του άρθρου 2.5 της παρούσης που οφείλει ο προκρινόμενος 
προσφέρων να καταθέσει στην Υπηρεσία μετά την έγγραφη ειδοποίησή του και όχι 
πέραν των 20 ημερών και αφού ληφθούν υπόψη όσα ορίζονται στο άρθρο 20 παρ. 2ΙΙ 
του Π.Δ. 118/2007, η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού 
υποβάλει τον τελικό Συγκριτικό Πίνακα, μαζί με τα Πρακτικά και όλα τα στοιχεία του 
φακέλου του διαγωνισμού, στην Υπηρεσία Διενέργειας Διαγωνισμού, για την έκδοση 
της Κατακύρωσης.  

Στον Ανάδοχο αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση της Κατακύρωσης εγγράφως, 
σύμφωνα με το άρθρο 23, παρ. 1 του Π.Δ. 118/2007. Από την ανακοίνωση του 
αποτελέσματος του διαγωνισμού στον Ανάδοχο, η Σύμβαση θεωρείται ότι έχει 
συναφθεί το δε έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί έχει μόνον αποδεικτικό 
χαρακτήρα.  

5.1.1 Δικαίωμα Ματαίωσης  

Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από αιτιολογημένη γνωμοδότηση της Επιτροπής 
Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, διατηρεί το δικαίωμα σύμφωνα και με 
άρθρο το 21 του Π.Δ. 118/2007:  

1) Ματαίωσης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψη του με 
τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών  

2) Ματαίωσης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στην διαδικασία 
της διαπραγμάτευσης, όταν συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν οφείλεται σε 
υπαιτιότητα του Φορέα  

3) Ματαίωσης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις των 
υπό στοιχεία Ι και ΙΙ των περ. α και β της παρ. 2 του άρθρου 20 του Π.Δ. 118/2007  

4) Οριστικής ματαίωσης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στις εξής περιπτώσεις:  

 εάν υπήρξε μεταβολή των αναγκών σε σχέση με τις υπό ανάθεση υπηρεσίες και 
δεν χρειάζεται πλέον αυτές..  

 Όταν συντρέχουν άλλοι λόγοι δημοσίου συμφέροντος που επιβάλλουν την 
ματαίωση.  
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5.1.2 Κατάρτιση και Υπογραφή Σύμβασης  

Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης υπογράφεται και από τα δύο 
συμβαλλόμενα μέρη η σύμβαση το κείμενο της οποίας παρέχεται στο Παράρτημα ΙII 
της παρούσας διακήρυξης.  

Η Αναθέτουσα Αρχή συμπληρώνει στο κείμενο της σύμβασης τα στοιχεία της 
Προσφοράς του Αναδόχου με την οποία συμμετείχε αυτός στον διαγωνισμό και η 
οποία Προσφορά έγινε αποδεκτή με την κατακύρωση του διαγωνισμού σε αυτόν.  

Δεν χωρεί οποιαδήποτε διαπραγμάτευση στο κείμενο της σύμβασης που 
επισυνάφθηκε στη διακήρυξη του διαγωνισμού, ούτε καθ’ οιονδήποτε τρόπο 
τροποποίηση ή συμπλήρωση της προσφοράς του Αναδόχου, βάσει του άρθρου 24 
παρ. 1 του Π.Δ. 118/2007. Σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 3 του Π.Δ. 118/2007, το 
κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, 
όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός 
κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών.  

Μετά την ολοκλήρωση του εγγράφου της Σύμβασης και μέσα σε χρονικό διάστημα 
δέκα (10) ημερών από τη λήψη έγγραφης πρόσκλησης από την Αναθέτουσα Αρχή, ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή της Σύμβασης 
προσκομίζοντας τα παρακάτω στοιχεία:  

 Τα έγγραφα νομιμοποίησης του προσώπου που θα υπογράψει τη Σύμβαση  
 Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης που θα ανέρχεται στο 10% της 

συμβατικής αξίας του προσφερομένου Έργου χωρίς Φ.Π.Α., σύμφωνα με το υπόδειγμα 
ΙΙ του Παραρτήματος Ι της παρούσας  

Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν προσέλθει στο ως άνω προβλεπόμενο διάστημα 
–με δική του υπαιτιότητα-για την υπογραφή της σύμβασης, κηρύσσεται έκπτωτος με 
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του Π.Δ. 
118/2007.  
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ΑΡΘΡΟ 6. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  

6.1 Εφαρμοστέο Δίκαιο  

Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό και Κοινοτικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών 
που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή 
της Σύμβασης ή εξ' αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν 
κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής 
πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό 
να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια που 
εδρεύουν στην Αθήνα.  

6.2 Εγγυήσεις   

Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης του Έργου  

α. Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η ανάθεση, υποχρεούται να 
καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας 
αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον ΦΠΑ. Ο 
χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο 
φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο αγοραστής 
υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2) μήνες ή μεγαλύτερος εφόσον αυτό 
ορίζεται από τη διακήρυξη. (Αρ.25,παρ.5 εδ.β σημ.II ΠΔ 118/2007) 

Η Εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύμβασης αφορά στην εκπλήρωση όλων των 
συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου που απορρέουν από τη Σύμβαση και θα 
εκδοθεί επ’ ονόματι της Αναθέτουσας Αρχής κατ’ εντολή και για λογαριασμό του 
Αναδόχου, θα παραδοθεί δε στην Αναθέτουσα Αρχή με την υπογραφή της Σύμβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύμβασης, επιστρέφεται μετά την οριστική (ποσοτική 
και ποιοτική) παραλαβή του Έργου και ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων 
από τους δύο συμβαλλομένους. Είναι επιτρεπτή, εφόσον ζητηθεί από τον Ανάδοχο, η 
απομείωση της αξίας της εγγύησης καλής εκτέλεσης κατά το ποσοστό της οριστικής 
παραλαβής παραδοτέων του έργου και της αντίστοιχης τμηματικής πληρωμής τους.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά 
πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα σε άλλο κράτος μέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες 
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χώρες που έχουν υπογράψει τη 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. Εγγυήσεις που εκδίδονται σε 
άλλο κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην 
Ελληνική γλώσσα.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα ΙΙ 
του Παραρτήματος Ι.  

6.3 Παράδοση – Παραλαβή  

6.3.1 Χρονοδιάγραμμα Παράδοσης  

Η υλοποίησης του Έργου ξεκινά από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης και 
διαρκεί 14 μήνες.  

6.3.2 Προϋποθέσεις και Διαδικασία Παραλαβής  

Για οποιαδήποτε προσωρινή ή ενδιάμεση παραλαβή θα πρέπει να υποβάλλεται αίτηση 
από τον Ανάδοχο στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής. Στην αίτηση θα 
αναγράφεται η περιγραφή των υπηρεσιών που προτείνονται για παραλαβή, σύμφωνα 
με τη Σύμβαση και ο τόπος που θα γίνει η παραλαβή, ανάλογα με την περίπτωση.  

Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής υποχρεούται εντός είκοσι (20) ημερών 
από την κατάθεση του κάθε παραδοτέου, να αποκριθεί εγγράφως με τυχόν 
παρατηρήσεις, αλλιώς τα παραδοτέα θεωρούνται παρεληφθέντα. Στην περίπτωση 
παρατηρήσεων επί των παραδοτέων, ο Ανάδοχος οφείλει να αποκριθεί εγγράφως 
εντός δέκα (10) ημερών.  

Με την ολοκλήρωση της εκτέλεσης του Έργου και της παράδοσης του συνόλου των 
παραδοτέων, ο Ανάδοχος καλεί την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής 
εγγράφως να προχωρήσει στην Οριστική Παραλαβή του Έργου. Η Επιτροπή 
Παρακολούθησης και Παραλαβής είναι υποχρεωμένη να διεξάγει, εντός είκοσι (20) 
ημερών από την ως άνω κλήση, τους προβλεπόμενους και σύμφωνους με τη Σύμβαση 
ελέγχους για την άρτια εκτέλεση του Έργου και με την ολοκλήρωση των ελέγχων 
αυτών και εφόσον δεν προκύπτουν παρατηρήσεις, να υπογράψει το πρωτόκολλο 
Οριστικής Παραλαβής του Έργου.  

Στην περίπτωση έγγραφων παρατηρήσεων εκ μέρους της Επιτροπής 
Παρακολούθησης και Παραλαβής εντός του ως άνω προβλεπόμενου διαστήματος, ο 
Ανάδοχος οφείλει να αποκριθεί εγγράφως εντός δέκα (10) ημερών. Η Σύνταξη του 
Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του Έργου συνεπάγεται και την Παραλαβή αυτού 
από την Αναθέτουσα Αρχή.  
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6.3.3 Μετάθεση Χρονοδιαγράμματος  

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα αιτιολογημένης και καλόπιστης 
μετάθεσης του χρονοδιαγράμματος του Έργου ή επί μέρους προβλεπόμενων χρονικών 
σημείων ή δραστηριοτήτων του χρονοδιαγράμματος για συνολικό χρονικό εξήντα (60) 
ημερών και στις περιπτώσεις αυτές η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής θα 
ενημερώνει εγκαίρως τον Ανάδοχο για τη διαφοροποίηση του χρονοδιαγράμματος, ως 
προς τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.  

Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει μετάθεση της προθεσμίας εκτέλεσης του Έργου, 
στην περίπτωση που η εκτέλεση της Σύμβασης ή επί μέρους δραστηριοτήτων της 
καθυστερεί ή πρόκειται να καθυστερήσει για λόγους που δεν ανάγονται σε περιοχές 
ευθύνης του ή για λόγους ανωτέρας βίας ή για άλλους ιδιαιτέρως σοβαρούς λόγους 
που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών 
ειδών. Ο Ανάδοχος, εντός 15 ημερών αφότου έλαβε γνώση γεγονότος που ενδέχεται 
να προκαλέσει τέτοιου είδους καθυστέρηση, υποβάλλει στην Επιτροπή 
Παρακολούθησης και Παραλαβής και κοινοποιεί στην Αναθέτουσα Αρχή αίτημα 
μετάθεσης της προθεσμίας εκτέλεσης, την οποία κρίνει ότι δικαιούται, παρέχοντας 
πλήρη και λεπτομερή στοιχεία του αιτήματός του, ώστε να καταστεί αμέσως δυνατή η 
εξέτασή του.  

Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής εξετάζει το αίτημα του Αναδόχου και 
εισηγείται στην Αναθέτουσα Αρχή –η οποία αποφασίζει τελικά-, εάν δικαιολογείται να 
δοθεί μετάθεση και πόση, είτε για το μέλλον είτε με αναδρομική ισχύ. Είναι δυνατή η 
μετάθεση του συνόλου του χρονοδιαγράμματος του Έργου σε περίπτωση που η 
οποιαδήποτε τμηματική πληρωμή σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του άρθρου 27 της 
παρούσας σύμβασης καθυστερήσει πλέον των εξήντα (60) ημερών από την παραλαβή 
των αντιστοίχων παραδοτέων από την Επιτροπή Παρακολούθησης. Ο χρόνος της 
μετάθεσης του χρονοδιαγράμματος θα είναι όσος και ο χρόνος καθυστέρησης της 
ανωτέρω τμηματικής πληρωμής.  

Μετάθεση της προθεσμίας εκτέλεσης επί μέρους δραστηριοτήτων της Σύμβασης είναι 
δυνατό να εγκριθεί, με την ίδια ως άνω διαδικασία και σε περιπτώσεις καθυστερήσεων 
που ανάγονται σε άλλους λόγους. 

Οι μεταθέσεις της προθεσμίας ή των προθεσμιών εκτέλεσης δεν συνεπάγονται 
κυρώσεις. (Αρ.21 σύμβασης) 
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 6.4 Τρόπος Πληρωμής  

Η πληρωμή του Συμβατικού Τιμήματος του Έργου θα γίνεται, με τμηματικές πληρωμές 
μετά την παράδοση των επιμέρους παραδοτέων και την παραλαβή τους από την 
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου, η οποία με τα πρακτικά της θα 
βεβαιώνει α) την εμπρόθεσμη παράδοσή τους και β) την επιτυχή υλοποίηση και 
ολοκλήρωσή τους. Σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, θα πραγματοποιηθούν οι 
πληρωμές σε τρεις (4) δόσεις, ως εξής: 

 

Ποσοστό 
Δόσης 

Προϋπόθεση Πληρωμής  

Α΄ Δόση 
40% 

Παραλαβή Παραδοτέων Π1.1 «Αναλυτικό Πρόγραμμα 
Κατάρτισης», Π1.2 «Αναλυτικό Πρόγραμμα Σεμιναρίων 
Επιμόρφωσης», Π1.3 «Ερωτηματολόγιο διάγνωσης εκπαιδευτικών 
αναγκών για την τυπική κατάρτιση», Π1.4 «Ερωτηματολόγιο 
διάγνωσης αναγκών Επιμόρφωσης» 

Β’ Δόση 
40% 

Παραλαβή Παραδοτέων Π2.1 «Έντυπο εκπαιδευτικό υλικό 
κατάρτισης», Π2.2 «Έκθεση πεπραγμένων Κατάρτισης», Π3.1 
«Έντυπο Υλικό συμμετεχόντων στα σεμινάρια επιμόρφωσης», 
Π3.2 «Έκθεση πεπραγμένων σεμιναρίων επιμόρφωσης» 

Γ΄ Δόση 
20% 

Παραλαβή Παραδοτέων Π3.2 «Έκθεση πεπραγμένων σεμιναρίων 
επιμόρφωσης», Π4.1 «Έκθεση αξιολόγησης κατάρτισης», Π4.2 
«Έκθεση αξιολόγησης σεμιναρίων επιμόρφωσης», Π5.1 
«Αποτελέσματα Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών στους 
ωφελούμενους της κατάρτισης και της επιμόρφωσης». 

 

Οι πληρωμές θα πραγματοποιούνται με την προϋπόθεση ότι έχουν προηγηθεί οι 
αντίστοιχες χρηματικές εισροές προς την Αναθέτουσα Αρχή από την Ειδική Υπηρεσία 
Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος στο οποίο εντάσσεται το παρόν έργο.   

Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των νομίμων 
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. 
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6.5 Τροποποίηση Σύμβασης – Επέκταση Αντικειμένου  

Προκειμένου για δημόσιες συμβάσεις έργων και υπηρεσιών: 

α) Όταν αφορούν συμπληρωματικά έργα ή υπηρεσίες που δεν περιλαμβάνονταν στην 
αρχικώς κατακυρωθείσα μελέτη ούτε στην αρχική σύμβαση και τα οποία, λόγω μη 
προβλέψιμων περιστάσεων, κατέστησαν αναγκαία για την εκτέλεση των εργασιών ή 
της υπηρεσίας, όπως περιγράφεται στην αρχική σύμβαση, υπό την προϋπόθεση ότι η 
ανάθεση γίνεται στον οικονομικό φορέα που εκτελεί τις υπηρεσίες αυτές ή την 
υπηρεσία αυτή, εφόσον τα συμπληρωματικά έργα ή οι υπηρεσίες είτε δεν μπορούν, 
από τεχνική ή οικονομική άποψη, να διαχωρισθούν από την αρχική σύμβαση χωρίς να 
δημιουργηθούν μείζονα προβλήματα για τις αναθέτουσες αρχές είτε μπορούν να 
διαχωρισθούν από την εκτέλεση της αρχικής σύμβασης, πλην όμως είναι απόλυτα 
αναγκαία για την ολοκλήρωσή της. Το σωρευτικό ποσό των συναπτομένων 
συμβάσεων συμπληρωματικών έργων ή υπηρεσιών δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 
50% του ποσού της αρχικής σύμβασης. 

β) Όταν έχουν ως αντικείμενο νέα έργα ή υπηρεσίες που συνίστανται στην επανάληψη 
παρόμοιων έργων ή υπηρεσιών που ανατέθηκαν στον οικονομικό φορέα ανάδοχο της 
αρχικής σύμβασης από τις ίδιες αναθέτουσες αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά τα 
έργα ή οι υπηρεσίες είναι σύμφωνες με μία βασική μελέτη που αποτέλεσε αντικείμενο 
αρχικής σύμβασης και η οποία έχει συναφθεί σύμφωνα με την ανοικτή ή την κλειστή 
διαδικασία. 

Η δυνατότητα προσφυγής στη διαδικασία αυτή πρέπει να επισημαίνεται ήδη κατά την 
αρχική προκήρυξη διαγωνισμού, και το συνολικό προβλεπόμενο ποσό για τη συνέχιση 
των εργασιών ή υπηρεσιών λαμβάνεται υπόψη από τις αναθέτουσες αρχές κατά την 
εφαρμογή του άρθρου 6 ΠΔ 60/2007. Προσφυγή στη διαδικασία αυτή επιτρέπεται μόνο 
επί μια τριετία μετά τη σύναψη της αρχικής σύμβασης. (Αρ. 25 παρ.4 εδ. α ή β ΠΔ 
60/2007) 

6.6 Εκχωρήσεις – Μεταβιβάσεις  

Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής 
χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής.  

Κατ’ εξαίρεση ο Ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του 
έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή του Συμβατικού Τιμήματος, με βάση 
τους όρους της Σύμβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην 
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Ελλάδα 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. 2513/97 (ΦΕΚ 139/Α).  

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να εγκρίνει αίτημα του Αναδόχου για μεταβίβαση ή 
εκχώρηση, μόνο για ιδιαιτέρως σοβαρό λόγο και στην περίπτωση που εκείνος που τον 
υποκαθιστά ανταποκρίνεται στα κριτήρια επιλογής που ίσχυσαν για την ανάθεση της 
Σύμβασης.  

Η εκχώρηση – μεταβίβαση της σύμβασης θα χρήζει πλήρους αιτιολόγησης τόσο ως 
προς το αίτημα του Αναδόχου όσο και την εγκριτική απόφαση/συναίνεση του 
Αναθέτοντος Φορέα και ο τελευταίος θα γνωστοποιεί τυχόν εκχώρηση-μεταβίβαση 
στην αρμόδια Διαχειριστική Αρχή. Σε περίπτωση υποκατάστασης ο Ανάδοχος δεν 
απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις του σχετικά με το τμήμα της Σύμβασης που έχει 
ήδη εκτελεσθεί ή το τμήμα που δεν εκχωρήθηκε.  

6.7 Υπεργολαβία  

  Στην προκήρυξη ή/και συγγραφή υποχρεώσεων, η αναθέτουσα αρχή ζητεί από τον 
προσφέροντα να αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται 
να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους καθώς και τους υπεργολάβους που 
προτείνει. Σε μια τέτοια περίπτωση δεν αίρεται η ευθύνη του κυρίου οικονομικού 
φορέα. (Αρ.41 ΠΔ 60/2007) 

6.8 Ζητήματα Κυριότητας και Πνευματικής Ιδιοκτησίας  

Όλες οι εκθέσεις και τα συναφή στοιχεία όπως χάρτες, διαγράμματα, σχέδια, 
προδιαγραφές, πλάνα, στατιστικά στοιχεία, υπολογισμοί και κάθε άλλο σχετικό 
έγγραφο ή υλικό που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον Ανάδοχο κατά 
την εκτέλεση της Σύμβασης, είναι εμπιστευτικά και ανήκουν στην απόλυτη ιδιοκτησία 
της Αναθέτουσας Αρχής.  

Ο Ανάδοχος, μόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση της Σύμβασης, παραδίδει όλα τα 
έγγραφα και τα στοιχεία στην Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος μπορεί να κρατά 
αντίγραφα αυτών των εγγράφων και στοιχείων, αλλά δεν επιτρέπεται να τα 
χρησιμοποιεί για σκοπούς άλλους από της Σύμβασης, χωρίς την προηγούμενη γραπτή 
συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής.  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί με δικές του δαπάνες σε όποια απαραίτητη ή 
πρόσφορη ενέργεια όταν αυτές επιβάλλονται για την προστασία των δικαιωμάτων 
τρίτων προσώπων, που αποδεδειγμένα ισχυρίζονται πως έχουν δικαίωμα επ΄ αυτών ή 
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όταν η Αναθέτουσα Αρχή εμποδίζεται στην χρήση τους λόγω αποδεδειγμένης ύπαρξης 
δικαιωμάτων τρίτων προσώπων επ΄ αυτών, παρέχοντας προϊόντα ιδίας αξίας, 
απόδοσης και λειτουργίας. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του ν.2121/1993 περί 
πνευματικής ιδιοκτησίας.  

Σε περίπτωση άσκησης αγωγής ή ενδίκου μέσου κατά της Αναθέτουσας Αρχής από 
τρίτο για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με πνευματικά δικαιώματα επί του παραδοτέου 
έργου, 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.  

6.9 Υποχρεώσεις Ασφάλισης  

Ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο για κάθε ζημία ή απώλεια των προϊόντων που θα 
παραδοθούν στην Αναθέτουσα Αρχή σε εκτέλεση της Σύμβασης, μέχρι την ημερομηνία 
οριστικής παραλαβής τους, υποχρεούμενος σε περίπτωση ζημίας, φθοράς ή απώλειας 
σε πλήρη αποκατάσταση ή ακόμη και αντικατάστασή τους. Με την οριστική παραλαβή 
ο κίνδυνος μεταβιβάζεται στην Αναθέτουσα Αρχή.  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο ασφάλειας και 
προστασίας για την αποτροπή ζημιών ή φθορών και είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία ή 
βλάβη προσώπων, πραγμάτων ή εγκαταστάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, του 
προσωπικού της ή τρίτων και για την αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζημίας που 
είναι δυνατόν να προξενηθεί εξ αιτίας της εκτέλεσης του Έργου από τον Ανάδοχο ή 
τους υπεργολάβους του εφόσον οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη αυτών ή σε 
ελάττωμα του εξοπλισμού.  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει και να διατηρεί ασφαλισμένο το προσωπικό 
του στους αρμόδιους ασφαλιστικούς οργανισμούς καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του 
Έργου και να μεριμνά όπως οι υπεργολάβοι του πράξουν το ίδιο. Η Αναθέτουσα Αρχή 
υποχρεούται να λάβει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την προστασία και ασφάλεια του 
προσωπικού του Αναδόχου και των Υπεργολάβων του, ιδίως δε να ενημερώνει 
εγγράφως τον Ανάδοχο σχετικά με τις ιδιαιτερότητες των χώρων όπου εκτελείται το 
Έργο.  
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6.10 Εμπιστευτικότητα  

Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος δεν 
αποκαλύπτει - κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, μετά τη λήξη της ή με άλλο 
τρόπο λύση αυτής - εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος 
ανακάλυψε κατά την υλοποίηση του Έργου, 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.  

Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το Έργο χωρίς 
την προηγούμενη συναίνεση 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, χωρίς την 
προηγούμενη γραπτή της συναίνεση.  

Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο των ως άνω υποχρεώσεων του, η 
Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση κάθε θετικής ζημίας της, 
όπως και την παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών και την 
παράλειψή της στο μέλλον, διατηρεί δε το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο 
του έργου.  

Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να μην ανακοινώνει σε κανένα, παρά μόνο στα 
πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτήν κατά 
τη διάρκεια και με την ευκαιρία της εκτέλεσης του Έργου και αφορούν σε τεχνικά ή 
εμπορικά ζητήματα ή μεθόδους κατασκευής ή λειτουργίας του Έργου ή του Αναδόχου.  

6.11 Ανωτέρα Βία  

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους 
υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά 
ανωτέρας βίας.  

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 πέντε (5) ημερών από λήψεως 
του σχετικού αιτήματος του Αναδόχου, διαφορετικά με την πάροδο άπρακτης της 
προθεσμίας τεκμαίρεται η αποδοχή του αιτήματος.  
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6.12 Λύση – Καταγγελία της Σύμβασης – Έκπτωση Αναδόχου   

6.12.1 Λύση – Καταγγελία της Σύμβασης εκ μέρους της Αναθέτουσας 
Αρχής – Έκπτωση Αναδόχου  

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση σε οποιαδήποτε από τις 
ακόλουθες περιπτώσεις:  

α)  ο Ανάδοχος υλοποιεί το Έργο κατά παράβαση της Σύμβασης, παρά τις προς 
τούτο επανειλημμένες προειδοποιήσεις της Αναθέτουσας Αρχής  

β)  ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύμβαση χωρίς την άδεια 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)  εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την 
άσκηση του επαγγέλματός του  

Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον Ανάδοχο της 
εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής καταγγελίας. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται για 
όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό δυνατό, να τάξει εύλογη προθεσμία 
θεραπείας της παραβάσεως, οπότε τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται με 
την πάροδο απράκτου της ταχθείσας προθεσμίας. Με την μετά από καταγγελία της 
Αναθέτουσας Αρχής λύση της Σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται:  

α)  Να απόσχει από τη 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 και τις 
οποίες έχει εγγράφως αιτηθεί η Αναθέτουσα Αρχή.  

β)  Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, όποια εργασία 
ή προϊόν (ολοκληρωμένο ή μη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του καθώς και τα 
πάσης φύσεως υποστηρικτικά έγγραφα και μέσα (ηλεκτρονικά, μαγνητικά, οπτικά ή 
μη) και να μεριμνήσει όπως οι 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 
συνεργάτες του θα πράξουν το ίδιο.  

Εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών μετά την καταγγελία της Σύμβασης, η 
Αναθέτουσα Αρχή βεβαιώνει με βάση τα προβλεπόμενα στη Σύμβαση την αξία του 
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παρασχεθέντος μέρους του Έργου καθώς και κάθε οφειλή έναντι του Αναδόχου κατά 
την ημερομηνία καταγγελίας.  

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.  

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αγοράσει, σε τιμές αγοράς, τις παρασχεθείσες 
υπηρεσίες που δεν έχει ακόμα πληρώσει. Οι όροι της αγοράς εναπόκεινται στην κρίση 
της Αναθέτουσας Αρχής.  

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετα από τον Ανάδοχο αποζημίωση 
για κάθε ζημία που υπέστη μέχρι του ανώτατου ποσού του Συμβατικού Τιμήματος που 
αντιστοιχεί στην αξία του τμήματος του Έργου που δεν μπορεί, λόγω πλημμελούς 
εκτελέσεως της Σύμβασης, να χρησιμοποιηθεί για τον προοριζόμενο σκοπό.  

6.12.2 Καταγγελία Σύμβασης εκ μέρους του Αναδόχου  

Ο Ανάδοχος μπορεί να καταγγείλει τη Σύμβαση, σε κάθε περίπτωση παράβασης εκ 
μέρους της Αναθέτουσας Αρχής των υποχρεώσεων της που απορρέουν από τη 
Σύμβαση και ιδιαίτερα, όχι όμως περιοριστικά, εφόσον αυτή:  

(ι) μεταθέτει το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Έργου για χρονικό διάστημα 
μεγαλύτερο του συνολικά προβλεπόμενου στο άρθρο 21 της Σύμβασης, για λόγους 
που δεν προβλέπονται στη Σύμβαση και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

 (ιι) παραβιάζει τους όρους της Σύμβασης σχετικά με την πληρωμή του Αναδόχου.  

Ο Ανάδοχος προτού ασκήσει το ως άνω δικαίωμα καταγγελίας πάντως υποχρεούται να 
ειδοποιήσει εγγράφως την Αναθέτουσα Αρχή και να τάξει εύλογη προθεσμία θεραπείας 
της εκ μέρους της παράβασης, οπότε τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται με 
την πάροδο απράκτου της ταχθείσας προθεσμίας. Στην περίπτωση τέτοιας 
καταγγελίας, η Αναθέτουσα Αρχή αποζημιώνει τον Ανάδοχο για κάθε απώλεια ή ζημία 
που έχει ενδεχομένως υποστεί.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ  

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

ΕΚΔΟΤΗΣ ....................................................................... 

Ημερομηνία έκδοσης ........................... 

 

Προς:   Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδας (ΟΚΕ)  

Αμβροσίου Φραντζή 9,  

11743 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 ……………… ΤΚ ………., 

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας} 

των Εταιριών 

α)…….…... οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 

β)……….…. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 

και μέχρι του ποσού των ευρώ ........................., για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο 
διαγωνισμό της ….…………. για εκτέλεση του έργου «Ενδυνάμωση του Κοινωνικού 
Διαλόγου με την ανάπτυξη δράσεων συμβουλευτικής και εκπαίδευσης σε 
στελέχη των φορέων των κλαδικών κοινωνικών εταίρων που 
δραστηριοποιούνται στο σύνολο της χώρας» συνολικής αξίας 
..................................., σύμφωνα με τη με αριθμό................... Διακήρυξή σας.  
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Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις, από τη 
συμμετοχή, στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις  

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας} της εν λόγω Εταιρίας 

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας } των Εταιριών 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.  

 

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 μέχρι και την  ……………… 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο της 
Υπηρεσίας σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν 
από την ημερομηνία λήξη της. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 



Προκήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το έργο: 
«Ενδυνάμωση του Κοινωνικού Διαλόγου με την ανάπτυξη δράσεων συμβουλευτικής 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

ΕΚΔΟΤΗΣ ....................................................................... 

Ημερομηνία έκδοσης ........................... 

Προς:   Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδας (ΟΚΕ)  

Αμβροσίου Φραντζή 9,  

11743 Αθήνα 

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ. ............... για  ευρώ ....................... 

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του 
δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως,  

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας} 

 της Εταιρίας …………… οδός ……………. αριθμός ……………… ΤΚ ………., 

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας} 

των Εταιριών 

α)…….…... οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 

β)……….…. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 

και μέχρι του ποσού των ευρώ ........................., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης 
με αριθμό................... που αφορά στο διαγωνισμό της …………. του έργου 
«Ενδυνάμωση του Κοινωνικού Διαλόγου με την ανάπτυξη δράσεων 
συμβουλευτικής και εκπαίδευσης σε στελέχη των φορέων των κλαδικών 
κοινωνικών εταίρων που δραστηριοποιούνται στο σύνολο της χώρας» συνολικής 
αξίας ……………. Ευρώ, σύμφωνα με τη με αριθμό................... Διακήρυξή σας. 

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. 
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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 ΙΙ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

Π.ΙΙ.1. Τύπος Αξιολόγησης Προσφορών   

Π.ΙΙ.1.1. Τεχνική Αξιολόγηση  

Για την τεχνική αξιολόγηση των προσφορών που θα κριθούν αποδεκτές και δεν θα 
απορριφθούν για οποιοδήποτε λόγο σε προηγούμενο στάδιο της διαδικασίας 
διενέργειας, οι προσφορές βαθμολογούνται ως εξής:  

Τα κριτήρια, βάσει των οποίων θα αξιολογηθούν οι Τεχνικές Προσφορές των 
υποψηφίων, αναλύονται στον Πίνακα που ακολουθεί. Επίσης, για κάθε κριτήριο δίνεται 
και ο αντίστοιχος συντελεστής βαρύτητας. 

Όλα τα επί μέρους κριτήρια (Α1, Α2, Α3, Α4, Α5, Β1, Β2) βαθμολογούνται από 0 έως 
100 βαθμούς. Η σταθμισμένη βαθμολογία ΒΤ, είναι άθροισμα των  γινόμενων του 
επιμέρους συντελεστή βαρύτητας του κάθε κριτηρίου, επί τη βαθμολογία του. Έτσι, για 
την συνολική τεχνική βαθμολόγηση (ΒΤ) των προσφορών εφαρμόζεται ο τύπος:  

ΒΤ =Α1Χ20% + Α2Χ10% + Α3Χ20% + Α4Χ10% + Α5Χ5% + Α6Χ5% + Β1Χ20% + 
Β2Χ10% 

Η τελική τεχνική βαθμολόγηση με βάση τα παραπάνω κυμαίνεται από 0 έως 100 
βαθμούς.  

Πίνακας κριτηρίων Τεχνικής Αξιολόγησης 

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

Ομάδα Α. Προσέγγιση και μεθοδολογία υλοποίησης του Έργου 70% 

Α1. Κατανόηση των απαιτήσεων και των στόχων του έργου και 
ενσωμάτωσή τους στην τεχνική προσφορά 

20% 

Α2. Μεθοδολογία, οργάνωση και εργαλεία υλοποίησης του έργου 10% 

Α3. Εκπαιδευτική μεθοδολογία, δομή και περιεχόμενο των 
επιμορφωτικών σεμιναρίων 

20% 

Α4. Ανάλυση φάσεων, χρονοπρογραμματισμός και περιγραφή των 
επιμέρους εργασιών και παραδοτέων 

10% 
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Α5. Εκπαιδευτικό Υλικό και Ειδικός Εξοπλισμός 5% 

Α6. Περιγραφή της παρακολούθησης και εσωτερικής αξιολόγησης 
της εκπαίδευσης 

5% 

Ομάδα Β. Οργάνωση και απασχόληση της Ομάδας Έργου 30% 

Β1. Δομή σύνθεση και οργάνωση της ομάδας έργου 10% 

Β2. Αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα της ομάδας έργου σε 
σχέση με το έργο 

20% 

Το κριτήριο που αφορά στην Αξιολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς έχει συντελεστή 
βαρύτητας 85%. 

Π.ΙΙ.1.2. Οικονομική Αξιολόγηση 

Για τη συγκριτική βαθμολόγηση των οικονομικών προσφορών που θα κριθούν 
αποδεκτές και δεν θα απορριφθούν σε προηγούμενο στάδιο της διαδικασίας 
διενέργειας, η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού διαμορφώνει το 
συνολικό προσφερόμενο κόστος κάθε προσφοράς και προχωρά στην τελική 
αξιολόγηση και βαθμολόγηση των προσφορών, όπως περιγράφεται κατωτέρω στην 
ενότητα Π.ΙΙ.2. «Ολοκλήρωση Αξιολόγησης» 

Το κριτήριο που αφορά στην Αξιολόγηση της Οικονομικής Προσφοράς έχει 
συντελεστή βαρύτητας 15%. 

Π.ΙΙ.2. Ολοκλήρωση Αξιολόγησης  

Κατά την Τελική Αξιολόγηση, υπολογίζεται η συνολική βαθμολογία των προσφορών και 
πραγματοποιείται η κατάταξή τους κατά φθίνουσα τάξη, λαμβανομένων υπ’ όψιν μέχρι 
δύο (2) δεκαδικών ψηφίων, με βάση τον παρακάτω τύπο: 

Λi = [0,85 * (Βi / Βmax) + 0,15 * (Kmin/Ki)]*100 

όπου: 

Βmax   η συνολική βαθμολογία που έλαβε η καλύτερη Τεχνική Προσφορά  

Βi  η συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς i 

Kmin   το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς με τη μικρότερη τιμή  

Κi  το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς i  
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Ως πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά θεωρείται εκείνη που 
συγκέντρωσε την μεγαλύτερη συνολική βαθμολογία, δηλαδή το μεγαλύτερο Λ. 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας, προκρίνεται η προσφορά με το μεγαλύτερο βαθμό τεχνικής 
προσφοράς. Σε περίπτωση ισοβαθμίας και στην τεχνική προσφορά, ο Ανάδοχος 
αναδεικνύεται με κλήρωση.  

Η αξιολόγηση των προσφορών θα στηριχθεί αποκλειστικά και μόνο στα ανωτέρω 
κριτήρια. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Στην Αθήνα σήμερα την <ημερομηνία)>, ημέρα <ημέρα)>, μεταξύ αφενός της 
Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής Ελλάδας που εδρεύει στην Αθήνα, Αμβροσίου 
Φραντζή 9, ΤΚ 11743 Αθήνα, εκπροσωπείται νόμιμα από τον <………………..(όνομα), 
ιδιότητα> και στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «η Αναθέτουσα 
Αρχή» και αφετέρου η εταιρεία / η κοινοπραξία/ η ένωση εταιρειών με την επωνυμία 
<…………………………………………………………………..(επωνυμία)> που εδρεύει 
στην <……………ονομασία πόλης (ταχ.δ/νση)>, εκπροσωπείται νόμιμα από τον 
<………………….ονοματεπώνυμο> και στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα 
σύμβαση ως «ο Ανάδοχος», συνομολογήθηκαν και συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα:  

Σε συνέχεια του δημόσιου ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού που προκηρύχθηκε από την 
Αναθέτουσα Αρχή με την <……………………αριθμ.πρωτ.> απόφαση («η Διακήρυξη») 
και κατακυρώθηκε στον Ανάδοχο με την <………………….αριθμ.πρωτ.> απόφαση 
κατακύρωσης («η Κατακύρωση»), ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υλοποίηση του Έργου 
«Ενδυνάμωση του Κοινωνικού Διαλόγου με την ανάπτυξη δράσεων συμβουλευτικής 
και εκπαίδευσης σε στελέχη των φορέων των κλαδικών κοινωνικών εταίρων που 
δραστηριοποιούνται στο σύνολο της χώρας», σύμφωνα με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις της Σύμβασης.  

Προκαταρκτικές Διατάξεις  

ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ  

Στη Σύμβαση, οι ακόλουθοι όροι έχουν την έννοια που τους αποδίδεται αντίστοιχα στο 
παρόν άρθρο.  

Διοικητική Εντολή: οιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από την Αναθέτουσα 
Αρχή ή την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής στον Ανάδοχο σχετικά με την 
υλοποίηση του Έργου.  

Έγγραφο: κάθε χειρόγραφη, δακτυλογραφημένη ή έντυπη ειδοποίηση, εντολή ή 
οδηγία ή πιστοποιητικό που εκδίδεται βάσει της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των 
τηλετυπιών, των τηλεγραφημάτων και των τηλεομοιοτυπιών.  

Έργο: Το Υποέργο 3 με τίτλο «Ενδυνάμωση του Κοινωνικού Διαλόγου με την 
ανάπτυξη δράσεων συμβουλευτικής και εκπαίδευσης σε στελέχη των φορέων των 
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κλαδικών κοινωνικών εταίρων που δραστηριοποιούνται στο σύνολο της χώρας» της 
Πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη Εξειδικευμένων Καινοτόμων Πολιτικών και Πρακτικών 
Διοίκησης Επιχειρήσεων, Ενδυνάμωσης του Κοινωνικού Διαλόγου και Υποστήριξης 
των Κοινωνικών Εταίρων με Στόχο τις Καινοτόμες Προτάσεις Πολίτικης για το Ζήτημα 
της Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης στην Ελλάδα».  

Το Έργο περιλαμβάνει το σύνολο των ζητουμένων με την Προκήρυξη υπηρεσιών για 
το σύνολο των ωφελουμένων και των ωρών συμβουλευτικής και εκπαίδευσης. 

Ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης: Η ημερομηνία υπογραφής της 
Σύμβασης.  

Ημέρα: η ημερολογιακή ημέρα εκτός αν ρητά αναφέρεται αλλιώς.  

Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής: Ομάδα προσώπων, ορισμένη από την 
Αναθέτουσα Αρχή, η οποία έχει την ευθύνη για την επίβλεψη της εκτέλεσης της 
Σύμβασης από τον Ανάδοχο και την παραλαβή των Παραδοτέων του Έργου.  

Παραδοτέα: Όλα τα ενδιάμεσα ή τελικά προϊόντα και υπηρεσίες που ο Ανάδοχος θα 
παραδώσει ή οφείλει να παραδώσει ο Ανάδοχος στην Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με 
τη Σύμβαση.  

Προθεσμίες: τα αναφερόμενα στη Σύμβαση χρονικά διαστήματα σε Ημέρες, που 
αρχίζουν να υπολογίζονται από την επομένη της πράξης, ενέργειας ή γεγονότος που 
ορίζεται στη Σύμβαση ως αφετηρία. Όταν η τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος 
συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα, η προθεσμία λήγει στο τέλος της πρώτης εργάσιμης 
ημέρας μετά την τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος.  

Διακήρυξη: Η σχετική διακήρυξη της Αναθέτουσας Αρχής με αριθμ. πρωτ. 
<…………………… αριθμ. πρωτ.> με βάση την οποία διενεργήθηκε ο αντίστοιχος 
διαγωνισμός την <…………………… ημερομηνία διαγωνισμού> για την ανάδειξη του 
Αναδόχου.  

Προσφορά: η από <………………..ημερομηνία κατάθεσης> προσφορά του Αναδόχου 
προς την Αναθέτουσα Αρχή.  

Σύμβαση: η παρούσα συμφωνία που συνάπτουν και υπογράφουν τα συμβαλλόμενα 
μέρη για την εκτέλεση του Έργου, όπως είναι δυνατό να τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί.  

Συμβατικό τίμημα: το συνολικό συμβατικό αντάλλαγμα για την υλοποίηση του Έργου.  

ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

Αντικείμενο του παρόντος έργου «Ενδυνάμωση και Κοινωνικού Διαλόγου με την 
ανάπτυξη δράσεων συμβουλευτικής και εκπαίδευσης σε στελέχη των φορέων 
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των κλαδικών κοινωνικών εταίρων που δραστηριοποιούνται στο σύνολο της 
χώρας» είναι ο σχεδιασμός, η προετοιμασία και η εκπόνηση ενεργειών ενημέρωσης 
και επιμόρφωσης των άμεσα ωφελούμενων του Έργου.  

Αντικείμενο του Υποέργου 3 είναι ο σχεδιασμός, η προετοιμασία και η εκπόνηση 
ενεργειών ενημέρωσης και επιμόρφωσης των άμεσα ωφελούμενων του Έργου. Ο 
Ανάδοχος του έργου θα αναλάβει την ανάπτυξη και υλοποίηση εκπαιδευτικών 
εργαστηρίων (εργαστηριακών σεμιναρίων), για την επιμόρφωση στελεχών των φορέων 
των κλαδικών κοινωνικών εταίρων που δραστηριοποιούνται στο σύνολο της χώρας. 

Ο Ανάδοχος του έργου θα αναλάβει την ανάπτυξη και υλοποίηση εκπαιδευτικών 
εργαστηρίων (εργαστηριακών σεμιναρίων) για την επιμόρφωση: 

 αιρετών στελεχών,  
 στελεχών και υπαλλήλων των κλαδικών κοινωνικών εταίρων που δραστηριοποιούνται στο 

σύνολο της χώρας, καθώς και σε φορείς, οργανώσεις και εταιρίες, που αυτοί συμμετέχουν, 
καθώς και  

 ενεργών μελών των κοινωνικών εταίρων – εργαζόμενοι και εργοδότες. 

Με αυτόν τον τρόπο θα επιτευχθεί και ο βασικός σκοπός του έργου που είναι η 
δέσμευση και η ενεργός συμμετοχή των ομάδων των ωφελουμένων της Πράξης 
(στελεχών των φορέων των κοινωνικών εταίρων σε τοπικό – περιφερειακό και εθνικό 
επίπεδο, των εργαζομένων και των εργοδοτών των κλάδων εξέτασης του έργου) και 
ιδιαίτερα η εμπλοκή τους και η μετέπειτα μεταλαμπάδευση των πολιτικών και 
πρακτικών για τη διαχείριση της ενεργού γήρανσης έτσι, ώστε να αποκτήσουν με 
σφαιρική εικόνα για το θέμα και να λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές στα πεδία 
της συνδικαλιστικής ενεργοποίησης των φορέων όπου απασχολούνται. 

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στα ζητήματα που άπτονται της κατάστασης αναφορικά με 
τη δημογραφική σύνθεση του εργατικού δυναμικού της χώρας, τους παράγοντες που 
προσδιορίζουν τα ζητήματα της δημογραφικής γήρανσης στο διεθνές και εθνικό 
επίπεδο, τις πολιτικές αναφορικά με την ενεργό γήρανση, τις καλές πρακτικές 
διαχείρισής της, τις επιπτώσεις των διαφορετικών πολιτικών και παρεμβάσεων, καθώς 
και τους άξονες που προσδιορίζουν το ρόλο των κοινωνικών εταίρων σε ζητήματα 
ενεργού γήρανσης στον κλάδο που εκπροσωπούν. 

Μεθοδολογία Υλοποίησης 

Βασικό μέσο υλοποίησης του Υποέργου 3 είναι τα ενημερωτικά – εκπαιδευτικά 
εργαστήρια (εργαστηριακά σεμινάρια), κατά τα οποία συνδυάζεται επίσης και η 
εισήγηση εξειδικευμένων μελετητών ή/και εμπειρογνωμόνων από εθνικούς και διεθνείς 
ερευνητικούς οργανισμούς και φορείς με την ανάπτυξη ομάδων εργασίας, καθώς και με 
την εφαρμογή βιωματικών μεθόδων, όπως role playing, brainstorming, benchmarking 
κλπ. 
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Ειδικότερα τα στάδια οργάνωσης και υλοποίησης του σεμιναρίου αφορούν στα εξής: 

 Αναλυτικό σχεδιασμό του εκπαιδευτικού εργαστηρίου (εργαστηριακού σεμιναρίου) 
(χρονοπρογραμματισμός, προσδιορισμός των επιμέρους θεματικών αντικειμένων και του 
εκπαιδευτικού υλικού, επιλογή τόπου υλοποίησης και χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού) 

 Επιλογή εισηγητών και συντονιστών των ομάδων εργασίας 
 Ενημέρωση των φορέων για την υλοποίηση του εκπαιδευτικού εργαστηρίου 

(εργαστηριακού σεμιναρίου)  
 Επιλογή συμμετεχόντων στελεχών, με κυριότερο κριτήριο τη θέση απασχόλησης στο φορέα 
 Υλοποίηση των εκπαιδευτικών εργαστηρίων (εργαστηριακών σεμιναρίων), εφαρμόζοντας 

μια σειρά εκπαιδευτικών και συμβουλευτικών μεθόδων, όπως εισηγήσεις με ερωτήσεις και 
συζήτηση, στρογγυλά τραπέζια, παρουσίαση μελετών περιπτώσεων, παιχνίδι ρόλων κ.α. 

 Αξιολόγηση της εκπαίδευσης 

Για τη διεξαγωγή των εκπαιδευτικών εργαστηρίων (εργαστηριακών σεμιναρίων)  αρχικά 
θα αναπτυχθεί το σχετικό εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο ενδεικτικά θα περιλαμβάνει 
προβολές διευκρινιστικών διαγραμμάτων, άλλο σχετικό οπτικοακουστικό υλικό και 
διάθεση τεχνικών σημειώσεων, όπου αυτό κριθεί χρήσιμο. 

Κάθε εκπαιδευτικό εργαστήριο (εργαστηριακό σεμινάριο)  θα περιλαμβάνει τέσσερις (4) 
θεματικές ενότητες, οι οποίες θα επικεντρώνονται αφενός στην ενημέρωση γύρω από 
το πρόβλημα της γήρανσης του πληθυσμού και την ανάδειξη των προτεινόμενων 
λύσεων και αφετέρου στην ενημέρωση σχετικά με την Πλατφόρμα, η οποία θα έχει 
αναπτυχθεί στο πλαίσιο του Υποέργου 2. 

Οι θεματικές ενότητες των εκπαιδευτικών εργαστηρίων (εργαστηριακών σεμιναρίων)  
περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω: 

1η Ενότητα:  Δημογραφικές αλλαγές και η πρόκληση της ενεργού γήρανσης 

2η Ενότητα:  Πολιτικές και κίνητρα ενίσχυσης εργατικού δυναμικού μεγαλύτερης 
ηλικίας, με σκοπό την αύξηση της παραγωγικότητας και της ανταπόκρισης 
στις σημερινές απαιτήσεις 

3η Ενότητα:  Κατάρτιση «Πρότυπου Κοινού Προγράμματος Δράσεων» των 
κοινωνικών εταίρων για την ενθάρρυνση της συμμετοχής ατόμων 
μεγαλύτερης ηλικίας στην απασχόληση 

4η Ενότητα:  Η χρησιμότητα και η χρήση της Ολοκληρωμένης Διαδραστικής 
Πλατφόρμας Προληπτικής Διαχείρισης του Ζητήματος της Ενεργού 
Γήρανσης 

Τέλος, θα υπάρξει αξιολόγηση τόσο των εκπαιδευτικών όσο και του εκπαιδευτικού 
υλικού κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος των εκπαιδευτικών εργαστηρίων 
(εργαστηριακών σεμιναρίων). Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της εκπαίδευσης θα 
αποτυπωθούν σε σχετική έκθεση. 
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Παρακάτω ακολουθούν ποσοτικά στοιχεία που αφορούν στα εκπαιδευτικά εργαστήρια 
(εργαστηριακά σεμινάρια): 

 Θα διεξαχθούν έξι (6) εκπαιδευτικά εργαστήρια (εργαστηριακά σεμινάρια) περιφερειακής 
εμβέλειας για κάθε ένα από τους οκτώ (8) κλάδους, δηλαδή συνολικά 48 σεμινάρια. 

 Σε κάθε εκπαιδευτικό εργαστήριο (εργαστηριακό σεμινάριο) θα συμμετέχουν 40 άτομα, 
δηλαδή το σύνολο των συμμετεχόντων θα είναι χίλια εννιακόσια είκοσι (1920) άτομα. 

 Η κάθε θεματική ενότητα θα διαρκεί πέντε (5) ώρες, δηλαδή το κάθε εκπαιδευτικά 
εκπαιδευτικό εργαστήριο (εργαστηριακό σεμινάριο) θα διαρκεί συνολικά είκοσι (20) ώρες. 
Το σύνολο των ωρών επιμόρφωσης είναι 960 ώρες. 

Η ενημέρωση των Δυνητικών ωφελουμένων του Έργου αποτελεί υποχρέωση του 
Αναδόχου και για το σκοπό αυτό ο Ανάδοχος θα συνεργαστεί με την Αναθέτουσα Αρχή 
για την υλοποίηση ενεργειών πληροφόρησης των Δυνητικών ωφελουμένων και 
δημοσιότητας του Έργου. 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να γνωρίζει και να τηρεί τις υποχρεώσεις του οι οποίες 
προκύπτουν από τους Κανονισμούς ΕΚ1083/2006 (άρθρο 69) και ΕΚ 1828/2006 
(άρθρα 2 - 10) (ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά: σήμανση χώρων υλοποίησης έργων/ 
παραδοτέων/ εκπαιδευτικού υλικού/ χώρων εκπαίδευσης/ εξοπλισμού/ λογισμικού/ 
ιστοσελίδων, ενημέρωση εκπαιδευομένων σχετικά με τον τρόπο χρηματοδότησης της 
εκπαίδευσης). Σε κάθε περίπτωση δημοσιοποίησης/ δημοσίευσης, με μέριμνα του 
Αναδόχου, γίνεται μνεία για τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, στη χρηματοδότηση της κάθε επιμέρους δράσης.  

Με μέριμνα του Δικαιούχου, επίσης, εμφανίζεται, σε κάθε περίπτωση δημοσιοποίησης / 
δημοσίευσης, το λογότυπο της ΕΕ και να αναφέρονται στη συγχρηματοδότηση του 
ΕΚΤ, ως ακολούθως: Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο. Επίσης να γίνεται αναφορά στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού»  

Κάθε πληροφοριακό υλικό (βιβλίο, φυλλάδιο, επιστολές, παρουσιάσεις κ.λπ.) έντυπης 
ή ηλεκτρονικής μορφής) που θα παραχθεί στα πλαίσια του Έργου, θα πρέπει να φέρει 
τα παραπάνω λογότυπα και πληροφορίες  

ΑΡΘΡΟ 3. ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Κάθε επικοινωνία μεταξύ του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής γίνεται στην 
Ελληνική γλώσσα. Στην Ελληνική γλώσσα συντάσσονται επίσης και υποβάλλονται τα 
Παραδοτέα και όλο το υλικό τεκμηρίωσης (π.χ. οδηγίες, εκθέσεις, συστάσεις) που τα 
συνοδεύει.  
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ΑΡΘΡΟ 4. ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ  

Η Σύμβαση περιλαμβάνει το σύνολο των συμφωνηθέντων μεταξύ των συμβαλλομένων 
μερών, τους όρους και τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση του Έργου και κατισχύει 
κάθε άλλου εγγράφου. Συμπληρωματικά ισχύουν τα προβλεπόμενα στην απόφαση 
Κατακύρωσης του Έργου στον ανάδοχο, στο τεύχος της διακήρυξης και στην 
Προσφορά του αναδόχου μόνον εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο για την ερμηνεία και 
την εφαρμογή της Σύμβασης.  

ΑΡΘΡΟ 5. ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  

Η έγγραφη επικοινωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου (Έγγραφα, 
Εντολές) πραγματοποιείται ταχυδρομικά, τηλεγραφικά, τηλετυπικά ή τηλεομοιοτυπικά ή 
και ιδιοχείρως, ως ακολούθως:  

Για την Αναθέτουσα Αρχή:  

Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδας  

Ταχ. Δ/νση: Αμβροσίου Φραντζή 9,  

Ταχ. κωδ.: 11743  

Τηλ.: 210 9249510 fax: 210-9249515  

Για τον Ανάδοχο:  

<Επωνυμία. . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Ταχ. Δ/νση. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Ταχ.κωδ......–ΠΟΛΗ .......  

Τηλ.:......... fax...........>  

Σε κάθε περίπτωση, ο αποστολέας λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για να εξασφαλίσει 
την παραλαβή του Εγγράφου και την απόδειξη της.  

Όποτε στη Σύμβαση γίνεται λόγος για ειδοποίηση, κοινοποίηση, συμφωνία, έγκριση, 
βεβαίωση, πιστοποίηση ή απόφαση, και εφόσον δεν προβλέπεται άλλως, η εν λόγω 
ειδοποίηση, κοινοποίηση, συμφωνία, έγκριση, πιστοποίηση, βεβαίωση ή απόφαση θα 
είναι γραπτή.  
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ΑΡΘΡΟ 6. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  

Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής ασκεί τις αρμοδιότητες που 
προβλέπονται στη Σύμβαση και της ανατίθενται με την απόφαση συγκρότησής της.  

Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής δεν δικαιούται να απαλλάσσει τον 
Ανάδοχο από οποιαδήποτε συμβατική του υποχρέωση, εκτός εάν η Σύμβαση ορίζει 
διαφορετικά.  

Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής δικαιούται, διατηρώντας σε κάθε 
περίπτωση την τελική ευθύνη, να εισηγείται στην Αναθέτουσα Αρχή την ανάθεση, κατά 
διαστήματα, σε εκπρόσωπο ή εκπροσώπους της, την άσκηση οποιασδήποτε από τις 
αρμοδιότητές της και την ανάκληση οποτεδήποτε της ανάθεσης αυτής ή την 
αντικατάσταση εκπροσώπου ή εκπροσώπων. Τόσο η ανάθεση όσο και η ανάκληση ή 
αντικατάσταση, απαιτούν την έκδοση σχετικής απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής και 
παράγουν αποτελέσματα μόνο μετά την κοινοποίηση των αποφάσεων αυτών στον 
Ανάδοχο.  

Τα Έγγραφα που αποστέλλονται από τον εκπρόσωπο της Επιτροπή Παρακολούθησης 
και Παραλαβής προς τον Ανάδοχο, στα πλαίσια αυτής της ανάθεσης, παράγουν τα ίδια 
αποτελέσματα με τα Έγγραφα της Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής. Παρ’ 
όλα αυτά:  

α) ακόμα και αν ο εκπρόσωπος της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής 
παραλείψει να αρνηθεί την παραλαβή κάποιου Παραδοτέου, η Επιτροπή 
Παρακολούθησης και Παραλαβής εξακολουθεί να έχει τη δυνατότητα να αρνηθεί την 
παραλαβή αυτή και να δώσει τις αναγκαίες οδηγίες για την αποκατάσταση των 
ελαττωμάτων ή ατελειών του.  

β) Η επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής δικαιούται να ελέγχει και μπορεί να 
μεταβάλλει το περιεχόμενο των εγγράφων του εκπροσώπου της.  

Οι οδηγίες ή/και οι εντολές της Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής 
χρονολογούνται, αριθμούνται και καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο που τηρεί η Επιτροπή 
Παρακολούθησης και Παραλαβής.  

ΑΡΘΡΟ 7. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ  

Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος δεν 
αποκαλύπτει -κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, μετά τη λήξη της ή με άλλο 
τρόπο λύση αυτής-εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος 
ανακάλυψε κατά την υλοποίηση του Έργου, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και 
πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη Σύμβαση, υποχρεούται δε 
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να μεριμνά ώστε το προσωπικό του, οι υπεργολάβοι του και κάθε συνεργαζόμενος με 
αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση.  

Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το Έργο χωρίς 
την προηγούμενη συναίνεση 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, χωρίς την 
προηγούμενη γραπτή της συναίνεση.  

Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο των ως άνω υποχρεώσεων του, η 
Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση κάθε θετικής ζημίας της, 
όπως και την παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών και την 
παράλειψή της στο μέλλον, διατηρεί δε το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο 
του έργου.  

Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής και η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούνται 
να μην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά μόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να 
γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτές κατά τη διάρκεια και με την ευκαιρία 
της εκτέλεσης του Έργου και αφορούν σε τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα ή μεθόδους 
κατασκευής ή λειτουργίας του Έργου ή του Αναδόχου.  

ΑΡΘΡΟ 8. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

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, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας 
Αρχής για την καταβολή Συμβατικού Τιμήματος, με βάση τους όρους της Σύμβασης, σε 
Τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα 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. 2513/97 (ΦΕΚ 139/Α).  

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να εγκρίνει αίτημα του Αναδόχου για μεταβίβαση ή 
εκχώρηση, μόνο για ιδιαιτέρως σοβαρό λόγο και στην περίπτωση που εκείνος που τον 
υποκαθιστά ανταποκρίνεται στα κριτήρια επιλογής που ίσχυσαν για την ανάθεση της 
Σύμβασης. Η εκχώρηση – μεταβίβαση της σύμβασης θα χρήζει πλήρους αιτιολόγησης 
τόσο ως προς το αίτημα του Αναδόχου όσο και την εγκριτική απόφαση/συναίνεση της 
Αναθέτουσας Αρχής και η τελευταία θα γνωστοποιεί τυχόν εκχώρηση-μεταβίβαση στην 
αρμόδια Διαχειριστική Αρχή. Σε περίπτωση υποκατάστασης ο Ανάδοχος δεν 
απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις του σχετικά με το τμήμα της Σύμβασης που έχει 
ήδη εκτελεσθεί ή το τμήμα που δεν εκχωρήθηκε.  
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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.  

ΑΡΘΡΟ 9. ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ  

  Στην προκήρυξη ή/και συγγραφή υποχρεώσεων, η αναθέτουσα αρχή ζητεί από τον 
προσφέροντα να αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται 
να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους καθώς και τους υπεργολάβους που 
προτείνει. Σε μια τέτοια περίπτωση δεν αίρεται η ευθύνη του κυρίου οικονομικού 
φορέα. (Αρ.41 ΠΔ 60/2007) 

Υποχρεώσεις Αναθέτουσας Αρχής  

ΑΡΘΡΟ 10. ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

Η Αναθέτουσα Αρχή θα κοινοποιήσει αμελλητί στον Ανάδοχο και το αργότερο μέχρι την 
Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος της Σύμβασης τους συμμετέχοντες στην Επιτροπή 
Παρακολούθησης και Παραλαβής, καθώς και τους τυχόν εκπροσώπους αυτής κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 6 της παρούσας.  

Η Αναθέτουσα Αρχή θα διαθέσει το προσωπικό που απαιτείται για τις ανάγκες, την 
παρακολούθηση και τον έλεγχο της πορείας υλοποίησης του Έργου και τη μεταφορά 
τεχνογνωσίας στην Αναθέτουσα Αρχή.  

ΑΡΘΡΟ 11. ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  

Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής οφείλει να παραδίδει στον Ανάδοχο, 
ατελώς, κάθε έγγραφο, σχέδιο, μελέτη, προδιαγραφή και γενικότερα κάθε στοιχείο που 
έχει στην κατοχή της και δικαιούται να γνωστοποιήσει, σχετικό με την εκτέλεση του 
Έργου, χωρίς να απαιτείται προηγούμενο αίτημα του Αναδόχου.  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να επιστρέψει όλα τα στοιχεία της ως άνω παραγράφου με 
την οριστική παραλαβή του Έργου ή με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της 
Σύμβασης.  

ΑΡΘΡΟ 12. ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ  

Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να παρέχει στον Ανάδοχο πρόσβαση, σε όλους τους 
χώρους που θα εγκατασταθούν οι υποδομές, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και 
σε περίπτωση που προβλέπεται τέτοια δυνατότητα σε επιμέρους άρθρα της Σύμβασης 
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ή απαιτείται για την προσήκουσα και έγκαιρη εκτέλεση του Έργου και εκτός εργασίμων 
ημερών και ωρών.  

Η Αναθέτουσα Αρχή λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την προστασία και 
ασφάλεια του προσωπικού του Αναδόχου και των Υπεργολάβων του, ιδίως δε 
ενημερώνει εγγράφως τον Ανάδοχο σχετικά με τις ιδιαιτερότητες των χώρων όπου 
εκτελείται το Έργο.  

Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να παρέχει στον Ανάδοχο πρόσβαση σε ήδη 
υπάρχουσες εφαρμογές της, εφ’ όσον αυτές έχουν συνάφεια με το Έργο.  

ΑΡΘΡΟ 13. ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΡΙΤΟΥΣ  

Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει τη συνδρομή της Αναθέτουσας Αρχής προκειμένου 
να διευκολυνθεί στην επικοινωνία του με τυχόν εμπλεκόμενες αρμόδιες αρχές ή άλλα 
πρόσωπα, εφ’ όσον θεωρεί ότι η επικοινωνία αυτή απαιτείται για να τον υποβοηθήσει 
στην εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεών του. Ειδικότερα, ο Ανάδοχος δύναται 
να ενεργεί εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής, έναντι τρίτων αποκλειστικά στο πλαίσιο 
των αναγκών του έργου.  

Υποχρεώσεις Αναδόχου  

ΑΡΘΡΟ 14. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  

Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τις απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις του με 
τη δέουσα προσοχή και επιμέλεια και σύμφωνα με τις αρχές της καλής πίστης και των 
συναλλακτικών ηθών.  

ΑΡΘΡΟ 15. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ   

α. Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η ανάθεση, υποχρεούται να 
καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας 
αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον ΦΠΑ και ο 
χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο 
φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο αγοραστής 
υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2) μήνες ή μεγαλύτερος εφόσον αυτό 
ορίζεται από τη διακήρυξη. 

6. Εγγύηση Ως Οριστική Παραλαβή του Έργου ορίζεται η τελική ημερομηνία 
υπογραφής των αντίστοιχων Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής σύμφωνα με τα όσα 
ορίζονται στο Άρθρο 29 της παρούσας σύμβασης.  
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Η Εγγύηση καλής εκτέλεσης έργου αφορά στην εκπλήρωση όλων των συμβατικών 
υποχρεώσεων του Αναδόχου που απορρέουν από τη Σύμβαση και θα εκδοθεί επ’ 
ονόματι της Αναθέτουσας Αρχής κατ’ εντολή και για λογαριασμό του Αναδόχου, θα 
παραδοθεί δε στην Αναθέτουσα Αρχή με την υπογραφή της Σύμβασης και θα 
επιστραφεί στον Ανάδοχο εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία Οριστικής 
Παραλαβής του Έργου και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχών απαιτήσεων 
από τους συμβαλλομένους.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά 
πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα σε άλλο κράτος μέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες 
χώρες που έχουν υπογράψει τη 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. Εγγυήσεις που εκδίδονται σε 
άλλο κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην 
Ελληνική γλώσσα. Είναι δυνατή η απομείωση της αξίας της εγγύησης καλής εκτέλεσης 
κατά το ποσοστό της οριστικής παραλαβής παραδοτέων του έργου και της αντίστοιχης 
τμηματικής πληρωμής τους.  

Εάν, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης, το πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό 
πρόσωπο που εξέδωσε εγγύηση περιέλθει σε αδυναμία να ανταποκριθεί στις 
υποχρεώσεις του, ο Ανάδοχος οφείλει να παράσχει νέα εγγύηση με τους ίδιους όρους, 
εντός δέκα (10) Ημερών από την προηγούμενη σχετική όχληση της Αναθέτουσας 
Αρχής. Εάν ο Ανάδοχος δεν παράσχει νέα εγγύηση, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να 
καταγγείλει τη Σύμβαση.  

ΑΡΘΡΟ 16. ΑΣΦΑΛΙΣΗ  

Ο Ανάδοχος φέρει την ευθύνη για κάθε κίνδυνο, ζημία ή απώλεια εξοπλισμού (ή 
τμήματος αυτού) που θα παραδοθεί με βάση τη σύμβαση, υποχρεούμενος σε κάθε 
περίπτωση ζημιάς, φθοράς ή απώλειας σε πλήρη αποκατάσταση ή, αν κρίνεται 
απαραίτητο, αντικατάσταση, για τον υλικό εξοπλισμό, το υποστηρικτικό λογισμικό και 
για το λογισμικό μέχρι την ημερομηνία Οριστικής Παραλαβής του Έργου, κατά τα 
προβλεπόμενα στο Άρθρο 29 της παρούσας. Μετά την Οριστική Παραλαβή του Έργου 
την προαναφερόμενη ευθύνη φέρει η Αναθέτουσα Αρχή, εκτός αν αποδεδειγμένα η 
ζημία ή η απώλεια οφείλεται σε υπαιτιότητα του προσωπικού του Αναδόχου.  

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία ή βλάβη προσώπων, πραγμάτων ή 
εγκαταστάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, του προσωπικού της ή τρίτων και για την 
αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζημίας που είναι δυνατόν να προκληθεί κατά ή 
επ’ ευκαιρία της εκτέλεσης του έργου από τον Ανάδοχο εφ’ όσον οφείλεται σε πράξη ή 
παράλειψη αυτών ή σε ελάττωμα του εξοπλισμού.  
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Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει και να διατηρεί ασφαλισμένο το προσωπικό του 
στους αρμόδιους ασφαλιστικούς φορείς καθ’ όλη την διάρκεια εκτέλεσης του Έργου και 
να μεριμνά όπως οι υπεργολάβοι του πράξουν το ίδιο.  

Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να λάβει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την 
προστασία και ασφάλεια του προσωπικού του Αναδόχου και των Υπεργολάβων του, 
ιδίως δε να ενημερώνει εγγράφως τον Ανάδοχο σχετικά με τις ιδιαιτερότητες των 
χώρων όπου εκτελείται το έργο.  

ΑΡΘΡΟ 17. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ  

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται πλήρους αποζημίωσης για κάθε ζημία της που 
ενδεχομένως έχει προκληθεί σε αυτήν από υπαιτιότητα του Αναδόχου ή των 
προσώπων που συνεργάζονται με αυτόν για την υλοποίηση του Έργου. Η 
αποζημίωση αυτή σε καμία περίπτωση δε μπορεί να ανέλθει σε ποσό μεγαλύτερο απ’ 
αυτό του Συμβατικού Τιμήματος, αν δε αφορά τμήμα του Έργου που λόγω της 
πλημμελούς εκπλήρωσης της Σύμβασης δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον 
προοριζόμενο σκοπό θα αντιστοιχεί μόνο στην αξία του εν λόγω ανεκτέλεστου 
τμήματος.  

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συνδράμει με δαπάνες του την Αναθέτουσα Αρχή, 
αναλαμβάνοντας το κόστος κάθε αντιδικίας, εξώδικης ή δικαστικής, με τρίτους, που 
συνδέεται με την εκ μέρους του αδυναμία ή πλημμελή εκπλήρωση των Συμβατικών 
υποχρεώσεων, καθώς και σε κάθε περίπτωση δικαστικής ή και εξώδικης διαφοράς της 
με τρίτο σε σχέση με την εκτέλεση της Σύμβασης και την υλοποίηση του Έργου, υπό 
την προϋπόθεση ότι η Αναθέτουσα Αρχή τον ενημέρωσε γραπτώς και εγκαίρως για την 
ύπαρξη της διαφοράς αυτής και ότι η εν λόγω διαφορά οφείλεται σε παράβαση των 
Συμβατικών του υποχρεώσεων.  

Ο Ανάδοχος αποζημιώνει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε απαίτηση τρίτων από την 
εκτέλεση του έργου, η οποία απορρέει από την χρήση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, 
αδειών, σχεδίων, υποδειγμάτων και εργοστασιακών ή εμπορικών σημάτων εκ μέρους 
του, η οποία αναφέρεται στη Σύμβαση ή την Προσφορά.  

Πρόγραμμα Εκτέλεσης – Καθυστερήσεις -Τροποποιήσεις  

ΑΡΘΡΟ 18. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Εντός δέκα (10) ημερών από την Ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, ο Ανάδοχος 
θα συντάξει και θα υποβάλει στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής 
αναλυτικό πρόγραμμα εκτέλεσης της Σύμβασης, στο οποίο θα περιλαμβάνονται ο 
πίνακας χρονοπρογραμματισμού των δράσεων του έργου, ο πίνακας 



Προκήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το έργο: 
«Ενδυνάμωση του Κοινωνικού Διαλόγου με την ανάπτυξη δράσεων συμβουλευτικής 
και εκπαίδευσης σε στελέχη των φορέων των κλαδικών κοινωνικών εταίρων που 

δραστηριοποιούνται στο σύνολο της χώρας» 

Σελίδα 94 

  
 

χρονοπρογραμματισμού των ενεργειών του έργου καθώς επίσης και το διάγραμμα 
χρονοπρογραμματισμού (Gantt) με τις πραγματικές ημερομηνίες έναρξης και λήξης 
όλων των δράσεων, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο Παράρτημα της Σύμβασης.  

Το αναλυτικό πρόγραμμα περιέχει, τουλάχιστον, τα ακόλουθα:  

α) τη σειρά κατά την οποία ο Ανάδοχος σκοπεύει να εκτελέσει όλες τις επιμέρους 
δραστηριότητες που του αντιστοιχούν, συμπεριλαμβανομένων των επί μέρους 
χρονικών διαστημάτων υλοποίησης  

β) επαρκείς λεπτομέρειες και πληροφορίες σχετικά με τη χρονική ή γενικότερη 
εξάρτηση μεταξύ των επί μέρους δραστηριοτήτων του Έργου  

γ) άλλες πληροφορίες τις οποίες μπορεί εύλογα να ζητήσει η Επιτροπή 
Παρακολούθησης και Παραλαβής  

δ) τις προθεσμίες για την υποβολή των παραδοτέων του Έργου.  

Η έγκριση του προγράμματος από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής δεν 
απαλλάσσει τον Ανάδοχο από τις συμβατικές του υποχρεώσεις.  

Ουδεμία ουσιώδης μεταβολή του προγράμματος επιτρέπεται χωρίς την έγκριση της 
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής. Αν πάντως η εκτέλεση της Σύμβασης δεν 
προχωρεί σύμφωνα με το πρόγραμμα, η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής 
μπορεί να δώσει στον Ανάδοχο την εντολή να το αναθεωρήσει και να της υποβάλει το 
αναθεωρημένο αυτό πρόγραμμα προς έγκριση.  

ΑΡΘΡΟ 19. ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ  

Ο Ανάδοχος παρέχει στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής πληροφορίες 
σχετικές με την υλοποίηση του Έργου, οποτεδήποτε του ζητηθεί. Για το σκοπό αυτό, ο 
Ανάδοχος θα συντάσσει κατ’ απαίτηση περιοδικές εκθέσεις ενημέρωσης επί της 
πορείας υλοποίησης του Έργου, τις οποίες θα υποβάλλει στην Επιτροπή 
παρακολούθησης και Παραλαβής. 

Συντάσσει επίσης και υποβάλλει στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, 
ειδικές εκθέσεις για τυχόν έκτακτες δυσκολίες στην εκτέλεση του Έργου ή απαιτούμενες 
τροποποιήσεις του προγράμματος εκτέλεσης. 

Ο Ανάδοχος τηρεί ακριβείς και συστηματικούς λογαριασμούς και αρχείο για τα τμήματα 
του Έργου που προετοιμάζει, υλοποιεί ή παραδίδει σε εκτέλεση της Σύμβασης, και 
επιτρέπει στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής να επιθεωρεί, οποιαδήποτε 
λογική στιγμή, το αρχείο και τους λογαριασμούς ή/και να παίρνει αντίγραφά τους. 
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ΑΡΘΡΟ 20. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

Η προθεσμία εκτέλεσης του Έργου, αρχίζει από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος της 
σύμβασης και διαρκεί μέχρι 14 μήνες.  

Το χρονοδιάγραμμα που εμφανίζεται στο Παράρτημα της Σύμβασης απεικονίζει την 
προθεσμία του έργου και κάθε επί μέρους τμήματός του, με την επιφύλαξη των 
επομένων άρθρων.  

ΑΡΘΡΟ 21. ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα αιτιολογημένης και καλόπιστης 
μετάθεσης του χρονοδιαγράμματος του Έργου ή επί μέρους προβλεπόμενων χρονικών 
σημείων ή δραστηριοτήτων του χρονοδιαγράμματος για συνολικό χρονικό εξήντα (60) 
ημερών και στις περιπτώσεις αυτές η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής θα 
ενημερώνει εγκαίρως τον Ανάδοχο για τη διαφοροποίηση του χρονοδιαγράμματος, ως 
προς τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.  

Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει μετάθεση της προθεσμίας εκτέλεσης του Έργου, 
στην περίπτωση που η εκτέλεση της Σύμβασης ή επί μέρους δραστηριοτήτων της 
καθυστερεί ή πρόκειται να καθυστερήσει για λόγους που δεν ανάγονται σε περιοχές 
ευθύνης του ή για λόγους ανωτέρας βίας ή για άλλους ιδιαιτέρως σοβαρούς λόγους 
που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών 
ειδών. Ο Ανάδοχος, εντός 15 ημερών αφότου έλαβε γνώση γεγονότος που ενδέχεται 
να προκαλέσει τέτοιου είδους καθυστέρηση, υποβάλλει στην Επιτροπή 
Παρακολούθησης και Παραλαβής και κοινοποιεί στην Αναθέτουσα Αρχή αίτημα 
μετάθεσης της προθεσμίας εκτέλεσης, την οποία κρίνει ότι δικαιούται, παρέχοντας 
πλήρη και λεπτομερή στοιχεία του αιτήματός του, ώστε να καταστεί αμέσως δυνατή η 
εξέτασή του.  

Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής εξετάζει το αίτημα του Αναδόχου και 
εισηγείται στην Αναθέτουσα Αρχή –η οποία αποφασίζει τελικά-, εάν δικαιολογείται να 
δοθεί μετάθεση και πόση, είτε για το μέλλον είτε με αναδρομική ισχύ. Είναι δυνατή η 
μετάθεση του συνόλου του χρονοδιαγράμματος του Έργου σε περίπτωση που η 
οποιαδήποτε τμηματική πληρωμή σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του άρθρου 27 της 
παρούσας σύμβασης καθυστερήσει πλέον των εξήντα (60) ημερών από την παραλαβή 
των αντιστοίχων παραδοτέων από την Επιτροπή Παρακολούθησης. Ο χρόνος της 
μετάθεσης του χρονοδιαγράμματος θα είναι όσος και ο χρόνος καθυστέρησης της 
ανωτέρω τμηματικής πληρωμής.  

Μετάθεση της προθεσμίας εκτέλεσης επί μέρους δραστηριοτήτων της Σύμβασης είναι 
δυνατό να εγκριθεί, με την ίδια ως άνω διαδικασία και σε περιπτώσεις καθυστερήσεων 
που ανάγονται σε άλλους λόγους..  
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Οι μεταθέσεις της προθεσμίας ή των προθεσμιών εκτέλεσης δεν συνεπάγονται 
κυρώσεις.  

ΑΡΘΡΟ 22. ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

Αν ο Ανάδοχος δεν υλοποιήσει το σύνολο του Έργου εντός της προθεσμίας που 
ορίζεται στη Σύμβαση, όπως τυχόν έχει μετατεθεί σύμφωνα με το άρθρο 21, η 
Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, χωρίς όχληση, αποζημίωση για κάθε ημέρα 
καθυστέρησης μεταξύ της ημερομηνίας κατά την οποία έληγε η προθεσμία εκτέλεσης ή 
η μετάθεσή της και της ημερομηνίας κατά την οποία ολοκληρώθηκε πράγματι η 
εκτέλεση, εκτός και εάν η καθυστέρηση αυτή οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας ή σε 
υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής. Η αποζημίωση αυτή ανέρχεται σε ποσοστό είκοσι 
(20) τοις χιλίοις επί της συμβατικής αξίας του μέρους του Έργου στο οποίο αφορά η 
καθυστέρηση και του μέρους του Έργου το οποίο επηρεάζεται χρονικά από αυτήν. Το 
σύνολο αυτής της αποζημίωσης δε μπορεί να υπερβεί το 10% του Συμβατικού 
Τιμήματος.  

Σε περίπτωση καθυστερήσεων για τις οποίες η συνολικά υπολογιζόμενη αποζημίωση 
ανέρχεται σε ποσοστό 10% της Συμβατικής Τιμής, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, 
αφού ειδοποιήσει σχετικά τον Ανάδοχο:  

α) να εισπράξει την εγγύηση καλής εκτέλεσης ή/και  

β) να καταγγείλει τη Σύμβαση και να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο.  

Παραδοτέα και Υπηρεσίες  

ΑΡΘΡΟ 23. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που προβλέπεται να παραδοθούν και να παρασχεθούν 
στα πλαίσια της Σύμβασης καθώς και ο τρόπος παράδοσής τους ή εκτέλεσής τους, 
πρέπει να συμφωνούν, από κάθε άποψη, με τα οριζόμενα στα Παραρτήματα της 
Σύμβασης και την από <ημερομηνία> Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου.  

Για οποιαδήποτε προσωρινή ή ενδιάμεση παραλαβή προβλέπεται στα Παραρτήματα 
της Σύμβασης, θα πρέπει να υποβάλλεται αίτηση από τον Ανάδοχο στην Επιτροπή 
Παρακολούθησης και Παραλαβής. Στην αίτηση θα αναγράφεται η περιγραφή των 
προϊόντων ή υπηρεσιών που προτείνονται για παραλαβή, σύμφωνα με τη Σύμβαση και 
ο τόπος όπου θα γίνει η παραλαβή, ανάλογα με την περίπτωση.  

Την ευθύνη για την υλοποίηση του Έργου, την ποιότητα των Παραδοτέων και το χρόνο 
παράδοσής τους, έχει ο Ανάδοχος. Η συμμετοχή του προσωπικού της Αναθέτουσας 
Αρχής σε όλες τις φάσεις του Έργου, έχει στόχο την παρακολούθηση της πορείας του 
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και τη μεταφορά τεχνογνωσίας από τον Ανάδοχο προς την Αναθέτουσα Αρχή καθώς 
και την έγκαιρη εξασφάλιση στον Ανάδοχο όλων των προβλεπομένων στην παρούσα, 
χωρίς αυτό σε καμία περίπτωση να σημαίνει ότι το Έργο θα εκτελεστεί από κοινού.  

Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα, σε περίπτωση που κρίνει ότι κάποιο τμήμα του 
Έργου δεν εκτελείται σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης, να εκφράσει γραπτώς και 
αιτιολογημένα τις απόψεις της σχετικά με την πορεία του εν λόγω τμήματος του Έργου. 
Ο Ανάδοχος λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις αυτές υποχρεούται, να εξασφαλίσει την 
έγκαιρη και ορθή εκτέλεσή του. Ειδικότερα, η Επιτροπή Παραλαβής οφείλει να 
αξιολογεί τα εκάστοτε παραδοτέα του Αναδόχου (Παράρτημα Σύμβασης) και εντός 
είκοσι (20) ημερών από Παράδοσης αυτών να προβαίνει εγγράφως σε παρατηρήσεις 
προς τον Ανάδοχο για πιθανές τροποποιήσεις, αλλαγές και προσθήκες επί των 
παραδοτέων, εφόσον προκύπτει τέτοια ανάγκη. Η μη έγγραφη παρατήρηση επί των 
παραδοτέων του Αναδόχου εντός του ανωτέρω χρονικού πλαισίου συνεπάγεται την 
αποδοχή των παραδοτέων (οριστική παραλαβή των παραδοτέων).  

Οι υπηρεσίες που προβλέπεται να παρασχεθούν στα πλαίσια της Σύμβασης καθώς και 
ο τρόπος εκτέλεσής τους, πρέπει να συμφωνούν, από κάθε άποψη, με τα οριζόμενα 
στα Παραρτήματα της Σύμβασης.  

ΑΡΘΡΟ 24. ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

Όλες οι εκθέσεις και τα συναφή στοιχεία όπως χάρτες, διαγράμματα, σχέδια, 
προδιαγραφές, πλάνα, στατιστικά στοιχεία, υπολογισμοί και κάθε άλλο σχετικό 
έγγραφο ή υλικό που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον Ανάδοχο κατά 
την εκτέλεση της Σύμβασης, είναι εμπιστευτικά και ανήκουν στην απόλυτη ιδιοκτησία 
της Αναθέτουσας Αρχής.  

Ο Ανάδοχος, μόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση της Σύμβασης, παραδίδει όλα τα 
έγγραφα και τα στοιχεία στην Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος μπορεί να κρατά 
αντίγραφα αυτών των εγγράφων και στοιχείων, αλλά δεν επιτρέπεται να τα 
χρησιμοποιεί για σκοπούς άλλους από της Σύμβασης, χωρίς την προηγούμενη γραπτή 
συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής.  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί με δικές του δαπάνες σε όποια απαραίτητη ή 
πρόσφορη ενέργεια όταν αυτές επιβάλλονται για την προστασία των δικαιωμάτων 
τρίτων προσώπων, που αποδεδειγμένα ισχυρίζονται πως έχουν δικαίωμα επ΄ αυτών ή 
όταν η Αναθέτουσα Αρχή εμποδίζεται στην χρήση τους λόγω αποδεδειγμένης ύπαρξης 
δικαιωμάτων τρίτων προσώπων επ΄ αυτών, παρέχοντας προϊόντα ιδίας αξίας, 
απόδοσης και λειτουργίας. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του ν.2121/1993 περί 
πνευματικής ιδιοκτησίας.  

Σε περίπτωση άσκησης αγωγής ή ενδίκου μέσου κατά της Αναθέτουσας Αρχής από 
τρίτο για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με πνευματικά δικαιώματα επί του παραδοτέου 
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έργου, 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.  

Πληρωμές  

ΑΡΘΡΟ 25. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  

Ο Ανάδοχος θεωρείται ότι, προτού υποβάλει την Προσφορά του, είχε λάβει υπόψη όλο 
τα αναγκαία στοιχεία, όπως αυτά του χορηγήθηκαν από την Αναθέτουσα Αρχή, για την 
εμπρόθεσμη και προσήκουσα εκτέλεση της Σύμβασης και συνεπώς, στο Συμβατικό 
Τίμημα περιλαμβάνονται όλα τα σχετικά με την υλοποίηση του Έργου έξοδα, όπως:  

α) τα έξοδα παραγωγής σχεδίων, εκθέσεων, μελετών, αναφορών και κάθε είδους 
εγγράφων που προβλέπονται στη Σύμβαση  

β) τα έξοδα της προμήθειας των εργαλείων που απαιτούνται για την υλοποίηση του 
Έργου  

γ) τα έξοδα της προμήθειας ή παραγωγής εγχειριδίων και οδηγιών.  

Για κάθε πληρωμή, ο Ανάδοχος αποστέλλει στην Αναθέτουσα Αρχή, εις τριπλούν, 
γραπτή αίτηση πληρωμής καθώς και αναλυτική κατάσταση, μαζί με αποδείξεις, 
τιμολόγια, παραστατικά πληρωμών ή άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα για το 
ποσά που πρέπει να πληρωθούν κατά περίπτωση.  

Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε Ευρώ με την προσκόμιση των φορολογικών 
στοιχείων που προβλέπονται από τον Κ.Β.Σ και των λοιπών νομίμων δικαιολογητικών 
που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο 
προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για την έκδοση των σχετικών 
χρηματικών ενταλμάτων, ο οποίος πάντως δεν θα υπερβαίνει τις είκοσι (20) 
ημερολογιακές ημέρες από τα κατά περίπτωση χρονικά σημεία που καθορίζονται στη 
Σύμβαση.  

Σε περίπτωση που από τον Κ.Β.Σ απαιτείται έκδοση τιμολογίου η εξόφληση του 
οποίου, σύμφωνα με την Σύμβαση, γίνεται σε επόμενη διαχειριστική περίοδο από 
αυτήν της έκδοσης, δεν απαιτείται νέο τιμολόγιο.  
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ΑΡΘΡΟ 26. ΤΙΜΗΜΑ  

Το Συμβατικό Τίμημα για την εκτέλεση του Έργου από τον Ανάδοχο, ανέρχεται στο 
ποσό των <……………………..ποσό ολογράφως (ποσό αριθμητικά)> Ευρώ.  

Το Συμβατικό Τίμημα μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ανέρχεται στο ποσό των 
<……………………..ποσό ολογράφως (ποσό αριθμητικά)> Ευρώ.  

Η παροχή υπηρεσιών επιμόρφωσης απαλλάσσεται από Φ.Π.Α. 

ΑΡΘΡΟ 27. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  

Η πληρωμή του Συμβατικού Τιμήματος του Έργου θα γίνεται με τμηματικές πληρωμές, 
άμεσα, μετά την παράδοση των επιμέρους παραδοτέων και την παραλαβή τους από 
την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου, η οποία με τα πρακτικά της 
θα βεβαιώνει α) την εμπρόθεσμη παράδοσή τους και β) την επιτυχή υλοποίηση και 
ολοκλήρωσή τους. Σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, θα πραγματοποιηθούν οι 
πληρωμές σε τρείς (3) δόσεις, μετά από τιμολόγηση των εργασιών/υπηρεσιών που 
εκτέλεσε ο Ανάδοχος,  ως εξής:  

Η πρώτη δόση ύψους 10% του συμβατικού τιμήματος, μαζί με την προβλεπόμενη 
εγγύηση καλής εκτέλεσης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης που προβλέπεται από την 
ισχύουσα νομοθεσία ανάθεσης έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών καλύπτει 
και την παροχή ισόποσης προκαταβολής προς τον ανάδοχο, χωρίς να απαιτείται η 
κατάθεση εγγύησης προκαταβολής. Στις περιπτώσεις που από την προκήρυξη 
προβλέπεται μεγαλύτερο ύψος προκαταβολής, αυτή λαμβάνεται με την κατάθεση από 
τον ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής που θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού 
της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλόμενης προκαταβολής. Η 
απόσβεση της προκαταβολής και η επιστροφή της  εγγύησης καλής εκτέλεσης 
πραγματοποιούνται, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης και της σύμβασης. (αρ.4 
Ν 4156/ΦΕΚ 122/2013)     

Η δεύτερη δόση ύψους 70% του συμβατικού τιμήματος θα γίνει με επιμερισμό σε 
περισσότερες δόσεις και με αντιστοίχηση σε σαφώς προσδιορισμένο και ελέγξιμο 
φυσικό αντικείμενο.    

Η τελευταία δόση (αποπληρωμή) ύψους 20% του συμβατικού τιμήματος θα 
καταβάλλεται μετά την οριστική παραλαβή του φυσικού αντικειμένου της Φάσης. 

Οι πληρωμές θα πραγματοποιούνται με την προϋπόθεση ότι έχουν προηγηθεί οι 
αντίστοιχες χρηματικές εισροές προς την Αναθέτουσα Αρχή από την Ειδική Υπηρεσία 
Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος στο οποίο εντάσσεται το παρόν έργο. 
Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των νομίμων 
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δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο 
πληρωμής.  

Σε περίπτωση που κατά την υποβολή της δήλωσης έναρξης υλοποίησης ενός 
σεμιναρίου ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι μικρότερος των 40 ατόμων ή στην 
περίπτωση που κάποιος / -οι από τους συμμετέχοντες, που περιλαμβάνονται στην 
κατάσταση καταρτιζομένων της δήλωσης έναρξης, δεν προσέλθει για την 
παρακολούθηση του σεμιναρίου, χωρίς να αντικατασταθεί άμεσα, ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα την Αναθέτουσα Αρχή. 

Αν συντρέχουν οι ανωτέρω περιπτώσεις αναπροσαρμόζεται αναλόγως το φυσικό 
αντικείμενο και το συμβατικό τίμημα βάσει των αντίστοιχων στοιχείων της οικονομικής 
προσφοράς του Αναδόχου. 

ΑΡΘΡΟ 28. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ –ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  

Προκειμένου για δημόσιες συμβάσεις έργων και υπηρεσιών: 

α) Όταν αφορούν συμπληρωματικά έργα ή υπηρεσίες που δεν περιλαμβάνονταν στην 
αρχικώς κατακυρωθείσα μελέτη ούτε στην αρχική σύμβαση και τα οποία, λόγω μη 
προβλέψιμων περιστάσεων, κατέστησαν αναγκαία για την εκτέλεση των εργασιών ή 
της υπηρεσίας, όπως περιγράφεται στην αρχική σύμβαση, υπό την προϋπόθεση ότι η 
ανάθεση γίνεται στον οικονομικό φορέα που εκτελεί τις υπηρεσίες αυτές ή την 
υπηρεσία αυτή, εφόσον τα συμπληρωματικά έργα ή οι υπηρεσίες είτε δεν μπορούν, 
από τεχνική ή οικονομική άποψη, να διαχωρισθούν από την αρχική σύμβαση χωρίς να 
δημιουργηθούν μείζονα προβλήματα για τις αναθέτουσες αρχές είτε μπορούν να 
διαχωρισθούν από την εκτέλεση της αρχικής σύμβασης, πλην όμως είναι απόλυτα 
αναγκαία για την ολοκλήρωσή της. Το σωρευτικό ποσό των συναπτομένων 
συμβάσεων συμπληρωματικών έργων ή υπηρεσιών δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 
50% του ποσού της αρχικής σύμβασης. 

β) Όταν έχουν ως αντικείμενο νέα έργα ή υπηρεσίες που συνίστανται στην επανάληψη 
παρόμοιων έργων ή υπηρεσιών που ανατέθηκαν στον οικονομικό φορέα ανάδοχο της 
αρχικής σύμβασης από τις ίδιες αναθέτουσες αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά τα 
έργα ή οι υπηρεσίες είναι σύμφωνες με μία βασική μελέτη που αποτέλεσε αντικείμενο 
αρχικής σύμβασης και η οποία έχει συναφθεί σύμφωνα με την ανοικτή ή την κλειστή 
διαδικασία. 

Η δυνατότητα προσφυγής στη διαδικασία αυτή πρέπει να επισημαίνεται ήδη κατά την 
αρχική προκήρυξη διαγωνισμού, και το συνολικό προβλεπόμενο ποσό για τη συνέχιση 
των εργασιών ή υπηρεσιών λαμβάνεται υπόψη από τις αναθέτουσες αρχές κατά την 



Προκήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το έργο: 
«Ενδυνάμωση του Κοινωνικού Διαλόγου με την ανάπτυξη δράσεων συμβουλευτικής 
και εκπαίδευσης σε στελέχη των φορέων των κλαδικών κοινωνικών εταίρων που 

δραστηριοποιούνται στο σύνολο της χώρας» 

Σελίδα 101 

  
 

εφαρμογή του άρθρου 6 ΠΔ 60/2007. Προσφυγή στη διαδικασία αυτή επιτρέπεται μόνο 
επί μια τριετία μετά τη σύναψη της αρχικής σύμβασης. (Αρ.25 παρ.4 εδ. α ή β Π.Δ. 
60/2007) 

Παράδοση και Παραλαβή  

ΑΡΘΡΟ 29. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  

Η εκτέλεση του Έργου σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Σύμβασης θα γίνει από 
τον Ανάδοχο. Ο τρόπος οργάνωσης και διοίκησης του Έργου, η μεθοδολογία 
διασφάλισης ποιότητας παραδοτέων και υπηρεσιών, η οργανωτική δομή του 
Αναδόχου, άπαντες οι συμμετέχοντες εκ μέρους των συμβαλλομένων και οι ρόλοι τους 
αναφέρονται στην τεχνική προσφορά του αναδόχου η οποία αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος της παρούσας σύμβασης.  

Οι πίνακες χρονοπρογραμματισμού των δράσεων και αντίστοιχων παραδοτέων του 
έργου παρατίθενται στο παράρτημα της σύμβασης. Ο ανάδοχος οφείλει εντός δέκα 
(10) ημερών από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης, να υποβάλλει 
επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα και οργανόγραμμα του έργου, σύμφωνα με τα όσα 
αναφέρονται στα αντίστοιχα παραρτήματα της σύμβασης.  

Στο χρονοδιάγραμμα εμφανίζονται όλες οι Φάσεις και επιμέρους δραστηριότητες του 
Έργου, οι απόλυτες ημερομηνίες έναρξης και λήξης τους, ενώ επισημαίνονται τα 
σημεία ελέγχου (milestones) του Έργου. Επίσης εμφανίζεται η σειρά κατά την οποία ο 
Ανάδοχος σκοπεύει να εκτελέσει όλες τις επιμέρους δραστηριότητες που του 
αντιστοιχούν, συμπεριλαμβανομένων των επί μέρους χρονικών διαστημάτων 
υλοποίησης καθώς επίσης και επαρκείς λεπτομέρειες και πληροφορίες σχετικά με τη 
χρονική ή γενικότερη εξάρτηση μεταξύ των επί μέρους δραστηριοτήτων του Έργου.  

Για οποιαδήποτε προσωρινή ή ενδιάμεση παραλαβή θα πρέπει να υποβάλλεται αίτηση 
από τον Ανάδοχο στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής. Στην αίτηση θα 
αναγράφεται η περιγραφή των υπηρεσιών που προτείνεται για παραλαβή, σύμφωνα με 
τη Σύμβαση και ο τόπος που θα γίνει η παραλαβή, ανάλογα με την περίπτωση. Η 
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής υποχρεούται εντός είκοσι (20) ημερών 
από την κατάθεση του κάθε παραδοτέου, να αποκριθεί εγγράφως με τυχόν 
παρατηρήσεις, αλλιώς τα παραδοτέα θεωρούνται παρεληφθέντα. Στην περίπτωση 
παρατηρήσεων επί των παραδοτέων, ο Ανάδοχος θα πρέπει να αποκριθεί εγγράφως 
εντός δέκα (10) ημερών.  

Με την ολοκλήρωση της εκτέλεσης του Έργου και της παράδοσης του συνόλου των 
παραδοτέων, ο Ανάδοχος καλεί την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής 
εγγράφως να προχωρήσει στην Οριστική Παραλαβή του Έργου.  
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Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής είναι υποχρεωμένη να διεξάγει, εντός 
είκοσι (20) ημερών από την ως άνω κλήση, τους προβλεπόμενους και σύμφωνους με 
τη Σύμβαση ελέγχους για την άρτια εκτέλεση του Έργου και με την ολοκλήρωση των 
ελέγχων αυτών και εφόσον δεν προκύπτουν παρατηρήσεις, να υπογράψει το 
πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής του Έργου.  

Στην περίπτωση έγγραφων παρατηρήσεων εκ μέρους της Επιτροπής 
Παρακολούθησης και Παραλαβής εντός του ως άνω προβλεπόμενου διαστήματος, ο 
Ανάδοχος οφείλει να αποκριθεί εγγράφως εντός δέκα (10) ημερών. Σε περίπτωση που 
παρέλθει το εικοσαήμερο που αφορά τον χρόνο έγγραφης απόκρισης της Επιτροπής 
Παρακολούθησης και Παραλαβής, χωρίς η τελευταία να έχει ενεργήσει σχετικά, το 
Έργο θεωρείται παραληφθέν. Η Σύνταξη του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του 
Έργου συνεπάγεται και την Παραλαβή αυτού από την Αναθέτουσα Αρχή.  

Αθέτηση Και Καταγγελία Της Σύμβασης  

ΑΡΘΡΟ 30. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ  

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση σε οποιαδήποτε από τις 
ακόλουθες περιπτώσεις:  

α) ο Ανάδοχος δεν υλοποιεί το Έργο με τον τρόπο που ορίζεται στη Σύμβαση, παρά τις 
προς τούτο επανειλημμένες οχλήσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης και 
Παραλαβής.  

β) ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την 
σύμφωνη γνώμη 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) εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την 
άσκηση του επαγγέλματός του.  

Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον Ανάδοχο της 
εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής καταγγελίας. Κατ’ εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή 
δύναται, κατ’ ενάσκηση διακριτικής της ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις 
καταγγελίας είναι αυτό δυνατό, να τάξει εύλογη (κατ’ αυτήν) προθεσμία θεραπείας της 
παραβάσεως, οπότε τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται αυτόματα με την 
πάροδο της ταχθείσας προθεσμίας, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιήσει 
εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα.  
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Με την μετά από καταγγελία της Αναθέτουσας Αρχής λύση της Σύμβασης, ο Ανάδοχος 
υποχρεούται:  

α) Να απόσχει από τη 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 και τις οποίες έχει εγγράφως αιτηθεί η Αναθέτουσα Αρχή.  

β) Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, όποιο Έργο ή 
εργασία (ολοκληρωμένο ή μη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του καθώς και τα 
πάσης φύσεως υποστηρικτικά έγγραφα και μέσα (οπτικά, ηλεκτρονικά, 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.  

Εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την καταγγελία της Σύμβασης, η Επιτροπή 
Παρακολούθησης και Παραλαβής βεβαιώνει με βάση τα προβλεπόμενα στη Σύμβαση 
την αξία του παρασχεθέντος μέρους του Έργου καθώς και κάθε οφειλή έναντι του 
Αναδόχου κατά την ημερομηνία καταγγελίας.  

Σε περίπτωση καταγγελίας η Αναθέτουσα Αρχή δύναται είτε να αναστέλλει την 
καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύμφωνα με τη Σύμβαση για το μη 
εκτελεσθέν τμήμα του Έργου προς τον Ανάδοχο μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους 
υποχρεώσεων ως προς το συγκεκριμένο τμήμα και οι εγγυητικές επιστολές 
καταπίπτουν.  

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αναθέσει με χρέωση του Αναδόχου το τμήμα του 
Έργου που θα παραμένει ανεκτέλεστο μετά την καταγγελία σε οποιονδήποτε τρίτο με 
όρους αντίστοιχους αυτών της Σύμβασης ή έστω με όρους ανάλογους των 
προσφερομένων για ίδια ή παρόμοια έργα κατά το χρόνο της καταγγελίας.  

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετα από τον Ανάδοχο αποζημίωση 
για κάθε θετική ζημία που υπέστη μέχρι του ποσού του Συμβατικού Τιμήματος που 
αντιστοιχεί στην αξία του τμήματος του Έργου που δεν μπορεί, λόγω πλημμελούς 
εκτελέσεως της Σύμβασης, να χρησιμοποιηθεί για τον προοριζόμενο σκοπό και με 
ανώτατο όριο αποζημίωσης σε κάθε περίπτωση το συνολικό ποσό του Συμβατικού 
Τιμήματος.  

ΑΡΘΡΟ 31. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

Ο Ανάδοχος μπορεί να καταγγείλει τη Σύμβαση, σε κάθε περίπτωση παράβασης εκ 
μέρους της Αναθέτουσας Αρχής των υποχρεώσεων της που απορρέουν από τη 
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Σύμβαση και ιδιαίτερα, όχι όμως περιοριστικά, και αφού ειδοποιήσει την Αναθέτουσα 
Αρχή τριάντα (30) ημέρες πριν, εφόσον αυτή:  

(ι) μεταθέτει το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Έργου για χρονικό διάστημα 
μεγαλύτερο του συνολικά προβλεπόμενου στο άρθρο 21 της Σύμβασης, για λόγους 
που δεν προβλέπονται στη Σύμβαση και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.  

(ιι) παραβιάζει τους όρους της Σύμβασης σχετικά με την πληρωμή του Αναδόχου.  

Ο Ανάδοχος προτού ασκήσει το ως άνω δικαίωμα καταγγελίας πάντως υποχρεούται να 
ειδοποιήσει εγγράφως την Αναθέτουσα Αρχή και να τάξει εύλογη προθεσμία θεραπείας 
της εκ μέρους της παράβασης, οπότε τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται με 
την πάροδο απράκτου της ταχθείσας προθεσμίας.  

Στην περίπτωση τέτοιας καταγγελίας, η Αναθέτουσα Αρχή αποζημιώνει τον Ανάδοχο 
για κάθε απώλεια ή ζημία που έχει ενδεχομένως υποστεί.  

ΑΡΘΡΟ 32. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ  

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους 
υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά 
ανωτέρας βίας.  

Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του 
σε γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, 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 πέντε (5) περαιτέρω ημερών στο σχετικό αίτημα του 
Αναδόχου, διαφορετικά, με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται 
αποδοχή του αιτήματος.  

Επίλυση Διαφορών  

ΑΡΘΡΟ 33. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ -ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ  

Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό και Κοινοτικό Δίκαιο.  

Η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική 
επίλυση κάθε διαφοράς σχετικής με τη Σύμβαση που μπορεί να προκύψει μεταξύ τους 
ή μεταξύ της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής και του Αναδόχου σχετικά 
με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ’ αφορμής της, 
σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών.  
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Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί φιλική επίλυση της διαφοράς μέσα σε χρονική 
προθεσμία ενός (1) μήνα το αργότερο από την εμφάνιση της διαφοράς, αυτή 
διευθετείται βάσει της Ελληνικής νομοθεσίας και αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια που 
εδρεύουν στη Αθήνα.  

ΑΡΘΡΟ 34. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Το κατωτέρω αναφερόμενο παράρτημα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV:  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ  

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 

    
    
 

ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟΥ  
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

 

Απασχόληση 
στο Έργο 

Έργο Εργοδότης 
Θέση και Καθήκοντα στο 
Έργο  Περίοδος 

(από - 
έως) 

Α/Μ

   // - //  

   // - //  

   // - //  
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   // - //  

   // - //  

   // - //  

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ  
(στο προτεινόμενο, από τον 
υποψήφιο Ανάδοχο, σχήμα 
διοίκησης Έργου) 

 

 

Βεβαιώνω ότι τα ανωτέρω δηλούμενα στοιχεία είναι ακριβή 

 

Ημερομηνία: 

Υπογραφή στελέχους: 


