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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΑΡIΘΜ. 03/ 2014 

 Αθήνα, 01/04/2014  

 Αριθμ. Πρωτ 393  

 

Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

Του υποέργου 4 

« ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ » 

της πράξης: 

 

«ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΛΗΓΕΙ 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ 

(ΑΤΤΙΚΗ – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ)» με κωδικό κωδικό MIS 430671 (Κωδικός Εγγραφής: 

2013ΣΕ09180021)» 

 

Αναθέτουσα Αρχή: Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.) 

Προϋπολογισμός: € 277.432,68 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

Διάρκεια Υλοποίησης Έργου: Από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης και έως τις 

30/06/2015 

Κριτήριο Ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς πόρους 

στο πλαίσιο του Ε.Π «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ». 

ΑΔΑ: ΒΙΗΓΟΞΓ5-55Σ
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Συνοπτικά στοιχεία Έργου 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Ν.Ε.) 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ  » 

ΚΩΔΙΚΟΙ CPV 

80100000-5 Υπηρεσίες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 

80400000-8 Υπηρεσίες εκπαίδευσης ενηλίκων και άλλες 
εκπαιδευτικές υπηρεσίες 

80560000-7 Υπηρεσίες εκπαίδευσης στον τομέα της υγείας και των 
πρώτων βοηθειών 

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ 

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ 
ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Ν.Ε.) 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΤΟΠΟΣ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Η ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ, Βασιλίσσης 
Σοφίας 47, Τ.Κ. 106 76, Αθήνα . 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
Διεθνής Ανοιχτός Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των 

277.432,68 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%. 

(Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 225.555,02, ΦΠΑ : € 51.877,66) 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό ταμείο 

(ΕΚΤ). Οι δαπάνες του έργου θα βαρύνουν το Πρόγραμμα 
Δημοσίων Επενδύσεων, ΣΑΕ 0918 (Κωδικός Πράξης Σ.Α: 

2013ΣΕ09180021). 

Φορέα Χρηματοδότησης: Υπουργείο Υγείας 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 

Από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης και έως τις 

30/06/2015. 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ 

ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

29/05/2014, ημέρα Πέμπτη. και ώρα 14:00 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ 
ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

03/06/2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Η έδρα της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος, Βασιλίσσης Σοφίας 47, 
Τ.Κ. 106 76, Αθήνα (αρμόδιος υπάλληλος Δάγλας Αριστείδης). 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
04/06/2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 στην έδρα της Ε.Ν.Ε. 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
Κ. Δάγλας Αριστείδης, Βασιλίσσης Σοφίας 47, Τ.Κ. 106 76, Αθήνα, 
210-3648044, Εργάσιμες μέρες και ώρες, email: info@enne.gr.    
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Συντομογραφίες - γενικά 

ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση 

ΕΕΕΚ Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων/ επίσημο έντυπο όπου 

δημοσιεύεται η Νομοθεσία, καθώς και διοικητικές πράξεις, ανακοινώσεις, 
προκηρύξεις κλπ, που έχουν νομικές ή άλλες δεσμεύσεις για τα κράτη μέλη 

ή αυτούς που αφορούν. 

ΕΟΧ Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος 

ΕΠΑΝΑΔ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 

ΕΥΤΥΚΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

ΕΣΠΑ Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 

ΕΝΕ Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος 

ΝΠΔΔ  Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο 

ΝΠΙΔ Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο 

ΣΑΕ Συλλογική Απόφαση Έργου 

 

Ορισμοί διακηρύξεων 

Ανάδοχος Ο προσφέρων που θα επιλεγεί και θα κληθεί να υπογράψει τη Σύμβαση και 

θα υλοποιήσει το σύνολο του Έργου. 

Αναθέτουσα Αρχή Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος η οποία θα υπογράψει με τον Ανάδοχο τη 
Σύμβαση για την εκτέλεση του Έργου. 

Αντίκλητος Το πρόσωπο που ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ με έγγραφη δήλωσή του, στην 

οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, 
ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, κλπ.) ορίζει ως υπεύθυνο 

για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με αυτόν. 

Αρμόδια Επιτροπή Η Επιτροπή που συστήνεται κάθε φορά με απόφαση του Δ.Σ. της Ένωσης 

Νοσηλευτών Ελλάδος 

Διακήρυξη Το παρόν έγγραφο που εκδίδεται για τους ενδιαφερόμενους / υποψηφίους 
διαγωνιζόμενους από την Αναθέτουσα Αρχή και περιέχει την περιγραφή του 

αντικειμένου και τις προϋποθέσεις με βάση τις οποίες διενεργείται ο 

Διαγωνισμός. 

ΕΠΠΕ Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου 

Επίσημη γλώσσα του 

Διαγωνισμού και της 
Σύμβασης 

Επίσημη γλώσσα της Σύμβασης είναι η ελληνική. Η παρούσα Διακήρυξη, τα 

έντυπα της Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς και η/οι Σύμβαση/εις είναι 
συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά και οι προσφορές 

των διαγωνιζομένων που θα υποβληθούν θα είναι συνταγμένα στην ελληνική 
γλώσσα, εκτός από τα τεχνικά φυλλάδια/ εγχειρίδια που μπορεί να είναι στην 

αγγλική γλώσσα. 

Έργο Το σύνολο του υπό ανάθεση Έργου όπως ορίζεται στην παρ. Α.1.1 της 
Παρούσας Διακήρυξης. 
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Προϋπολογισμός Έργου  Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των 277.432,68 Ευρώ, 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%. 

(Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 225.555,02, ΦΠΑ : € 51.877,66) 

Σύμβαση Το συμφωνητικό (και τα τυχόν παραρτήματα που το συνοδεύουν) που θα 
υπογραφεί μεταξύ των συμβαλλομένων μερών για το σύνολο του Έργου, 

δηλαδή μεταξύ της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος ως Αναθέτουσας Αρχής και 

του Αναδόχου του Έργου που θα επιλεγεί. 

Συμβατικά τεύχη Τα τεύχη της Σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, 

καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και 

περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος :  

α. τη Σύμβαση,  

β. την Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου,  

γ. την Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου και  

δ. τη Διακήρυξη. 

Συμβατικό Τίμημα Το συνολικό τίμημα της Σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). 

Φορέας Υλοποίησης ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 
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A  ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

A.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

A.1.1 Αντικείμενο Διαγωνισμού 

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η υλοποίηση του υποέργου 4 «Παρέμβαση στα σχολεία» στο 

πλαίσιο της Πράξης «Προαγωγή και αγωγή υγείας σε σχολεία περιοχών που έχουν πληγεί 

περισσότερο από την οικονομική κρίση σε περιφέρειες σταδιακής εξόδου (Αττική – 

Κεντρική Μακεδονία)» με κωδικό MIS 430671 (Κωδικός Εγγραφής: 2013ΣΕ09180021), όπως 

αυτό περιγράφεται στο παράρτημα Β.1 της παρούσας. 

Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των ζητούμενων. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται 

ως απαράδεκτες προσφορές που υποβάλλονται για μέρος του Έργου. 

A.1.2 Προϋπολογισμός Έργου 

Το Έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού». 

Οι δαπάνες του έργου θα βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ΣΑΕ 0918 (Κωδικός 

Πράξης Σ.Α: 2013ΣΕ09180021). Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των 

διακοσίων εβδομήντα επτά χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα δύο ευρώ και εξήντα οκτώ 

λεπτών (277.432,68 Ευρώ), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% (Προϋπολογισμός χωρίς 

ΦΠΑ: € 225.555,02, ΦΠΑ : € 51.877,66). 

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

Αναθέτουσα αρχή είναι η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος  

- Διεύθυνση έδρας της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος: Βασιλίσσης Σοφίας 47, Τ.Κ. 106 76, Αθήνα 

- Τηλέφωνο : 210-3648044 

- Fax : 210-3648049 

- E-mail : info@enne.gr 

- Πληροφορίες : κος Δάγλας Αριστείδης 
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A.1.3 Νομικό και Θεσμικό πλαίσιο Διαγωνισμού 

Ο παρών διαγωνισμός διεξάγεται σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο που διέπει την Αναθέτουσα Αρχή 

και αναλογικά και συμπληρωματικά, με τις παρακάτω διατάξεις του εθνικού και κοινοτικού δικαίου 

περί δημοσίων συμβάσεων, όπως εκάστοτε ισχύουν: 

1. Το Ν. 3252/2004 «σύσταση της ΕΝΕ». 

2. Το Ν. 3329/05 «Εθνικό Σύστημα Υγεία και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις». 

3. Το Ν. 3527/2007 «Κύρωση συμβάσεων υπέρ ΝΠ εποπτευομένων από το ΥΥΚΑ και λοιπές 

διατάξεις». 

4. Το Ν. 3868/2010 «Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις 

αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης». 

5. Το Νόμο 2362/1995 «Περί Δημόσιου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και 

άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 247/1995), όπως ισχύει. 

6. Το Νόμο 2286/1995 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» 

(ΦΕΚ Α' 19/1995), όπως ισχύει. 

7. Το Νόμο 3861/2010 «Ενίσχυση της Διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις». 

8. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1159/2000 της Ε.Ε. (30/5/2000) για τις δράσεις πληροφόρησης και 

δημοσιότητας που πρέπει να αναλαμβάνουν τα κράτη-μέλη σχετικά με τις παρεμβάσεις 

των διαρθρωτικών ταμείων. 

9. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ.1177/2009, της Επιτροπής  της 30ης Νοεμβρίου 2009 που 

τροποποιεί τις Οδηγίες 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τις διαδικασίες σύναψης 

συμβάσεων, όπως αντικαταστάθηκε από τον Κανονισμό 1336/2013 της Επιτροπής της 

13ης Δεκεμβρίου2013 

10. Τις διατάξεις της Οδηγίας 2007/66/ΕΚ «για την τροποποίηση των Οδηγιών 89/665/ΕΟΚ και 

92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των 

διαδικασιών προσφυγής στον τομέα της σύναψης δημοσίων συμβάσεων». 

11. Την Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης 
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Μαρτίου 2004 «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, 

προμηθειών και υπηρεσιών» (ΕΕ αριθ. L 134 της 30.4.2004, σελ. 114), όπως ισχύει. 

12. Το Προεδρικό Διάταγμα 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' 64/2007). 

13. Το Προεδρικό Διάταγμα 118/2007 σχετικά με τον «Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου», 

(ΦΕΚ Α' 150/2007), όπως μνημονεύεται στις σχετικές παραγράφους της διακήρυξης και 

κατά το μέρος που οι διατάξεις του δεν αντίκεινται στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, 

πλην του άρθρου 20 «Κριτήρια Ανάθεσης – Αξιολόγηση Προσφορών». 

14. Το Νόμο 3886/2010 «Δικαστική Προστασία κατά τη Σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων 

Σύμφωνα με την Οδηγία 2007/66» 

15. Τα άρθρα 35 παρ. 1 και 36 του Προεδρικού Διατάγματος 346/1998 «Προσαρμογή της 

Ελληνικής Νομοθεσίας προς το Κοινοτικό Δίκαιο, σχετικά με τη σύναψη δημοσίων 

συμβάσεων προμηθειών, έργων και υπηρεσιών και ειδικότερα προς τις διατάξεις της 

Οδηγίας 92/50/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 1992» (ΦΕΚ Α' 230/1998). 

16. Το Νόμο 2472/1997, «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα», καθώς και το Νόμο 3471/2006, «Προστασία δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών 

και τροποποίηση του Νόμου 2472/97» 

17. Το Νόμο 3469/2006 (ΦΕΚ Α’ 131, 28/6/06) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της 

Κυβερνήσεως και Λοιπές Διατάξεις» 

18. Το Νόμο 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 

νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 68/Α/2007) και την ΥΑ 18130/2007 

(ΦΕΚ 1226/Β/2007) του Υπουργού Επικρατείας, με θέμα «Καθορισμός ημερήσιων και 

εβδομαδιαίων νομαρχιακών εφημερίδων (πρώην επαρχιακών), ημερήσιων και 

εβδομαδιαίων τοπικών εφημερίδων (πρώην επαρχιακών εντός των νομών Αττικής και 

Θεσσαλονίκης) που έχουν τη δυνατότητα καταχώρισης δημοσιεύσεων των φορέων του 

Δημοσίου». 

ΑΔΑ: ΒΙΗΓΟΞΓ5-55Σ



 

 

 

 

Με τη 
Συγχρηματοδότηση της 

Ελλάδας  

και  

της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης 

 
 

 

 

 

 

 

Σελίδα 10 από 107  

www.ygeia-pronoia.gr 

 

www.epanad.gov.gr www.espa.gr  

19. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 

προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3840/ 

2010 (ΦΕΚ 53 Α΄/ 31 – 3 – 2010) «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση των 

διαδικασιών του Ε.Σ.Π.Α. 2007 – 2013 και άλλες διατάξεις» και ισχύει σήμερα. 

20. Το άρθρο 21 παρ. 4 του Ν. 4111/2013 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του ν. 

4093/2012». 

21. Την με αρ. πρωτ. 14053 / ΕΥΣ 1749 / 27.03.08 Υπουργική Απόφαση του Συστήματος 

Διαχείρισης όπως αυτή τροποποιήθηκε (13-02-2013/ Αριθμ. 5058/ΕΥΘΥ 138) και ισχύει 

κάθε φορά.  

22. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1083/2006 του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2006 περί 

καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του Κανονισμού 

(ΕΚ) αριθ. 1260/1999, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

23. Τον Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1828/2006 της Επιτροπής της 8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη 

θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του 

Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και του Κανονισμού 

(ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 

24. Την με αρ. πρωτ. 136/14.01.2013 πρόσκληση με κωδικό (25) της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα 

Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανάπτυξη 

Ανθρωπίνου Δυναμικού» 2007-2013 για την υποβολή προτάσεων στην κατηγορία 

παρεμβάσεων «Ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του πληθυσμού» στον 

Άξονα Προτεραιότητας 14 «Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον Τομέας της Ψυχικής 

Υγείας. Ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και προάσπιση της Δημόσιας Υγείας 

του πληθυσμού στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου». 

25. Την με αρ. πρωτ. 1307/14.03.2013 Ένταξη της Πράξης "Προαγωγή της υγείας 

ανασφάλιστων πολιτών και ενδυνάμωσή τους, με στόχο τη σωστή χρήση των υπηρεσιών 

υγείας σε περιφέρειες σταδιακής εξόδου (Αττική-Κεντρική Μακεδονία)" με κωδικό MIS 

430671 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού"  
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26. Την με αρ. πρωτ. 2554/12.06.2013 Απόφαση 1η Τροποποίηση της Πράξης "Προαγωγή της 

υγείας ανασφάλιστων πολιτών και ενδυνάμωσή τους, με στόχο τη σωστή χρήση των 

υπηρεσιών υγείας σε περιφέρειες σταδιακής εξόδου (Αττική-Κεντρική Μακεδονία)"  

27. Την με Α.Π. 4784/23-10-2013 2η Τροποποίηση της Πράξης: «Πρόληψη και αγωγή υγείας σε 

σχολεία περιοχών που έχουν πληγεί περισσότερο από την οικονομική κρίση σε περιφέρειες 

Σταδιακής Εξόδου (Αττική-Κεντρική Μακεδονία)» με κωδικό MIS 430671, στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού». 

28. Την υπ’ αριθμ. 1667/18-11-2013 Απόφαση Δ.Σ της Αναθέτουσας Αρχής με θέμα 

«Διαβίβαση Τευχών Δημοπράτησης για σύμφωνη γνώμη στη Μονάδα Γ’ της ΕΥΤΥΚΑ στο 

πλαίσιο διενέργειας διεθνούς ανοιχτού διαγωνισμού Επιλογής Αναδόχου υλοποίησης του 

Υποέργου 4 της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 430671». 

29. Το υπ’ αριθμ. 8/Φ. ΠΡΟΕΓΚ 430671_4/20-03-2014 έγγραφο της ΕΥΔ Τομέα Υγείας 

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Μονάδα Γ’ Προεγκρίσεων) περί διατύπωσης σύμφωνης 

γνώμης για τη διενέργεια Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη 

συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, για την επιλογή Αναδόχου υλοποίησης 

του Υποέργου 4 της Πράξης με κωδικό MIS 430671 (Ε.Π Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

Δυναμικού). 

30. Την υπ’ αριθμ. 373/27-03-2014 απόφαση του Δ.Σ της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία 

εγκρίθηκε η διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού και ο ορισμός επιτροπών. 

31. Τους όρους που περιέχονται στην παρούσα Προκήρυξη και οποιαδήποτε τυχόν 

τροποποίηση αυτών. 

A.1.4 Ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης 

Περίληψη της παρούσας προκήρυξης εστάλη για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 02/04/2014, στο τεύχος διακηρύξεων δημοσίων συμβάσεων της 

Εφημερίδας της Κυβέρνησης στις 04/04/2014 και στον ελληνικό τύπο στις 04/04/2014.  

Σε κάθε περίπτωση ο φορέας μας θα τηρήσει τις διαδικασίες που προβλέπονται από το ισχύον 

θεσμικό πλαίσιο για τη δημοσιότητα και τη διαφάνεια, τους χρόνους για τη δημοσίευση 

προκηρύξεων καθώς και τη προθεσμία για την παραλαβή των αιτήσεων συμμετοχής και των 

προσφορών που αφορούν έργα παροχής υπηρεσιών (άρθρα 30 & 32 του Π.Δ 60/2007 και άρθρο 

ΑΔΑ: ΒΙΗΓΟΞΓ5-55Σ



 

 

 

 

Με τη 
Συγχρηματοδότηση της 

Ελλάδας  

και  

της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης 

 
 

 

 

 

 

 

Σελίδα 12 από 107  

www.ygeia-pronoia.gr 

 

www.epanad.gov.gr www.espa.gr  

4 του Π.Δ. 118/2007).  

H ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών ανέρχεται σε πενήντα δύο (52) ημέρες από την 

ημερομηνία δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και στο τεύχος 

διακηρύξεων δημοσίων συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης καθώς και της τελευταίας 

δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο. 

A.1.5 Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών 

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα 

Διακήρυξη το αργότερο μέχρι 03/06/2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 στην έδρα της Ε.Ν.Ε 

(Βασιλίσσης Σοφίας 47, Τ.Κ. 106 76, Αθήνα). 

Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται 

αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.  

A.1.6 Τρόπος λήψης εγγράφων Διαγωνισμού  

α. Η διάθεση του αναλυτικού τεύχους προκήρυξης του διαγωνισμού γίνεται από την ΕΝΩΣΗ 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΒΑΣΙΛ. ΣΟΦΙΑΣ 47 ΑΘΗΝΑ  Τ.Κ. 10676), εργάσιμες μέρες και ώρες 8 

π.μ. έως 15:00 μ.μ. Η καταληκτική προθεσμία για τη λήψη των τευχών του διαγωνισμού είναι 

μέχρι έξι (6) ημέρες πριν την ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών, δηλαδή μέχρι τις 

29/05/2014. Η ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για την 

έγκαιρη και σωστή παράδοση των τευχών του διαγωνισμού. 

β. Οι παραλήπτες της προκήρυξης και των Τευχών του Διαγωνισμού 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 ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 

ΕΛΛΑΔΟΣ ζητώντας νέο πλήρες αντίγραφο. 

γ. Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της προκήρυξης θα διατίθεται και σε 

ηλεκτρονική μορφή μέσω διαδικτύου στις διευθύνσεις http://www.enne.gr, http://www.ygeia-

pronoia.gr και στον δικτυακό τόπο του Προγράμματος Διαύγεια http://et.diavgeia.gov.gr/ 

(φορέας: ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ). 
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A.1.7 Παροχή Διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης 

α. Οι υποψήφιοι μπορούν να ζητήσουν εγγράφως και ενυπογράφως διευκρινίσεις για το 

περιεχόμενο της παρούσης προκήρυξης από την ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. 

β. Η ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ θα αποστείλει έγγραφη απάντηση για όλες τις διευκρινίσεις 

και πληροφορίες που θα ζητηθούν και σε όλους τους υποψηφίους αναδόχους που θα το 

ζητήσουν εγγράφως εντός του κατωτέρω αναφερομένου διαστήματος. Σε περίπτωση που 

ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικές με έγγραφα του 

διαγωνισμού μέχρι και οκτώ (8) ημερολογιακές ημέρες πριν από την εκπνοή της προθεσμίας 

άσκησης ένστασης κατά της Προκήρυξης του διαγωνισμού (άρθρο 15, παρ. 2, περ.α Π∆ 

118/2007) ήτοι μέσα σε δεκαοκτώ (18) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία προκήρυξης 

του διαγωνισμού, αυτές θα παρέχονται εγγράφως ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά, το αργότερο 

τρεις (3) ημερολογιακές ημέρες προ της εκπνοής της παραπάνω προθεσμίας άσκησης   

ένστασης. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους 

συμπληρωματικές πληροφορίες, η Αναθέτουσα Αρχή θα απαντήσει εγγράφως ταυτόχρονα και 

συγκεντρωτικά (σε όλους όσους έχουν παραλάβει την προκήρυξη) το αργότερο έξι (6) 

ημερολογιακές ημέρες πριν από την εκπνοή της προθεσμίας που έχει ορισθεί για την υποβολή 

των προσφορών, και εφόσον οι διευκρινήσεις έχουν ζητηθεί εμπρόθεσμα, χωρίς ο προσφέρων 

να έχει δικαίωμα ένστασης σύμφωνα με το άρθρο 10, παρ. 1, περ.γ και το άρθρο 15, παρ. 2. 

περ.α του Π∆ 118/2007. Διοικητικές Προσφυγές / ενστάσεις κατά της προκήρυξης 

υποβάλλονται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 2 του Ν.3886/2010 

«Δικαστική Προστασία κατά τη Σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων Σύμφωνα με την Οδηγία 

2007/66». 

γ. Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση των προσφορών, διευκρινήσεις, τροποποιήσεις ή 

αποκρούσεις όρων της προκήρυξης ή των προσφορών δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 

δ. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές 

απαντήσεις εκ μέρους οποιουδήποτε υπαλλήλου της ΕΝΩΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 

 

ΑΔΑ: ΒΙΗΓΟΞΓ5-55Σ



 

 

 

 

Με τη 
Συγχρηματοδότηση της 

Ελλάδας  

και  

της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης 

 
 

 

 

 

 

 

Σελίδα 14 από 107  

www.ygeia-pronoia.gr 

 

www.epanad.gov.gr www.espa.gr  

A.2 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

A.2.1 Δικαίωμα Συμμετοχής 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα (Ανώνυμες εταιρίες, 

Ομόρρυθμες εταιρίες, Ετερόρρυθμες εταιρίες, Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης), ενώσεις ή 

κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και της Συμφωνίας 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 τρίτων χωρών που 

έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την ΕΕ. Δικαιούμενοι συμμετοχής είναι επίσης τα νομικά 

πρόσωπα που έχουν συσταθεί βάσει της νομοθεσίας κράτους – μέλους της ΕΕ, του ΕΟΧ, της ΣΔΣ ή 

τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την ΕΕ και έχουν την κεντρική τους 

διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την έδρα τους στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω 

χωρών. 

Υποχρεώσεις / διευκρινήσεις ως προς τη συμμετοχή Ένωσης / Κοινοπραξίας 

Κάθε Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας πρέπει να υποβάλλει χωριστά τα ανωτέρω Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής. 

Η Ένωση/ Κοινοπραξία υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους όσοι 
την αποτελούν, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη.   

Η Ένωση/ Κοινοπραξία δεν υποχρεούται να περιβληθεί ιδιαίτερη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλει 
προσφορά. Ωστόσο στην περίπτωση που της ανατεθεί το Έργο, είναι δυνατόν να υποχρεωθεί να περιβληθεί 

ορισμένη νομική μορφή, στο βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. 

Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να: 

i)  αναφέρεται η έγκριση του αρμόδιου οργάνου του μέλους Ένωσης/ Κοινοπραξίας για συμμετοχή του στο 

διαγωνισμό και στην Ένωση/ Κοινοπραξία, 

ii)  αναγράφεται και να οριοθετείται με σαφήνεια το μέρος του Έργου που αναλαμβάνει κάθε μέλος της 

Ένωσης/ Κοινοπραξίας στο σύνολο της προσφοράς, 

iii)  παρουσιάζεται ο τρόπος συνεργασίας των μελών μεταξύ τους κατά την υλοποίηση του Έργου, 

iv)  δηλώνεται ένα Μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των Μελών της Ένωσης/ 

Κοινοπραξίας (leader). 

Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας ευθύνεται εις ολόκληρον. Σε 
περίπτωση κατακύρωσης του Έργου, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 
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Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας δεν μπορεί 

να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ως Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας κατά το χρόνο εκτέλεσης της 
Σύμβασης, τότε εάν οι συμβατικοί όροι μπορούν να εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα Μέλη της Ένωσης/ 

Κοινοπραξίας, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται ως έχει και να παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματά της 
με την ίδια τιμή και όρους. Η δυνατότητα εκπλήρωσης των συμβατικών όρων από τα εναπομείναντα Μέλη θα 

εξετασθεί από την Αναθέτουσα Αρχή η οποία και θα αποφασίσει σχετικά. Εάν η Αναθέτουσα Αρχή 
αποφασίσει ότι τα εναπομείναντα Μέλη δεν επαρκούν να εκπληρώσουν τους όρους της Σύμβασης τότε αυτά 

οφείλουν να ορίσουν ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗ με προσόντα αντίστοιχα του Μέλους που αξιολογήθηκε στην 

αντίστοιχη φάση του Διαγωνισμού. Ο ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ ωστόσο, πρέπει να εγκριθεί από τη Ε.Ν.Ε.. 

 

Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό: 

 Όσοι δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις Συμμετοχής. 

 Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της κατωτέρω παραγρ. «A.2.2 Δικαιολογητικά Συμμετοχής»  

 Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της κατωτέρω παραγρ. «A.2.3 Ελάχιστες Προϋποθέσεις 

Συμμετοχής» 

 Επίσης αποκλείονται από τη διαδικασία ανάθεσης παροχής υπηρεσιών όσοι δεν πληρούν τα 

κριτήρια των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 43 του Π∆ 60/07 και συγκεκριμένα εάν: 

i. υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση εις βάρος των προσφερόντων, για έναν ή 

περισσότερους λόγους που απαριθμούνται κατωτέρω: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2, παράγραφος 1 

της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συμβουλίου, 

β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου 

της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3, παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 

98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 

δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της 

Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη 

χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση από 

παράνομες δραστηριότητες. 

ii.   α) βρίσκονται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση 

ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από 
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παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις εθνικές, νομοθετικές και κανονιστικές 

διατάξεις, 

β) εκινήθη εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστικής 

διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού, ή οποιαδήποτε άλλη ανάλογη διαδικασία 

προβλεπόμενη από τις εθνικές, νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, 

γ) καταδικάσθηκαν με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της 

υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας, δόλιας 

χρεοκοπίας, 

δ) έχουν διαπράξει επαγγελματικό παράπτωμα, που μπορεί να διαπιστωθεί με οποιοδήποτε 

μέσο από τις αναθέτουσες αρχές, 

ε) δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή των εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι 

εγκαταστημένος ή σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας της αναθέτουσας αρχής, 

στ) δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους τις σχετικές με την πληρωμή των φόρων 

και τελών σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας της αναθέτουσας αρχής, 

ζ) είναι ένοχοι υποβολής ψευδούς δηλώσεως ή παραλείψεως υποβολής των πληροφοριών 

που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του παρόντος τμήματος ή όταν δεν έχει παράσχει τις 

πληροφορίες αυτές. 

Η αναθέτουσα αρχή δέχεται ως επαρκή απόδειξη του ότι ο οικονομικός φορέας δεν εμπίπτει 

στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο i και στην παράγραφο i σημεία α), β), 

γ), ε) και στ): 

α) για την παράγραφο i σημεία α), β), γ) την προσκόμιση αποσπάσματος ποινικού 

μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από την αρμόδια 

δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης του προσώπου αυτού, 

από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. 

β) για την παράγραφο ii σημεία ε) και στ), πιστοποιητικό εκδιδόμενο από την αρμόδια 

αρχή του οικείου κράτους μέλους. 

Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει έγγραφο ή πιστοποιητικό, ή που αυτό δεν 

καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και στην παράγραφο ii  
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σημεία α), β), γ), αυτό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του 

ενδιαφερόμενου ή, στα κράτη μέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από 

υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, ή αρμόδιου 

επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης. 

iii. Αποκλείονται, τέλος, από τη διαδικασία ανάθεσης παροχής υπηρεσιών: 

α) οι υποψήφιοι που δεν θα υποβάλουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στο παρόν άρθρο παράγραφος A.2.4 της παρούσας προκήρυξης, 

β) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής, τα οποία δεν θα υποβάλουν όλα τα 

έγγραφα των προσφορών επισήμως μεταφρασμένα στην Ελληνική Γλώσσα. 

Στην περίπτωση όπου η έκπτωση υπερβαίνει το 15%, θα πρέπει: 

 Να συνοδεύεται η οικονομική προσφορά από αναλυτικό προϋπολογισμό του κόστους του 

προγράμματος στο κατώτερο δυνατό επίπεδο ανάλυσης. 

 Να καταδεικνύεται και τεκμηριώνεται αναλυτικά, για κάθε επιμέρους επίπεδο ανάλυσης, 

η μείωση του κόστους, που διαμορφώνει τη συνολική έκπτωση. 

 Η παραπάνω μείωση του κόστους να μην οφείλεται σε καμία έμμεση ή άμεση 

χρηματοδότηση από οποιαδήποτε πηγή του δημοσίου τομέα. 

 Ο προϋπολογισμός να είναι σε αντιστοιχία με τις ενέργειες και προδιαγραφές υλοποίησης 

του Έργου, έτσι όπως αυτές περιγράφονται στην τεχνική προσφορά. 

 Οποιαδήποτε αναντιστοιχία μεταξύ των στοιχείων της οικονομικής προσφοράς, 

συνεπάγεται την απόρριψή της ως απαράδεκτης, διότι δεν προκύπτει σαφώς η 

προσφερόμενη τιμή. 

A.2.2 Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

Οι υποψήφιοι απαιτείται να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά: 

 

α.   Εγγύηση συμμετοχής  σύμφωνα με τις διατάξεις  του Π.Δ. 118/2007. 

 

β)  Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986 (Α’75) στις οποίες θα αναγράφονται τα στοιχεία 

του διαγωνισμού και στις οποίες ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει ότι μέχρι την ημέρα υποβολής 
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της προσφοράς του: 

Α: 

I. Δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού στο πρόσωπό του από τους αναφερόμενους στο άρθρο 

43 του ΠΔ 60/2007. 

II. Δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, 

πτωχευτικό συμβιβασμό, προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης (ή σε περίπτωση 

αλλοδαπών φυσικών / νομικών προσώπων σε ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία) και επίσης 

ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, 

αναγκαστικής διαχείριση, πτωχευτικού συμβιβασμού, προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης 

(ή σε περίπτωση αλλοδαπών φυσικών / νομικών προσώπων σε ανάλογη κατάσταση ή 

διαδικασία). 

III. Είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις καταβολής εισφορών σε οργανισμούς κύριας και 

επικουρικής κοινωνικής ασφάλισης και τις φορολογικές του υποχρεώσεις. 

IV. Είναι κατά την ημέρα υποβολής της προσφοράς ή της κατάθεσής της στο ταχυδρομείο 

εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο αναγράφοντας και το ειδικό επάγγελμά του (τα 

αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι είναι εγγεγραμμένα στα Μητρώα του 

οικείου Επιμελητηρίου ή ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις της χώρας εγκατάστασης 

τους και το ειδικό επάγγελμα τους). 

V. Σε περίπτωση που ανακηρυχθεί Ανάδοχος της σύμβασης, θα προσκομίσει για τη σύναψή 

της εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από τη σχετική πρόσκληση της 

Αναθέτουσας Αρχής τα επιμέρους δικαιολογητικά Κατακύρωσης σύμφωνα με το άρθρο 25 

του Ν. 3614/2007. 

VI. Εφόσον πρόκειται για συνεταιρισμό, ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 

VII. O/οι νόμιμος/οι εκπρόσωπος/οι του υποψηφίου αναδόχου (σημ.: εφόσον πρόκειται για Ο.Ε. 

και Ε.Ε. οι ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές αυτών, εφόσον πρόκειται για Ε.Π.Ε. οι 

διαχειριστές αυτής, εφόσον πρόκειται για Α.Ε., ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος 

αυτής, οι νόμιμοι εκπρόσωποι κάθε άλλου νομικού προσώπου), καθώς και στην περίπτωση 

που ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι φυσικό πρόσωπο δηλώνει ότι μέχρι την ημέρα υποβολής 

της προσφοράς ή της κατάθεσής της στο ταχυδρομείο:  

 Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα 

αδικήματα της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του ΠΔ 60/2007, ήτοι: Α) συμμετοχή 
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σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της 

κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου Β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται 

αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο 

άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, Γ) 

απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Δ) νομιμοποίηση εσόδων 

από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται από το άρθρο 1 της οδηγίας 

91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη 

χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων 

από παράνομες δραστηριότητες 

 Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της 

υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της 

δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 

Β: 

I. Δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος με αμετάκλητη απόφαση από σύμβαση προμηθειών ή 

υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. 

II. Δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό με αμετάκλητη απόφαση από τους διαγωνισμούς 

προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. 

Γ: 

I. Η Προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης της οποίας 

έλαβε γνώση και ότι αποδέχεται ανεπιφύλαχτα τους όρους της.  

II. Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για απόφαση του Οργάνου Λήψης Αποφάσεων 

της Αναθέτουσας Αρχής, ματαίωσης, ακύρωσης ή διακοπής του διαγωνισμού. 

 

Επισήμανση: 

Οι ανωτέρω Υπεύθυνες Δηλώσεις φέρουν ημερομηνία εντός των τελευταίων 30 ημερολογιακών 

ημερών προ της καταληκτικής ημέρας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του 

γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ  (άρθρο 21, παρ. 4 του Ν. 

4111/2013). 

 

γ.   Για τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα (ΑΕ, ΕΕ, ΟΕ, ΕΠΕ) να προσκομισθούν τα ισχύοντα 

Νομιμοποιητικά έγγραφα, ήτοι κωδικοποιημένα καταστατικά, δημοσίευση στο οικείο 
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πρωτοδικείο, ΦΕΚ σύστασης στις ΑΕ & ΕΠΕ καθώς και αντίστοιχη απόδειξη της νόμιμης 

εκπροσώπησης τους (αντίστοιχη υποχρέωση ισχύει και για τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) 

A.2.3 Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής  

Οι προσφέροντες θα πρέπει, με ποινή αποκλεισμού, να τεκμηριώνουν επαρκώς τις παρακάτω 

ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής στο Διαγωνισμό, (κριτήρια τεχνικής και χρηματοοικονομικής 

ικανότητάς τους), ανάλογα με το τμήμα του έργου στο οποίο υποβάλλουν προσφορά: 

 Έχουν υλοποιήσει ή υλοποιούν δύο (2) τουλάχιστον έργα κατά τα έτη 2010, 2011, 2012 και 

2013, που σχετίζονται με την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα υποστήριξης 

εκπαιδευτικών έργων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013. 

 Λαμβάνουν μέτρα για την διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών τους.  

 Κατ’ ελάχιστον 20% του Ανθρωποχρόνου που θα διατεθεί για το έργο να καλύπτεται από 

υπαλλήλους του υποψηφίου Αναδόχου. 

 Να έχουν μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων 

(2011, 2012 και 2013) ή για όσο διάστημα δραστηριοποιούνται, μεγαλύτερο ή ίσο από το 

100% του προϋπολογισμού του υπό ανάθεση Έργου. 

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι οφείλουν να αποδείξουν τις ανωτέρω ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής, 

καταθέτοντας με την προσφορά τους, (εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών), τα ακόλουθα 

στοιχεία τεκμηρίωσης ταξινομημένα στις παρακάτω ενότητες: 

 Γενικά χαρακτηριστικά - υποδομή 

 Εμπειρία σε συναφή με το έργο αντικείμενα 

 Στοιχεία Χρηματοοικονομικής ικανότητας 

 Προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του Έργου 

Ειδικότερα: 

A.2.3.1 Γενικά χαρακτηριστικά - υποδομή 

Η ενότητα «Γενικά Χαρακτηριστικά Προσφέροντα» θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής 

στοιχεία: 

 Στοιχεία του Προσφέροντα και Περιγραφή της Επιχειρηματικής Δομής και του Συνόλου των 
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Δραστηριοτήτων του (επωνυμία, νομική μορφή, έτος ίδρυσης, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, 

όνομα του αρμοδίου προσώπου για την προσφορά).  

 Περιγραφή της κτιριακής και τεχνικής υποδομής του Προσφέροντα (κτίρια, εξοπλισμός κλπ) 

καθώς και κάθε άλλου στοιχείου που τεκμηριώνει την επιχειρηματική επάρκεια του 

Προσφέροντα για την ανάληψη του έργου (διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου λειτουργίας κλπ). 

 Περιγραφή μεγεθών Προσωπικού του Προσφέροντα κατά την τρέχουσα περίοδο (αριθμός 

απασχολούμενων).  

 Πιστοποιητικό Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008 ή ισοδύναμο 

εν ισχύ. 

 Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπεργολαβικά σε τρίτους 

την υλοποίηση τμήματος του υπό ανάθεση έργου (αρθ. 41, ΠΔ 60/07), τότε θα πρέπει να 

καταθέσει συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα καθώς και τις σχετικές δηλώσεις 

συνεργασίας (δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου υπογραφής ). 

Περιγραφή τμήματος Έργου που 
προτίθεται ο υποψήφιος Ανάδοχος 

να αναθέσει σε Υπεργολάβο 
Επωνυμία Υπεργολάβου 

Ημερομηνία Δήλωσης 
Συνεργασίας 

   

   

 

A.2.3.2 Εμπειρία σε συναφή με το έργο αντικείμενα 

Η ενότητα «Εμπειρία σε συναφή με το έργο αντικείμενα» θα πρέπει να περιλαμβάνει: 

 Κατάλογο με συνοπτική καταγραφή και περιγραφή των συναφών έργων (όπως 

περιγράφονται ανωτέρω) που ανέλαβε και ολοκλήρωσε επιτυχώς ή υλοποιεί ο Προσφέρων 

κατά τα έτη 2010, 2011, 2012 και 2013 σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα. Τα ανωτέρω 

έργα πρέπει να συνοδεύονται από αποδεικτικά στοιχεία. Εάν εκτελέστηκαν για λογαριασμό 

Δημόσιων Αρχών, ως αποδεικτικά στοιχεία υποβάλλονται α) συμβάσεις και εξοφλημένα 

τιμολόγια ή β) πιστοποιητικά συντασσόμενα ή θεωρούμενα από την Αρμόδια Αρχή. Εάν 

πρόκειται για ιδιωτικούς φορείς α) συμβάσεις και εξοφλημένα τιμολόγια ή β) πιστοποιητικά 

που συντασσόμενα από τους ιδιωτικούς φορείς. Για τα έργα που εκτελούνται για 

λογαριασμό Δημόσιων ή Ιδιωτικών Φορέων και βρίσκονται σε εξέλιξη, απαιτείται η 

προσκόμιση των σχετικών συμβάσεων. 

Υπόδειγμα Κατάλογου Έργων 
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Α/
Α 

ΠΕΛΑΤΗ
Σ 

ΣΥΝΤΟΜΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦ

Η ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Σ ΕΡΓΟΥ 

ΠΡΟΫΠΟ-
ΛΟΓΙΣΜΟ

Σ 

ΠΑΡΟΥΣ
Α ΦΑΣΗ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
Σ ΣΤΟ ΕΡΓΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΣΤΟ ΕΡΓΟ 

(προϋπολογισμός
) 

ΣΤΟΙΧΕΙΟ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Σ 

 

         

Όπου  

- «ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ»: ολοκληρωμένο / σε εξέλιξη 
 

A.2.3.3 Στοιχεία Χρηματοοικονομικής ικανότητας 

Η ενότητα «Στοιχεία χρηματοοικονομικής ικανότητας» θα πρέπει να περιλαμβάνει: 

 Περιγραφή Οικονομικών Μεγεθών για τις τρεις (3) προηγούμενες του τρέχοντος έτους 

οικονομικές χρήσεις (μετοχικό κεφάλαιο, κύκλος εργασιών και αντίγραφα σχετικών 

ισολογισμών, ή προσωρινών ισολογισμών στις περιπτώσεις που η δημοσίευση τους 

απαιτείται σύμφωνα με την περί εταιριών νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος 

ο Προσφέρων). Οι Προσφέροντες θα πρέπει να έχουν μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών των 

τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων μεγαλύτερο ή ίσο από το 100% του 

συνολικού προϋπολογισμού του υπό ανάθεση Έργου. Αν ο υποψήφιος Ανάδοχος 

δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των 3 διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο 

μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιείται θα πρέπει 

να είναι μεγαλύτερος ή ίσος από το 100% του προϋπολογισμού του υπό ανάθεση έργου. 

A.2.3.4 Προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του 

έργου 

Η προτεινόμενη Ομάδα Έργου του Συμβούλου, θα πρέπει να διαθέτει ανθρώπινο δυναμικό και 

πόρους ικανούς και αξιόπιστους για να φέρει σε πέρας επιτυχώς τις απαιτήσεις του Έργου, σε 

όρους απαιτούμενης εξειδίκευσης, επαγγελματικών προσόντων και εμπειρίας. Απαιτείται κατ’   

ελάχιστον στην Ομάδα Έργου να συμμετέχουν τα παρακάτω στελέχη: 

1) Ο Υπεύθυνος Έργου, ο οποίος θα πρέπει να διαθέτει απαραίτητα: 
 

- Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τομέα Κοινωνικών ή Ανθρωπιστικών Επιστημών 
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2) Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος, ο οποίος θα πρέπει να διαθέτει απαραίτητα: 
 

- Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Τομέα Υγείας  

Συνεκτιμούνται τα παρακάτω προσόντα: 

- Διδακτορικός τίτλος σπουδών με γνωστικό αντικείμενο στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας ή την Αγωγή 

Υγείας  

- Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 10  ετών στον Τομέα της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ή Αγωγής 

Υγείας 

- Εκπαιδευτικό έργο τουλάχιστον 10 ετών στον τομέα της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ή Αγωγής Υγείας  

- Συγγραφικό έργο  στον τομέα της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ή Αγωγής Υγείας  

3) Πέντε (5) Μέλη της  Ομάδας Έργου – Εμπειρογνώμονες Ψυχικής Υγείας, Αγωγής Υγείας, 

Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Δημόσιας Υγείας, Εκπαίδευσης οι οποίοι να διαθέτουν απαραίτητα: 

- Πτυχία τριτοβάθμιας εκπαίδευσης των επιστημών του τομέα της Υγείας, της Ψυχολογίας, της Παιδαγωγικής, 

(να καλύπτονται όλοι οι τομείς)   

Συνεκτιμούνται τα παρακάτω προσόντα: 

- Μεταπτυχιακούς  τίτλους σπουδών σε θέματα που άπτονται της Ψυχικής Υγείας, της Δημόσιας Υγείας και της 

Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (να καλύπτονται όλοι οι τομείς)   

- Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 5  ετών, με προτεραιότητα στον Τομέα της Υγείας 

4) Ένα (1) Μέλος Ομάδας Έργου, ο οποίος να διαθέτει απαραίτητα: 

- Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης  

Συνεκτιμούνται τα παρακάτω προσόντα: 

- Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στον τομέα της Υγείας 

- Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 5  ετών, με προτεραιότητα στον Τομέα της Υγείας  

- Πιστοποίηση ως εκπαιδευτής σε θέματα παροχής πρώτων βοηθειών  

- Εκπαιδευτικό έργο σε θέματα πρώτων βοηθειών 

 

Τα συνεκτιμούμενα προσόντα των μελών της Ομάδας Έργου θα ληφθούν υπόψη κατά το στάδιο 

βαθμολόγησης των τεχνικών προσφορών των υποψηφίων αναδόχων και ειδικότερα στην 

αξιολόγηση της Δομής της Ομάδας Έργου  (κριτήριο Β1, ενότητα Α.4.1.3 Βαθμολόγηση τεχνικών 

προσφορών).  

 

Ο Πίνακας των υπαλλήλων του υποψήφιου Αναδόχου που συμμετέχουν στην Ομάδα Έργου, σύμφωνα 
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με το ακόλουθο υπόδειγμα: 

Α/Α 

Εταιρεία (σε 

περίπτωση Ένωσης / 

Κοινοπραξίας) 

Ονοματεπώνυμο 

Μέλους Ομάδας 

Έργου 

Θέση στην Ομάδα 

Έργου 
Ανθρωπομήνες 

Ποσοστό 

συμμετοχής* 

(%) 

      

      

      

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (1)    

 

Πίνακας των υπαλλήλων του Υπεργολάβου που συμμετέχουν στην Ομάδα Έργου, σύμφωνα με το 

ακόλουθο υπόδειγμα: 

Α/Α 
Επωνυμία 
Εταιρείας 
Υπεργολάβου 

Ονοματεπώνυμο 
Μέλους Ομάδας 
Έργου 

Θέση στην Ομάδα 
Έργου 

Ανθρωπομήνες 
Ποσοστό 
συμμετοχής* 
(%) 

      

      

      

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (2)    
 

Πίνακας των εξωτερικών συνεργατών του υποψήφιου Αναδόχου που συμμετέχουν στην 

Ομάδα Έργου, σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα: 

Α/Α Ονοματεπώνυμο Μέλους Ομάδας Έργου 
Θέση στην 
Ομάδα Έργου 

Ανθρωπομήνες 
Ποσοστό 
συμμετοχής* 
(%) 

     

     

     

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (3)   

 
*ως Ποσοστό Συμμετοχής του Μέλους ορίζεται το πηλίκο των ανθρωπομηνών του δια των 

συνολικών προσφερόμενων ανθρωπομηνών (άθροισμα των μερικών συνόλων 1, 2, 3). 

 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος, συμπληρωματικά με τον ανωτέρω Πίνακα, θα πρέπει να καταθέσει 

δηλώσεις συνεργασίας των εξωτερικών συνεργατών που θα αναφέρουν ότι υπάρχει συμφωνία 

συνεργασίας για όλη την προβλεπόμενη διάρκεια της σύμβασης και ότι είναι αποδεκτοί οι όροι της 

παρούσας Διακήρυξης (δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου υπογραφής ). 
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ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 

1.  Απαιτείται η κατάθεση εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών αναλυτικών βιογραφικών 
σημειωμάτων όλων των μελών της Ομάδας Έργου σύμφωνα με το υπόδειγμα της παρούσας 
Διακήρυξης. 

2.  Η αρμόδια Επιτροπή δύναται να ζητήσει από τον υποψήφιο Ανάδοχο διευκρινήσεις επί των 
ανωτέρω στοιχείων τεκμηρίωσης. 

3.  Ο υποψήφιος Ανάδοχος μπορεί να υποβάλλει εκτός των ανωτέρω στοιχείων τεκμηρίωσης και 
κάθε άλλο στοιχείο τεκμηρίωσης της επάρκειάς του. 

4.  Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος αποτελεί Ένωση / Κοινοπραξία: 

- τα απαιτούμενα στην παρούσα παράγραφο πρέπει να υποβάλλονται χωριστά για κάθε 
Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας 

- επιτρέπεται η μερική κάλυψη των προϋποθέσεων από τα Μέλη της, αρκεί όμως συνολικά 
να καλύπτονται όλες.  

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος συνεργαστεί με υπεργολάβο, ισχύουν τα 
αναφερόμενα των άρθρων 41, 45 και 46 του Π.Δ 60/2007.  

5.  Αν ο υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των 3 
διαχειριστικών χρήσεων, καταθέτει τα στοιχεία τεκμηρίωσης της χρηματοοικονομικής του 
ικανότητας για το χρονικό διάστημα της λειτουργίας του. 

A.2.4 Εγγύηση συμμετοχής 

Η Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να 

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

ευρώ (€) ποσοστό 5% του προϋπολογισμού του Έργου.  

Συγκεκριμένα το ύψος της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής είναι δεκατρείς χιλιάδες 

οχτακόσια εβδομήντα ένα ευρώ και εξήντα τρία λεπτά, (13.871,63 €). 

1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από αναγνωρισμένο τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό 

πρόσωπο που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ και του ΕΟΧ, και 

έχουν σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών-μελών αυτό το δικαίωμα. Οι εγγυήσεις μπορούν 

επίσης να προέρχονται και από τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα σε χώρα-

μέρος διμερούς ή πολυμερούς συμφωνίας με την ΕΕ ή χώρα που έχει υπογράψει και κυρώσει 

τη συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις και έχει το σχετικό δικαίωμα έκδοσης εγγυήσεων. 

2. Εγγυήσεις που εκδίδονται σε οποιοδήποτε κράτος από τα παραπάνω εκτός της Ελλάδας, θα 

συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.  

3. Οι εγγυήσεις θα πρέπει να είναι συμπληρωμένες σύμφωνα με το υπόδειγμα του B.1.5. 

4. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος, στον οποίο θα κατακυρωθεί το Έργο, αρνηθεί να 
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υπογράψει εμπροθέσμως τη Σύμβαση ή να καταθέσει προ της υπογραφής της Σύμβασης 

Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο A.5.1, ή να 

εκπληρώσει εμπρόθεσμα οποιαδήποτε άλλη υποχρέωσή του, που απορρέει από τη συμμετοχή 

του στο Διαγωνισμό, κηρύσσεται έκπτωτος, οπότε η Εγγύηση Συμμετοχής καταπίπτει 

αυτοδικαίως υπέρ της Ε.Ν.Ε. μετά την έκδοση σχετικής απόφασης του Δ.Σ της Ε.Ν.Ε. 

5. Η Εγγύηση Συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ ένα (1) τουλάχιστον μήνα μετά τον χρόνο 

λήξης ισχύος της Προσφοράς.  

6. Σύμφωνα με το άρθρο 25 της παραγράφου 7 του Π.Δ. 118/2007 « Εγγύηση συμμετοχής  που 

αφορά τον προμηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια, επιστρέφεται 

μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5) 

ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών προμηθευτών που έλαβαν 

μέρος στον διαγωνισμό επιστρέφονται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία οριστικής 

ανακοίνωσης της κατακύρωσης ή ανάθεσης. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους 

συμμετέχοντες στην περίπτωση απόρριψης της προσφοράς και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ένδικο 

μέσο ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ένδικών μέσων ή παραίτησης από αυτά». 

7. Στην περίπτωση Ένωσης/ Κοινοπραξίας η Εγγύηση Συμμετοχής περιλαμβάνει και όρο ότι αυτή 

καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των Μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας. 
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A.3 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

A.3.1 Τρόπος Υποβολής Προσφορών  

Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα 

τους όρους της παρούσας Διακήρυξης. Επίσης, σε περίπτωση νομικών προσώπων, θεωρείται ότι η 

υποβολή της Προσφοράς και η συμμετοχή στο διαγωνισμό έχουν εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο 

του συμμετέχοντος νομικού προσώπου. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την Προσφορά τους είτε 

καταθέτοντας την αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, είτε 

αποστέλλοντας την ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στην 

έδρα της Ε.Ν.Ε.. 

Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, οι προσφορές παραλαμβάνονται με απόδειξη, με 

την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην Ε.Ν.Ε. μέχρι την προηγουμένη της 

καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους.  

Δε θα ληφθούν υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη ημερομηνία 

και ώρα είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στην Ε.Ν.Ε. έγκαιρα.  

Η Ε.Ν.Ε. ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη παραλαβή της Προσφοράς ή για το 

περιεχόμενο των φακέλων που τη συνοδεύουν. 

A.3.2 Περιεχόμενο Προσφορών  

Οι Προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης. Οι Προσφορές 

κατατίθενται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο που πρέπει να περιλαμβάνει όλα όσα 

καθορίζονται στην παρούσα Διακήρυξη.  

Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος περιέχει τρεις επί μέρους, ανεξάρτητους, σφραγισμένους 

φακέλους, δηλαδή :  

Α. «Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής», ο οποίος περιέχει τα νομιμοποιητικά στοιχεία και 
άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία προσδιορίζονται στις παραγράφους 0, A.2.3, A.2.4.  

Β. «Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς 
του υποψήφιου Αναδόχου, όπως αυτά απαιτούνται από την παρούσα Διακήρυξη. 

Γ. «Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Οικονομικής 
Προσφοράς του υποψήφιου Αναδόχου, όπως αυτά απαιτούνται από την παρούσα Διακήρυξη.  

Οι ανωτέρω Φάκελοι θα υποβληθούν ως εξής : 
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Δικαιολογητικά συμμετοχής: 
- ένα (1) πρωτότυπο  
- ένα (1) ακριβές αντίγραφο  
που θα περιλαμβάνονται στον σφραγισμένο φάκελο Δικαιολογητικά Συμμετοχής.  

Τεχνική Προσφορά:  
- ένα (1) πρωτότυπο  
- ένα (1) ακριβές αντίγραφο  
- ένα (1) πλήρες ηλεκτρονικό αρχείο (CD)  
που θα περιλαμβάνονται στον σφραγισμένο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς.  

Οικονομική Προσφορά:  
- ένα (1) πρωτότυπο  
- ένα (1) ακριβές αντίγραφο  
που θα περιλαμβάνονται στον σφραγισμένο φάκελο Οικονομικής Προσφοράς. 

Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος πρέπει να φέρει την ένδειξη:  

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 03/2014 

 
«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» 

 
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 

 
«ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ  » ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ 

ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΛΗΓΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ 
(ΑΤΤΙΚΗ – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ)» με κωδικό κωδικό MIS 430671 

(Κωδικός Εγγραφής: 2013ΣΕ09180021) 
 

AΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : …/…/2013 
 

«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία» 
 

Όλοι οι επί μέρους φάκελοι αναγράφουν την επωνυμία και διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, φαξ και 

τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του υποψήφιου Ανάδοχου, τον τίτλο του 

Διαγωνισμού και τον τίτλο του φακέλου. 

Σε περίπτωση Ένωσης/ Κοινοπραξίας πρέπει να αναγράφονται η πλήρης επωνυμία και διεύθυνση, 

καθώς και αριθμός τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όλων των 

μελών του. 

Απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων που είναι δυνατόν να αποσφραγιστούν και να 

επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη.  

Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τα συνημμένα στην Τεχνική 

Προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορούν να είναι στην Αγγλική γλώσσα. 
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Σε ένα από τα αντίτυπα που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, πρέπει να 

αναγράφεται ευκρινώς η λέξη “ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ” και να μονογράφεται από τον υποψήφιο Ανάδοχο. Το 

περιεχόμενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από τα άλλα αντίτυπα, σε περίπτωση 

ασυμφωνίας αυτών με το πρωτότυπο. 

Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξη τους, η τάξη και η σειρά 

των όρων της Διακήρυξης.  

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

ασαφείς απαντήσεις της μορφής “ελήφθη υπόψη”, συμφωνούμε και αποδεχόμεθα, κλπ. 

Παραπομπές σε τεχνικά έντυπα ή εκδόσεις των κατασκευαστικών οίκων επιτρέπονται εφόσον 

προσαρτώνται στην Προσφορά και εφόσον δίνεται ο συγκεκριμένος αριθμός παραγράφου και 

σελίδας. Προσφορά με γενικές και ασαφείς απαντήσεις, κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής, θα 

αποκλείεται από περαιτέρω αξιολόγηση. 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να συμπληρώσει ο ίδιος, πέρα από τις κατά παράγραφο 

απαντήσεις, και τους σχετικούς συνοδευτικούς πίνακες και παραρτήματα της Διακήρυξης, σύμφωνα 

με τις κατά περίπτωση οδηγίες.  

Οι προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες και δεν πρέπει να φέρουν ξυσίματα, σβησίματα, 

διαγραφές, προσθήκες κλπ. Εάν υπάρχει στην Προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, πρέπει να είναι 

καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον υποψήφιο Ανάδοχο. Όλες οι διορθώσεις θα πρέπει να 

αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της Προσφοράς. Η αρμόδια Επιτροπή προσυπογράφει το 

ανακεφαλαιωτικό φύλλο με τις τυχόν, διορθώσεις και τις αναφέρει στο συντασσόμενο πρακτικό, 

ώστε να αποδεικνύεται αδιαφιλονίκητα ότι προϋπήρχαν της στιγμής του κλεισίματος του 

Διαγωνισμού.  

Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο της Προσφοράς χρησιμοποιούνται συντομογραφίες 

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

Ανάδοχο να αναφέρει σε συνοδευτικό πίνακα την επεξήγησή τους. 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να αναφέρει στην Προσφορά του ότι έλαβε γνώση όλων των όρων 

της Διακήρυξης, η οποία γνώση θεωρείται δεδομένη με την υποβολή της Προσφοράς.  

Εξ' άλλου με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται βέβαιο, ότι οι διαγωνιζόμενοι είναι απολύτως 

ενήμεροι από κάθε πλευρά των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης του Έργου, και ότι έχουν μελετήσει 

όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο φάκελο Διαγωνισμού.  
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Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της Προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρμόδιας 

Επιτροπής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη. 

Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δεν γίνεται αποδεκτή αλλά 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της Διακήρυξης ή 

της Προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από την αρμόδια Επιτροπή και 

λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. Στην περίπτωση 

αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο και δεν θεωρείται 

αντιπροσφορά.  

Οι διευκρινίσεις των υποψηφίων Αναδόχων πρέπει να δίνονται γραπτά εφόσον ζητηθούν σε χρόνο 

που θα ορίζει η αρμόδια Επιτροπή.  

Η Αναθέτουσα Αρχή, δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που της έχουν διαβιβάσει οικονομικοί φορείς 

και τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές. Οι πληροφορίες αυτές αφορούν, ιδίως, τα 

τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και τις εμπιστευτικές πτυχές των προσφορών. 

A.3.2.1 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 

Ο φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» που θα υποβάλει κάθε υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει 

να περιέχει τα νομιμοποιητικά στοιχεία και άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά του υποψήφιου 

Αναδόχου προς τις τυπικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές απαιτήσεις συμμετοχής στον 

Διαγωνισμό και τα οποία προσδιορίζονται στις παραγράφους 0, Α.2.3, A.2.4. 

A.3.2.2 Περιεχόμενα Φακέλου «Τεχνική Προσφορά» 

Ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που θα υποβάλει κάθε υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να περιέχει 

(κατ’ ελάχιστο), τα παρακάτω: 

 Κατανόηση του Περιβάλλοντος  και του αντικειμένου του έργου 

 Μεθοδολογία υλοποίησης του έργου – Αναλυτική παρουσίαση (φάσεις, δράσεις, παραδοτέα) 

 Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης   

 Δομή και Οργάνωση της Ομάδας Έργου  

 Συμπληρωμένο χωρίς τιμές τον ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (βλ. Β.3). 

A.3.2.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» 

Ο φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τον οποίο θα υποβάλει ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να 
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περιέχει συμπληρωμένο τον Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς (βλ. Παράρτημα Β.3). 

A.3.3 Ισχύς Προσφορών 

Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους Αναδόχους για έξι (6) μήνες από την 

επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει μικρότερο 

χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Η ισχύς της Προσφοράς μπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την Ε.Ν.Ε. πριν από την λήξη 

της, για διάστημα ακόμη 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 αναθέτουσα αρχή 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, 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 

(άρθρο 13, παράγραφος 3 του Π.Δ. 118/2007). 

Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού στον Ανάδοχο μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη 

της ισχύος της Προσφοράς, τον δεσμεύει όμως μόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί.  

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την Προσφορά τους ή μέρος της μετά 

την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η Προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο υποψήφιος Ανάδοχος 

υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα: 

- έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση  

- κατάπτωση της Εγγύησης Συμμετοχής χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια. 

A.3.4 Εναλλακτικές Προσφορές  

Εναλλακτικές Προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές Προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφιος 

Ανάδοχος, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να 

διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών. 

A.3.5 Τιμή Προσφοράς – Νόμισμα 

Η  τιμή της Προσφοράς θα εκφράζεται σε ευρώ. Στην τιμή θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ 

τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον ΦΠΑ.  
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Σε ιδιαίτερη στήλη της ως άνω τιμής, ο υποψήφιος Ανάδοχος θα καθορίζει το ποσό με το οποίο θα 

επιβαρύνει αθροιστικά την τιμή αυτή με τον ΦΠΑ. Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος ΦΠΑ 

αυτός θα διορθώνεται από την αρμόδια Επιτροπή. 

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος κάνει έκπτωση, η τιμή που θα αναφέρεται στον Πίνακα 

Οικονομικής Προσφοράς για κάθε υπηρεσία θα είναι η τελική τιμή μετά την έκπτωση.  

Η τιμή χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται για τη σύγκριση των προσφορών. 

Προσφορά που δε δίδει τιμή σε ευρώ ή δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

Για την ανάλυση των τιμών της Προσφοράς τους οι υποψήφιοι Ανάδοχοι είναι υποχρεωμένοι να 

συμπληρώσουν τους ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (βλ. B.3). 

Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της Προσφοράς. Σε 

περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της Προσφοράς, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν 

δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για την παράταση αυτή, να 

υποβάλλουν νέους πίνακες τιμών ή να τους τροποποιήσουν. 

 

A.4 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

A.4.1 Διαδικασία Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών 

A.4.1.1 Διαδικασία διενέργειας Διαγωνισμού - αποσφράγιση προσφορών 

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την αρμόδια Επιτροπή, στα γραφεία της 

Ε.Ν.Ε. (Βασιλ. Σοφίας 47, 10676, Αθήνα), παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως 

εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους. 

Οι προσφορές κατά την παραλαβή τους από την αρμόδια Επιτροπή πρωτοκολλούνται και σε κάθε 

φάκελο σημειώνεται ο αριθμός πρωτοκόλλου και η ημερομηνία και ώρα καταχώρισης. 

Η αρμόδια Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία 

και ώρα που ορίζεται στην παρούσα Διακήρυξη, με την εξής διαδικασία: 

Ανοίγονται οι ενιαίοι φάκελοι και αποσφραγίζονται οι Φάκελοι Δικαιολογητικών και Τεχνικών 

Προσφορών, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την αρμόδια Επιτροπή όλα τα πρωτότυπα 

στοιχεία αυτών κατά φύλλο.  
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Οι Φάκελοι Οικονομικών Προσφορών δεν αποσφραγίζονται αλλά μονογράφονται, και αφού 

σφραγισθούν από την αρμόδια Επιτροπή τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο, ο οποίος επίσης 

σφραγίζεται και υπογράφεται από την αρμόδια Επιτροπή και φυλάσσεται.  

Ο ουσιαστικός έλεγχος των δικαιολογητικών και των λοιπών στοιχείων που ζητούνται καθώς και η 

αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή σε χρόνο που εκείνη θα 

καθορίσει.  

Όλοι οι παρευρισκόμενοι λαμβάνουν γνώση μόνο των συμμετασχόντων στον διαγωνισμό. Όσοι 

από τους διαγωνιζόμενους επιθυμούν, μπορούν να πληροφορηθούν το περιεχόμενο των άλλων 

προσφορών, ύστερα από σχετική ειδοποίηση τους από την αρμόδια Επιτροπή. Η εξέταση των 

προσφορών θα γίνει χωρίς απομάκρυνσή τους από το χώρο της Ε.Ν.Ε. και χωρίς να επιτρέπεται η 

φωτοαντιγραφή. Προβλέπεται η δυνατότητα λήψης αντιγράφων από το φορέα κατόπιν αιτήσεως 

και υπό την προϋπόθεση τεκμηρίωσης ειδικού εννόμου συμφέροντος από τον αιτούντα 

συνδιαγωνιζόμενο (άρθρο 5, παράγραφος 2 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας).   

Σε περίπτωση συνυποβολής με την Προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού 

χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους Συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα 

συμφέροντά τους, τότε ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη 

«πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Όλες οι «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα» θα 

πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της Προσφοράς. Σε αντίθετη περίπτωση θα 

δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι Συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της 

πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνον την προστασία του απορρήτου που καλύπτει 

τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου. 

Σύμφωνα με το άρθρο 38 του Π.Δ. 60/2007 (άρθρο 6 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ) «η αναθέτουσα 

αρχή, δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που της έχουν διαβιβάσει οικονομικοί φορείς και τις οποίες 

έχουν χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές. Οι πληροφορίες αυτές αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή 

εμπορικά απόρρητα και τις εμπιστευτικές πτυχές των προσφορών».  

Οι Φάκελοι Οικονομικών Προσφορών θα αποσφραγιστούν, για όσες προσφορές κρίθηκαν 

αποδεκτές με απόφαση Δ.Σ. της Ε.Ν.Ε. μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών 

στοιχείων τους (Δικαιολογητικά, Τεχνική Προσφορά).  

Κατά την αποσφράγιση του Φακέλου Οικονομικών Προσφορών, μονογράφονται και σφραγίζονται 

από την αρμόδια Επιτροπή όλα τα πρωτότυπα στοιχεία αυτών κατά φύλλο.  

ΑΔΑ: ΒΙΗΓΟΞΓ5-55Σ



 

 

 

 

Με τη 
Συγχρηματοδότηση της 

Ελλάδας  

και  

της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης 

 
 

 

 

 

 

 

Σελίδα 34 από 107  

www.ygeia-pronoia.gr 

 

www.epanad.gov.gr www.espa.gr  

Οι Φάκελοι Οικονομικών Προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των 

τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται.  

Σε κάθε στάδιο της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών, η αρμόδια Επιτροπή συντάσσει 

πρακτικά τα οποία παραδίδει στο Δ.Σ. της Ε.Ν.Ε. σε δύο (2) αντίτυπα. 

Επισήμανση: 

Δύναται η αποσφράγιση των προσφορών να γίνεται ενιαία χωρίς διάκριση σταδίων σε ότι αφορά 

την αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής και την αξιολόγηση τεχνικής προσφοράς, κατόπιν 

απόφασης της Επιτροπής προκειμένου να εξοικονομείται χρόνος. 

 

A.4.1.2 Διαδικασία αξιολόγησης προσφορών 

Η αξιολόγηση θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

Προσφορά. Για την επιλογή της συμφερότερης Προσφοράς η αρμόδια Επιτροπή θα προβεί στα 

παρακάτω: 

- Έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγηση των ελάχιστων προϋποθέσεων 

συμμετοχής 

- Αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν 

απορριφθεί κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών 

- Αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί σε 

προηγούμενο στάδιο της αξιολόγηση 

- Κατάταξη των προσφορών για την τελική επιλογή της συμφερότερης Προσφοράς με βάση τον 

ακόλουθο τύπο : 

Σi = [80 Χ (Τi/Τmax) + 20 Χ (Kmin/Ki)] Χ 1000 

όπου: 

(α) Κi = Κόστος προσφοράς διαγωνιζομένου όπως αναφέρεται στο τελικό σύνολο του Πίνακα 

Οικονομικής Προσφοράς που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Β.3, 

(β) Κmin = Κόστος της χαμηλότερης προσφοράς που υποβλήθηκε από διαγωνιζόμενο, 

(γ) Τi = Συνολική Τεχνική Βαθμολογία προσφοράς διαγωνιζομένου 
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(δ) Τmax = Συνολική Τεχνική Βαθμολογία της προσφοράς που συγκέντρωσε τη μεγαλύτερη 

βαθμολογία. 

Ως πλέον συμφέρουσα προσφορά ανακηρύσσεται αυτή που παρουσιάζει το μέγιστο Σi στον 

παραπάνω τύπο. Ο υπολογισμός του Σi γίνεται μέχρι το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Σε περίπτωση 

ισοβαθμίας υπολογίζονται και τα υπόλοιπα δεκαδικά ψηφία του αποτελέσματος. 

 

Σε κάθε στάδιο της αξιολόγησης των προσφορών, η αρμόδια Επιτροπή συντάσσει πρακτικά στα 

οποία τεκμηριώνει την αποδοχή ή την απόρριψη των προσφορών και τη βαθμολόγηση των 

τεχνικών προσφορών, τα οποία παραδίδει στο αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής σε δύο (2) 

αντίτυπα. 

 

A.4.1.3 Βαθμολόγηση τεχνικών προσφορών  

Η Βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τον «Πίνακα Κριτηρίων 

Αξιολόγησης» προσφορών που παρουσιάζεται στη συνέχεια.  

Ως τεχνική βαθμολογία κάθε διαγωνιζομένου λογίζεται το σύνολο των επιμέρους βαθμών στα 

τεχνικά κριτήρια. 

Κάθε επιμέρους κριτήριο βαθμολογείται με: 

0-2 Όταν η συγκεκριμένη προσφορά είναι μη αποδεκτή ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο. 

3-4 Όταν η συγκεκριμένη προσφορά είναι ελλιπής ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο. 

5-8 Όταν η συγκεκριμένη προσφορά είναι ικανοποιητική ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο 

9-10 Όταν η συγκεκριμένη προσφορά είναι εξαίρετη ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο 

- Μία προσφορά χαρακτηρίζεται μη αποδεκτή ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο, όταν δεν 

ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές και τις ελάχιστες απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου. 

- Μία προσφορά χαρακτηρίζεται ελλιπής ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο, όταν καλύπτει 

στοιχειωδώς τις προδιαγραφές και τις ελάχιστες απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου 

- Μία προσφορά χαρακτηρίζεται ικανοποιητική ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο, όταν καλύπτει 

ικανοποιητικά όλες τις απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου 

- Μία προσφορά χαρακτηρίζεται εξαίρετη ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο όταν η ανταπόκρισή 
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της καλύπτει πλήρως τις προδιαγραφές και τις ελάχιστες απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου 

και προσφέρει επιπλέον δυνατότητες και παραδοτέα χρήσιμα για το έργο. 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών βαθμολογεί με ένα ακέραιο βαθμό από το 0 έως το 10 

(σύμφωνα με την παραπάνω κλίμακα) κάθε ένα από τα κριτήρια τεχνικής αξιολόγησης. 

Στη συνέχεια κάθε ένα κριτήριο θα πολλαπλασιασθεί επί τον επιμέρους συντελεστή βαρύτητας του 

κριτηρίου, για να προκύψει ο βαθμός του κριτηρίου αυτού (ο σταθμισμένος βαθμός θα 

υπολογίζεται μέχρι το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο). 

Τεχνική Προσφορά που βαθμολογηθεί με βαθμό μικρότερο ή ίσο του 2 σε οποιοδήποτε από τα 

παραπάνω κριτήρια απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Τεχνική Προσφορά που τυχόν βαθμολογηθεί με συνολικό βαθμό μικρότερο του εβδομήντα τοις 

εκατό (70%) της συνολικής βαθμολογίας των τεχνικών κριτηρίων της προσφοράς που 

συγκέντρωσε τη μεγαλύτερη βαθμολογία, αποκλείεται από τη συνέχεια του διαγωνισμού. Σε 

περίπτωση ύπαρξης μόνο μίας τεχνικής προσφοράς, αυτή αποκλείεται σε περίπτωση που 

συγκεντρώσει βαθμολογία μικρότερη από το 70% της μέγιστης δυνατής βαθμολογίας. 

Πίνακας Κριτηρίων Αξιολόγησης 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

 

A 

ΟΜΑΔΑ Α/ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

(80% ) 

1 Κατανόηση του Περιβάλλοντος  και του αντικειμένου του έργου 30% 

2 
Μεθοδολογία υλοποίησης του έργου – Αναλυτική παρουσίαση 
(φάσεις, δράσεις, παραδοτέα) 

40% 

3 Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης   10% 

Β ΟΜΑΔΑ Β/ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΟΥ (20% ) 

1 Δομή και Οργάνωση της Ομάδας Έργου 20% 

 

A.4.1.4 Διαμόρφωση του συγκριτικού κόστους Προσφοράς 

Το κόστος Κ (συνολική τιμή) κάθε προσφοράς περιλαμβάνει το κόστος παροχής των απαιτούμενων 
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υπηρεσιών και κάθε άλλο κόστος το οποίο ορίζει ο διαγωνιζόμενος στην Οικονομική του 

Προσφορά. Για την αξιολόγηση των Οικονομικών Προσφορών θα ληφθεί υπόψη το συνολικό 

κόστος χωρίς Φ.Π.Α.. 

 

A.4.2 Απόρριψη προσφορών  

Η απόρριψη Προσφοράς γίνεται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από εισήγηση της 

αρμόδιας Επιτροπής. 

Η προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία ή περισσότερες 

από τις κάτωθι περιπτώσεις: 

 Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού ή/ και παράβαση οποιασδήποτε υποχρέωσης της 

ενότητας Α.2 παρ. 1 και 2. 

 Έλλειψη πλήρους και αιτιολογημένης τεκμηρίωσης των ελάχιστων προϋποθέσεων 

συμμετοχής της ενότητας Α.2 παρ. 3. 

 Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού ή/ και παράβαση οποιασδήποτε υποχρέωσης της 

ενότητας Α.2 παρ. 4. 

 Χρόνος ισχύος Προσφοράς μικρότερος από το ζητούμενο. 

 Χρόνος παράδοσης Έργου ή επιμέρους Παραδοτέων μεγαλύτερος από τον προβλεπόμενο. 

 Προσφορά που είναι αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίμησης, υπό αίρεση ή/ και δεν προκύπτει με 

σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή. 

 Προσφορά που δεν καλύπτει πλήρως απαράβατους όρους της Προκήρυξης ή παρουσιάζει 

ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους της Προκήρυξης. 

 Υπερβολικά χαμηλή Οικονομική Προσφορά της οποίας το συγκριτικό κόστος 

προκύπτει από έκπτωση μεγαλύτερη του 15% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς 

Φ.Π.Α.). Στην περίπτωση αυτή θα ζητείται από τον υποψήφιο Ανάδοχο έγγραφη 

αιτιολόγηση της ανάλυσης της Οικονομικής Προσφοράς (π.χ. σχετικά με την οικονομία της 

μεθόδου παροχής υπηρεσίας/ τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες υπό τις οποίες ο υποψήφιος 

Ανάδοχος θα παράσχει την υπηρεσία), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 52 του π.δ. 

60/2007. Εάν και μετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόμενες τιμές 
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κριθούν ως υπερβολικά χαμηλές, η Προσφορά θα απορρίπτεται.  

 Προσφορά η οποία εμφανίζει οποιοδήποτε στοιχείο του προσφερομένου κόστους σε είδος, 

προϊόν ή υπηρεσία, ή σε μερικό ή γενικό σύνολο σε άλλο μέρος πλην των αντιτύπων της 

Οικονομικής Προσφοράς απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 Προσφορά που το συνολικό της τίμημα υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του Έργου. 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει προσφορά αιτιολογημένα, ανεξάρτητα από 

το στάδιο στο οποίο βρίσκεται ο διαγωνισμός. 

A.4.3 Προσφυγές 

Οι ενστάσεις ή προσφυγές ενώπιον δικαστικών ή διοικητικών αρχών κατά των αποφάσεων της 

Αναθέτουσας Αρχής, για διαφορές που αναφύονται κατά τη διαδικασία που προηγείται της 

σύναψης συμβάσεων υπηρεσιών (δηλαδή μέχρι και την κατακυρωτική απόφαση), διέπονται από τις 

διατάξεις του ΠΔ 60/2007 και του Ν. 3886/2010, «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων 

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

της 21ης Ιουνίου 1989 και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992, 

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

Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007». 

Ενστάσεις για λόγους νομιμότητας και ουσίας (ενδικοφανής προσφυγή), κατά της προκήρυξης του 

διαγωνισμού, της συμμετοχής προσφέροντα σ’ αυτόν και της νομιμότητας της διενέργειας του, έως 

και της κατακυρωτικής απόφασης, απευθύνονται και υποβάλλονται εγγράφως προς την 

Αναθέτουσα Αρχή μέσω του πρωτοκόλλου της. 

Προθεσμίες Ενστάσεων 

- Κατά της προκήρυξης του διαγωνισμού μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη  

δημοσίευση της προκήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των 

προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της 

δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο συλλογικό 

όργανο της Αναθέτουσας Αρχής που διενεργεί το διαγωνισμό και η σχετική απόφαση περί 

αποδοχής ή απόρριψης της ένστασης αυτής εκδίδεται, μετά από γνωμοδότηση αυτού, από την 

Αναθέτουσα Αρχή, το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία 

διενέργειας του διαγωνισμού. 
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- Κατά της συμμετοχής προσφέροντος στο διαγωνισμό ή της νομιμότητας της διενέργειάς του, ως 

προς τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών κατά τη διάρκεια διεξαγωγής 

του ίδιου του διαγωνισμού και μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα από αυτήν κατά την οποία ο 

ενιστάμενος έλαβε γνώση του σχετικού φακέλου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή 

του  διαγωνισμού αλλά εξετάζεται, κατά την διαδικασία αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του 

διαγωνισμού, από το αρμόδιο συλλογικό όργανο της Αναθέτουσας Αρχής και εκδίδεται, μετά από 

γνωμοδότηση αυτού, η σχετική απόφαση περί αποδοχής ή απόρριψης της ένστασης αυτής από την 

Αναθέτουσα Αρχή. Η ένσταση κατά της συμμετοχής προσφέροντος στο διαγωνισμό κοινοποιείται 

υποχρεωτικά από τον ενιστάμενο σ’ αυτόν κατά του οποίου στρέφεται εντός δύο (2) ημερών από 

την υποβολή της. 

-Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική απόφαση, μέσα 

σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος έλαβε γνώση της 

σχετικής πράξεως ή παραλείψεως της Αναθέτουσας Αρχής. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται 

υποχρεωτικά εντός δύο (2) ημερών από την υποβολής της, σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. 

Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο και η σχετική απόφαση 

εκδίδεται το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την κατά περίπτωση λήξη της 

προθεσμίας υποβολής ενστάσεων. 

-Κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον αφορά τη νομιμότητα και πληρότητα των 

δικαιολογητικών, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών, αφότου ο 

ενδιαφερόμενος έλαβε γνώση της ανωτέρω κατακυρωτικής απόφασης και των ως άνω 

δικαιολογητικών. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά εντός δύο (2) ημερών από την 

υποβολή της στον μειοδότη κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο 

γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική του απόφαση το 

αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της ανωτέρω τριημέρου προθεσμίας. Με 

την ένσταση που ασκείται κατά της κατακυρωτικής απόφασης επιτρέπεται και η προβολή των 

λόγων που αφορούν την πληρότητα και νομιμότητα των δικαιολογητικών, τα οποία προσκομίζει ο 

προσφέρων προς τον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 

Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους, δε 

γίνονται δεκτές. 

Οι σχετικές αποφάσεις επί των ενστάσεων κοινοποιούνται στους ενιστάμενους χωρίς υπαίτια 
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καθυστέρηση της Αναθέτουσας Αρχής. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν πλήρη γνώση της σχετικής 

απόφασης, μετά την κοινοποίηση του σώματος της σε αυτούς, από την Αναθέτουσα Αρχή, με 

φροντίδα τους.  

Ο προσφέρων έχει το δικαίωμα της ένδικης προσφυγής για διαφορές που αναφύονται κατά τη 

διαδικασία που προηγείται της σύναψης της Σύμβασης.  

Προσφυγές κατά αποφάσεων, παράνομων πράξεων ή παραλείψεων της Αναθέτουσας Αρχής, 

σύμφωνα με τον ν. 3886/2010 ή άλλες ενδεχομένως εφαρμοζόμενες διατάξεις, απευθύνονται και 

υποβάλλονται εγγράφως προς την Αναθέτουσα Αρχή μέσω του πρωτοκόλλου της. 

A.4.4 Δικαιολογητικά Κατακύρωσης 

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

εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ΄ 

αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής (Ν. 2672/1998 (Α΄290), οφείλει να υποβάλλει σε σφραγισμένο 

φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη 

διαδικασία που προβλέπεται ανωτέρω : 

Α. Οι Έλληνες πολίτες : 

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την 

κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν 

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

του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007 (Φ.Ε.Κ. 64/16.03.2007), για κάποιο από τα αδικήματα του 

Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή 

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

πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας 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 και επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 

3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει 

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

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

φορολογικές υποχρεώσεις τους 

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω 
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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.  

 

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 

κοινοποίησή της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν 

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

του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007 (Φ.Ε.Κ. 64/16.03.2007), για κάποιο από τα αδικήματα του 

Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή 

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

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

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 περίπτωσης  2) του εδ. Α ή υπό ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι 

πληρούνται οι προϋποθέσεις της περίπτωσης  3) του εδ. Α της παρ. 2 του παρόντος 

άρθρου. 

3)  Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο προκύπτει 

ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες 

επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου 

ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης 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 άρθρου, 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 
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προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε 

ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 (Α΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες 

ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) υπό διαδικασία έκδοσης 

απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης  των ανωτέρω νομοθετημάτων ή 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 της 

περίπτωσης 2 του εδ. Γ της παρ. 2 του παρόντος, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή 

εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο 

Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η υποψήφια στο διαγωνισμό Α.Ε., 

σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7.α.1.ια΄ και 7.β.12 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως 

εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990, όπως 

εκάστοτε ισχύει, από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό 

ειδική εκκαθάριση. 

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

το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του πρωτοδικείου της 

έδρας της υποψήφιας, στον διαγωνισμό, επιχείρησης. 

 

Δ.    Οι Συνεταιρισμοί : 

1)  Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίησή 

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 καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για 

κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007 (Φ.Ε.Κ. 

64/16.03.2007), για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την 

άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της 
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υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της 

δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 

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, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, αντίστοιχα, και της 

περίπτωσης 2) του εδ. Γ της παρ. 2 του παρόντος. 

3) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 

 

Ε.  Ενώσεις προμηθευτών : 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή, που συμμετέχει στην 

Ένωση.  Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από Ένωση προμηθευτών ισχύουν τα 

προβλεπόμενα στο άρθρο 7 του Π.Δ. 118/2007 (Φ.Ε.Κ. 150/10.07.2007). 

 

Εάν σε κάποια Χώρα 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 από υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου που 

γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης. 

 

Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα 

συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές 

καταστάσεις. 

 

Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών της παρ. 1 του παρόντος συνιστά 

λόγο αποκλεισμού του υποψηφίου από τον διαγωνισμό. 

 

Όταν ο προμηθευτής, ο οποίος παρουσιάζει χαμηλότερη τιμή, δεν προσκομίσει τα δικαιολογητικά 

που προβλέπονται ανωτέρω τότε ισχύουν τα προβλεπόμενα του άρθρου 20 του Π.Δ. 118/2007 

(Φ.Ε.Κ. 150/10.07.2007), προκειμένου να αντανακλά το κριτήριο κατακύρωσης του παρόντος 

έργου: « πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά». 

 

Όσοι δικαιούνται, να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου των 

δικαιολογητικών του άρθρου 6 παρ. 2 του Π.Δ. 118/2007 (Φ.Ε.Κ. 150/Α/10.07.2007) λαμβάνουν 
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γνώση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 

 

Διαδικασία Αντικατάστασης των δικαιολογητικών 

Σε κάθε περίπτωση, προκειμένου για την αντικατάσταση των δικαιολογητικών ισχύουν τα όσα 

ορίζει το άρθρο 6 παράγραφος 3 του Π.Δ 118/2007 ήτοι: «Εάν σε κάποια Χώρα 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: Από ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή του δικαιολογητικού. Εάν στη 

χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικαταστεί με υπεύθυνη 

δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας, στην 

οποία είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής. 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». 

A.4.5 Αποτελέσματα – Κατακύρωση - Ματαίωση Διαγωνισμού 

Κριτήριο ανάθεσης είναι αυτό της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη Προσφορά. Η 

κατακύρωση γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ν.Ε. ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας 

Επιτροπής.  

Η ανακοίνωση της κατακύρωσης στον Ανάδοχο θα γίνει εγγράφως από την Ε.Ν.Ε.. 

Η Ε.Ν.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή επαναλάβει τον Διαγωνισμό σε κάθε στάδιο της 

διαδικασίας, ιδίως: 

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

διαδικασίας,  

(ii)  εάν το αποτέλεσμα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό,  

(iii)  εάν ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε 

συνεννόηση των διαγωνιζομένων προς αποφυγή πραγματικού ανταγωνισμού,  

(iv)  εάν υπήρξε αλλαγή των αναγκών σε σχέση με το υπό ανάθεση Έργο.  

Η Ε.Ν.Ε. διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης του αποτελέσματος του Διαγωνισμού για μέρος του 

υπό ανάθεση Έργου, όχι όμως λιγότερο του 50% επί του φυσικού αντικειμένου. Για κατακύρωση 

μέρους του φυσικού αντικειμένου κάτω του ποσοστού αυτού, απαιτείται προηγουμένη αποδοχή 
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του Αναδόχου. Διευκρινίζεται επίσης ότι η Ε.Ν.Ε. διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης μεγαλύτερου 

από το υπό ανάθεση Έργο, μέχρι ποσοστού 15% επί του φυσικού αντικειμένου, με ανάλογη 

μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης. Κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης η Ε.Ν.Ε. 

διατηρεί το δικαίωμα να αυξήσει μέχρι 15% το συμβατικό Έργο, με ανάλογη μετάθεση του 

συμβατικού χρόνου παράδοσης, εφ΄ όσον δεν έγινε χρήση του όρου αυτού στο στάδιο 

κατακύρωσης. 
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A.5 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

A.5.1 Κατάρτιση, υπογραφή, διάρκεια Σύμβασης – Εγγυήσεις 

1. Μεταξύ της Ε.Ν.Ε. και του Αναδόχου θα υπογραφεί Σύμβαση σύμφωνα με το υπόδειγμα του 

παραρτήματος B.4 της παρούσας. 

2. Τυχόν υποβολή σχεδίων Σύμβασης από τους υποψηφίους μαζί με τις προσφορές τους, δε 

δημιουργεί καμία δέσμευση για την Ε.Ν.Ε.. 

3. Η Σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται 

στη Διακήρυξη και την Προσφορά του Αναδόχου, θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και δεν 

μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας. Το κείμενο της 

Σύμβασης θα κατισχύει των παραρτημάτων της εκτός προφανών ή πασίδηλων παραδρομών. 

Για θέματα, που δε θα ρυθμίζονται ρητώς από τη Σύμβαση και τα παραρτήματα αυτής ή σε 

περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοι - αντιφατικοί όροι και διατάξεις αυτής, θα 

λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά η Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου, η οικονομική του 

προσφορά και η παρούσα Διακήρυξη, εφαρμοζομένων επίσης συμπληρωματικώς των οικείων 

διατάξεων του Αστικού Κώδικα. 

4. Ο Ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε 

δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης, για υπογραφή της 

σχετικής Σύμβασης προσκομίζοντας Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης, το ύψος 

της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% του συμβατικού τιμήματος (μη συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ). 

5. Η ανωτέρω Εγγύηση εκδίδεται σύμφωνα με το υπόδειγμα (βλ. B.1.7). 

6. Σύμφωνα με το άρθρο 25 της παραγράφου 7 του Π.Δ. 118/2007 « Εγγύηση συμμετοχής  που 

αφορά τον προμηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια, επιστρέφεται 

μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5) 

ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών προμηθευτών που έλαβαν 

μέρος στον διαγωνισμό επιστρέφονται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία οριστικής 

ανακοίνωσης της κατακύρωσης ή ανάθεσης. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους 

συμμετέχοντες στην περίπτωση απόρριψης της προσφοράς και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ένδικο 

μέσο ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ένδικών μέσων ή παραίτησης από αυτά». 
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7. Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 

παραλαβή του Έργου. 

8. Αν περάσει η προθεσμία των δέκα (10) ημερών - όπως προβλέπεται από το ανωτέρω σημείο 4 - 

χωρίς ο Ανάδοχος να έχει παρουσιαστεί για να υπογράψει τη Σύμβαση, ή προσέλθει αλλά δεν 

καταθέσει Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης, εντός του ανωτέρω χρονικού ορίου, 

υποχρεωτικά ο Ανάδοχος κηρύσσεται  έκπτωτος, και καταπίπτει υπέρ της Ε.Ν.Ε. η Εγγύηση 

Συμμετοχής, χωρίς άλλη διαδικαστική ενέργεια. Σε αυτή την περίπτωση, η Ε.Ν.Ε. αποφασίζει 

την ανάθεση της Σύμβασης στον επόμενο στη σειρά κατάταξης διαγωνιζόμενο. Η απόφαση 

αυτή λαμβάνεται εις βάρος του εκπτώτου και θα αφορά σε κάθε μέτρο για την αποκατάσταση 

κάθε ζημιάς της Ε.Ν.Ε.. 
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A.5.2 Τρόπος Πληρωμής – Κρατήσεις 

Ο συμβατικός τρόπος πληρωμής θα είναι σε τρεις (3) πληρωμές ως κάτωθι: 
 

1 

Το είκοσι πέντε τοις εκατό 25% της συνολικής αξίας του έργου με την παραλαβή του 

παραδοτέου Π.0 «Αναλυτικό Πρόγραμμα Ενεργειών» και του παραδοτέου Π.7 «Ένα (1) work 

shop προετοιμασίας των ομάδων παρέμβασης» 

2 
Το πενήντα τοις εκατό (50%) της συνολικής αξίας του έργου, με την διεξαγωγή εκατό (100) 

εκδηλώσεων. 

3 

Το υπόλοιπο είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) εντός τριάντα ημερών από την ημερομηνία 

οριστικής παραλαβής με βάσει τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία που 

αναφέρονται στο άρθρο 35 του Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118/07). 

 

Η πληρωμή της αξίας του προσφερομένου Έργου θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων 

παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε 

άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 

έλεγχο και την πληρωμή. Απαραίτητη προϋπόθεση για την πληρωμή του Αναδόχου αποτελεί η 

καταβολή από την αρχή πιστοποίησης του ΕΣΠΑ στην αναθέτουσα αρχή, των χρηματικών ποσών 

που αντιστοιχούν στην εκάστοτε φάση του όλου Έργου. 

A.5.3 Ποινικές Ρήτρες – Έκπτωση Αναδόχου 

Η παράδοση και η παραλαβή του Έργου θα γίνει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του.  

Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης ενδιάμεσης φάσης του έργου ή του συνόλου αυτού από 

υπέρβαση τμηματικής ή συνολικής προθεσμίας, με υπαιτιότητα του Αναδόχου, επιβάλλονται 

κυρώσεις και ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τα παρακάτω: 

α) Αν παρέλθουν οι συμφωνημένες ημερομηνίες παράδοσης, σύμφωνα με το άρθρο 32 του ΠΔ 

118/2007 και τα παραδοτέα δεν υποβληθούν σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους, τότε ο 

Ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόσει τα  προβλεπόμενα στο άρθρο 32 του ΠΔ 118/2007.  

β) Αν παρέλθει χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός από τις συμφωνημένες ημερομηνίες παράδοσης, 

η Αναθέτουσα Αρχή κηρύσσει τον Ανάδοχο έκπτωτο. 
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Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο αν δεν εκπληρώνει ή 

εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει οποιοδήποτε όρο της 

Σύμβασης. Στις περιπτώσεις αυτές ο Ανάδοχος δε δικαιούται αποζημίωσης, σύμφωνα με το άρθρο 

34 του ΠΔ 118/2007 «Κανονισμού Προμηθειών Δημοσίου». 

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

καθυστέρηση οφείλεται σε ανωτέρα  βία ή σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση 

ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει τον Ανάδοχο. Ο Ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία 

υποχρεούται (βάσει του άρθρου 37 του ΠΔ 118/2007), μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που 

συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να 

προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή 

υποχρεούται να απαντήσει αιτιολογημένα εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Σε περίπτωση που 

ο Ανάδοχος μέσα στην παραπάνω προθεσμία δεν αναφέρει τα περιστατικά και δεν προσκομίσει τα 

απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία, στερείται του δικαιώματος να επικαλεσθεί την ύπαρξη ανωτέρας 

βίας. 

Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στη σύμβαση (μη 

περιλαμβανομένου Φ.Π.Α.), ενώ δεν επιβάλλονται κυρώσεις σε περίπτωση χορήγησης παράτασης ή 

μετάθεσης από τη Αναθέτουσα Αρχή. 

Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων που περιέχονται στη σύμβαση, θα επιβάλλονται με 

απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και 

Παραλαβής του Έργου και θα παρακρατούνται από την επόμενη πληρωμή του Αναδόχου. Με όμοια 

απόφαση ανακαλούνται οι ρήτρες καθυστέρησης για τμηματικές προθεσμίες μόνο αν το έργο 

περατωθεί μέσα στη συνολική προθεσμία.  

Οι ρήτρες καθυστέρησης που επιβάλλονται για υπέρβαση τμηματικών προθεσμιών, αν δεν 

ανακληθούν βαρύνουν τον Ανάδοχο επιπλέον των ρητρών λόγω υπέρβασης συνολικής προθεσμίας 

που έχουν επιβληθεί. 

Εφόσον ο Ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από τις ανωτέρω προβλεπόμενες ποινικές 

ρήτρες, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται 

από την επόμενη της λήξης του συμβατικού χρόνου παράδοσης μέχρι την ημερομηνία παράδοσης 

του έργου, με ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας, και 

σύμφωνα με το άρθρο 32 του ΠΔ 118/2007. 
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Σε περίπτωση Ένωσης/ Κοινοπραξίας οι ως ανωτέρω ποινικές ρήτρες και τόκοι επιβάλλονται 

αναλογικά σε όλα τα μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας.  

Σε περίπτωση εκπτώσεως του Αναδόχου, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, κατά την κρίση της, να 

κρατήσει μέρος ή το σύνολο των παραδοτέων, που έχουν ήδη υποβληθεί, καταβάλλοντας το 

αναλογούν συμβατικό τίμημα και σύμφωνα με το άρθρο 34 του ΠΔ 118/2007. 

Για την απόρριψη των παραδοτέων και την αντικατάσταση αυτών ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 

33 του ΠΔ 118/2007. 
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A.5.4 Υποχρεώσεις Αναδόχου 

1. Μετά την υπογραφή της σύμβασης και εντός 20 ημερών, ο Ανάδοχος θα υποβάλει αναλυτικό 

πρόγραμμα ενεργειών στην Ε.Ν.Ε. (Παραδοτέο Π.0) Εάν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου 

προκύπτουν αλλαγές στο χρονοδιάγραμμα ενεργειών, τότε οι αλλαγές αυτές θα υποβάλλονται 

ως εισηγήσεις στην ΕΠΠΕ, η οποία και θα τις εγκρίνει κατά περίπτωση ή θα τις απορρίπτει. 

2. Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με 

την Ε.Ν.Ε., υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με 

την εκτέλεση του Έργου. 

3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν στο Έργο 

(τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη 

αποφάσεων. 

4. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας 

νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των 

υποχρεώσεων της Σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί 

σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της. 

5. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εγγυάται για τη διάθεση του αναφερομένου στην Προσφορά του, 

επιστημονικού και λοιπού προσωπικού, καθώς επίσης και συνεργατών, που θα διαθέτουν την 

απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις 

απαιτήσεις της Σύμβασης, υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας 

κατά τις επαφές τους με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τα στελέχη της Ε.Ν.Ε. ή των εκάστοτε 

υποδεικνυομένων από αυτό προσώπων. Σε αντίθετη περίπτωση, η Ε.Ν.Ε. δύναται να ζητήσει 

την αντικατάσταση μέλους του προσωπικού του Αναδόχου, οπότε ο Ανάδοχος οφείλει να 

προβεί σε αντικατάσταση με άλλο πρόσωπο, ανάλογης εμπειρίας και προσόντων. 

Αντικατάσταση μέλους του προσωπικού του Αναδόχου, κατόπιν αιτήματός του, κατά τη 

διάρκεια της εκτέλεσης του Έργου, δύναται να γίνει μετά από έγκριση της Ε.Ν.Ε και μόνο με 

άλλο πρόσωπο αντιστοίχων προσόντων ή εμπειρίας. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει 

την Ε.Ν.Ε. εγγράφως, τουλάχιστον τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες πριν από την 

αντικατάσταση.  

6. Σε περίπτωση που μέλη της Ομάδας Έργου του Αναδόχου αποχωρήσουν από αυτήν ή λύσουν 

τη συνεργασία τους μαζί του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει ότι κατά το χρονικό 
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διάστημα, μέχρι την αποχώρησή τους, θα παρέχουν κανονικά τις υπηρεσίες τους και αφετέρου 

να αντικαταστήσει άμεσα τους αποχωρήσαντες συνεργάτες.  

7. Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή 

παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Ε.Ν.Ε.. 

8. Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον Ανάδοχο σε οποιονδήποτε τρίτο, των υποχρεώσεων και 

δικαιωμάτων που απορρέουν από τη Σύμβαση που θα συνάψει με την Ε.Ν.Ε., εκτός της 

αμοιβής του την οποία μπορεί να εκχωρήσει σε Τράπεζα της επιλογής του. 

9. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο οποίος 

υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν 

την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην Ε.Ν.Ε. τα απαραίτητα 

αποδεικτικά στοιχεία.  

10. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει την Ε.Ν.Ε. για τις υποχρεώσεις που έχει έναντι της 

Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και να τον υποστηρίζει όσον αφορά 

στην εξασφάλιση των απαραίτητων εγκρίσεων σύμφωνα με τον νόμο. 

11. Η Ε.Ν.Ε. απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη 

αιτία κατά την εκτέλεση του Έργου. Η Ε.Ν.Ε. δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για 

υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων. 

12. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν την Ένωση/ 

Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της Ε.Ν.Ε. για την 

εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη Διακήρυξη υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάμενες 

μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές 

τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της Ε.Ν.Ε. ως λόγος 

απαλλαγής του ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων 

Μελών για την ολοκλήρωση του Έργου. 

13. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης 

της Σύμβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητας για 

οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα 

υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύμβασης με τους ίδιους 

όρους.  
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A.5.5 Υπεργολαβίες 

Ο Ανάδοχος δύναται να χρησιμοποιήσει ως υπεργολάβους όσους έχει συμπεριλάβει ως τέτοιους 

στην Τεχνική Προσφορά του και για το εκεί προσδιοριζόμενο τμήμα. 

Σε περίπτωση αποδεδειγμένης διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ 

υπεργολάβους που έχει συμπεριλάβει στην προσφορά και στη Σύμβαση, ο Ανάδοχος υποχρεούται 

σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Ε.Ν.Ε. και άμεση αντικατάσταση με νέο 

υπεργολάβο με προσόντα αντίστοιχα του απελθόντος, μετά από τη σύμφωνη γνώμη της Ε.Ν.Ε.. 

Τίθενται προθεσμία 3 ημερών πριν από την αντικατάσταση του υπεργολάβου για τη γνωστοποίηση 

του αιτήματος στην Αναθέτουσα αρχή και την απάντηση αυτής. Σε κάθε περίπτωση η 

αντικατάσταση γνωστοποιείται στη Διαχειριστική Αρχή, και ακολουθεί τροποποίηση της σύμβασης. 

Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση του Έργου, φέρει αποκλειστικά ο 

Ανάδοχος. 

A.5.6 Εμπιστευτικότητα 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά την λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος θα αναλάβει 

την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, 

οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των 

υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του. Επίσης θα αναλάβει την υποχρέωση να μην 

γνωστοποιήσει μέρος ή το σύνολο του Έργου που θα εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη 

έγκριση του Δ.Σ. της Ε.Ν.Ε.. 

Ειδικότερα:  

1. Όλα τα πληροφοριακά στοιχεία (γραπτά και προφορικά) που θα περιέλθουν στην αντίληψη του 

Αναδόχου κατά την υλοποίηση του Έργου αυτού θεωρούνται εμπιστευτικά και δεν επιτρέπεται 

να γνωστοποιηθούν ή δημοσιοποιηθούν. Ο Ανάδοχος οφείλει να κρατά μυστική κάθε 

πληροφορία που περιέρχεται στην αντίληψή του κατά την εκτέλεση του παρόντος Έργου και 

δεν αποκαλύπτει τέτοιες πληροφορίες σε τρίτα πρόσωπα, ενώ ο Ανάδοχος επιβάλλει την 

υποχρέωση αυτή στους υπεργολάβους του και στους με οποιονδήποτε τρόπο συνδεόμενους με 

αυτόν για την εκτέλεση του παρόντος Έργου. 

2. Ο Ανάδοχος δύναται να αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες σε όσους υπαλλήλους 

ασχολούνται άμεσα με την εκτέλεση του παρόντος Έργου και διασφαλίζει ότι οι υπάλληλοι 
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αυτοί είναι σε πλήρη γνώση και συμφωνούν με τις υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας και 

εχεμύθειας. Ο Ανάδοχος μεταφέρει αυτές τις υποχρεώσεις του και στους υπεργολάβους του και 

στους με οποιονδήποτε τρόπο συνδεόμενους με αυτόν για την εκτέλεση του παρόντος Έργου. 

3. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η χρήση ή εκμετάλλευση των πληροφοριών οι οποίες θα 

περιέλθουν σε γνώση του Αναδόχου καθ’ οιονδήποτε τρόπο, στα πλαίσια εκτέλεσης του 

παρόντος Έργου, οι οποίες είναι εμπιστευτικές για σκοπούς διαφορετικούς από την εκτέλεση 

του Έργου αυτού. Ως εμπιστευτικές πληροφορίες και στοιχεία νοούνται όσα δεν είναι γνωστά 

σε τρίτους, ακόμα και αν δεν έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοια. 

4. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να διασφαλίζει τη διαφύλαξη όλων των 

πληροφοριακών στοιχείων στους κοινούς χώρους συνεργασίας και στους ανθρώπους που 

ασχολούνται με το Έργο, αποκλειόμενης της διαφυγής, διαρροής ή μεταφοράς σε άλλα άτομα, 

χώρους ή εταιρείες. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει την Ε.Ν.Ε. για τα μέτρα που 

παίρνει προς την κατεύθυνση αυτή. 

5. Σε περίπτωση που υπάρξει διαρροή πληροφοριών, η οποία αποδεδειγμένα οφείλεται στον 

Ανάδοχο, η Ε.Ν.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να κάνει χρήση των διατάξεων «περί πνευματικής 

ιδιοκτησίας» και να αξιώσει πληρωμή και αποζημίωση για όλες τις άμεσες και έμμεσες, θετικές ή 

και αποθετικές ζημίες που θα έχει κατά περίπτωση υποστεί καθώς επίσης και να προβεί στη 

λύση της Σύμβασης με υπαιτιότητα του Αναδόχου, κηρύσσοντας τον έκπτωτο.   

A.5.7 Πνευματικά δικαιώματα – Μελλοντικές επεκτάσεις 

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

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

δαπάνες του Έργου, θα αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της Ε.Ν.Ε., που μπορεί να τα 

διαχειρίζεται και να τα εκμεταλλεύεται (όχι εμπορικά), εκτός και αν ήδη προϋπάρχουν σχετικά 

πνευματικά δικαιώματα.  

Τα αποτελέσματα θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων της Ε.Ν.Ε. κατά τη 

διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, και εάν βρίσκονται στην κατοχή του Αναδόχου, θα παραδοθούν 

στην Ε.Ν.Ε. κατά την καθ’ οποιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. Σε περίπτωση αρχείων 

με στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνοδεύσει την παράδοσή τους με 

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

Είναι δυνατή η περίπτωση άσκησης αγωγής ή ένδικου μέσου κατά της Αναθέτουσας Αρχής από 
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τρίτο για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με δικαιώματα επί του λογισμικού. Ο Ανάδοχος υποχρεούται 

να ασκήσει μετά την έναρξη της εκκρεμοδικίας κύρια παρέμβαση άλλως πώς να προσεπικληθεί 

νομίμως από την αναθέτουσα Αρχή βάσει των σχετικών διατάξεων του Κώδικα Πολιτικής 

Δικονομίας. 

A.5.8 Εφαρμοστέο Δίκαιο – Διαιτησία 

Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά, που τυχόν 

θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της Σύμβασης που θα 

υπογραφεί.  

Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι 

πάντοτε το Ελληνικό.  

Δεν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να 

προβλεφτεί στη Σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία 

σύμφωνα πάντα με την ελληνική νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει 

τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα ελληνικά δικαστήρια 

κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. 

A.5.9 Ενέργειες Δημοσιότητας 

Η Αναθέτουσα Αρχή θα τηρήσει τις διαδικασίες που προβλέπονται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο 

για τη δημοσιότητα και τη διαφάνεια, τους χρόνους για τη δημοσίευση προκηρύξεων καθώς και τη 

προθεσμία για την παραλαβή των αιτήσεων συμμετοχής και των προσφορών που αφορούν έργα 

παροχής υπηρεσιών (άρθρα 30 & 32 του Π.Δ 60/2007 και άρθρο 4 του Π.Δ 118/2007). 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να γνωρίζει και να τηρεί τις υποχρεώσεις του οι οποίες προκύπτουν από το 

Π.Δ 60/2007, το Π.Δ 118/2007, τους Κανονισμούς ΕΚ 1083/2006 (άρθρο 69) και ΕΚ 

1828/2006 (άρθρα 2 - 10) (ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά: σήμανση χώρων υλοποίησης έργων/ 

παραδοτέων/ ενημερωτικού υλικού/ χώρων τέλεσης εκδηλώσεων/ εξοπλισμού). 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 Τελικού Δικαιούχου, επίσης, εμφανίζεται, σε κάθε περίπτωση δημοσιοποίησης / 

δημοσίευσης, το λογότυπο της ΕΕ και να αναφέρονται στη συγχρηματοδότηση του ΕΚΤ, ως 

ακολούθως: 
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Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 

Επίσης να γίνεται αναφορά στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», 

Άξονας Προτεραιότητας 14. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Ε.Ν.Ε. 

 

ΣΚΟΥΤΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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B  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  

B.1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ  

B.1.1 Συνοπτική παρουσίαση της Αναθέτουσας Αρχής 

Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε) είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ), 

πλήρως αυτοδιοικούμενο, το οποίο υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης. Εδρεύει στην Αθήνα και είναι σύμβουλος της Κυβέρνησης, των Δημοσίων 

Οργανισμών και Επιχειρήσεων οι οποίοι εποπτεύονται από το Δημόσιο και ΟΤΑ επί των θεμάτων 

πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας περίθαλψης υγείας και πολιτικής της υγείας. 

Συστήθηκε με το Νόμο 3252/2004, διοικείται από 15μελές Διοικητικό Συμβούλιο και λειτουργεί 13 

Περιφερειακά Τμήματα σε κάθε Υγειονομική Περιφέρεια της χώρας. Μέλη της Ε.Ν.Ε είναι όλοι οι 

Νοσηλευτές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

Οι Σκοποί της Ε.Ν.Ε, σύμφωνα με το καταστατικό σύστασης, είναι: 

1. Η προαγωγή και ανάπτυξη της Νοσηλευτικής ως ανεξάρτητης και αυτόνομης Επιστήμης και 

Τέχνης για την ανύψωση του θεσμού και την εξασφάλιση υψηλής στάθμης φροντίδας 

υγείας στο κοινωνικό σύνολο. 

2. Η έρευνα, ανάλυση και μελέτη των νοσηλευτικών προβλημάτων της χώρας. 

3. Η συμβουλευτική της αποστολή στον Υπουργό Υγείας σε θέματα πολιτικής της υγείας, 

οργάνωσης και αξιολόγησης των παρεχομένων Νοσηλευτικών υπηρεσιών. 

4. Η γνωμοδότηση επί σχεδίων νόμων, προεδρικών διαταγμάτων, υπουργικών αποφάσεων και 

κανονιστικών διατάξεων σχετικών με την πολιτική της υγείας και ιδιαίτερα της 

Νοσηλευτικής και η έκφραση γνώμης σε θέματα εκπαίδευσης, μετεκπαίδευσης, 

νοσηλευτικών ειδικοτήτων και επιμόρφωσης του Νοσηλευτικού προσωπικού. 

5. Η χορήγηση στα μέλη άδειας ασκήσεως επαγγέλματος του Νοσηλευτή καθώς και η 

επαγγελματική κατοχύρωση και αναγνώριση της αυτοδύναμης και ανεξάρτητης άσκησης 

της Νοσηλευτικής. 

6. Ο καθορισμός των νοσηλευτικών πράξεων και η κατόπιν προτάσεώς της, έκδοση 

Υπουργικών αποφάσεων με τις οποίες θα κοστολογούνται. 
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7. Η εποπτεία της τήρησης των νόμων και των κανονισμών που αφορούν τις υποχρεώσεις και 

τα δικαιώματα των Νοσηλευτών καθώς και την επαλήθευση των χρησιμοποιούμενων υπό 

των μελών αυτού τίτλων σπουδών. 

8. Η τήρηση του κώδικα νοσηλευτικής δεοντολογίας και η προαγωγή των δεοντολογικών 

ηθών και εθίμων του νοσηλευτικού επαγγέλματος. 

Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας με βάση το καταστατικό της (Ν 3252/2004) έχει συμπεριλάβει στις 

δράσεις της ένα ευρύτατο πεδίο εκδηλώσεων, τόσο σε κεντρικό, όσο και σε περιφερειακό επίπεδο. 

Με την Κεντρική της Διοίκηση και τα 13 Περιφερειακά της Τμήματα, καλύπτει γεωγραφικά 

ολόκληρη της επικράτεια, φροντίζοντας να αναπτύξει τον πολυσχιδή ρόλο της στα νοσηλευτικά 

ιδρύματα της χώρας, δια των αιρετών αντιπροσώπων της, αλλά και δια πολλών επιστημόνων όλων 

των επαγγελμάτων της Υγείας, που συνεργάζονται με τη διοίκησή της. 

Με αιχμή του δόρατος τη μελέτη, τη σύνταξη και την υποβολή επιστημονικά τεκμηριωμένων 

προτάσεων, συμβάλλει στην αντιμετώπιση ζωτικών προβλημάτων που απασχολούν το υγειονομικό 

μας σύστημα. 

Σημαντικός είναι ο ρόλος της Ε.Ν.Ε και στην εκπαίδευση, μετεκπαίδευση και συνεχιζόμενη 

εκπαίδευση των Νοσηλευτών με την υλοποίηση σχετικών προγραμμάτων είτε ιδίοις πόροις, είτε 

μέσω προγραμμάτων του ΕΣΠΑ.  

Γενικότερα οι δράσεις της Ε.Ν.Ε είναι: 

 Ετήσια διοργάνωση και διεξαγωγή του ετήσιου Πανελληνίου και Πανευρωπαϊκού συνεδρίου. 

 Ενδελεχής παρακολούθηση της λειτουργίας των Π.Τ. και συμμετοχή στις εκδηλώσεις 

ενημέρωσής τους για τους νοσηλευτές της περιφέρειας. 

 Συμμετοχή σε ανθρωπιστικές εκδηλώσεις (π.χ. εθελοντισμός στα πλαίσια των Special 

Olympics, συνεργασία με φορείς ατόμων με ειδικές ανάγκες), και εκδηλώσεις κοινωνικού 

χαρακτήρα (π.χ. συνεργασία με το ΚΕΕΛΠΝΟ για την αντιμετώπιση της νέας γρίπης), στο 

πλαίσιο της προάσπισης και της προαγωγής της δημόσιας υγείας. 

 Στενή και τακτική συνεργασία με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας ΚΚΑ αναφορικά με 

τον έλεγχο των πιστοποιητικών και των τίτλων των νοσηλευτών κατά τη διαδικασία της 

εγγραφής τους στην Ε.Ν.Ε, για την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος. 

 Τακτική συνεργασία με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και 
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θρησκευμάτων σχετικά με την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων νοσηλευτών του 

εξωτερικού και σχετικά με την επικείμενη αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 36/2005. 

 Σύσταση υποομάδων εργασίας της Επιτροπής Εκπαίδευσης της Ε.Ν.Ε, ενώ η Κεντρική 

Επιτροπή βρίσκεται υπό αναδιοργάνωση λόγω της ανάθεσης στην Ένωση Νοσηλευτών 

Ελλάδος της αναγνώρισης των επαγγελματικών δικαιωμάτων των νοσηλευτών του 

εξωτερικού και της εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 36/2005, που ενσωματώθηκε στην 

Ελληνική νομοθεσία με το ΠΔ38/2010. 

Επίσης, εκτός από τα θεμελιώδη τούτα θέματα έχουν αναπτυχθεί και οι ακόλουθες δράσεις: 

 Αναβάθμιση της έκδοσης, του αναγνωρισμένου «Ελληνικού Περιοδικού της Νοσηλευτικής 

Επιστήμης» από το ΚΕΣΥ και το Υπουργείο Υγείας με την υπ’ αριθμ. ΔΥ2α/οικ. 122259/7-9-

2009 υπουργική απόφαση, ως το μοναδικό νοσηλευτικό περιοδικό με Εθνική αναγνώριση, 

όπου η δημοσιευμένες εργασίες αποτελούν κριτήριο συγκριτικής αξιολόγησης, στα πλαίσια 

της εγχώριας νομοθεσίας. Η αναβάθμιση περιλαμβάνει αλλαγές τόσο στο έμψυχο δυναμικό 

των συντελεστών της έκδοσης του περιοδικού όσο και στην ηλεκτρονική μορφή της 

έκδοσης που διατίθεται δωρεάν με εύκολη πρόσβαση για τα μέλη της Ε.Ν.Ε και οσονούπω 

θα αποδελτιώνεται σε εγχώριες και διεθνείς βάσεις δεδομένων. 

 Συνέχιση μηνιαίου τεύχους της εφημερίδας της Ε.Ν.Ε «Ρυθμός της Υγείας». 

 Εβδομαδιαία αποστολή στα μέλη μας ενημερωτικού ηλεκτρονικού τεύχους με τις 

σημαντικότερες εξελίξεις στο χώρο της Υγείας (newsletter). 

 Στα πλαίσια της εκπροσώπησης των νοσηλευτών της χώρας σε διεθνείς οργανισμούς, η 

Ε.Ν.Ε που βρίσκεται πλέον στο Προεδρείο του Διοικητικού Συμβουλίου της FEPI (European 

Council of Nursing Regulators), του Ευρωπαϊκού συμβουλίου των ρυθμιστών του 

νοσηλευτικού επαγγέλματος, συμβάλει τα μέγιστα με την συμμετοχή της στις ομάδες 

εργασίας της FEPI κυρίως για θέματα που αφορούν στην επικείμενη αναθεώρηση της 

Ευρωπαϊκής Οδηγίας 36/2005 με γνώμονα την ανάπτυξη και προαγωγή του νοσηλευτικού 

επαγγέλματος. 

 Δημιουργία μητρώου εκπαιδευτών (ανά νοσηλευτικό επιστημονικό πεδίο), αρκετοί από τους 

οποίους έχουν αξιοποιηθεί, ενώ θα αξιοποιηθούν και στο μέλλον, σε όλες τις εκπαιδευτικές 

– επιμορφωτικές δραστηριότητες που θα υλοποιηθούν από την Ε.Ν.Ε. 

 Σχεδιασμός και εκπόνηση προτάσεων για την εκτέλεση έργων από το Εθνικό Στρατηγικό 
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Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ), με σκοπό την προαγωγή του νοσηλευτικού επαγγέλματος και 

την προάσπιση της δημόσιας υγείας.  

 Ορισμός εκπροσώπου στο Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ) 

του Υπουργείου Παιδείας ο οποίος συμμετέχει ουσιωδώς στη διαδικασία αναγνώρισης των 

επαγγελματικών προσόντων αποφοίτων σχολών του εξωτερικού. 

 Ορισμός εκπροσώπου στο Εθνικό Συμβούλιο Ανάπτυξης Νοσηλευτικής (ΕΣΑΝ). 

 Κατάθεση προτάσεων (σχέδιο Υπουργικής Απόφασης) περί της διαδικασίας αναγνώρισης 

επαγγελματικών προσόντων όπως: χρήση αντισταθμιστικών μέτρων, δοκιμασίες επάρκειας 

κλπ, τόσο στο πλαίσιο της προσωρινής παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 7 του 

Π.Δ. 38/2010, όσο και στο πλαίσιο της μόνιμης εγκατάστασης, σύμφωνα με τα άρθρα 10 

έως 14 του Π.Δ. 38/2010. Η εν λόγω διαδικασία από το 2013 θα αποτελεί αποκλειστική 

ευθύνη της Ε.Ν.Ε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 36/2005. Η 

πρόταση της Ε.Ν.Ε υιοθετήθηκε εξολοκλήρου από το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης 

και Θρησκευμάτων και προωθήθηκε στο Υπουργείο Υγείας για την έκδοση κοινής 

Υπουργικής Απόφασης. 

 Στα πλαίσια της συνεργασίας της Ε.Ν.Ε με το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και 

Θρησκευμάτων για την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 36/2005 που αφορά στην 

αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων, η Ε.Ν.Ε και αφού ζήτησε τη γνώμη των 

εκπαιδευτικών φορέων της χώρας, απέστειλε προτάσεις για τον καθορισμό των ελάχιστων 

προϋποθέσεων κατάρτισης των νοσηλευτών. Πυρήνα των προτάσεων αποτελεί η Ενιαία 

Τριτοβάθμια Πανεπιστημιακή Νοσηλευτική Εκπαίδευση και η θεσμοθέτηση της 

συνεχιζόμενης επαγγελματικής ανάπτυξης-εκπαίδευσης (CPD). 

 Δημιουργία Νοσηλευτικών Επιστημονικών Τομέων ως βασικό συμβουλευτικό επιστημονικό 

όργανο της Ε.Ν.Ε. Οι Νοσηλευτικοί Επιστημονικοί Τομείς θα καλύπτουν το φάσμα της 

νοσηλευτικής επιστήμης έχοντας δημιουργηθεί με γνώμονα όλα τα νοσηλευτικά 

επιστημονικά θεματικά πεδία συμπεριλαμβανομένου και του Τομέα Εθελοντών Υγείας. 

B.1.2 Το πλαίσιο του Έργου 

Αναγκαιότητα υλοποίησης Πράξης 

Ο χώρος της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης δεν θα μπορούσε να μείνει ανεπηρέαστος από τη 
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βαθύτατη οικονομική κρίση που πλήττει τη χώρα. Πέρα από τη μείωση των εσόδων που 

προορίζονται για τις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων, τον περιορισμό στις προσλήψεις 

εκπαιδευτικών και τις συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων, που έχουν άμεσο αντίκτυπο στην ποιότητα 

της παρεχόμενης εκπαίδευσης, τα παιδιά, ως άμεσοι αποδέκτες προβλημάτων όπως η αύξηση της 

ανεργίας και η συνεχής μείωση των οικογενειακών εισοδημάτων, βιώνουν συναισθήματα 

αβεβαιότητας και τελικά θυμού, χαμηλής αυτοεκτίμησης, αντικοινωνικότητας, αύξησης άγχους, 

μείωση σχολικής επίδοσης, παραβατικότητας, ρατσισμού, κοινωνικής ανισότητας, κλπ που 

ενισχύουν την εκδήλωση βίαιων και επιθετικών συμπεριφορών στα σχολεία.  

Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Η δεινή οικονομική κρίση, η φτώχεια, η ανέχεια και η ανεργία που έχουν 

εισβάλει σε όλα τα σπίτια των μέσων οικονομικά και πολιτισμικά οικογενειών, τα οποία αποτελούν 

εξάλλου και τη συντριπτική πλειοψηφία των συμμετεχόντων στη δημόσια εκπαίδευση και στα 

δημόσια σχολεία μας, έχει δημιουργήσει ένα πλήθος προβλημάτων και παρενεργειών στους 

μαθητές. Αυτά μεταφέρονται από το σπίτι στο σχολείο, όπου και παρατηρούνται πρωτόγνωρα 

οδυνηρές καταστάσεις (κακοποίηση, ξυλοδαρμοί, σεξουαλικά εγκλήματα, κλοπές κλπ). Οι 

επιπτώσεις ψυχοκοινωνικών αντιξοοτήτων, όπως π.χ. η φτώχεια στα παιδιά, μπορεί να είναι 

έμμεσες και άμεσες. Πιο συγκεκριμένα, η φτώχεια μπορεί να οδηγήσει σε σκληρή και τιμωρητική 

στάση των γονέων (άμεση επίδραση) και τελικά σε αντικοινωνική συμπεριφορά (έμμεση επίδραση). 

Διάφορες μελέτες δείχνουν τη συσχέτιση φτώχειας με προβλήματα ψυχικής υγείας στα παιδιά 

μέσω διάφορων μηχανισμών.  

Από την άλλη πλευρά, οι εκπαιδευτικοί δεν πρέπει να μένουν αμέτοχοι σε τέτοια γεγονότα. Η 

πρόληψη τέτοιων καταστάσεων κρίνεται επιβεβλημένη, μέσω της διαμόρφωση μίας 

διαφοροποιημένης στάσης των εκπαιδευτικών προς τους μαθητές. Η νέα στάση αφορά 

περισσότερο στην εμπιστοσύνη του δασκάλου προς τους μαθητές του, την εκτίμηση, τη 

συμπαράσταση, την παροχή συναισθηματικής βοήθειας, την έμφαση στην ενίσχυση και επαύξηση 

των δυνατοτήτων τους παρά στην αναπλήρωση των ελλειμμάτων τους. Καθημερινά οι δάσκαλοι, 

έρχονται τους τελευταίους μήνες αντιμέτωποι με παιδιά που παρουσιάζουν συμπτώματα 

καταστάσεων κρίσης, πανικού, θυμού ή φόβου. Τα παρακάτω συμπτώματα τις περισσότερες φορές 

όπως παρουσιάζονται ξαφνικά, έτσι και υποχωρούν. Παραπονιούνται οι μικροί μαθητές για 

πονοκέφαλο, κοιλιακούς πόνους, αίσθημα ζάλης, λαχάνιασμα, ξαφνική εφίδρωση, δυσφορία, 

ταχυκαρδία. Συμπτώματα που δεν προκαλούν μόνο σωματική βλάβη, αλλά που επηρεάζουν 

σημαντικά και τις πνευματικές δυνατότητες των παιδιών και τον ψυχισμό τους. 
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Αντικείμενο της Πράξης είναι η υλοποίηση προγράμματος Αγωγής Υγείας και Πρώτων Βοηθειών 

και αφορά τους μαθητές Ε’ και ΣΤ’ τάξης δημοτικού, εκπαιδευτικούς και γονείς, σε 23 Δήμους 

παρέμβασης (15 στην Αττική και 8 στη Θεσσαλονίκη). Στα παιδιά θα διεξαχθούν προγράμματα 

Αγωγής Υγείας ενώ στους γονείς και τους εκπαιδευτικούς θα γίνουν προγράμματα εκμάθησης 

αντιμετώπισης επειγουσών περιστατικών και παροχής πρώτων βοηθειών. 

Για την εκτέλεση του προγράμματος θα χρησιμοποιηθεί διαδραστικό και εποπτικό εκπαιδευτικό 

υλικό. Για τα παιδιά του Δημοτικού, η επίδειξη θα γίνει με τη βιωματική μέθοδο και θα 

περιλαμβάνει κυρίως παιχνίδια ώστε να προσελκύσει το ενδιαφέρον. 

Η παρέμβαση θα γίνει από ομάδες ειδικών. Οι εκπαιδευτικοί που θα παρακολουθήσουν το 

επιμορφωτικό πρόγραμμα θα μπορέσουν μετά το πέρας του προγράμματος, με το δεδομένο 

εκπαιδευτικό υλικό, να υποστηρίξουν εθελοντικό Δίκτυο ή Ομάδα αντιμετώπισης επειγόντων 

περιστατικών στο επίπεδο της τοπικής κοινωνίας.  

Στόχος είναι να συμμετέχουν στο πρόγραμμα 200 σχολεία. Προβλέπεται, να γίνουν σε κάθε 

σχολείο τουλάχιστον 2 επισκέψεις, μία αρχική όπου θα γίνουν οι απαραίτητες συνεννοήσεις και μια 

δεύτερη για την υλοποίηση της παρέμβασης. 

Το εποπτικό υλικό θα παραμείνει στην Ε.Ν.Ε, προκειμένου να αξιοποιηθεί σε μελλοντικές δράσεις 

αγωγής υγείας. 

Σκοπός της Πράξης είναι: 

 Να προάγει την ευαισθητοποίηση απόκτησης δεξιοτήτων Βασικών Πρώτων Βοηθειών των 

κατοίκων και κυρίως αυτών που διαμένουν σε δήμους της Αττικής και της Θεσσαλονίκης, 

εκεί όπου υπάρχουν αποδεδειγμένα προβλήματα φτώχειας, ανεργίας και ανέχειας, την 

αναγκαιότητά τους στην καθημερινή ζωή και την απόκτηση γνώσεων, στάσεων και 

συμπεριφορών για την αποφυγή επικίνδυνων για τη ζωή καταστάσεων. 

 Να προάγει την ψυχική, σωματική και κοινωνική ευεξία των μαθητών/τριών ως εφόδιο 

ζωής, αφενός με την ανάπτυξη προσωπικών και κοινωνικών ικανοτήτων, αφετέρου με τη 

συλλογική δράση ως προς την αναβάθμιση του κοινωνικού περιβάλλοντός τους. 

 

Συνολική διάρκεια της Πράξης: 19 μήνες  

Η πράξη περιλαμβάνει τέσσερα (4) υποέργα, τα οποία βρίσκονται σε άμεση συνέργεια μεταξύ τους, 
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ένα εκ των οποίων προκηρύσσεται με την παρούσα διακήρυξη. 

Τα υποέργα είναι τα παρακάτω: 

 ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. 

 ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ. 

 ΥΠΟΕΡΓΟ 3: ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. 

 ΥΠΟΕΡΓΟ 4: ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ   

Το υποέργο 4 αποτελεί το αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού. 

B.1.3 Αντικείμενο του έργου 

Το Υποέργο 4 «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ» υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ 

ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΛΗΓΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ (ΑΤΤΙΚΗ – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ)» 

με κωδικό ΟΠΣ 430670 η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και 

Εθνικούς Πόρους μέσα από το Ε.Π Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΣΠΑ 2007-2013). 

Το υποέργο 4 έχει ως αντικείμενο την υλοποίηση προγράμματος Αγωγής Υγείας και Πρώτων 

Βοηθειών σε μαθητές Ε’ και ΣΤ’ τάξης δημοτικού, εκπαιδευτικούς και γονείς, σε σχολεία περιοχών 

που έχουν πληγεί περισσότερο από την οικονομική κρίση. 

Η παρέμβαση είναι διακριτή, θα γίνει σε 200 σχολεία συνολικά 23 Δήμων (15 Δήμους της Αττικής 

και 8 Δήμους της Θεσσαλονίκης), που θα επιλεγούν με κριτήρια το επίπεδο ανεργίας, ανέχειας και 

συγκέντρωσης ανασφάλιστων πολιτών και θα απευθύνεται σε 2 υπο-ομάδες στόχου: α) σε μαθητές  

Ε’ και ΣΤ’ τάξης δημοτικού και β) σε γονείς και εκπαιδευτικούς. Το πλάνο υλοποίησης (ημέρες, 

ώρες, δομή προγραμμάτων κλπ) των παρεμβάσεων (δράσεις 1 και 2) θα σχεδιαστεί έτσι ώστε την 

ημέρα διεξαγωγής μίας εκδήλωσης σε ένα σχολείο, να γίνεται παράλληλη εκπαίδευση α) σε 

μαθητές και β) σε γονείς και εκπαιδευτικούς, σε διαθέσιμες για το σκοπό αυτό αίθουσες 

διδασκαλίας ή αμφιθέατρα. 

Θα υπάρχει η κατάλληλη μέριμνα ώστε όλο το εκπαιδευτικό υλικό που θα δημιουργηθεί και θα 

χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση των παρεμβάσεων να διαμορφωθεί και να γίνει διαθέσιμο στις 
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ομάδες στόχου (μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικοί). Στόχος είναι να γίνουν κοινωνοί του εκπαιδευτικού 

υλικού όλοι οι ωφελούμενοι της ομάδας στόχου. 

Το Υποέργο θα συντονίσει ο υπεύθυνος έργου, ο επιστημονικά υπεύθυνος και εμπειρογνώμονες οι 

οποίοι θα καταρτίσουν σχετικές εκθέσεις προόδου εργασιών, ενώ οι αναγκαίες διοικητικές εργασίες 

(ανταλλαγή εγγράφων, αλληλογραφία, επικοινωνία, αναφορές κλπ) θα γίνουν με μέριμνα του 

αναδόχου του Υποέργου.   

Παράλληλα θα συμμετέχουν ομάδες παρέμβασης στελεχωμένες από επαγγελματίες υγείας 

(νοσηλευτές κ.λ.π) που θα αναλάβουν την διεξαγωγή των παρεμβατικών δράσεων στα σχολεία. Σε 

κάθε παρέμβαση ανά σχολείο ομάδα 9 επαγγελματιών υγείας θα εκτελεί το πρόγραμμα για τα 

παιδιά, ενώ ομάδα 3 επαγγελματιών υγείας θα εκτελεί το πρόγραμμα για γονείς και εκπαιδευτικούς. 

Οι επαγγελματίες που θα στελεχώσουν τις ομάδες παρέμβασης θα παρακολουθήσουν σύντομο 

work shop από ειδικούς ώστε να προετοιμαστούν κατάλληλα για τις ανάγκες του έργου. 

Το Υποέργο θα υλοποιηθεί μέσω των κάτωθι επιμέρους δράσεων: 

Δράση 1 Παρέμβαση στους μαθητές 

Η δράση περιλαμβάνει τη διεξαγωγή 200 παρεμβατικών εκδηλώσεων στα σχολεία. Στόχος είναι να 

συμμετέχουν στο πρόγραμμα συνολικά 200 σχολεία Α’ Βάθμιας εκπαίδευσης από 15 Δήμους της 

Αττικής και 8 Δήμους της Θεσσαλονίκης. Σημειώνεται εδώ, ότι η παρέμβαση σε Αθήνα και 

Θεσσαλονίκη θα ξεκινήσει να υλοποιείται  παράλληλα. Η δράση επικεντρώνεται στην Αγωγή Υγείας 

και απευθύνεται σε μαθητές της Ε’ και ΣΤ’ τάξης δημοτικού σχολείου. Η παρέμβαση προτείνεται για 

τις ανωτέρω τάξεις του Δημοτικού, διότι στην ηλικία αυτή θα παιδιά βρίσκονται στην προεφηβεία 

που θεωρείται μία κρίσιμη φάση στην πορεία της ανάπτυξης με πολλές αλλαγές και μεταμορφώσεις 

βιοσωματικές, συναισθηματικές, νοητικές, κοινωνικές, ενώ παράλληλα είναι η περίοδος της 

ωρίμανσης της αφαιρετικής σκέψης και η αρχή της ετερόνοµης ηθικής ανάπτυξης. Αξίες, στάσεις 

και συμπεριφορές που βιώνονται και εμπεδώνονται στις ηλικίες αυτές αποτελούν το θεμέλιο για τη 

δια βίου ανάπτυξη και μάθηση (Stanhope and Lancaster, 2009). Οι κίνδυνοι στη φάση αυτή είναι 

αυξημένοι και η πρόληψη θεωρείται πολύ σημαντική. 

Το πρόγραμμα Αγωγής Υγείας με επίκεντρο τα θέματα των Πρώτων Βοηθειών θα περιλαμβάνει: 

 Διαπίστωση ψυχολογικής και κοινωνικής ταυτότητας των παιδιών 

 Αποσαφήνιση της ατομικής και της ομαδικής ταυτότητας 
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 Δημιουργία ομάδων 

 Ανάπτυξη αυτοεκτίμησης και διαπροσωπικών σχέσεων 

 Ανάπτυξη βοηθητικών σχέσεων και αλληλεγγύης 

 Δεσμοί αλληλεγγύης και αλληλοϋποστήριξης 

 Διαχείριση των εννοιών του φόβου και του πανικού 

 Πέρασμα από τη «σύγχυση» στη «σαφήνεια» των εννοιών (εξαρτησιογόνες και ψυχοτρόπες 

ουσίες, διαφυλικές σχέσεις, σεξουαλική αγωγή, κυκλοφοριακή αγωγή- ατυχήματα, 

περιβάλλον, ηλιοπροστασία, στοματική υγιεινή, ασφαλής πλοήγηση στο διαδίκτυο, 

εθελοντισμός κτλ) 

 Ανάπτυξη δεξιοτήτων στην αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων 

 Βιωματικά παιχνίδια, δραστηριότητες χαλάρωσης 

 Αλλαγή συμπεριφοράς (το ζητούμενο) και εδραίωση της ενδεδειγμένης 

Προβλέπεται, να γίνουν σε κάθε σχολείο 2 τουλάχιστον επισκέψεις, μία αρχική όπου θα γίνουν οι 

κατάλληλες συζητήσεις με την εκάστοτε διεύθυνση του σχολείου για την οργάνωση της 

παρέμβασης και μια δεύτερη για την υλοποίηση του προγράμματος Αγωγής Υγείας μέσα από τη 

χρήση παιδαγωγικών μεθόδων που στηρίζονται στην ενεργητική μάθηση, τη διερεύνηση και την 

ομαδική εργασία (π.χ συζήτηση – αντιπαράθεση, κυκλική συζήτηση, παιχνίδια, παιχνίδια ρόλων – 

προσομοιώσεις, αυτοσχεδιασμός, μελέτη περίπτωσης πραγματικών ή φανταστικών περιπτώσεων). 

Σε κάθε σχολείο που θα γίνει παρέμβαση 9 άτομα (επαγγελματίες υγείας) θα αναλάβουν την 

εκτέλεση του προγράμματος. Η ομάδα παρέμβασης διαιρεμένη σε 3 υπο-ομάδες των 3 ατόμων η 

κάθε μία, θα χωρίσει τους μαθητές σε 3 τμήματα και η κάθε υπο-ομάδα θα αναλάβει από ένα 

τμήμα εκτελώντας το πρόγραμμα παρέμβασης.  

Στόχος είναι να συμμετέχουν στο πρόγραμμα 50-80 μαθητές ανά σχολείο. Γενικός στόχος είναι να 

συμμετέχουν στο πρόγραμμα συνολικά 10.000 – 16.000 μαθητές. 

Διάρκεια παρέμβασης σε κάθε σχολείο: 4 ώρες (προτείνεται κατά τη διάρκεια της ευέλικτης ζώνης) 

– τυχόν επιμήκυνσή της θα οριστικοποιηθεί μετά από συνεννόηση με τους διευθυντές των υπό 

παρέμβαση σχολείων.   

Τρόπος διεξαγωγής του συνόλου της δράσης 1: 5 ημέρες την εβδομάδα (1 ημέρα/σχολείο) – Το 
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πλάνο παρέμβασης (ημέρες και ώρες) θα εκπονηθεί μετά από συνεννόηση με τους διευθυντές των 

υπό παρέμβαση σχολείων. 

Διάρκεια δράσης 1: Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως τις 30/06/2015 

Ενδεικτικό πρόγραμμα παρέμβασης: 

 Γνωριμία και χωρισμός σε ομάδες 

 Προσδιορισμός της θεματολογίας  

 Παιδαγωγικές δραστηριότητες, επεξεργασία ερωτήσεων, ελεύθερη έκφραση (παιχνίδι 

ρόλων, ποίηση, τραγούδι, θέατρο, ζωγραφική), ανταλλαγή σκέψεων και συναισθημάτων και 

συζήτηση  

 Κλείσιμο της συνάντησης 

Δράση 2 Παρέμβαση σε εκπαιδευτικούς και γονείς 

Η δράση περιλαμβάνει τη διεξαγωγή 200 παρεμβατικών εκδηλώσεων στα ίδια σχολεία στα οποία θα 

υλοποιηθεί η δράση 1. Η δράση επικεντρώνεται στην εκμάθηση Πρώτων Βοηθειών και απευθύνεται 

στο σύνολο των εκπαιδευτικών κάθε υπό παρέμβαση σχολείου και στους γονείς των μαθητών της 

Ε’ και ΣΤ’ τάξης δημοτικού σχολείου.  

Το πρόγραμμα Παροχής Πρώτων Βοηθειών θα περιλαμβάνει: 

 Εισαγωγή σε βασικές έννοιες (υγεία, ασθένεια, τραυματισμός κτλ) 

 Εκτίμηση κατάστασης θύματος 

 Αναγνώριση σημείων και συμπτωμάτων 

 Οδηγίες παροχής Πρώτων Βοηθειών 

 Οργάνωση Φαρμακείου 

 Επίδειξη εικονικών δράσεων με προπλάσματα 

 Αναγνώριση ανοιχτών και κλειστών κακώσεων (θλάσεις- τραύματα) 

 Ενημέρωση για τις αιμορραγίες τα είδη αυτών και τα συμπτώματά τους (μεικτές, 

τριχοειδικές, φλεβικές, αρτηριακές- ωχρότητα, δίψα κτλ) 

 Ρινορραγίες και αντιμετώπιση 
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 Κακώσεις αρθρώσεων-Είδη αυτών (διάστρεμμα κτλ,) και συμπτώματα (οίδημα κτλ) 

 Κατάγματα και είδη αυτών- αντιμετώπιση) 

 Δηλητηριάσεις- είδη δηλητηρίων και αντιμετώπιση 

 Διάσειση 

 Λιποθυμία 

 Απόφραξη αεροφόρων οδών 

 Πνιγμονή και απελευθέρωση αεραγωγού 

 Ξένα σώματα στους ιστούς ή το μάτι 

 Επιληψία 

 Πυρετικοί σπασμοί 

 Καρδιακές παθήσεις (στηθάγχη- έμφραγμα) 

 Βασική ανάνηψη (ΚΑΡΠΑ) 

 Επίδειξη χρήσης αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή 

 Έγκαυμα 

Προβλέπεται, να γίνει σε κάθε σχολείο 1 επίσκεψη, στην οποία θα γίνει η παρουσίαση κλινικών 

σεναρίων παροχής Πρώτων Βοηθειών μέσω της διαδικασίας της βιωματικής προσέγγισης.  

Σε κάθε σχολείο που θα γίνει παρέμβαση 3 άτομα (επαγγελματίες υγείας) θα αναλάβουν την 

εκτέλεση του προγράμματος. Η ομάδα παρέμβασης θα συγκεντρώσει γονείς και εκπαιδευτικούς σε 

μία αίθουσα ή αμφιθέατρο και θα εκτελέσει το πρόγραμμα παρέμβασης.  

Στόχος είναι να συμμετέχουν στο πρόγραμμα 5-10 εκπαιδευτικοί και 20-30 γονείς ανά σχολείο. 

Γενικός στόχος είναι να συμμετέχουν στο πρόγραμμα συνολικά 1000 - 2.000 εκπαιδευτικοί και 

4.000 - 6.000 γονείς. 

Διάρκεια παρέμβασης σε κάθε σχολείο: Τις ίδιες ημέρες και ώρες που θα γίνουν τα προγράμματα 

παρέμβασης της Δράσης 1.  

Τρόπος διεξαγωγής του συνόλου της δράσης 2: Θα ακολουθηθεί το ίδιο πλάνο με αυτό που θα 

σχεδιαστεί για τη Δράση 1. 
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Διάρκεια δράσης 2: Ομοίως με δράση 1 

Ενδεικτικό πρόγραμμα παρέμβασης: 

Ενότητα Α:  

 Εκτίμηση επείγουσας κατάστασης 

 Πρώτα βήματα 

 Εκπαίδευση στη λήψη των ζωτικών σημείων των ασθενών 

Ενότητα Β:  

 Αιμορραγίες 

 Δαγκώματα 

 Αλλεργίες 

 Εγκαύματα 

 Λιποθυμία κλπ 

Ενότητα Γ:  

 Πρακτική εφαρμογή 

Ενότητα Δ:  

 Κλείσιμο της συνάντησης 

Ο ανάδοχος θα αναλάβει τη βιντεοσκόπηση μιας παρέμβασης σε ένα σχολείο (γονείς – 

εκπαιδευτικούς) και το υλικό αυτό θα διανεμηθεί σε γονείς και εκπαιδευτικούς μαζί με το υπόλοιπο 

εκπαιδευτικό υλικό που θα ετοιμαστεί για τις ανάγκες της παρέμβασης σε έντυπη ή ηλεκτρονική 

μορφή (Υποέργο 1). 

 

Αναλυτικό Πρόγραμμα Ενεργειών 

Εντός 20 ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, ο Ανάδοχος θα υποβάλει 

αναλυτικό πρόγραμμα ενεργειών στην Ε.Ν.Ε. (Παραδοτέο Π.0).  

Το αναλυτικό πρόγραμμα περιέχει, τουλάχιστον, τα ακόλουθα: 

(α) τη σειρά με την οποία ο Ανάδοχος σκοπεύει να παραδώσει τα επιμέρους Παραδοτέα και να 
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εκτελέσει όλες τις επιμέρους δραστηριότητες που του αντιστοιχούν, συμπεριλαμβανομένων των 

επιμέρους χρονικών διαστημάτων παράδοσης / υλοποίησης, 

(β) τις προθεσμίες για την υποβολή και την έγκριση των ενδιάμεσων και τελικών Παραδοτέων, 

(γ) επαρκείς λεπτομέρειες και πληροφορίες σχετικά με τη χρονική ή γενικότερη εξάρτηση 

μεταξύ των επιμέρους Παραδοτέων και 

(δ) άλλες πληροφορίες τις οποίες μπορεί εύλογα να ζητήσει η Αναθέτουσα Αρχή. 

 

Παραδοτέα Έργου 

Παραδοτέα Δράσης 1: 

Π.1 Διακόσιες (200) εκδηλώσεις σε μαθητές 

Π.2 Ενδιάμεση έκθεση συντονιστή υποέργου για την πρόοδο της δράσης 1 

Π.3 Τελική έκθεση συντονιστή για την δράση 1 

Παραδοτέα Δράσης 2: 

Π.4 Διακόσιες (200) εκδηλώσεις σε γονείς και εκπαιδευτικούς 

Π.5 Ενδιάμεση έκθεση συντονιστή υποέργου για την πρόοδο της δράσης 2 

Π.6 Τελική έκθεση συντονιστή για την δράση 2 

Παραδοτέα που αφορούν και τις δύο Δράσεις 1 και 2: 

Π.0 Αναλυτικό Πρόγραμμα Ενεργειών 

Π.7 Ένα (1) work shop προετοιμασίας των ομάδων παρέμβασης 

Π.8 Πλάνο υλοποίησης των παρεμβάσεων 

Π.9 Βιντεοσκόπηση μίας παρέμβασης σε ένα σχολείο (DVD) 

 

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης 
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Η διάρκεια της υλοποίησης του Υποέργου 4 δεν μπορεί να υπερβαίνει την 30/06/2015 με έναρξη 

από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης μεταξύ των δύο μερών. 

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι στην προσφορά τους θα πρέπει να ορίζουν αναλυτικό χρονοδιάγραμμα 

δράσεων.  

B.1.4 Σχήμα Διοίκησης – Λήψη Αποφάσεων στο σύνολο του έργου  

Η  E.N.E. θα συγκροτήσει Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ) (θα 

συμμετέχουν μέλη της Ε.Ν.Ε. με εμπειρία σε θέματα των εφαρμογών των ΟΠΣΥ και σε Θέματα 

ΤΠΕ) και θα οριστεί Υπεύθυνος του Έργου, ο οποίος θα έχει τη συνολική εποπτεία της πορείας 

εργασιών και των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου. Η ΕΠΠΕ  θα είναι αρμόδια για όλα τα 

θέμα διοίκησης και σχέσης με τον Αναδόχο, διασφαλίζοντας όπου απαιτείται την επικοινωνία και 

συνεργασία του τελευταίου με τις Μονάδες Υγείας και τυχόν τρίτους εμπλεκόμενους. Επίσης θα 

έχει την ευθύνη της πιστοποίησης ολοκλήρωσης των ενεργειών και παραλαβής των παραδοτέων, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση εκτέλεσης του υποέργου 2 με ιδία μέσα και την σύμβαση 

του Αναδόχου για το υποέργο 1. Η ΕΠΠΕ θα διενεργεί απροειδοποίητους ελέγχους ποιότητας επί 

του συνόλου του Έργου ή μέρους αυτού, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ισχύος της σύμβασης 

που εκτελείται. Τυχόν σχετικές παρατηρήσεις θα γνωστοποιούνται στον Ανάδοχο εντός τριών (3) 

εργάσιμων ημερών από τη διενέργεια του προαναφερόμενου ελέγχου.  Σε περίπτωση διαπίστωσης 

μη συμμορφώσεων με τους όρους της Σύμβασης και τις προδιαγραφές του Έργου, ο Ανάδοχος θα 

υποχρεούται να προβεί σε διορθωτικές ενέργειες. 

Η ΕΠΠΕ θα δύναται να ζητά έκτακτες αναφορές από τον Ανάδοχο με έγκαιρη ειδοποίηση 

τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμων ημερών. 

Κάθε παραδοτέο του έργου θα πρέπει να διαβιβάζεται στην ΕΠΠΕ εντός του προβλεπόμενου 

χρόνου παράδοσης.  

Η ΕΠΠΕ  θα εξετάζει και θα  διαβιβάζει εγγράφως τις παρατηρήσεις της στον Ανάδοχο εντός τριών 

(3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία λήψης τους. Ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφωθεί με 

τις παρατηρήσεις της ΕΠΠΕ επί των παραδοτέων, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από τη λήψης 

των παρατηρήσεων και να υποβάλει ξανά τα παραδοτέα καταλλήλως διορθωμένα και 

συμπληρωμένα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

B.1.5 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

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

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

Προς: ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Βασιλ. Σοφίας 47, 10676, 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……………… 

γ)………….. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο 

υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,} 

και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο διαγωνισμό 

της….………….για εκτέλεση του Έργου ……………….. συνολικής αξίας..................................., σύμφωνα με τη 
με αριθμό................... Διακήρυξή σας.  

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 ……………… 

(Σημείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) μήνα 
του χρόνου ισχύος της Προσφοράς). 

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) 
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B.1.6 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 

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

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

 

Προς: ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Βασιλ. Σοφίας 47, 10676, 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……………… 

γ)………….. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 

….. 

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο 
υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,}, για την λήψη 

προκαταβολής για την χορήγηση του …..% της συμβατικής αξίας, ευρώ ………… σύμφωνα με τη σύμβαση με 

αριθμό...................και τη Διακήρυξή σας με αριθμό………., στο πλαίσιο του διενεργούμενου διαγωνισμού της 
…………. για εκτέλεση του έργου ……… ………συνολικής αξίας..................................., και μέχρι του ποσού 

των ευρώ.........................πλέον τόκων επί της προκαταβολής αυτής που θα καταλογισθούν σε βάρος της 
Εταιρίας ή, σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, υπέρ των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, υπέρ της 

οποίας εγγυόμαστε., στο οποίο και μόνο περιορίζεται η εγγύησή μας. 

 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε 

ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της 
απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι 
μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. 

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

χαρτοσήμου. 

 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 

 

B.1.7 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
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ΕΚΔΟΤΗΣ....................................................................... 

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

Προς: ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Βασιλ. Σοφίας 47, 10676, Αθήνα 

 

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

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

και διζήσεως, υπέρ  

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθμός ……. Τ.Κ. ………}  

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών  

α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 

β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  

γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  

…… 

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο 

υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και μέχρι του ποσού 
των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με αριθμό................... που αφορά στο 

διαγωνισμό της …………. με αντικείμενο …….………..…… συνολικής αξίας ………........, 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. 

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. 

 

 

 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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B.2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

Επώνυμο:  Όνομα:  

 

Πατρώνυμο:  Μητρώνυμο:  

 

Ημερομηνία 

Γέννησης: 
__ /__ / ____ Τόπος Γέννησης:  

 

Τηλέφωνο:  E-mail:  

Fax:    

    

Διεύθυνση Κατοικίας:    

    

    

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

Όνομα Ιδρύματος Όνομα Πτυχίου Ειδικότητα 
Ημερομηνία 
Απόκτησης 

Πτυχίου 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ  

(στο προτεινόμενο, από τον υποψήφιο 
Ανάδοχο, σχήμα διοίκησης Έργου) 
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

 

Έργο Εργοδότης Θέση
1
 και Καθήκοντα στο Έργο  

Απασχόληση στο Έργο 

Περίοδος 
(από - έως) Α/Μ 

 

 

  

 

 

__ /__ / ___ 

- 

__ /__ / ___ 

 

   __ /__ / ___ 

- 

__ /__ / ___ 

 

   __ /__ / ___ 

- 

__ /__ / ___ 

 

 

                                           

1
  Ως ΘΕΣΕΙΣ ενδεικτικά αναφέρονται : manager, senior consultant, consultant, business expert κλπ. 
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B.3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

B.3.1 Ανάλυση Οικονομικής Προσφοράς 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ (€) 
ΦΠΑ (€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ  
ΜΕ ΦΠΑ (€) 

1 
ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ»  ΣΤΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 430671 

   

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    
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B.4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

για την ανάθεση του Έργου 

«Παρέμβαση στα σχολεία» 

Στ.. <τόπος>,  σήμερα την <ημερομηνία>, ημέρα <ημέρα>, μεταξύ, αφενός,  

της ΕΝΩΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ, που εδρεύει στην Βασ. Σοφίας 47, Αθήνα, Τ.Κ. 10676 και 

εκπροσωπείται νόμιμα από τον ΣΚΟΥΤΕΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ, υπό την ιδιότητά του ως ΠΡΟΕΔΡΟΥ, η 

οποία στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα Σύμβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή»  

και, αφετέρου,  

του <φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση>, που εδρεύει στην <ταχ.δ/νση>, με φορολογικά 

στοιχεία <ΑΦΜ, ΔΟΥ>,   και εκπροσωπείται νόμιμα2 από τον <ονοματεπώνυμο>, υπό την ιδιότητά 

του ως <ιδιότητα εκπροσώπου>, σύμφωνα με <νομιμοποιητικό εκπροσώπησης για νομικό 

πρόσωπο και συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο για ένωση>, το οποίο στο εξής θα αναφέρεται στην 

παρούσα Σύμβαση ως "ο Ανάδοχος",  

συνομολογήθηκαν και συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα: 

Σε συνέχεια του δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού που προκηρύχθηκε από την Αναθέτουσα Αρχή με 

την από <ημερομηνία Προκήρυξης> Προκήρυξη (εφεξής "Προκήρυξη") και κατακυρώθηκε στον 

Ανάδοχο με την υπ' αριθ. πρωτοκόλλου <αριθμός/ημερομηνία> απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής 

(εφεξής "Κατακύρωση") και κοινοποιήθηκε στον Ανάδοχο <αριθμός πρωτ./ημερομηνία>, ο 

Ανάδοχος αναλαμβάνει την υλοποίηση του Έργου: 

 

«Παρέμβαση στα σχολεία» 

 

σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Σύμβασης. 

 

                                           

2
 Για νομικά πρόσωπα 
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Κεφάλαιο 1 - Προκαταρκτικές Διατάξεις 

Άρθρο 1 - Ορισμοί 

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

άρθρο: 

Διοικητική Εντολή: οποιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από την Αναθέτουσα Αρχή ή 

την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ) 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: «Παρέμβαση στα σχολεία» 

Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος της Σύμβασης: η ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.  

Ημέρα: η ημερολογιακή ημέρα. 

Παραδοτέα: όλα τα ενδιάμεσα ή τελικά προϊόντα και υπηρεσίες που ο Ανάδοχος θα παραδώσει ή 

οφείλει να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τη Σύμβαση. 

Περίοδος Εγγύησης: το χρονικό διάστημα που καθορίζεται στη Σύμβαση και ξεκινά από την 

επομένη της ημερομηνίας οριστικής παραλαβής του Έργου. 

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. 

Προσφορά: η, από <ημερομηνία κατάθεσης, αριθ. Πρωτ.> 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, με τα παραρτήματα της. 

Συμβατικό Τίμημα: Το συνολικό συμβατικό αντάλλαγμα για την υλοποίηση του Έργου. 
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Άρθρο 2 - Αντικείμενο του Έργου 

Το Υποέργο 4 «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ» υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ 

ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΛΗΓΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ (ΑΤΤΙΚΗ – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ)» 

με κωδικό ΟΠΣ 430670 η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και 

Εθνικούς Πόρους μέσα από το Ε.Π Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΣΠΑ 2007-2013). 

Το Υποέργο 4 έχει ως αντικείμενο την υλοποίηση προγράμματος Αγωγής Υγείας και Πρώτων 

Βοηθειών σε μαθητές Ε’ και ΣΤ’ τάξης δημοτικού, εκπαιδευτικούς και γονείς, σε σχολεία περιοχών 

που έχουν πληγεί περισσότερο από την οικονομική κρίση. 

Η παρέμβαση είναι διακριτή, θα γίνει σε 200 σχολεία συνολικά 23 Δήμων (15 Δήμους της Αττικής 

και 8 Δήμους της Θεσσαλονίκης), που θα επιλεγούν με κριτήρια το επίπεδο ανεργίας, ανέχειας και 

συγκέντρωσης ανασφάλιστων πολιτών και θα απευθύνεται σε 2 υπο-ομάδες στόχου: α) σε μαθητές  

Ε’ και ΣΤ’ τάξης δημοτικού και β) σε γονείς και εκπαιδευτικούς. Το πλάνο υλοποίησης (ημέρες, 

ώρες, δομή προγραμμάτων κλπ) των παρεμβάσεων (δράσεις 1 και 2) θα σχεδιαστεί έτσι ώστε την 

ημέρα διεξαγωγής μίας εκδήλωσης σε ένα σχολείο, να γίνεται παράλληλη εκπαίδευση α) σε 

μαθητές και β) σε γονείς και εκπαιδευτικούς, σε διαθέσιμες για το σκοπό αυτό αίθουσες 

διδασκαλίας ή αμφιθέατρα. 

Θα υπάρχει η κατάλληλη μέριμνα ώστε όλο το εκπαιδευτικό υλικό που θα δημιουργηθεί και θα 

χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση των παρεμβάσεων να διαμορφωθεί και γίνει διαθέσιμο στις 

ομάδες στόχου (μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικοί). Στόχος είναι να γίνουν κοινωνοί του εκπαιδευτικού 

υλικού όλοι οι ωφελούμενοι της ομάδας στόχου. 

Το Υποέργο θα συντονίσει ο υπεύθυνος έργου, ο επιστημονικά υπεύθυνος και εμπειρογνώμονες οι 

οποίοι θα καταρτίσουν σχετικές εκθέσεις προόδου εργασιών, ενώ οι αναγκαίες διοικητικές εργασίες 

(ανταλλαγή εγγράφων, αλληλογραφία, επικοινωνία, αναφορές κλπ) θα γίνουν με μέριμνα του 

αναδόχου του Υποέργου.   

Παράλληλα θα συμμετέχουν ομάδες παρέμβασης στελεχωμένες από επαγγελματίες υγείας 

(νοσηλευτές κ.λ.π) που θα αναλάβουν την διεξαγωγή των παρεμβατικών δράσεων στα σχολεία. Σε 

κάθε παρέμβαση ανά σχολείο ομάδα 9 επαγγελματιών υγείας θα εκτελεί το πρόγραμμα για τα 

παιδιά, ενώ ομάδα 3 επαγγελματιών υγείας θα εκτελεί το πρόγραμμα για γονείς και εκπαιδευτικούς. 

Οι επαγγελματίες που θα στελεχώσουν τις ομάδες παρέμβασης θα παρακολουθήσουν σύντομο 
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work shop από ειδικούς ώστε να προετοιμαστούν κατάλληλα για τις ανάγκες του έργου. 

Το Υποέργο θα υλοποιηθεί μέσω των κάτωθι επιμέρους δράσεων: 

Δράση 1 Παρέμβαση στους μαθητές 

Η δράση περιλαμβάνει τη διεξαγωγή 200 παρεμβατικών εκδηλώσεων στα σχολεία. Στόχος είναι να 

συμμετέχουν στο πρόγραμμα συνολικά 200 σχολεία Α’ Βάθμιας εκπαίδευσης από 15 Δήμους της 

Αττικής και 8 Δήμους της Θεσσαλονίκης. Σημειώνεται εδώ, ότι η παρέμβαση σε Αθήνα και 

Θεσσαλονίκη θα ξεκινήσει να υλοποιείται  παράλληλα. Η δράση επικεντρώνεται στην Αγωγή Υγείας 

και απευθύνεται σε μαθητές της Ε’ και ΣΤ’ τάξης δημοτικού σχολείου. Η παρέμβαση προτείνεται για 

τις ανωτέρω τάξεις του Δημοτικού, διότι στην ηλικία αυτή θα παιδιά βρίσκονται στην προεφηβεία 

που θεωρείται μία κρίσιμη φάση στην πορεία της ανάπτυξης με πολλές αλλαγές και μεταμορφώσεις 

βιοσωματικές, συναισθηματικές, νοητικές, κοινωνικές, ενώ παράλληλα είναι η περίοδος της 

ωρίμανσης της αφαιρετικής σκέψης και η αρχή της ετερόνοµης ηθικής ανάπτυξης. Αξίες, στάσεις 

και συµπεριφορές που βιώνονται και εµπεδώνονται στις ηλικίες αυτές αποτελούν το θεµέλιο για τη 

δια βίου ανάπτυξη και µάθηση (Stanhope and Lancaster, 2009). Οι κίνδυνοι στη φάση αυτή είναι 

αυξηµένοι και η πρόληψη θεωρείται πολύ σηµαντική. 

Το πρόγραμμα Αγωγής Υγείας με επίκεντρο τα θέματα των Πρώτων Βοηθειών θα περιλαμβάνει: 

 Διαπίστωση ψυχολογικής και κοινωνικής ταυτότητας των παιδιών 

 Αποσαφήνιση της ατομικής και της ομαδικής ταυτότητας 

 Δημιουργία ομάδων 

 Ανάπτυξη αυτοεκτίμησης και διαπροσωπικών σχέσεων 

 Ανάπτυξη βοηθητικών σχέσεων και αλληλεγγύης 

 Δεσμοί αλληλεγγύης και αλληλοϋποστήριξης 

 Διαχείριση των εννοιών του φόβου και του πανικού 

 Πέρασμα από τη «σύγχυση» στη «σαφήνεια» των εννοιών (εξαρτησιογόνες και ψυχοτρόπες 

ουσίες, διαφυλικές σχέσεις, σεξουαλική αγωγή, κυκλοφοριακή αγωγή- ατυχήματα, 

περιβάλλον, ηλιοπροστασία, στοματική υγιεινή, ασφαλής πλοήγηση στο διαδίκτυο, 

εθελοντισμός κτλ) 

 Ανάπτυξη δεξιοτήτων στην αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων 
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 Βιωματικά παιχνίδια, δραστηριότητες χαλάρωσης 

 Αλλαγή συμπεριφοράς (το ζητούμενο) και εδραίωση της ενδεδειγμένης 

Προβλέπεται, να γίνουν σε κάθε σχολείο 2 τουλάχιστον επισκέψεις, μία αρχική όπου θα γίνουν οι 

κατάλληλες συζητήσεις με την εκάστοτε διεύθυνση του σχολείου για την οργάνωση της 

παρέμβασης και μια δεύτερη για την υλοποίηση του προγράμματος Αγωγής Υγείας μέσα από τη 

χρήση παιδαγωγικών μεθόδων που στηρίζονται στην ενεργητική μάθηση, τη διερεύνηση και την 

ομαδική εργασία (π.χ συζήτηση – αντιπαράθεση, κυκλική συζήτηση, παιχνίδια, παιχνίδια ρόλων – 

προσομοιώσεις, αυτοσχεδιασμός, μελέτη περίπτωσης πραγματικών ή φανταστικών περιπτώσεων). 

Σε κάθε σχολείο που θα γίνει παρέμβαση 9 άτομα (επαγγελματίες υγείας) θα αναλάβουν την 

εκτέλεση του προγράμματος. Η ομάδα παρέμβασης διαιρεμένη σε 3 υπο-ομάδες των 3 ατόμων η 

κάθε μία, θα χωρίσει τους μαθητές σε 3 τμήματα και η κάθε υπο-ομάδα θα αναλάβει από ένα 

τμήμα εκτελώντας το πρόγραμμα παρέμβασης.  

Στόχος είναι να συμμετέχουν στο πρόγραμμα 50-80 μαθητές ανά σχολείο. Γενικός στόχος είναι να 

συμμετέχουν στο πρόγραμμα συνολικά 10.000 – 16.000 μαθητές. 

Διάρκεια παρέμβασης σε κάθε σχολείο: 4 ώρες (προτείνεται κατά τη διάρκεια της ευέλικτης ζώνης) 

– τυχόν επιμήκυνσή της θα οριστικοποιηθεί μετά από συνεννόηση με τους διευθυντές των υπό 

παρέμβαση σχολείων.   

Τρόπος διεξαγωγής του συνόλου της δράσης 1: 5 ημέρες την εβδομάδα (1 ημέρα/σχολείο) – Το 

πλάνο παρέμβασης (ημέρες και ώρες) θα εκπονηθεί μετά από συνεννόηση με τους διευθυντές των 

υπό παρέμβαση σχολείων. 

Διάρκεια δράσης 1: έως την 30/06/2015 με έναρξη από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης 

Ενδεικτικό πρόγραμμα παρέμβασης: 

 Γνωριμία και χωρισμός σε ομάδες 

 Προσδιορισμός της θεματολογίας  

 Παιδαγωγικές δραστηριότητες, επεξεργασία ερωτήσεων, ελεύθερη έκφραση (παιχνίδι 

ρόλων, ποίηση, τραγούδι, θέατρο, ζωγραφική), ανταλλαγή σκέψεων και συναισθημάτων και 

συζήτηση  

 Κλείσιμο της συνάντησης 
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Δράση 2 Παρέμβαση σε εκπαιδευτικούς και γονείς 

Η δράση περιλαμβάνει τη διεξαγωγή 200 παρεμβατικών εκδηλώσεων στα ίδια σχολεία στα οποία θα 

υλοποιηθεί η δράση 1. Η δράση επικεντρώνεται στην εκμάθηση Πρώτων Βοηθειών και απευθύνεται 

στο σύνολο των εκπαιδευτικών κάθε υπό παρέμβαση σχολείου και στους γονείς των μαθητών της 

Ε’ και ΣΤ’ τάξης δημοτικού σχολείου.  

Το πρόγραμμα Παροχής Πρώτων Βοηθειών θα περιλαμβάνει: 

 Εισαγωγή σε βασικές έννοιες (υγεία, ασθένεια, τραυματισμός κτλ) 

 Εκτίμηση κατάστασης θύματος 

 Αναγνώριση σημείων και συμπτωμάτων 

 Οδηγίες παροχής Πρώτων Βοηθειών 

 Οργάνωση Φαρμακείου 

 Επίδειξη εικονικών δράσεων με προπλάσματα 

 Αναγνώριση ανοιχτών και κλειστών κακώσεων (θλάσεις- τραύματα) 

 Ενημέρωση για τις αιμορραγίες τα είδη αυτών και τα συμπτώματά τους (μεικτές, 

τριχοειδικές, φλεβικές, αρτηριακές- ωχρότητα, δίψα κτλ) 

 Ρινορραγίες και αντιμετώπιση 

 Κακώσεις αρθρώσεων-Είδη αυτών (διάστρεμμα κτλ,) και συμπτώματα (οίδημα κτλ) 

 Κατάγματα και είδη αυτών- αντιμετώπιση) 

 Δηλητηριάσεις- είδη δηλητηρίων και αντιμετώπιση 

 Διάσειση 

 Λιποθυμία 

 Απόφραξη αεροφόρων οδών 

 Πνιγμονή και απελευθέρωση αεραγωγού 

 Ξένα σώματα στους ιστούς ή το μάτι 

 Επιληψία 

 Πυρετικοί σπασμοί 

ΑΔΑ: ΒΙΗΓΟΞΓ5-55Σ



 

 

 

 

Με τη 
Συγχρηματοδότηση της 

Ελλάδας  

και  

της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης 

 
 

 

 

 

 

 

Σελίδα 83 από 107  

www.ygeia-pronoia.gr 

 

www.epanad.gov.gr www.espa.gr  

 Καρδιακές παθήσεις (στηθάγχη- έμφραγμα) 

 Βασική ανάνηψη (ΚΑΡΠΑ) 

 Επίδειξη χρήσης αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή 

 Έγκαυμα 

Προβλέπεται, να γίνει σε κάθε σχολείο 1 επίσκεψη, στην οποία θα γίνει η παρουσίαση κλινικών 

σεναρίων παροχής Πρώτων Βοηθειών μέσω της διαδικασίας της βιωματικής προσέγγισης.  

Σε κάθε σχολείο που θα γίνει παρέμβαση 3 άτομα (επαγγελματίες υγείας) θα αναλάβουν την 

εκτέλεση του προγράμματος. Η ομάδα παρέμβασης θα συγκεντρώσει γονείς και εκπαιδευτικούς σε 

μία αίθουσα ή αμφιθέατρο και θα εκτελέσει το πρόγραμμα παρέμβασης.  

Στόχος είναι να συμμετέχουν στο πρόγραμμα 5-10 εκπαιδευτικοί και 20-30 γονείς ανά σχολείο. 

Γενικός στόχος είναι να συμμετέχουν στο πρόγραμμα συνολικά 1000 - 2.000 εκπαιδευτικοί και 

4.000 - 6.000 γονείς. 

Διάρκεια παρέμβασης σε κάθε σχολείο: Τις ίδιες ημέρες και ώρες που θα γίνουν τα προγράμματα 

παρέμβασης της Δράσης 1.  

Τρόπος διεξαγωγής του συνόλου της δράσης 2: Θα ακολουθηθεί το ίδιο πλάνο με αυτό που θα 

σχεδιαστεί για τη Δράση 1. 

Διάρκεια δράσης 2: Ομοίως με δράση 1 

Ενδεικτικό πρόγραμμα παρέμβασης: 

Ενότητα Α:  

 Εκτίμηση επείγουσας κατάστασης 

 Πρώτα βήματα 

 Εκπαίδευση στη λήψη των ζωτικών σημείων των ασθενών 

Ενότητα Β:  

 Αιμορραγίες 

 Δαγκώματα 

 Αλλεργίες 
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 Εγκαύματα 

 Λιποθυμία κλπ 

Ενότητα Γ:  

 Πρακτική εφαρμογή 

Ενότητα Δ:  

 Κλείσιμο της συνάντησης 

Ο ανάδοχος θα αναλάβει τη βιντεοσκόπηση μιας παρέμβασης σε ένα σχολείο (γονείς – 

εκπαιδευτικούς) και το υλικό αυτό θα διανεμηθεί σε γονείς και εκπαιδευτικούς μαζί με το υπόλοιπο 

εκπαιδευτικό υλικό που θα ετοιμαστεί για τις ανάγκες της παρέμβασης σε έντυπη ή ηλεκτρονική 

μορφή (Υποέργο 1). 

Αναλυτικό Πρόγραμμα Ενεργειών 

Εντός 20 ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, ο Ανάδοχος θα υποβάλει 

αναλυτικό πρόγραμμα ενεργειών στην Ε.Ν.Ε. (Παραδοτέο Π.0).  

Το αναλυτικό πρόγραμμα περιέχει, τουλάχιστον, τα ακόλουθα: 

(α) τη σειρά με την οποία ο Ανάδοχος σκοπεύει να παραδώσει τα επιμέρους Παραδοτέα και να 

εκτελέσει όλες τις επιμέρους δραστηριότητες που του αντιστοιχούν, συμπεριλαμβανομένων των 

επιμέρους χρονικών διαστημάτων παράδοσης / υλοποίησης, 

(β) τις προθεσμίες για την υποβολή και την έγκριση των ενδιάμεσων και τελικών Παραδοτέων, 

(γ) επαρκείς λεπτομέρειες και πληροφορίες σχετικά με τη χρονική ή γενικότερη εξάρτηση 

μεταξύ των επιμέρους Παραδοτέων και 

(δ) άλλες πληροφορίες τις οποίες μπορεί εύλογα να ζητήσει η Αναθέτουσα Αρχή. 

Παραδοτέα Έργου 

Παραδοτέα Δράσης 1: 

Π.1 Διακόσιες (200) εκδηλώσεις σε μαθητές 

Π.2 Ενδιάμεση έκθεση συντονιστή υποέργου για την πρόοδο της δράσης 1 

Π.3 Τελική έκθεση συντονιστή για την δράση 1 
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Παραδοτέα Δράσης 2: 

Π.4 Διακόσιες (200) εκδηλώσεις σε γονείς και εκπαιδευτικούς 

Π.5 Ενδιάμεση έκθεση συντονιστή υποέργου για την πρόοδο της δράσης 2 

Π.6 Τελική έκθεση συντονιστή για την δράση 2 

Παραδοτέα που αφορούν και τις δύο Δράσεις 1 και 2: 

Π.0 Αναλυτικό Πρόγραμμα Ενεργειών 

Π.7 Ένα (1) work shop προετοιμασίας των ομάδων παρέμβασης 

Π.8 Πλάνο υλοποίησης των παρεμβάσεων 

Π.9 Βιντεοσκόπηση μίας παρέμβασης σε ένα σχολείο (DVD) 

 

Το Έργο θα υλοποιηθεί από τον Ανάδοχο σύμφωνα με τον τρόπο, τους όρους και τις προϋποθέσεις 

που περιγράφονται αναλυτικά στη Σύμβαση, στην Προσφορά του Αναδόχου και στην Προκήρυξη 

του Διαγωνισμού, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Σύμβασης. 

Άρθρο 3 - Γλώσσα της Σύμβασης 

Κάθε επικοινωνία (προφορική και γραπτή) μεταξύ του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής 

γίνεται στην Ελληνική γλώσσα. Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο άρθρο 19 κατωτέρω, στην 

Ελληνική γλώσσα συντάσσονται επίσης και υποβάλλονται τα έγγραφα Παραδοτέα και όλο το υλικό 

τεκμηρίωσης (π.χ. οδηγίες, εκθέσεις, συστάσεις) που τα συνοδεύει. 

Οπουδήποτε και οποτεδήποτε, κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, απαιτηθεί διερμηνεία ή 

μετάφραση από ή/και προς τα Ελληνικά για την επικοινωνία των μερών, αυτές θα εξασφαλίζονται 

με φροντίδα, δαπάνη και ευθύνη του Αναδόχου. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ της μετάφρασης 

και του πρωτοτύπου, υπερισχύει η επικυρωμένη μετάφραση του πρωτότυπου εγγράφου στη ξένη 

γλώσσα. 

Άρθρο 4 - Ιεράρχηση Συμβατικών Τευχών 

Η Σύμβαση περιλαμβάνει το σύνολο των συμφωνηθέντων μεταξύ των συμβαλλομένων μερών για 
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την υλοποίηση του Έργου και κατισχύει κάθε άλλου εγγράφου, εκτός καταδήλων σφαλμάτων ή 

παραδρομών, ενώ, για θέματα που δεν ρυθμίζονται ρητώς από τη Σύμβαση ή σε περίπτωση που 

ανακύψουν αντικρουόμενοι - αντιφατικοί όροι και διατάξεις αυτής, θα λαμβάνονται υπόψη η 

Κατακύρωση, η Προσφορά του Αναδόχου και η Προκήρυξη, με την αναφερόμενη σειρά ισχύος και 

μόνο εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο για την ερμηνεία και την εφαρμογή της Σύμβασης.  

Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι οικείες διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 και του 

Αστικού Κώδικα. 

Άρθρο 5 - Έγγραφη Επικοινωνία 

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, βεβαίωση, πιστοποίηση ή απόφαση θα είναι γραπτή. 

Η έγγραφη επικοινωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου (Έγγραφα, Διοικητικές 

Εντολές) πραγματοποιείται ταχυδρομικά ή τηλεομοιοτυπικά ή/και ιδιοχείρως ως ακολούθως: 

Για την Αναθέτουσα Αρχή:  

ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Βασ. Σοφίας 47, Αθήνα Τ.Κ.:10676. Τηλέφωνο: 2103648044, Fax:2103648049 

Για τον Ανάδοχο:  

<Επωνυμία> 

<διεύθυνση, αριθ. τηλ., αριθ. fax> 

Σε κάθε περίπτωση, ο αποστολέας λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για να εξασφαλίσει την 

παραλαβή του Εγγράφου και την απόδειξή της. 

Για την καθημερινή ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ των συμβαλλομένων είναι δυνατόν να 

χρησιμοποιείται ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με τρόπο και στο βαθμό που κάτι τέτοιο θα είναι 

αποδεκτό και από τα δύο μέρη. 

Άρθρο 6 - Εμπιστευτικότητα 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει 

την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς 

την προηγούμενη προς τούτο έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, οποιεσδήποτε 
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πληροφορίες ή στοιχεία που θα περιέλθουν σε γνώση του ή που ο ίδιος ή οι συνεργάτες ή 

υπεργολάβοι του θα ανακαλύψουν κατά την εκτέλεση της Σύμβασης και την εκπλήρωση των 

συμβατικών τους υποχρεώσεων. Επίσης, αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει μέρος 

ή το σύνολο του Έργου που αυτός ή οι συνεργάτες ή υπεργολάβοι του θα εκτελέσουν, χωρίς την 

προηγούμενη προς τούτο έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. 

Για τους σκοπούς του παρόντος όρου, ως εμπιστευτικές πληροφορίες και στοιχεία νοούνται, πέραν 

των όσων ρητά χαρακτηρίζονται ως τέτοια, και όσες πληροφορίες και στοιχεία ακόμα δεν είναι 

γνωστά σε τρίτους, έστω και αν δεν έχουν χαρακτηρισθεί ρητά ως εμπιστευτικά. Εμπιστευτική 

θεωρείται κατά περίπτωση ακόμα και πληροφορία, η οποία μπορεί να είναι ευρύτερα γνωστή, όμως 

δομείται με τρόπο που της προσδίδει ιδιαίτερη σημασία ή αξία. 

Ο Ανάδοχος οφείλει: 

 να μεταφέρει και να επιβάλει την ανωτέρω υποχρέωση εμπιστευτικότητας στο προσωπικό 

του, στους υπεργολάβους του, στους συνεργάτες του και στους με οποιονδήποτε άλλο 

τρόπο συνδεόμενους με αυτόν για την εκτέλεση του παρόντος Έργου. 

 να διασφαλίζει τη διαφύλαξη όλων των πληροφοριακών στοιχείων στους κοινούς χώρους 

συνεργασίας και στους ανθρώπους που ασχολούνται με το Έργο, αποκλειόμενης της 

διαφυγής, διαρροής ή μεταφοράς σε άλλα άτομα, χώρους ή εταιρείες. 

 να ενημερώνει την Αναθέτουσα Αρχή για τα μέτρα που παίρνει προς την κατεύθυνση της 

διαφύλαξης της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών που διακινούνται στα πλαίσια 

εκτέλεσης του Έργου. Η εμπιστευτικότητα των πληροφοριών στα πλαίσια λειτουργίας του 

πληροφοριακού συστήματος αποτελεί και θέμα τεχνικής φύσεως και θα αντιμετωπίζεται στις 

σχετικές μελέτες εφαρμογής / ασφαλείας. 

 να μην προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το Έργο, χωρίς την προηγούμενη προς 

τούτο έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες 

ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή. 

Ο Ανάδοχος δεν δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή, με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη 

έγγραφη συναίνεσή της. 

Ο Ανάδοχος δύναται να αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες σε όσους υπαλλήλους 

ασχολούνται άμεσα με την εκτέλεση του παρόντος Έργου και είναι αναγκαίες προς τούτο, 

υποχρεώνεται όμως να διασφαλίζει ότι οι υπάλληλοι αυτοί είναι σε πλήρη γνώση και συμφωνούν με 
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τις υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας. 

Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσης εχεμύθειας και 

εμπιστευτικότητας, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει την αποκατάσταση 

τυχόν ζημίας της, την παύση της κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή 

της στο μέλλον.  

Επίσης, η παραβίαση του όρου της εχεμύθειας αποτελεί παραβίαση βασικών όρων της Σύμβασης 

και η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο και να εφαρμόσει τις 

κυρώσεις του Π.Δ. 118/2007 (Κανονισμός Προμηθειών), όπως αυτό ισχύει και δεν έρχεται σε 

αντίθεση με την Οδηγία 2004/18. 

Επιπρόσθετα, ο Ανάδοχος υποχρεούται, ως ενεργών την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα, να εκτελεί την εργασία κατ΄εντολήν της Αναθέτουσας Αρχής και βαρύνεται αναλόγως 

με όλες τις υποχρεώσεις της Αναθέτουσας Αρχής και του ιδίου, ως εκτελών την επεξεργασία 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που προκύπτουν από τις διατάξεις του Ν. 2472/1997. Σε κάθε 

περίπτωση παράβασης των ως άνω υποχρεώσεων του Αναδόχου, πέραν από τα ειδικά 

προβλεπόμενα στη Προκήρυξη ή τη Σύμβαση, ισχύουν και οι κυρώσεις του Ν. 2472/1997. 

Τέλος, και σε κάθε περίπτωση, απαγορεύεται η χρήση ή εκμετάλλευση των πληροφοριών οι οποίες 

θα περιέλθουν σε γνώση του Αναδόχου καθ’ οιονδήποτε τρόπο, στα πλαίσια εκτέλεσης του Έργου 

και οι οποίες δεν του ανήκουν, για σκοπούς διαφορετικούς από την εκτέλεση του Έργου αυτού. 

Άρθρο 7 - Εκχωρήσεις – Μεταβιβάσεις 

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρήσει ή μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο τη Σύμβαση ή 

μέρος αυτής ή οποιοδήποτε δικαίωμα ή υποχρέωση απορρέει από αυτή, χωρίς την προηγούμενη 

έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής.  

Εκχώρηση ή μεταβίβαση της σύμβασης θα συντελείται μόνο για ιδιαιτέρως σημαντικό λόγο και 

θα χρήζει πλήρους αιτιολόγησης τόσο ως προς το αίτημα του Αναδόχου όσο και ως προς τη 

συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία θα είναι υπεύθυνη και για την κοινοποίηση στη 

Διαχειριστική Αρχή. 

Επισημαίνεται ότι ο ιδιαίτερα σημαντικός λόγος δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να προσβάλει τα 

δικαιώματα των συνυποψήφιων αναδόχων που μετείχαν στη διαδικασία και που θα είχαν δικαίωμα 

στην ανάθεση της σύμβασης μετά από τυχόν έκπτωση του Αναδόχου. Θα πρέπει να υφίσταται 

νόμιμη αιτία που επιβάλει την υποκατάσταση του Αναδόχου από συγκεκριμένο τρίτο, όπως π.χ. 
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συγχώνευση ή απορρόφηση. Μόνο η πλήρωση των κριτηρίων επιλογής που ίσχυσαν για την 

ανάθεση της σύμβασης στο πρόσωπο εκείνου που υποκαθιστά δεν αρκεί, δεδομένου ότι οι 

προϋποθέσεις αυτές πληρούνται και από το δεύτερο στη σειρά κατάταξης υποψήφιο ανάδοχο. Σε 

κάθε περίπτωση, δεν θα πρέπει να καταστρατηγούνται οι αρχές της ίσης μεταχείρισης, της 

διαφάνειας και του ελευθέρου ανταγωνισμού.  

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να εγκρίνει το αίτημα του Αναδόχου για μεταβίβαση ή εκχώρηση, 

μόνο στην περίπτωση που εκείνος που τον υποκαθιστά ανταποκρίνεται πλήρως και αποδεδειγμένως 

στα κριτήρια επιλογής που ίσχυαν για την ανάθεση της Σύμβασης. 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. Οι όροι της παρούσας θα δεσμεύουν και τον 

αναφερόμενο τρίτο, ακόμα και αν αυτός δεν τους έχει ρητά αποδεχτεί. 

Κατ’ εξαίρεση, ο Ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγγραφη συναίνεση, 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 Ελλάδα. 

Με την επιφύλαξη της ανωτέρω εξαίρεσης, εάν ο Ανάδοχος προβεί σε μεταβίβαση ή εκχώρηση 

χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, η τελευταία δικαιούται, χωρίς 

προηγούμενη όχληση, να επιβάλει αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση της Σύμβασης και να 

κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο σύμφωνα με το Π.Δ. 118/2007, όπως αυτό ισχύει και δεν έρχεται σε 

αντίθεση με την Οδηγία 2004/18. 

Άρθρο 8 – Υπεργολαβίες 

Ο Ανάδοχος, για την υλοποίηση της Έργου, θα χρησιμοποιήσει τους υπεργολάβους που τυχόν έχει 

προσδιορίσει στην Προσφορά του σύμφωνα με το άρθρο 41 του Π.Δ. 60/2007, για το κατά 

περίπτωση αναφερόμενο στην Προσφορά του τμήμα του Έργου.  

Οι υπεργολάβοι δεν αποκτούν οποιαδήποτε συμβατική σχέση με την Αναθέτουσα Αρχή.  

Ο Ανάδοχος ευθύνεται για τις πράξεις και παραλείψεις των υπεργολάβων του, των εκπροσώπων ή 

των υπαλλήλων τους, όπως ακριβώς και για τις πράξεις και παραλείψεις του ιδίου, των 

εκπροσώπων ή των υπαλλήλων του. 

Ο Ανάδοχος δικαιούται να αντικαταστήσει άμεσα υπεργολάβο που έχει συμπεριλάβει στην 

Προσφορά του σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του με αυτόν ή να χρησιμοποιήσει και 

άλλον υπεργολάβο, μόνο εφ’ όσον ο νέος υπεργολάβος ανταποκρίνεται στα αντίστοιχα κριτήρια 
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επιλογής που ίσχυσαν για την ανάθεση της Σύμβασης. Σε κάθε περίπτωση, η αντικατάσταση ή 

χρησιμοποίηση άλλου υπεργολάβου υπόκειται στην προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της 

Αναθέτουσας Αρχής. Για το σκοπό αυτό, ο Ανάδοχος ενημερώνει προηγουμένως την Αναθέτουσα 

Αρχή για τη διακοπή της συνεργασίας ή την πρόθεσή της να χρησιμοποιήσει και άλλον 

υπεργολάβο, γνωστοποιώντας την ταυτότητα του νέου υπεργολάβου και περιγράφοντας 

επακριβώς το αντικείμενο που θα εκτελέσει, μαζί με την απαιτούμενη τεκμηρίωση για την απόδειξη 

συνδρομής στο πρόσωπό του των κριτηρίων που ίσχυσαν για την ανάθεση της Σύμβασης. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο την αντικατάσταση υπεργολάβου και 

κάθε άλλου προσώπου εμπλεκομένου στην εκτέλεση του Έργου που, κατά τη βάσιμη και 

αιτιολογημένη κρίση της, δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Έργου, ο δε Ανάδοχος 

υποχρεούται στην περίπτωση αυτή να ανταποκριθεί στην απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής, σε 

εύλογο χρονικό διάστημα που θα συμφωνηθεί από κοινού ότι απαιτείται για την εξεύρεση 

αντικαταστάτη. 

Σε κάθε περίπτωση, η έγκριση αντικατάστασης του υπεργολάβου θα πρέπει να είναι απολύτως 

αιτιολογημένη, τόσο ως προς το αίτημα του Αναδόχου, όσο και ως προς την απόφαση έγκρισης 

από την Αναθέτουσα Αρχή. 

Σε περίπτωση αντικατάστασης του υπεργολάβου, η Αναθέτουσα Αρχή φέρει την ευθύνη 

κοινοποίησης στην αρμόδια Διαχειριστική και Χρηματοδοτική Αρχή του έργου.  

Τυχόν αντικατάσταση θα γίνεται μόνο εγγράφως και θα συνεπάγεται αντίστοιχη τροποποίηση της 

Σύμβασης. 

Εάν ο Ανάδοχος συνάψει σύμβαση υπεργολαβίας χωρίς έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας 

Αρχής, αυτή δικαιούται, χωρίς προηγούμενη όχληση, να επιβάλει αυτοδικαίως τις κυρώσεις για 

αθέτηση της Σύμβασης και να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο σύμφωνα με το Π.Δ. 118/2007, όπως 

αυτό ισχύει και δεν έρχεται σε αντίθεση με την Οδηγία 2004/18. 

Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την εκτέλεση του Έργου φέρει αποκλειστικά ο 

Ανάδοχος. 

Άρθρο 9 - Τροποποίηση  

Η Σύμβαση τροποποιείται σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, όταν συμφωνήσουν 

εγγράφως, προς τούτο, τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, με την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση 

προβλέπεται από συμβατικό όρο και κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Διαχειριστικής Αρχής του Ε.Π 
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«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».  

Οι παραπάνω προϋποθέσεις απαιτούνται σωρευτικά. 

Οποιαδήποτε τροποποίηση της Σύμβασης δεν δύναται να μεταβάλλει ουσιωδώς το φυσικό 

αντικείμενο που περιγράφεται στην Προκήρυξη και στην Προσφορά του Αναδόχου.  

 

Κεφάλαιο 2 - Υποχρεώσεις Αναθέτουσας Αρχής 

Άρθρο 10 - Διάθεση Προσωπικού 

Η Αναθέτουσα Αρχή θα διαθέσει το προσωπικό που απαιτείται για τις ανάγκες, την 

παρακολούθηση, τον έλεγχο της πορείας εκτέλεσης του Έργου και τη μεταφορά τεχνογνωσίας σε 

αυτή. 

Ειδικότερα, η Αναθέτουσα Αρχή συμμετέχει στην υλοποίηση του Έργου με δικό της στελεχιακό 

δυναμικό με στόχους: 

 Την αποτελεσματική επίβλεψη και τον έλεγχο της προόδου του Έργου. 

 Την έγκαιρη εξασφάλιση στον Ανάδοχο όλων των στοιχείων και την εκτέλεση των 

ενεργειών από πλευράς της που είναι απαραίτητες για την έγκαιρη και σωστή εκτέλεση του 

Έργου. 

 Την ικανοποίηση των αναγκών των χρηστών (πληρότητα, ακρίβεια, απόδοση, 

χρηστικότητα, κλπ.). 

 Την ενεργό συμμετοχή της στην τεκμηρίωση των προτεινόμενων μεθοδολογικών 

προσεγγίσεων από τον Ανάδοχο. 

 Την εξασφάλιση της μελλοντικής αυτοδυναμίας της για την υποστήριξη όσο και για πιθανές 

μελλοντικές επεκτάσεις του Έργου με τη μεταφορά τεχνογνωσίας από τον Ανάδοχο στο 

προσωπικό της Αναθέτουσας Αρχής. 

Επιπρόσθετα, η Αναθέτουσα Αρχή θα εξασφαλίσει την απαραίτητη συνεργασία όλων των 

εμπλεκόμενων Διευθύνσεων και Τμημάτων της, ώστε να αποφευχθούν τυχόν καθυστερήσεις ή 

προβλήματα στην τήρηση του χρονοδιαγράμματος του Έργου. 

Η Αναθέτουσα Αρχή θα κοινοποιήσει στον Ανάδοχο, το συντομότερο δυνατό από την ημερομηνία 

υπογραφής της Σύμβασης, τους συμμετέχοντες στο σχήμα διοίκησης του Έργου από την πλευρά 
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του Αναδόχου, οι οποίοι θα μετέχουν ενεργά σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, εκτός αν 

προκύψει λόγος αντικατάστασής τους εξαιτίας υπηρεσιακών ή άλλων αναγκών. 

Άρθρο 11 - Παροχή Εγγράφων - Πληροφοριών 

Η Αναθέτουσα Αρχή 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 ανωτέρω στοιχεία με την οριστική παραλαβή του 

Έργου ή με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της Σύμβασης. 

Άρθρο 12 - Παροχή Πρόσβασης 

Σε περίπτωση που απαιτηθεί από τις ανάγκες του Έργου, η Αναθέτουσα Αρχή θα διαθέσει σε 

ορισμένα μέλη της ομάδας Έργου του Αναδόχου τους αναγκαίους χώρους όπου θα εργάζονται 

κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του Έργου, καθώς και τον απαραίτητο για τις ανάγκες εκτέλεσης 

του Έργου στοιχειώδη εξοπλισμό γραφείου. 

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι δυνατόν να παρέχει τη δυνατότητα παραμονής του προσωπικού του 

Αναδόχου στους χώρους εργασίας και σε ώρες εκτός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας της, κάτω 

από όρους και προϋποθέσεις που θα συμφωνηθούν από κοινού. 

Η Αναθέτουσα Αρχή, λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την προστασία και ασφάλεια του 

προσωπικού του Αναδόχου, των υπεργολάβων του και των συνεργαζόμενων με αυτόν προσώπων, 

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 στις ήδη υπάρχουσες 

εφαρμογές και εξοπλισμό της που έχουν συνάφεια με το Έργο. 

Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από 

κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση του Έργου, εκτός εάν οφείλεται σε δόλο ή βαριά αμέλεια εκ 

μέρους της. 

Ειδικότερα, η Αναθέτουσα Αρχή δεν φέρει καμία ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα στο 

προσωπικό (συμπεριλαμβανομένων των υπεργολάβων-συνεργατών) του Αναδόχου ή τρίτων που 

γίνεται από τυχαίο γεγονός ή αμέλεια του κατά την εκτέλεση του Έργου.  

ΑΔΑ: ΒΙΗΓΟΞΓ5-55Σ



 

 

 

 

Με τη 
Συγχρηματοδότηση της 

Ελλάδας  

και  

της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης 

 
 

 

 

 

 

 

Σελίδα 93 από 107  

www.ygeia-pronoia.gr 

 

www.epanad.gov.gr www.espa.gr  

Άρθρο 13 - Συνδρομή σε Θέματα Επικοινωνίας με Τρίτους 

Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει τη συνδρομή της Αναθέτουσας Αρχής προκειμένου να 

διευκολυνθεί στην επικοινωνία του με τυχόν εμπλεκόμενες αρμόδιες αρχές ή άλλα πρόσωπα, 

εφόσον κρίνεται ότι η επικοινωνία αυτή απαιτείται για να τον υποβοηθήσει στην εκπλήρωση των 

συμβατικών υποχρεώσεών του. 

 

Κεφάλαιο 3 - Υποχρεώσεις Αναδόχου 

Άρθρο 14 - Γενικές Υποχρεώσεις Αναδόχου 

Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τις απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις του με τη δέουσα 

προσοχή και επιμέλεια και τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. 

Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την 

Αναθέτουσα Αρχή, πάντα μέσω της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου, 

υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση 

του Έργου. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν στο Έργο 

(τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη 

αποφάσεων, καθώς και να παρίσταται, εφόσον του ζητηθεί, σε κάθε φύσεως ελέγχους ή 

επιθεωρήσεις της Αναθέτουσας Αρχής, της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» ή/και άλλων αρμοδίων ελεγκτικών οργάνων. 

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι ένωση ή κοινοπραξία προσώπων, τα μέλη που αποτελούν την 

ένωση ή κοινοπραξία είναι από κοινού και εις ολόκληρων υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής 

για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη Σύμβαση υποχρεώσεών τους. Τυχόν 

υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνο στις 

εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της 

Αναθέτουσας Αρχής ως λόγος απαλλαγής του ενός μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του 

άλλου ή των άλλων μελών για την ολοκλήρωση του Έργου. 

Περαιτέρω, σε περίπτωση που, εξ αιτίας ανικανότητας για οποιονδήποτε λόγο, μέλος της ένωσης / 

κοινοπραξίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ως μέλους της ένωσης / 

κοινοπραξίας κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας 
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συνεχίζουν να ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για την εκτέλεση κατά το υπόλοιπο της 

Σύμβασης με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Στην περίπτωση αυτή, τα εναπομείναντα μέλη 

της ένωσης / κοινοπραξίας μπορούν να προτείνουν αντικαταστάτη με προσόντα αντίστοιχα του 

μέλους που αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού. Ο αντικαταστάτης, ωστόσο, πρέπει 

να εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. 

 

Άρθρο 15 - Κατάθεση Εγγυήσεων 

(i) Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης, ο Ανάδοχος κατέθεσε την <αριθμός,& αρχή που 

εξέδωσε> εγγύηση ύψους <ποσό (ολογράφως και αριθμητικώς)> ευρώ, που καλύπτει το 10% 

του Συμβατικού Τιμήματος (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύμβασης είναι αορίστου διαρκείας, και επιστρέφεται στον 

Ανάδοχο μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του Έργου, ύστερα από την 

εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους συμβαλλομένους και την κατάθεση της εγγύησης 

καλής λειτουργίας.  

Εάν, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης, το τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό 

πρόσωπο που εξέδωσε την εγγύηση περιέλθει σε αδυναμία να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, 

ο Ανάδοχος οφείλει να παράσχει νέα εγγύηση με τους ίδιους όρους, εντός αποκλειστικής 

προθεσμίας 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. 

Εγγυητικές επιστολές που εκδίδονται σε άλλο κράτος, εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται 

απαραιτήτως από νόμιμη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας, οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση 

καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας. 

Άρθρο 16 - Αντικατάσταση Προσωπικού Αναδόχου 

Ο Ανάδοχος είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας 

ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των συμβατικών του 

υποχρεώσεων. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους, 

υποχρεούται αποκλειστικά αυτός προς αποκατάστασή της. 
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Ο Ανάδοχος εγγυάται για τη διάθεση του αναφερομένου στην Προσφορά του επιστημονικού και 

λοιπού προσωπικού, καθώς επίσης και υπεργολάβων και συνεργατών του, που διαθέτουν την 

απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις 

της Σύμβασης. Επιπρόσθετα, ο Ανάδοχος βεβαιώνει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα θα τηρούν τους 

κανόνες δεοντολογίας και θα επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας κατά τις επαφές τους με τις 

αρμόδιες υπηρεσίες και επιτροπές και τα στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής ή τα εκάστοτε 

υποδεικνυόμενα από αυτή πρόσωπα. Σε περίπτωση που διαπιστωθει μη συμμόρφωση με τα 

παραπάνω, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει την αντικατάσταση μέλους του προσωπικού 

του Αναδόχου ή συνεργάτη ή υπεργολάβου του, οπότε ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί σε 

αντικατάσταση με άλλο πρόσωπο, ανάλογης εμπειρίας και προσόντων. Αντικατάσταση μέλους του 

προσωπικού του Αναδόχου, κατόπιν αιτήματός του, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του Έργου, 

δύναται να γίνει μετά από έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής και μόνο με άλλο πρόσωπο αντιστοίχων 

προσόντων ή εμπειρίας. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει την  Αναθέτουσα Αρχή 

εγγράφως, τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες πριν από τη σχετική αντικατάσταση. 

Σε κάθε περίπτωση αντικατάστασης, θα πρέπει ο αντικαταστάτης να είναι αποδεκτός από την 

Αναθέτουσα Αρχή. 

Σε περίπτωση που μέλη της Ομάδας Έργου του Αναδόχου αποχωρήσουν από αυτή ή λύσουν τη 

συνεργασία τους με τον Ανάδοχο, ο Ανάδοχος υποχρεούται αφενός να εξασφαλίσει ότι, κατά το 

χρονικό διάστημα μέχρι την αποχώρησή τους, θα παρέχουν κανονικά τις υπηρεσίες τους και, 

αφετέρου, να αντικαταστήσει άμεσα τους αποχωρήσαντες συνεργάτες σύμφωνα με την 

προηγούμενη παράγραφο. Η ευθύνη της οποιασδήποτε παραβίαση όρων της Σύμβασης (π.χ. 

εμπιστευτικότητα) εκ μέρους προσώπων που αποχωρούν από το Έργο βαρύνει αποκλειστικά τον 

Ανάδοχο. 

Ο Ανάδοχος οφείλει να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα 

αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής, του Έργου ή, έμμεσα, του Έλληνα Πολίτη, 

εφόσον κάτι τέτοιο είναι στην δυνατότητά του. 

Επισημαίνεται ότι, από την εκτέλεση του Έργου, καμία έννομη σχέση δεν δημιουργείται μεταξύ της 

Αναθέτουσας Αρχής και του προσωπικού του Αναδόχου που ασχολείται με το Έργο.  

Άρθρο 17 - Ασφάλιση 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο ασφαλείας και προστασίας για την 

αποτροπή ζημιών ή φθορών και είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία ή βλάβη προσώπων, πραγμάτων ή 
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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 έπ’ ευκαιρία της εκτέλεσης 

της Σύμβασης από τον Ανάδοχο ή τους υπεργολάβους του ή οποιονδήποτε συνεργάτη 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 φορείς καθ' όλη τη διάρκεια της Σύμβασης και να μεριμνά όπως και οι 

υπεργολάβοι του και κάθε συνεργαζόμενο με αυτόν πρόσωπο πράξουν το ίδιο. 

Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από 

κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση του Έργου, εκτός εάν οφείλεται σε δόλο ή βαριά αμέλεια εκ 

μέρους της. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή 

απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων. 

Άρθρο 18 - Αποζημίωση 

Ο Ανάδοχος αποζημιώνει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε απαίτηση τρίτων από την εκτέλεση του 

Έργου, η οποία απορρέει από τη χρήση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, σχεδίων, 

υποδειγμάτων και εργοστασιακών ή εμπορικών σημάτων εκ μέρους του ή εκ μέρους των 

υπεργολάβων ή συνεργατών του, η οποία αναφέρεται στη Σύμβαση ή την Προσφορά. 

Ο Ανάδοχος αποζημιώνει πλήρως την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε ζημία που ενδεχομένως 

προξενηθεί σε αυτή από υπαιτιότητα του Αναδόχου ή των προσώπων που συνεργάζονται με αυτόν 

για την εκτέλεση του Έργου, περιλαμβανομένων των υπεργολάβων του. Τα μέλη της ενώσεως ή 

κοινοπραξίας του Αναδόχου ευθύνονται αλληλέγγυα και εις ολόκληρο έναντι της Αναθέτουσας 

Αρχής για την εκτέλεση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει ο Ανάδοχος με την παρούσα 

Σύμβαση, καθώς και για την καταβολή οποιουδήποτε ποσού που θα κληθεί ο Ανάδοχος να 

καταβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με την παρούσα, είτε αυτό συνίσταται σε 

οποιασδήποτε μορφής  αποζημίωση ή σε ποινική ρήτρα. 

Περαιτέρω, ο Ανάδοχος συνδράμει με δαπάνες του την Αναθέτουσα Αρχή, αναλαμβάνοντας το 

κόστος κάθε αντιδικίας, εξώδικης ή δικαστικής, με τρίτους, που συνδέεται με την εκ μέρους του, ή 

την εκ μέρους των υπεργολάβων του ή των συνεργαζόμενων με αυτόν προσώπων, αδυναμία ή 

πλημμελή εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων. 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει, επίσης, να αποζημιώνει πλήρως την Αναθέτουσα Αρχή σε περίπτωση 

θανάτου, πρόκλησης σωματικής ή άλλης βλάβης μέλους ή μελών του προσωπικού της ή τρίτων, 
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καθώς και υλικής ζημίας στις εγκαταστάσεις της, αν τα περιστατικά οφείλονται σε πράξεις ή 

παραλήψεις του προσωπικού του Αναδόχου, των υπεργολάβων του και των κατά οποιοδήποτε 

τρόπο συνδεομένων με αυτόν για την εκτέλεση του παρόντος Έργου. 

Κεφάλαιο 4 - Κοινές Υποχρεώσεις 

Άρθρο 19 - Κοινές Υποχρεώσεις των Συμβαλλομένων 

Ο μέγιστος χρόνος απόκρισης των συμβαλλομένων σε κάθε Έγγραφο ορίζεται στις επτά (7) 

εργάσιμες μέρες από την αποδεδειγμένη παραλαβή του, εκτός αν άλλως ορίζεται στην παρούσα και 

στα Παραρτήματά της. Σε περίπτωση κατά την οποία παρέλθει άπρακτη η εν λόγω προθεσμία, το 

περιεχόμενο του εγγράφου θεωρείται αποδεκτό. 

Στα πλαίσια εκτέλεσης του Έργου και σχετικά με τη γλώσσα που θα χρησιμοποιηθεί στις διάφορες 

δραστηριότητες του Έργου, ισχύουν τα αναφερόμενα στο Άρθρο 3 ανωτέρω.  

 

Κεφάλαιο 5 - Πρόγραμμα Εκτέλεσης 

Άρθρο 20 - Πρόγραμμα Εκτέλεσης της Σύμβασης 

Μετά την υπογραφή της σύμβασης και εντός 20 ημερών, ο Ανάδοχος θα υποβάλει αναλυτικό 

πρόγραμμα ενεργειών στην Ε.Ν.Ε. (Παραδοτέο Π.0). Εάν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου 

προκύπτουν αλλαγές στο χρονοδιάγραμμα ενεργειών, τότε οι αλλαγές αυτές θα υποβάλλονται ως 

εισηγήσεις στο Δ.Σ. της Ε.Ν.Ε., το οποίο και θα τις εγκρίνει κατά περίπτωση ή θα τις απορρίπτει. 

Η έγκριση του προγράμματος από την Αναθέτουσα Αρχή δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από τις 

συμβατικές του υποχρεώσεις. 

Εάν, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, προκύπτουν αλλαγές στο χρονοδιάγραμμα ενεργειών, 

τότε οι αλλαγές αυτές θα υποβάλλονται ως εισηγήσεις στην Αναθέτουσα Αρχή, μέσω της 

Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου, η οποία και θα τις εγκρίνει κατά περίπτωση 

ή θα τις απορρίπτει. Αν, πάντως, η εκτέλεση της Σύμβασης δεν προχωρεί σύμφωνα με το 

πρόγραμμα, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να δώσει στον Ανάδοχο την εντολή να το αναθεωρήσει και 

να της υποβάλει το αναθεωρημένο αυτό πρόγραμμα προς έγκριση. 

Άρθρο 21 - Προθεσμία Εκτέλεσης της Σύμβασης 

Η διάρκεια υλοποίησης του συνόλου του Έργου ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της 
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Σύμβασης και έως τις 30/06/2015. 

Το χρονοδιάγραμμα που εμφανίζεται στο Παράρτημα της Σύμβασης απεικονίζει την προθεσμία 

εκτέλεσης της Σύμβασης και κάθε επιμέρους τμήματός της, με την επιφύλαξη των επόμενων 

άρθρων. 

Ο συμβατικός χρόνος υλοποίησης μπορεί να παρατείνεται μετά από απόφαση της Αναθέτουσας 

Αρχής το ανώτερο μέχρι του ¼ αυτού, με την επιφύλαξη του άρθρου 25 κατωτέρω και των 

δικαιωμάτων της Αναθέτουσας Αρχής για την επιβολή των προβλεπομένων κυρώσεων (άρθρο 32 

του Π.Δ. 118/2007). 

Επισημαίνεται ότι, μετά τη λήξη της παραπάνω παράτασης, θα κινείται η διαδικασία κήρυξης του 

Αναδόχου έκπτωτου σύμφωνα με το άρθρο 34 του Π.Δ. 118/2007. 

Όλες οι αναπροσαρμογές εγκρίνονται από την Αναθέτουσα Αρχή, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής 

Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου. 

Άρθρο 22 - Μετάθεση Προθεσμίας Εκτέλεσης 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα μετάθεσης του χρονοδιαγράμματος 

εκτέλεσης της Σύμβασης ή επί μέρους προβλεπόμενων χρονικών σημείων ή δραστηριοτήτων του 

χρονοδιαγράμματος, εάν κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται ύστερα από γνωμοδότηση αρμοδίου οργάνου 

(με τους ίδιους τεχνικούς όρους), σύμφωνα με το άρθρο 26 του Π.Δ 118/2007, ύστερα από 

σχετικό αίτημα του Αναδόχου που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού 

χρόνου και, στις περιπτώσεις αυτές, η Αναθέτουσα Αρχή θα ενημερώνει εγκαίρως τον Ανάδοχο για 

την αναθεώρηση του προγράμματος εκτέλεσης της Σύμβασης, ως προς το συγκεκριμένο χρονικό 

σημείο ή τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. 

Ο συμβατικός χρόνος υλοποίησης μπορεί να παρατείνεται μετά από απόφαση της Αναθέτουσας 

Αρχής το ανώτερο μέχρι του ¼ της συμβατικής διάρκειας του έργου. 

Περαιτέρω, ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί, σε κάθε περίπτωση, να μετατίθεται σύμφωνα 

με το άρθρο 26 του Π.Δ. 118/2007. 

Σε κάθε περίπτωση, η υλοποίηση του Έργου, μετά την όποια παράταση ή μετάθεση τυχόν 

χορηγηθεί, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός των απώτατων ορίων που εκάστοτε ισχύουν για 

την υλοποίηση έργων που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ. 

Άρθρο 23 - Ποινικές Ρήτρες - Εκπτώσεις 
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Η παράδοση και η παραλαβή του Έργου θα γίνει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του.  

Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης ενδιάμεσης φάσης του έργου ή του συνόλου αυτού από 

υπέρβαση τμηματικής ή συνολικής προθεσμίας, με υπαιτιότητα του Αναδόχου, επιβάλλονται 

κυρώσεις και ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τα παρακάτω: 

α) Αν παρέλθουν οι συμφωνημένες ημερομηνίες παράδοσης, σύμφωνα με το άρθρο 32 του ΠΔ 

118/2007 και τα παραδοτέα δεν υποβληθούν σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους, τότε ο 

Ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόσει τα  προβλεπόμενα στο άρθρο 32 του ΠΔ 118/2007.  

β) Αν παρέλθει χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός από τις συμφωνημένες ημερομηνίες παράδοσης, 

η Αναθέτουσα Αρχή κηρύσσει τον Ανάδοχο έκπτωτο. 

Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο αν δεν εκπληρώνει ή 

εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει οποιοδήποτε όρο της 

Σύμβασης. Στις περιπτώσεις αυτές ο Ανάδοχος δε δικαιούται αποζημίωσης, σύμφωνα με το άρθρο 

34 του ΠΔ 118/2007 «Κανονισμού Προμηθειών Δημοσίου». 

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

καθυστέρηση οφείλεται σε ανωτέρα  βία ή σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση 

ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει τον Ανάδοχο. Ο Ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία 

υποχρεούται (βάσει του άρθρου 37 του ΠΔ 118/2007), μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που 

συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να 

προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή 

υποχρεούται να απαντήσει αιτιολογημένα εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Σε περίπτωση που 

ο Ανάδοχος μέσα στην παραπάνω προθεσμία δεν αναφέρει τα περιστατικά και δεν προσκομίσει τα 

απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία, στερείται του δικαιώματος να επικαλεσθεί την ύπαρξη ανωτέρας 

βίας. 

Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στη σύμβαση (μη 

περιλαμβανομένου Φ.Π.Α.), ενώ δεν επιβάλλονται κυρώσεις σε περίπτωση χορήγησης παράτασης ή 

μετάθεσης από τη Αναθέτουσα Αρχή. 

Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων που περιέχονται στη σύμβαση, θα επιβάλλονται με 

απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και 

Παραλαβής του Έργου και θα παρακρατούνται από την επόμενη πληρωμή του Αναδόχου. Με όμοια 

απόφαση ανακαλούνται οι ρήτρες καθυστέρησης για τμηματικές προθεσμίες μόνο αν το έργο 
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περατωθεί μέσα στη συνολική προθεσμία.  

Οι ρήτρες καθυστέρησης που επιβάλλονται για υπέρβαση τμηματικών προθεσμιών, αν δεν 

ανακληθούν βαρύνουν τον Ανάδοχο επιπλέον των ρητρών λόγω υπέρβασης συνολικής προθεσμίας 

που έχουν επιβληθεί. 

Εφόσον ο Ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από τις ανωτέρω προβλεπόμενες ποινικές 

ρήτρες, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται 

από την επόμενη της λήξης του συμβατικού χρόνου παράδοσης μέχρι την ημερομηνία παράδοσης 

του έργου, με ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας, και 

σύμφωνα με το άρθρο 32 του ΠΔ 118/2007. 

Σε περίπτωση Ένωσης/ Κοινοπραξίας οι ως ανωτέρω ποινικές ρήτρες και τόκοι επιβάλλονται 

αναλογικά σε όλα τα μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας.  

Σε περίπτωση εκπτώσεως του Αναδόχου, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, κατά την κρίση της, να 

κρατήσει μέρος ή το σύνολο των παραδοτέων, που έχουν ήδη υποβληθεί, καταβάλλοντας το 

αναλογούν συμβατικό τίμημα και σύμφωνα με το άρθρο 34 του ΠΔ 118/2007. 

Για την απόρριψη των παραδοτέων και την αντικατάσταση αυτών ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 

33 του ΠΔ 118/2007. 

 

Κεφάλαιο 6 - Προϊόντα και Υπηρεσίες 

Άρθρο 24 - Ποιότητα Προϊόντων & Υπηρεσιών 

Οι υπηρεσίες που προβλέπεται να παραδοθούν ή να παρασχεθούν στα πλαίσια της Σύμβασης 

καθώς και ο τρόπος παράδοσης ή εκτέλεσής τους, πρέπει να συμφωνούν, από κάθε άποψη, με τα 

οριζόμενα στη Σύμβαση.  

Θεωρείται εξέχουσας σημασίας για την επίτευξη της μέγιστης ποιότητας του Έργου η υιοθέτηση 

συνολικής συνεργατικής προσέγγισης προς τη συνεχή επόπτευση, αναθεώρηση και βελτίωση των 

εργασιών υλοποίησής του. 

Άρθρο 25 - Ζητήματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας 

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

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

στα πλαίσια εκτέλεσης του Έργου, θα αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής, 
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που μπορεί να τα διαχειρίζεται και να τα εκμεταλλεύεται (όχι εμπορικά). Εξαίρεση αποτελούν οι 

περιπτώσεις όπου προϋπάρχουν σχετικά πνευματικά δικαιώματα, τα οποία θα πρέπει να 

καταδεικνύονται ρητά και, στις μη προφανείς περιπτώσεις, να αποδεικνύονται με σχετικά έγγραφα 

από τον Ανάδοχο.  

Τα αποτελέσματα, και μόνο αυτά (χωρίς τις μελέτες, στοιχεία κλπ) θα είναι πάντοτε στη διάθεση 

της Αναθέτουσας Αρχής κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης και, εάν βρίσκονται στην κατοχή 

του Αναδόχου, θα παραδοθούν στην Αναθέτουσα Αρχή κατά την καθ’ οποιονδήποτε τρόπο λήξη ή 

λύση της Σύμβασης. Σε περίπτωση αρχείων με στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή, ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να συνοδεύσει την παράδοσή τους με έγγραφη τεκμηρίωση και με οδηγίες για την 

ανάκτηση / διαχείρισή τους. 

Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 2121/1993 περί πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως ισχύει. 

Σε περίπτωση άσκησης αγωγής ή ενδίκου μέσου κατά της Αναθέτουσας Αρχής από τρίτο για 

οποιοδήποτε θέμα σχετικά με δικαιώματα επί των παραδοτέων, 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. 

 

Κεφάλαιο 7 – Πληρωμές 

Άρθρο 26 - Γενικές Διατάξεις 

Ο Ανάδοχος τεκμαίρεται  ότι, προτού υποβάλει την Προσφορά του, είχε λάβει υπόψη όλα τα 

αναγκαία στοιχεία για την εμπρόθεσμη και προσήκουσα εκτέλεση της Σύμβασης και, συνεπώς, στο 

Συμβατικό Τίμημα περιλαμβάνονται όλα τα σχετικά με την εκτέλεση της Σύμβασης έξοδα, όπως: 

(α) τα έξοδα παραγωγής σχεδίων, εκθέσεων, μελετών, αναφορών και κάθε είδους εγγράφων 

που προβλέπονται στη Σύμβαση, 

(β) τα έξοδα προμήθειας των εργαλείων που απαιτούνται για την υλοποίηση της Σύμβασης, 
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(γ) τα έξοδα της προμήθειας ή παραγωγής εγχειριδίων και οδηγιών, 

(δ) τα έξοδα για τις πάσης φύσεως αμοιβές του προσωπικού, των συνεργατών, υπεργολάβων 

του Αναδόχου, καθώς και των ασφαλιστικών εισφορών που τυχόν τους αφορούν και 

(ε) πάσης άλλης φύσεως έξοδα συνδεόμενα με την εκτέλεση του Έργου, που όφειλε ο Ανάδοχος 

να λάβει υπόψη για την κατάρτιση της Προσφοράς, καθώς η απαρίθμηση των παραπάνω δαπανών 

είναι ενδεικτική. 

Για κάθε πληρωμή, ο Ανάδοχος αποστέλλει στην Αναθέτουσα Αρχή γραπτή αίτηση πληρωμής, 

καθώς και αναλυτική κατάσταση, μαζί με αποδείξεις, τιμολόγια, παραστατικά πληρωμών ή άλλα 

απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα για τα ποσά που πρέπει να πληρωθούν κατά περίπτωση. 

Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε Ευρώ με την προσκόμιση των φορολογικών δικαιολογητικών που 

προβλέπονται από τον ΚΒΣ και των λοιπών νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις 

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

αναγκαία διοικητική διαδικασία για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων, ο οποίος, 

πάντως, δεν θα υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από τα κατά περίπτωση 

χρονικά σημεία που προσδιορίζονται στη Σύμβαση. 

Σε περίπτωση που, από τον ΚΒΣ, απαιτείται έκδοση τιμολογίου, η εξόφληση του οποίου, σύμφωνα 

με τη Σύμβαση, γίνεται σε επόμενη διαχειριστική περίοδο από αυτή της έκδοσης, δεν απαιτείται νέο 

τιμολόγιο. 

Από κάθε τιμολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται οι νόμιμες παρακρατήσεις σύμφωνα με τους 

ισχύοντες εκάστοτε νόμους και σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. 

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι ένωση ή κοινοπραξία, συμφωνείται ότι, για τους σκοπούς 

εκτέλεσης της παρούσας Σύμβασης, το σύνολο των πληρωμών θα καταβάλλεται από την 

Αναθέτουσα Αρχή στο <φυσικό ή νομικό πρόσωπο>, που έχει οριστεί ως ηγέτης (project leader) 

των μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας του Αναδόχου. Με την ως άνω καταβολή, επέρχεται 

εξόφληση έναντι κάθε μέλους της ένωσης ή κοινοπραξίας του Αναδόχου και ουδεμία αξίωση 

δύναται να προβληθεί κατά της Αναθέτουσας Αρχής. 

Άρθρο 27 - Συμβατικό Τίμημα 

Το Συμβατικό Τίμημα για την εκτέλεση του Έργου από τον Ανάδοχο ανέρχεται στο ποσό των 

…………………. (……….. ευρώ), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  
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Το Συμβατικό Τίμημα δεν αναθεωρείται και θα παραμείνει σταθερό και αμετάβλητο καθ' όλη τη 

διάρκεια της Σύμβασης. 

Άρθρο 28- Τρόπος Πληρωμής  

 

Ο συμβατικός τρόπος πληρωμής θα είναι σε τρεις πληρωμές ως κάτωθι: 

1 

Το είκοσι πέντε τοις εκατό 25% της συνολικής αξίας του έργου με την παραλαβή του 

παραδοτέου Π.0 «Αναλυτικό Πρόγραμμα Ενεργειών» και του παραδοτέου Π.7 «Ένα (1) work 

shop προετοιμασίας των ομάδων παρέμβασης» 

2 
Το πενήντα τοις εκατό (50%) της συνολικής αξίας του έργου, με την διεξαγωγή εκατό (100) 

εκδηλώσεων. 

3 

Το υπόλοιπο είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) εντός τριάντα ημερών από την ημερομηνία 

οριστικής παραλαβής με βάσει τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία που 

αναφέρονται στο άρθρο 35 του Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118/07). 

Η πληρωμή της αξίας του προσφερομένου Έργου θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων 

παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε 

άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 

έλεγχο και την πληρωμή. Απαραίτητη προϋπόθεση για την πληρωμή του Αναδόχου αποτελεί η 

καταβολή από την αρχή πιστοποίησης του ΕΣΠΑ στην αναθέτουσα αρχή, των χρηματικών ποσών 

που αντιστοιχούν στην εκάστοτε φάση του όλου Έργου. 

 

Κεφάλαιο 8 - Παράδοση & Παραλαβή 

Άρθρο 30 - Προϋποθέσεις & Διαδικασία Παραλαβής      

Η παραλαβή των Παραδοτέων θα γίνεται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής που 

ορίσθηκε με την υπ' αριθ. …/… απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, εντός των χρονικών 

διαστημάτων που καθορίζονται στο σχετικό άρθρο της παρούσας.  

Η  Αναθέτουσα Αρχή θα συγκροτήσει Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου 

(ΕΠΠΕ) και θα οριστεί Υπεύθυνος του Έργου από πλευράς Αναθέτουσας Αρχής, ο οποίος θα έχει τη 

συνολική εποπτεία της πορείας εργασιών και των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου. Η 

ΑΔΑ: ΒΙΗΓΟΞΓ5-55Σ



 

 

 

 

Με τη 
Συγχρηματοδότηση της 

Ελλάδας  

και  

της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης 

 
 

 

 

 

 

 

Σελίδα 104 από 107  

www.ygeia-pronoia.gr 

 

www.epanad.gov.gr www.espa.gr  

ΕΠΠΕ  θα είναι αρμόδια για όλα τα θέμα διοίκησης και σχέσης με τον Αναδόχο, διασφαλίζοντας 

όπου απαιτείται την επικοινωνία και συνεργασία του τελευταίου με όλους τους εμπλεκόμενους. 

Επίσης θα έχει την ευθύνη της πιστοποίησης ολοκλήρωσης των ενεργειών και παραλαβής των 

παραδοτέων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση εκτέλεσης του υποέργου  και την σύμβαση 

του Αναδόχου για το υποέργο. Η ΕΠΠΕ θα διενεργεί απροειδοποίητους ελέγχους ποιότητας επί του 

συνόλου του Έργου ή μέρους αυτού, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ισχύος της σύμβασης που 

εκτελείται. Τυχόν σχετικές παρατηρήσεις θα γνωστοποιούνται στον Ανάδοχο εντός τριών (3) 

εργάσιμων ημερών από τη διενέργεια του προαναφερόμενου ελέγχου.  Σε περίπτωση διαπίστωσης 

μη συμμορφώσεων με τους όρους της Σύμβασης και τις προδιαγραφές του Έργου, ο Ανάδοχος θα 

υποχρεούται να προβεί σε διορθωτικές ενέργειες. 

Η ΕΠΠΕ θα δύναται να ζητά έκτακτες αναφορές από τον Ανάδοχο με έγκαιρη ειδοποίηση 

τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμων ημερών. 

Κάθε παραδοτέο του έργου θα πρέπει να διαβιβάζεται στην ΕΠΠΕ εντός του προβλεπόμενου 

χρόνου παράδοσης.  

Η ΕΠΠΕ  θα εξετάζει και θα  διαβιβάζει εγγράφως τις παρατηρήσεις της στον Ανάδοχο εντός τριών 

(3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία λήψης τους. Ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφωθεί με 

τις παρατηρήσεις της ΕΠΠΕ επί των παραδοτέων, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από τη λήψης 

των παρατηρήσεων και να υποβάλει ξανά τα παραδοτέα καταλλήλως διορθωμένα και 

συμπληρωμένα. 

Κατά τα λοιπά, ισχύουν όσα αναφέρονται στην Διακήρυξη. 

 

Κεφάλαιο 9 - Αθέτηση & Καταγγελία της Σύμβασης 

Άρθρο 31 - Καταγγελία εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής 

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση, αζημίως για αυτή, σε οποιαδήποτε από 

τις ακόλουθες περιπτώσεις: 

(α) ο Ανάδοχος παραβιάζει τις συμβατικές του υποχρεώσεις,  

(β) ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί 

η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος του, στο 

σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων, 
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(γ) εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου ή των νόμιμων εκπροσώπων αυτού για 

αδίκημα σχετικό με την άσκηση του επαγγέλματός του, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 

60/2007 (άρθρο 43), 

Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την κοινοποίηση 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 προβλέπεται, να τάξει εύλογη 

(κατ’ αυτήν) προθεσμία θεραπείας της παράβασης, οπότε τα αποτελέσματα της καταγγελίας 

επέρχονται αυτόματα με την πάροδο της ταχθείσας προθεσμίας, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή 

γνωστοποιήσει εντός της προθεσμίας αυτής εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι θεωρεί την παράβαση 

θεραπευθείσα. 

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 τη διασφάλιση  προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων, 

(β) να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, όποιο έργο, εργασία ή 

προϊόν (ολοκληρωμένο ή μη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του, καθώς και τα πάσης 

φύσεως υποστηρικτικά έγγραφα και μέσα (μαγνητικά ή μη) και να μεριμνήσει όπως οι 

υπεργολάβοι και συνεργάτες του πράξουν το ίδιο, 

(γ) να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε εξοπλισμό, υλικά ή άλλα αγαθά που αφορούν 

άμεσα ή έμμεσα το Έργο και βρίσκονται στην κατοχή του, εγγυώμενος ότι οι υπεργολάβοι 

και συνεργάτες του θα πράξουν το ίδιο. 

Το συντομότερο δυνατό μετά την καταγγελία της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή βεβαιώνει την 

αξία του εκτελεσθέντος 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 εκκαθάρισης των μεταξύ τους υποχρεώσεων και οι εγγυητικές 

επιστολές καταπίπτουν. 

Σε περίπτωση εκπτώσεως του Αναδόχου, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, κατά την κρίση της, να 

κρατήσει μέρος ή το σύνολο των παραδοτέων, που έχουν ήδη υποβληθεί, καταβάλλοντας το 
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αναλογούν συμβατικό τίμημα και σύμφωνα με το άρθρο 34 του ΠΔ 118/2007. 

Άρθρο 32 - Ανωτέρα Βία 

Ο Ανάδοχος δεν ευθύνεται για αδυναμία εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεών του, αν η 

αδυναμία αυτή είναι απόρροια ανωτέρας βίας, όπως αυτή ορίζεται από το νόμο ως γεγονός 

απρόβλεπτο και αναπότρεπτο που καθιστά απολύτως αδύνατη την εκτέλεση της Σύμβασης. Η 

επικαλούμενη ανωτέρα βία πρέπει να αποδεικνύεται δεόντως και επαρκώς. Ο Ανάδοχος που 

πλήττεται από τα περιστατικά ανωτέρας βίας, υποχρεούται στο διάστημα που αυτά συμβαίνουν 

μέχρι και την αναφορά τους στην Αναθέτουσα Αρχή, να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες 

για να ελαχιστοποιήσει τις επιπτώσεις των γεγονότων ανωτέρας βίας.  

Η απόδειξη περιστατικών που συνιστούν ανωτέρα βία βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο 

οποίος υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες από τη χρονική στιγμή που έλαβαν 

χώρα τα εν λόγω περιστατικά, να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην Αναθέτουσα 

Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Επαναλαμβάνεται ότι εντός του συγκεκριμένου 

διαστήματος ο Ανάδοχος πρέπει να καταβάλει όλες τις δυνατές προσπάθειες ώστε να ξεπεράσει 

μερικώς ή ολικώς την αδυναμία που προκαλείται. Σε περίπτωση που τα περιστατικά δεν 

αναφερθούν μέσα στην ανωτέρω προθεσμία και δεν προσκομισθούν τα απαιτούμενα αποδεικτικά 

στοιχεία, ο Ανάδοχος στερείται του δικαιώματος να επικαλεσθεί την ύπαρξη ανωτέρας βίας. 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί κάθε δικαίωμα για την περαιτέρω διερεύνηση των γεγονότων και την 

έγερση απαίτησης προς τον Ανάδοχο για την παροχή πρόσθετων διευκρινήσεων ή ακόμα και τη 

λήψη πρόσθετων μέτρων αποκατάστασης εφόσον κάτι τέτοιο μπορεί να πραγματοποιηθεί εντός 

των πλαισίων του Έργου και των δυνατοτήτων του Αναδόχου.  

 

Κεφάλαιο 10 - Επίλυση Διαφορών 

Άρθρο 33 - Εφαρμοστέο Δίκαιο – Επίλυση Διαφορών 

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 αυτής, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος θα 

καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής 

πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. 
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Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, αρμόδια 

θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στην Αθήνα. 

Για τα παραπάνω συvτάχτηκε η σύμβαση αυτή, η οποία αφoύ διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, 

υπογράφεται νόμιμα από τους συμβαλλομένους σε τρία (3) πρωτότυπα. 

Ο I    Σ Υ Μ Β Α Λ Λ Ο Μ Ε Ν Ο I 

ΓΙΑ ΤΟΝ 

…<ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ>… 

ΓΙΑ ΤΗΝ 

…<ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΝΑΘΕΤ ΑΡΧΗΣ>… 

 

….….<ιδιότητα>……. 

 

...<Υπογραφή – Σφραγίδα>… 

 

………………<ΟΝΟΜ/ΜΟ>…………… 

 

….….<ιδιότητα>……. 

 

...<Υπογραφή – Σφραγίδα>… 

 

………………<ΟΝΟΜ/ΜΟ>…………… 
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