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1. ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΦΩΝΙΑ-ΠΛΑΙΙΟ   

1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο  

 

Επωνυμία Εκνικό Κζντρο Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και 
Αυτοδιοίκθςθσ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ Ρειραιϊσ 211 

Ρόλθ Ταφροσ, Αττικισ 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 177 78 

Χϊρα Ελλάδα 

Κωδικόσ ΝUTS EL 30 

Τθλζφωνο 21 3130 6200 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail) promitheies@ekdd.gr 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ [………..] 

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο  (URL) https://www.ekdd.gr/ 

 

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

Θ Ανακζτουςα Αρχι τθσ Συμφωνίασ – Ρλαίςιο είναι το Εκνικό Κζντρο Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και 

Αυτοδιοίκθςθσ (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.).  Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. είναι ο εκνικόσ ςτρατθγικόσ φορζασ ανάπτυξθσ του ανκρϊπινου 

δυναμικοφ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ και τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ. Λδρφκθκε το 1983, είναι Νομικό 

Ρρόςωπο Δθμοςίου Δικαίου (Ν.Ρ.Δ.Δ.) και εποπτεφεται από το Υπουργείο Εςωτερικϊν. Θ Ανακζτουςα  

Αρχι αποτελεί Κεντρικι Κυβερνθτικι Αρχι και ανικει ςτθ Γενικι Κυβζρνθςθ (Υποτομζασ Κεντρικισ 

Κυβζρνθςθσ).  

 

Θ αποςτολι του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. είναι:  

▪ θ εκπαίδευςθ ςτελεχϊν τθσ διοίκθςθσ, επιτελικοφ και αναπτυξιακοφ χαρακτιρα 

▪ θ αναβάκμιςθ του δυναμικοφ μζςα από τθ διαρκι εκπαίδευςθ και τθν πιςτοποιθμζνθ επιμόρφωςθ 

▪ ο εκςυγχρονιςμόσ του δθμοςίου και των φορζων του, μζςω τθσ ζρευνασ, τθσ τεκμθρίωςθσ και τθσ 

καινοτομίασ 

▪ θ βελτίωςθ τθσ οργάνωςθσ και τθσ αποδοτικότθτασ των δθμοςίων υπθρεςιϊν 

▪ θ διαμόρφωςθ και θ αποτελεςματικι υλοποίθςθ δθμόςιων πολιτικϊν. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίασ  

α) Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι 
πρόςβαςθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ Ρφλθσ (www.promitheus.gov.gr) του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ. 

β) Κάκε είδουσ επικοινωνία και ανταλλαγι πλθροφοριϊν πραγματοποιείται μζςω του ΕΣΘΔΘΣ 
Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ (εφεξισ ΕΣΘΔΘΣ), το οποίο είναι προςβάςιμο από τθ Διαδικτυακι Ρφλθ 
(www.promitheus.gov.gr) του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ. 

γ) Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από  

τθν προαναφερκείςα Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο (URL): *………..]  

 

1.2 ηνηρεία Γηαδηθαζίαο-Υξεκαηνδόηεζε 

Είδοσ διαδικαςίασ  

https://www.ekdd.gr/
https://www.ekdd.gr/images/gr_%CE%A6%CE%A5%CE%9B%CE%9B%CE%91%CE%94%CE%99%CE%9F_%CE%9A%CE%A5%CE%A1%CE%9F%CE%A5%CE%A3_%CE%9C%CE%95_%CE%A3%CE%97%CE%9C%CE%91_ESPA.pdf
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Ο διαγωνιςμόσ για τθν ανάδειξθ οικονομικϊν φορζων που κα ςυμμετζχουν ςτθ ςυμφωνία-πλαίςιο κα 
διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27 του ν. 4412/16.  

 

Ωρθματοδότθςθ τθσ ςυμφωνίασ-πλαίςιο  

Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςυμφωνίασ-πλαίςιο και των ςυμβάςεων που βαςίηονται ςε αυτι 
(«εκτελεςτικζσ ςυμβάςεισ») είναι το Υπουργείο Εςωτερικϊν, με πόρουσ που προζρχονται από το Εκνικό 
Σχζδιο Ανάκαμψθσ και Ανκεκτικότθτασ «Ελλάδα 2.0» με τθ χρθματοδότθςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ – 
NextGenerationEU.   

Θ χρθματοδότθςθ τθσ παροφςασ ςυμφωνίασ-πλαίςιο, και των εκτελεςτικϊν ςυμβάςεων αυτισ, είναι 
εγγεγραμμζνθ ςτο Ρρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων με αρ. ΣΑΤΑ: 015 –SUB4. Αναβάκμιςθ των 
δεξιοτιτων του ανκρϊπινου δυναμικοφ του Δθμόςιου Τομζα με αρίκ. ενάρικ. Ζργου: 2022ΤΑ01500001 
(ΑΔΑ:40546ΜΤΛΡ-ΝΣΦ).  

Οι παροφςεσ ςυμβάςεισ («εκτελεςτικζσ ςυμβάςεισ») τθσ ςυμφωνίασ-πλαίςιο περιλαμβάνονται ςτο 
Υποζργο 3 του ζργου: «SUB4. Αναβάκμιςθ των δεξιοτιτων του ανκρϊπινου δυναμικοφ του Δθμόςιου 
Τομζα.» θ οποία ζχει ενταχκεί ςτο Ταμείο Ανάκαμψθσ και Ανκεκτικότθτασ ςτο πλαίςιο τθσ Δράςθσ 
«Εκςυγχρονιςμόσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ» με κωδικό ID 16972 με βάςθ τθν Απόφαςθ Ζνταξθσ με αρ. πρωτ. 
47682 ΕΞ2022/ΥΡΟΛΚ 8-4-2022 (ΑΔΑ: Ψ76ΣΘ-ΛΕΡ) και ζχει λάβει κωδικό ΟΡΣ ΤΑ5150174. 

 

1.3 πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζπκθσλίαο-
πιαίζην 

1.3.1 Αληηθείκελν ηεο ζπκθσλίαο-πιαίζην   

Το αντικείμενο του Ζργου τθσ Συμφωνίασ-Ρλαίςιο ςυνίςταται ςτθν παροχι εξειδικευμζνων υπθρεςιϊν      

υποςτιριξθσ προσ το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ωσ προσ τισ ακόλουκεσ τρεισ (3) κατθγορίεσ υπθρεςιϊν: 

 

ΚΥ1 Υπθρεςίεσ οργανωτικισ προετοιμαςίασ υλοποίθςθσ των προγραμμάτων 
κατάρτιςθσ 

ΚΥ2 Υπθρεςίεσ υλοποίθςθσ προγραμμάτων κατάρτιςθσ 

ΚΥ3 Υπθρεςίεσ οριηόντιασ υποςτιριξθσ 

 

Οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ κα πρζπει να καλφπτουν όλεσ τισ περιοχζσ τθσ χϊρασ. 
      

Οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ κατατάςςονται ςε κωδικό του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων ςυμβάςεων (CPV) 
ωσ εξισ: 

● 80520000-5 - Ραροχι υπθρεςιϊν κατάρτιςθσ    

● 80521000-2 - Υπθρεςίεσ προγραμμάτων κατάρτιςθσ 

● 80522000-9 - Σεμινάρια κατάρτιςθσ 

Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. αναμζνεται να ςχεδιάςει, αναπτφξει και πιςτοποιιςει ςτοχευμζνα προγράμματα κατάρτιςθσ 
ςε οριηόντιεσ και κάκετεσ δεξιότθτεσ, για ςτελζχθ του Δθμόςιου Τομζα. Θ κατάρτιςθ κα πραγματοποιθκεί 
με το εκπαιδευτικό υλικό που κα διακζςει το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. Ο ανάδοχοσ/οι ανάδοχοι που κα αναδειχκοφν,  κα 
κλθκοφν να υλοποιιςουν τα προγράμματα κατάρτιςθσ ςε δικζσ τουσ ψθφιακζσ υποδομζσ. Ειδικότερα: 

● Κα αναλάβουν εξ ολοκλιρου τθν οργανωτικι προετοιμαςία για τθν υλοποίθςθ των 
προγραμμάτων κατάρτιςθσ, όπωσ θ επιλογι ειςθγθτϊν, θ ενθμζρωςθ των εκπαιδευομζνων και ο 
προγραμματιςμόσ των εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων. 
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● Κα παρζχουν υπθρεςίεσ υλοποίθςθσ των προγραμμάτων κατάρτιςθσ όπωσ θ κάλυψθ των 
προβλεπόμενων ανκρωποωρϊν εκπαίδευςθσ, θ εφαρμογι των προβλεπόμενων από το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 
τεχνικϊν εκπαίδευςθσ, θ διαδικαςία Ριςτοποίθςθσ των ςυμμετεχόντων. 

● Κα υποςτθρίηουν ςυνολικά εκπαιδευτζσ και εκπαιδευόμενουσ κατά τθ διάρκεια όλων των φάςεων 
των προγραμμάτων κατάρτιςθσ και κα καταχωροφν τα δεδομζνα των εκπαιδευτικϊν 
προγραμμάτων ςτο Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Σφςτθμα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 

 

1.3.2 Αξηζκόο ζπκβαιινκέλσλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ  

Θ ολοκλιρωςθ αυτισ τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ κα οδθγιςει ςτθ ςφναψθ ςυμφωνίασ-πλαίςιο με  
ζωσ 7 οικονομικοφσ φορείσ, εφόςον υπάρχει επαρκισ αρικμόσ οικονομικϊν φορζων που πλθροφν τα 
κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ και υποβάλλουν αποδεκτζσ προςφορζσ. Σε περίπτωςθ ανάδειξθσ μικρότερου 
αρικμοφ οικονομικϊν φορζων, μπορεί να ςυναφκεί ςυμφωνία-πλαίςιο με λιγότερουσ οικονομικοφσ 
φορείσ. 

1.3.3 Τπνδηαίξεζε ζπκθσλίαο-πιαίζην ζε ηκήκαηα  

Θ παροφςα Συμφωνία - Ρλαίςιο δεν υποδιαιρείται ςε τμιματα, λόγω τθσ ςχετικότθτασ, 
ςυμπλθρωματικότθτασ και των αλλθλεξαρτιςεων μεταξφ των ηθτοφμενων υπθρεςιϊν. Ρροςφορζσ 
γίνονται αποδεκτζσ για το ςφνολο των υπθρεςιϊν που περιγράφονται.  

Θ Ανακζτουςα Αρχι, αςκϊντασ τθν εκ του νόμου, διακριτικι ευχζρειά τθσ, αποφάςιςε τθ μθ υποδιαίρεςθ 
τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ, ςε τμιματα, ενϊ ςτο ειδικό Ραράρτθμα Χ παρατίκεται θ ςχετικι αιτιολογία τθσ: 

1.3.4 Δθηηκώκελε αμία ηεο ζπκθσλίαο-πιαίζην  

Θ  εκτιμϊμενθ αξία τθσ Συμφωνίασ - Ρλαίςιο ανζρχεται ςτο ποςό των Επτά Εκατομμυρίων Τριακοςίων 
Τεςςάρων Ωιλιάδων (7.304.000,00 €) ευρϊ.  

Σφμφωνα με τθν περίπτωςθ ιβϋ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 22 του Ν. 2859/2000 (Κϊδικασ ΨΡΑ) ωσ 
ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει με το άρκρο 19 του Ν. 4346/2015 (ΨΕΚ Α’ 152/20.11.2015), θ παροχι 
υπθρεςιϊν κατάρτιςθσ απαλλάςςεται από το ΨΡΑ. 

Ο προχπολογιςμόσ αφορά το ςφνολο των υπθρεςιϊν που μποροφν να ανατεκοφν μζςω τθσ Συμφωνίασ - 
Ρλαίςιο.    

Θ εκτιμϊμενθ αξία είναι ενδεικτικι, μθ δεςμευτικι ωσ προσ τθν εξάντλθςι τθσ και προζκυψε από το 
«costing fiche» του ζργου για τθν ζνταξθ του ςτο Τ.Α.Α. όπωσ αποτυπϊνεται ςτο μζροσ Β του 
Ραραρτιματοσ Λ τθσ παροφςασ.  

Οι επιμζρουσ ςυμβάςεισ που κα κλθκοφν να υπογράψουν οι οικονομικοί φορείσ ςτο πλαίςιο τθσ 
Συμφωνίασ - Ρλαίςιο με τθν Ανακζτουςα Αρχι («Εκτελεςτικζσ Συμβάςεισ») ανατίκενται, ςφμφωνα με τουσ 
όρουσ τθσ Συμφωνίασ - Ρλαίςιο.  

Θ αξία των εκτελεςτικϊν ςυμβάςεων κα ορίηεται ρθτϊσ,  ςτθν  ανάκεςθ εκτελεςτικισ ςφμβαςθσ από τουσ 
οικονομικοφσ φορείσ που κα ζχουν υπογράψει τθ Συμφωνία - Ρλαίςιο. 

1.3.5 Γηάξθεηα ζπκθσλίαο-πιαίζην  

Θ διάρκεια τθσ ςυμφωνίασ – πλαίςιο ορίηεται ςε 32 μινεσ από τθν θμερομθνία υπογραφι αυτισ και το 
αργότερο μζχρι τθν 30θ Νοεμβρίου 2025, με δυνατότθτα παράταςθσ για ζνα επιπλζον  ζτοσ  χωρίσ τθν 
αφξθςθ  του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου ςε περίπτωςθ που παρατακεί το χρονικό όριο 
επιλεξιμότθτασ προσ χρθματοδότθςθ των δαπανϊν του ζργου. 

Οι εκτελεςτικζσ ςυμβάςεισ μποροφν να ςυνάπτονται ζωσ και τθ ςυμπλιρωςθ του χρόνου διάρκειασ τθσ 
ςυμφωνίασ-πλαίςιο. Θ διάρκεια των εκτελεςτικϊν ςυμβάςεων μπορεί να υπερβαίνει το χρόνο λιξθσ τθσ 
ςυμφωνίασ-πλαίςιο.  
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1.3.6 Κριτιριο Ανάκεςθσ 

Θ ςυμφωνία-πλαίςιο κα ανατεκεί με το κριτιριο κριτιριο τθν πλζον ςυμφζρουςα προςφορά 
αποκλειςτικά και μόνο βάςει ποιοτικϊν κριτθρίων (ςτακερι τιμι), Ν. 4412/2016, Άρκρο 86, 
Ραράγραφοσ 7, όπωσ αναλυτικά αναφζρεται ςτο άρκρο 2.3 τθσ παροφςασ. 

1.4 Θεςμικό πλαίςιο  

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςυμφωνίασ-πλαίςιο και των ςυμβάςεων που βαςίηονται ςε αυτιν 
(“εκτελεςτικζσ ςυμβάςεισ”) διζπονται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ αυτισ 
εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ: 

1. Ο Ν. 4412/2016 «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/Αϋ/08.08.2016), όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει. 

2. Ο Ν. 4782/2021 «Εκςυγχρονιςμόσ, απλοποίθςθ και αναμόρφωςθ του ρυκμιςτικοφ πλαιςίου των 
δθμοςίων ςυμβάςεων, ειδικότερεσ ρυκμίςεισ προμθκειϊν ςτουσ τομείσ τθσ άμυνασ και τθσ αςφάλειασ 
και άλλεσ διατάξεισ για τθν ανάπτυξθ, τισ υποδομζσ και τθν υγεία» (ΦΕΚ Αϋ36). 

3. Ο Ν. 4912/2022 «Ενιαία Αρχι Δθμοςίων Συμβάςεων και άλλεσ διατάξεισ του Υπουργείου 
Δικαιοςφνθσ» (ΦΕΚ 59/Αϋ/17-03-2022). 

4. Ο Ν. 4727/2020 "Ψθφιακι Διακυβζρνθςθ (Ενςωμάτωςθ ςτθν Ελλθνικι Νομοκεςία τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 
2016/2102 και τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2019/1024) - Θλεκτρονικζσ Επικοινωνίεσ (Ενςωμάτωςθ ςτο Ελλθνικό 
Δίκαιο τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2018/1972) και άλλεσ διατάξεισ". 

5. Ο Ν. 3310/2005 «Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν αποτροπι καταςτρατθγιςεων 
κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων» (ΦΕΚ 30/Αϋ/14.02.2005), του π.δ/τοσ 82/1996 (Α’ 
66) «Ονομαςτικοποίθςθ  μετοχϊν Ελλθνικϊν Ανωνφμων Εταιρειϊν που μετζχουν ςτισ διαδικαςίεσ 
ανάλθψθσ ζργων ι προμθκειϊν του Δθμοςίου ι των νομικϊν προςϊπων του ευρφτερου δθμόςιου 
τομζα» τθσ κοινισ απόφαςθσ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) 
ςχετικά με τα «Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των μθτρϊων του ν.3310/2005, όπωσ τροποποιικθκε με 
το ν.3414/2005», κακϊσ και των υπουργικϊν αποφάςεων, οι οποίεσ εκδίδονται, κατ’ εξουςιοδότθςθ  
του άρκρου 65 του ν. 4172/2013 (Α’167) για τον κακοριςμό: α) των μθ «ςυνεργάςιμων φορολογικά» 
κρατϊν και β) των κρατϊν με «προνομιακό φορολογικό κακεςτϊσ». 

6. Ο Ν. 4013/2011 «Σφςταςθ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και Κεντρικοφ 
Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων - Αντικατάςταςθ του ζκτου κεφαλαίου του ν. 
3588/2007 (πτωχευτικόσ κϊδικασ) - Ρροπτωχευτικι διαδικαςία εξυγίανςθσ και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 
204/Αϋ/15.09.2011). 

7. Ο Ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µεταςχθµατιςµοί και εναρµόνιςθ του νοµοκετικοφ πλαιςίου µε τισ 
διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υµβουλίου τθσ 16θσ 
Απριλίου 2014 για τθν ζκδοςθ θλεκτρονικϊν τιµολογίων ςτο πλαίςιο δθµόςιων ςυµβάςεων και λοιπζσ 
διατάξεισ». 

8. Ο N. 4250/2014 «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ Νομικϊν Ρροςϊπων και 
Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα – Τροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ 161) και λοιπζσ 
ρυκμίςεισ» (ΦΕΚ 74/Αϋ/26.03.2014) και ειδικότερα το άρκρο 1 «Κατάργθςθ τθσ υποχρζωςθσ 
επικυρϊςεων αντιγράφων εγγράφων».  

9. Ο N. 2690/1999 «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 
45/Αϋ/09.03.1999) και ειδικότερα το άρκρο 7 «Αμερολθψία των διοικθτικϊν οργάνων» και, όςον 
αφορά ςτα ςυλλογικά όργανα τθσ διοίκθςθσ, τα άρκρα 13 «Συγκρότθςθ», 14 «Σφνκεςθ - 
Συνεδριάςεισ - Λειτουργία» και 15 «Αποφάςεισ».  

10. Ο Ν. 4152/2013 «Επείγοντα μζτρα εφαρμογισ των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» 
(ΦΕΚ 107/Αϋ/09.05.2013) και ειδικότερα οι διατάξεισ τθσ Ραραγράφου Ηϋ «Ρροςαρμογι τθσ ελλθνικισ 
νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ 16θσ Φεβρουαρίου 2011 για τθν καταπολζμθςθ των 
κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ». 

11. Ο Ν. 4172/2013 «Φορολογία ειςοδιματοσ, επείγοντα μζτρα εφαρμογισ του ν. 4046/2012, του ν. 
4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 167/Αϋ/23.07.2013) και ειδικότερα το 
άρκρο 64 «Συντελεςτζσ παρακράτθςθσ φόρου».  

12. Ο Ν. 2859/2000 «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ» (ΦΕΚ 34/Αϋ/2000). 
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13. Ο Ν. 3419/2005 (Αϋ297) «Γενικό εμπορικό Μθτρϊο (Γ.Ε.ΜΘ.) και εκςυγχρονιςμόσ τθσ 
Επιμελθτθριακισ Νομοκεςίασ». 

14. Ο Ν. 4270/2014 «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ οδθγίασ 
2011/85/ΕΕ) - δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 143/Αϋ/28.06.2014). 

15. Ο Ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχι Ρροςταςίασ Δεδομζνων Ρροςωπικοφ Χαρακτιρα, μζτρα εφαρμογισ 
του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 
2016 για τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ δεδομζνων προςωπικοφ 
χαρακτιρα και ενςωμάτωςθ ςτθν εκνικι νομοκεςία τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκοφ 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 2016 και άλλεσ διατάξεισ». 

16. Ο Ν. 4635/2019 (Αϋ167) « Επενδφω ςτθν Ελλάδα και άλλεσ διατάξεισ» και ιδίωσ  των άρκρων 85 επ. 

17. Ο Ν. 4738/2020 για τθν φκμιςθ οφειλϊν-παροχι 2θσ ευκαιρίασ, Αφερεγγυότθτα, κ.λπ., Κεφάλαιο Ε’ 
Διατάξεισ για τθν αποτελεςματικι αξιοποίθςθ των πόρων του Ευρωπαϊκοφ Μθχανιςμοφ Ανάκαμψθσ 
«Next Generation EU» και του ενταςςόμενου ς’αυτόν Ταμείου Ανάκαμψθσ και Στακερότθτασ. 

18. Ο N. 4822/2021 για τθν Κφρωςθ τθσ Σφμβαςθσ Χρθματοδότθςθσ μεταξφ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ 
και τθσ Ελλθνικισ Δθμοκρατίασ, τθσ Δανειακισ Σφμβαςθσ μεταξφ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ και τθσ 
Ελλθνικισ Δθμοκρατίασ και των Ραραρτθμάτων τουσ και άλλεσ διατάξεισ για το Ταμείο Ανάκαμψθσ και 
Ανκεκτικότθτασ. 

19. Ο Ν. 4820/2021 «Οργανικόσ Νόμοσ του Ελεγκτικοφ Συνεδρίου και άλλεσ ρυκμίςεισ, Κεφάλαιο Β’ για 
τον ζλεγχο Μθχανιςμοφ Ανάκαμψθσ και Ανκεκτικότθτασ και άλλεσ επείγουςεσ ρυκμίςεισ του 
Υπουργείου Οικονομικϊν. 

20. O N. 4700/2020 (Α’ 127) Ενιαίο κείμενο Δικονομίασ για το Ελεγκτικό Συνζδριο, ολοκλθρωμζνο 
νομοκετικό πλαίςιο για τον προςυμβατικό ζλεγχο, τροποποιιςεισ ςτον Κϊδικα Νόμων για το 
Ελεγκτικό Συνζδριο, διατάξεισ για τθν αποτελεςματικι απονομι τθσ δικαιοςφνθσ και άλλεσ διατάξεισ. 

21. Ο Ν. 4763/2020 «Εκνικό Σφςτθμα Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ, Κατάρτιςθσ και Διά Βίου Μάκθςθσ, 
ενςωμάτωςθ ςτθν ελλθνικι νομοκεςία τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2018/958 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου τθσ 28θσ Λουνίου 2018 ςχετικά με τον ζλεγχο αναλογικότθτασ πριν από τθ κζςπιςθ 
νζασ νομοκετικισ κατοχφρωςθσ των επαγγελμάτων (EE L 173), κφρωςθ τθσ Συμφωνίασ μεταξφ τθσ 
Κυβζρνθςθσ τθσ Ελλθνικισ Δθμοκρατίασ και τθσ Κυβζρνθςθσ τθσ Ομοςπονδιακισ Δθμοκρατίασ τθσ 
Γερμανίασ για το Ελλθνογερμανικό Μδρυμα Νεολαίασ και άλλεσ διατάξεισ.» (ΦΕΚ Α' 254/21.12.2020). 

22. O N. 4940/2022 «Σφςτθμα ςτοχοκεςίασ, αξιολόγθςθσ και ανταμοιβισ για τθν ενίςχυςθ τθσ 
αποτελεςματικότθτασ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ, ρυκμίςεισ για το ανκρϊπινο δυναμικό του δθμοςίου 
τομζα και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Α’112/14-6-2022). 

23. Ο Ν. 4957/2022 «Νζοι Ορίηοντεσ ςτα Ανϊτατα Εκπαιδευτικά Λδρφματα: Ενίςχυςθ τθσ ποιότθτασ, τθσ 
λειτουργικότθτασ και τθσ ςφνδεςθσ των Α.Ε.Λ. με τθν κοινωνία και λοιπζσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Α' 
141/21.7.2022). 

24. Το Ν.Δ. 496/1974 «Ρερί Λογιςτικοφ των Νομικϊν Ρροςϊπων Δθμοςίου Δικαίου» (ΦΕΚ 
204/Αϋ/19.07.1974). 

25. Το Ρ.Δ. 57/2007 «Κωδικοποίθςθ ςε ενιαίο κείμενο των διατάξεων τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ, που 
διζπουν το Εκνικό Κζντρο Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)» (ΦΕΚ 
59/Αϋ/14.03.2007). 

26. Το Ρ.Δ. 38/2017 «Κανονιςμόσ Λειτουργίασ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν» (ΦΕΚ  

63/Αϋ/04.05.2017). 

27. Το Ρ.Δ. 39/2017 «Κανονιςμόσ εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν ενϊπιον τθσ Αρχισ Εξζταςθσ 

Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν» (ΦΕΚ 64/Αϋ/04.05.2017).  

28. Το Ρ.Δ. 80/2016 «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ» (ΦΕΚ 145/Αϋ/05.08.2016). 
29. Το Ρ.Δ. 28/2015 «Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και ςτοιχεία» 

(ΦΕΚ 34/Αϋ/23.03.2015).  
30. Θ αρικμ. 76928/2021 Κοινι Υπουργικι απόφαςθ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων και 

Επικρατείασ με κζμα «φκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του  Κεντρικοφ 
Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ)» (ΦΕΚ 3075/Βϋ13.7.2021). 

31. Θ υπϋ αρικμ. 64233/08.06.2021 (Βϋ2453/09.06.2021) Κοινι Απόφαςθ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και 
Επενδφςεων  και Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ με κζμα «υκμίςεισ τεχνικϊν ηθτθμάτων που αφοροφν 
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τθν ανάκεςθ των Δθμοςίων Συμβάςεων Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν με χριςθ των επιμζρουσ 
εργαλείων και διαδικαςιϊν του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ)». 

32. Θ αρικμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Θλεκτρονικι Τιμολόγθςθ ςτο πλαίςιο των 
Δθμόςιων Συμβάςεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Αϋ44). 

33. Θ αρικμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Κακοριςμόσ Εκνικοφ Μορφότυπου θλεκτρονικοφ 
τιμολογίου ςτο πλαίςιο των Δθμοςίων Συμβάςεων». 

34.  Θ υπ’ αρ. 119126 ΕΞ 2021/28.9.2021 (ΦΕΚ Β' 4498/29.09.2021) Απόφαςθ του Αναπλθρωτι Υπουργοφ 
Οικονομικϊν με κζμα Σφςτθμα διαχείριςθσ και ελζγχου των Δράςεων και των Ζργων του Ταμείου 
Ανάκαμψθσ και Ανκεκτικότθτασ, ωσ ιςχφει. 

35. Θ υπ’ αρικ. Αρικμ. 52415 ΕΞ 2022 απόφαςθ του Αναπλθρωτι Υπουργοφ Οικονομικϊν «Τροποποίθςθ 
τθσ υπό ςτοιχεία 119126 ΕΞ 2021/28.09.2021 απόφαςθσ του Αναπλθρωτι Υπουργοφ Οικονομικϊν 
περί κακοριςμοφ Συςτιματοσ διαχείριςθσ και ελζγχου των Δράςεων και των Ζργων του Ταμείου 
Ανάκαμψθσ και Ανκεκτικότθτασ» (Β’ 1927).Ανάκαμψθσ και Ανκεκτικότθτασ, ωσ ιςχφει. 

36. Θ υπϋ αρικμ. 134453/23.12.2015 (ΦΕΚ 2857/Β’/28.12.2015) Κ.Υ.Α. «υκμίςεισ για τισ πλθρωμζσ 
δαπανϊν του Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων Ρ.Δ.Ε. (Τροποποίθςθ και αντικατάςταςθ τθσ ΚΥΑ 
46274/26.09.2014 (Β’ 2573  )», όπωσ ιςχφει. 

37. Θ υπ. αρικμ. 141267/Κ6 (ΦΕΚ 5159/5-11-2021, Τεφχοσ Β) απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα 
Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ, Κατάρτιςθσ Διά Βίου Μάκθςθσ και Νεολαίασ του Υπουργείου Ραιδείασ 
και Κρθςκευμάτων. 

38. Θ υπϋ αρ.  ΔΛΡΑΑΔ/Ε.Κ.Δ.Δ.Α./Φ.4/οικ. 9403 (ΦΕΚ 1657/Βϋ/2020) ΥΑ «Κακοριςμόσ Συςτιματοσ 
Ριςτοποίθςθσ τθσ Επιμόρφωςθσ», όπωσ εκάςτοτε ιςχφει. 

39. Θ υπ’ αρικμ. πρωτ. ΥΡΟΛΚ 47682/08-4-2022 (ΑΔΑ: Ψ76ΣΘ-ΛΕΡ) Απόφαςθ του Αναπλθρωτι Υπουργοφ 
Οικονομικϊν για τθν ζνταξθ του Ζργου με τίτλο «SUB4. Αναβάκμιςθ των δεξιοτιτων του ανκρϊπινου 
δυναμικοφ του Δθμόςιου Τομζα» (Κωδικόσ ΟΡΣ ΤΑ 5150174) ςτο Ταμείο Ανάκαμψθσ και 
Ανκεκτικότθτασ, μετά του ςυνθμμζνου ςε αυτι Τεχνικοφ Δελτίου Ζργου.   

40. Θ υπϋ αρικμ. πρωτ. 39944/14-4-2022 (ΑΔΑ: 40546ΜΤΛ-ΝΣΦ) Απόφαςθσ του Υφυπουργοφ 
Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων για τθν ζνταξθ ςτο Ρρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων (ΡΔΕ) 2022, ςτθ 
ΣΑTA 015 ςτθν οποία ζχει ενταχκεί το ανωτζρω ζργο με κωδικό ΟΡΣ 5150174 και ενάρικμο κωδικό 
πράξθσ 2022ΤΑ01500001 όπωσ περιγράφεται ςτον "πίνακα" τθσ απόφαςθσ αυτισ. 

41. Θ με αρ. πρωτ. ……./…. απόφαςθ ζγκριςθσ δζςμευςθσ προχπολογιςμοφ ποςοφ …… €, ςε βάροσ του 
ενάρικμου ζργου … τθσ ΣΑΕ ….του ΡΔΕ …… και διάκεςθ ιςόποςθσ πίςτωςθσ για τθ δθμοπράτθςθ του 
ζργου με τίτλο «Συμφωνία - Ρλαίςιο για τθν παροχι ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν για τθν ωρίμανςθ 
και υλοποίθςθ ζργων των φορζων υλοποίθςθσ του Υπουργείου ………….. όςον αφορά ςε δράςεισ του 
Εκνικοφ Σχεδίου Ανάκαμψθσ και Ανκεκτικότθτασ». 

42. Θ ΔΛΔΚ/Φ.Ε.Κ.Δ.Δ.Α./οικ.10852/2.6.2021 (ΦΕΚ 436/2021/Υ.Ο.Δ.Δ.) απόφαςθ του Υπουργοφ 
Εςωτερικϊν με κζμα «Διοριςμόσ Ρροζδρου, Αντιπροζδρου και Μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου 
του Εκνικοφ Κζντρου Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ, όπωσ τροποποιικθκε με τθν  αρικμ. 
ΔΛΔΚ/Φ.Ε.Κ.Δ.Δ.Α./οικ.16953 (ΦΕΚ 723/2021/Υ.Ο.Δ.Δ.) και τθν με αρικμ. 
ΔΛΔΚ/Φ.Ε.Κ.Δ.Δ.Α./οικ.18135/22-09-2021 απόφαςθ του Υπουργοφ Εςωτερικϊν (ΦΕΚ 
804/Υ.Ο.Δ.Δ./25.09.2021). 

43. Θ υπϋαρικμ. 4583/29.7.2020 απόφαςθ του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. «Κανονιςμόσ Διαχείριςθσ Μθτρϊου 
Κυρίου Διδακτικοφ Ρροςωπικοφ (ΚΔΡ) του Εκνικοφ Κζντρου Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ» 
(ΦΕΚ 3373/Βϋ/12.8.2020), όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει. 

44. Τθν Κοινι Απόφαςθ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων – Ραιδείασ και Κρθςκευμάτων – 
Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Υποκζςεων με αρ. 82759/29-8-2022 με κζμα «Σφςτθμα Σχεδιαςμοφ και 
Διαχείριςθσ τθσ υλοποίθςθσ ςυγχρθματοδοτοφμενων / επιδοτοφμενων προγραμμάτων μθ τυπικισ 
μάκθςθσ, Συνεχιηόμενθσ Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ (Σ.Ε.Κ.), και Γενικισ Εκπαίδευςθσ ενθλίκων 
(Γ.Ε.Ε.)» (ΦΕΚ B’4581/30-8-2022). 

45. Θ αρικ. …./……..2022 απόφαςθ του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. περί ζγκριςθσ τθσ διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ 
για τθ για τθ ςφναψθ Συμφωνίασ-Ρλαίςιο για το ζργο: «Υπθρεςίεσ υλοποίθςθσ προγραμμάτων 
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κατάρτιςθσ, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων, ενδυνάμωςθσ από ………………» του τεφχουσ Διακιρυξθσ και των 
Ραραρτθμάτων τθσ. 

46. Θ ΝΣΚ ΓΝΜΔ 3/2018 περί τθσ μθ υποχρζωςθσ δθμοςίευςθσ περίλθψθσ τθσ διακιρυξθσ ςτον 
περιφερειακό και τοπικό τφπο κατϋ εφαρμογι των διατάξεων του Ν. 3548/2007 (68 Αϋ), προκειμζνου 
για διαδικαςία ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ προμικειασ αγακϊν (ι παροχισ γενικϊν υπθρεςιϊν) 
που διενεργείται από κεντρικι υπθρεςία, ςε ςυνδυαςμό με τον πίνακα «Υποχρεϊςεισ δθμοςιεφςεων 
ςτον εκνικό τφπο κατά τον Ν. 4412/2016», που ζχει αναρτθκεί ςτον ιςτότοπο τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. 
(www.eaadhsy.gr).  

47. Θ με αρικμ. πρωτ. ……../…………. ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ ΕΥΣ ΤΑΑ επί του ςχεδίου διακιρυξθσ.  

48. Οι ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ (πλθν αυτϊν που ιδθ 
προαναφζρκθκαν), κακϊσ και οι λοιπζσ διατάξεισ που αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα 
οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ, κακϊσ και το ςφνολο των νομοκετικϊν και 
κανονιςτικϊν διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ δικαίου, 
κακϊσ και των διατάξεων για τθν λειτουργία των Κζντρων Δια  βίου Μάκθςθσ και των ΚΕ.ΔΛ.ΒΘ.Μ. που 
διζπουν τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςυμφωνίασ - πλαίςιο, ζςτω και αν δεν αναφζρονται 
ρθτά παραπάνω. 

 

1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ  

Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ ..../....../........και ϊρα .......... 

Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ.), μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ωσ άνω ςυςτιματοσ, 
τθν ….., θμζρα … και ϊρα ….. 

1.6 Δθμοςιότθτα 

Α. Δθμοςίευςθ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ  

Ρροκιρυξθ ςφμβαςθσ τθσ παροφςασ ςυμφωνίασ-πλαίςιο απεςτάλθ με θλεκτρονικά μζςα για δθμοςίευςθ 
ςτισ ……/………/……... ςτθν Υπθρεςία Εκδόςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 

Β. Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο  

Θ προκιρυξθ και το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό 
Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ). 

Θ προκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ) αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο 

https://et.diavgeia.gov.gr (ΡΟΓΑΜΜΑ  ΔΛΑΥΓΕΛΑ). 

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ και όλα τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ καταχωρικθκαν ςτθν 

ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, θ οποία ζλαβε Συςτθμικό 

Αφξοντα Αρικμό και αναρτικθκαν ςτθν διαδικτυακι πφλθ του ΟΡΣ  Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. 

http://www.eprocurement.gov.gr/, κακϊσ και ςτθ διαδικτυακι πφλθ του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. https://www.ekdd.gr/. 

 

1.7 Αξρέο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο  

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 

α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςυμφωνίασ-πλαίςιο και των 
εκτελεςτικϊν ςυμβάςεων, εφόςον επιλεγοφν,  τισ υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ 
περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ 
Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και 
εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ 

http://www.eaadhsy.gr/
https://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.eprocurement.gov.gr/


 

13 

 

τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν 
εκτζλεςθ των δθμοςίων ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ 
των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 

β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋόλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 
ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςυμφωνίασ-πλαίςιο και των εκτελεςτικϊν ςυμβάςεων, 
εφόςον επιλεγοφν. 

γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που 
ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΩΗΣ 

2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο 

2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο 

Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ είναι τα ακόλουκα:  

1. θ με αρ. ………. Ρροκιρυξθ τθσ Σφμβαςθσ (ΑΔΑΜ…….), με τθν ζνδειξθ ότι αφορά ςυμφωνία-
πλαίςιο, όπωσ αυτι δθμοςιεφεται ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

2. το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ *Ε.Ε.Ε.Σ.] 

3. θ παροφςα Διακιρυξθ και τα Ραραρτιματά τθσ που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ 

4. οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ 
ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά 

 

2.1.2 Δπηθνηλσλία - Πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ύκβαζεο 

Πλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςυμφωνίασ-πλαίςιο 
και των εκτελεςτικϊν ςυμβάςεων αυτισ, κακϊσ και όλεσ οι ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, ιδίωσ θ 
θλεκτρονικι υποβολι, εκτελοφνται με τθ χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν 
Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ), θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ Ρφλθσ 
(www.promitheus.gov.gr). 

 

2.1.3 Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ 

Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά,  το αργότερο  δζκα (10) . θμζρεσ 
πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν δθλαδι ζωσ…… και απαντϊνται αντίςτοιχα, ςτο 
πλαίςιο τθσ παροφςασ, ςτθ ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτθν 
πλατφόρμα του ΕΣΘΔΘΣ, θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ Ρφλθσ 
www.promitheus.gov.gr).Αιτιματα παροχισ ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων 
υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ ςτο ςφςτθμα οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι από εκείνουσ που 
διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ ζχουν χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικόσ πρόςβαςθσ) και 
απαραίτθτα το θλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτθμάτων είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο. 
Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που είτε υποβάλλονται με άλλο τρόπο, είτε το θλεκτρονικό αρχείο που 
τα ςυνοδεφει δεν είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο, δεν εξετάηονται.  

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι 
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν 
για τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ:  

α) όταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα 
ζγκαιρα, δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο ζξι (6) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για τθν 
παραλαβι των προςφορϊν,  

β) όταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ.  

Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν ι των αλλαγϊν. 

Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία 
κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν. 

Τροποποίθςθ των όρων τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ (πχ αλλαγι/μετάκεςθ τθσ καταλθκτικισ 
θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν κακϊσ και ςθμαντικζσ αλλαγζσ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ, 
ςφμφωνα με τθν προθγοφμενθ παράγραφο) δθμοςιεφεται ςτθν ΕΕΕΕ (με το τυποποιθμζνο ζντυπο 
«Διορκωτικό») και ςτο ΚΘΜΔΘΣ. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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2.1.4 Γιώζζα 

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Τυχόν προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Οι προςφορζσ, τα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςε αυτζσ, κακϊσ και τα αποδεικτικά ζγγραφα ςχετικά με 
τθ μθ φπαρξθ λόγου αποκλειςμοφ και τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ ςυντάςςονται ςτθν 
ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ, 
είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ κείμενεσ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ, είτε από πρόςωπο κατά 
νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και 
δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 
(Α'188). 

Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα, εταιρικά ι μθ, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, 
δθλαδι ζντυπα με αμιγϊσ τεχνικά χαρακτθριςτικά, όπωσ αρικμοφσ, αποδόςεισ ςε διεκνείσ μονάδεσ, 
μακθματικοφσ τφπουσ και ςχζδια, που είναι δυνατόν να διαβαςτοφν ςε κάκε γλϊςςα και δεν είναι 
απαραίτθτθ θ μετάφραςθ τουσ,  μποροφν να υποβάλλονται ςε άλλθ γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται από 
μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι. 

Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα 
γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

 

2.1.5 Δγγπήζεηο 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ, οι οποίεσ προβλζπονται, ςτισ παραγράφουσ 4.1.1 και 4.1.2 ςτθν παροφςα 
Διακιρυξθ, εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα ι χρθματοδοτικά ιδρφματα ι αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ 
κατά τθν ζννοια των περιπτϊςεων β’ και γ’ τθσ παρ. 1 του άρκρου 14 του ν. 4364/2016 (Α’ 13), που 
λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-
μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να 
εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με 
παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο 
παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που 
λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ 
οικονομικό φορζα. 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ 
εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β) 
τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το 
ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ 
φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω 
για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ),  η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο 
δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ 
κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα 
ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, κ) τθν 
θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ 
εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι 
ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ 
εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.  

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ ςυντάςςονται ςφμφωνα με τα υποδείγματα του Ραραρτιματοσ VIII – 
Υποδείγματα Εγγυθτικισ Επιςτολισ. 
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Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει 
τθν εγκυρότθτά τουσ. 

 

2.1.6 Πξνζηαζία Πξνζσπηθώλ Γεδνκέλσλ 

Θ Ανακζτουςα Αρχι ενθμερϊνει το φυςικό πρόςωπο που υπογράφει τθν προςφορά ωσ Ρροςφζρων ι ωσ 
Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ Ρροςφζροντοσ, ότι θ ίδια ι και τρίτοι, κατ’ εντολι και για λογαριαςμό τθσ, κα 
επεξεργάηονται προςωπικά δεδομζνα που περιζχονται ςτουσ φακζλουσ τθσ προςφοράσ και τα 
αποδεικτικά μζςα τα οποία υποβάλλονται ςε αυτιν, ςτο πλαίςιο του παρόντοσ Διαγωνιςμοφ, για το ςκοπό 
τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν και τθσ ενθμζρωςθσ ζτερων ςυμμετεχόντων ςε αυτόν, λαμβάνοντασ 
κάκε εφλογο μζτρο για τθ διαςφάλιςθ του απόρρθτου και τθσ αςφάλειασ τθσ επεξεργαςίασ των 
δεδομζνων και τθσ προςταςίασ τουσ από κάκε μορφισ ακζμιτθ επεξεργαςία, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 
τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ περί προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων, κατά τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα 
ςτθν ενθμζρωςθ που επιςυνάπτεται  ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ VI τθσ  παροφςασ.  

 

2.2 Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο 

2.2.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο  

1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςυμφωνίασ-πλαίςιο ζχουν φυςικά ι 
νομικά πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι 
εγκατεςτθμζνα ςε: 

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια 
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με 
τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και  

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει 
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

Στο βακμό που καλφπτονται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5, 6 και 7 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του 
ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ Λ τθσ ΣΔΣ, κακϊσ και τισ λοιπζσ διεκνείσ ςυμφωνίεσ από τισ οποίεσ 
δεςμεφεται θ Ζνωςθ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ 
οικονομικοφσ φορείσ των χωρϊν που ζχουν υπογράψει τισ εν λόγω ςυμφωνίεσ μεταχείριςθ εξίςου ευνοϊκι 
με αυτιν που επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ οικονομικοφσ φορείσ τθσ 
Ζνωςθσ. 

2. Οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει είτε μεμονωμζνα είτε ωσ μζλοσ ζνωςθσ. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν 
φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβλθκοφν 
ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να απαιτιςει από 
τισ ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι, εφόςον τουσ ανατεκεί θ 
ςφμβαςθ. 

2.2.1.1. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ 
ευκφνονται ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον για τθν εκπλιρωςθ όλων των 
απορρεουςϊν, από τα ζγγραφα τθσ, Συμφωνίασ - Ρλαίςιο, υποχρεϊςεϊν τουσ. Τυχόν υφιςτάμενεσ μεταξφ 
τουσ ςυμφωνίεσ, περί κατανομισ των ευκυνϊν τουσ, ζχουν ιςχφ μόνον ςτισ εςωτερικζσ τουσ ςχζςεισ και ςε 
καμία περίπτωςθ δεν δφνανται να προβλθκοφν ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ ωσ λόγοσ απαλλαγισ του 
ενόσ μζλουσ από τισ ευκφνεσ και τισ υποχρεϊςεισ του άλλου ι των άλλων μελϊν για τθν ολοκλιρωςθ τθσ 
Συμφωνίασ - Ρλαίςιο.   

2.2.1.2. Σε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ είναι ζνωςθ και κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ τθσ Συμφωνίασ - 
Ρλαίςιο, οποιαδιποτε από τα μζλθ τθσ, εξαιτίασ ανικανότθτασ για οποιοδιποτε λόγο ι λόγω ανωτζρασ 
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βίασ, δεν μπορεί να ανταποκρικεί ςτισ υποχρεϊςεισ του, τα υπόλοιπα μζλθ ςυνεχίηουν να ζχουν τθν 
ευκφνθ ολοκλιρωςθσ τθσ Συμφωνίασ - Ρλαίςιο με τουσ ίδιουσ όρουσ. Θ κρίςθ για τθ δυνατότθτα 
εκπλιρωςθσ ι μθ των όρων τθσ Συμφωνίασ - Ρλαίςιο εναπόκειται ςτθ διακριτικι ευχζρεια τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ. Σε αρνθτικι περίπτωςθ, θ Ανακζτουςα Αρχι δφναται να καταγγείλει τθ Συμφωνία - 
Ρλαίςιο.   

2.2.2 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο  

Για τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςυμφωνίασ-πλαίςιο  δεν απαιτείται θ κατάκεςθ 
εγγφθςθσ ςυμμετοχισ από τουσ προςφζροντεσ1. 

 2.2.3 Λόγνη απνθιεηζκνύ 

Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςυμφωνίασ-πλαίςιο (διαγωνιςμό) 
οικονομικόσ φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι 
νομικό πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι 
περιςςότεροι από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ: 

2.2.3.1. Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζνα από τα ακόλουκα 
εγκλιματα:  

α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου 
εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42), και τα εγκλιματα του άρκρου 187 του Ροινικοφ Κϊδικα 
(εγκλθματικι οργάνωςθ),  

β) ενεργθτικι δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ 
δωροδοκίασ ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ 
Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παρ.  1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου τθσ 22ασ Λουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 
192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτο εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ φορζα, και τα 
εγκλιματα των άρκρων 159Α (δωροδοκία πολιτικϊν προςϊπων), 236 (δωροδοκία υπαλλιλου), 237 παρ. 
2-4 (δωροδοκία δικαςτικϊν λειτουργϊν), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροισ – μεςάηοντεσ), 396 παρ. 2 
(δωροδοκία ςτον ιδιωτικό τομζα) του Ροινικοφ Κϊδικα, 

γ) απάτθ εισ βάροσ των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ζνωςθσ, κατά τθν ζννοια των άρκρων 3 και 4 τθσ 
Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Λουλίου 2017 ςχετικά 
με τθν καταπολζμθςθ, μζςω του ποινικοφ δικαίου, τθσ απάτθσ εισ βάροσ των οικονομικϊν ςυμφερόντων 
τθσ Ζνωςθσ (L 198/28.07.2017) και τα εγκλιματα των άρκρων 159Α (δωροδοκία πολιτικϊν προςϊπων), 
216 (πλαςτογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλιλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαςτικϊν λειτουργϊν), 242 
(ψευδισ βεβαίωςθ, νόκευςθ κ.λπ.) 374 (διακεκριμζνθ κλοπι), 375 (υπεξαίρεςθ), 386 (απάτθ), 386Α 
(απάτθ με υπολογιςτι), 386Β (απάτθ ςχετικι με τισ επιχορθγιςεισ), 390 (απιςτία) του Ροινικοφ Κϊδικα και 
των άρκρων 155 επ. του Εκνικοφ Τελωνειακοφ Κϊδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά ςτρζφονται κατά 
των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι ςυνδζονται με τθν προςβολι αυτϊν των 
ςυμφερόντων, κακϊσ και τα εγκλιματα των άρκρων 23 (διαςυνοριακι απάτθ ςχετικά με τον ΦΡΑ) και 24 
(επικουρικζσ διατάξεισ για τθν ποινικι προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ευρωπαϊκισ 
Ζνωςθσ) του ν. 4689/2020 (Α’ 103), 

δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, 
αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 3-4 και 5-12 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου τθσ 15θσ Μαρτίου 2017 για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ και τθν αντικατάςταςθ τθσ 
απόφαςθσ-πλαιςίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για τθν τροποποίθςθ τθσ απόφαςθσ 
2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ι θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα 
διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 14 αυτισ, και τα εγκλιματα των άρκρων 187Α και 187Β 
του Ροινικοφ Κϊδικα, κακϊσ και τα εγκλιματα των άρκρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’103),  

                                                           
1
 Σφμφωνα με το άρκρο 72 παρ. 1 περ. α) εδάφιο πζμπτο του ν. 4412/2016, “Δεν απαιτείται εγγφθςθ ςυμμετοχισ για τθ 

ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμφωνιϊν-πλαίςιο,... εκτόσ αν προβλζπεται διαφορετικά ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ”. 
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ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ 
αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ 
ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ 
τρομοκρατίασ τθν τροποποίθςθ του κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, και τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και τθσ οδθγίασ 2006/70/ΕΚ τθσ Επιτροπισ (ΕΕ L 141/05.06.2015) και τα εγκλιματα των 
άρκρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139),  

ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ 
και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για 
τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), 
και τα εγκλιματα του άρκρου 323 Α του Ροινικοφ Κϊδικα (εμπορία ανκρϊπων).  

Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε αμετάκλθτθ  
καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχει 
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό.  

Θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά:  

 ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.), ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν 
εταιρειϊν (Λ.Κ.Ε.)  και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.),  ςτουσ διαχειριςτζσ, 

 ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον διευκφνοντα ςφμβουλο, τα μζλθ του 

Διοικθτικοφ Συμβουλίου, κακϊσ και τα πρόςωπα ςτα οποία με απόφαςθ του Διοικθτικοφ 

Συμβουλίου ζχει ανατεκεί το ςφνολο τθσ διαχείριςθσ και εκπροςϊπθςθσ τθσ εταιρείασ, 

 ςτισ περιπτϊςεισ Συνεταιριςμϊν, τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, 

 ςε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, τον κατά περίπτωςθ νόμιμο  

εκπρόςωπο.  

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (ςτ) θ κατά τα ανωτζρω, περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει 

κακοριςτεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ 

καταδίκθσ με αμετάκλθτθ απόφαςθ.  

2.2.3.2. Στισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ:  

α) όταν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με 
τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ  ι τθν 
εκνικι νομοκεςία  ι 

β) όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει 
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

Αν ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ 
του που αφοροφν ςτισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι 
αςφάλιςθ. 

Οι υποχρεϊςεισ των περ. α’ και β’ τθσ παρ. 2.2.3.2  κεωρείται ότι δεν ζχουν ακετθκεί εφόςον δεν ζχουν 
καταςτεί λθξιπρόκεςμεσ ι εφόςον αυτζσ ζχουν υπαχκεί ςε δεςμευτικό διακανονιςμό που τθρείται. 
 
Δεν αποκλείεται ο οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ 
τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, 
των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν 
καταβολι τουσ ςτο μζτρο που τθρεί τουσ όρουσ του δεςμευτικοφ  κανονιςμοφ.  
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2.2.3.3.  
Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςυμφωνίασ-πλαίςιο, οικονομικόσ 
φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:  
(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016, 
περί αρχϊν που εφαρμόηονται ςτισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων,   

(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό αναγκαςτικι 
διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία 
εξυγίανςθσ και δεν τθρεί τουσ όρουσ αυτισ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ 
προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. Θ ανακζτουςα αρχι 
μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των καταςτάςεων που 
αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω φορζασ είναι ςε 
κζςθ να εκτελζςει τθ Συμφωνία - Ρλαίςιο, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για 
τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ,  

(γ) εάν, με τθν επιφφλαξθ τθσ παραγράφου 3β του άρκρου 44 του ν. 3959/2011 περί ποινικϊν κυρϊςεων 
και άλλων διοικθτικϊν ςυνεπειϊν, υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα 
ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυνιψε ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του 
ανταγωνιςμοφ,  

δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 
μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ 
φορζα κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 
48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ 
απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 
φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ 
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,  

(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ εκ προκζςεωσ ςοβαρϊν απατθλϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των 
πλθροφοριϊν που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ 
των κριτθρίων επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα 
δικαιολογθτικά που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του άρκρου 2.2.9.2 τθσ παροφςασ,  

(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα 
ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει με απατθλό τρόπο παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν 
ανάκεςθ,  

(κ) εάν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει, με κατάλλθλα μζςα ότι ζχει διαπράξει ςοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά του. 

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (κ) θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ 
απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία ζκδοςθσ πράξθσ που βεβαιϊνει το 
ςχετικό γεγονόσ. 

2.2.3.4. Αποκλείεται, επίςθσ, οικονομικόσ φορζασ από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ 

παροφςασ ςυμφωνίασ-πλαίςιο εάν ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του 

ν. 3310/2005, όπωσ ιςχφει (αμιγϊσ εκνικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ). Οι υποχρεϊςεισ τθσ παροφςθσ αφοροφν 

τισ ανϊνυμεσ εταιρείεσ που υποβάλλουν προςφορά αυτοτελϊσ ι ωσ μζλθ ζνωςθσ ι που ςυμμετζχουν ςτο 

μετοχικό κεφάλαιο άλλου νομικοφ προςϊπου που υποβάλλει προςφορά ι νομικά πρόςωπα τθσ 

αλλοδαπισ που αντιςτοιχοφν ςε ανϊνυμθ εταιρεία. 
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Εξαιροφνται τθσ υποχρζωςθσ αυτισ: α) οι ειςθγμζνεσ ςτα χρθματιςτιρια κρατϊν-μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ 
Ζνωςθσ ι του Οργανιςμοφ Οικονομικισ Συνεργαςίασ και Ανάπτυξθσ (Ο.Ο.Σ.Α.) εταιρείεσ, β) οι εταιρείεσ, τα 
δικαιϊματα ψιφου των οποίων ελζγχονται από μία ι περιςςότερεσ επιχειριςεισ επενδφςεων (investment 
firms), εταιρείεσ διαχείριςθσ κεφαλαίων/ενεργθτικοφ (asset/fund managers) ι εταιρείεσ διαχείριςθσ 
κεφαλαίων επιχειρθματικϊν ςυμμετοχϊν (private equity firms), υπό τθν προχπόκεςθ ότι οι τελευταίεσ 
αυτζσ εταιρείεσ ελζγχουν, ςυνολικά ποςοςτό που υπερβαίνει το εβδομιντα πζντε τοισ εκατό (75%) των 
δικαιωμάτων ψιφων και είναι εποπτευόμενεσ από Επιτροπζσ Κεφαλαιαγοράσ ι άλλεσ αρμόδιεσ 
χρθματοοικονομικζσ αρχζσ κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι του Ο.Ο.Σ.Α. 

2.2.3.5. Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ 
διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςυμφωνίασ-πλαίςιο, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω 
πράξεων ι παραλείψεϊν του, είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ.  

2.2.3.6. Οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.3.1,  και 2.2.3.3,εκτόσ τθσ περίπτωςθσ βϋ αυτισ, μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία 
προκειμζνου να αποδείξει ότι τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι 
ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ (αυτοκάκαρςθ). Για το ςκοπό αυτόν, ο οικονομικόσ φορζασ 
αποδεικνφει ότι ζχει καταβάλει ι ζχει δεςμευκεί να καταβάλει αποηθμίωςθ για ηθμίεσ που προκλικθκαν 
από το ποινικό αδίκθμα ι το παράπτωμα, ότι ζχει διευκρινίςει τα γεγονότα και τισ περιςτάςεισ με 
ολοκλθρωμζνο τρόπο, μζςω ενεργοφ ςυνεργαςίασ με τισ ερευνθτικζσ αρχζσ, και ζχει λάβει ςυγκεκριμζνα 
τεχνικά και οργανωτικά μζτρα, κακϊσ και μζτρα ςε επίπεδο προςωπικοφ κατάλλθλα για τθν αποφυγι 
περαιτζρω ποινικϊν αδικθμάτων ι παραπτωμάτων. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ 
φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ 
αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν 
αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςυμφωνίασ-πλαίςιο. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, 
γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει 
αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ 
ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ 
ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ. 

2.2.3.7. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν 
προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν. 
4412/2016. 

2.2.3.8. Οικονομικόσ φορζασ, ςε βάροσ του οποίου ζχει επιβλθκεί  θ κφρωςθ του οριηόντιου αποκλειςμοφ 
ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ και για το χρονικό διάςτθμα που αυτι ορίηει, αποκλείεται από τθν 
παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςυμφωνίασ-πλαίςιο. 

2.2.4 Κξηηήξηα Δπηινγήο 

2.2.4.1 Καηαιιειόηεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο  

1. Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςυμφωνίασ-πλαίςιο 
απαιτείται να αςκοφν δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ υπθρεςίασ. 

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ 
εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Ραράρτθμα XI του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016.  

Στθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ 
Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ ΣΔΣ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν 
προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα 
διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα 
επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα. 

Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Βιοτεχνικό ι 
Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο. 
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Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να 
αςκοφν δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, δθλαδι είναι πάροχοι κατάρτιςθσ. 
Συγκεκριμζνα δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν: 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ απαιτείται να κατζχουν άδεια ι  βεβαίωςθ από τθν αρμόδια αρχι τθσ 
χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ, εκδόςεωσ ζωσ 30 εργάςιμων θμερϊν πριν τθν υποβολι τθσ,  από τθν οποία να 
προκφπτει ότι ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να παράςχει τισ ςχετικζσ υπθρεςίεσ. 

Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ - πάροχοι κατάρτιςθσ απαιτείται να προςκομίςουν τθν 
ειδικι ζγκριςθ δραςτθριότθτασ που απαιτείται ενϊπιον τθσ Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. & Ν.  Ειδικότερα: 

Α. Τα Κζντρα Διά Βίου Μάκθςθσ οφείλουν να κατζχουν άδεια λειτουργίασ ςε ιςχφ ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ του κεφ. Κ` του ν. 4763/2020 και να διακζτουν κατ` ελάχιςτον τισ προχποκζςεισ ζνταξθσ ςτθν 2θ 
ι και ςτθν 3θ  βακμίδα του άρκρου 1 τθσ υπ` αρ. 65809/12-7-2022 υπουργικισ απόφαςθσ (Β` 3703) όπωσ 
εκάςτοτε ιςχφει. 
Β. Πταν ο πάροχοσ τθσ κατάρτιςθσ είναι Κζντρο Επιμόρφωςθσ και Διά Βίου Μάκθςθσ (Κ.Ε.ΔΛ.ΒΛ.Μ.) των 
Α.Ε.Λ., πρζπει να πλθροί τισ προχποκζςεισ που ορίηονται ςτθν περ. 3 τθσ υποπαρ. ΛΛ τθσ παρ. Β του άρκρου 
1 τθσ υπ` αρ. 65809/12-7-2022 υπουργικισ απόφαςθσ (Β` 3703). 

 

Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν  φορζων, το ςυγκεκριμζνο κριτιριο απαιτείται να καλφπτεται από το 
κάκε μζλοσ τθσ Ζνωςθσ.  

 

2.2.4.2 Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα 

Πςον αφορά τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςυμφωνίασ-πλαίςιο, οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται: Να διακζτουν μζςο γενικό ετιςιο κφκλο εργαςιϊν 
ςε εκπαιδευτικζσ υπθρεςίεσ/υπθρεςίεσ κατάρτιςθσ για τισ τρεισ προθγοφμενεσ του ζτουσ του διαγωνιςμοφ 
κλειςμζνεσ χριςεισ (2021, 2020, 2019): 

- Μςο ι μεγαλφτερο των 700.000 € 

Σε περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ δραςτθριοποιείται για χρονικό διάςτθμα μικρότερο των τριϊν 
διαχειριςτικϊν χριςεων, κα πρζπει να πλθροί το ελάχιςτο ωσ άνω επίπεδο χρθματοοικονομικισ 
επάρκειασ για όςεσ κλειςμζνεσ διαχειριςτικζσ χριςεισ δραςτθριοποιείται ςυναρτιςει τθσ ζναρξθσ των 
δραςτθριοτιτων του.  

     Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, το ανωτζρω κριτιριο πρζπει να καλφπτεται ακροιςτικά 
από τα μζλθ τθσ ζνωςθσ. 

 

2.2.4.3 Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα  

(Α) Πςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςυμφωνίασ – πλαίςιο, οι οικονομικοί φορείσ  απαιτείται κατά τθν τελευταία τριετία (2019, 2020, 2021) να 
ζχουν εκτελζςει τουλάχιςτον δφο (2) ι και περιςςότερεσ ςυμβάςεισ που να αφοροφν ςτθν κατάρτιςθ 
τουλάχιςτον 3.000 καταρτιηομζνων και 

 να ζχουν ολοκλθρϊςει επιτυχϊσ τουλάχιςτον ζνα (1) ζργο επαγγελματικισ κατάρτιςθσ με τθν 
μζκοδο τθσ ςφγχρονθσ ι/ και αςφγχρονθσ εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ. 

Σε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ ι το μζλοσ αυτοφ, ζχει εκτελζςει το ανωτζρω ζργο ωσ μζλοσ ζνωςθσ 
προςϊπων, θ υπόψθ εμπειρία προςμετράται κατά το ποςοςτό ςυμμετοχισ του ςτθν ζνωςθ που εκτζλεςθ 
το ζργο. 

Ζνα ζργο δεν μπορεί να καλφπτει ταυτόχρονα περιςςότερεσ τθσ μιασ από τισ παραπάνω κατθγορίεσ. 

javascript:open_links('823451,783392')


 

22 

 

Σε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ ι το μζλοσ αυτοφ, ζχει εκτελζςει το ανωτζρω ζργο ωσ μζλοσ ζνωςθσ 
προςϊπων, θ υπόψθ εμπειρία προςμετράται κατά το ποςοςτό ςυμμετοχισ του ςτθν ζνωςθ που εκτζλεςε 
το ζργο.  
 

(Β) Οι οικονομικοί φορείσ κα πρζπει: 

1. Να διακζτουν αποδεδειγμζνθ ετοιμότθτα (διακεςιμότθτα) για χριςθ ολοκλθρωμζνου ςυςτιματοσ 
τθλεκατάρτιςθσ, Ο.Σ.Τ.Κ., ςφγχρονθσ και αςφγχρονθσ εκπαίδευςθσ και υποςτιριξθσ των ςυμμετεχόντων. Θ 
αποδεδειγμζνθ ετοιμότθτα (διακεςιμότθτα) για χριςθ Ο.Σ.Τ.Κ. αναφζρεται είτε ςε ιδιόκτθτο Ο.Σ.Τ.Κ., είτε 
ςε Ο.Σ.Τ.Κ. με νζα ι ςε εξζλιξθ ςφμβαςθ μίςκωςθσ χριςθσ διάρκειασ που πρζπει να καλφπτει το χρόνο τθσ 
ςυμφωνίασ – πλαίςιο (ζωσ 31.12.2025). 

Το Ο.Σ.Τ.Κ. πρζπει να περιλαμβάνει τισ απαραίτθτεσ λειτουργικότθτεσ για τθν υλοποίθςθ των εξ 
αποςτάςεωσ προγραμμάτων κατάρτιςθσ και να ζχει δυναμικότθτα κάλυψθσ του μζγιςτου προβλεπόμενου 
αρικμοφ ςυμμετεχόντων, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ πικανότθτεσ ταυτόχρονθσ ςυμμετοχισ τόςο ςτθ 
ςφγχρονθ όςο και ςτθν αςφγχρονθ εκπαίδευςθ.  

Θ Σφγχρονθ Τθλεκατάρτιςθ απαιτείται να ςτθρίηεται ςτθ χριςθ των τεχνολογιϊν τθλεδιάςκεψθσ και 
εικονικϊν θλεκτρονικϊν τάξεων ζτςι ϊςτε ο εκπαιδευτισ και οι καταρτιηόμενοι να βρίςκονται μεν ςε 
διαφορετικοφσ χϊρουσ, αλλά ςτον ίδιο χρόνο, λαμβάνοντασ άμεςθ ανατροφοδότθςθ. Οι καταρτιηόμενοι 
πρζπει να ζχουν πρόςβαςθ ςε χϊρουσ ςυηιτθςθσ (chat rooms) για να ανταλλάξουν απόψεισ και να 
ςυνεργαςτοφν για τθν εκπόνθςθ κοινϊν εργαςιϊν. Ρρζπει να υποςτθρίηεται θ οπτικι και θχθτικι 
επικοινωνία πραγματικοφ χρόνου με τθν αίκουςα διδαςκαλίασ, με τθ χριςθ κατάλλθλου εξοπλιςμοφ 
(υπολογιςτζσ, κάμερεσ, μικρόφωνα, θχεία, ακουςτικά, δικτφωςθ υψθλϊν ταχυτιτων και λογιςμικό 
τθλεδιάςκεψθσ) ϊςτε οι καταρτιηόμενοι που δεν βρίςκονται ςτον ίδιο χϊρο με τον εκπαιδευτι τουσ, να 
μποροφν να ζχουν φωνθτικι και οπτικι επικοινωνία τόςο μαηί, όςο και με καταρτιηόμενουσ που 
βρίςκονται επίςθσ ςε διαφορετικοφσ χϊρουσ. Εκτόσ από τθ μετάδοςθ εικόνασ και τθ φωνθτικι 
επικοινωνία, τα ςυςτιματα τθλεδιάςκεψθσ μποροφν να υποςτθρίηουν και εφαρμογζσ, όπωσ είναι θ 
διαμοίραςθ εφαρμογϊν και κειμζνων (application and document sharing) και ο θλεκτρομαγνθτικόσ 
πίνακασ (electronic board). 
 
 Θ Αςφγχρονθ Τθλεκατάρτιςθ απαιτείται να υλοποιείται μζςω ενόσ Ο.Σ.Τ.Κ. το οποίο, ςφμφωνα με τθν υπό 
ςτοιχεία 141267/Κ6/2021 (Β` 5159) απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ, 
Κατάρτιςθσ, Διά Βίου Μάκθςθσ και Νεολαίασ του Υπουργείου Ραιδείασ και Κρθςκευμάτων, πρζπει να 
αποτελείται από Εφαρμογι Διαχείριςθσ τθσ Εκπαίδευςθσ - Learning Management System (LMS), θ οποία 
πρζπει να περιζχει: 
 
 i) Εφαρμογι Διαχείριςθσ του Εκπαιδευτικοφ Ρεριεχομζνου - Learning Content Management System 
(LCMS). 
 
 ii) Εφαρμογι Ανάπτυξθσ και Συγγραφισ μακθμάτων Authoring Tool. Οι εφαρμογζσ μποροφν να 
προςλθφκοφν από τον χριςτθ ωσ ζνα ενιαίο ομογενοποιθμζνο περιβάλλον ι ωσ διακριτά τμιματα 
ςυμβατά μεταξφ τουσ. Το περιβάλλον του ςυςτιματοσ πρζπει απαραιτιτωσ να είναι ςτθν Ελλθνικι 
γλϊςςα. Θ Εφαρμογι διαχείριςθσ εκπαιδευτικοφ περιεχομζνου πρζπει να διακζτει κατ` ελάχιςτον τισ 
απαραίτθτεσ λειτουργικζσ δυνατότθτεσ για τθ διαχείριςθ χρθςτϊν και διαχείριςθ μακθμάτων. 
 
 Το ςφςτθμα τθλεκατάρτιςθσ που κα χρθςιμοποιθκεί πρζπει να πλθροί, τισ προδιαγραφζσ των διεκνϊν 
προτφπων SCORM (SCORM-conformant), AICC (AICC/compliant/certified, Section 508- compliant) τόςο ωσ 
προσ τθν πλατφόρμα όςο και ωσ προσ το περιεχόμενο Το περιβάλλον του ςυςτιματοσ πρζπει 
απαραιτιτωσ να είναι ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. Θ Εφαρμογι διαχείριςθσ εκπαιδευτικοφ περιεχομζνου κα 
πρζπει να διακζτει κατ’ ελάχιςτον τισ απαραίτθτεσ λειτουργικζσ δυνατότθτεσ για τθ διαχείριςθ χρθςτϊν 
και διαχείριςθ μακθμάτων. 
 

1. Να διακζτει πλθροφοριακό ςφςτθμα διοικθτικισ υποςτιριξθσ, το οποίο δφναται να είναι ζνα 
οποιοδιποτε ςφςτθμα που αφορά τθν εν γζνει οργάνωςθ και λειτουργία του παρόχου κατάρτιςθσ και να 
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διακζτει λειτουργία ςυμβατι με τθν υποςτιριξθ των απαιτοφμενων διαδικαςιϊν ςχεδιαςμοφ, 
παρακολοφκθςθσ και υλοποίθςθσ προγραμμάτων κατάρτιςθσ κακϊσ και ςυγχρθματοδοτοφμενων ζργων 
και ειδικά των απαιτοφμενων διαδικαςιϊν επαλικευςισ τουσ. 

 

Γ. Να διακζτουν  Ομάδα Ζργου που να αποτελείται κατϋελάχιςτον από: 

Ζνα (1) Διευκυντι Κατάρτιςθσ (Για τα ΚΔΒΜ τθσ 2θσ και 3θσ βακμίδασ) 

Ο Διευκυντισ Κατάρτιςθσ κα πρζπει να διακζτει τα εξισ προςόντα: 

● Ρτυχίο τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ 

● Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό Τίτλο 

● Τριετι επαγγελματικι εμπειρία ςτο ςχεδιαςμό, υλοποίθςθ και αξιολόγθςθ ζργων κατάρτιςθσ, 
ι/και ςυμβουλευτικισ, ι/και πιςτοποίθςθσ ι εκπαίδευςθσ ενθλίκων 

Σε περίπτωςθ που δεν διακζτει Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό Τίτλο, κα πρζπει να διακζτει τουλάχιςτον 
επταετι ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία. Ο Διευκυντισ Κατάρτιςθσ δεν δφναται να απαςχολείται 
παράλλθλα ςε άλλο φορζα Κ.Δ.Β.Μ. 

Ι  

Ζνα (1) Διευκυντι Επιμόρφωςθσ και Δια Βίου Μάκθςθσ  (Για τα ΚΕΔΙΒΜ των ΑΕΙ) 

Ο Διευκυντισ Κατάρτιςθσ κα πρζπει να διακζτει τα εξισ προςόντα: 

● Να είναι μζλοσ Διδακτικοφ Ερευνθτικοφ Ρροςωπικοφ (ΔΕΡ) ι Εργαςτθριακοφ Διδακτικοφ 
Ρροςωπικοφ (ΕΔΛΡ) ι Ειδικοφ Εκπαιδευτικοφ Ρροςωπικοφ (ΕΕΡ)  

● Τριετι επαγγελματικι εμπειρία ςτο ςχεδιαςμό, υλοποίθςθ και αξιολόγθςθ ζργων εκπαίδευςθσ 
ι/και κατάρτιςθσ, ι/και ςυμβουλευτικισ, ι/και πιςτοποίθςθσ ι/και εκπαίδευςθσ ενθλίκων 

Σε περίπτωςθ που δεν διακζτει Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό Τίτλο, κα πρζπει να διακζτει τουλάχιςτον 
επταετι ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία.  

 

Ζνα (1) Συντονιςτικό/εκπαιδευτικό Υπεφκυνο 

Ο Συντονιςτικόσ/εκπαιδευτικόσ Υπεφκυνοσ κα πρζπει να διακζτει τα εξισ προςόντα: 

● Ρτυχίο τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ 

● Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό Τίτλο 

● Διετι επαγγελματικι εμπειρία ςτο ςχεδιαςμό, υλοποίθςθ και αξιολόγθςθ ζργων κατάρτιςθσ ι/και 
ςυμβουλευτικισ ι/και πιςτοποίθςθσ ι εκπαίδευςθσ ενθλίκων 

Σε περίπτωςθ που δεν διακζτει Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό Τίτλο, κα πρζπει να ζχει τουλάχιςτον 
πενταετι ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία. 

Ζνα (1) Υπάλλθλο Γραμματειακισ και Διοικθτικισ Υποςτιριξθσ του Κ.Δ.Β.Μ./ ΚΕΔΙΒΙΜ 

 
Ζνα (1) Υπεφκυνο Διαχείριςθσ Ολοκλθρωμζνου Συςτιματοσ Τθλεκατάρτιςθσ (Ο.Σ.Τ.Κ.)/System 
Administrator, με κατάλλθλο επαγγελματικό προφίλ. Ο Υπεφκυνοσ Διαχείριςθσ Ολοκλθρωμζνου 
Συςτιματοσ Τθλεκατάρτιςθσ (Ο.Σ.Τ.Κ.) κα πρζπει να διακζτει κα πρζπει να διακζτει τα εξισ προςόντα:  
● Ρτυχίο τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ ςτθν επιςτιμθ τθσ Ρλθροφορικισ  

● Επαγγελματικι εμπειρία τουλάχιςτον ενόσ (1) ζτουσ ςτθ διαχείριςθ και υποςτιριξθ αντίςτοιχων 
 Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων 

 

Επιπλζον, ορίηεται από τον πάροχο και τουλάχιςτον ζνασ (1) Επόπτθσ Τθλεκατάρτιςθσ. Κάκε επόπτθσ 
τθλεκατάρτιςθσ κα ζχει υπό τθν αρμοδιότθτά του ζωσ 100 καταρτιηόμενουσ. Ο επόπτθσ, εκτόσ τθσ 
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εποπτείασ και τθσ τεχνικισ υποςτιριξθσ των καταρτιηομζνων, ζχει τθν ευκφνθ του ςχεδιαςμοφ των 
εκπαιδευτικϊν πόρων όςον αφορά τισ δυνατότθτεσ του Ο.Σ.Τ.Κ., τθσ τεχνικισ υποςτιριξθσ των 
εκπαιδευτϊν ςτο ζργο τουσ και τθσ άρτιασ υλοποίθςθσ τθσ τθλεκατάρτιςθσ, ςφμφωνα με τισ 
προδιαγραφζσ του παρόντοσ. Ο επόπτθσ τθλεκατάρτιςθσ δεν απαιτείται να είναι πιςτοποιθμζνοσ από τον 
Ε.Ο.Ρ.Ρ.Ε.Ρ. 
 
Στελεχιακό δυναμικό των Κ.Δ.Β.Μ., το οποίο ανζρχεται ςε οκτϊ (8) Ετιςιεσ Μονάδεσ Εργαςίασ (Ε.Μ.Ε). Στισ 
οκτϊ (8) Ε.Μ.Ε δφναται να ςυμπεριλαμβάνεται το ανωτζρω ςτελεχιακό δυναμικό (Διευκυντισ Κατάρτιςθσ 
και Συντονιςτικόσ / εκπαιδευτικόσ υπεφκυνοσ). Στισ Ε.Μ.Ε. δεν προςμετροφνται οι ωρομίςκιοι εκπαιδευτζσ 
/ ςφμβουλοι οι οποίοι απαςχολοφνται ad-hoc ςτον πάροχο κατάρτιςθσ με ςφμβαςθ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ 
για τθν υλοποίθςθ εκπαιδευτικοφ ζργου / ςυνεδριϊν ςυμβουλευτικισ. Οι Ε.Μ.Ε προκφπτουν είτε από το 
ιδθ υπάρχον προςωπικό του παρόχου κατάρτιςθσ, είτε με νζα πρόςλθψθ. 
Κάκε οικονομικόσ φορζασ πρζπει να είναι ςε κζςθ να προςφζρει κατά τθν φάςθ ανάκεςθσ των 
εκτελεςτικϊν ςυμβάςεων δζκα (10) τουλάχιςτον εκπαιδευτζσ ανά τομζα προγραμμάτων (Δθμόςια 
Διοίκθςθ &Διακυβζρνθςθ, Οικονομία και Δθμοςιονομικι Ρολιτικι, Ανκρϊπινα Δικαιϊματα και Κοινωνικι 
Ρολιτικι, Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ, Ρλθροφορικι & Ψθφιακζσ Υπθρεςίεσ, Ρολιτιςτικι & Τουριςτικι Ανάπτυξθ,  
ωσ αναλφεται ςτο Ραράρτθμα 1, ςθμείο Α. 2.(ζωσ 15 max).  

 

 Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, τα ςυγκεκριμζνα κριτιρια πρζπει να καλφπτονται 
ακροιςτικά  από τα μζλθ τθσ ζνωςθσ. 
 

 

2.2.4.4 Πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 

Ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ κατά  τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ Συμφωνίασ - Ρλαίςιο πρζπει 
να διακζτει Ρρότυπα Διαςφάλιςθσ ποιότθτασ ςε ιςχφ, όπωσ προδιαγράφονται: 
Α. Για τα Κζντρα Διά Βίου Μάκθςθσ τθσ 2θσ και τθσ 3θσ  βακμίδασ, ςτο άρκρο 3 τθσ ΚΥΑ υπ` αρ. 82759/29-8-
2022 υπουργικισ απόφαςθσ (Β` 4581) όπωσ εκάςτοτε ιςχφει. 
Β. Για τα Κζντρα Επιμόρφωςθσ και Διά Βίου Μάκθςθσ (Κ.Ε.ΔΛ.ΒΛ.Μ.) των Α.Ε.Λ., ςτο άρκρο 3 τθσ ΚΥΑ υπ` αρ. 
82759/29-8-2022 υπουργικισ απόφαςθσ (Β` 4581) όπωσ εκάςτοτε ιςχφει. 
 
Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, το ςυγκεκριμζνο κριτιριο πρζπει να καλφπτεται από ζκαςτο 
μζλοσ  τθσ ζνωςθσ. 
 
Θ ανακζτουςα αρχι αναγνωρίηει ιςοδφναμα πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί από φορείσ 
διαπιςτευμζνουσ από ιςοδφναμουσ Οργανιςμοφσ διαπίςτευςθσ, εδρεφοντεσ και ςε άλλα κράτθ - μζλθ. 
Επίςθσ, κάνει δεκτά άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία για ιςοδφναμα μζτρα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, εφόςον ο 
ενδιαφερόμενοσ οικονομικόσ φορζασ δεν είχε τθ δυνατότθτα να αποκτιςει τα εν λόγω πιςτοποιθτικά 
εντόσ των ςχετικϊν προκεςμιϊν για λόγουσ για τουσ οποίουσ δεν ευκφνεται ο ίδιοσ, υπό τθν προχπόκεςθ 
ότι ο οικονομικόσ φορζασ αποδεικνφει ότι τα προτεινόμενα μζτρα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ πλθροφν τα 
απαιτοφμενα πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ. 

 

2.2.5 ηήξημε ζηελ ηθαλόηεηα ηξίησλ – Τπεξγνιαβία 

2.2.5.1. ηήξημε ζηελ ηθαλόηεηα ηξίησλ 

Οι  οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά τα κριτιρια τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ 
επάρκειασ (τθσ παραγράφου 2.2.5) και τα ςχετικά με τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα (τθσ 
παραγράφου 2.2.6), να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των 
δεςμϊν τουσ με αυτοφσ. Στθν περίπτωςθ αυτι, αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ τουσ 
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αναγκαίουσ πόρουσ, με τθν προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων ςτθν ικανότθτα των οποίων 
ςτθρίηονται.  

Ειδικά, όςον αφορά ςτα κριτιρια επαγγελματικισ ικανότθτασ που ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ ςπουδϊν 
και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Μζρουσ ΛΛ του Ραραρτιματοσ ΧΛΛ 
του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016 ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, 
μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, μόνο, εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ 
εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ. 

Πταν οι οικονομικοί φορείσ ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων όςον αφορά τα κριτιρια που 
ςχετίηονται με τθν απαιτοφμενθ με τθ διακιρυξθ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια, οι  εν λόγω 
οικονομικοί φορείσ και αυτοί ςτουσ οποίουσ ςτθρίηονται είναι από κοινοφ υπεφκυνοι για τθν εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ. 

Υπό τουσ ίδιουσ όρουσ οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ των 
ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ι άλλων φορζων. 

Θ ανακζτουςα αρχι ελζγχει ςφμφωνα με τα άρκρα 79 περί Ε.Ε.Ε.Σ, 80 περί αποδεικτικϊν μζςων και 81 
περί επιγραμμικοφ αποκετθρίου (e-Certis) του ν. 4412/2016,  αν οι φορείσ, ςτισ ικανότθτεσ των οποίων 
προτίκεται να ςτθριχκεί ο οικονομικόσ φορζασ, πλθροφν κατά περίπτωςθ τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ και 
εάν ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3. Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να 
αντικαταςτιςει ζναν φορζα ςτθν ικανότθτα του οποίου ςτθρίηεται, εφόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το 
ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ, εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) 
θμερϊν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ ςχετικισ θλεκτρονικισ πρόςκλθςθσ τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ, θ οποία απευκφνεται ςτον οικονομικό φορζα μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του 
ΕΣΘΔΘΣ. Ο φορζασ που αντικακιςτά φορζα του προθγοφμενου εδαφίου δεν επιτρζπεται να 
αντικαταςτακεί εκ νζου. 

2.2.5.2. Τπεξγνιαβία 

Ο οικονομικόσ φορζασ αναφζρει ςτθν προςφορά του το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκεται να ανακζςει 
υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνει. Στθν περίπτωςθ που 
o προςφζρων αναφζρει ςτθν προςφορά του ότι προτίκεται να ανακζςει τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ υπό 
μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ θ ανακζτουςα αρχι ελζγχει ότι ςυντρζχει θ καταλλθλότθτα άςκθςθσ 
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ τθσ παρ. 2.2.4.1. και δεν ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ 
παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ. Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν 
υπεργολάβο, εφόςον ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του λόγοι αποκλειςμοφ τθσ ωσ άνω παραγράφου 2.2.3. 

2.2.6 Καλόλεο απόδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο 

Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, όπωσ 
ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.8, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ δια του Ε.Ε.Ε.Σ. 
κατά τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 2.2.9.1, κατά τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παραγράφου 
2.2.9.2 και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςυμφωνίασ - πλαίςιο δια τθσ υπεφκυνθσ διλωςθσ, τθσ περ. δϋ τθσ παρ. 3 
του άρκρου 105 του ν. 4412/2016.  

Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, ςφμφωνα με τθν 
παράγραφό 2.2.8. τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηεται υποχρεοφνται να  
αποδεικνφουν, κατά τα οριηόμενα ςτισ παραγράφουσ 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι 
αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ κατά 
περίπτωςθ. 

Στθν περίπτωςθ που o οικονομικόσ φορζασ αναφζρει ςτθν προςφορά του ότι προτίκεται να ανακζςει 
τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ ςε ποςοςτό που υπερβαίνει το τριάντα τοισ 
εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, οι υπεργολάβοι υποχρεοφνται να αποδεικνφουν ότι δεν 
ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ και ότι ςυντρζχει θ 
καταλλθλότθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ τθσ παρ. 2.2.4.1. 
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Αν επζλκουν μεταβολζσ ςτισ προχποκζςεισ τισ οποίεσ οι προςφζροντεσ δθλϊςουν ότι πλθροφν, ςφμφωνα 

με το παρόν άρκρο, οι οποίεσ επζλκουν ι για τισ οποίεσ λάβουν γνϊςθ μετά τθν ςυμπλιρωςθ του Ε.Ε.Ε.Σ. 

και μζχρι τθν θμζρα τθσ ζγγραφθσ πρόςκλθςθσ για τθν ςφναψθ του ςυμφωνθτικοφ οι προςφζροντεσ 

οφείλουν να ενθμερϊςουν αμελλθτί τθν ανακζτουςα αρχι. 

2.2.6.1 Πξνθαηαξθηηθή απόδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ  

Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ 
καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 2.2.4, 
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ ωσ 
δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό 
Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (Ε.Ε.Ε.Σ.), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα Ραράρτθμα ΛΛ, το 
οποίο ιςοδυναμεί με ενθμερωμζνθ  υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. Το Ε.Ε.Ε.Σ. 
καταρτίηεται βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου του Ραραρτιματοσ 2 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/7 και 
ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ  του 
Ραραρτιματοσ ΛΛ τθσ παροφςθσ. 

Το Ε.Ε.Ε.Σ. φζρει υπογραφι με θμερομθνία εντόσ του χρονικοφ διαςτιματοσ κατά το οποίο μποροφν να 
υποβάλλονται προςφορζσ. Αν ςτο διάςτθμα που μεςολαβεί μεταξφ τθσ θμερομθνίασ υπογραφισ του 
Ε.Ε.Ε.Σ. και τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν ζχουν επζλκει μεταβολζσ ςτα 
δθλωκζντα ςτοιχεία, εκ μζρουσ του, ςτο Ε.Ε.Ε.Σ., ο οικονομικόσ φορζασ αποςφρει τθν προςφορά του, 
χωρίσ να απαιτείται απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Στθ ςυνζχεια μπορεί να τθν υποβάλει εκ νζου με 
επίκαιρο Ε.Ε.Ε.Σ. 

Ο οικονομικόσ φορζασ δφναται να διευκρινίηει τισ δθλϊςεισ και πλθροφορίεσ που παρζχει ςτο Ε.Ε.Ε.Σ. με 
ςυνοδευτικι υπεφκυνθ διλωςθ, τθν οποία υποβάλλει μαηί με αυτό.  

Κατά τθν υποβολι του Ε.Ε.Ε.Σ., κακϊσ και τθσ ςυνοδευτικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ, είναι δυνατι, με μόνθ 
τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα, θ προκαταρκτικι απόδειξθ των 
λόγων αποκλειςμοφ που αναφζρονται ςτο άρκρο 2.2.3 τθσ παροφςασ, για το ςφνολο των φυςικϊν 
προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία 
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν.  

Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το 
ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι το 
αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ 
ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το Ε.Ε.Ε.Σ. υποβάλλεται χωριςτά 
από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. Στο Ε.Ε.Ε.Σ., ι ςτθ ςυνοδευτικι αυτοφ υπεφκυνθ διλωςθ, πρζπει να 
προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ 
μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 

Στθν περίπτωςθ που γίνεται επίκλθςθ των δυνατοτιτων τρίτων για τθν κάλυψθ κριτθρίων  οικονομικισ και 
χρθματοοικονομικισ επάρκειασ ι κριτθρίων ςχετικά με τθν τεχνικι και επαγγελματικι  ικανότθτα, ο τρίτοσ 
οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να υποβάλει δικό του διακριτό Ε.Ε.Ε.Σ. κατά το  ςτάδιο υποβολισ τθσ 
προςφοράσ. 

Εφ’ όςον το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκεται ο υποψιφιοσ να ανακζςει υπό μορφι υπεργολαβίασ  ςε 

τρίτο ι τρίτουσ θ ανακζτουςα  αρχι επαλθκεφει υποχρεωτικά ότι ςυντρζχει θ καταλλθλότθτα άςκθςθσ 

επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ τθσ παρ. 2.2.4.1. και  ότι δεν ςυντρζχει θ ςυνδρομι των λόγων 

αποκλειςμοφ ςφμφωνα με τθν παράγραφο  2.2.3 τθσ παροφςασ και για όλουσ τουσ υπεργολάβουσ, οι 

οποίοι υποχρεοφνται να υποβάλουν διακριτό  Ε.Ε.Ε.Σ. κατά το ςτάδιο υποβολισ τθσ προςφοράσ.  

Ο οικονομικόσ φορζασ φζρει τθν ειδικι υποχρζωςθ, να δθλϊςει, μζςω του Ε.Ε.Ε.Σ., τθν κατάςταςι του ςε 

ςχζςθ με τουσ λόγουσ που προβλζπονται ςτο άρκρο 73 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.3 τθσ 

παροφςθσ και ταυτόχρονα να επικαλεςκεί και τυχόν λθφκζντα μζτρα προσ αποκατάςταςθ τθσ αξιοπιςτίασ 

του. 
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Λδίωσ επιςθμαίνεται ότι κατά τθν απάντθςθ οικονομικοφ φορζα ςτο ςχετικό πεδίο του Ε.Ε.Ε.Σ. για τυχόν 

ςφναψθ ςυμφωνιϊν με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ, θ 

ςυνδρομι περιςτάςεων, όπωσ θ πάροδοσ τθσ τριετοφσ περιόδου τθσ ιςχφοσ του λόγου αποκλειςμοφ 

(παραγράφου 10 του άρκρου 73) ι θ εφαρμογι τθσ διάταξθσ τθσ παραγράφου 3β του άρκρου 44 του ν. 

3959/2011, ςφμφωνα με τθν περ. γ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 τθσ παροφςθσ, αναλφεται ςτο ςχετικό πεδίο 

που προβάλλει κατόπιν κετικισ απάντθςθσ. 

Πςον αφορά ςτισ υποχρεϊςεισ του ωσ προσ τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ (περ. 

α’ και β’ τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016) αυτζσ κεωρείται ότι δεν ζχουν ακετθκεί εφόςον δεν 

ζχουν καταςτεί λθξιπρόκεςμεσ ι εφόςον ζχουν υπαχκεί ςε δεςμευτικό διακανονιςμό που τθρείται. Στθν 

περίπτωςθ αυτι, ο οικονομικόσ φορζασ δεν υποχρεοφται να απαντιςει καταφατικά ςτο ςχετικό πεδίο του 

Ε.Ε.Ε.Σ. με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ανεκπλιρωτεσ υποχρεϊςεισ όςον αφορά 

ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ι, κατά περίπτωςθ, εάν ζχει ακετιςει τισ 

παραπάνω υποχρεϊςεισ του. 

2.2.6.2 Απνδεηθηηθά κέζα 

Α. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ λόγων αποκλειςμοφ κατ’ άρκρο 2.2.3 και τθσ πλιρωςθσ των 
κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ κατά τα άρκρα 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7, οι προςφζροντεσ οικονομικοί 
φορείσ προςκομίηουν τα δικαιολογθτικά του παρόντοσ. Η προςκόμιςθ των εν λόγω δικαιολογθτικϊν 
γίνεται κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.2 από τον προςωρινό ανάδοχο. Η ανακζτουςα αρχι μπορεί να 
ηθτεί από προςφζροντεσ, ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να 
υποβάλλουν όλα ι οριςμζνα δικαιολογθτικά, όταν αυτό απαιτείται για τθν ορκι διεξαγωγι τθσ 
διαδικαςίασ. 

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, αν 
και ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ 
πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ 
Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ, 
θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε 
εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται ςτο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (Ε.Ε.Ε.Σ.), ςτο οποίο 
περιζχονται επίςθσ οι πλθροφορίεσ που απαιτοφνται για τον ςυγκεκριμζνο ςκοπό, όπωσ θ θλεκτρονικι 
διεφκυνςθ τθσ βάςθσ δεδομζνων, τυχόν δεδομζνα αναγνϊριςθσ και, κατά περίπτωςθ, θ απαραίτθτθ 
διλωςθ ςυναίνεςθσ.  

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι που 
ζχει ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν2. 

Τα δικαιολογθτικά του παρόντοσ υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά ςφμφωνα με τθν παράγραφο 
2.4.2.5. και 3.2 τθσ παροφςασ. 

Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι 
τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.1.4.  

Β. 1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι προςφζροντεσ 
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα δικαιολογθτικά που αναφζρονται παρακάτω. 

Αν το αρμόδιο για τθν ζκδοςθ των ανωτζρω κράτοσ-μζλοσ ι χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφα ι 
πιςτοποιθτικά ι όπου το ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που 
αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 
2.2.3.4, τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά μπορεί να αντικακίςτανται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - 
μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου 
ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι 
εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι 
εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, 

                                                           
2
 Άρκρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016. 
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επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ 
παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4. Οι 
επίςθμεσ δθλϊςεισ κακίςτανται διακζςιμεσ μζςω του επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (e-
Certis) του άρκρου 81 του ν. 4412/2016. 

Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν: 

α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει 
αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ 
ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο 
προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν 
υποβολι του.  

Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, 
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία 
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω 
παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για τθν παράγραφο 2.2.3.2 πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του οικείου κράτουσ - 
μζλουσ ι χϊρασ, που να είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ του, άλλωσ, ςτθν περίπτωςθ που δεν 
αναφζρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχφοσ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. 

Λδίωσ οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα προςκομίηουν: 

i) Για τθν απόδειξθ τθσ εκπλιρωςθσ των φορολογικϊν υποχρεϊςεων τθσ παραγράφου 2.2.3.2 
περίπτωςθ α’ αποδεικτικό ενθμερότθτασ εκδιδόμενο από τθν Α.Α.Δ.Ε..  

ii) Για τθν απόδειξθ τθσ εκπλιρωςθσ των υποχρεϊςεων προσ τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ 
τθσ παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωςθ α’ πιςτοποιθτικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ και ενδεχομζνωσ και 
από οποιονδιποτε άλλο αςφαλιςτικό φορζα ςτον οποίο τυχόν υπάγεται, ςυνοδευόμενο από υπεφκυνθ 
διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου αναφορικά με τουσ φορείσ κφριασ και επικουρικισ  αςφάλιςθσ 
ςτουσ οποίουσ υποχρεοφται να καταβάλει ειςφορζσ. 

iii) Για τθν παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωςθ α’, πλζον των ωσ άνω πιςτοποιθτικϊν, υπεφκυνθ διλωςθ ότι 
δεν ζχει εκδοκεί δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ για τθν ακζτθςθ 
των υποχρεϊςεϊν τουσ όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

iv) υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι ο οικονομικόσ φορζασ δεν ζχει ακετιςει τισ 
υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ. 

γ) για τθν παράγραφο 2.2.3.3 περίπτωςθ βϋ, πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του 
οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του.  

Λδίωσ οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα προςκομίηουν: 

i) Ενιαίο Ριςτοποιθτικό Δικαςτικισ Φερεγγυότθτασ από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο, από το οποίο 
προκφπτει ότι δεν τελοφν υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι 
δικαςτικι εκκακάριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ. Για τισ ΛΚΕ προςκομίηεται 
επιπλζον και πιςτοποιθτικό του Γ.Ε.Μ.Θ. περί μθ ζκδοςθσ απόφαςθσ λφςθσ ι κατάκεςθσ αίτθςθσ 
λφςθσ του νομικοφ προςϊπου, ενϊ για τισ ΕΡΕ προςκομίηεται επιπλζον πιςτοποιθτικό μεταβολϊν. 

ii) Ριςτοποιθτικό του Γ.Ε.Μ.Θ. από το οποίο προκφπτει ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει λυκεί και τεκεί 
υπό εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων.  

iii) Εκτφπωςθ τθσ καρτζλασ “Στοιχεία Μθτρϊου/ Επιχείρθςθσ” από τθν θλεκτρονικι πλατφόρμα τθσ 
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων, όπωσ αυτά εμφανίηονται ςτο taxisnet, από τθν οποία να 
προκφπτει θ μθ αναςτολι τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτάσ τουσ. 

Ρροκειμζνου για τα ςωματεία και τουσ ςυνεταιριςμοφσ, το Ενιαίο Ριςτοποιθτικό Δικαςτικισ 
Φερεγγυότθτασ εκδίδεται για τα ςωματεία από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο, και για τουσ ςυνεταιριςμοφσ για 
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το χρονικό διάςτθμα ζωσ τισ 31.12.2019 από το Ειρθνοδικείο και μετά τθν παραπάνω θμερομθνία από το 
Γ.Ε.Μ.Θ. 

δ) Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.3 (γ-κ), υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ 
οικονομικοφ φορζα ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι 
αποκλειςμοφ. 

ε) για τθν παράγραφο 2.2.3.8. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα περί μθ επιβολισ 
ςε βάροσ του τθσ κφρωςθσ του οριηόντιου αποκλειςμοφ, ςφμφωνα τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ3. 

ςτ) για τθν παράγραφο 2.2.3.4 δικαιολογθτικά ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν4, που κακορίηονται 
κατωτζρω, εφόςον ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είναι ανϊνυμθ εταιρία ι νομικό πρόςωπο ςτθ μετοχικι 
ςφνκεςθ του οποίου ςυμμετζχει ανϊνυμθ εταιρεία ι νομικό πρόςωπο τθσ αλλοδαπισ που αντιςτοιχεί ςε 
ανϊνυμθ εταιρεία5 6.  

Συγκεκριμζνα, προςκομίηονται: 

- Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ τθσ ζδρασ, από το οποίο να προκφπτει ότι οι μετοχζσ 
είναι ονομαςτικζσ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι 
του. 

- Αναλυτικι κατάςταςθ με τα ςτοιχεία των μετόχων τθσ εταιρείασ και τον αρικμό των μετοχϊν κάκε 
μετόχου (μετοχολόγιο), όπωσ τα ςτοιχεία αυτά είναι καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ 
εταιρείασ, το πολφ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ. 

Ειδικότερα: 

- Πςον αφορά ςτισ εγκατεςτθμζνεσ ςτθν Ελλάδα ανϊνυμεσ εταιρείεσ υποβάλλεται πιςτοποιθτικό του 
Γ.Ε.Μ.Θ. από το οποίο να προκφπτει ότι οι μετοχζσ τουσ είναι ονομαςτικζσ και αναλυτικι κατάςταςθ με τα 
ςτοιχεία των μετόχων τθσ εταιρείασ και τον αρικμό των μετοχϊν κάκε μετόχου (μετοχολόγιο), όπωσ τα 
ςτοιχεία αυτά είναι καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ, το πολφ τριάντα (30) εργάςιμεσ 
θμζρεσ πριν από τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ. 

- Πςον αφορά ςτισ αλλοδαπζσ ανϊνυμεσ εταιρίεσ ι αλλοδαπά νομικά πρόςωπα που αντιςτοιχοφν ςε 
ανϊνυμεσ εταιρείεσ: 

Α) εφόςον ζχουν κατά το δίκαιο τθσ ζδρασ τουσ ονομαςτικζσ μετοχζσ,  προςκομίηουν : 

i) Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ τθσ ζδρασ, από το οποίο να προκφπτει ότι οι μετοχζσ 
τουσ είναι ονομαςτικζσ. 

ii) Αναλυτικι κατάςταςθ μετόχων, με τον αρικμό των μετοχϊν του κάκε μετόχου, όπωσ τα ςτοιχεία 
αυτά είναι καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ με θμερομθνία το πολφ 30 εργάςιμεσ 
θμζρεσ πριν τθν υποβολι τθσ προςφοράσ. 

iii) Κάκε άλλο ςτοιχείο από το οποίο να προκφπτει θ ονομαςτικοποίθςθ μζχρι φυςικοφ προςϊπου των 
μετοχϊν, που ζχει ςυντελεςτεί τισ τελευταίεσ 30 (τριάντα) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν υποβολι τθσ 
προςφοράσ.  

Β) εφόςον δεν ζχουν υποχρζωςθ ονομαςτικοποίθςθσ μετοχϊν ι δεν προβλζπεται θ ονομαςτικοποίθςθ 
των μετοχϊν, προςκομίηουν: 

i) βεβαίωςθ περί μθ υποχρζωςθσ ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν από αρμόδια αρχι, εφόςον 
υπάρχει ςχετικι πρόβλεψθ, διαφορετικά προςκομίηεται υπεφκυνθ διλωςθ του διαγωνιηόμενου. Για 
τθν περίπτωςθ μθ πρόβλεψθσ ονομαςτικοποίθςθσ προςκομίηεται υπεφκυνθ διλωςθ του 
διαγωνιηόμενου, 

                                                           
3
 Άρκρο 74 παρ. 4 ν. 4412/2016.  

4
 Άρκρο 8 ν. 3310/2005 και π.δ. 82/1996.   

5
  Για τισ αλλοδαπζσ ανϊνυμεσ εταιρείεσ ιδρυκείςεσ ςε κράτοσ μζλοσ τθσ ΕΕ ςχετικό είναι το Ραράρτθμα Λ τθσ οδθγίασ 2012/30/ΕΕ 

(L315/91) με τθν οποία αναδιατυπϊκθκε θ Οδθγία 77/91/ΕΟΚ (Επίςθμθ Εφθμερίδα των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων αρ Ν26/1). 
6
 Ρρβλ ΣτΕ 303/2020 (Επταμελισ). 
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ii) ζγκυρθ και ενθμερωμζνθ κατάςταςθ προςϊπων που κατζχουν τουλάχιςτον 1% των μετοχϊν ι 
δικαιωμάτων ψιφου, 

iii) εάν δεν τθρείται τζτοια κατάςταςθ, προςκομίηεται ςχετικι κατάςταςθ προςϊπων, που κατζχουν 
τουλάχιςτον ζνα τοισ εκατό (1%) των μετοχϊν ι δικαιωμάτων ψιφου, ςφμφωνα με τθν τελευταία 
Γενικι Συνζλευςθ, αν τα πρόςωπα αυτά είναι γνωςτά ςτθν εταιρεία. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, θ εταιρεία 
αιτιολογεί τουσ λόγουσ που δεν είναι γνωςτά τα ωσ άνω πρόςωπα, θ δε ανακζτουςα αρχι δεν διακζτει 
διακριτικι ευχζρεια κατά τθν κρίςθ τθσ αιτιολογίασ αυτισ.  

Ειδικά για τισ περιπτϊςεισ εξαίρεςθσ από τθν υποχρζωςθ ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν, τθσ παρ. 

2.2.3.4 τθσ παροφςασ, προςκομίηονται: 

i) Για τθν απόδειξθ τθσ εξαίρεςθσ από τθν υποχρζωςθ ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν τουσ κατά τθν 
περ. α) τθσ παραγράφου 2.2.3.4 βεβαίωςθ του αρμοδίου Χρθματιςτθρίου.  

ii) Πςον αφορά τθν εξαίρεςθ τθσ περ. β) τθσ παραγράφου 2.2.3.5, για τθν απόδειξθ του ελζγχου 
δικαιωμάτων ψιφου υπεφκυνθ διλωςθ τθσ ελεγχόμενθσ εταιρείασ και, εάν αυτι είναι διαφορετικι 
του προςωρινοφ αναδόχου,  πρόςκετθ υπεφκυνθ διλωςθ του τελευταίου, ςτισ οποίεσ αναφζρονται οι 
επιχειριςεισ επενδφςεων, οι εταιρείεσ διαχείριςθσ κεφαλαίων/ενεργθτικοφ ι κεφαλαίων 
επιχειρθματικϊν ςυμμετοχϊν, ανά περίπτωςθ και το ςυνολικό ποςοςτό των δικαιωμάτων ψιφου που 
ελζγχουν ςτθν ελεγχόμενθ από αυτζσ εταιρεία. Οι υπεφκυνεσ αυτζσ δθλϊςεισ ςυνοδεφονται 
υποχρεωτικά από βεβαίωςθ ι άλλο ζγγραφο από το οποίο προκφπτει ότι οι ελζγχουςεσ τα δικαιϊματα 
ψιφου εταιρείεσ είναι εποπτευόμενεσ κατά τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 2.2.3.4. 

Πλα τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να είναι επικυρωμζνα από τθν κατά Νομόν αρμόδια αρχι του κράτουσ 
τθσ ζδρασ του υποψθφίου και να ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι. 

Ελλείψεισ ςτα δικαιολογθτικά ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν ςυμπλθρϊνονται κατά τθν παράγραφο 
3.1.2 τθσ παροφςασ. 

Τζλοσ, για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ του λόγου αποκλειςμοφ τθσ παρ. 4 του άρκρου 4 του ν. 
3310/2005 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν υπεφκυνθ διλωςθ ότι δεν είναι εξωχϊριεσ εταιρίεσ και 
δεν εμπίπτουν ςτισ διατάξεισ τθσ παρ. 4 εδ. αϋκαι βϋτου άρκρου 4 του ν. 3310/2005, όπωσ ιςχφει. 

Θ ανακζτουςα αρχι ελζγχει επίςθσ, επί ποινι απαραδζκτου τθσ προςφοράσ, εάν ςτθ διαδικαςία 
ςυμμετζχει εξωχϊρια εταιρεία από «μθ ςυνεργάςιμα κράτθ ςτον φορολογικό τομζα» κατά τθν ζννοια των 
παρ. 3 και 4 του άρκρου 65 του ν. 4172/2013,  κακϊσ και από κράτθ που ζχουν προνομιακό φορολογικό 
κακεςτϊσ, όπωσ αυτά ορίηονται ςτον κατάλογο τθσ απόφαςθσ τθσ παρ. 7 του άρκρου 65 του ωσ άνω 
Κϊδικα, κατά τα αναφερόμενα ςτθν περίπτωςθ α` τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 4 του ν. 3310/2005.  

B.2. ι) Για τθν απόδειξθ των απαιτιςεων του άρκρου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ 
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό /βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι 
εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε 
κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου 
επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με 
το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Στθν 
περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται 
από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από 
υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, 
ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ 
χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ 
δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ. 

Οι  εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο οικείο 
Επιμελθτιριο. Επίςθσ γίνεται αποδεκτό και πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν οικεία υπθρεςία Γ.Ε.Μ.Θ. 
των Επιμελθτθρίων. 

Επιςθμαίνεται ότι, τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4 
(απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) γίνονται αποδεκτά, εφόςον 
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ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ, εκτόσ αν, ςφμφωνα με τισ 
ειδικότερεσ διατάξεισ αυτϊν, φζρουν ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ. 

ιι) Ειδικά οι εγκαταςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ απαιτείται να προςκομίςουν  Βεβαίωςθ 
εγγραφισ ςτο Μθτρϊο ΚΔΒΜ που τθρείται ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα υποςτιριξθσ των ΚΔΒΜ τθσ 
Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Μ. του άρκρου 61 του ν. 4763/2020. 

Τα Κζντρα Επιμόρφωςθσ και Δια Βίου Μάκθςθσ (Κ.Ε.ΔΛ.ΒΛ.Μ.) των Δθμόςιων Α.Ε.Λ. του άρκρου 48 του ν. 
4485/2017 (Α’114), τα οποία με βάςθ το άρκρο 63 του ν. 4763/2020 (Α’254) εντάςςονται αυτοδικαίωσ 
μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ ίδρυςισ τουσ και τθν ζκδοςθ ςε ΦΕΚ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ του 
Υπουργείου Ραιδείασ και Κρθςκευμάτων ςτο Μθτρϊο Κ.Δ.Β.Μ. που τθρείται ςτο Ρλθροφοριακό Σφςτθμα 
των Κ.Δ.Β.Μ. τθσ Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Μ. & Ν. του άρκρου 61, το ΦΕΚ ίδρυςισ τουσ. 

 

Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ τθσ παραγράφου 2.2.5 οι 
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν: 

α) Λςολογιςμοφσ ι αποςπάςματα ιςολογιςμϊν των τριϊν τελευταίων διαχειριςτικϊν χριςεων (2021, 2020, 
2019), ςτισ περιπτϊςεισ όπου θ δθμοςίευςι τουσ είναι υποχρεωτικι ςφμφωνα με τθν περί εταιρειϊν 
νομοκεςία τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο παρζχων υπθρεςίεσ. Σε περίπτωςθ που ςφμφωνα με 
τθν νομοκεςία ο οικονομικόσ φορζασ δεν υποχρεοφται ςε δθμοςίευςθ ιςολογιςμοφ (ι που δεν ζχει ακόμθ 
ολοκλθρωκεί θ δθμοςίευςθ του ιςολογιςμοφ του τελευταίου οικονομικοφ ζτουσ), τότε κα πρζπει να 
υποβάλλει υπεφκυνθ διλωςθ για τον κφκλο εργαςιϊν ςυνοδευόμενθ από τισ αντίςτοιχεσ φορολογικζσ 
δθλϊςεισ. 

Σε περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων που δραςτθριοποιοφνται για μικρότερο χρονικό διάςτθμα, 
υποβάλλονται: 

i) Οι ιςολογιςμοί που ζχουν εκδοκεί ι  αποςπάςματα οικονομικϊν καταςτάςεων (δθλϊςεισ 
φορολογίασ ειςοδιματοσ κ.λ.π.). 

ii) Υπεφκυνθ διλωςθ του οικονομικοφ φορζα ςτθν οποία κα δθλϊνεται θ θμερομθνία ίδρυςισ του ι 
ζναρξθσ των δραςτθριοτιτων του. 

β) Εάν ο οικονομικόσ φορζασ, για βάςιμο λόγο, δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα ανωτζρω 
δικαιολογθτικά, μπορεί να αποδεικνφει τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι του επάρκεια με 
οποιοδιποτε άλλο κατάλλθλο ζγγραφο. 

Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.6 Α) οι οικονομικοί φορείσ 
προςκομίηουν:  

Α. Κατάλογο των ζργων  που πραγματοποιικθκαν κατά τθν τελευταία τριετία προ τθσ δθμοςίευςθσ τθσ 
Διακιρυξθσ (2021, 2020, 2019), με αναφορά του αντίςτοιχου ποςοφ, τθσ θμερομθνίασ και των δθμόςιων ι 
ιδιωτικϊν αποδεκτϊν των υπθρεςιϊν. Ο ανωτζρω κατάλογοσ πρζπει να ςυντάςςεται με τθ μορφι πίνακα 
των ζργων που καλφπτουν τισ απαιτιςεισ του κριτθρίου, ςφμφωνα με το ακόλουκο Υπόδειγμα: 

α/α 
Τίτλοσ τθσ 
ςφμβαςθσ 

Συμβατικι αξία 
χωρίσ ΦΡΑ (ςε 
περίπτωςθ 

ςυμμετοχισ ςε 
ζνωςθ, να 
δθλωκεί θ 

ςυμβατικι αξία 
τθσ ςυμμετοχισ 
ςτθν ζνωςθ) 

Θμερομθνία 
ολοκλιρωςθσ 
(εφόςον ζχει 
περαιωκεί), 
διάρκεια τθσ 
ςφμβαςθσ 

Δθμόςιοσ / 
Λδιϊτθσ 

αποδζκτθσ  

% 
Συμμετοχισ 
ςτο ζργο 

(επιμεριςμόσ 
των 

υπθρεςιϊν 
κάκε 

οικονομικοφ 
φορζα ςτθ 
ςφμβαςθ, ςε 
περίπτωςθ 
ζνωςθσ ι 

κοινοπραξία) 

Ρεριγραφι 
αντικειμζνου τθσ 

ςφμβαςθσ* 

Στοιχείο 
τεκμθρίωςθσ 

1. 
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2. 
       

... 
       

* ε περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ επικαλείται τθν ολοκλιρωςθ τμιματοσ ενόσ ζργου, περιγράφει 
το αντικείμενο του εν λόγω τμιματοσ. 

Εάν ο Ρελάτθσ είναι Δθμόςιοσ Φορζασ ωσ ςτοιχείο τεκμθρίωςθσ υποβάλλεται πιςτοποιθτικό ι 
πρωτόκολλο παραλαβισ ζργου ι τμιματοσ ζργου, ι βεβαίωςθ καλισ εκτζλεςθσ που ςυντάςςεται από τθν 
αρμόδια Δθμόςια Αρχι ςτθν οποία κα αναφζρεται ο χρόνοσ υλοποίθςθσ τθσ παρεχόμενθσ υπθρεςίασ και 
ότι αυτι εκτελζςτθκε ορκϊσ και εντόσ των χρονοδιαγραμμάτων και εάν τοφτο δεν είναι δυνατό, με 
υπεφκυνθ διλωςθ του οικονομικοφ φορζα και προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ςφμβαςθσ, των 
τιμολογίων και τεκμθριωτικϊν ςτοιχείων πλθρωμισ. 

Εάν ο Ρελάτθσ είναι ιδιϊτθσ, ωσ ςτοιχείο τεκμθρίωςθσ υποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ, είτε του ιδιϊτθ 
όπωσ εκπροςωπείται από το Νόμιμο Εκπρόςωπο, είτε του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα. 

Για τα αυτοχρθματοδοτοφμενα  προγράμματα των ΚΕΔΛΒΛΜ των ΑΕΛ ςυντάςςεται ςχετικι βεβαίωςθ από το 
νόμιμο εκπρόςωπο του Ειδικοφ Λογαριαςμοφ του ΑΕΛ που αναφζρει τον αρικμό των προγραμμάτων, τον 
αρικμό των εκπαιδευομζνων και το ςχετικό προχπολογιςμό.  

 
 
Β. Για τισ απαιτιςεισ τθσ παραγράφου 2.2.6.Β, ο οικονομικόσ φορζασ προςκομίηει υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν 
οποία γίνεται περιγραφι των ςυςτθμάτων που διακζτει, ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ και 
των μζτρων που λαμβάνει για τθν αςφάλεια και τθν ποιότθτα  τθσ λειτουργίασ τουσ 
 
Γ. Ρίνακα προτεινόμενθσ Ομάδασ Ζργου, με βάςθ τα αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.2.6 τθσ παροφςασ, 
ςφμφωνα με το ακόλουκο Υπόδειγμα:  

ΡΙΝΑΚΑΣ ΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΓΟΥ 

Ονοματεπϊνυμο 
ςτελζχουσ 

Κζςθ ςτθν 
ομάδα 
ζργου 

Τίτλοι 
ςπουδϊν 

Συνοπτικι περιγραφι 
εμπειρίασ 

Σχζςθ  
εργαςίασ 

     

     

     

 

Οι οικονομικοί φορείσ κα πρζπει επιπροςκζτωσ  να υποβάλουν βιογραφικά ςθμειϊματα των ςτελεχϊν τθσ 
Ομάδασ Ζργου, από όπου πρζπει να προκφπτουν οι απαιτιςεισ τθσ ανωτζρω παραγράφου και αντίγραφα 
τίτλων ςπουδϊν Τα βιογραφικά ςθμειϊματα των ςτελεχϊν τθσ ομάδασ ζργου ςυμπλθρϊνονται ςφμφωνα 
με το υπόδειγμα του Ραραρτιματοσ ΛΛΛ τθσ παροφςασ. 

 

Σε περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει υπεργολαβικά ςε τρίτουσ τθν υλοποίθςθ 
τμιματοσ τθσ υπό ανάκεςθ Συμφωνίασ – Ρλαίςιο, τότε κα πρζπει να κατακζςει ςυμπλθρωμζνο τον 
παρακάτω πίνακα κακϊσ και τισ ςχετικζσ υπεφκυνεσ δθλϊςεισ των προτεινόμενων υπεργολάβων ςτισ 
οποίεσ κα δθλϊνουν ότι αποδζχονται τθν ανάκεςθ υπεργολαβίασ με το ςχετικό ποςοςτό, ςε περίπτωςθ 
που ο οικονομικόσ φορζασ ανακθρυχκεί ανάδοχοσ. 

Ρεριγραφι τμιματοσ Ζργου (είδουσ υπθρεςιϊν) που 
προτίκεται ο Υποψιφιοσ Ανάδοχοσ να ανακζςει ςε 

Υπεργολάβο   

Επωνυμία 
Υπεργολάβου 

Θμερομθνία 
Διλωςθσ 

Συνεργαςίασ 
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Β.5. Για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςισ τουσ με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ  τθσ παραγράφου 
2.2.4.4 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό ςυςτιματοσ διαχείριςθσ ποιότθτασ (π.χ. ISO ι 
ιςοδφναμο) εν ιςχφι, από διαπιςτευμζνο φορζα, ςτο πεδίο που ηθτείται. 

Β.6. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι 
νομικό πρόςωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ι προαιρετικά, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, και δθλϊνει 
τθν εκπροςϊπθςθ και τισ μεταβολζσ τθσ ςε αρμόδια αρχι (πχ ΓΕΜΘ), προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό 
ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ, το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από 
τθν υποβολι του,  εκτόσ αν αυτό φζρει ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ. 

Ειδικότερα για τουσ θμεδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ προςκομίηονται: 

i) για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι νομικό 
πρόςωπο και υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ και τισ μεταβολζσ 
τθσ ςτο ΓΕΜΘ7, προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ, το οποίο πρζπει να ζχει 
εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του.   

ii) Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και των μεταβολϊν του νομικοφ προςϊπου γενικό 
πιςτοποιθτικό μεταβολϊν του ΓΕΜΘ, εφόςον ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. 

Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ 
εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, αποφάςεισ ςυγκρότθςθσ 
οργάνων διοίκθςθσ ςε ςϊμα, κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα 
από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ. 

Σε περίπτωςθ που για τθ διενζργεια τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ζχουν χορθγθκεί εξουςίεσ ςε 
πρόςωπο πλζον αυτϊν που αναφζρονται ςτα παραπάνω ζγγραφα, προςκομίηεται επιπλζον απόφαςθ- 
πρακτικό του αρμοδίου καταςτατικοφ οργάνου διοίκθςθσ του νομικοφ προςϊπου με τθν οποία 
χορθγικθκαν οι ςχετικζσ εξουςίεσ. Πςον αφορά τα φυςικά πρόςωπα, εφόςον ζχουν χορθγθκεί εξουςίεσ 
ςε τρίτα πρόςωπα, προςκομίηεται εξουςιοδότθςθ του οικονομικοφ φορζα. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα προβλεπόμενα, κατά τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ 
εγκατάςταςθσ, αποδεικτικά ζγγραφα, και εφόςον δεν προβλζπονται, υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου 
εκπροςϊπου, από τθν οποία αποδεικνφονται τα ανωτζρω ωσ προσ τθ νόμιμθ ςφςταςθ, μεταβολζσ και 
εκπροςϊπθςθ του οικονομικοφ φορζα. 

                                                           
7
  Σφμφωνα με το άρκρο 86 ν. 4635/2019 ςτο ΓΕΜΘ εγγράφονται υποχρεωτικά  

α. θ Ανϊνυμθ Εταιρεία που προβλζπεται ςτον ν. 4548/2018 (Α` 104), 
β. θ Εταιρεία Ρεριοριςμζνθσ Ευκφνθσ που προβλζπεται ςτον ν. 3190/1955 (Α` 91), 
 γ. θ Λδιωτικι Κεφαλαιουχικι Εταιρεία που προβλζπεται ςτον ν. 4072/2012 (Α` 86), 
 δ. θ Ομόρρυκμθ και Ετερόρρυκμθ (απλι ι κατά μετοχζσ) Εταιρεία που προβλζπονται ςτον ν. 4072/2012 (Α` 86), κακϊσ και οι 
ομόρρυκμοι εταίροι αυτϊν, 
ε. ο Αςτικόσ Συνεταιριςμόσ του ν. 1667/1986 (Α` 196) (ςτον οποίο περιλαμβάνονται ο αλλθλαςφαλιςτικόσ, ο πιςτωτικόσ και ο 
οικοδομικόσ ςυνεταιριςμόσ), 
 ςτ. θ Κοιν.Σ.ΕΡ. που ςυςτινεται κατά τον ν. 4430/2016 (Α` 205) και 
 η. θ Κοι.Σ.Ρ.Ε. που ςυςτινεται κατά τον ν. 2716/1999 (Α` 96), 
 θ. θ Αςτικι Εταιρεία με οικονομικό ςκοπό (άρκρο 784 ΑΚ και 270 του ν. 4072/2012), 
 κ. ο Ευρωπαϊκόσ Πμιλοσ Οικονομικοφ Σκοποφ που προβλζπεται από τον Κανονιςμό 2137/1985/ΕΟΚ (ΕΕΕΚ L. 199, διορκωτικό L. 
247) και ζχει τθν ζδρα του ςτθν θμεδαπι, 
ι. θ Ευρωπαϊκι Εταιρεία που προβλζπεται ςτον Κανονιςμό 2157/2001/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 294) και ζχει τθν ζδρα τθσ ςτθν θμεδαπι, 
ια. θ Ευρωπαϊκι Συνεταιριςτικι Εταιρεία που προβλζπεται ςτον Κανονιςμό 1435/2003/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 207) και ζχει τθν ζδρα τθσ ςτθν 
θμεδαπι, 
ιβ. τα υποκαταςτιματα ι πρακτορεία που διατθροφν ςτθν θμεδαπι οι αλλοδαπζσ εταιρείεσ που αναφζρονται ςτο άρκρο 29 τθσ 
Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/1132 (ΕΕ L 169/30.6.2017) και ζχουν ζδρα ςε κράτοσ - μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (Ε.Ε.), 
ιγ. τα υποκαταςτιματα ι πρακτορεία που διατθροφν ςτθν θμεδαπι οι αλλοδαπζσ εταιρείεσ που ζχουν ζδρα ςε τρίτθ χϊρα και 
νομικι μορφι ανάλογθ με εκείνθ των αλλοδαπϊν εταιριϊν που αναφζρεται ςτθν περίπτωςθ ιβ`, 
ιδ. τα υποκαταςτιματα ι πρακτορεία, μζςω των οποίων ενεργοφν εμπορικζσ πράξεισ ςτθν θμεδαπι τα φυςικά ι νομικά πρόςωπα 
ι ενϊςεισ προςϊπων που ζχουν τθν κφρια εγκατάςταςθ ι τθν ζδρα τουσ ςτθν αλλοδαπι και δεν εμπίπτουν ςτισ περιπτϊςεισ ιβ` 
και ιγ`, 
ιε. θ Κοινοπραξία που καταχωρίηεται ςφμφωνα με το άρκρο 293 παράγραφοσ 3 του ν. 4072/2012 
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Οι ωσ άνω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ γίνονται αποδεκτζσ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ 
πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν. 

Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςθ  του οικονομικοφ φορζα, όλεσ οι 
ςχετικζσ τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά 
τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν 
τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των 
μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου. 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ8 που προβλζπονται από τισ 
εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που 
ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ VII του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό 
εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 
οργανιςμό πιςτοποίθςθσ.  

Στα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των εν λόγω 
οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω κατάλογο.  

Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το 
πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλότθτασ όςον 
αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό.  

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν 
υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ. Ειδικϊσ 
όςον αφορά τθν καταβολι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και των φόρων και τελϊν, 
προςκομίηονται επιπροςκζτωσ τθσ βεβαίωςθσ εγγραφισ ςτον επίςθμο κατάλογο και πιςτοποιθτικά, κατά 
τα οριηόμενα ανωτζρω ςτθν περίπτωςθ Β.1, υποπερ. i,  ii και iii τθσ περ. β. 

Β.8. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.  

Β.9. Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, 
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.8 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, 
προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό. Ειδικότερα, 
προςκομίηεται ζγγραφο (ςυμφωνθτικό ι ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου απόφαςθ του αρμοδίου 
οργάνου διοίκθςθσ αυτοφ ι ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου υπεφκυνθ διλωςθ), δυνάμει του οποίου 
αμφότεροι, διαγωνιηόμενοσ οικονομικόσ φορζασ και τρίτοσ φορζασ, εγκρίνουν τθ μεταξφ τουσ ςυνεργαςία 
για τθν κατά περίπτωςθ παροχι προσ τον διαγωνιηόμενο τθσ χρθματοοικονομικισ ι/και τεχνικισ ι/και 
επαγγελματικισ ικανότθτασ του φορζα, ϊςτε αυτι να είναι ςτθ διάκεςθ του διαγωνιηόμενου για τθν 
εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ. Θ ςχετικι αναφορά κα πρζπει να είναι λεπτομερισ και να αναφζρει κατ’ 
ελάχιςτον τουσ ςυγκεκριμζνουσ πόρουσ που κα είναι διακζςιμοι για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τον 
τρόπο δια του οποίου κα χρθςιμοποιθκοφν αυτοί για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Ο τρίτοσ κα δεςμεφεται 
ρθτά ότι κα διακζςει ςτον διαγωνιηόμενο τουσ ςυγκεκριμζνουσ πόρουσ κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ 
και ο διαγωνιηόμενοσ  ότι κα κάνει χριςθ αυτϊν ςε περίπτωςθ που του ανατεκεί θ ςφμβαςθ.  

Σε περίπτωςθ που ο τρίτοσ διακζτει χρθματοοικονομικι επάρκεια, κα δθλϊνει επίςθσ ότι κακίςταται από 
κοινοφ με τον διαγωνιηόμενο υπεφκυνοσ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  

Σε περίπτωςθ που ο τρίτοσ διακζτει ςτοιχεία τεχνικισ ι επαγγελματικισ καταλλθλότθτασ που ςχετίηονται 
με τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτ’ του Μζρουσ 
ΛΛ του Ραραρτιματοσ ΧΛΛ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016 ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι 
εμπειρία, κα δεςμεφεται ότι κα εκτελζςει τισ εργαςίεσ ι υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι 
ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ, δθλϊνοντασ το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που κα εκτελζςει. 

 

                                                           
8
 Άρκρο 83 ν. 4412/2016.  
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Β.10 Επιςθμαίνεται ότι γίνονται αποδεκτζσ: 

● οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί ζωσ 
τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,  

● οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν 
υποβολι των δικαιολογθτικϊν. Σθμειϊνεται ότι δεν απαιτείται κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ 
υπογραφισ τουσ. 

 

2.3 Κξηηήξηα Αλάζεζεο  

2.3.1 Κξηηήξην αλάζεζεο ηεο ζπκθσλίαο-πιαίζην  

Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ ςυμφωνίασ-πλαίςιο είναι θ πλζον ςυμφζρουςα προςφορά αποκλειςτικά και μόνο 
βάςει ποιοτικϊν κριτθρίων (ςτακερι τιμι), Ν. 4412/2016, Άρκρο 86, Ραράγραφοσ 7, όπωσ αναλυτικά 
αναφζρεται ςτο άρκρο 2.3.1 τθσ παροφςασ.   

 

2.3.2 Βαζκνιόγεζε θαη θαηάηαμε πξνζθνξώλ  

Τα κριτιρια βακμολόγθςθσ τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ είναι τα εξισ: 
 

Α/Α ΚΙΤΗΙΟ 
ΡΕΙΓΑΨΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΥΤΗΤΑΣ 

Κ1-Κατανόθςθ 
Ρεριβάλλοντοσ 
& Ειδικϊν 
Απαιτιςεων 

1.1.Κατανόθςθ Σκοποφ 
και Στόχων Συμφωνίασ-
Ρλαίςιο  
1.2. Αναγνϊριςθ 
Κρίςιμων Ραραγόντων 
Επιτυχίασ  
1.3. Αναμενόμενα 
Ρροβλιματα/Κίνδυνοι 
ςτθν Υλοποίθςθ τθσ 
Συμφωνίασ-Ρλαίςιο  

1.1.1. Κατανόθςθ των ειδικϊν 
απαιτιςεων και του ευρφτερου 
ςτόχου τθσ Συμφωνίασ-Ρλαίςιο και 
διαςφνδεςθ με τθν ανάλυςθ του 
περιβάλλοντοσ του ζργου 
1.1.2. Κατανόθςθ των επιμζρουσ 
ςτόχων του ζργου 
1.2.1. Ρροςδιοριςμόσ κρίςιμων 
παραγόντων επιτυχίασ τθσ Συμφωνίασ-
Ρλαίςιο 
1.2.2. Ανάλυςθ κρίςιμων παραγόντων 
επιτυχίασ τθσ Συμφωνίασ-Ρλαίςιο και 
διαςφνδεςθ με υποκριτιριο 1.1 
1.3. 1. Ρροςδιοριςμόσ αναμενόμενων 
προβλθμάτων/κινδφνων ςτθν 
υλοποίθςθ τθσ Συμφωνίασ-Ρλαίςιο 
1.3.2. Ρροςδιοριςμόσ τρόπων 
αντιμετϊπιςθσ 
προβλθμάτων/κινδφνων 
1.3.3. Αξιολόγθςθ ςθμαςίασ 
προβλθμάτων / κινδφνων 

Σ1=20% 
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Α/Α ΚΙΤΗΙΟ 
ΡΕΙΓΑΨΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΥΤΗΤΑΣ 

Κ2- 
Μεκοδολογία 
υλοποίθςθσ και 
ποιότθτα 
υπθρεςιϊν  

2.1. Σαφινεια και 
Ρλθρότθτα Μεκοδολογικισ 
Ρροςζγγιςθσ ωσ προσ τθν 
Κάλυψθ των Απαιτοφμενων 
Υπθρεςιϊν  
2.2. Σαφινεια και 
Ρλθρότθτα των 
Ρροτεινόμενων Ρακζτων 
Εργαςίασ/Ραραδοτζων  
2.3. Αποτελεςματικι 
Διαχείριςθ Επικοινωνίασ με 
Ανακζτουςα Αρχι και 
Εμπλεκόμενουσ  

2.1.  Γενικι περιγραφι μεκοδολογικισ 
προςζγγιςθσ με διαςφνδεςθ με τισ 
ειδικζσ απαιτιςεισ και με τθν κάλυψθ 
του ςκοποφ και επιμζρουσ ςτόχων του 
ζργου. 
2.2.1. Ανάλυςθ των απαιτοφμενων 
Ρακζτων/παραδοτζων ωσ προσ τα 
μεκοδολογικά εργαλεία που κα 
χρθςιμοποιθκοφν κακϊσ και τθν 
αλλθλεπίδραςθ τουσ 
2.2.2. Ανάλυςθ των απαιτοφμενων 
Ρακζτων Εργαςίασ / Ραραδοτζων ωσ 
προσ αναμενόμενα προβλιματα / 
κινδφνουσ και προτεινόμενουσ 
τρόπουσ αντιμετϊπιςθσ τουσ 
2.3.1. Αποτφπωςθ προτεινόμενθσ 
διαδικαςίασ επικοινωνίασ με 
Ανακζτουςα Αρχι και Εμπλεκόμενουσ 
2.3.2. Αποτελεςματικι οργάνωςθ και 
διαχείριςθ τθσ ομάδασ ζργου και το 
ςκοπό και τουσ ςτόχουσ τθσ 
Συμφωνίασ-Ρλαίςιο 

Σ2=30% 

Κ3- Ροιότθτα 
εκπαιδευτικϊν 
υπθρεςιϊν 

3.1 Συνάφεια των 
εκπαιδευτϊν με τουσ 6 
τομείσ προγραμμάτων του 
Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και αξιολόγθςι 
τουσ ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ του Κανονιςμοφ 
Διαχείριςθσ Μθτρϊου ΚΔΡ 
Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 

3.2. Αποτελεςματικι 
οργάνωςθ και διαχείριςθ 
των Εκπαιδευτϊν ςε 
πλιρθ αντιςτοιχία με τα 
εκπαιδευτικά 
αντικείμενα και τουσ 
ςτόχουσ του παρόντοσ 
ζργου 

3.3.1.Κατάλογοσ Εκπαιδευτϊν για τθν 
υλοποίθςθ των επιμορφωτικϊν 
προγραμμάτων, με βιογραφικά 
ςθμειϊματα και αποδεικτικά 
εμπειρίασ 
Ρρόταςθ οργάνωςθσ και διαχείριςθσ 
των Εκπαιδευτϊν ςε αντιςτοιχία με τα 
εκπαιδευτικά αντικείμενα και τουσ 
ςτόχουσ του παρόντοσ ζργου. 
  
 

Σ2=30% 

Κ4 -Οργάνωςθ 
διοίκθςθσ τθσ 
Συμφωνίασ – 
Ρλαίςιο  

4.1. Αποτελεςματικότθτα 
τθσ Οργάνωςθσ και τθσ 
Μεκοδολογίασ Διοίκθςθσ & 
Υλοποίθςθσ τθσ Συμφωνίασ-
Ρλαίςιο  
4.2. Διαςφάλιςθ Ροιότθτασ 
Υπθρεςιϊν  
4.3. Οργάνωςθ & Διοίκθςθ 
Ομάδασ Ζργου  
 

4.1.1. Ρροτεινόμενθ Ομάδα Ζργου θ 
οποία καλφπτει τθσ απαιτιςεισ τθσ 
Διακιρυξθσ 
4.1.2. Επιπλζον ςτελζχθ εκτόσ των 
απαιτιςεων τθσ Διακιρυξθσ 
4.2.1. Ανάλυςθ προτεινόμενου 
ςυςτιματοσ διαςφάλιςθσ ποιότθτασ 
4.3.1. όλοι & αρμοδιότθτεσ μελϊν 
Ομάδασ Ζργου 
4.3.2. Αποτελεςματικότθτα οργάνωςθσ 
και διοίκθςθσ ομάδασ  ζργου. 

Σ3=20% 
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Α/Α ΚΙΤΗΙΟ 
ΡΕΙΓΑΨΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΥΤΗΤΑΣ 

 
ΑΘΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΫΝ ΒΑΥΤΗΤΑΣ 

 
100% 

 

Θ βακμολόγθςθ των ανωτζρω κριτθρίων βαςίηεται αποκλειςτικά και μόνο ςτα ςτοιχεία που 
ςυμπεριλαμβάνονται ςτθν τεχνικι προςφορά του οικονομικοφ φορζα.  

Θ βακμολόγθςθ κάκε κριτθρίου αξιολόγθςθσ κυμαίνεται από 100 βακμοφσ ςε περίπτωςθ που 
ικανοποιοφνται ακριβϊσ όλοι οι όροι των τεχνικϊν προδιαγραφϊν  αυξάνεται δε μζχρι τουσ 150 βακμοφσ 
όταν υπερκαλφπτονται οι απαιτιςεισ του ςυγκεκριμζνου κριτθρίου. 

Κάκε κριτιριο αξιολόγθςθσ βακμολογείται αυτόνομα με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ προςφοράσ.  

Θ ςτακμιςμζνθ βακμολογία του κάκε κριτθρίου κα προκφπτει από το γινόμενο του επιμζρουσ ςυντελεςτι 
βαρφτθτασ επί τθ βακμολογία του, θ δε ςυνολικι βακμολογία τθσ προςφοράσ κα προκφπτει από το 
άκροιςμα των ςτακμιςμζνων βακμολογιϊν όλων των κριτθρίων. 

Θ ςυνολικι βακμολογία τθσ τεχνικισ προςφοράσ υπολογίηεται με βάςθ τον παρακάτω τφπο :  

Σ.Β.Τ.Ρ = Σ1xΚ1 + Σ2xΚ2 + Σ3xΚ3+ Σ4Xκ4, όπου Σ=ο αντίςτοιχοσ ςυντελεςτισ βαρφτθτασ 

Κριτιρια με βακμολογία μικρότερθ από 100 βακμοφσ (ιτοι που δεν καλφπτουν/παρουςιάηουν αποκλίςεισ 
από τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ) επιφζρουν τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ.  

Για τθν κατάταξθ των προςφορϊν χρθςιμοποιείται θ ςυνολικι βακμολογία τθσ Ρροςφοράσ (Σ.Β.Τ.Ρ) Σε 
περίπτωςθ ιςοψθφίασ, διενεργείται δθμόςια κλιρωςθ παρουςία όλων των ενδιαφερομζνων. 

 
 

2.3.3 Αλάζεζε ζπκβάζεσλ πνπ βαζίδνληαη ζηε ζπκθσλία-πιαίζην (“εθηειεζηηθέο 
ζπκβάζεηο”)  

 
Οι εκτελεςτικζσ ςυμβάςεισ ανατίκενται, ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ ςυμφωνίασ-πλαίςιο. Για τθν ανάκεςθ 
των ςυμβάςεων αυτϊν, ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτθν οικεία παράγραφο.  

2.4 Καηάξηηζε - Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ 

2.4.1 Γεληθνί όξνη ππνβνιήο πξνζθνξώλ 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ I - «Αναλυτικι 
Ρεριγραφι Φυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου τθσ Συμφωνίασ – Ρλαίςιο» τθσ Διακιρυξθσ, για όλεσ 
τισ περιγραφόμενεσ υπθρεςίεσ. 

Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ. 

Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ψθφιακά 
είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ 
εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ 
ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, 
κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 

Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν να αποςφρουν τθν προςφορά τουσ, πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία 
υποβολισ προςφοράσ, χωρίσ να απαιτείται ζγκριςθ εκ μζρουσ του αποφαινόμενου οργάνου τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ, υποβάλλοντασ ζγγραφθ ειδοποίθςθ προσ τθν ανακζτουςα, αρχι μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του ΕΣΘΔΘΣ. 
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2.4.2 Υξόλνο θαη Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ  

2.4.2.1. Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω του ΕΣΘΔΘΣ, μζχρι 
τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ παροφςα διακιρυξθ, ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε 
θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο ν.4412/2016, ιδίωσ ςτα άρκρα 36 και 37 και ςτθν, 
κατ’ εξουςιοδότθςθ των διατάξεων τθσ παρ. 5 του άρκρου 36 του ν.4412/2016, εκδοκείςα, με αρ. 
64233/08-06-2021(Β’ 2453/09-06-2021) Κοινι Απόφαςθ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων  και  
Επικρατείασ «Ρυκμίςεισ τεχνικϊν ηθτθμάτων που αφοροφν τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ των Δθμοςίων 
υμβάςεων Προμθκειϊν και Υπθρεςιϊν με χριςθ των επιμζρουσ εργαλείων και διαδικαςιϊν του Εκνικοφ 
υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (ΕΗΔΗ)»,  (εφεξισ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και 
Υπθρεςίεσ).  

Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν 
προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι που υποςτθρίηεται τουλάχιςτον από αναγνωριςμζνο (εγκεκριμζνο) 
πιςτοποιθτικό, το οποίο χορθγικθκε από πάροχο υπθρεςιϊν πιςτοποίθςθσ, ο οποίοσ περιλαμβάνεται 
ςτον κατάλογο εμπίςτευςθσ που προβλζπεται ςτθν απόφαςθ 2009/767/ΕΚ και ςφμφωνα με τα οριηόμενα 
ςτον Κανονιςμό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφοφν ςτο ΕΗΔΗ, ςφμφωνα με τθν περ. β τθσ παρ. 2 του 
άρκρου 37 του ν. 4412/2016 και τισ διατάξεισ του άρκρου 6 τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ.  

Επιςθμαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ δεν ζχουν τθν υποχρζωςθ να υπογράφουν τα 
δικαιολογθτικά που υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ, με χριςθ προθγμζνθσ θλεκτρονικισ υπογραφισ, 
αλλά μπορεί να τα αυκεντικοποιοφν με οποιονδιποτε άλλο πρόςφορο τρόπο, εφόςον ςτθ χϊρα 
προζλευςισ τουσ δεν είναι υποχρεωτικι θ χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ υπογραφισ ςε διαδικαςίεσ 
ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ θ αίτθςθ ςυμμετοχισ ςυνοδεφεται με υπεφκυνθ 
διλωςθ ςτθν οποία δθλϊνεται ότι ςτθν χϊρα προζλευςθσ δεν προβλζπεται θ χριςθ προθγμζνθσ 
ψθφιακισ υπογραφισ ι ότι ςτθν χϊρα προζλευςθσ δεν είναι υποχρεωτικι θ χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ 
υπογραφισ για τθν ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. Θ υπεφκυνθ διλωςθ του 
προθγοφμενου εδαφίου φζρει υπογραφι ζωσ και δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία 
υποβολισ των προςφορϊν. 

2.4.2.2. Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του 
ςυςτιματοσ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ΕΣΘΔΘΣ με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 37 του ν. 4412/2016 και τισ διατάξεισ τθσ ωσ άνω κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ.  

Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ 
προςφοράσ ςτο ΕΣΘΔΘΣ. Σε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΣΘΔΘΣ, θ ανακζτουςα αρχι 
κα ρυκμίςει τα τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ. 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 
του άρκρου 13  τθσ ΚΥΑ ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ:  

(α) ζναν θλεκτρονικό (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ –Τεχνικι Ρροςφορά», ςτον 
οποίο περιλαμβάνεται το ςφνολο των κατά περίπτωςθ απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν και θ τεχνικι 
προςφορά,  ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα. 

(β) ζναν θλεκτρονικό (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ  «Οικονομικι Ρροςφορά», ςτον οποίο  περιλαμβάνεται 
θ οικονομικι προςφορά του οικονομικοφ φορζα και το ςφνολο των  κατά περίπτωςθ απαιτοφμενων 
δικαιολογθτικϊν.   

Από τον Οικονομικό Φορζα ςθμαίνονται, με χριςθ τθσ ςχετικισ λειτουργικότθτασ του ΕΣΘΔΘΣ, τα ςτοιχεία 
εκείνα τθσ προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 
του ν. 4412/2016. Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω 
φπαρξθσ τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ 
διατάξεισ νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ 
πλθροφορίασ. 

Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ, πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδοσ, τισ προςφερόμενεσ 
ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται για 
τθν αξιολόγθςι τθσ. 
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2.4.2.4. Εφόςον οι Οικονομικοί Φορείσ καταχωρίςουν τα ςτοιχεία, μεταδεδομζνα και ςυνθμμζνα 
θλεκτρονικά αρχεία, που αφοροφν δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ-τεχνικισ προςφοράσ και οικονομικισ 
προςφοράσ τουσ ςτισ αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ΕΣΘΔΘΣ, ςτθν ςυνζχεια, μζςω ςχετικισ 
λειτουργικότθτασ,  εξάγουν αναφορζσ (εκτυπϊςεισ) ςε μορφι θλεκτρονικϊν αρχείων με μορφότυπο PDF, 
τα οποία  αποτελοφν ςυνοπτικι αποτφπωςθ των καταχωριςμζνων ςτοιχείων. Τα θλεκτρονικά αρχεία των 
εν λόγω αναφορϊν (εκτυπϊςεων) υπογράφονται ψθφιακά, ςφμφωνα με τισ προβλεπόμενεσ διατάξεισ 
(περ. β τθσ παρ. 2 του άρκρου 37) και επιςυνάπτονται από τον Οικονομικό Φορζα ςτουσ αντίςτοιχουσ 
υποφακζλουσ. Επιςθμαίνεται ότι θ εξαγωγι και θ επιςφναψθ των προαναφερκζντων  αναφορϊν 
(εκτυπϊςεων) δφναται να πραγματοποιείται για κάκε υποφάκελο ξεχωριςτά, από τθ ςτιγμι που ζχει 
ολοκλθρωκεί θ καταχϊριςθ των ςτοιχείων ςε αυτόν. Εφόςον, οι απαιτιςεισ τθσ Διακιρυξθσ για τθν 
Τεχνικι και Οικονομικι Ρροςφορά, δεν ζχουν αποτυπωκεί ςτο ςφνολό τουσ ςτισ ειδικζσ θλεκτρονικζσ 
φόρμεσ του Συςτιματοσ, ο προςφζρων επιςυνάπτει ψθφιακά υπογεγραμμζνα τα ςχετικά θλεκτρονικά 
αρχεία.  
 
2.4.2.5. Τα ζγγραφα που καταχωρίηονται ςτθν θλεκτρονικι προςφορά και δεν απαιτείται να 
προςκομιςκοφν ςε ζντυπθ μορφι γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωςθ, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ 
διατάξεισ: 

α) είτε του άρκρου 13,14, και 28 του ν. 4727/2020 (Αϋ184) περί θλεκτρονικϊν δθμοςίων εγγράφων που 
φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι και ςφραγίδα και , εφόςον πρόκειται για αλλοδαπά δθμόςια θλεκτρονικά 
ζγγραφα, εάν φζρουν επιςθμείωςθ e- Apostille, 

β) είτε του άρκρου 15 και 27 του ν. 4727/2020 (Αϋ184) περί θλεκτρονικϊν ιδιωτικϊν εγγράφων που 
φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι και ςφραγίδα, 

γ) είτε του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 (Αϋ54), 

δ) είτε τθσ παρ. 2 του άρκρου 37 του ν. 4412/2016 περί ςυνυποβολισ υπεφκυνθσ διλωςθσ ςτθν 
περίπτωςθ απλισ φωτοτυπίασ ιδιωτικϊν εγγράφων. 

Επιπλζον, δεν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι τα ΦΕΚ και ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα 
ζντυπα, εταιρικά ι μθ με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δθλαδι ζντυπα με αμιγϊσ τεχνικά χαρακτθριςτικά 
όπωσ αρικμοφσ, αποδόςεισ ςε διεκνείσ μονάδεσ, μακθματικοφσ τφπουσ και ςχζδια.  

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα ςτθ διαδικαςία υποβάλλονται 
από αυτόν θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείων τφπου .pdf και εφόςον ζχουν ςυνταχκεί/παραχκεί από τον ίδιο, 
φζρουν ορατι μθ κρυπτογραφθμζνθ ψθφιακι υπογραφι ςκλθρισ αποκικευςθσ, χωρίσ να απαιτείται 
κεϊρθςθ γνθςίου τθσ υπογραφισ, με τθν επιφφλαξθ των αναφερκζντων ςτθν τελευταία υποπαράγραφο 
τθσ παραγράφου 2.4.2.1 του παρόντοσ για τουσ αλλοδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ. 

Από το Σφςτθμα εκδίδεται θλεκτρονικι απόδειξθ υποβολισ προςφοράσ, θ όποια αποςτζλλεται ςτον 
οικονομικό φορζα με μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου. 

Ζωσ τθν θμζρα και ϊρα αποςφράγιςθσ των προςφορϊν προςκομίηονται με ευκφνθ του οικονομικοφ 
φορζα ςτθν ανακζτουςα αρχι, προςκομίηονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορζα ςτθν Ανακζτουςα 
Αρχι, ςε ζντυπθ μορφι και ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, τα ςτοιχεία τθσ θλεκτρονικισ προςφοράσ τα οποία 
απαιτείται να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορφι ςφμφωνα με τον ν. 4250/2014. Ριο ςυγκεκριμζνα, 
τζτοια ςτοιχεία και δικαιολογθτικά είναι τα εξισ: 

α) αυτά που δεν υπάγονται ςτισ διατάξεισ του άρκρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/19999,  

β) ιδιωτικά ζγγραφα τα οποία δεν  ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο ι δεν φζρουν κεϊρθςθ από υπθρεςίεσ 
και φορείσ τθσ περίπτωςθσ α τθσ παρ. 2 του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 ι δεν ςυνοδεφονται από 
υπεφκυνθ διλωςθ για τθν ακρίβειά τουσ, κακϊσ και 

γ) τα αλλοδαπά δθμόςια ζντυπα ζγγραφα που φζρουν τθν επιςθμείωςθ τθσ Χάγθσ (Apostille) ι προξενικι 
κεϊρθςθ και δεν ζχουν επικυρωκεί  από δικθγόρο10.  

                                                           
9
  Ενδεικτικά ςυμβολαιογραφικζσ ζνορκεσ βεβαιϊςεισ ι λοιπά ςυμβολαιογραφικά ζγγραφα.  
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Δεν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι ςτοιχεία και δικαιολογθτικά τα οποία φζρουν ψθφιακι υπογραφι, 
τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όςα προβλζπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείσ υποχρεοφνται να 
αποδζχονται ςε αντίγραφα των πρωτοτφπων. 

Σε περίπτωςθ μθ υποβολισ ενόσ ι περιςςοτζρων από τα ωσ άνω ςτοιχεία και δικαιολογθτικά που 
υποβάλλονται ςε ζντυπθ μορφι, θ ανακζτουςα αρχι δφνανται να ηθτιςει τθ ςυμπλιρωςθ και υποβολι 
τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016. 

Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, 
που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188) , εφόςον ςυντάςςονται ςε κράτθ που ζχουν προςχωριςει ςτθν 
ωσ άνω Συνκικθ, άλλωσ φζρουν προξενικι κεϊρθςθ. Απαλλάςςονται από τθν απαίτθςθ επικφρωςθσ (με 
Apostille ι Ρροξενικι Κεϊρθςθ) αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα όταν καλφπτονται από διμερείσ ι 
πολυμερείσ ςυμφωνίεσ που ζχει ςυνάψει θ Ελλάδα (ενδεικτικά «Σφμβαςθ νομικισ ςυνεργαςίασ μεταξφ 
Ελλάδασ και Κφπρου – 05.03.1984» (κυρωτικόσ ν.1548/1985, «Σφμβαςθ περί απαλλαγισ από τθν 
επικφρωςθ οριςμζνων πράξεων και εγγράφων – 15.09.1977» (κυρωτικόσ ν.4231/2014). Επίςθσ 
απαλλάςςονται από τθν απαίτθςθ επικφρωςθσ ι παρόμοιασ διατφπωςθσ δθμόςια ζγγραφα που 
εκδίδονται από τισ αρχζσ κράτουσ μζλουσ που υπάγονται ςτον Καν ΕΕ 2016/1191 για τθν απλοφςτευςθ 
των απαιτιςεων για τθν υποβολι οριςμζνων δθμοςίων εγγράφων ςτθν ΕΕ, όπωσ, ενδεικτικά,  το λευκό 
ποινικό μθτρϊο, υπό τον όρο ότι τα ςχετικά με το γεγονόσ αυτό δθμόςια ζγγραφα εκδίδονται για πολίτθ 
τθσ Ζνωςθσ από τισ αρχζσ του κράτουσ μζλουσ τθσ ικαγζνειάσ του.  

Επίςθσ, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα εγγράφων που ζχουν εκδοκεί από 
αλλοδαπζσ αρχζσ και ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν παρ. 2 περ. β 
του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 “Κϊδικασ Διοικθτικισ Διαδικαςίασ”, όπωσ αντικαταςτάκθκε ωσ άνω με το 
άρκρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014. 

Θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί να ηθτεί από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ ςε οποιοδιποτε 
χρονικό ςθμείο κατά τθν διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν ςε ζντυπθ μορφι και ςε εφλογθ 
προκεςμία όλα ι οριςμζνα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία που ζχουν υποβάλει θλεκτρονικά, όταν αυτό 
απαιτείται για τθν ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ. 

2.4.3 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο- Σερληθή Πξνζθνξά»  

2.4.3.1 Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο 

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία 
περιλαμβάνουν με ποινι αποκλειςμοφ:  

α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 1 και 3 του άρκρου 79 
του ν. 4412/2016 και τθ ςυνοδευτικι υπεφκυνθ διλωςθ με τθν οποία ο οικονομικόσ φορζασ δφναται να 
διευκρινίηει τισ πλθροφορίεσ που παρζχει με το Ε.Ε.Ε.Σ. ςφμφωνα με τθν παρ. 9 του ίδιου άρκρου.  

Οι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό υπόδειγμα Ε.Ε.Ε.Σ.  το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ 
τθσ παροφςασ διακιρυξθσ ωσ Ραράρτθμα  αυτισ.  

Θ ςυμπλιρωςθ του δφναται να πραγματοποιθκεί με χριςθ του υποςυςτιματοσ Promitheus ESPDint, 
προςβάςιμου μζςω τθσ Διαδικτυακισ Ρφλθσ (www.promitheus.gov.gr) του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ, ι άλλθσ ςχετικισ 
ςυμβατισ πλατφόρμασ υπθρεςιϊν διαχείριςθσ θλεκτρονικϊν Ε.Ε.Ε.Σ. Οι Οικονομικοί Φορείσ δφναται για 
αυτό το ςκοπό να αξιοποιιςουν το αντίςτοιχο θλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο XML που αποτελεί 
επικουρικό ςτοιχείο των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ. 

Το ςυμπλθρωμζνο από τον Οικονομικό Φορζα Ε.Ε.Ε.Σ., κακϊσ και θ τυχόν ςυνοδευτικι αυτοφ υπεφκυνθ 
διλωςθ, υποβάλλονται, ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ δ τθσ παραγράφου 2.4.2.5 τθσ παροφςασ, ςε 
ψθφιακά υπογεγραμμζνο θλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο PDF. 

Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το Ε.Ε.Ε.Σ. για κάκε 
οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ. 

                                                                                                                                                                                                 
10

 Άρκρο 13 παρ. 1.6 τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ 

http://www.promitheus.gov.gr/
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β) Σφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο ζνατο εδάφιο τθσ περίπτωςθσ α' τθσ παρ. 1 του άρκρου 72 του ν. 
4412/2016, δεν απαιτείται θ υποβολι εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ από τουσ προςφζροντεσ.  

Διευκρινίηεται ότι όςον αφορά τθν τεκμθρίωςθ πλιρωςθσ των κριτθρίων τεχνικισ και επαγγελματικισ 
ικανότθτασ του άρκρου 2.2.6 τθσ παροφςασ, οι οικονομικοί φορείσ οφείλουν να δθλϊςουν ςτο Ε.Ε.Ε.Σ. 
τουσ, όλα τα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτον πίνακα τθσ παρ. Β4 του άρκρου 2.2.9 τθσ παροφςασ. 

2.4.3.2 Τεχνικι προςφορά 

H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να περιλαμβάνει όλα τα ζγγραφα / ςτοιχεία που αναφζρονται αναλυτικά 
ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ III «Υπόδειγμα Τεχνικισ Ρροςφοράσ» και να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ 
προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ I «Αναλυτικι Ρεριγραφι 
Φυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου τθσ Συμφωνίασ – Ρλαίςιο», περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι 
ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ πλθροφνται. Ρεριλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα και 
δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ καταλλθλότθτα των προςφερόμενων υπθρεςιϊν, με 
βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτα ωσ άνω Ραραρτιματα.  

Διευκρινίηεται ότι  απαιτείται  θ πρόταςθ των διδαςκόντων. Οι υποψιφιοι ανάδοχοι κα οριςτικοποιοφν 
τουσ διδάςκοντεσ που κα χρθςιμοποιιςουν κατά τθν φάςθ των εκτελεςτικϊν ςυμβάςεων και πριν τθν 
ανάκεςι τουσ από τον κατάλογο των διδαςκόντων που ζχουν υποβάλει με τθν τεχνικι τουσ προςφορά. 

Ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ επιςυνάπτει ςτθν προςφορά του μζςω του Συςτιματοσ ΕΣΘΔΘΣ όλα τα 
ψθφιακά υπογεγραμμζνα θλεκτρονικά αρχεία τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ. 

Οι οικονομικοί φορείσ αναφζρουν το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκενται να ανακζςουν υπό μορφι 
υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνουν.  

2.4.4 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» / Σξόπνο ζύληαμεο θαη ππνβνιήο 
νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ 

Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Ραράρτθμα ΛV «Υπόδειγμα 
Οικονομικισ Ρροςφοράσ» τθσ διακιρυξθσ. 

Οι τιμζσ δίδονται ανά τιμι μονάδασ, θ οποία περιλαμβάνει το ςφνολο των παρεχόμενων υπθρεςιϊν και 
δίδονται ςε ευρϊ. 

Θ τιμι τθσ προςφοράσ κα πρζπει να αναγράφεται ολογράφωσ και αρικμθτικϊσ. 

Θ  αναγραφι τθσ τιμισ ςε ευρϊ κα γίνεται με ακρίβεια δφο δεκαδικϊν ψθφίων.  

Στθν οικονομικι προςφορά οι οικονομικοί φορείσ δθλϊνουν το χρόνο ιςχφοσ τθσ προςφοράσ τουσ.  

Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, για τθν παροχι των υπθρεςιϊν ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Επίςθσ ςτθν προςφερόμενθ χρζωςθ ανά κατθγορία ςτελζχουσ κα πρζπει να 
ςυμπεριλθφκεί και το κόςτοσ μετακίνθςθσ και διαμονισ των ςτελεχϊν τθσ ομάδασ ζργου ςτουσ τόπουσ 
εκτζλεςθσ των ζργων. 

Στθν τιμι τθσ οικονομικισ προςφοράσ περιλαμβάνονται όλα τα διαχειριςτικά κόςτθ του οικονομικοφ 
φορζα για τθν παροχι των υπθρεςιϊν του όπωσ προδιαγράφονται ςτθν παροφςα (όπωσ π.χ αμοιβζσ και 
αςφαλιςτικι κάλυψθ ομάδασ ζργου, ειςθγθτϊν, λειτουργικζσ δαπάνεσ, κόςτοσ λειτουργίασ και 
ςυντιρθςθσ ςυςτθμάτων κ.λ.π.).  

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ 
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%. 

Οι προςφερόμενεσ τιμζσ , για τθ ςφναψθ τθσ ςυμφωνίασ πλαίςιο, είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια 
τθσ Συμφωνίασ - Ρλαίςιο και δεν αναπροςαρμόηονται. 

Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ ι που κακορίηεται  
ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ 
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του άρκρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό, όπωσ αυτόσ ζχει 
κακοριςτεί, ανά περίπτωςθ και τεκμθριϊνεται από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο κεφάλαιο B.1 του 
Ραραρτιματοσ Λ τθσ παροφςασ.   

2.4.5 Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ 

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα δϊδεκα 
(12) μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 

Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται ωσ μθ 
κανονικι. 

Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα 
αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, κατ' ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω 
αρχικι διάρκεια. Σε περίπτωςθ αιτιματοσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για παράταςθ τθσ ιςχφοσ τθσ 
προςφοράσ, για τουσ οικονομικοφσ φορείσ, που αποδζχτθκαν τθν παράταςθ, πριν τθ λιξθ ιςχφοσ των 
προςφορϊν τουσ, οι προςφορζσ ιςχφουν και τουσ δεςμεφουν  για το επιπλζον αυτό χρονικό διάςτθμα. 

Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα 
αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά 
περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι 
οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν 
προςφορά εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ 
προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ 
προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ. 

Σε περίπτωςθ που λιξει ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν και δεν ηθτθκεί παράταςθ τθσ προςφοράσ, θ 
ανακζτουςα αρχι δφναται με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ, εφόςον θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εξυπθρετεί 
το δθμόςιο ςυμφζρον, να ηθτιςει εκ των υςτζρων από τουσ οικονομικοφσ φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ 
διαδικαςία να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ. 

2.4.6 Λόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ 

H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, 
απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά: 

α) θ οποία αποκλίνει από απαράβατουσ όρουσ περί ςφνταξθσ και υποβολισ τθσ προςφοράσ, ι δεν 
υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο πάνω και ςυγκεκριμζνα 
ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. (Χρόνοσ και τρόποσ υποβολισ 
προςφορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςφοράσ), 2.4.4. 
(Ρεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν 
προςφορϊν), 2.4.5. (Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2 
(Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου) τθσ παροφςασ,11  

β) θ οποία περιζχει ατελείσ, ελλιπείσ, αςαφείσ ι λανκαςμζνεσ πλθροφορίεσ ι τεκμθρίωςθ, 
ςυμπεριλαμβανομζνων των πλθροφοριϊν που περιζχονται ςτο Ε.Ε.Ε.Σ., εφόςον αυτζσ δεν επιδζχονται 
ςυμπλιρωςθσ, διόρκωςθσ, αποςαφινιςθσ ι διευκρίνιςθσ, ι, εφόςον επιδζχονται δεν ζχουν 
αποκαταςτακεί από τον προςφζροντα, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ, ςφμφωνα με το άρκρο 
102 του ν. 4412/2016 και τθν παρ. 3.1.2.1 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, 

γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ 
προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι, ςφμφωνα με τθν παρ. 3.1.2.1  τθσ 
παροφςασ και τα άρκρα 102 και 103 του ν. 4412/2016, 

δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά,  

ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ. Ο 
περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 περ. γ τθσ παροφςασ ( περ. γϋ τθσ παρ. 

                                                           
11

 ’Άρκρα 92 ζωσ 97,  άρκρο 100 κακϊσ και άρκρα 102 ζωσ 104 του ν. 4412/16. 
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4 του άρκρου73 του ν. 4412/2016) και ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων με κοινά μζλθ, 
κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων.  

ςτ) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 

η) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,  

θ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν παρείχε, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τθν 
κοινοποίθςθ ςε αυτόν ςχετικισ πρόςκλθςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εξθγιςεισ αναφορικά με τθν τιμι ι 
το κόςτοσ που προτείνει  ςε αυτιν ςτθν περίπτωςθ που θ προςφορά του φαίνεται αςυνικιςτα χαμθλι ςε 
ςχζςθ με τισ υπθρεςίεσ, ςφμφωνα με τθν παρ. 1 του άρκρου 88 του ν.4412/2016, 

κ) εφόςον διαπιςτωκεί ότι δε ςυμμορφϊνεται με τισ ιςχφουςεσ  υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 
του ν.4412/2016, 

ι) θ οποία παρουςιάηει αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ, 

ια) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ, εφόςον αυτζσ δεν κεραπευτοφν από τον προςφζροντα με τθν υποβολι ι τθ 
ςυμπλιρωςι τουσ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ ςφμφωνα με τα άρκρα 102 και 103 του 
ν.4412/2016, 

ιβ) εάν από τα δικαιολογθτικά του άρκρου 103 του ν. 4412/2016, που προςκομίςτθκαν από τον 
προςωρινό ανάδοχο, δεν αποδεικνφεται θ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ των άρκρων 73 και 74 
του ν. 4412/2016 ι θ πλιρωςθ μιασ ι περιςςότερων από τισ απαιτιςεισ των κριτθρίων ποιοτικισ 
επιλογισ, ςφμφωνα με τθν παρ. 1 και τα άρκρα 75 του ν.4412/2016, περί κριτθρίων επιλογισ, 

ιγ) εάν κατά τον ζλεγχο των δικαιολογθτικϊν του άρκρου 103 του ν.4412/2016, διαπιςτωκεί ότι τα 
ςτοιχεία που δθλϊκθκαν, ςφμφωνα με το άρκρο 79 του ν. 4412/2016 είναι εκ προκζςεωσ απατθλά, ι ότι 
ζχουν υποβλθκεί πλαςτά αποδεικτικά ςτοιχεία.  
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3. ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

3.1 Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ 

3.1.1 Ηιεθηξνληθή απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ 

Το πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΣΘΔΘΣ, για τθν αποςφράγιςθ των  προςφορϊν  αρμόδιο όργανο τθσ Ανακζτουςασ 
Αρχισ/ΚΑΑ/ΕΚΑΑ, ιτοι θ επιτροπι διενζργειασ/επιτροπι αξιολόγθςθσ, εφεξισ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, 
προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των φακζλων των προςφορϊν, κατά 
το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουκϊντασ τα εξισ ςτάδια: 

Ειδικότερα : 

● Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι Ρροςφορά», 
τθν...    και ϊρα... 

● Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά», κατά τθν θμερομθνία και 
ϊρα που κα ορίςει θ Ανακζτουςα Αρχι 

 

Σε κάκε ςτάδιο τα ςτοιχεία των προςφορϊν που αποςφραγίηονται είναι προςβάςιμα μόνο ςτα μζλθ τθσ 
Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ και τθν Ανακζτουςα Αρχι. 

 

3.1.2 Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ 

3.1.2.1. Μετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι 
προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ αυτϊν μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο ΕΣΘΔΘΣ οργάνων τθσ, 
εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων. 

Θ ανακζτουςα αρχι, τθρϊντασ τισ αρχζσ τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ, ηθτά από τουσ 
προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ, όταν οι πλθροφορίεσ ι θ τεκμθρίωςθ που πρζπει να υποβάλλονται 
είναι ι εμφανίηονται ελλιπείσ ι λανκαςμζνεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων εκείνων ςτο Ε.Ε.Ε.Σ., ι όταν λείπουν 
ςυγκεκριμζνα ζγγραφα, να υποβάλλουν, να ςυμπλθρϊνουν, να αποςαφθνίηουν ι να ολοκλθρϊνουν τισ 
ςχετικζσ πλθροφορίεσ ι τεκμθρίωςθ, εντόσ προκεςμίασ όχι μικρότερθσ των δζκα (10) θμερϊν και όχι 
μεγαλφτερθσ των είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ ςε αυτοφσ τθσ ςχετικισ 
πρόςκλθςθσ. Θ ςυμπλιρωςθ ι θ αποςαφινιςθ ηθτείται και γίνεται αποδεκτι υπό τθν προχπόκεςθ ότι δεν 
τροποποιείται θ προςφορά του οικονομικοφ φορζα και ότι αφορά ςε ςτοιχεία ι δεδομζνα, των οποίων 
είναι αντικειμενικά εξακριβϊςιμοσ ο προγενζςτεροσ χαρακτιρασ ςε ςχζςθ με το πζρασ τθσ καταλθκτικισ 
προκεςμίασ παραλαβισ προςφορϊν. Τα ανωτζρω ιςχφουν κατϋ αναλογίαν και για τυχόν ελλείπουςεσ 
δθλϊςεισ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι βεβαιϊνουν γεγονότα αντικειμενικϊσ εξακριβϊςιμα. 

 

Ειδικότερα : 

Η ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ φορείσ που φζρονται να ζχουν εκδϊςει τισ εγγυθτικζσ επιςτολζσ, 
προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ. 

α) Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει, καταρχάσ, ςτον ζλεγχο των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και εν 
ςυνεχεία ςτθν αξιολόγθςθ και βακμολόγθςθ μόνο των τεχνικϊν προςφορϊν των προςφερόντων, των 
οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ. Θ αξιολόγθςθ και βακμολόγθςθ γίνονται ςφμφωνα 
με τα ςχετικϊσ προβλεπόμενα ςτον ν.4412/2016  και τουσ όρουσ τθσ παροφςασ. Θ διαδικαςία αξιολόγθςθσ 
ολοκλθρϊνεται με τθν καταχϊριςθ ςε πρακτικό των προςφερόντων, των αποτελεςμάτων του ελζγχου και 
τθσ αξιολόγθςθσ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, των αποτελεςμάτων τθσ αξιολόγθςθσ των τεχνικϊν 
προςφορϊν, τθσ βακμολόγθςθσ των αποδεκτϊν τεχνικϊν προςφορϊν με βάςθ τα κριτιρια αξιολόγθςθσ 
τθσ παραγράφου 2.3.2. τθσ παροφςασ. 

Τα αποτελζςματα των ανωτζρω ςταδίων («Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ & «Τεχνικι Ρροςφορά») 
επικυρϊνονται με απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ/ΚΑΑ/ΕΚΑΑ, θ οποία 
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κοινοποιείται ςτουσ προςφζροντεσ, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ΕΣΘΔΘΣ. Μετά 
από τθν ζκδοςθ και κοινοποίθςθ τθσ ανωτζρω απόφαςθσ, οι προςφζροντεσ λαμβάνουν γνϊςθ των λοιπϊν 
ςυμμετεχόντων ςτθ διαδικαςία και των ςτοιχείων που υποβλικθκαν από αυτοφσ.   

Κατά τθσ εν λόγω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.4 τθσ 
παροφςασ. 

β) Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω, αποςφραγίηονται, κατά τθν 
θμερομθνία και ϊρα οι φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν εκείνων των προςφερόντων, που δεν ζχουν 
απορριφκεί ςφμφωνα με τα ανωτζρω. 

γ) Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει  ςτον ζλεγχο των οικονομικϊν προςφορϊν που αποςφραγίςτθκαν 
και ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο καταχωροφνται οι προςφορζσ κατά ςειρά κατάταξθσ, με βάςθ τθ 
ςυνολικι βακμολογία τουσ, κακϊσ και θ αιτιολογθμζνθ ειςιγθςι τθσ για τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ 
και τθν ανάδειξθ του/των προςωρινοφ/ϊν αναδόχου/ων (του/των οικονομικοφ/κϊν φορζα/ων, που κα 
ςυμμετζχουν ςτθ ςυμφωνία-πλαίςιο). 
Επιςθμαίνεται ότι κατά το ςτάδιο αυτό γίνεται ζλεγχοσ τθσ ςφνταξθσ τθσ οικονομικισ προςφοράσ βάςει 
του Υποδείγματοσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ τθσ Ραροφςασ με ςτακερι τιμι.  

Στθ ςυνζχεια, εφόςον το αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ εγκρίνει το ανωτζρω πρακτικό 
κατάταξθσ των προςφορϊν, εκδίδεται απόφαςθ για τα αποτελζςματα του εν λόγω ςταδίου και θ 
ανακζτουςα αρχι προςκαλεί εγγράφωσ, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ 
διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, τουσ πρϊτουσ ςε κατάταξθ προςφζροντεσ, ςτουσ οποίουσ πρόκειται να γίνει θ 
κατακφρωςθ («προςωρινοί ανάδοχοι»), να υποβάλουν τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ, ςφμφωνα με όςα 
ορίηονται ςτο άρκρο 103 και ςτθν παρ. 3.2 τθσ παροφςασ, περί πρόςκλθςθσ για υποβολι δικαιολογθτικϊν. 
Θ απόφαςθ ζγκριςθσ του πρακτικοφ κατάταξθσ προςφορϊν δεν κοινοποιείται ςτουσ προςφζροντεσ και 
ενςωματϊνεται ςτθν απόφαςθ κατακφρωςθσ12. 

Σε κάκε περίπτωςθ, όταν εξ αρχισ ζχει υποβλθκεί μία προςφορά, τα αποτελζςματα όλων των ςταδίων τθσ 
διαδικαςίασ ανάκεςθσ, ιτοι Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ, Τεχνικισ Ρροςφοράσ και Οικονομικισ 
Ρροςφοράσ, επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ του άρκρου 105 του ν. 4412/2016, ςφμφωνα 
με τθν παράγραφο 3.3 τθσ παροφςασ, που εκδίδεται μετά το πζρασ και του τελευταίου ςταδίου τθσ 
διαδικαςίασ. Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ ςφμφωνα με 
όςα προβλζπονται ςτθν παράγραφο 3.4 τθσ παροφςασ13. 

 

3.2 Πξόζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ - 
Γηθαηνινγεηηθά πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι θλεκτρονικι  πρόςκλθςθ 
ςτουσ προςφζροντεσ ςτουσ οποίουσ πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινοφσ ανάδοχουσ»), μζςω 
τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, και τουσ καλεί να 
υποβάλουν εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ 
ςε αυτοφσ, τα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ και τα πρωτότυπα ι αντίγραφα όλων των 
δικαιολογθτικϊν που περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.9.2. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά 
ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και 
για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.9 αυτισ.  

Ειδικότερα, το ςφνολο των ςτοιχείων και δικαιολογθτικϊν τθσ ωσ άνω παραγράφου αποςτζλλονται από 
αυτόν ςε μορφι θλεκτρονικϊν αρχείων με μορφότυπο PDF, ςφμφωνα με τα ειδικϊσ οριηόμενα ςτθν 
παράγραφο 2.4.2.5 τθσ παροφςασ. 

Εντόσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ και το αργότερο ζωσ τθν τρίτθ 
εργάςιμθ θμζρα από τθν καταλθκτικι θμερομθνία θλεκτρονικισ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν 
κατακφρωςθσ, προςκομίηονται με ευκφνθ του οικονομικοφ φορζα, ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε ζντυπθ 

                                                           
12

 Άρκρο 100 παρ. 5 ν. 4412/2016. 
13

 Άρκρο 100 παρ. 6 ν. 4412/2016.  
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μορφι και ςε κλειςτό φάκελο, ςτον οποίο αναγράφεται ο αποςτολζασ, τα ςτοιχεία του Διαγωνιςμοφ και 
ωσ παραλιπτθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά, τα οποία απαιτείται να 
προςκομιςκοφν ςε ζντυπθ μορφι (ωσ πρωτότυπα ι ακριβι αντίγραφα), ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα 
ςτισ διατάξεισ τθσ ωσ άνω παραγράφου 2.4.2.5.  

Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υπoβλικθκαν, θ 
ανακζτουςα αρχι καλεί τουσ προςωρινοφσ ανάδοχουσ να προςκομίςουν τα ελλείποντα δικαιολογθτικά ι 
να ςυμπλθρϊςουν τα ιδθ υποβλθκζντα ι να παράςχουν διευκρινιςεισ με τθν ζννοια του άρκρου 102 του 
ν. 4412/2016, εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ ςε αυτόν. 

Οι προςωρινοί ανάδοχοι δφνανται να υποβάλουν αίτθμα, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» 
του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, προσ τθν ανακζτουςα αρχι, για παράταςθ τθσ ωσ άνω 
προκεςμίασ, ςυνοδευόμενο από αποδεικτικά ζγγραφα περί αίτθςθσ χοριγθςθσ δικαιολογθτικϊν 
προςωρινοφ αναδόχου. Στθν περίπτωςθ αυτι θ ανακζτουςα αρχι παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ 
αυτϊν, για όςο χρόνο απαιτθκεί για τθ χοριγθςι τουσ από τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ. Ο/Οι 
προςωρινόσ/οί ανάδοχοσ/οι μπορεί/οφν να αξιοποιεί/οφν τθ δυνατότθτα αυτι τόςο εντόσ τθσ  αρχικισ 
προκεςμίασ για τθν υποβολι δικαιολογθτικϊν όςο και εντόσ τθσ προκεςμίασ για τθν προςκόμιςθ 
ελλειπόντων ι τθ ςυμπλιρωςθ ιδθ υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν κατά τθν ζννοια του άρκρου 102 του 
ν. 4412/2016, ωσ ανωτζρω προβλζπεται. Θ παροφςα ρφκμιςθ εφαρμόηεται αναλόγωσ και όταν θ 
ανακζτουςα αρχι ηθτιςει τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των 
προςφορϊν ι αιτιςεων ςυμμετοχισ και πριν από το ςτάδιο κατακφρωςθσ, κατϋ εφαρμογι τθσ διάταξθσ 
του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ. 5 του άρκρου 79 του ν. 4412/2016, τθρουμζνων των αρχϊν τθσ ίςθσ 
μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ. 

Απορρίπτεται θ προςφορά  προςωρινοφ αναδόχου και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που 
υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον  ςυμφζρουςα προςφορά αποκλειςτικά και μόνο βάςει ποιοτικϊν 
κριτθρίων (ςτακερι τιμι), Ν. 4412/2016, Άρκρο 86, Ραράγραφοσ 7, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, 
εάν: 

i) κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με  το 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (Ε.Ε.Ε.Σ.)  είναι εκ προκζςεωσ απατθλά, ι ζχουν υποβλθκεί πλαςτά 
αποδεικτικά ςτοιχεία , ι  

ii) δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα των 
παραπάνω δικαιολογθτικϊν, ι  

iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφεται θ μθ 
ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) ι θ πλιρωςθ μιασ ι 
περιςςοτζρων από τισ απαιτιςεισ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ  2.2.4 
ζωσ 2.2.7 (κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ. 

Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ 
προχποκζςεισ, τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο 
Σφμβαςθσ (Ε.Ε.Ε.Σ.) ότι πλθροί,  οι οποίεσ μεταβολζσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ μεταβολζσ ζλαβε γνϊςθ 
μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ (οψιγενείσ μεταβολζσ). 

Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι 
περιςςότερα από τα απαιτοφμενα ζγγραφα και δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι α) δεν βρίςκεται ςε μία 
από τισ καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και β) πλθροί τα ςχετικά κριτιρια 
ποιοτικισ επιλογισ τα οποία ζχουν κακοριςτεί ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4 -2.2.8 τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.  

Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από τθν 
Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ, ςτο οποίο αναγράφεται θ τυχόν ςυμπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν ςφμφωνα με 
όςα ορίηονται ανωτζρω (παράγραφοσ 3.1.2.1) και τθ διαβίβαςι του ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςυμφωνίασ - πλαίςιο είτε για τθ 
ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ. 
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3.3 Καηαθύξσζε - ζύλαςε ζπκθσλίαο-πιαίζην 

3.3.1 Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ και τθσ ειςιγθςθσ τθσ 
Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, ςτθν οποία ενςωματϊνεται θ 
απόφαςθ ζγκριςθσ του πρακτικοφ κατάταξθσ των προςφερόντων και ανάδειξθσ προςωρινϊν αναδόχων. 

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», ςε όλουσ τουσ 
οικονομικοφσ φορείσ που ζλαβαν μζροσ ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ, τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, ςτθν 
οποία αναφζρονται υποχρεωτικά οι προκεςμίεσ για τθν αναςτολι τθσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με 
τθν επόμενθ παράγραφο 3.4 τθσ παροφςασ, ςφμφωνα με τα άρκρα 360 ζωσ 372 του ν. 4412/2016, μαηί με 
αντίγραφο των πρακτικϊν κατάταξθσ των προςφερόντων και ανάδειξθσ προςωρινοφ αναδόχου και, 
επιπλζον, αναρτά τα δικαιολογθτικά του/των προςωρινοφ/ϊν αναδόχου/ων ςτα «Συνθμμζνα 
Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ».  

Μετά τθν ζκδοςθ και κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ οι προςφζροντεσ λαμβάνουν γνϊςθ των 
οικονομικϊν προςφορϊν που αποςφραγίςτθκαν, τθσ κατάταξθσ των προςφορϊν και των υποβλθκζντων 
δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ, με ενζργειεσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ 
χωρεί προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΕΑΔΘΣΥ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.4 τθσ παροφςασ. Δεν 
επιτρζπεται θ άςκθςθ άλλθσ διοικθτικισ προςφυγισ κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ. 

 

3.3.2 Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ κακίςταται οριςτικι, εφόςον ςυντρζξουν οι ακόλουκεσ προχποκζςεισ 
ςωρευτικά: 

α) κοινοποιθκεί θ απόφαςθ κατακφρωςθσ ςε όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που δεν ζχουν αποκλειςτεί 
οριςτικά, 
β) παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ι ςε περίπτωςθ άςκθςθσ, 
παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ ΕΑΔΘΣΥ και ςε 
περίπτωςθ άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ ΕΑΔΘΣΥ, εκδοκεί απόφαςθ επί τθσ 
αίτθςθσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ χοριγθςθσ προςωρινισ διαταγισ, ςφμφωνα με όςα ορίηονται  ςτο 
τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 4 του άρκρου 372 του ν.4412/2016, 
γ) ολοκλθρωκεί επιτυχϊσ ο προςυμβατικόσ ζλεγχοσ από το Ελεγκτικό Συνζδριο, ςφμφωνα με τα άρκρα 
324 ζωσ 327 του ν. 4700/2020, εφόςον απαιτείται, 
και 
δ) οι προςωρινοί ανάδοχοι, υποβάλλουν, ςτθν περίπτωςθ που απαιτείται και ζπειτα από ςχετικι 
πρόςκλθςθ, υπεφκυνθ διλωςθ, που υπογράφεται ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 79Α του ν. 
4412/2016, ςτθν οποία δθλϊνεται ότι, δεν ζχουν επζλκει ςτο πρόςωπό τουσ οψιγενείσ μεταβολζσ κατά 
τθν ζννοια του άρκρου 104 του ν. 4412/2016 και μόνον ςτθν περίπτωςθ του προςυμβατικοφ ελζγχου ι 
τθσ άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ. Θ υπεφκυνθ διλωςθ ελζγχεται 
από τθν ανακζτουςα αρχι και μνθμονεφεται ςτο ςυμφωνθτικό. Εφόςον δθλωκοφν οψιγενείσ μεταβολζσ, 
θ διλωςθ ελζγχεται από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, θ οποία ειςθγείται προσ το αρμόδιο αποφαινόμενο 
όργανο. 
 
Μετά από τθν οριςτικοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τουσ 
αναδόχουσ, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, 
να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ τθσ ςυμφωνίασ-πλαίςιο, κζτοντάσ του προκεςμία 
δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδικισ πρόςκλθςθσ. Θ ςυμφωνία-πλαίςιο 
κεωρείται ςυναφκείςα με τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ του προθγοφμενου εδαφίου ςτουσ 
αναδόχουσ. 

Ρριν τθν υπογραφι τθσ ςυμφωνίασ-πλαίςιο υποβάλλεται θ Υπεφκυνθ διλωςθ τθσ κοινισ απόφαςθσ των 
Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των 
μθτρϊων του ν. 3310/2005 όπωσ τροποποιικθκε με το ν. 3414/2005». 

Στθν περίπτωςθ που ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα 
προκεςμία, με τθν επιφφλαξθ αντικειμενικϊν λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, και 
ακολουκείται θ ίδια, ωσ άνω διαδικαςία, για τον προςφζροντα που υπζβαλε τθν  αμζςωσ επόμενθ πλζον 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
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ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά. Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν προςζλκει για 
τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, θ διαδικαςία ανάκεςθσ ματαιϊνεται ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.5 
τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι,  θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αναηθτιςει αποηθμίωςθ, 
ιδίωσ δυνάμει των άρκρων 197 και 198 ΑΚ. 

Εάν θ ανακζτουςα αρχι δεν απευκφνει τθν ειδικι πρόςκλθςθ για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ εντόσ 
χρονικοφ διαςτιματοσ εξιντα (60) θμερϊν από τθν οριςτικοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ, με τθν 
επιφφλαξθ τθσ φπαρξθσ επιτακτικοφ λόγου δθμόςιου ςυμφζροντοσ ι αντικειμενικϊν λόγων ανωτζρασ 
βίασ, ο ανάδοχοσ δικαιοφται να απζχει από τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, κακϊσ και να αναηθτιςει 
αποηθμίωςθ ιδίωσ δυνάμει των άρκρων 197 και 198 ΑΚ. 

 

3.4 Πξνδηθαζηηθέο Πξνζθπγέο - Πξνζσξηλή θαη νξηζηηθή Γηθαζηηθή Πξνζηαζία  

Α. Κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ ςυμφωνία - 
πλαίςιο  και ζχει υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ κατά παράβαςθ τθσ ευρωπαϊκισ ενωςιακισ ι εςωτερικισ νομοκεςίασ ςτον τομζα των 
δθμοςίων ςυμβάςεων, ζχει δικαίωμα να προςφφγει ςτθν Ενιαία Αρχι Δθμοςίων Συμβάςεων ΕΑΔΘΣΥ, 
πρϊθν ΑΕΡΡ), ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτα άρκρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 
39/2017, ςτρεφόμενοσ με προδικαςτικι προςφυγι, κατά πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, 
προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το αίτθμά του14 . 

Σε περίπτωςθ προςφυγισ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ 
προδικαςτικισ προςφυγισ είναι: 

(α) δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορζα αν θ πράξθ κοινοποιικθκε με θλεκτρονικά μζςα ι τθλεομοιοτυπία ι  

(β) δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςε αυτόν αν 
χρθςιμοποιικθκαν άλλα μζςα επικοινωνίασ, άλλωσ   

(γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που βλάπτει τα 
ςυμφζροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα. Ειδικά για τθν άςκθςθ προςφυγισ κατά 
προκιρυξθσ, θ πλιρθσ γνϊςθ αυτισ τεκμαίρεται μετά τθν πάροδο δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθ 
δθμοςίευςθ ςτο ΚΘΜΔΘΣ. 

Σε περίπτωςθ παράλειψθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι δεκαπζντε 
(15) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ15 . 

Οι προκεςμίεσ ωσ προσ τθν υποβολι των προδικαςτικϊν προςφυγϊν και των παρεμβάςεων αρχίηουν τθν 
επομζνθ τθσ θμζρασ τθσ προαναφερκείςασ κατά περίπτωςθ κοινοποίθςθσ ι γνϊςθσ και λιγουν όταν 
περάςει ολόκλθρθ θ τελευταία θμζρα και ϊρα 23:59:59 και, αν αυτι είναι εξαιρετζα ι Σάββατο, όταν 
περάςει ολόκλθρθ θ επομζνθ εργάςιμθ θμζρα και ϊρα 23:59:5916. 

Θ προδικαςτικι προςφυγι ςυντάςςεται υποχρεωτικά με τθ χριςθ του τυποποιθμζνου εντφπου του 
Ραραρτιματοσ Λ του π.δ. 39/2017 και κατατίκεται θλεκτρονικά μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» 
ςτθν θλεκτρονικι περιοχι του ςυγκεκριμζνου διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ τθν ζνδειξθ «Ρροδικαςτικι 
Ρροςφυγι» ςφμφωνα με το άρκρο 18 τθσ Κ.Υ.Α. Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ. 

Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο από τον 
προςφεφγοντα υπζρ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 363 του ν. 
4412/2016. Θ επιςτροφι του παραβόλου ςτον προςφεφγοντα γίνεται: α) ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ 
αποδοχισ τθσ προςφυγισ του, β) όταν θ ανακζτουςα αρχι ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι 
προβαίνει ςτθν οφειλόμενθ ενζργεια πριν από τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ ΕΑΔΘΣΥ επί τθσ προςφυγισ, 

                                                           
14

 Άρκρο 360 παρ. 1 ν. 4412/2016 και 3 παρ. 1 π.δ. 39/2017. 
15

  Άρκρο 361 του ν. 4412/2016 και 4 π.δ. 39/2017. 
16

  Ραρ. 2 του άρκρου 9 και άρκρο 18 τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ 
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γ) ςε περίπτωςθ παραίτθςθσ του προςφεφγοντα από τθν προςφυγι του ζωσ και δζκα (10) θμζρεσ από τθν 
κατάκεςθ τθσ προςφυγισ. 

Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ 
ςφμβαςθσ επί ποινι ακυρότθτασ, θ οποία διαπιςτϊνεται με απόφαςθ τθσ ΕΑΔΘΣΥ μετά από άςκθςθ 
προςφυγισ, ςφμφωνα με το άρκρο 368 του ν. 4412/2016 και 20 του π.δ. 39/2017. Πμωσ, μόνθ θ άςκθςθ 
τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, υπό τθν επιφφλαξθ 
χοριγθςθσ από το Κλιμάκιο προςωρινισ προςταςίασ ςφμφωνα με το άρκρο 366 παρ. 1-2 ν. 4412/2016 και 
15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017 .  

Θ προθγοφμενθ παράγραφοσ δεν εφαρμόηεται ςτθν περίπτωςθ που, κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ 
παροφςασ ςφμβαςθσ, υποβλθκεί μόνο μία (1) προςφορά. 

Μετά τθν, κατά τα ωσ άνω, θλεκτρονικι κατάκεςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ, θ ανακζτουςα αρχι, 
μζςω τθσ λειτουργίασ «Επικοινωνίασ»:  

α) Κοινοποιεί τθν προςφυγι το αργότερο ζωσ τθν επομζνθ εργάςιμθ θμζρα από τθν κατάκεςι τθσ ςε κάκε 
ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίοσ μπορεί να κίγεται από τθν αποδοχι τθσ προςφυγισ, προκειμζνου να 
αςκιςει το, προβλεπόμενο από τα άρκρα 362 παρ. 3 και 7 π.δ. 39/2017, δικαίωμα παρζμβαςισ του ςτθ 
διαδικαςία εξζταςθσ τθσ προςφυγισ, για τθ διατιρθςθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ, 
προςκομίηοντασ όλα τα κρίςιμα ζγγραφα που ζχει ςτθ διάκεςι του. 

β) Διαβιβάηει ςτθν ΑΕΡΡ, το αργότερο εντόσ δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν θμζρα κατάκεςθσ, τον πλιρθ 
φάκελο τθσ υπόκεςθσ, τα αποδεικτικά κοινοποίθςθσ ςτουσ ενδιαφερόμενουσ τρίτουσ αλλά και τθν Ζκκεςθ 
Απόψεϊν τθσ επί τθσ προςφυγισ. Στθν Ζκκεςθ Απόψεων θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρακζςει αρχικι 
ι ςυμπλθρωματικι αιτιολογία για τθν υποςτιριξθ τθσ προςβαλλόμενθσ με τθν προδικαςτικι προςφυγι 
πράξθσ. 

γ) Κοινοποιεί ςε όλα τα μζρθ τθν Ζκκεςθ Απόψεων, τισ Ραρεμβάςεισ και τα ςχετικά ζγγραφα που τυχόν τθ 
ςυνοδεφουν, μζςω του θλεκτρονικοφ τόπου του διαγωνιςμοφ το αργότερο ζωσ τθν επομζνθ εργάςιμθ 
θμζρα από τθν κατάκεςι τουσ. 

δ) Συμπλθρωματικά υπομνιματα κατατίκενται από οποιοδιποτε από τα μζρθ μζςω τθσ πλατφόρμασ του 
ΕΣΘΔΘΣ το αργότερο εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ των απόψεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ . 

Θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ζνδικων βοθκθμάτων 
τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ του άρκρου 372 ν. 4412/2016 κατά των εκτελεςτϊν 
πράξεων ι παραλείψεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ . 

 

Β. Πποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον μπορεί να ηθτιςει, με το ίδιο δικόγραφο εφαρμοηόμενων αναλογικά των 
διατάξεων του π.δ. 18/1989, τθν αναςτολι εκτζλεςθσ τθσ απόφαςθσ τθσ ΕΑΔΘΣΥ και τθν ακφρωςι τθσ 
ενϊπιον του αρμοδίου Διοικθτικοφ Δικαςτθρίου. Το αυτό ιςχφει και ςε περίπτωςθ ςιωπθρισ απόρριψθσ 
τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ από τθν ΕΑΔΘΣΥ Δικαίωμα άςκθςθσ του ωσ άνω ζνδικου βοθκιματοσ ζχει 
και θ ανακζτουςα αρχι, αν θ ΕΑΔΘΣΥ κάνει δεκτι τθν προδικαςτικι προςφυγι, αλλά και αυτόσ του 
οποίου ζχει γίνει εν μζρει δεκτι θ προδικαςτικι προςφυγι. 

Με τθν απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ λογίηονται ωσ ςυμπροςβαλλόμενεσ και όλεσ οι ςυναφείσ προσ τθν ανωτζρω 
απόφαςθ πράξεισ ι παραλείψεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον ζχουν εκδοκεί ι ςυντελεςτεί 
αντιςτοίχωσ ζωσ τθ ςυηιτθςθ τθσ ωσ άνω αίτθςθσ ςτο Δικαςτιριο. 

Θ αίτθςθ αναςτολισ και ακφρωςθσ περιλαμβάνει μόνο αιτιάςεισ που είχαν προτακεί με τθν προδικαςτικι 
προςφυγι ι αφοροφν ςτθ διαδικαςία ενϊπιον τθσ ΕΑΔΘΣΥ ι το περιεχόμενο των αποφάςεϊν τθσ. Θ 
ανακζτουςα αρχι, εφόςον αςκιςει τθν αίτθςθ τθσ παρ. 1 του άρκρου 372 του ν. 4412/2016, μπορεί να 
προβάλει και οψιγενείσ ιςχυριςμοφσ αναφορικά με τουσ επιτακτικοφσ λόγουσ δθμοςίου ςυμφζροντοσ, οι 
οποίοι κακιςτοφν αναγκαία τθν άμεςθ ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ.17 

Θ ωσ άνω αίτθςθ κατατίκεται ςτο ωσ αρμόδιο δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από  

                                                           
17

 Ρρβλ. άρκρο 372 παρ. 1 και 2 Ν. 4412/2016. 
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κοινοποίθςθ ι τθν πλιρθ γνϊςθ τθσ απόφαςθσ ι από τθν παρζλευςθ τθσ προκεςμίασ για τθν ζκδοςθ τθσ 
απόφαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ, ενϊ θ δικάςιμοσ για τθν εκδίκαςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ 
δεν πρζπει να απζχει πζραν των εξιντα (60) θμερϊν από τθν κατάκεςθ του δικογράφου.18 

Αντίγραφο τθσ αίτθςθσ με κλιςθ κοινοποιείται με τθ φροντίδα του αιτοφντοσ προσ τθν ΕΑΔΘΣΥ, τθν 
ανακζτουςα αρχι, αν δεν ζχει αςκιςει αυτι τθν αίτθςθ, και προσ κάκε τρίτο ενδιαφερόμενο, τθν 
κλιτευςθ του οποίου διατάςςει με πράξθ του ο Ρρόεδροσ ι ο προεδρεφων του αρμόδιου Δικαςτθρίου ι 
Τμιματοσ ζωσ τθν επόμενθ θμζρα από τθν κατάκεςθ τθσ αίτθςθσ. Ο αιτϊν υποχρεοφται επί ποινι 
απαραδζκτου του ενδίκου βοθκιματοσ να προβεί ςτισ παραπάνω κοινοποιιςεισ εντόσ αποκλειςτικισ 
προκεςμίασ δφο (2) θμερϊν από τθν ζκδοςθ και τθν παραλαβι τθσ ωσ άνω πράξθσ του Δικαςτθρίου. Εντόσ 
αποκλειςτικισ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν ωσ άνω κοινοποίθςθ τθσ αίτθςθσ κατατίκεται θ 
παρζμβαςθ και διαβιβάηονται ο φάκελοσ και οι απόψεισ των πακθτικϊσ νομιμοποιοφμενων. Εντόσ τθσ 
ίδιασ προκεςμίασ κατατίκενται ςτο Δικαςτιριο και τα ςτοιχεία που υποςτθρίηουν τουσ ιςχυριςμοφσ των 
διαδίκων. 

Επιπρόςκετα, θ παρζμβαςθ κοινοποιείται με επιμζλεια του παρεμβαίνοντοσ ςτα λοιπά μζρθ τθσ δίκθσ 
εντόσ δφο (2) θμερϊν από τθν κατάκεςι τθσ, αλλιϊσ λογίηεται ωσ απαράδεκτθ. Το διατακτικό τθσ 
δικαςτικισ απόφαςθσ εκδίδεται εντόσ δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ ι από τθν 
προκεςμία για τθν υποβολι υπομνθμάτων. 

Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ και θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ενϊπιον του αρμοδίου δικαςτθρίου κωλφουν τθ 
ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ μζχρι τθν ζκδοςθ τθσ οριςτικισ δικαςτικισ απόφαςθσ, εκτόσ εάν με προςωρινι 
διαταγι ο αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά. Επίςθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ και θ άςκθςι 
τθσ αίτθςθσ κωλφουν τθν πρόοδο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ για χρονικό διάςτθμα δεκαπζντε (15) θμερϊν 
από τθν άςκθςθ τθσ αίτθςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι διαταγι ο αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί 
διαφορετικά.19 Για τθν άςκθςθ τθσ αιτιςεωσ κατατίκεται παράβολο, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα 
ςτο άρκρο 372 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.   

Αν ο ενδιαφερόμενοσ δεν αιτικθκε ι αιτικθκε ανεπιτυχϊσ τθν αναςτολι και θ ςφμβαςθ υπογράφθκε και 
θ εκτζλεςι τθσ ολοκλθρϊκθκε πριν από τθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ, εφαρμόηεται αναλόγωσ θ παρ. 2 του 
άρκρου 32 του π.δ. 18/1989.  

Αν το δικαςτιριο ακυρϊςει πράξθ ι παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ μετά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, 
το κφροσ τθσ τελευταίασ δεν κίγεται, εκτόσ αν πριν από τθ ςφναψθ αυτισ είχε αναςταλεί θ διαδικαςία 
ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ. Στθν περίπτωςθ που θ ςφμβαςθ δεν είναι άκυρθ, ο ενδιαφερόμενοσ δικαιοφται 
να αξιϊςει αποηθμίωςθ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 373 του ν. 4412/2016. 

Με τθν επιφφλαξθ των διατάξεων του ν. 4412/2016, για τθν εκδίκαςθ των διαφορϊν του παρόντοσ 
άρκρου εφαρμόηονται οι διατάξεισ του π.δ. 18/1989. 
 

3.5 Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο 

Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ 
αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε 
οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ τθσ ωσ άνω Επιτροπισ του 
Διαγωνιςμοφ, να ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να 
αποφαςίςει τθν επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ. 

Ειδικότερα, θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει τθ διαδικαςία ςφναψθσ όταν αυτι αποβεί άγονθ είτε λόγω μθ 
υποβολισ προςφοράσ είτε λόγω απόρριψθσ όλων των προςφορϊν, κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ του 
δευτζρου εδαφίου τθσ παρ. 7 του άρκρου 105, περί κατακφρωςθσ και ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

Επίςθσ μπορεί να ματαιϊςει τθ διαδικαςία:  α) λόγω παράτυπθσ διεξαγωγισ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, 
εκτόσ εάν μπορεί να κεραπεφςει το ςφάλμα ι τθν παράλειψθ ςφμφωνα με τθν παρ. 3 του άρκρου 106 , β) 

                                                           
18

 Ρρβλ. άρκρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 
19

 Ρρβλ άρκρο 372 παρ. 6 του ν. 4412/2016. 



 

51 

 

αν οι οικονομικζσ και τεχνικζσ παράμετροι που ςχετίηονται με τθ διαδικαςία ανάκεςθσ άλλαξαν ουςιωδϊσ 
και θ εκτζλεςθ του ςυμβατικοφ αντικειμζνου δεν ενδιαφζρει πλζον τθν ανακζτουςα αρχι ι τον φορζα για 
τον οποίο προορίηεται το υπό ανάκεςθ αντικείμενο, γ) αν λόγω ανωτζρασ βίασ, δεν είναι δυνατι θ 
κανονικι εκτζλεςθ τθσ ςυμφωνίασ - πλαίςιο, δ) αν οι επιλεγείςεσ προςφορζσ κρικοφν ωσ μθ ςυμφζρουςεσ 
από οικονομικι άποψθ, ε) ςτθν περίπτωςθ των παρ. 3 και 4 του άρκρου 97, περί χρόνου ιςχφοσ 
προςφορϊν, ςτ) για άλλουσ επιτακτικοφσ λόγουσ δθμοςίου ςυμφζροντοσ, όπωσ ιδίωσ, δθμόςιασ υγείασ ι 
προςταςίασ του περιβάλλοντοσ. 

 



 

52 

 

4. ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΦΩΝΙΑ-ΠΛΑΙΙΟ   

4.1 Δγγπήζεηο  (θαιήο εθηέιεζεο, πξνθαηαβνιήο) 

4.1.1 Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο ζπκθσλίαο-πιαίζην  

Για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ ςυμφωνίασ-πλαίςιο, ο ςυμβαλλόμενοσ ςτθ ςυμφωνία-πλαίςιο 
οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να κατακζςει πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςυμφωνίασ-πλαίςιο 
εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 72 παρ. 6 του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ 
ανζρχεται ςε ποςοςτό 0,5% επί τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςυμφωνίασ πλαίςιο, ι του τμιματοσ τθσ 
ςυμφωνίασ-πλαίςιο που τουσ ζχει ανατεκεί.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι, πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα 
αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5 ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο τθσ 
ςχετικισ Συμφωνίασ – Ρλαίςιο. Το περιεχόμενό τθσ πρζπει να είναι ςφμφωνο με το υπόδειγμα που 
περιλαμβάνεται ςτο Ραράρτθμα V – «Υπόδειγμα Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν» τθσ Διακιρυξθσ και τα οριηόμενα 
ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςυμφωνίασ-πλαίςιο καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν 
εφαρμογι όλων των όρων τθσ ςυμφωνίασ-πλαίςιο και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι των 
ςυμμετεχόντων ςτθ ςυμφωνία-πλαίςιο οικονομικϊν φορζων.  

Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςυμφωνίασ-πλαίςιο κατά τθν παράγραφο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται 
αφξθςθ τθσ ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ οφείλει  να κατακζςει μζχρι τθν υπογραφι τθσ τροποποιθμζνθσ 
ςυμφωνίασ-πλαίςιο, ςυμπλθρωματικι εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 0,5% επί του 
ποςοφ τθσ αφξθςθσ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςυμφωνίασ-πλαίςιο  επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τθσ μετά από τθ λιξθ τθσ 
ιςχφοσ τθσ ςυμφωνίασ-πλαίςιο ι παρατάςεϊν τθσ.   

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςυμφωνίασ-πλαίςιο, όπωσ 
αυτι ειδικότερα ορίηει.  

Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςυμφωνίασ-πλαίςιο είναι ζωσ 31.1.2026. Σε περίπτωςθ 
παράταςθσ τθσ ςυμφωνίασ πλαίςιο για ζνα (1) ζτοσ, ο ςυμβαλλόμενοσ οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται 
να κατακζςει νζα εγγυθτικι επιςτολι  με παράταςθ του χρόνου διάρκειασ, κατόπιν του ςχετικοφ 
αιτιματοσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

 

 

4.1.2 Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο εθηειεζηηθώλ ζπκβάζεσλ  

Για τθν υπογραφι τθσ εκτελεςτικισ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ των όρων 
αυτισ, ςφμφωνα με το άρκρο 72 παρ. 4 και 6 του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 
4% επί τθσ αξίασ τθσ εκτελεςτικισ ςφμβαςθσ ι του τμιματοσ τθσ ςφμβαςθσ και κατατίκεται μζχρι και τθν 
υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι, πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα 
αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5 ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο τθσ 
Συμφωνίασ – Ρλαίςιο και τθσ εκτελεςτικισ ςφμβαςθσ και το περιεχόμενό τθσ να είναι ςφμφωνο με το 
υπόδειγμα που περιλαμβάνεται ςτο Ραράρτθμα V – «Υποδείγματα Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν» τθσ 
Διακιρυξθσ και τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ εκτελεςτικισ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν 
εφαρμογι όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου. 

Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ εκτελεςτικισ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται 
αφξθςθ τθσ ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ οφείλει να κατακζςει μζχρι τθν υπογραφι τθσ τροποποιθμζνθσ 
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ςφμβαςθσ, ςυμπλθρωματικι εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 4% επί 
του ποςοφ τθσ αφξθςθσ. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ςτθν  περίπτωςθ παραβίαςθσ από 
τον ανάδοχο των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι ειδικότερα ορίηει.  

Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ εκτελεςτικισ ςφμβαςθσ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ, 
για διάςτθμα τουλάχιςτον  δφο (2)  μθνϊν από το χρόνο ιςχφοσ τθσ εκτελεςτικισ ςφμβαςθσ. 

4.2 πκβαηηθό Πιαίζην - Δθαξκνζηέα Ννκνζεζία  

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςυμφωνίασ-πλαίςιο εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.  

4.3 Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζπκθσλίαο-πιαίζην   

4.3.1. Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςυμφωνίασ-πλαίςιο ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του 
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ 
Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δίκαιο, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του 
Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016.  

Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και 
βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ 
και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 

4.3.2. Θ Συμφωνία – Ρλαίςιο δεν παράγει καμία υποχρζωςθ για τθν Ανακζτουςα Αρχι να ανακζςει 
υπθρεςίεσ οποιαςδιποτε αξίασ και ποςότθτασ. Θ ςφναψθ εκτελεςτικϊν ςυμβάςεων κατά τθ διάρκεια τθσ 
ςυμφωνίασ –πλαίςιο κα πραγματοποιείται μόνο εφόςον κρίνεται ςκόπιμο από τθν ανακζτουςα αρχι. Σε 
περίπτωςθ μθ ςφναψθσ οποιαςδιποτε εκτελεςτικισ ςφμβαςθσ οι ςυμβαλλόμενοι ςτθ ςυμφωνία-πλαίςιο 
δεν δικαιοφνται αποηθμίωςθσ. Επίςθσ οι ςυμβαλλόμενοι ςτθ ςυμφωνία-πλαίςιο δεν δικαιοφνται 
αποηθμίωςθσ ςε περίπτωςθ μθ ανάκεςθσ του ςυνόλου των ποςοτιτων των υπθρεςιϊν που ορίηονται ςτθν 
διακιρυξθ. Θ ςυμφωνία-πλαίςιο παράγει όλεσ τισ υποχρεϊςεισ και είναι υποχρεωτικι για τουσ 
αναδόχουσ. 

4.3.3. Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ Συμφωνίασ Ρλαίςιο ο κάκε αντιςυμβαλλόμενοσ εγγυάται τθ διάκεςθ του 
αναφερομζνου ςτθν Ρροςφορά του, επιςτθμονικοφ και λοιποφ προςωπικοφ, κακϊσ επίςθσ και 
ςυνεργατϊν, που διακζτουν τθν απαιτοφμενθ εμπειρία, τεχνογνωςία και ικανότθτα, ϊςτε να 
ανταποκρικοφν πλιρωσ ςτισ απαιτιςεισ τθσ, υπόςχεται δε και βεβαιϊνει ότι κα επιδεικνφουν πνεφμα 
ςυνεργαςίασ κατά τισ επαφζσ τουσ με τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ και τα ςτελζχθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ι 
των εκάςτοτε υποδεικνυομζνων από αυτιν προςϊπων. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, θ Ανακζτουςα Αρχι 
δφναται να ηθτιςει τθν αντικατάςταςθ μζλουσ τθσ Ομάδασ Ζργου, οπότε ο αντιςυμβαλλόμενοσ οφείλει να 
προβεί ςε αντικατάςταςθ με άλλο πρόςωπο, ανάλογθσ εμπειρίασ και προςόντων. 

Αντικατάςταςθ μζλουσ/ϊν τθσ Ομάδασ Ζργου του κάκε Αντιςυμβαλλόμενου τθσ Συμφωνίασ Ρλαίςιο, 
κατόπιν αιτιματόσ του, κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ τθσ Συμφωνίασ Ρλαίςιο, δφναται να γίνει μετά από 
ζγκριςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και μόνο με άλλο ι άλλα πρόςωπα αντιςτοίχων προςόντων ι εμπειρίασ. 
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιιςει το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. εγγράφωσ δεκαπζντε (15) θμζρεσ πριν από τθν 
αντικατάςταςθ. Σε αυτι τθν περίπτωςθ ο κάκε Αντιςυμβαλλόμενοσ υποχρεοφται να ειδοποιιςει τθν 
Εταιρία εγγράφωσ πριν από τθν αντικατάςταςθ και πριν τθν υποβολι προςφοράσ για τθν υλοποίθςθ 
εκτελεςτικισ ςφμβαςθσ τθσ παροφςασ. Τα αιτιματα των αντιςυμβαλλομζνων που κα υποβάλλονται και 
κα απορρζουν από τθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ Συμφωνίασ Ρλαίςιο που κα ςυναφκεί, κα εγκρίνονται από 
τθν Ανακζτουςα Αρχι μετά από ειςιγθςθ τθσ αρμόδια επιτροπι αξιολόγθςθσ που κα ςυςτακεί για το 
ςκοπό αυτό και κα τροποποιείται αντίςτοιχα θ Συμφωνία Ρλαίςιο. 

4.3.4. Πλα τα ζγγραφα, ςτοιχεία και πλθροφορίεσ που λαμβάνει ο Ανάδοχοσ από τθν Εταιρεία ςτο πλαίςιο 
των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων ι υποπίπτουν ςτθν αντίλθψι του εξαιτίασ τθσ ςυμβατικισ ςχζςθσ του 
με τθν Εταιρεία, είναι εμπιςτευτικά. Ο Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται να δθμοςιεφει ι αποκαλφπτει τζτοιεσ 
πλθροφορίεσ και ςτοιχεία ςε οποιονδιποτε τρίτο, παρά μόνο ςε όςουσ εργοδοτοφμενουσ από αυτόν ι 
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ςυνεργαηόμενουσ με αυτόν αςχολοφνται άμεςα με το περιεχόμενο τθσ Σφμβαςθσ και τθν εκτζλεςθ του 
Αντικειμζνου. Σε περίπτωςθ ακζτθςθσ από τον Ανάδοχο τθσ ωσ άνω υποχρζωςισ του, το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 
διατθρεί το δικαίωμα να καταγγείλει τθ Σφμβαςθ κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 13 ι/και να κοςτολογιςει 
και απαιτιςει πλθρωμι για όλεσ τισ ηθμίεσ που τυχόν ζχει υποςτεί εξαιτίασ τθσ διαρροισ. Ο Ανάδοχοσ δεν 
κα προβαίνει ςε οποιεςδιποτε δθμόςιεσ δθλϊςεισ αναφορικά με το Αντικείμενο τθσ Σφμβαςθσ ι τα 
Ρροϊόντα που παραδίδει ι τισ Υπθρεςίεσ που παρζχει ςτθν Εταιρεία δυνάμει τθσ Σφμβαςθσ χωρίσ τθν 
προθγοφμενθ ζγκριςθ τθσ Εταιρείασ, και δεν κα μετζχει ςε οποιαδιποτε δραςτθριότθτα θ οποία 
ςυγκροφεται με τισ υποχρεϊςεισ του ζναντι τθσ Εταιρείασ δυνάμει τθσ Σφμβαςθσ. Δεν κα δεςμεφει τθν 
Εταιρεία με οποιοδιποτε τρόπο χωρίσ τθν προθγοφμενθ γραπτι τθσ ςυγκατάκεςθ και κα διευκρινίηει, 
όπου κακίςταται απαραίτθτο, τθν υποχρζωςι του αυτι ςε τρίτουσ. Ο Ανάδοχοσ δεν υπόκειται ςτισ 
υποχρεϊςεισ του παρόντοσ ςε ότι αφορά ςτθν τεχνογνωςία που ενδεχομζνωσ αποκτά εξαιτίασ τθσ 
εκτζλεςθσ του Αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ. Πλα τα αποτελζςματα-μελζτεσ, ςτοιχεία και κάκε άλλο 
ζγγραφο ι αρχείο ςχετικό με το ζργο κακϊσ και όλα τα υπόλοιπα παραδοτζα, που κα αποκτθκοφν ι κα 
αναπτυχκοφν από τον Ανάδοχο με δαπάνεσ του, κα αποτελοφν αποκλειςτικι ιδιοκτθςία τθσ Εταιρείασ 
(εκτόσ και εάν ιδθ υπάρχουν κατοχυρωμζνα πνευματικά δικαιϊματα), θ οποία κα μπορεί να τα 
διαχειρίηεται και να τα εκμεταλλεφεται. Τα αποτελζςματα κα είναι πάντοτε ςτθ διάκεςθ των νόμιμων 
εκπροςϊπων τθσ Εταιρείασ κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ και εάν βρίςκονται ςτθ κατοχι του 
Αναδόχου, κα παραδοκοφν ςτθν Εταιρεία κατά τθν κακϋ οποιονδιποτε τρόπο λιξθ ι λφςθ τθσ ςφμβαςθσ. 
Σε περίπτωςθ αρχείων με ςτοιχεία ςε θλεκτρονικι μορφι, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυνοδεφςει τθν 
παράδοςι τουσ με ζγγραφθ τεκμθρίωςθ και με οδθγίεσ για τθν ανάκτθςθ /διαχείριςι τουσ. Ο Ανάδοχοσ 
διαβεβαιϊνει και εγγυάται ότι ουδείσ τρίτοσ ζχει ουδζν δικαίωμα επί του ωσ άνω ζργου και ςε κάκε 
περίπτωςθ αναλαμβάνει, δεςμεφεται και εγγυάται ότι κα αποκαταςτιςει κάκε κετικι και αποκετικι ηθμία 
και θκικι βλάβθ που κα προκλθκεί ςτθν Εταιρεία. Επίςθσ, δεςμεφεται ότι κα αναλάβει τα οποιαδιποτε 
ζξοδα (ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ ενδεχόμενθσ αποηθμίωςθσ) εναντίον τρίτου μζρουσ που ιςχυρίηεται 
κυριότθτα πνευματικϊν δικαιωμάτων μζρουσ ι όλου του ζργου. 

Επιπλζον, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί τα αναφερόμενα ςτον Γενικό Κανονιςμό Ρροςταςίασ 
Δεδομζνων (Άρκρα 4, 9, 10 ΓΚΡΔ) και ςτο ν.4624/2019 (Αϋ 137/29-08-2019) (Άρκρα 44, 46) Ειδικότερα : α. 
Οι πλθροφορίεσ τθσ Εταιρείασ οι οποίεσ κα τφχουν οποιαςδιποτε μορφισ επεξεργαςία από τον Ανάδοχο, 
τουσ εργαηόμενουσ, τουσ ςυνεργάτεσ αυτοφ και τουσ τυχόν υπεργολάβουσ (οποιαδιποτε ςχζςθ ζχουν με 
τον Ανάδοχο) ενδζχεται να περιζχουν και δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα, όπωσ ορίηονται (α) ςτον 
Γενικό Κανονιςμό Ρροςταςίασ Δεδομζνων (Άρκρα 4, 9, 10 ΓΚΡΔ) και (β) ςτο ν.4624/2019 (Αϋ 137/29-08-
2019) (Άρκρα 44, 46). β. Θ επεξεργαςία δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα πραγματοποιείται 
αποκλειςτικά για τον ςκοπό που αφορά το αντικείμενο των υπθρεςιϊν που αναλαμβάνει να παράςχει ο 
Ανάδοχοσ ςτθν Εταιρεία, δυνάμει τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ και μόνο ςτθν ζκταςθ που επιβάλλει ο ςκοπόσ 
τθσ επεξεργαςίασ ςφμφωνα το αντικείμενο των υπθρεςιϊν που ζχει αναλάβει να παρζχει. γ. Θ 
επεξεργαςία των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα κα εκτελείται ςφμφωνα με τουσ όρουσ και 
ςυμφωνίεσ τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ και τισ Οδθγίεσ τθσ Εταιρείασ. Ο Ανάδοχοσ δεςμεφεται ωσ προσ τθν 
εφαρμογι και ςυμμόρφωςθ προσ τθν ιςχφουςα νομοκεςία για τθν προςταςία δεδομζνων προςωπικοφ 
χαρακτιρα (ιδίωσ Γενικόσ Κανονιςμόσ Ρροςταςίασ Δεδομζνων – 2016/679/ΕΕ), όπωσ ερμθνεφεται ιδίωσ 
από τισ Αποφάςεισ ι Γνωμοδοτιςεισ τθσ Αρχισ Ρροςταςίασ Δεδομζνων Ρροςωπικοφ Χαρακτιρα - ΑΡΔΡΧ) 
και του Ευρωπαϊκοφ Συμβουλίου Ρροςταςίασ Δεδομζνων. δ. Τα αρχεία που δθμιουργοφνται με τθν 
ςυλλογι, επεξεργαςία και αποκικευςθ των πλθροφοριϊν που ενδζχεται να περιζχουν και προςωπικά 
δεδομζνα, και γενικότερα όλων των ανάλογων μορφϊν αρχείων και πλθροφοριϊν τθσ Εταιρείασ, από τον 
Ανάδοχο, ανικουν κατ' αποκλειςτικότθτα ςτθν Εταιρεία. ε. Ο Ανάδοχοσ βεβαιϊνει και εγγυάται ςτθν 
Εταιρεία ότι κα λαμβάνει όλα τα απαραίτθτα οργανωτικά και τεχνικά μζτρα για τθν αςφάλεια των 
πλθροφοριϊν που ενδζχεται να περιζχουν και προςωπικά δεδομζνα, και γενικότερα όλων των ανάλογων 
μορφϊν αρχείων και πλθροφοριϊν τθσ Εταιρείασ, κακϊσ και για τθν προςταςία τουσ από τυχαία ι 
ακζμιτθ καταςτροφι, τυχαία απϊλεια, αλλοίωςθ, απαγορευμζνθ διάδοςθ και κάκε άλλθ μορφι ακζμιτθσ 
επεξεργαςίασ, ςτο πλαίςιο των κακθκόντων του που πθγάηουν από τθν παροφςα Σφμβαςθ. 

4.4 Τπεξγνιαβία  

4.4.1. Ο ςυμβαλλόμενοσ ςτθ ςυμφωνία-πλαίςιο/ανάδοχοσ τθσ εκτελεςτικισ ςφμβαςθσ δεν απαλλάςςεται 
από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω ανάκεςθσ τθσ εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ 
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ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016 από 
υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά τθν υπογραφι τθσ ςυμφωνίασ-πλαίςιο/εκτελεςτικισ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ 
υποχρεοφται να αναφζρει ςτθν ανακζτουςα αρχι το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ 
εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, οι οποίοι ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον είναι γνωςτά 
τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι.  Επιπλζον, υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν ανακζτουςα αρχι κάκε 
αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν, κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ 
πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία 
ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ, προςκομίηοντασ τα ςχετικά ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ. Σε περίπτωςθ 
διακοπισ τθσ ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ 
υποχρεοφται ςε άμεςθ γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, οφείλει δε να 
διαςφαλίςει τθν ομαλι εκτζλεςθ του τμιματοσ/ των τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από 
νζο υπεργολάβο τον οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν ανακζτουςα αρχι κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία.  

Σε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ ζχει ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ του υπεργολάβου όςον αφορά τθ 
χρθματοοικονομικι επάρκεια-τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα, ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ 
διακιρυξθσ, υποχρεοφται να ςυνυποβάλλει μαηί με τθν παραπάνω γνωςτοποίθςθ τα ςτοιχεία του νζου 
υπεργολάβου που καλφπτει τισ ςχετικζσ απαιτιςεισ, κακϊσ και τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά – 
αποδεικτικά μζςα,  ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ,  τα οποία θ ανακζτουςα αρχι 
αξιολογεί και επαλθκεφει. 

4.4.3. Θ ανακζτουςα αρχι επαλθκεφει τθν επαγγελματικι καταλλθλότθτα και  τθ ςυνδρομι των λόγων 
αποκλειςμοφ για τουσ υπεργολάβουσ, όπωσ αυτοί περιγράφονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.4.1, 2.2.3 και με 
τα αποδεικτικά μζςα τθσ παραγράφου 2.2.6.2 τθσ παροφςασ. Επιπλζον, προκειμζνου να μθν ακετοφνται οι 
υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016, δφναται να επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω λόγουσ 
και για τμιμα ι τμιματα τθσ ςφμβαςθσ που υπολείπονται του ωσ άνω ποςοςτοφ.  

Πταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ, απαιτεί ι δφναται να 
απαιτιςει τθν αντικατάςταςι του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτισ παρ. 5 και 6 του άρκρου 131 του 
ν. 4412/2016.  

4.5 Σξνπνπνίεζε ζπκθσλίαο-πιαίζην θαηά ηε δηάξθεηά ηεο  

Θ ςυμφωνία-πλαίςιο μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία 
ςφναψθσ ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 
4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότθςθσ του αρμοδίου οργάνου. 

Σε περίπτωςθ ζκπτωςθσ αναδόχου τθσ ςυμφωνίασ- πλαίςιο, ςφμφωνα με το άρκρο 203 του ν. 4412/2016 
και τθν παράγραφο 4.7 τθσ παροφςασ, όπωσ και ςε περίπτωςθ καταγγελίασ για όλουσ λόγουσ τθσ 
παραγράφου 4.6, πλθν αυτοφ τθσ περ. (α),  θ ανακζτουςα αρχι δφναται να προςκαλζςει τον επόμενο, 
κατά ςειρά κατάταξθσ οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν παροφςα διαδικαςία ανάκεςθσ και να του 
προτείνει τθν ανάκεςθ τθσ ςυμφωνίασ-πλαίςιο, ανά περίπτωςθ, με τουσ ίδιουσ όρουσ και προχποκζςεισ 
και ςε τίμθμα που δεν κα υπερβαίνει τθν προςφορά  του ζκπτωτου αναδόχου (ρθτι ριτρα 
υποκατάςταςθσ). Θ ςυμφωνία- πλαίςιο ανατίκεται, εφόςον εντόσ τθσ τεκείςασ προκεςμίασ περιζλκει ςτθν 
ανακζτουςα αρχι ζγγραφθ και ανεπιφφλακτθ αποδοχι τθσ. Θ άπρακτθ πάροδοσ τθσ προκεςμίασ 
κεωρείται ωσ απόρριψθ τθσ πρόταςθσ. Αν αυτόσ δεν δεχκεί τθν πρόταςθ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, θ 
ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον επόμενο υποψιφιο κατά ςειρά κατάταξθσ, ακολουκϊντασ κατά τα λοιπά 
τθν ίδια διαδικαςία.  

 

4.6 Γηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζπκθσλίαο-πιαίζην 

4.6.1. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει 
τθ ςυμφωνία-πλαίςιο κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον: 

α) θ ςυμφωνία-πλαίςιο ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 
του ν. 4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςυμφωνίασ-πλαίςιο, 
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β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςυμφωνίασ-πλαίςιο, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ 
που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ 
διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςυμφωνίασ - πλαίςιο, 

γ) θ ςυμφωνία-πλαίςιο δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των 
υποχρεϊςεων που υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με 
απόφαςθ του Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ, 

δ) ο ανάδοχοσ καταδικαςτεί αμετάκλθτα κατά  τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςυμφωνίασ – πλαίςιο για ζνα 
από τα αδικιματα που αναφζρονται ςτθν παρ.2.2.3.1 τθσ παροφςασ, 

ε) ο ανάδοχοσ πτωχεφςει ι υπαχκεί ςε διαδικαςία ειδικισ εκκακάριςθσ ι τεκεί υπό αναγκαςτικι 
διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι 
αναςτείλει  τισ  επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ και δεν τθρεί 
τουσ όρουσ αυτισ ι αν βρεκεί ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ  προκφπτουςα από παρόμοια 
διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου.  

    

 

4.7 Κήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα εθπηώηνπ από ηε ζπκθσλία-πιαίζην  

Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ  από τθ ςυμφωνία-πλαίςιο και από κάκε δικαίωμα που 
απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου 
ςυλλογικοφ οργάνου , ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ:  

α) αν δεν προςζλκει να υπογράψει το ςυμφωνθτικό τθσ εκτελεςτικισ ςφμβαςθσ εντόσ τθσ τεκείςασ 
προκεςμίασ. 

β) κθρυχκεί ζκπτωτοσ από εκτελεςτικι ςφμβαςθ που βαςίηεται ςε ςυμφωνία-πλαίςιο.  

γ) δεν υποβάλλει εξατομικευμζνθ προςφορά ι υποβάλλει μθ αποδεκτι προςφορά ςε νζο διαγωνιςμό για 
τθν ανάκεςθ εκτελεςτικϊν ςυμβάςεων. 

Επιπλζον, μπορεί να επιβλθκεί προςωρινόσ αποκλειςμόσ του αναδόχου από το ςφνολο των ςυμβάςεων 
προμθκειϊν ι υπθρεςιϊν των φορζων που εμπίπτουν ςτισ διατάξεισ του ν. 4412/2016, κατά τα ειδικότερα 
προβλεπόμενα ςτο άρκρο 74, περί αποκλειςμοφ οικονομικοφ φορζα από δθμόςιεσ ςυμβάςεισ.  

Ο ανάδοχοσ δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ για λόγουσ που οφείλονται ςε υπαιτιότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, 
ι αν ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ.  

Στον οικονομικό φορζα, που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθ ςυμφωνία-πλαίςιο, επιβάλλεται ολικι 
κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςυμφωνίασ-πλαίςιο, με απόφαςθ του αποφαινόμενου 
οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον 
ενδιαφερόμενο προσ παροχι εξθγιςεων εφαρμοηομζνου του άρκρου 203 του ν. 4412/2016. 

 

 



 

57 

 

5. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΩΝ ΤΜΒΑΔΩΝ  

5.1 Σξόπνο πιεξσκήο  

5.1.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με ζναν από τουσ πιο κάτω τρόπουσ που κα 
προςδιορίηεται με ςυμφωνία μεταξφ του Αναδόχου και τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ςε κάκε Εκτελεςτικι 
Σφμβαςθ (με βάςθ τθν επιλογι του Αναδόχου):  

1 οσ τρόποσ: Το 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι παραλαβι των υπθρεςιϊν.  
 
2 οσ τρόποσ: Τμθματικζσ πλθρωμζσ χωρίσ προκαταβολι. Ο εν λόγω τρόποσ πλθρωμισ εφαρμόηεται ςτθν 
περίπτωςθ τμθματικϊν παραδόςεων/παραλαβϊν, ιτοι πραγματοποιοφνται εξοφλθτικζσ πλθρωμζσ 
ςυγκεκριμζνων παραδοτζων/φάςεων μετά τθν παραλαβι αυτϊν (προχποκζτει απόφαςθ παραλαβισ τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ κατόπιν ειςιγθςθσ τθσ αρμόδιασ επιτροπισ). Οι τμθματικζσ αυτζσ πλθρωμζσ δεν 
μποροφν να γίνονται ςυχνότερα από 1 ανά τρίμθνο και όχι αργότερα από 1 ανά εξάμθνο.  
 
3 οσ τρόποσ: Τμθματικζσ πλθρωμζσ με προκαταβολι. Ο εν λόγω τρόποσ πλθρωμισ αφορά:  
α. Δυνατότθτα προκαταβολισ ζωσ 30% τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ εκτελεςτικισ ςφμβαςθσ, με τθν κατάκεςθ 
εγγφθςθσ θ οποία κα καλφπτει τθ διαφορά μεταξφ του ποςοφ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ και του 
ποςοφ τθσ καταβαλλόμενθσ προκαταβολισ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72§1 περ. δ του ν. 
4412/2016 και 4.1 τθσ παροφςασ. 
β. Δυνατότθτα ενδιάμεςων πλθρωμϊν (Οι ενδιάμεςεσ αυτζσ πλθρωμζσ δεν μποροφν να γίνονται 
ςυχνότερα από 1 ανά τρίμθνο και όχι αργότερα από 1 ανά εξάμθνο). 
Θ ενδιάμεςθ πλθρωμι κα αφορά αποπλθρωμι των ςχετικϊν παραδοτζων που παρελιφκθςαν, και αφοφ 
αφαιρεκεί: (i) το αντίςτοιχο ποςοςτό τθσ χορθγθκείςασ προκαταβολισ ίςο προσ το ανωτζρω ποςοςτό τθσ 
πλθρωμισ που καταβάλλεται (αναλογικι απόςβεςθ προκαταβολισ), και (ii) ο αντίςτοιχοσ τόκοσ τθσ 
προκαταβολισ, για χρονικό διάςτθμα από τθν θμερομθνία λιψεωσ τθσ προκαταβολισ μζχρι τθν εν λόγω 
τμθματικι παραλαβι. Θ πλθρωμι κα καταβάλλεται κατόπιν ειςιγθςθσ τθσ αρμόδιασ επιτροπισ 
παραλαβισ και απόφαςθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.  
γ. Εξόφλθςθ τθσ υπόλοιπθσ ςυμβατικισ αξίασ, μετά τθν οριςτικι παραλαβι των υπθρεςιϊν τθσ κάκε 
εκτελεςτικισ ςφμβαςθσ αφοφ αφαιρεκεί: (i) το υπόλοιπο ποςοςτό τθσ χορθγθκείςασ προκαταβολισ 
(αναλογικι απόςβεςθ προκαταβολισ), και (ii) τόκοσ επί τθσ απομειωμζνθσ από τθν προθγοφμενθ 
πλθρωμι (3β) προκαταβολισ και για το χρονικό διάςτθμα από τθν θμερομθνία του υπολογιςμοφ τόκου 
τθσ προθγοφμενθσ πλθρωμισ μζχρι τθν οριςτικι ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι του Ζργου.  
 
Θ παραπάνω προκαταβολι κα είναι ζντοκθ. Σε κάκε πλθρωμι κα παρακρατείται ο αναλογοφν τόκοσ επί 
τθσ ειςπραχκείςασ προκαταβολισ και για το χρονικό διάςτθμα υπολογιηόμενου από τθν θμερομθνία 
λιψεωσ μζχρι τθν θμερομθνία τθσ εκάςτοτε παραλαβισ. Για τον υπολογιςμό του τόκου κα λαμβάνεται 
υπόψθ το φψοσ του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δθμοςίου 12μθνθσ διάρκειασ που κα ιςχφει 
κατά τθν θμερομθνία λιψθσ τθσ προκαταβολισ, προςαυξθμζνο κατά 0,25 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ, το οποίο 
κα παραμζνει ςτακερό μζχρι τθν εξάντλθςθ του ποςοφ τθσ χορθγθκείςασ προκαταβολισ.  
 
Σε κάκε πρόςκλθςθ Εκτελεςτικισ Σφμβαςθσ κα προςδιορίηονται επακριβϊσ οι τρόποι πλθρωμισ. 

Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νόμιμων παραςτατικϊν και 
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, δθλαδι: 

● Ρρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ του τμιματοσ που αφορά θ πλθρωμι ι του ςυνόλου του 
ςυμβατικοφ αντικείμενου τθσ εκτελεςτικισ ςφμβαςθσ κατά περίπτωςθ 

● Τιμολόγιο παροχισ υπθρεςιϊν του Αναδόχου 
● Εξοφλθτικι απόδειξθ του Αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φζρει τθν ζνδειξθ «Εξοφλικθκε» 

● Ριςτοποιθτικά Φορολογικισ και Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ, κακϊσ και κάκε άλλου 
δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο 
και τθν πλθρωμι.  
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5.1.2. Τον Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, για τθν παροχι των υπθρεςιϊν ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Λδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:  

α) Κράτθςθ 0,1% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Ενιαίασ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων, 
ςφμφωνα με τθν παρ. 3 του άρκρου 350 του ν. 4412/2016 τθσ.β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ τθσ 
ανάπτυξθσ και ςυντιρθςθσ του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, τθσ αρχικισ, κακϊσ και 
κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν ανακζτουςα 
αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό του Υπουργείου Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ, ςφμφωνα με τθν παρ. 6 
του άρκρου 36 του ν. 4412/2016. 

 

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ 
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%. 

Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου 
ειςοδιματοσ αξίασ 8% επί του κακαροφ ποςοφ. 

5.2 Γηάξθεηα Δθηειεζηηθώλ πκβάζεσλ 

5.2.1. Θ διάρκεια και το χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ των επιμζρουσ εκτελεςτικϊν ςυμβάςεων κα 
ορίηεται ςτθν εκάςτοτε εκτελεςτικι ςφμβαςθ. Θ διάρκεια εκτζλεςθσ των επιμζρουσ ςυμβάςεων 
(Εκτελεςτικζσ Συμβάςεισ), που ςυνάπτονται εντόσ του χρόνου υλοποίθςθσ τθσ Συμφωνίασ – Ρλαίςιο, 
μπορεί να υπερβαίνει το χρόνο λιξθσ τθσ Συμφωνίασ – Ρλαίςιο. 

5.2.2. Θ ςυνολικι διάρκεια τθσ εκτελεςτικισ ςφμβαςθσ μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογθμζνθ 
απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ μζχρι το 50% αυτισ φςτερα από ςχετικό αίτθμα του Αναδόχου που 
υποβάλλεται πριν από τθ λιξθ τθσ διάρκειάσ τθσ, ςε αντικειμενικά δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ που δεν 
οφείλονται ςε υπαιτιότθτα του Αναδόχου. Αν λιξει θ ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να 
υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, αν λιξει θ παρατακείςα, κατά τα ανωτζρω, διάρκεια, χωρίσ να 
υποβλθκοφν ςτθν Ανακζτουςα Αρχι τα παραδοτζα τθσ ςφμβαςθσ, ο Ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ. Αν 
οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του Αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, και 
μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε επιβάλλονται εισ βάροσ του ποινικζσ ριτρεσ, 
ςφμφωνα με το άρκρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 5.8 τθσ παροφςασ.  

 

5.3 Παξαθνινύζεζε πκθσλίαο – Πιαηζίνπ θαη  εθηειεζηηθώλ ζπκβάζεσλ 

5.3.1. Θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ Συμφωνίασ -Ρλαίςιο και των εκτελεςτικϊν ςυμβάςεων και θ 
διοίκθςθ αυτϊν κα διενεργθκεί από τθν Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ Ζργου (ΕΡΕ) θ οποία και κα 
ειςθγείται ςτο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ηθτιματα που αφοροφν ςτθν προςικουςα 
εκτζλεςθ όλων των όρων τθσ Συμφωνίασ - Ρλαίςιο και των εκτελεςτικϊν ςυμβάςεων και ςτθν εκπλιρωςθ 
των υποχρεϊςεων του Αναδόχου, ςτθ λιψθ των επιβεβλθμζνων μζτρων λόγω μθ τιρθςθσ των ωσ άνω 
όρων και ιδίωσ για ηθτιματα που αφοροφν ςε τροποποίθςθ του αντικειμζνου και παράταςθ τθσ διάρκειασ 
τθσ Συμφωνίασ-Ρλαίςιο και των εκτελεςτικϊν ςυμβάςεων, υπό τουσ όρουσ του άρκρου 132 του ν. 
4412/2016. 

5.4 Παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο εθηειεζηηθήο ζύκβαζεο 

5.4.1 Θ παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι παραδοτζων των εκτελεςτικϊν ςυμβάςεων γίνεται από 
επιτροπι παραλαβισ που ςυγκροτείται, ςφμφωνα με τθν παρ. 3 και τθν περ. δ τθσ παραγράφου 11 του 
άρκρου 221 του ν. 4412/2016. 

5.4.2 Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ διενεργείται ο απαιτοφμενοσ ζλεγχοσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθ 
ςφμβαςθ, μπορεί δε να καλείται να παραςτεί και  εκπρόςωποσ του αναδόχου. Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ 
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διαδικαςίασ, θ επιτροπι παραλαβισ: α) είτε παραλαμβάνει τισ ςχετικζσ υπθρεςίεσ ι παραδοτζα, εφόςον 
καλφπτονται οι απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ ζγκριςθ ι απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, β) είτε 
ειςθγείται για τθν παραλαβι με παρατθριςεισ ι τθν απόρριψθ των παρεχομζνων υπθρεςιϊν ι 
παραδοτζων, ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 5.4.3 και 5.4.4. Τα ανωτζρω εφαρμόηονται και ςε τμθματικζσ 
παραλαβζσ.  

5.4.3 Αν θ επιτροπι παραλαβισ κρίνει ότι οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ι τα παραδοτζα δεν 
ανταποκρίνονται πλιρωσ ςτουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, ςυντάςςεται πρωτόκολλο προςωρινισ παραλαβισ, 
που αναφζρει τισ παρεκκλίςεισ που διαπιςτϊκθκαν από τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και γνωμοδοτεί αν οι 
αναφερόμενεσ παρεκκλίςεισ επθρεάηουν τθν καταλλθλότθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι παραδοτζων 
και ςυνεπϊσ αν μποροφν οι τελευταίεσ να καλφψουν τισ ςχετικζσ ανάγκεσ.  

5.4.4 Για τθν εφαρμογι τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου ορίηονται τα ακόλουκα:  

α) Στθν περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι, δεν επθρεάηεται θ καταλλθλότθτα, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ 
του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκρικεί θ παραλαβι των εν λόγω παρεχόμενων 
υπθρεςιϊν ι παραδοτζων, με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, θ οποία κα πρζπει να είναι ανάλογθ 
προσ τισ διαπιςτωκείςεσ παρεκκλίςεισ. Μετά τθν ζκδοςθ τθσ ωσ άνω απόφαςθσ, θ επιτροπι παραλαβισ 
υποχρεοφται να προβεί ςτθν οριςτικι παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι παραδοτζων τθσ 
ςφμβαςθσ και να ςυντάξει ςχετικό πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν 
απόφαςθ.  

β) Αν διαπιςτωκεί ότι επθρεάηεται θ καταλλθλότθτα, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμόδιου 
αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ι τα παραδοτζα, με τθν επιφφλαξθ 
των οριηομζνων ςτο άρκρο 220.  

5.4.5 Αν παρζλκει χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο των τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ 
του παραδοτζου από τον οικονομικό φορζα και δεν ζχει εκδοκεί πρωτόκολλο παραλαβισ τθσ 
παραγράφου 2 ι πρωτόκολλο με παρατθριςεισ τθσ παραγράφου 3, κεωρείται ότι θ παραλαβι ζχει 
ςυντελεςτεί αυτοδίκαια.  

5.4.6 Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου, 
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθ ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με 
απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και 
τα μζλθ τθσ επιτροπισ τθσ παραγράφου 5.4.1. Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ 
διαδικαςίεσ παραλαβισ που προβλζπονται από τθν ςφμβαςθ και ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα. Θ 
εγγυθτικι καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφεται πριν τθν ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπομζνων από τθ 
ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων. Οποιαδιποτε ενζργεια που ζγινε από τθν 
αρχικι επιτροπι παραλαβισ, δεν λαμβάνεται υπόψθ. 

 

5.5 Απόξξηςε παξαδνηέσλ – Αληηθαηάζηαζε 

Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρου ι μζρουσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι /και 
παραδοτζων μιασ εκτελεςτικισ ςφμβαςθσ, με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, με απόφαςθ τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ μπορεί να εγκρίνεται αντικατάςταςθ των υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων αυτϊν με 
άλλα, που να είναι ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι προκεςμία που ορίηεται από 
τθν απόφαςθ αυτι. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, θ 
προκεςμία που ορίηεται για τθν αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 25% τθσ ςυνολικισ 
διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, ο δε Ανάδοχοσ υπόκειται ςε ποινικζσ ριτρεσ, ςφμφωνα με το άρκρο 218 του ν. 
4412/2016 και τθν παράγραφο 5.6.2 τθσ παροφςασ, λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. 

Αν ο Ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τισ υπθρεςίεσ ι/και τα παραδοτζα που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν 
προκεςμία που του τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει θ ςυνολικι διάρκεια, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και 
υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. 
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5.6 Κήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα εθπηώηνπ - Κπξώζεηο  

5.6.1. Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθν εκτελεςτικι ςφμβαςθ που ζχει υπογράψει 
και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από 
γνωμοδότθςθ του, ανά περίπτωςθ, αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου:  

α) ςτθν περίπτωςθ τθσ παρ. 7 του άρκρου 105 περί κατακφρωςθσ και ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 

β) ςτθν περίπτωςθ που δεν εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τθ ςφμβαςθ ι/και δεν 
ςυμμορφωκεί με τισ ςχετικζσ γραπτζσ εντολζσ τθσ υπθρεςίασ, που είναι ςφμφωνεσ με τθ ςφμβαςθ ι τισ 
κείμενεσ διατάξεισ, εντόσ του ςυμφωνθμζνου χρόνου εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ,  

γ) ςτθν περίπτωςθ που δεν παρείχε τισ υπθρεςίεσ ι δεν υπζβαλε τα παραδοτζα ι δεν προζβθ ςτθν 
αντικατάςταςι τουσ μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δόκθκε, ςφμφωνα με 
τα όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 217 περί διάρκειασ ςφμβαςθσ παροχισ υπθρεςίασ. 
 

Σε  περίπτωςθ ςυνδρομισ λόγου ζκπτωςθσ του αναδόχου θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί ςτον ανάδοχο 
ειδικι όχλθςθ, θ οποία μνθμονεφει τισ διατάξεισ του παρόντοσ άρκρου και περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ 
περιγραφι των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οφείλει να προβεί ο ανάδοχοσ, κζτοντασ προκεςμία για τθ 
ςυμμόρφωςι του. Θ ταςςόμενθ προκεςμία πρζπει να είναι εφλογθ και ανάλογθ τθσ διάρκειασ τθσ 
ςφμβαςθσ και πάντωσ όχι μικρότερθ των δεκαπζντε (15) θμερϊν. Αν θ προκεςμία, που τζκθκε με τθν 
ειδικι όχλθςθ, παριλκε, χωρίσ ο ανάδοχοσ να ςυμμορφωκεί, κθρφςςεται ζκπτωτοσ μζςα ςε προκεςμία 
τριάντα (30) θμερϊν από τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ.  
 
Ο ανάδοχοσ δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ για λόγουσ που αφοροφν ςε υπαιτιότθτα του φορζα εκτζλεςθσ τθσ 
ςφμβαςθσ ι αν ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ.  
 
Στον οικονομικό φορζα, που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόφαςθ του 
αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 
τον ενδιαφερόμενο προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά οι παρακάτω κυρϊςεισ: 

α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

β) Επιπλζον, μπορεί να επιβλθκεί προςωρινόσ αποκλειςμόσ του αναδόχου από το ςφνολο των ςυμβάςεων 
προμθκειϊν ι υπθρεςιϊν των φορζων που εμπίπτουν ςτισ διατάξεισ του ν. 4412/2016 κατά τα ειδικότερα 
προβλεπόμενα ςτο άρκρο 74, περί αποκλειςμοφ οικονομικοφ φορζα από δθμόςιεσ ςυμβάςεισ.  

5.6.2. Αν οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του Αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ 
εκτελεςτικισ ςφμβαςθσ και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, επιβάλλονται εισ 
βάροσ του ποινικζσ ριτρεσ, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Ροινικζσ ριτρεσ δφναται 
να επιβάλλονται και για πλθμμελι εκτζλεςθ των όρων τθσ εκτελεςτικισ ςφμβαςθσ ι τθσ Συμφωνίασ – 
Ρλαίςιο. 
Οι ποινικζσ ριτρεσ υπολογίηονται ωσ εξισ: 

1. για κακυςτζρθςθ που περιορίηεται ςε χρονικό διάςτθμα που δεν υπερβαίνει το 50% τθσ 
προβλεπόμενθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ εκτελεςτικισ ςφμβαςθσ ι ςε περίπτωςθ 
τμθματικϊν/ενδιαμζςων προκεςμιϊν τθσ αντίςτοιχθσ προκεςμίασ επιβάλλεται ποινικι ριτρα 
2,5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ χ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα,  

2. για κακυςτζρθςθ που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινικι ριτρα 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ 
των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα. 

3. Οι ποινικζσ ριτρεσ για υπζρβαςθ των τμθματικϊν προκεςμιϊν είναι ανεξάρτθτεσ από τισ 
επιβαλλόμενεσ για υπζρβαςθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ εκτελεςτικισ ςφμβαςθσ και δφνανται 
να ανακαλοφνται με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, αν οι υπθρεςίεσ που 
αφοροφν ςτισ ωσ άνω τμθματικζσ προκεςμίεσ παραςχεκοφν μζςα ςτθ ςυνολικι τθσ διάρκεια και 
τισ εγκεκριμζνεσ παρατάςεισ αυτισ και με τθν προχπόκεςθ ότι το ςφνολο τθσ εκτελεςτικισ 
ςφμβαςθσ ζχει εκτελεςτεί πλιρωσ, 

4. Σε περίπτωςθ πλθμμελοφσ εκτζλεςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ ι πλθμμελοφσ παροχισ των 
υπθρεςιϊν που δεν ςυνεπάγονται τθν μθ παραλαβι τουσ, επιβάλλονται με  αιτιολογθμζνθ 
απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ποινικζσ ριτρεσ ποςοφ ίςου με το 10% τθσ αξίασ των 

https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art217
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αντίςτοιχων  υπθρεςιϊν-τμιματοσ τθσ ςφμβαςθσ. Το ςφνολο των ποινικϊν ρθτρϊν τθσ 
περίπτωςθσ αυτισ δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. 

5. Το ποςό των ποινικϊν ρθτρϊν αφαιρείται/ςυμψθφίηεται από/με τθν αμοιβι του Αναδόχου. 
6. Θ επιβολι ποινικϊν ρθτρϊν δεν ςτερεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι το δικαίωμα να κθρφξει τον 

Ανάδοχο ζκπτωτο. 
 
Σε περίπτωςθ Ζνωςθσ οι ωσ παραπάνω ποινικζσ ριτρεσ επιβάλλονται αναλόγωσ ςε όλα τα μζλθ τθσ 
Ζνωςθσ. 

Σε περίπτωςθ ζκπτωςθσ του Αναδόχου, θ Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται, κατά τθν κρίςθ τθσ, να κρατιςει 
μζροσ ι το ςφνολο των παραδοτζων, καταβάλλοντασ το αναλογοφν ςυμβατικό τίμθμα. 

5.7 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ 

Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων των 
5.5 (Απόρριψθ παραδοτζων - Αντικατάςταςθ) και 5.6 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 
κακϊσ και κατ’ εφαρμογι των ςυμβατικϊν όρων να αςκιςει προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και 
ουςίασ ενϊπιον του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία (30) θμερϊν από τθν 
θμερομθνία τθσ κοινοποίθςθσ ι τθσ πλιρουσ γνϊςθσ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Θ εμπρόκεςμθ άςκθςθ τθσ 
προςφυγισ αναςτζλλει τισ επιβαλλόμενεσ κυρϊςεισ. Επί τθσ προςφυγισ αποφαςίηει το αρμοδίωσ 
αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του προβλεπόμενου ςτο τελευταίο εδάφιο τθσ 
περίπτωςθσ δϋ τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 221 του ν.4412/201620 οργάνου, εντόσ προκεςμίασ 
τριάντα (30) θμερϊν από τθν άςκθςι τθσ, άλλωσ κεωρείται ωσ ςιωπθρϊσ απορριφκείςα. Κατά τθσ 
απόφαςθσ αυτισ δεν χωρεί θ άςκθςθ άλλθσ οποιαςδιποτε φφςθσ διοικθτικισ προςφυγισ. Αν κατά τθσ 
απόφαςθσ που επιβάλλει κυρϊςεισ δεν αςκθκεί εμπρόκεςμα θ προςφυγι ι αν απορριφκεί αυτι από το 
αποφαινόμενο αρμοδίωσ όργανο, θ απόφαςθ κακίςταται οριςτικι. Αν αςκθκεί εμπρόκεςμα προςφυγι, 
αναςτζλλονται οι ςυνζπειεσ τθσ απόφαςθσ μζχρι αυτι να οριςτικοποιθκεί.  

 

5.8  Γηθαζηηθή επίιπζε δηαθνξώλ 

Κάκε διαφορά μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν που προκφπτει από τισ ςυμβάςεισ που ςυνάπτονται ςτο 
πλαίςιο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ , επιλφεται με τθν άςκθςθ προςφυγισ ι αγωγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο 
τθσ Ρεριφζρειασ, ςτθν οποία εκτελείται εκάςτθ ςφμβαςθ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτισ παρ. 1 ζωσ 
και 6 του άρκρου 205Α του ν. 4412/2016. Ρριν από τθν άςκθςθ τθσ προςφυγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο 
προθγείται υποχρεωτικά θ τιρθςθ τθσ ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ που προβλζπεται ςτο άρκρο 205 του ν. 
4412/2016 και τθν παράγραφο 5.7 τθσ παροφςασ, διαφορετικά θ προςφυγι απορρίπτεται ωσ 
απαράδεκτθ. Αν ο ανάδοχοσ τθσ ςφμβαςθσ είναι κοινοπραξία, θ προςφυγι αςκείται είτε από τθν ίδια είτε 
από όλα τα μζλθ τθσ. Δεν απαιτείται θ τιρθςθ ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ αν αςκείται από τον 
ενδιαφερόμενο αγωγι, ςτο δικόγραφο τθσ οποίασ δεν ςωρεφεται αίτθμα ακφρωςθσ ι τροποποίθςθσ 
διοικθτικισ πράξθσ ι παράλειψθσ. 

 

 

 

 

                                                           
20

  Ππωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 108 του ν. 4782/2021. Για τθν εξζταςθ των προβλεπόμενων προςφυγϊν, ςυγκροτείται 

ειδικό γνωμοδοτικό όργανο, τριμελζσ ι πενταμελζσ), τα μζλθ του οποίου είναι διαφορετικά από τα μζλθ του γνωμοδοτικοφ 
οργάνου που είναι αρμόδιο για τα υπόλοιπα κζματα που ανακφπτουν κατά τθ διαδικαςία εκτζλεςθσ  
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6. ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΔ ΤΜΒΑΔΙ -ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΝΔΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ  

6.1 Όξνη  Αλάζεζεο Δθηειεζηηθώλ πκβάζεσλ  

6.1.1 Κατόπιν τθσ ςφναψθσ τθσ ςυμφωνίασ πλαίςιο με τουσ Αντιςυμβαλλόμενουσ που κα αναδειχκοφν 
ςφμφωνα με τθν ανωτζρω διαδικαςία, το Ζργο κα χωριςτεί ςε επιμζρουσ ζργα (εφεξισ και Υποζργα), 
ανάλογα με τισ εκάςτοτε ανάγκεσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, των οποίων το επακριβζσ κεματικό αντικείμενο 
των εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων,  το ςυνολικό τίμθμα, κακϊσ και τα χρονοδιαγράμματα εκτζλεςθσ δεν 
είναι γνωςτά εκ των προτζρων, αλλά κα κακορίηονται με τθν κάκε Εκτελεςτικι Σφμβαςθ που κα 
υπογράφεται μεταξφ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και του εκάςτοτε Αναδόχου, ο οποίοσ κα καλείται προσ 
υπογραφι, φςτερα από ςχετικι διαδικαςία, όπωσ προβλζπεται αμζςωσ κατωτζρω. Ειδικότερα: 

Κάκε φορά που θ Ανακζτουςα Αρχι αποφαςίηει, ςτθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ Συμφωνίασ Ρλαιςίου, τθν 
υλοποίθςθ ενόσ επιμζρουσ ζργου, κα ανακζτει ςφμφωνα με τθ ςειρά κατάταξθσ (rotation) ςτουσ 
αντιςυμβαλλόμενουσ τισ εκτελεςτικζσ ςυμβάςεισ, ιτοι θ 1θ εκτελεςτικι ςφμβαςθ ςτον πρϊτο ςτθ ςειρά 
κατάταξθσ αντιςυμβαλλόμενο, θ 2θ εκτελεςτικι ςφμβαςθ ςτον 2ο αντιςυμβαλλόμενο κ.ο.κ, ςφμφωνα με 
τισ προδιαγραφζσ που κα αναφζρονται ςτθ ςχετικι Απόφαςθ.  

Πταν ολοκλθρωκεί θ ανάκεςθ εκτελεςτικϊν ςυμβάςεων ςε όλουσ τουσ αντιςυμβαλλόμενουσ τθσ 
Συμφωνίασ Ρλαίςιο, οι ανακζςεισ εκκινοφν εκ νζου από τον πρϊτο αντιςυμβαλλόμενο ςτθ ςειρά 
κατάταξθσ. Οι εκτελεςτικζσ ςυμβάςεισ κα κατανεμθκοφν ιςομερϊσ ςτουσ αναδόχουσ τθσ ςυμφωνίασ 
πλαίςιο. Σε κανζνα αντιςυμβαλλόμενο δεν μπορεί να ανατεκοφν εκτελεςτικζσ ςυμβάςεισ που ακροιςτικά 
το ςυμβατικό τουσ τίμθμα είναι μεγαλφτερο από ποςοςτό ίςο με το 1/Αρικμόσ αντιςυμβαλλόμενων τθσ 
Συμφωνίασ Ρλαίςιο * 100%. Στθν περίπτωςθ που κάποιοσ αντιςυμβαλλόμενοσ υπερβεί το εν λόγω 
ποςοςτό, τότε αυτόσ κακίςταται ανενεργό μζλοσ τθσ Συμφωνίασ Ρλαίςιο, θ ςειρά κατάταξθσ 
διαμορφϊνεται εκ νζου και θ ωσ άνω διαδικαςία ανάκεςθσ εκτελεςτικϊν ςυμβάςεων ςυνεχίηεται, με τα 
εναπομείναντα αντιςυμβαλλόμενα μζρθ τθσ Συμφωνίασ Ρλαίςιο.  

Στθν Απόφαςθ Ανάκεςθσ κα αποτυπϊνονται κατ’ ελάχιςτο:  

το ακριβζσ περιεχόμενο των εργαςιϊν του επιμζρουσ ζργου, ιτοι οι ςυγκεκριμζνεσ υπθρεςίεσ που 
ηθτοφνται εκ των όςων περιγράφονται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ I, 

● οι απαιτοφμενεσ εκπαιδευτικζσ υπθρεςίεσ για ςυγκεκριμζνα εκπαιδευτικά προγράμματα 

● ο αρικμόσ των εκπαιδευτϊν και οι ηθτοφμενεσ ανκρωποϊρεσ ανά κατθγορία εκπαίδευςθσ 
 (ςφγχρονθ, αςφγχρονθ) 

● θ εξειδίκευςθ - οριςτικοποίθςθ των αναμενόμενων παραδοτζων, 

● το χρονοδιάγραμμα, ςτο οποίο κα ςυμπεριλαμβάνονται οι χρόνοι υλοποίθςθσ των επί μζρουσ 
 φάςεων, 

● τα ςυγκεκριμζνα προςόντα τθσ ομάδασ ζργου και οι κατθγορίεσ προφίλ ςτισ οποίεσ ανικουν 
(όπωσ  αυτά ηθτοφνται ςτθν παρ.2 2.6)  

● Το ςυμβατικό τίμθμα τθσ εκτελεςτικισ ςφμβαςθσ, με βάςθ τουσ ανωτζρω α/μ ανά κατθγορία 
 προφίλ και το ςτακερό κόςτοσ ανά α/μ ςφμφωνα με το ΡΑΑΤΘΜΑ ΛV – ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΚΟΣΤΟΥΣ 
 ΣΥΜΦΩΝΛΑΣ ΡΛΑΛΣΛΟ  

● ο τόποσ παροχισ των ςυγκεκριμζνων ηθτοφμενων υπθρεςιϊν τθν απαιτοφμενθ εγγυθτικι 
 επιςτολι ςυμμετοχισ. 

● Ο τρόποσ πλθρωμισ τθσεκτελεςτικισ ςφμβαςθσ. 

● Θ εγγυθτικιεπιςτολι καλισ εκτζλεςθσ. 

 

Διευκρινίηεται ότι  υποψιφιοι ανάδοχοι, ωσ αναλφκθκε ανωτζρω, κα πρζπει να διακζτουν αρικμθτικά 
επαρκι αρικμό διδαςκόντων κατά τθν παροφςα Ψάςθ των εκτελεςτικϊν Συμβάςεων. Αρικμθτικά 
επαρκι κεωροφνται τα μζλθ εφόςον καλφπτουν το 150%  του ελάχιςτου αρικμοφ των διδαςκόντων, 
όπωσ κακορίηονται από το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. για κάκε τομζα προγραμμάτων.  Οι εκπαιδευτζσ είναι αυτοί που 
περιλαμβάνονται ςτθν τεχνικι προςφορά του αναδόχου ςτα πλαίςια τθσ ανάκεςθσ τθσ ςυμφωνίασ – 
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πλαίςιο. 

 

6.1.2 Αν κάποιοσ Αντιςυμβαλλόμενοσ  δεν ανταποκρικεί ςτθν ωσ άνω απόφαςθ ανάκεςθσ εκτελεςτικισ 
ςφμβαςθσ μετά τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ, καταπίπτει υπζρ του δθμοςίου θ εγγφθςθ καλισ 
εκτζλεςθσ τθσ ςυμφωνίασ-πλαίςιο ςτθν αναλογία που αφορά τον ςυγκεκριμζνο π/υ του τμιματοσ (ιτοι 
ςτο κλάςμα π/υ τμιματοσ προσ π/υ ςυμφωνίασ πλαίςιο). 

Στθν ανωτζρω περίπτωςθ, θ διαδικαςία ςυνεχίηεται με τουσ υπόλοιπουσ ςφμφωνα με τθ ςειρά κατάταξθσ 
και τθν ωσ άνω διαδικαςία ανάκεςθσ, μζχρι τθν υπογραφι τθσ εκτελεςτικισ ςφμβαςθσ. 

6.1.3 Ο Αντιςυμβαλλόμενοσ δφναται να μθν αποδεχτεί απόφαςθ ανάκεςθσ για λόγουσ ανωτζρασ βίασ ι 
ειδικϊν ςυνκθκϊν που του κακιςτοφν αδφνατθ τθ ςυμμετοχι ςτο ςυγκεκριμζνο ζργο. Στθν περίπτωςθ 
αυτι ο αντιςυμβαλλόμενοσ ςυνυποβάλλει πλιρθ και λεπτομερι ςτοιχεία για τθν τεκμθρίωςθ του 
αιτιματόσ του το οποίο εξετάηεται από τθν Ανακζτουςα Αρχι θ οποία αποφαςίηει ςχετικά και ειδοποιεί 
μζςω θλεκτρονικοφ εγγράφου τον Αντιςυμβαλλόμενο. 

6.1.4 Σε περίπτωςθ που κανείσ Αντιςυμβαλλόμενοσ δεν μπορεί να αποδεχκεί ανάκεςθ εκτελεςτικισ 
ςφμβαςθσ για τουσ λόγουσ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 6.1.2 και 6.1.3, θ επαναλθπτικι 
διαγωνιςτικι διαδικαςία ματαιϊνεται και δεν ιςχφουν οι ανωτζρω κυρϊςεισ. Στθν περίπτωςθ αυτι, θ 
Ανακζτουςα Αρχι πρζπει να επανεξετάςει τουσ όρουσ τθσ Εκτελεςτικισ Σφμβαςθσ. 

6.1.5 Σε κάκε Εκτελεςτικι Σφμβαςθ κα κακορίηεται το αντικείμενο εργαςιϊν, ο τρόποσ εκτζλεςθσ, τα 
παραδοτζα, το χρονοδιάγραμμα ολοκλιρωςθσ, κακϊσ και ο τρόποσ πλθρωμισ, ςφμφωνα με τθ ςχετικι 
Ρρόςκλθςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και τθν αντίςτοιχθ εξατομικευμζνθ προςφορά του Αναδόχου τθσ 
Εκτελεςτικισ Σφμβαςθσ. Σθμειϊνεται ότι θ Ανακζτουςα αρχι κατά τθ διάρκεια τθσ Εκτελεςτικισ Σφμβαςθσ 
κα μεριμνιςει ϊςτε να υπάρχει θ απαραίτθτθ ςυνεργαςία μεταξφ του αντιςυμβαλλόμενου και των 
εμπλεκομζνων που ςχετίηονται με τισ εργαςίεσ τθσ. 

 

6.2 Γηθαηνινγεηηθά ηνπ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ ζηνλ νπνίν πξόθεηηαη λα γίλεη ε 
θαηαθύξσζε ηεο εθηειεζηηθήο ζύκβαζεο (πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ) 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν από τθν αρμόδια επιτροπι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ο υποψιφιοσ 
ανάδοχοσ ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ τθσ εκτελεςτικισ ςφμβαςθσ, ειδοποιείται, από τθν 
Ανακζτουςα Αρχι, μζςω ΕΣΘΔΘΣ, να υποβάλει ςτο δικτυακό τόπο του ςυγκεκριμζνου διαγωνιςμοφ 
ενθμερωμζνα τα ςχετικά δικαιολογθτικά ςφμφωνα με τα άρκρα 79,  80 και του άρκρου 82 του Ν.4412/16. 

 

6.3 Αμηνιόγεζε δηθαηνινγεηηθώλ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ  

6.3.1 Θ αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου κα διενεργθκεί ςφμφωνα με τα 
αναφερόμενα ςτο  άρκρο 3.2 «Ρρόςκλθςθ υποβολισ  δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου – 
Δικαιολογθτικά προςωρινοφ αναδόχου» τθσ παροφςασ διακιρυξθσ».  

6.3.2 Εφόςον ςυντρζχουν οι περιπτϊςεισ i), ii), iii) του άρκρου 3.2 «Ρρόςκλθςθ υποβολισ  
δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ – Δικαιολογθτικά κατακφρωςθ» τθσ διακιρυξθσ,  ο προςωρινόσ ανάδοχοσ 
κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ 
Συμφωνίασ- πλαίςιο του προςωρινοφ ανάδοχου και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον επόμενο ςτθ ςειρά 
κατάταξθσ αντιςυμβαλλόμενο, τθρουμζνθσ τθσ ςχετικισ διαδικαςίασ.. 

6.3.3 Οι οικονομικοί φορείσ ςφμφωνα με τθν παρ.6 του άρκρου 79 του Ν.4412/16 δεν υποχρεοφνται να 
υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι που ζχει ανακζςει τθ ςφμβαςθ ι ςυνάψει τθ 
ςυμφωνία-πλαίςιο, διακζτει ιδθ τα δικαιολογθτικά αυτά. 
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6.4 Καηαθύξσζε – ζύλαςε εθηειεζηηθήο ζύκβαζεο  

6.4.1 Θ Ανακζτουςα Αρχι κοινοποιεί αμζςωσ τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ μαηί με αντίγραφο όλων των 
πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ, ςε κάκε προςφζροντα εκτόσ από 
τον προςωρινό ανάδοχο, θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ δεν παράγει τα 
ζννομα αποτελζςματά τθσ εφόςον δεν κοινοποιθκεί ςε όλουσ του προςφζροντεσ. Στθν απόφαςθ 
κατακφρωςθσ αναφζρονται υποχρεωτικά οι προκεςμίεσ για τθν αναςτολι τθσ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ.  

Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ κακίςταται οριςτικισ  εφόςον:  

α) κοινοποιθκεί ςφμφωνα με τθν προθγοφμενθ παράγραφο, 

β) ολοκλθρωκεί επιτυχϊσ ο προςυμβατικόσ ζλεγχοσ από το Ελεγκτικό Συνζδριο ςφμφωνα με τα άρκρα 324 
ζωσ 327 του ν. 4700/2020 (Α’127 ςε περίπτωςθ που ο προχπολογιςμόσ τθσ εκάςτοτε εκτελεςτικισ 
ςφμβαςθσ υπερβαίνει αυτοτελϊσ τα εκάςτοτε ιςχφοντα όρια, 

γ) ο προςωρινόσ ανάδοχοσ ζχει υποβάλλει ζπειτα από ςχετικι πρόςκλθςθ, υπεφκυνθ διλωςθ, που 
υπογράφεται ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 79Α του ν. 4412/2016, περί υπογραφισ Ευρωπαϊκοφ 
Ενιαίου Εγγράφου Σφμβαςθσ, ςτθν οποία δθλϊνεται ότι, δεν ζχουν επζλκει ςτο πρόςωπό του οψιγενείσ 
μεταβολζσ κατά τθν ζννοια του άρκρου 104 και μόνον ςτθν περίπτωςθ του προςυμβατικοφ ελζγχου ι τθσ 
άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ. 
 

6.4.2 Μετά τθν οριςτικοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ, θ  Ανακζτουςα Αρχι μζςω του ςυςτιματοσ 
προςκαλεί  τον ανάδοχο να προςζλκει για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, κζτοντασ του προκεςμία 
δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδικισ πρόςκλθςθσ. Θ  εκτελεςτικι 
ςφμβαςθ κεωρείται ςυναφκείςα, με τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ του προθγοφμενου εδαφίου ςτον 
ανάδοχο. 

Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει τθ ςφμβαςθ μζςα ςτθν τεκείςα προκεςμία, 
κθρφςςεται ζκπτωτοσ και θ κατακφρωςθ, με τθν ίδια διαδικαςία, γίνεται ςτον επόμενο ςτθ ςειρά 
κατάταξθσ αντιςυμβαλλόμενο. 

6.4.3 Για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ εκτελεςτικισ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ παρζχει πριν τθν 
υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, το φψοσ τθσ κακορίηεται ςε ποςοςτό 4% τθσ  
εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ εκτελεςτικισ ςφμβαςθσ. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ςτθν περίπτωςθ παραβίαςθσ, από 
τον ανάδοχο, των όρων που ορίηονται ςτθ εκτελεςτικι ςφμβαςθ. 

 

6.5 Εκτζλεςθ εκτελεςτικισ ςφμβαςθσ  

6.5.1 Θ εκτελεςτικι ςφμβαςθ κεωρείται ότι εκτελζςτθκε όταν:  

6.5.1.1 Ραραδόκθκε το ςφνολο των παραδοτζων και παραςχζκθκε το ςφνολο των υπθρεςιϊν.  

6.5.1.2 Ραραλιφκθκαν οριςτικά οι υπθρεςίεσ και τα παραδοτζα. 

6.5.1.3 Ζγινε θ αποπλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ αφοφ, προθγουμζνωσ επιβλικθκαν τυχόν 
κυρϊςεισ ι εκπτϊςεισ.  

6.5.1.4 Εκπλθρϊκθκαν και οι τυχόν λοιπζσ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ και από τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ 
και αποδεςμεφκθκαν οι ςχετικζσ εγγυιςεισ κατά τα προβλεπόμενα από τθν εκτελεςτικι ςφμβαςθ. 
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ΡΑΑΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Φπζηθνύ θαη Οηθνλνκηθνύ Αληηθεηκέλνπ ηεο 
πκθσλίαο-πιαίζην  

ΜΔΡΟ Α - ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ ΣΗ ΤΜΦΩΝΙΑ-ΠΛΑΙΙΟ  

 

Α.1 ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΗ ΤΜΦΩΝΙΑ-ΠΛΑΙΙΟ   

 

Α.1.1 πλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ ππεξεζηώλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο 

 

Θ Ανακζτουςα Αρχι τθσ Συμφωνίασ – Ρλαίςιο είναι το Εκνικό Κζντρο Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και 

Αυτοδιοίκθςθσ (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.).  Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. είναι ο εκνικόσ ςτρατθγικόσ φορζασ ανάπτυξθσ του ανκρϊπινου 

δυναμικοφ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ και τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ. Λδρφκθκε το 1983, είναι Νομικό 

Ρρόςωπο Δθμοςίου Δικαίου (Ν.Ρ.Δ.Δ.) και υπάγεται ςτο Υπουργείο Εςωτερικϊν.  

 

Θ αποςτολι του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. είναι:  

▪ θ εκπαίδευςθ ςτελεχϊν τθσ διοίκθςθσ, επιτελικοφ και αναπτυξιακοφ χαρακτιρα 

▪ θ αναβάκμιςθ του δυναμικοφ μζςα από τθ διαρκι εκπαίδευςθ και τθν πιςτοποιθμζνθ επιμόρφωςθ 

▪ ο εκςυγχρονιςμόσ του δθμοςίου και των φορζων του, μζςω τθσ ζρευνασ, τθσ τεκμθρίωςθσ και τθσ 

καινοτομίασ 

▪ θ βελτίωςθ τθσ οργάνωςθσ και τθσ αποδοτικότθτασ των δθμοςίων υπθρεςιϊν 

▪ θ διαμόρφωςθ και θ αποτελεςματικι υλοποίθςθ δθμόςιων πολιτικϊν. 

 
Θ οργανωτικι διάρκρωςθ του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. περιλαμβάνει τρεισ Εκπαιδευτικζσ – Επιςτθμονικζσ Μονάδεσ, μια 
Γενικι Διεφκυνςθ, τρεισ Διευκφνςεισ, δφο Αυτοτελι Τμιματα, Νομικι Υπθρεςία και Μονάδα Εςωτερικοφ 
Ελζγχου: 
 
Λνςτιτοφτο Επιμόρφωςθσ 
- Τμιμα Διοικθτικισ Υποςτιριξθσ 
- Τμιμα Επιμορφωτικοφ Ζργου 

- Τμιμα Συντονιςμοφ Επιμορφωτικοφ Ρρογράμματοσ 

Εκνικι Σχολι Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ 

- Τμιμα Συντονιςμοφ Εκπαιδευτικοφ Ζργου 

- Τμιμα Εκπαιδευόμενου Ρροςωπικοφ και Σταδιοδρομίασ Αποφοίτων 

Λνςτιτοφτο Τεκμθρίωςθσ Ζρευνασ και Καινοτομιϊν 

- Τμιμα Ζρευνασ και Καινοτομίασ 

- Τμιμα Διαχείριςθσ και Ραρακολοφκθςθσ τθσ Ρλθροφορίασ ςτθ Δθμόςια Διοίκθςθ 

- Τμιμα Τεκμθρίωςθσ τθσ Βιβλιοκικθσ 

ΡΛΝΕΡ Κεςςαλονίκθσ 

- Τμιμα Διοικθτικισ Υποςτιριξθσ και Επιμορφωτικοφ Ζργου 

- Τμιμα Συντονιςμοφ Επιμορφωτικοφ Ρρογράμματοσ 

Γενικι Διεφκυνςθ Οικονομικϊν & Διοικθτικϊν Υπθρεςιϊν 

Διεφκυνςθ Αποδοτικότθτασ Ριςτοποίθςθσ & Νζων Τεχνολογιϊν 

- Τμιμα Ριςτοποίθςθσ Οργάνωςθσ & Αποδοτικότθτασ 

- Τμιμα Εφαρμογϊν Ρλθροφορικισ 

- Τμιμα Δικτφων και Υποδομϊν Ρλθροφορικισ 

https://www.ekdd.gr/images/gr_%CE%A6%CE%A5%CE%9B%CE%9B%CE%91%CE%94%CE%99%CE%9F_%CE%9A%CE%A5%CE%A1%CE%9F%CE%A5%CE%A3_%CE%9C%CE%95_%CE%A3%CE%97%CE%9C%CE%91_ESPA.pdf
https://www.ekdd.gr/%cf%84%ce%bf-%ce%b5%ce%ba%ce%b4%ce%b4%ce%b1/%ce%b4%ce%b9%ce%bf%ce%af%ce%ba%ce%b7%cf%83%ce%b7/
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Διεφκυνςθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ 

- Τμιμα Ανάπτυξθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ 

- Τμιμα Διοικθτικισ Μζριμνασ 

- Τμιμα Γραμματείασ & Εξυπθρζτθςθσ Ρολιτϊν 

- Γραφείο Λατροφ 

Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν 

- Τμιμα Ρροχπολογιςμοφ και Εκκακαρίςεων 

- Τμιμα Ρρομθκειϊν 

- Τμιμα Συγχρθματοδοτοφμενων Ρρογραμμάτων 

- Γραφείο Ρλθρωμϊν 

Νομικι Υπθρεςία 

Μονάδα Εςωτερικοφ Ελζγχου 

Αυτοτελζσ Τμιμα Επικοινωνίασ Διεκνϊν & Δθμοςίων Σχζςεων 

Αυτοτελζσ Τμιμα Διοικθτικισ Υποςτιριξθσ Ρροζδρου & Συλλογικϊν Οργάνων 

 

Α.1.2 πλνπηηθή πεξηγξαθή ηεο πνιηηηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ 

 

Το Υπουργείο Εςωτερικϊν ζχει ωσ κφρια αποςτολι το ςχεδιαςμό και τθν πραγμάτωςθ βιϊςιμων δθμόςιων 

διοικθτικϊν ςυςτθμάτων και δθμόςιων πολιτικϊν ςτο χϊρο εποπτείασ του, δθλαδι ςτο χϊρο τθσ 

αποκεντρωμζνθσ διοίκθςθσ και τθσ αυτοδιοίκθςθσ.  Ραράλλθλα ςχεδιάηει και εφαρμόηει πολιτικζσ ςε 

κζματα αρμοδιότθτασ του όπωσ είναι οι πολιτικζσ ιςότθτασ των φφλων, θ τιρθςθ μθτρϊων αςτικισ και 

δθμοτικισ κατάςταςθσ των Ελλινων πολιτϊν, τα κζματα τθσ ικαγζνειασ, θ διενζργεια εκλογϊν.  Ειδικότερα 

το Υπουργείο Εςωτερικϊν ςχεδιάηει και εφαρμόηει δθμόςιεσ πολιτικζσ για: 

● Τθν προαγωγι, τθν υποςτιριξθ και τον εκςυγχρονιςμό τθσ οργάνωςθσ και λειτουργίασ τθσ 

αποκεντρωμζνθσ κρατικισ διοίκθςθσ 

● Τθν προαγωγι, τθν υποςτιριξθ και τον εκςυγχρονιςμό τθσ οργάνωςθσ και τθσ λειτουργίασ των 

Οργανιςμϊν Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ πρϊτου και δεφτερου βακμοφ, κακϊσ και τθν κατοχφρωςθ τθσ 

οικονομικισ τουσ αυτοτζλειασ. 

● Τον ςχεδιαςμό και τθν εκτζλεςθ προγραμμάτων αναπτυξιακοφ χαρακτιρα, κακϊσ και τθν 

ανάπτυξθ ςυςτθμάτων θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ για τθν εξυπθρζτθςθ των αναγκϊν τθσ 

τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ. 

● Τθν άςκθςθ τθσ κρατικισ εποπτείασ ςτουσ Οργανιςμοφσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ, κακϊσ και ςτα 

νομικά πρόςωπα αυτϊν, θ οποία ςυνίςταται αποκλειςτικά ςε ζλεγχο νομιμότθτασ των πράξεων 

αυτϊν και ςε πεικαρχικό ζλεγχο των αιρετϊν. 

● Τθ βελτίωςθ των μζςων και των προχποκζςεων τοπικισ οικονομικισ και κοινωνικισ ανάπτυξθσ και 

ποιότθτασ ηωισ.  

 

Στο πλαίςιο των αρμοδιοτιτων του για τθν υποςτιριξθ και τον εκςυγχρονιςμό τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και 

Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ, το Υπουργείο Εςωτερικϊν εποπτεφει το Ε.Κ.Δ.Δ.Α.. 

 

Με το νόμο 4940/2022 «Σφςτθμα ςτοχοκεςίασ, αξιολόγθςθσ και ανταμοιβισ για τθν ενίςχυςθ τθσ 

αποτελεςματικότθτασ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ, ρυκμίςεισ για το ανκρϊπινο δυναμικό του δθμοςίου τομζα 

και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Α’112/14-6-2022) επιδιϊκεται θ βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ των υπθρεςιϊν και 

φορζων του δθμόςιου τομζα μζςω μιασ ολοκλθρωμζνθσ προςζγγιςθσ για τθν ανάπτυξθ και ενδυνάμωςθ 

του ανκρϊπινου δυναμικοφ και τθν ειςαγωγι τθσ ζννοιασ τθσ αυτοαξιολόγθςθσ. Αυτό επιτυγχάνεται με τον 

κακοριςμό των απαραίτθτων για τθν άςκθςθ των κακθκόντων του προςωπικοφ δεξιοτιτων και τθν 
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αξιολόγθςι του, μζςω ςτόχων, ςτθν κατεφκυνςθ τόςο τθσ ςυνεχιηόμενθσ βελτίωςθσ και ανάπτυξθσ όςο και 

τθσ επιβράβευςθσ τθσ απόδοςισ του. 

Αντικείμενο του νζου νόμου είναι ο κακοριςμόσ ενόσ ενιαίου πλαιςίου δεξιοτιτων για το ςφνολο του 
ανκρϊπινου δυναμικοφ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ, θ κζςπιςθ ενόσ νζου, λειτουργικοφ και διαφανοφσ 
πλαιςίου ςτοχοκεςίασ και αξιολόγθςθσ τθσ απόδοςθσ ςτον δθμόςιο τομζα, θ εγκακίδρυςθ του κεςμοφ 
του Συμβοφλου Ανάπτυξθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ ςτθ δθμόςια διοίκθςθ, θ κακιζρωςθ ενόσ ςυςτιματοσ 
ανταμοιβισ των δθμόςιων υπαλλιλων και θ υιοκζτθςθ μεκόδου αυτοαξιολόγθςθσ των υπθρεςιϊν και 
φορζων του δθμοςίου τομζα. 

Σε αυτό το πλαίςιο κεςπίηετα το  Ενιαίο Ρλαίςιο Δεξιοτιτων για τουσ υπαλλιλουσ που υπθρετοφν ςτουσ 
φορείσ του δθμόςιου τομζα που υπάγονται ςτθν παρ. 1 του άρκρου 2 του ν. 4765/2021 (Α` 6) και το οποίο 
λαμβάνεται υπόψθ κατά τον ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ, ιδίωσ, των διαδικαςιϊν επιλογισ προςωπικοφ, 
επιλογισ προϊςταμζνων, αξιολόγθςθσ, εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ του προςωπικοφ τουσ. 
 
Το Ενιαίο Ρλαίςιο Δεξιοτιτων αποτελείται από τισ ακόλουκεσ δεξιότθτεσ:  
α) προςανατολιςμόσ ςτον πολίτθ,  
β) ομαδικότθτα,  
γ) προςαρμοςτικότθτα,  
δ) προςανατολιςμόσ ςτο αποτζλεςμα,  
ε) οργάνωςθ και προγραμματιςμόσ,  
ςτ) επίλυςθ προβλθμάτων και δθμιουργικότθτα,  
η) επαγγελματιςμόσ και ακεραιότθτα,  
θ) διαχείριςθ γνϊςθσ και  
κ) θγετικότθτα. 
 
Το περιεχόμενο κάκε μίασ των δεξιοτιτων του Ενιαίου Ρλαιςίου Δεξιοτιτων περιλαμβάνει: 
 
α) Ο προςανατολιςμόσ ςτον πολίτθ: 
αα) το ειλικρινζσ και αυξθμζνο ενδιαφζρον του υπαλλιλου για τον πολίτθ και τθν κατανόθςθ των 
αναγκϊν του, 
αβ) τθν εξυπθρζτθςθ του πολίτθ με ταχφτθτα, ευγζνεια και ςυνζπεια, 
αγ) τθ διευκόλυνςθ του πολίτθ ςτισ ςυναλλαγζσ και επαφζσ του με τθ δθμόςια διοίκθςθ, 
αδ) τθν παροχι κατάλλθλων ςυμβουλϊν και υποςτιριξθσ ςτον πολίτθ, ϊςτε θ ικανοποίθςι του να 
διατθρείται ςε υψθλά επίπεδα, 
 
β) θ ομαδικότθτα: 
βα) τθ ςυνεχι προςπάκεια υποςτιριξθσ των ςυναδζλφων με θρεμία, ευγζνεια και κετικι διάκεςθ, χωρίσ 
εντάςεισ και διαπλθκτιςμοφσ, 
ββ) τθ ςυνεργαςία με τουσ ςυναδζλφουσ με τρόπο ομαδικό προσ εκπλιρωςθ του δθμόςιου ςυμφζροντοσ, 
και των ςκοπϊν, που επιδιϊκει ο φορζασ, ςτον οποίο υπθρετοφν οι υπάλλθλοι, κακϊσ και προσ τθν 
επίτευξθ των ςτόχων τθσ κζςθσ ι τθσ μονάδασ ι τθσ υπθρεςίασ τουσ, 
 
γ) θ προςαρμοςτικότθτα: 
γα) τθν αποτελεςματικι και ζγκαιρθ ανταπόκριςθ του υπαλλιλου ςε νζεσ ςυνκικεσ και δεδομζνα, με τθν 
πραγματοποίθςθ των απαραίτθτων ενεργειϊν, που ςυμβάλλουν ςτθν προςαρμογι τόςο του ιδίου όςο και 
του τρόπου εκτζλεςθσ τθσ εργαςίασ του, 
γβ) τθν ευελιξία και ανκεκτικότθτα του υπαλλιλου ςτισ αλλαγζσ, με αποτελεςματικι διαχείριςθ 
ενδεχόμενων κρίςεων και ζκτακτων ςυνκθκϊν ςτθν εργαςία, με γνϊμονα τθν αναηιτθςθ τθσ βζλτιςτθσ 
λφςθσ και τθ ςωςτι λιψθ αποφάςεων, προσ όφελοσ του πολίτθ και τθσ κοινωνίασ, 
 
δ) ο προςανατολιςμόσ ςτο αποτζλεςμα: 
δα) τθ διαρκι προςπάκεια και προςιλωςθ του υπαλλιλου ςτθν ολοκλιρωςθ με τον καλφτερο δυνατό 
τρόπο των δράςεων και εργαςιϊν, που ζχει αναλάβει, ςτο ανϊτερο δυνατό επίπεδο επίτευξθσ και μζςα 
ςτον ταχφτερο δυνατό χρόνο, 
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δβ) τθ ςυνζπεια, τθ διάκεςθ, το ενδιαφζρον και το κίνθτρο του υπαλλιλου για τθν ζγκαιρθ και 
αποτελεςματικι ολοκλιρωςθ των κακθκόντων του, και τθν ποιότθτα των τελικϊν παραδοτζων τθσ 
εργαςίασ του, 
 
ε) θ οργάνωςθ και ο προγραμματιςμόσ: 
εα) τθν κατάλλθλθ ιεράρχθςθ των κακθκόντων και των κακθμερινϊν υποχρεϊςεων του υπαλλιλου, 
κακϊσ και τθν τιρθςθ προκεςμιϊν με προςικουςα διαχείριςθ του χρόνου, 
εβ) τθ διατιρθςθ ςτακερϊν ρυκμϊν ςτθ ροι εργαςίασ του με καλό χρονοπρογραμματιςμό για τθν 
ολοκλιρωςθ των κακθκόντων του, 
εγ) τθν αναπροςαρμογι των δραςτθριοτιτων, όταν αυτό κρίνεται απαραίτθτο, 
 
ςτ) θ επίλυςθ προβλθμάτων και θ δθμιουργικότθτα: 
ςτα) τθν αυξθμζνθ ικανότθτα αναγνϊριςθσ και επίλυςθσ των ηθτθμάτων, που προκφπτουν ςτθν εργαςία, 
ςτβ) τθν προςπάκεια προςζγγιςθσ με πρωτότυπο και καινοτόμο τρόπο των εργαςιϊν και δραςτθριοτιτων, 
για τισ οποίεσ δεν υπάρχει ζτοιμθ ι προκακοριςμζνθ λφςθ, 
ςτγ) τθν ικανότθτα ανάπτυξθσ και εφαρμογισ πρωτότυπων και νζων ιδεϊν, κακϊσ και καινοτόμων 
λφςεων, οι οποίεσ μπορεί να βελτιϊςουν τθν υπάρχουςα κατάςταςθ ι να επιλφςουν το πρόβλθμα, 
 
η) ο επαγγελματιςμόσ και θ ακεραιότθτα: 
ηα) τθ διαρκι προςπάκεια εκπλιρωςθσ των ευκυνϊν και άςκθςθσ των αρμοδιοτιτων του υπαλλιλου με 
τιρθςθ του ςυνόλου των αξιϊν, κανόνων και αρχϊν, που διζπουν κάκε πτυχι τθσ δραςτθριότθτασ τθσ 
υπθρεςίασ, 
ηβ) τθν ανάλθψθ ευκυνϊν και πρωτοβουλιϊν για τθν υλοποίθςθ των ςτόχων που ζχουν τεκεί, με τθ 
διενζργεια τθσ απαραίτθτθσ επίβλεψθσ, όπου αυτι είναι αναγκαία, ςτο πλαίςιο τθσ κζςθσ ι τθσ μονάδασ 
ι τθσ υπθρεςίασ, με βάςθ τουσ κανόνεσ θκικισ και δεοντολογίασ που διζπουν τθ λειτουργία του 
δθμοςίου, 
 
θ) θ «διαχείριςθ γνϊςθσ»: 
θα) τθν αυξθμζνθ προκυμία και ικανότθτα για μάκθςθ και αποτελεςματικι χριςθ τθσ αποκτθκείςασ 
γνϊςθσ προσ όφελοσ τθσ υπθρεςίασ, 
θβ) τθν αποτελεςματικι αξιοποίθςθ τθσ εμπειρίασ του υπαλλιλου, με τθν ανάπτυξθ των γνϊςεων ι των 
δεξιοτιτων του, 
θγ) τθν εφαρμογι τθσ διαδικαςίασ μάκθςθσ και τθσ διάκεςθσ για προςωπικι και επαγγελματικι ανάπτυξθ 
για τθ βελτίωςθ τθσ απόδοςθσ ςε ατομικό και ομαδικό επίπεδο, ςε νζεσ καταςτάςεισ ςτθν εργαςία, 
 
κ) θ «θγετικότθτα»: 
κα) τθ δθμιουργία του απαραίτθτου κλίματοσ εργαςίασ, παρακίνθςθσ, κινθτοποίθςθσ και καλλιζργειασ 
ςχζςεων εμπιςτοςφνθσ μεταξφ του υπαλλιλου και των ςυναδζλφων του για τθν επίτευξθ των ςτόχων τθσ 
ομάδασ, 
κβ) τθν ζγκαιρθ, αποτελεςματικι, υπεφκυνθ και ορκι λιψθ αποφάςεων για τθν επίλυςθ ςυγκροφςεων 
και τθν αντιμετϊπιςθ κακθμερινϊν και ζκτακτων ηθτθμάτων και προβλθμάτων, που αντιμετωπίηει θ 
ομάδα, 
κγ) τθν ικανότθτα διεφκυνςθσ, διοίκθςθσ και κακοδιγθςθσ τθσ δραςτθριότθτασ τθσ ομάδασ, ςτο πλαίςιο 
άςκθςθσ των κακθκόντων του υπαλλιλου, προσ επίτευξθ ενόσ κοινοφ ςτόχου. 
 

Α.1.3 Πεξηγξαθή ηνπ γεληθνύ πιαηζίνπ ηεο πκθσλίαο-Πιαίζην 

 
Το Υπουργείο Εςωτερικϊν ζχει δρομολογιςει πρωτοβουλίεσ για καίριεσ κεςμικζσ αλλαγζσ για τθν 
αντιμετϊπιςθ  τθσ ανάγκθσ ανάπτυξθσ των δεξιοτιτων των του Ανκρϊπινου Δυναμικοφ του  Δθμόςιου 
Τομζα, ακολουκϊντασ τθν ψθφιοποίθςθ του Δθμόςιου Τομζα κακϊσ και ςφγχρονεσ ανάγκεσ ςε 
δεξιότθτεσ ευρζοσ φάςματοσ. Ειδικότερα, θ ανάπτυξθ των δεξιοτιτων ςχετίηεται με ηθτιματα όπωσ:  

● θ διαρκισ και ςυνεχιηόμενθ επιμόρφωςθ του Ανκρϊπινου Δυναμικοφ ςτο Δθμόςιο Τομζα, 

● θ διαδικαςία ανάπτυξθσ και επιλογισ προϊςταμζνων ςτισ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ,  
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● θ ενδυνάμωςθ των υπαλλιλων που κατζχουν κζςεισ ευκφνθσ, ο ςχεδιαςμόσ νζου ςυςτιματοσ 

αξιολόγθςθσ με επίκεντρο τθ βελτίωςθ των δεξιοτιτων των ςτελεχϊν του δθμόςιου τομζα,  

● θ ενίςχυςθ ςυγκεκριμζνων ομάδων-ςτόχων με βάςθ επιχειρθςιακζσ ανάγκεσ ςτο Δθμόςιο Τομζα 

και  

● θ υλοποίθςθ δράςεων που κα αντιςτρζφουν το ςτερεότυπο που ςυνοδεφει τον αυξθμζνο μζςο 

όρο τθσ θλικίασ του δυναμικοφ του δθμοςίου με τθν απουςία δεξιοτιτων  

Πλα τα παραπάνω αποτελοφν κεντρικά ςθμεία για το μεταςχθματιςμό του Ανκρϊπινου Δυναμικοφ ςτο 

Δθμόςιο Τομζα όπωσ προωκείται από το  Υπουργείο Εςωτερικϊν.   

 

Στο πλαίςιο τθσ υλοποίθςθσ του Ελλθνικοφ Σχζδιου Ανάκαμψθσ και Ανκεκτικότθτασ «Ελλάδα 2.0» και 

ειδικότερα του εγκεκριμζνου ζργου Ζργου με τίτλο «SUB4. Αναβάκμιςθ των δεξιοτιτων του ανκρϊπινου 

δυναμικοφ του Δθμόςιου Τομζα» και με κωδ. ΟΡΣ ΤΑ 5150174, προβλζπονται – μεταξφ των άλλων: 

Το υποζργο ΥΕ 2, το οποίο αφορά τθν ανάπτυξθ εκπαιδευτικοφ υλικοφ και τθν υλοποίθςθ προγραμμάτων 

κατάρτιςθσ για τθν αναβάκμιςθ των δεξιοτιτων 150.000 υπαλλιλων, τα οποία κα υλοποιθκοφν «με 

ίδια μζςα» από το Ε.Κ.Δ.Δ.Α., και 

Το υποζργο ΥΕ 3, το οποίο αφορά υλοποίθςθ παρόμοιων προγραμμάτων με το ΥΕ 2, τα οποία, όμωσ, κα 

υλοποιθκοφν με προςφυγι ςε «εξωτερικοφσ αναδόχουσ» - ςφμφωνα με τθν παροφςα Διακιρυξθ – 

δεδομζνου ότι κα πρζπει το 4ο τρίμθνο του ζτουσ 2025 να ζχει επιτευχκεί ο ςτόχοσ τθσ κατάρτιςθσ 

ςυνολικά 250.000 υπαλλιλων, αρικμόσ που δεν κα μποροφςε να επιτευχκεί εντόσ του εν λόγω 

χρονοδιαγράμματοσ με υλοποίθςθ αποκλειςτικά «με ίδια μζςα από το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. Ειδικότερα, μζςω του 

Υποζργου 3 ζχει προβλεφκεί θ αναβάκμιςθ δεξιοτιτων για 100.000 υπαλλιλουσ ςτο Δθμόςιο Τομζα, 

με ςτοχευμζνα προγράμματα κατάρτιςθσ ςε οριηόντιεσ και κάκετεσ δεξιότθτεσ που κα καλφπτουν ζνα 

ευρφ φάςμα οικογενειϊν δεξιοτιτων, όπωσ ιπιεσ, ψθφιακζσ και τεχνικζσ δεξιότθτεσ.  

Η κατάρτιςθ των 100.000 ςτελεχϊν κα πραγματοποιθκεί από τον ανάδοχο/αναδόχουσ που κα 

αναδειχκεί/οφν και κα πρζπει να ζχει ολοκλθρωκεί μζχρι τισ 30/11/2025. Η κατάρτιςθ κα αφορά ςτα 

εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία κα ορίςει το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. κατά τθν προαναφερόμενθ  χρονικι 

διάρκεια, με εκπαιδευτικό υλικό το οποίο κα παρζχεται κατά απόλυτθ ευκφνθ του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 

Στόχοσ του Υποζργου 3 είναι θ ανάπτυξθ των δεξιοτιτων των Δθμοςίων Υπαλλιλων, ϊςτε: 

● να καλυφκεί το κενό δεξιοτιτων που προκφπτει από τισ αλλαγζσ που ζχουν επζλκει τόςο από τθν 

πρόςλθψθ τακτικοφ προςωπικοφ όςο και από το νομοκετικό πλαίςιο για τθν εξ αποςτάςεωσ 

εργαςία, 

● να εκτελοφν οι δθμόςιοι υπάλλθλοι τισ εργαςίεσ τουσ ςφμφωνα με τισ βζλτιςτεσ πρακτικζσ, να 

ανταποκρίνονται ευζλικτα ςε μεταβαλλόμενα περιβάλλοντα και απαιτιςεισ και να 

ανταποκρίνονται ςε απροςδόκθτεσ προκλιςεισ, όπωσ θ κρίςθ του COVID 19. 

 

 
Α.1.4. ΡΟΚΑΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΑ 

Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ζκεςε Σχζδιο Διακιρυξθσ του παρόντοσ Ζργου ςε διαδικαςία Ρροκαταρκτικισ δθμόςιασ 
Διαβοφλευςθσ (από 13/7/2022 ζωσ 2/8/2022), μζςω του Συςτιματοσ ΕΣΗΔΗΣ ςτθν θλεκτρονικι 
διεφκυνςθ www.promitheus.gov.gr. 

Κατά τθ διαδικαςία τθσ δθμόςιασ διαβοφλευςθσ υποβλικθκε ζνα ςχόλιο – πρόταςθ, θ οποία αφοροφςε 
το ςθμείο 2.2.6  «Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα» του ςχεδίου Διακιρυξθσ, με προτεινόμενθ τθν 
ακόλουκθ διατφπωςθ: 

(Α) Πςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςυμφωνίασ – πλαίςιο, οι οικονομικοί φορείσ  απαιτείται κατά τθν τελευταία τριετία (2019, 2020, 2021) 
να ζχουν εκτελζςει τουλάχιςτον δυο ι και περιςςότερεσ ςυμβάςεισ που να αφοροφν ςτθν κατάρτιςθ 

http://www.promitheus.gov.gr/
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τουλάχιςτον 3.000 καταρτιηομζνων και να ζχουν ολοκλθρϊςει επιτυχϊσ τουλάχιςτον ζνα ζργο 
επαγγελματικισ κατάρτιςθσ με τθν μζκοδο τθσ ςφγχρονθσ ι/ και αςφγχρονθσ εξ αποςτάςεωσ 
εκπαίδευςθσ, ανεξαρτιτωσ αρικμοφ καταρτιηομζνων. 

Σε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ ι το μζλοσ αυτοφ, ζχει εκτελζςει το ανωτζρω ζργο ωσ μζλοσ ζνωςθσ 
προςϊπων, θ υπόψθ εμπειρία προςμετράται κατά το ποςοςτό ςυμμετοχισ του ςτθν ζνωςθ που 
εκτζλεςθ το ζργο. 

Α.1.5. ΤΕΚΜΗΙΫΣΗ ΤΗΣ ΜΗ ΥΡΟΔΙΑΙΕΣΗΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ 

Βλζπε Ραράρτθμα Χ. 

 

 

Α.2 ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΤΜΦΩΝΙΑ – ΠΛΑΙΙΟ 

 

Α.2.1. θνπόο ηεο πκθσλίαο-Πιαίζην 

Σκοπόσ του Ζργου τθσ Συμφωνίασ - Ρλαίςιο είναι θ παροχι εξειδικευμζνων υπθρεςιϊν  όςον αφορά ςτθν 

υλοποίθςθ των προγραμμάτων εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ από πιςτοποιθμζνεσ δομζσ παροχισ 

υπθρεςιϊν επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ ςτουσ παρακάτω τομείσ προγραμμάτων  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Τα εν λόγω εκπαιδευτικά προγράμματα κα αναπτυχκοφν από το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. με βάςθ το Ενιαίο Ρλαίςιο 
Δεξιοτιτων, ιτοι:  
α) προςανατολιςμό ςτον πολίτθ,  
β) ομαδικότθτα,  
γ) προςαρμοςτικότθτα,  
δ) προςανατολιςμό ςτο αποτζλεςμα,  
ε) οργάνωςθ και προγραμματιςμόσ,  
ςτ) επίλυςθ προβλθμάτων και δθμιουργικότθτα,  
η) επαγγελματιςμόσ και ακεραιότθτα,  
θ) διαχείριςθ γνϊςθσ και  
κ) θγετικότθτα. 
 

 

 

 

 

ΡΙΝΑΚΑΣ ΤΟΜΕΫΝ ΡΟΓΑΜΜΑΤΫΝ 

1. Δθμόςια Διοίκθςθ & Διακυβζρνθςθ 

2. Οικονομία & Δθμοςιονομικι Ρολιτικι 

3. Ανκρϊπινα Δικαιϊματα & Κοινωνικι Ρολιτικι 

4. Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ 

5. Ρλθροφορικι & Ϊθφιακζσ Υπθρεςίεσ 

6. Ρολιτιςτικι & Τουριςτικι Ανάπτυξθ 
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Α.2.2. Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή ηνπ Φπζηθνύ Αληηθεηκέλνπ 

Α.2.2.1. Απαηηήζεηο θαη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο  

 

Θ υλοποίθςθ των προγραμμάτων κατάρτιςθσ κα διεξαχκεί με τθ μζκοδο τθσ εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ, 

ςφγχρονθσ μορφισ, αςφγχρονθσ μορφισ ι/και μεικτοφ τφπου. Αναλυτικότερα:  

 

 Σφγχρονθ εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ 

Διενεργείται με τθ χριςθ πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ, όπου εκπαιδευτζσ και εκπαιδευόμενοι 

αλλθλεπιδροφν απομακρυςμζνα ζχοντασ άμεςθ επικοινωνία, ςε πραγματικό χρόνο. 

 Αςφγχρονθ εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ 

Διενεργείται με τθ χριςθ πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ, όπου εκπαιδευτζσ και εκπαιδευόμενοι 
αλλθλεπιδροφν απομακρυςμζνα ςε μθ πραγματικό χρόνο. 
 

 

Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. κα κακορίςει τον τφπο εκπαίδευςθσ (δθλαδι ςφγχρονθ και αςφγχρονθ) ι μεικτοφ τφπου για 
κάκε εκπαιδευτικό πρόγραμμα μετά τθν υπογραφι τθσ Συμφωνίασ Ρλαίςιο.  

Τα επιμορφωτικά προγράμματα ςφγχρονθσ και αςφγχρονθσ εκπαίδευςθσ κα ζχουν διάρκεια 35 
εκπαιδευτικζσ ϊρεσ. 

Το εκπαιδευτικό υλικό το οποίο κα δοκεί από το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. κα είναι διαφόρων μορφϊν αρχείων και κα 
καλφπτει και τα δφο ςκζλθ τθσ εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ - ςφγχρονο και αςφγχρονο, όπωσ κα 
κακορίηεται αποκλειςτικά από το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. για κάκε εκπαιδευτικό τίτλο προγράμματοσ. 

Για τθν υλοποίθςθ των προγραμμάτων εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ του Ανκρϊπινου Δυναμικοφ του 

Δθμόςιου Τομζα, το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. κα κακορίςει τουσ εκπαιδευτικοφσ τίτλουσ των προγραμμάτων τα οποία κα 

καλφψουν τισ ανάγκεσ ςε δεξιότθτεσ για το ςφνολο των καταρτιηόμενων μζςω τθσ δράςθσ αυτισ.  

Για τθν ομοιογζνεια τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ και τθν διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ τθσ εκπαίδευςθσ 
και κατάρτιςθσ, το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. κα είναι ο αποκλειςτικά υπεφκυνοσ φορζασ για τθν περιγραφι των 
εκπαιδευτικϊν ςτόχων, το ςχεδιαςμό κάκε εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ και τθν ανάπτυξθ του 
ςυνοδοφ υλικοφ (εκπαιδευτικοφ υλικοφ για τουσ εκπαιδευτζσ και τουσ εκπαιδευόμενουσ). Το 
εκπαιδευτικό υλικό κα ςχεδιαςτεί και κα αναπτυχκεί εξ ολοκλιρου από το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ςε ψθφιακι 
μορφι και κα δοκεί ζτοιμο προσ χριςθ και διαμοιραςμό ςτουσ Αναδόχουσ. Οι Ανάδοχοι οφτε 
καλοφνται και οφτε επιτρζπεται να παρζμβουν επί του εκπαιδευτικοφ υλικοφ ι να το τροποποιιςουν 
ποικιλοτρόπωσ ολικϊσ ι μερικϊσ. 

Στα εκπαιδευτικά προγράμματα που διενεργοφνται με τθ μορφι τθσ ςφγχρονθσ εξ αποςτάςεωσ 
εκπαίδευςθσ κα ςυμμετζχουν ζωσ και είκοςι πζντε (25) καταρτιηόμενοι, ενϊ ςε εκείνα που 
διενεργοφνται με τθ μορφι τθσ αςφγχρονθσ εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ κα ςυμμετζχουν ζωσ και 
ςαράντα (40) καταρτιηόμενοι. Θ ςυμμετοχι ςτθν αςφγχρονθ εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ απαιτεί από 
πλευράσ Αναδόχου τθν παρουςία και ςυμμετοχι ενόσ εκπαιδευτι ανά 40 καταρτιηόμενουσ ςτα πλαίςια 
υποςτιριξθσ των καταρτιηόμενων ςτθν εκπόνθςθ των εκπαιδευτικϊν αςκιςεων και ςτα πλαίςια 
εκπαιδευτικισ κακοδιγθςθσ (“mentoring”). 

Άρα υπολογίηεται ότι για το ςφνολο των 100.000 καταρτιηόμενων απαιτοφνται ςτο μζγιςτο  1.700 
εκπαιδευτικζσ ομάδεσ (ψθφιακζσ εκπαιδευτικζσ τάξεισ) ςφγχρονθσ εκπαίδευςθσ των 25 καταρτιηόμενων 
και 1.438 εκπαιδευτικζσ ομάδεσ (ψθφιακζσ εκπαιδευτικζσ τάξεισ) αςφγχρονθσ εκπαίδευςθσ των 40 
καταρτιηόμενων .  Το ςφνολο των εκπαιδευτικϊν ομάδων καταρτιηόμενων μπορεί να διαφοροποιθκεί με 
βάςθ το αν κάποια από τα εκπαιδευτικά προγράμματα υλοποιθκοφν αποκλειςτικά ςε αςφγχρονθ μορφι. 

Ο Ανάδοχοσ κα υλοποιεί τα προγράμματα ςφγχρονθσ και αςφγχρονθ εξ αποςτάςεωσ κατάρτιςθσ ςτισ δικζσ 

του ψθφιακζσ εγκαταςτάςεισ και υποδομζσ, και, εφόςον προβλζπεται και ηθτθκεί από το Ε.Κ.Δ.Δ.Α., 
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δφναται να  γίνεται χριςθ τθσ ψθφιακισ πλατφόρμασ μάκθςθσ του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. Επιπλζον ο Ανάδοχοσ κα 

διαχειρίηεται τθν υλοποίθςθ των εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων και κα καταχωρεί όλα τα ςχετικά 

δεδομζνα ςτο Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Σφςτθμα ΟΡΣ του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. Θ χριςθ του ΟΡΣ κα γίνεται 

μζςω VPN ςφνδεςθσ με μιςκωμζνθ από τον Ανάδοχο γραμμι, ςτατικι IP διεφκυνςθ του Αναδόχου κακϊσ 

και δικι του υποδομι Firewall, ακολουκϊντασ τισ οδθγίεσ και τεχνικζσ προχποκζςεισ που κα κακοριςτοφν 

από το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 

 

Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. διατθρεί το δικαίωμα να εξειδικεφςει επακριβϊσ το μίγμα των παρεχόμενων εκπαιδευτικϊν 
υπθρεςιϊν μεταξφ ςφγχρονθσ και αςφγχρονθσ εκπαίδευςθσ, κακϊσ και τον αρικμό εκπαιδευομζνων, τον 
αρικμό προγραμμάτων και τισ ανκρωποϊρεσ ςχετικϊσ ςφμφωνα με τον ενδεικτικό πίνακα κατωτζρω.  

 

  ΣΥΓΩΟΝΗ ΑΣΥΓΩΟΝΗ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ € 

4.002.352,00 € 3.301.648,00 € 

ΑΤΟΜΑ/ΡΟΓΑΜΜΑ 25 40 

ΡΟΓΑΜΜΑΤΑ 1.700 1.438 

Αρικμόσ Εκπαιδευομζνων 42.500 57.500 

ΫΕΣ/ΡΟΓΑΜΜΑ 35 35 

ΑΝΚΩΡΟΩΕΣ ΕΝΔΕΛΚΤΛΚΑ 1.487.500 2.012.500 

ΣΤΑΘΕΗ ΤΙΜΗ ΡΟΣΨΟΑΣ 2,6907 € 1,6406 € 

 

 

 

 

 

Το αντικείμενο του Ζργου τθσ Συμφωνίασ-Ρλαίςιο ςυνίςταται ςτθν παροχι εξειδικευμζνων υπθρεςιϊν 

υποςτιριξθσ προσ το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ωσ προσ τισ ακόλουκεσ τρεισ (3) κατθγορίεσ υπθρεςιϊν: 

 

ΚΥ1 Υπθρεςίεσ οργανωτικισ προετοιμαςίασ υλοποίθςθσ των προγραμμάτων 
κατάρτιςθσ 

ΚΥ2 Υπθρεςίεσ υλοποίθςθσ προγραμμάτων κατάρτιςθσ 

ΚΥ3 Υπθρεςίεσ οριηόντιασ υποςτιριξθσ 

 

Ακολουκεί ανάλυςθ ανά κατθγορία των απαιτοφμενων από τθν Συμφωνία – Ρλαίςιο υπθρεςιϊν: 

 

Κατθγορία Υπθρεςιϊν 1: Υπθρεςίεσ οργανωτικισ προετοιμαςίασ υλοποίθςθσ των προγραμμάτων 

κατάρτιςθσ  

Για τον κάκε τίτλο προγράμματοσ ο Ανάδοχοσ αναμζνεται με βάςθ τθν εκπαιδευτικι δομι και το 

εκπαιδευτικό υλικό (εκπαιδευτϊν και εκπαιδευόμενων) να αναλάβει εξ ολοκλιρου τθν οργανωτικι 

προετοιμαςία για τθν υλοποίθςθ των προγραμμάτων κατάρτιςθσ. Συγκεκριμζνα ο Ανάδοχοσ κα είναι 

υπεφκυνοσ για: 

● Τον προγραμματιςμό εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων, ςε ευκυγράμμιςθ με τα χρονοδιαγράμματα 

και τον προβλεπόμενο αρικμό ςυμμετεχόντων όπωσ κα ορίηονται από το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 
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● Τον ςχεδιαςμό προγράμματοσ ςτθ βάςθ τθσ χρονικισ αναλογίασ μεταξφ των διαφορετικϊν 

μεκόδων εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ (ςφγχρονθ και αςφγχρονθ) όπωσ κα προβλζπεται από το 

Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ανά εκπαιδευτικό τίτλο. 

● Τθν ενθμζρωςθ των εκπαιδευομζνων που επιλζγονται από το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. για να ςυμμετάςχουν ςτο 

πρόγραμμα κατάρτιςθσ. 

● Τθν επιλογι των κατάλλθλων για κάκε εκπαιδευτικι ενότθτα ειςθγθτϊν. Ο Ανάδοχοσ κα επιλζγει 

τουσ εκπαιδευτζσ των προγραμμάτων, τόςο για τθ ςφγχρονθ όςο και για τθν αςφγχρονθ 

εκπαίδευςθ ακολουκϊντασ τισ ανάγκεσ και απαιτιςεισ κάκε εκπαιδευτικισ ενότθτασ του 

εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ που καλείται να υλοποιιςει. Θ επιλογι των ειςθγθτϊν γίνεται από 

μζλθ του μθτρϊου ΚΔΡ του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. με βάςθ το επιςτθμονικό τουσ πεδίο και ςε εναρμόνιςθ με 

τα κακοριςμζνα κριτιρια του Μθτρϊου Κφριου Διδακτικοφ Ρροςωπικοφ του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., όπωσ θ  

επαγγελματικι ςυνάφεια και θ προθγοφμενθ εμπειρία και εξειδίκευςι τουσ. Οι εκπαιδευτζσ 

πρζπει απαραιτιτωσ   πλθροφν τα κριτιρια τθσ  υπϋαρικμ. 4583/29.7.2020 απόφαςθσ του Δ.Σ. του 

Ε.Κ.Δ.Δ.Α. «Κανονιςμόσ Διαχείριςθσ Μθτρϊου Κυρίου Διδακτικοφ Ρροςωπικοφ (ΚΔΡ) του Εκνικοφ 

Κζντρου Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ» (ΦΕΚ 3373/Βϋ/12.8.2020), όπωσ ζχει 

τροποποιθκεί και ιςχφει. Ο Ανάδοχοσ αναμζνεται να λαμβάνει μζριμνα για διακζςιμουσ 

αναπλθρωτζσ ειςθγθτζσ για τθν αντιμετϊπιςθ ζκτακτων περιςτατικϊν, αναγκϊν και κωλυμάτων 

των κφριων εκπαιδευτϊν. Ο Ανάδοχοσ κα καταρτίηει και κα υλοποιεί επιμζρουσ ςυμβάςεισ με τουσ 

ειςθγθτζσ. 

● Τθν παράδοςθ υλικοφ ςτουσ εκπαιδευτζσ. Ο Ανάδοχοσ κα παραδίδει το φάκελο του εκπαιδευτικοφ 

προγράμματοσ και το εκπαιδευτικό υλικό -για όλουσ τουσ τφπουσ εκπαίδευςθσ που μπορεί να ζχει 

κάκε εκπαιδευτικό πρόγραμμα- ςτουσ εκπαιδευτζσ, ςε ψθφιακι μορφι, κακϊσ και θα υποςτθρίηει 

τουσ εκπαιδευτζσ ςτθ λιψθ διευκρινίςεων ςχετικά με το υλικό από το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. Για τθν αςφγχρονθ 

εκπαίδευςθ κα παραδίδονται από το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ςτον Ανάδοχο τα «Ρρότυπα Επιμορφωτικά 

Ρρογράμματα» (moodle export ςε μορφι αντιγράφου αςφαλείασ) των προγραμμάτων που κα 

υλοποιιςει. Τα «Ρρότυπα Επιμορφωτικά Ρρογράμματα» κα περιλαμβάνουν το εκπαιδευτικό υλικό 

των προγραμμάτων για τθν ειςαγωγι του ςτθν υποδομι αςφγχρονθσ εκπαίδευςθσ του Αναδόχου. 

● Τθν εκπαίδευςθ των εκπαιδευτϊν και τθν εξοικείωςι τουσ με τθ χριςθ τθσ πλατφόρμασ εξ 

αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ του Αναδόχου. 

 
 
Ραραδοτζα ΚΥ1:  
Ψάκελοσ προετοιμαςίασ υλοποίθςθσ ανά εκπαιδευτικό τίτλο ο οποίοσ κα περιλαμβάνει: 

● Ρροχπολογιςμό προγράμματοσ 

● Ολοκλθρωμζνο Ρλάνο εκπαιδευτικϊν διεξαγωγϊν με ϊρεσ, ειςθγθτζσ, αρικμό ςυμμετεχόντων, 

προβλεπόμενεσ ανκρωποϊρεσ εκπαίδευςθσ 

● Εκπαιδευτικι προςζγγιςθ με βάςθ το εκπαιδευτικό υλικό και τουσ εκπαιδευτικοφσ ςτόχουσ τα 

οποία κα παραδίδονται από το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ςτον Ανάδοχο και κα ανικουν αποκλειςτικά ςτο 

Ε.Κ.Δ.Δ.Α  

● Αναλυτικι περιγραφι τθσ εκπαιδευτικισ μεκοδολογίασ που κα ακολουκιςει ο Ανάδοχοσ για τθν 

υλοποίθςθ των εκπαιδευτικϊν ςτόχων κάκε εκπαιδευτικισ ενότθτασ του εκπαιδευτικοφ 

προγράμματοσ 

● Κατάςταςθ επιλεγμζνων εκπαιδευτϊν με ςαφι αναφορά ςτισ εκπαιδευτικζσ ενότθτεσ και ϊρεσ 

που κα καλφψουν ςτο ςφνολο τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ 

● Βιογραφικά επιλεγμζνων εκπαιδευτϊν 
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Κατθγορία Υπθρεςιϊν 2: Υπθρεςίεσ υλοποίθςθσ προγραμμάτων κατάρτιςθσ 
Κατά τθν εκτζλεςθ/υλοποίθςθ των προγραμμάτων κατάρτιςθσ ο Ανάδοχοσ αναμζνεται να παρζχει τισ 
ακόλουκεσ υπθρεςίεσ: 

● Υλοποίθςθ προγραμμάτων κατάρτιςθσ από τουσ επιλεγμζνουσ ειςθγθτζσ 

● Εφαρμογι των προβλεπόμενων από το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. τεχνικϊν εκπαίδευςθσ 

● Κάλυψθ του προβλεπόμενου αρικμοφ εκπαιδευτικϊν αικουςϊν ανά εκπαιδευτικό τίτλο 

● Κάλυψθ του προβλεπόμενου αρικμοφ εκπαιδευομζνων ανά εκπαιδευτικό τίτλο  

● Τιρθςθ του προβλεπόμενου ελάχιςτου και μζγιςτου επιτρεπόμενου αρικμοφ ςυμμετεχόντων ανά 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα  

● Τιρθςθ τθσ προβλεπόμενθσ διάρκειασ εκπαίδευςθσ, όπωσ κα περιγράφεται ςτο φάκελο 

ςχεδιαςμοφ κάκε εκπαιδευτικοφ τίτλου 

● Εφαρμογι του ωρολογίου προγράμματοσ κακϊσ και τθσ χρονικισ ηϊνθσ (πρωινι, μεςθμεριανι, 

απογευματινι)   

● Διάκεςθ εκπαιδευτικοφ υλικοφ ςτουσ εκπαιδευόμενουσ με εγκατάςταςι του ςτθν πλατφόρμα εξ 

αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ που διακζτει  

● Ριςτοποίθςθ εκπαίδευςθσ. Με τθν ολοκλιρωςθ ςυμμετοχισ ςε κάκε πρόγραμμα κατάρτιςθσ οι 

ςυμμετζχοντεσ υποβάλλονται ςε τεςτ πιςτοποίθςθσ γνϊςεων και δεξιοτιτων. Δικαίωμα 

ςυμμετοχισ ςτο τεςτ πιςτοποίθςθσ ζχουν οι εκπαιδευόμενοι που κατά τθν θμερομθνία διεξαγωγισ 

του, ζχουν ςυμπλθρϊςει το προβλεπόμενο από το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ποςοςτό ςυμμετοχισ ςτο πρόγραμμα 

κατάρτιςθσ. Το τεςτ αποτελείται από ερωτιςεισ πολλαπλϊν επιλογϊν, με τυχαία ςειρά τις οποίες 

ο Ανάδοχοσ λαμβάνει μζςα από το ΟΡΣ του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. Διενεργείται μζςω μζςω τθσ ψθφιακισ 

υποδομισ του Αναδόχου  με ανοιχτζσ κάμερεσ ειςθγθτι και ςυμμετεχόντων, υπό τθν εποπτεία του 

ειςθγθτι. Ο ειςθγθτισ αναρτά το τεςτ ςτθν πλατφόρμα και αναμζνει να ςυμπλθρωκεί και να 

υποβλθκεί από τουσ υποψθφίουσ. Το αποτζλεςμα του τεςτ πιςτοποίθςθσ καταχωρείται από τον 

Ανάδοχο ςτο Υποςφςτθμα του ΟΡΣ του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. Ο Ανάδοχοσ τθρεί θλεκτρονικό αρχείο 

ονομαςτικϊν Βεβαιϊςεων Ριςτοποίθςθσ για τουσ ςυμμετζχοντεσ που ςυγκεντρϊνουν το 

προβλεπόμενο από το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ποςοςτό επιτυχίασ. 

● Βεβαιϊςεισ Συμμετοχισ: Ο Ανάδοχοσ τθρεί θλεκτρονικό αρχείο ονομαςτικϊν Βεβαιϊςεων 

Συμμετοχισ μζςω του Υποςυςτιματοσ ΟΡΣ για τουσ εκπαιδευόμενουσ που ολοκλθρϊνουν το 

προβλεπόμενο από το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ποςοςτό παρακολοφκθςθσ του προγράμματοσ, αλλά 

αποτυγχάνουν ςτο τεςτ Ριςτοποίθςθσ.  

● Θ αξιολόγθςθ των επιμορφωτικϊν προγραμμάτων τόςο από τουσ ειςθγθτζσ όςο και από τουσ 

εκπαιδευομζνουσ κα πραγματοποιείται απευκείασ ςτθν θλεκτρονικι πλατφόρμα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. Θ 

αποτίμθςθ των αποτελεςμάτων των επιμορφωτικϊν προγραμμάτων από τουσ εκπαιδευόμενουσ 

κα πραγματοποιείται επίςθσ απευκείασ ςτθν θλεκτρονικι πλατφόρμα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 

 

Ραραδοτζα ΚΥ2:  

Ψάκελοσ απολογιςμοφ ανά τίτλο προγράμματοσ που περιλαμβάνει τα ακόλουκα: 

● Τελικό αρικμό εκπαιδευτικϊν διεξαγωγϊν, αρικμοφ ςυμμετεχόντων και  ανκρωποωρϊν 

εκπαίδευςθσ 

● Ενθμερωμζνα Ραρουςιολόγια ςυμμετεχόντων 

● Ενθμερωμζνα Ραρουςιολόγια εκπαιδευτϊν 

● Αξιολογιςεισ προγράμματοσ από τουσ ειςθγθτζσ 

● Αξιολογιςεισ προγράμματοσ από τουσ ςυμμετζχοντεσ 

● Κατάςταςθ εκπαιδευομζνων που ολοκλιρωςαν τθν παρακολοφκθςθ  

● Κατάςταςθ επιτυχόντων ςτο τεςτ Ριςτοποίθςθσ γνϊςεων και δεξιοτιτων 

● Ονομαςτικζσ Βεβαιϊςεισ Ραρακολοφκθςθσ 
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● Ονομαςτικζσ Βεβαιϊςεισ Ριςτοποίθςθσ 

● Στατιςτικά ςτοιχεία αξιολογιςεων  

● Οικονομικό Απολογιςμό Ρρογράμματοσ 

 

 

Κατθγορία Υπθρεςιϊν 3: Υπθρεςίεσ οριηόντιασ υποςτιριξθσ 

Κατά τθ διάρκεια όλων των φάςεων προγραμμάτων κατάρτιςθσ, ο Ανάδοχοσ κα παρζχει τισ ακόλουκεσ 

υπθρεςίεσ οριηόντιασ υποςτιριξθσ: 

● Ο Ανάδοχοσ υποςτθρίηει εκπαιδευόμενουσ και εκπαιδευτζσ ςυνολικά ςε όλθ τθν διάρκεια τθσ 

επιμορφωτικισ διαδικαςίασ (προετοιμαςία, υλοποίθςθ, απολογιςμόσ) ςε κζματα όπωσ: 

ενεργοποίθςθ και απενεργοποίθςθ ψθφιακισ αίκουςασ, τεχνικι υποςτιριξθ ςυμμετεχόντων και 

εκπαιδευτϊν, τιρθςθ παρουςιολογίων, ενζργειεσ ζκτακτθσ αναπλιρωςθσ ειςθγθτϊν. 

● Επιπλζον ο Ανάδοχοσ κα μεριμνιςει για τθν καταχϊρθςθ όλων των δεδομζνων των προγραμμάτων 
κατάρτιςθσ ςτο ΟΡΣ του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. Ακολουκοφν τα βαςικά δεδομζνα που κα καταχωροφνται από 
τον Ανάδοχο: 

○ Στοιχεία ςχεδιαςμοφ του επιμορφωτικοφ προγράμματοσ όπωσ ωρολόγιο πρόγραμμα, 
διάρκεια, μζκοδοσ εκπαίδευςθσ 

○ Στοιχεία εκπαιδευόμενων και εκπαιδευτϊν 

○ Ραρουςιολόγια εκπαιδευομζνων και εκπαιδευτϊν 

○ Ρροχπολογιςμόσ του επιμορφωτικοφ προγράμματοσ 

○ Απολογιςμόσ του επιμορφωτικοφ προγράμματοσ 

○ Βακμολογία αξιολόγθςθσ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ 

○ Αποτελζςματα των ςυμμετεχόντων ςτο τεςτ πιςτοποίθςθσ 

○ Κατάςταςθ παρακολοφκθςθσ ανά καταρτιηόμενο (ολοκλιρωςθ εκπαίδευςθσ, ακφρωςθ 

ςυμμετοχισ, ατελισ παρακολοφκθςθ) 

 

Ραραδοτζα ΚΥ 3:  

Μθνιαίεσ Εκκζςεισ Απολογιςμοφ υπθρεςιϊν οριηόντιασ υποςτιριξθσ με τα ακόλουκα δεδομζνα: 

▪ Αναλυτικι περιγραφι παρεχόμενων υπθρεςιϊν οριηόντιασ υποςτιριξθσ ςε διακριτζσ υποκατθγορίεσ 

υπθρεςιϊν 

▪ Αρικμόσ επωφελοφμενων ανά υποκατθγορία υπθρεςιϊν.  

 

Α.2.3 Απαηηήζεηο Οκάδσλ Έξγνπ 
 
Α.2.3.1. Απαηηήζεηο εθπαηδεπηώλ  

Οι εκπαιδευτζσ που προτείνεται να χρθςιμοποιθκοφν κα πρζπει ι να ζχουν ιδθ ενταχκεί ςτο Μθτρϊο 
Κφριου Διδακτικοφ Ρροςωπικοφ του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ι να πλθροφν τα κριτιρια προσ ζνταξι τουσ ςτο Μθτρϊο 
Κφριου Διδακτικοφ Ρροςωπικοφ του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. *βλ. τθν υπ. αρ. 4583/29.7.2020 Απόφαςθ του 
Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.  (ΨΕΚ Β’3373), ωσ ιςχφει και ςφμφωνα με το Ραράρτθμα ΙΙΙ τθσ 
παροφςασ]. Ωσ αναλφκθκε, κα προςδιορίηονται ο αρικμόσ των εκπαιδευτϊν και οι ηθτοφμενεσ 
ανκρωποϊρεσ ανά κατθγορία εκπαίδευςθσ (ςφγχρονθ, αςφγχρονθ). 

Σε κάκε ανάκεςθ Εκτελεςτικισ Σφμβαςθσ κα προςδιορίηονται επακριβϊσ τα προφίλ των εκπαιδευτϊν και 
των ςτελεχϊν που απαιτοφνται, ωσ ζχουν περιγραφεί ςτθν παράγραφο 2.2.4.3.  

 
 

Α.3. ΣΟΠΟ ΠΑΡΟΥΗ ΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

Ο τόποσ παροχισ υπθρεςιϊν κα είναι θ ζδρα του Αναδόχου ι/και θ ζδρα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 
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Α.4. ΔΙΑΚΕΙΑ ΣΥΜΨΫΝΙΑΣ – ΡΛΑΙΣΙΟ 

Θ διάρκεια τθσ Συμφωνίασ-Ρλαίςιο ορίηεται ςτθν παράγραφο 1.3.5. τθσ παροφςασ. 

Α.5. ΥΡΕΓΟΛΑΒΙΑ  

Οι όροι που διζπουν τθν υπεργολαβία για τθ Συμφωνία-Ρλαίςιο ορίηονται ςτθν παράγραφο 4.4. τθσ 
παροφςασ. 

Α.6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ – ΡΑΑΛΑΒΗΣ 

Οι όροι που διζπουν τθ διαδικαςία Ραρακολοφκθςθσ – Ραραλαβισ ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 5.3 & 5.4 
τθσ παροφςασ. 

Α.7. ΤΟΡΟΡΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Οι όροι που διζπουν τθν τροποποίθςθ τθσ Συμφωνίασ-Ρλαίςιο ορίηονται ςτθν παράγραφο 4.5 και των 
εκτελεςτικϊν ςυμβάςεων ορίηονται ςτθν παράγραφο 5.3.1. τθσ παροφςασ. 

ΜΔΡΟ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΤΜΦΩΝΙΑ-ΠΛΑΙΙΟ  

Β.1 ΔΚΣΙΜΩΜΔΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΦΩΝΙΑ - ΠΛΑΙΙΟ 

Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ Συμφωνίασ – Ρλαίςιο ανζρχεται ςτο ποςό των Επτά Εκατομμυρίων Τριακοςίων 
Τεςςάρων Χιλιάδων (7.304.000,00 €) ευρϊ. Ο προχπολογιςμόσ αφορά το ςφνολο των υπθρεςιϊν που 
μποροφν να ανατεκοφν μζςω τθσ Συμφωνίασ - Ρλαίςιο.  

Κρατιςεισ-δικαιϊματα τρίτων-επιβαρφνςεισ: όπωσ περιγράφεται ςτο άρκρο 5.1 τθσ Διακιρυξθσ. 

Οι εκτελεςτικζσ ςυμβάςεισ ανατίκενται, ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ Συμφωνίασ – Ρλαίςιο. 

Β.2.ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΙΫΣΗ ΡΟΦΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

Θ εκτιμϊμενθ αξία είναι ενδεικτικι, μθ δεςμευτικι ωσ προσ τθν εξάντλθςι τθσ και προζκυψε από το 
«costing fiche» του ζργου για τθν ζνταξθ του ςτο Τ.Α.Α.   

 

Οι επιμζρουσ ςυμβάςεισ που κα κλθκοφν να υπογράψουν οι οικονομικοί φορείσ ςτο πλαίςιο τθσ 
Συμφωνίασ - Ρλαίςιο με τθν Ανακζτουςα Αρχι («Εκτελεςτικζσ Συμβάςεισ») ανατίκενται, ςφμφωνα με τουσ 
όρουσ τθσ Συμφωνίασ - Ρλαίςιο.  

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ – Δπξσπατθό Δληαίν Έγγξαθν ύκβαζεο (Δ.Δ.Δ..) 

Το ΕΕΣΣ ςυμπλθρϊνεται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 79 του ν 4412/2016.  

Οι Οικονομικοί Φορείσ καλοφνται να χρθςιμοποιιςουν το αρχείο του Ε.Ε.Ε.Σ ςε αρχείο XML το οποίο 
βρίςκεται αναρτθμζνο ςτθν Ρλατφόρμα WWW.PROMITHEUS.GOV.GR κακϊσ και ςτον χϊρο 
«ΣΘΜΕΛΩΣΕΛΣ& ΣΥΝΘΜΜΕΝΑ» του ςυςτθμικοφ αρικμοφ με αρικμό ΕΣΘΔΘΣ: …...  

Ρροκειμζνου να ςυμπλθρϊςουν οι Οικονομικοί Φορείσ το εν λόγω ζγγραφο καλοφνται να ειςζλκουν ςτθν 
πλατφόρμα PROMITHEUS ESPint, που βρίςκεται ςτο άνω PORTAL.  
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Oι οικονομικοί φορείσ μποροφν να λάβουν το Ε.Ε.Ε.Σ. και ςε μορφι PDF ςτουσ ωσ άνω αναφερόμενουσ 
τόπουσ ανάρτθςθσ.  

Το εν λόγω ζγγραφο αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ και αναρτάται ωσ ξεχωριςτό 
αρχείο αυτισ.  

Ρροσ διευκόλυνςθ των ενδιαφερομζνων οικονομικϊν φορζων παρζχονται:  

Α. Οδθγίεσ χριςθσ ςε μορφι .pdf αρχείου, που είναι αναρτθμζνεσ ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ: 
http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf  

Β. Σχετικό µάκθµα εκµάκθςθσ για τθ ςυµπλιρωςθ του Ε.Ε.Ε.Σ. ςτθν παρακάτω διεφκυνςθ: 
http://www.eprocurement.gov.gr/moodle/course/view.php?id=177  

Θ ιςτοςελίδα για το Ε.Ε.Ε.Σ. είναι θ: https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter?lang=el 
Σθμείωςθ  

Από τισ 2-5-2019, οι ανακζτουςεσ αρχζσ ςυντάςςουν το Ε.Ε.Ε.Σ. με τθ χριςθ τθσ νζασ θλεκτρονικισ 
υπθρεςίασ Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/), που προςφζρει τθν δυνατότθτα 
θλεκτρονικισ ςφνταξθσ και διαχείριςθσ του Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Εγγράφου Σφμβαςθσ (Ε.Ε.Ε.Σ.).  

Θ ςχετικι ανακοίνωςθ είναι διακζςιμθ ςτθ Διαδικτυακι Ρφλθ του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. www.promitheus.gov.gr 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ – Τπόδεηγκα Σερληθήο Πξνζθνξάο  

Θ προςφορά κα πρζπει να καλφπτει το ςφνολο των απαιτιςεων για τθν παροχι των υπθρεςιϊν που 
αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ ςτθν ενότθτα Α.2, και να παρζχει αναλυτικά όλα  ςτοιχεία που απαιτοφνται 
ανά κριτιριο και περιγραφι του για τθν αξιολόγθςι  του κεφ. 2.3.2. τθσ παροφςασ. 

Τα περιεχόμενα τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ κα πρζπει να καλφπτουν τουλάχιςτον τα παρακάτω κεφάλαια 
και υποενότθτεσ: 

0. Ειςαγωγι: ςυνοπτικι παρουςίαςθ του προςφζροντοσ. 

1. Ρεριβάλλον ζργου - Ειδικζσ απαιτιςεισ: Συνολικι αντίλθψθ του υποψιφιου για το Ζργο και τουσ 
ςτόχουσ του, τισ ειδικζσ απαιτιςεισ - ιδιαιτερότθτεσ, τουσ κρίςιμουσ παράγοντεσ επιτυχίασ, τουσ 
ενδεχόμενουσ κινδφνουσ και τισ προτάςεισ αντιμετϊπιςθσ τουσ. 

2. Μεκοδολογία Υλοποίθςθσ: Ρεριγραφι - ανάλυςθ εργαςιϊν και παραδοτζα ανά ομάδα υπθρεςιϊν. 

3. Οργάνωςθ Διοίκθςθσ τθσ Συμφωνίασ - Ρλαίςιο: Οργάνωςθ και μεκοδολογία διοίκθςθσ τθσ Συμφωνίασ 
- Ρλαίςιο, διαςφάλιςθ ποιότθτασ εργαςιϊν κακϊσ και τρόποσ οργάνωςθσ και ςυγκρότθςθσ των 
Ομάδων Ζργων και ανταπόκριςθσ ςτισ ςχετικζσ προςκλιςεισ. 

4. Ραρουςίαςθ των εκπαιδευτϊν ανά τομζα προγραμμάτων και τεκμθρίωςθ τθσ πλιρωςθσ των 
απαιτιςεων τθσ υπ.αρ. 4583/29.7.2020 Απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. (ΨΕΚ 
Β’3373), ωσ ιςχφει. 

 

 

 

Ραράλλθλα, θ Τεχνικι Ρροςφορά κα πρζπει υποχρεωτικά να ςυνοδεφεται με ςυμπλθρωμζνο τον 
Ρίνακα που ακολουκεί:  

  

http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf
http://www.eprocurement.gov.gr/moodle/course/view.php?id=177
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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ΡΙΝΑΚΑΣ ΥΡΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΤΕΩΝΙΚΗΣ ΡΟΣΨΟΑΣ 

Ζθτοφμενεσ Υπθρεςίεσ ΚΥ1: Υπθρεςίεσ οργανωτικισ προετοιμαςίασ υλοποίθςθσ των προγραμμάτων 
κατάρτιςθσ 

Κριτιριο Κ1: Κατανόθςθ περιβάλλοντοσ και ειδικϊν απαιτιςεων για το ςφνολο των 
Προγραμμάτων τθσ Πρόςκλθςθσ 

Ρεριγράψτε τθν προςζγγιςι 
ςασ για τισ ειδικζσ 
απαιτιςεισ του 
προκθρυςςόμενου ζργου 
και τθ διαςφνδεςι του  με 
το ευρφτερο ζργο (Sub4) 

 

Αναφζρετε και ιεραρχιςτε 
τουσ ειδικότερουσ ςτόχουσ 
του προκθρυςςόμενου 
ζργου και εντοπίςτε τουσ 
κρίςιμουσ παράγοντεσ για 
τθν επίτευξι τουσ 

 

Ρροςδιορίςτε και 
ιεραρχιςτε τα αναμενόμενα  
προβλιματα και τουσ 
κινδφνουσ 

 

Αναφζρετε τουσ τρόπουσ 
αντιμετϊπιςθσ των πιο 
πάνω προβλθμάτων και 
κινδφνων 

 

Ζθτοφμενεσ Υπθρεςίεσ ΚΥ2: Υπθρεςίεσ υλοποίθςθσ προγραμμάτων κατάρτιςθσ 

Κριτιριο Κ2: Μεκοδολογία υλοποίθςθσ και ποιότθτα υπθρεςιϊν 

Ρεριγράψτε τθν 
προτεινόμενθ μεκοδολογικι 
προςζγγιςθ του ζργου και 
τθ διαςφνδεςι του με τισ 
ειδικζσ απαιτιςεισ για τθν 
επίτευξθ των ςτόχων του, 
ζτςι ϊςτε να διαςφαλιςτεί θ 
επίτευξθ του ςτόχου για τον 
προβλεπόμενο Αρικμό 
Καταρτιηομζνων ανά 
Ρρόγραμμα. 

 

Αναλφςτε τα απαιτοφμενα  
Ρακζτα/παραδοτζα και 
αναφζρετε τα προτεινόμενα  
μεκοδολογικά εργαλεία που 
κα χρθςιμοποιιςετε, κακϊσ 
και τθν αλλθλεπίδραςθ 
τουσ. 

 

Ζθτοφμενεσ Υπθρεςίεσ ΚΥ2: Υπθρεςίεσ υλοποίθςθσ προγραμμάτων κατάρτιςθσ 

Κριτιριο Κ3: Ποιότθτα Εκπαιδευτικϊν Υπθρεςιϊν 

Κατάλογοσ προτεινόμενων 
Εκπαιδευτϊν για τθν 
υλοποίθςθ των 
Επιμορφωτικϊν 
Ρρογραμμάτων, ςφμφωνα 
με το ςυμπλθρωμζνο Αρχείο 
μορφισ excel 

Α/Α Τομζασ Ρρογραμμάτων 
(ςφμφωνα με τον 
Ρίνακα Τομζων 
Ρρογραμμάτων) 

ΑΨΜ Ονοματεπϊνυμο 
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Ρεριγράψτε τθν 
προτεινόμενθ οργάνωςθ και 
τον προβλεπόμενο τρόπο 
ςυντονιςμοφ των 
εκπαιδευτϊν, ζτςι ϊςτε να 
διαςφαλιςτεί θ απρόςκοπτθ 
υλοποίθςθ των 
επιμορφωτικϊν 
προγραμμάτων. 

 

Ζθτοφμενεσ Υπθρεςίεσ Υπθρεςίεσ οριηόντιασ υποςτιριξθσ 

Κριτιριο Κ4: Οργάνωςθ διοίκθςθσ τθσ υμφωνίασ Πλαίςιο 

Ρροτεινόμενθ Οργάνωςθ 
και Διοίκθςθ τθσ Ομάδασ 
Ζργου με αναφορά ςτουσ 
ρόλουσ και τισ αρμοδιότθτεσ 
ανά ςτζλεχοσ 

 

Ρεριγράψτε τθν 
προτεινόμενθ διαδικαςία 
επικοινωνίασ με 
Ανακζτουςα Αρχι και 
Εμπλεκόμενουσ 

 

Ρροτεινόμενοσ τρόποσ 
Διαςφάλιςθσ τθσ Ροιότθτασ 
των παρεχόμενων 
Υπθρεςιϊν 

 

 

 

Τα CVs παρατίκενται ςε Ραράρτθμα τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ ςφμφωνα με το ΡΑΑΤΘΜΑ ΛΧ τθσ 
παροφςασ. Τυχόν πρόςκετεσ πλθροφορίεσ (π.χ. τεχνικά φυλλάδια, τυποποιθμζνεσ μεκοδολογίεσ κλπ), και 
εφόςον κρίνονται απαραίτθτεσ, μποροφν να παρατίκενται ςε επόμενα παραρτιματα.  

 

Κάκε οικονομικόσ φορζασ πρζπει να είναι ςε κζςθ να προςφζρει από δζκα (10)  τουλάχιςτον ζωσ 
δεκαπζντε (15) εκπαιδευτζσ ανά τομζα προγραμμάτων (Δθμόςια Διοίκθςθ &Διακυβζρνθςθ, Οικονομία και 
Δθμοςιονομικι Ρολιτικι, Ανκρϊπινα Δικαιϊματα και Κοινωνικι Ρολιτικι, Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ, 
Ρλθροφορικι & Ψθφιακζσ Υπθρεςίεσ, Ρολιτιςτικι & Τουριςτικι Ανάπτυξθ,  ωσ αναλφεται ςτο Ραράρτθμα 
1, ςθμείο Α. 2.  

 
Οι εκπαιδευτζσ πρζπει να ανικουν ςε μια από τισ ακόλουκεσ κατθγορίεσ: 
 

Α) Μόνιμα μζλθ ΔΕΡ τθσ Τριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ που εντάςςονται ςε κεματικζσ περιοχζσ που 
ςυνάδουν με το γνωςτικό αντικείμενο τθσ βακμίδασ τουσ, όπωσ αυτό αναγράφεται ςτο ΦΕΚ διοριςμοφ 
τουσ, ι διακζτουν αποδεδειγμζνθ διδακτικι εμπειρία ςε ςυναφζσ γνωςτικό αντικείμενο. 
 

Β) Μζλθ ΔΕΡ ι Ειδικό Επιςτθμονικό Ρροςωπικό ΕΕΡ ι Εργαςτθριακό Διδακτικό Ρροςωπικό ΕΔΙΡ ι 
Ειδικό Τεχνικό Εργαςτθριακό Ρροςωπικό ΕΤΕΡ ι Ακαδθμαϊκοί Υπότροφοι ι Διδάςκοντεσ βάςει του ΡΔ 
407/80 ι Μεταδιδάκτορεσ ι Υποψιφιοι Διδάκτορεσ τθσ Τριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ που εντάςςονται ςε 
κεματικζσ περιοχζσ που ςυνάδουν με το γνωςτικό αντικείμενο τθσ βακμίδασ τουσ, όπωσ αυτό 
αναγράφεται ςτο ΦΕΚ διοριςμοφ τουσ, ι διακζτουν αποδεδειγμζνθ διδακτικι εμπειρία ςε ςυναφζσ 
γνωςτικό αντικείμενο. 
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Γ) Κάτοχοι πτυχίου Τριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ με τουλάχιςτον 5 ζτθ ςυναφοφσ επαγγελματικισ 
εμπειρίασ ι τουλάχιςτον 400 ϊρεσ διδακτικισ εμπειρίασ ςτθ κεματικι περιοχι για τθν οποία επιλζγονται. 
 
Δ) Κάτοχοι πτυχίου Τριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και Μεταπτυχιακοφ Τίτλου Σπουδϊν με  τουλάχιςτον 3 
ζτθ ςυναφοφσ επαγγελματικισ εμπειρίασ ι τουλάχιςτον 300 ϊρεσ διδακτικισ εμπειρίασ ςτθ κεματικι 
περιοχι για τθν οποία επιλζγονται. 
 
E) Κάτοχοι πτυχίου Τριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, Μεταπτυχιακοφ Τίτλου Σπουδϊν ι/και διδακτορικοφ με 
τουλάχιςτον 2 ζτθ ςυναφοφσ επαγγελματικισ εμπειρίασ ι τουλάχιςτον 200 ϊρεσ διδακτικισ εμπειρίασ ςτθ 
κεματικι περιοχι για τθν οποία επιλζγονται. 
 
Για τουσ εκπαιδευτζσ που κα επιλζγονται κα πρζπει να αποδεικνφεται θ επιςτθμονικι και επαγγελματικι 
ςυνάφεια κακϊσ και θ διδακτικι εμπειρία ςτισ κεματικζσ ενότθτεσ, ωσ εξισ: 
● Θ επιςτθμονικι και επαγγελματικι ςυνάφεια αποδεικνφεται από τουσ τίτλουσ ςπουδϊν τουσ, το 

ερευνθτικό και ςυγγραφικό τουσ ζργο και τθν επαγγελματικι τουσ εμπειρία. 
● Θ διδακτικι εμπειρία αποδεικνφεται από τισ ςυνολικζσ ϊρεσ ειςιγθςισ τουσ ςτθ κεματικι ενότθτα 

για τθν οποία επιλζγονται. 
 

Για τθν αξιολόγθςθ εφαρμόηεται κατϋαναλογία θ υπϋάρ. 4583/29.7.2020 Απόφαςθ του Διοικθτικοφ 
Συμβουλίου του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.  (ΦΕΚ Β’3373), ωσ ιςχφει. 

Κάκε προςφζρων επομζνωσ κα πρζπει να υποβάλλει  επομζνωσ ςτθν Τεχνικι του Ρροςφορά: 

-Minimum εξιντα (60) βιογραφικά, από δζκα (10) ςε ζκαςτο από τουσ ζξι (6) τομείσ προγραμμάτων, με τα 
ςχετικά αποδεικτικά ςτοιχεία ςφμφωνα με το Ραράρτθμα IX  τθσ παροφςασ. 

-Maximun ενενιντα (90) βιογραφικά, ζωσ δεκαπζντε (15) ςε ζκαςτο από τουσ ζξι (6) τομείσ 
προγραμμάτων, με τα ςχετικά αποδεικτικά ςτοιχεία ςφμφωνα με το Ραράρτθμα ΛΧ τθσ παροφςασ.  

Κάκε εκπαιδευτισ μπορεί να δθλωκεί ςε ζνα μόνο Ρροςφζροντα ςτο πλαίςιο τθσ παροφςθσ Διακιρυξθσ. 

Ζνασ εκπαιδευτισ ο οποίοσ δθλϊνεται από ζνα Ρροςφζροντα, μπορεί να είναι ιδθ εκπαιδευτισ 
ενταγμζνοσ ςτο Μθτρϊο του  Ε.Κ.Δ.Δ.Α. Εφόςον δεν είναι ενταγμζνοσ ςτο Μθτρϊο Διδακτικοφ 
Ρροςωπικοφ του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., κα πρζπει να πλθροί τα ςχετικά κριτιρια ζνταξισ του (ςφμφωνα με τον 
εγκεκριμζνο από το Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. «Κανονιςμό Διαχείριςθσ Μθτρϊου Κφριου Διδακτικοφ Ρροςωπικοφ 
του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.», που επιςυνάπτεται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ). 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IV – ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΟΣΟΤ ΤΜΦΩΝΙΑ - ΠΛΑΙΙΟ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Ο κάτωκι πίνακασ, αποτυπϊνει το ςτακερό Κόςτοσ ανκρωποϊρασ (α/ω) κατάρτιςθσ, και μζςω αυτοφ 
υπολογίηεται το ςυμβατικό τίμθμα τθσ εκτελεςτικισ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν 
παράγραφο 6.1 Προι Ανάκεςθσ Εκτελεςτικϊν Συμβάςεων:  

  ΣΥΓΩΟΝΗ ΑΣΥΓΩΟΝΗ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΧΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ € 4.002.352,00 € 3.301.648,00 € 

ΑΤΟΜΑ/ΡΟΓΑΜΜΑ 25 40 

ΡΟΓΑΜΜΑΤΑ 1.700 1.438 

Αρικμόσ Εκπαιδευομζνων 42.500 57.500 

ΫΕΣ/ΡΟΓΑΜΜΑ 35 35 

ΑΝΚΩΡΟΩΕΣ ΕΝΔΕΛΚΤΛΚΑ 1.487.500 2.012.500 

ΣΤΑΘΕΗ ΤΙΜΗ ΡΟΣΨΟΑΣ 2,6907 € 1,6406 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

82 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V – Τπνδείγκαηα Δγγπεηηθώλ Δπηζηνιώλ  

ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΡΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  
 
Εκδότθσ (Ρλιρθσ επωνυμία Ριςτωτικοφ Λδρφματοσ ……………………………. / ΕΝΛΑΛΟ ΤΑΜΕΛΟ ΑΝΕΞΑΤΘΤΑ 
ΑΡΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΘΣ ΜΘΧΑΝΛΚΩΝ ΚΑΛ ΕΓΟΛΘΡΤΩΝ ΔΘΜΟΣΛΩΝ ΕΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)  
 
Θμερομθνία ζκδοςθσ    …………………………….. 
 
Ρροσ: (Ρλιρθσ επωνυμία Ανακζτουςασ Αρχισ/Ανακζτοντοσ Φορζα)................................. 
(Διεφκυνςθ Ανακζτουςασ Αρχισ/Ανακζτοντοσ Φορζα)................................ 
 
Εγγφθςθ μασ υπ’ αρικμ. ……………….. ποςοφ ………………….……. ευρϊ. 
 
Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυόμαςτε με τθν παροφςα επιςτολι ανζκκλθτα και 
ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των 
ευρϊ……………………………………………………………………….. υπζρ του:  
(i) *ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου+: (ονοματεπϊνυμο, πατρϊνυμο) ..............................,  ΑΦΜ: 
................ (διεφκυνςθ) .......................………………………………….., ι 
(ii) *ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου+: (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 
(διεφκυνςθ) .......................………………………………….. ι 
(iii) *ςε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ:+ των φυςικϊν / νομικϊν προςϊπων 
α) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) ................... 
β) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) ................... 
γ) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) .................. (ςυμπλθρϊνεται με όλα 
τα μζλθ τθσ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ) 
ατομικά και για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ 
ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ, 
για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ υπ αρικ ..... Συμφωνίασ-Ρλαίςιο “(τίτλοσ ςφμβαςθσ)”, ςφμφωνα με τθν 
(αρικμό/θμερομθνία) ........................ Διακιρυξθ........................... τθσ/του (Ανακζτουςασ 
Αρχισ/Ανακζτοντοσ φορζα). 
 
Το παραπάνω ποςό τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ 
μασ αντίρρθςθ, αμφιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ ςασ μζςα 
ςε ....….    θμζρεσ  από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 
Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν 31/1/2026. 
 
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο 
τζλοσ χαρτοςιμου. 
Βεβαιϊνουμε υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν επιςτολϊν που ζχουν δοκεί, ςυνυπολογίηοντασ και 
το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε. 
 
(Εξουςιοδοτθμζνθ Υπογραφι) 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VI – Δλεκέξσζε γηα ηελ επεμεξγαζία πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ  

ΕΝΗΜΕΫΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑ ΡΟΣΫΡΙΚΫΝ ΔΕΔΟΜΕΝΫΝ 

Θ Ανακζτουςα Αρχι ενθμερϊνει υπό τθν ιδιότθτά τθσ ωσ υπεφκυνθσ επεξεργαςίασ το φυςικό πρόςωπο 
που υπογράφει τθν προςφορά ωσ Ρροςφζρων ι ωσ Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ Ρροςφζροντοσ, ότι το ίδιο ι και 
τρίτοι, κατ’ εντολι και για λογαριαςμό του, κα επεξεργάηονται τα ακόλουκα δεδομζνα ωσ εξισ: 

Λ. Αντικείμενο επεξεργαςίασ είναι τα δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα που περιζχονται ςτουσ φακζλουσ 
τθσ προςφοράσ και τα αποδεικτικά μζςα τα οποία υποβάλλονται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, ςτο πλαίςιο του 
παρόντοσ Διαγωνιςμοφ, από το φυςικό πρόςωπο το οποίο είναι το ίδιο Ρροςφζρων ι Νόμιμοσ 
Εκπρόςωποσ Ρροςφζροντοσ. 

ΛΛ. Σκοπόσ τθσ επεξεργαςίασ είναι θ αξιολόγθςθ του Φακζλου Ρροςφοράσ, θ ανάκεςθ τθσ Σφμβαςθσ, θ 
προάςπιςθ των δικαιωμάτων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, θ εκπλιρωςθ των εκ του νόμου υποχρεϊςεων τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ και θ εν γζνει αςφάλεια και προςταςία των ςυναλλαγϊν. Τα δεδομζνα 
ταυτοπροςωπίασ και επικοινωνίασ κα χρθςιμοποιθκοφν από τθν Ανακζτουςα Αρχι και για τθν ενθμζρωςθ 
των Ρροςφερόντων ςχετικά με τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν. 

ΛΛΛ. Αποδζκτεσ των ανωτζρω (υπό Α) δεδομζνων ςτουσ οποίουσ κοινοποιοφνται είναι:  

(α) Φορείσ ςτουσ οποίουσ θ Ανακζτουςα Αρχι ανακζτει τθν εκτζλεςθ ςυγκεκριμζνων ενεργειϊν για 
λογαριαςμό τθσ, δθλαδι οι Σφμβουλοι, τα υπθρεςιακά ςτελζχθ, μζλθ Επιτροπϊν Αξιολόγθςθσ, Χειριςτζσ 
του Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ και λοιποί εν γζνει προςτθκζντεσ τθσ, υπό τον όρο τθσ τιρθςθσ ςε κάκε 
περίπτωςθ του απορριτου. 

(β) Το Δθμόςιο, άλλοι δθμόςιοι φορείσ ι δικαςτικζσ αρχζσ ι άλλεσ αρχζσ ι δικαιοδοτικά όργανα, ςτο 
πλαίςιο των αρμοδιοτιτων τουσ. 

(γ) Ζτεροι ςυμμετζχοντεσ ςτο Διαγωνιςμό, ςτο πλαίςιο τθσ αρχισ τθσ διαφάνειασ και του δικαιϊματοσ 
προδικαςτικισ και δικαςτικισ προςταςίασ των ςυμμετεχόντων ςτο Διαγωνιςμό, ςφμφωνα με το νόμο. 

IV. Τα δεδομζνα κα τθροφνται για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, και 
μετά τθ λιξθ αυτισ για χρονικό διάςτθμα πζντε ετϊν, για μελλοντικοφσ φορολογικοφσ-δθμοςιονομικοφσ ι 
ελζγχουσ χρθματοδοτϊν ι άλλουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ από τθν κείμενθ νομοκεςία, εκτόσ εάν θ 
νομοκεςία προβλζπει διαφορετικι περίοδο διατιρθςθσ. Σε περίπτωςθ εκκρεμοδικίασ αναφορικά με 
δθμόςια ςφμβαςθ τα δεδομζνα τθροφνται μζχρι το πζρασ τθσ εκκρεμοδικίασ. Μετά τθ λιξθ των ανωτζρω 
περιόδων, τα προςωπικά δεδομζνα κα καταςτρζφονται. 

V. Το φυςικό πρόςωπο που είναι είτε Ρροςφζρων είτε Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ του Ρροςφζροντοσ, μπορεί 
να αςκεί κάκε νόμιμο δικαίωμά του ςχετικά με τα δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα που το αφοροφν, 
απευκυνόμενο ςτον υπεφκυνο προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

VI. H Ανακζτουςα Αρχι ζχει υποχρζωςθ να λαμβάνει κάκε εφλογο μζτρο για τθ διαςφάλιςθ του 
απόρρθτου και τθσ αςφάλειασ τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων και τθσ προςταςίασ τουσ από τυχαία ι 
ακζμιτθ καταςτροφι, τυχαία απϊλεια, αλλοίωςθ, απαγορευμζνθ διάδοςθ ι πρόςβαςθ από οποιονδιποτε 
και κάκε άλλθσ μορφι ακζμιτθ επεξεργαςία. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VII – Τπόδεηγκα ρεδίνπ πκθσλίαο-πιαίζην  

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΫΝΙΑΣ - ΡΛΑΙΣΙΟ 

 

για τθν 

 

«Τίτλοσ Συμφωνίασ - Ρλαίςιο» 

 

Στθν Ακινα ςιμερα τθν ………….του ζτουσ 2022 οι πιο κάτω ςυμβαλλόμενοι: 

 

Αφενόσ το ………………, νομίμωσ εκπροςωποφμενο από τον………. , 

καλοφμενο εφεξισ ςτθν παροφςα ςφμβαςθ «Ανακζτουςα Αρχι», χάριν του οποίου καταρτίηεται θ 
παροφςα Συμφωνία Ρλαίςιο φςτερα από τθν με αρικμό πρωτοκόλλου……………………………………………. 

απόφαςθ κατακφρωςθσ των αποτελεςμάτων τθσ ανοιχτισ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ που προκθρφχκθκε   
με   τθν από …………….. διακιρυξθ για τθ ςφναψθ Συμφωνίασ Ρλαίςιο για το ζργο Ζργου «Υπθρεςίεσ 
υλοποίθςθσ προγραμμάτων κατάρτιςθσ, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων, ενδυνάμωςθσ από πιςτοποιθμζνεσ δομζσ 
επαγγελματικισ κατάρτιςθσ», του ποςοφ των (ολογράφωσ) (αρικμθτικϊσ) ευρϊ. 

Θ εκτιμϊμενθ αξία είναι ενδεικτικι, μθ δεςμευτικι, ωσ προσ τθν εξάντλθςι τθσ, 

 

και 

 

αφετζρου 

 

 

Θ ανϊνυμθ εταιρεία ………… που εδρεφει ςτθν …………….., ζχει αρικμό φορολογικοφ μθτρϊου *Α.Φ.Μ. 
……………..+ υπάγεται ςτθ *Δ.Ο.Υ. ……………+ και εκπροςωπείται νόμιμα για τθν υπογραφι τθσ παροφςασ από 
τον ………….. ςφμφωνα με το από …………….. πρακτικό του διοικθτικοφ τθσ ςυμβουλίου θ οποία αποκαλείται 
ςτο εξισ «ΑΝΤΛΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ», 

 

ςυμφϊνθςαν και ζκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουκα: 

Σφμφωνα με τθν παραπάνω απόφαςθ κατακφρωςθσ, το ΜΕΛΟΣ δφναται να αναλάβει ςτο πλαίςιο τθσ 
ςυμφωνίασ πλαίςιο αυτισ τμιμα του Ζργου «Υπθρεςίεσ υλοποίθςθσ προγραμμάτων κατάρτιςθσ, 
ανάπτυξθσ δεξιοτιτων, ενδυνάμωςθσ από πιςτοποιθμζνεσ δομζσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ».  

Το Ζργο περιγράφεται αναλυτικά ςτα άρκρα που ακολουκοφν, κακϊσ και ςτο Ραράρτθμα Λ τθσ 
Διακιρυξθσ (Αναλυτικι Ρεριγραφι Φυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου τθσ Συμφωνία Ρλαίςιο) που 
επιςυνάπτονται και τα οποία αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ. 

 

ΣΤΟΙΩΕΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΡΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΨΫΝΙΑΣ-ΡΛΑΙΣΙΟ 

Θ παροφςα ΣΥΜΦΩΝΛΑ - ΡΛΑΣΛΟ είναι μια γενικι ςυμφωνία που ςυνάπτεται μεταξφ τθσ ΑΝΑΚΕΤΟΥΣΑΣ 
ΑΧΘΣ και του ΑΝΤΛΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ςτθν οποία αποτυπϊνονται εκ των προτζρων κάποιοι ι όλοι οι 
όροι με βάςθ τουσ οποίουσ κα εκτελεςτοφν οι μελλοντικζσ ΕΚΤΕΛΕΣΤΛΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΛΣ που κα ςυναφκοφν 
κακϋ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςυγκεκριμζνθσ περιόδου αυτισ τθσ ςυμφωνίασ. 

ΑΘΟ 1. ΟΙΣΜΟΙ 

Οι ακόλουκοι όροι αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ ΣΥΜΦΩΝΛΑΣ - ΡΛΑΛΣΛΟ και ζχουν τθν 
ζννοια που παρατίκεται αντίςτοιχα ςτον κακζνα: 
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ΑΜΟΔΛΟ ΟΓΑΝΟ: Το αρμόδιο όργανο για τον οριςμό των οργάνων διοίκθςθσ και τθν ανάκεςθ και 
υπογραφι τθσ ςυμφωνίασ πλαίςιο και των εκτελεςτικϊν ςυμβάςεων. 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Το ΜΕΛΟΣ που κα υπογράψει μία ι περιςςότερεσ ΕΚΤΕΛΕΣΤΛΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΛΣ. 

ΔΛΑΚΘΥΞΘ: Το υπ’ αρικ. ………τεφχοσ διακιρυξθσ τθσ Συμφωνίασ Ρλαίςιο που περιζχει τθν περιγραφι του 
αντικειμζνου και τισ προχποκζςεισ με βάςθ τισ οποίεσ διενεργικθκε ο δθμόςιοσ διαγωνιςμόσ. 

ΕΚΡΟΣΩΡΟΣ: Το πρόςωπο που το ΜΕΛΟΣ με ζγγραφθ διλωςι του, ςτθν οποία περιλαμβάνονται τα 
πλιρθ ςτοιχεία του προςϊπου (ονοματεπϊνυμο, ταχυδρομικι διεφκυνςθ, αρικμόσ τθλεφϊνου, fax, κλπ) 
ορίηει ωσ υπεφκυνο για τισ ενδεχόμενεσ ανάγκεσ επικοινωνίασ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ με αυτόν. 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΛΚΘ ΣΥΜΒΑΣΘ: Θ ςφμβαςθ που κα υπογραφεί μεταξφ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και του ΜΕΛΟΥΣ 
(ΑΝΑΔΟΧΟΥ) για τθν υλοποίθςθ ςυγκεκριμζνου τμιματοσ ι ςυνόλου του ΕΓΟΥ. 

ΕΡΡ: Θ Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ Ραραλαβισ τθσ κάκε εκτελεςτικισ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι κα οριςκεί 
με Απόφαςθ του ΑΜΟΔΛΟΥ ΟΓΑΝΟΥ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

ΕΓΟ: Το ςφνολο των υπό ανάκεςθ (μζςω τθσ ΣΥΜΦΩΝΛΑΣ - ΡΛΑΛΣΛΟ) υπθρεςιϊν, όπωσ αυτζσ 
περιγράφονται ςτθν παροφςα ΣΥΜΦΩΝΛΑ - ΡΛΑΛΣΛΟ. 

ΡΑΑΔΟΤΕΑ: Πλεσ οι ενδιάμεςεσ υπθρεςίεσ που ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ κα παραδϊςει ςτθν ΑΝΑΚΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ 
ςαν αποτζλεςμα τθσ εκτζλεςθσ τθσ ΣΥΜΦΩΝΛΑΣ - ΡΛΑΛΣΛΟ μζςω των ΕΚΤΕΛΕΣΤΛΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ. 

ΡΟΣΦΟΑ: Θ Τεχνικι και Οικονομικι προςφορά του ΑΝΑΔΟΧΟΥ προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι. 

ΡΟΫΡΟΛΟΓΛΣΜΟΣ: Το εκτιμϊμενο από τθν Ανακζτουςα Αρχι μζγιςτο ποςό, για όλθ τθ διάρκεια τθσ 
ΣΥΜΦΩΝΛΑΣ ΡΛΑΛΣΛΟ, ςτο οποίο δφναται να ανζλκει θ ςυνολικι αξία όλων των ΕΚΤΕΛΕΣΤΛΚΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ,. Το ποςό αυτό ανζρχεται ςτο ποςό των…………………….. 

ΣΥΜΒΑΤΛΚΟ ΤΛΜΘΜΑ: Το τίμθμα τθσ ΕΚΤΕΛΕΣΤΛΚΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ. 

ΣΥΜΦΩΝΛΑ - ΡΛΑΛΣΛΟ: Θ παροφςα ςυμφωνία που υπογράφεται για το ςφνολο του ΕΓΟΥ μεταξφ των 
ςυμβαλλομζνων μερϊν, τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και κάκε ΜΕΛΟΥΣ. Ρεριλαμβάνει τουσ όρουσ που κα 
διζπουν τισ ΕΚΤΕΛΕΣΤΛΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΛΣ που πρόκειται να ςυναφκοφν κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ 
παροφςασ ςυμφωνίασ.  

ΡΟΣΩΛΝΘ ΡΑΑΛΑΒΘ: Ρροςωρινι παραλαβι των εκάςτοτε παραδοτζων τθσ κάκε ΕΚΤΕΛΕΣΤΛΚΘΣ 
ΣΥΜΒΑΣΘΣ. 

ΟΛΣΤΛΚΘ ΡΑΑΛΑΒΘ: Ολοκλιρωςθ όλων των υποχρεϊςεων του ΑΝΤΛΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ που απορρζουν 
από τθν κάκε ΕΚΤΕΛΕΣΤΛΚΘ ΣΥΜΒΑΣΘ. 

ΥΡΟΕΓΟ: Το ςφνολο των υπό ανάκεςθ υπθρεςιϊν που ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ κα παράςχει, όπωσ αυτζσ κα 
περιγράφονται ςτθν εκάςτοτε ΕΚΤΕΛΕΣΤΛΚΘ ΣΥΜΒΑΣΘ. 

 

ΑΘΟ 2. ΥΡΟΩΕΫΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΝΑΪΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ / ΑΝΫΤΕΑ ΒΙΑ 

Θ ανταπόκριςθ του αναδόχου ςτθν πρόςκλθςθ, θ υποβολι των αναφερόμενων ςε αυτι δικαιολογθτικϊν, 
θ προςζλευςι του για τθν υπογραφι τθσ ΕΚΤΕΛΕΣΤΛΚΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ, όταν κλθκεί προσ τοφτο από τθν 
ΑΝΑΚΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ, και θ υποβολι των ςχετικϊν εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ, είναι υποχρεωτικι για τον 
ΑΝΑΔΟΧΟ, διαφορετικά κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν παροφςα ΣΥΜΦΩΝΛΑ – ΡΛΑΛΣΛΟ και καταπίπτει ςε 
βάροσ του θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ τθσ παροφςασ. 

 

AΘΟ 3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΨΫΝΙΑΣ ΡΛΑΙΣΙΟ 

1. Θ ςυνολικι αξία τθσ Συμφωνίασ Ρλαίςιο ανζρχεται ςε ποςό (ολογράφωσ) (αρικμθτικϊσ) ευρϊ,  
ςυμπεριλαμβανομζνων των προβλεπόμενων κρατιςεων.   

2. Αντικείμενο των ΕΚΤΕΛΕΣΤΛΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ που κα ανατεκοφν μζςω τθσ παροφςασ ΣΥΜΦΩΝΛΑΣ 
- ΡΛΑΛΣΛΟ αποτελεί θ παροχι υπθρεςιϊν κατάρτιςθσ ωσ ακολοφκωσ: 

Συμπλθρϊνεται το αντικείμενο του ζργου και τα κατά περίπτωςθ παραδοτζα 
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*…………………..+ 

3. Με τθν παροφςα, κακορίηονται οι όροι που κα διζπουν τισ ΕΚΤΕΛΕΣΤΛΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΛΣ που κα 
ανατεκοφν κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ, κατόπιν ςχετικισ Ρρόςκλθςθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ςτoν 
ΑΝΤΛΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ, όπωσ ορίηεται ρθτά και ςτθ ΔΛΑΚΘΥΞΘ 

4. Με τθν παροφςα, θ ΑΝΑΚΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ δεν δεςμεφεται για τθν ανάκεςθ ςυγκεκριμζνου αρικμοφ 
ΕΚΤΕΛΕΣΤΛΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ οφτε για το φψοσ τθσ ςυνολικισ τουσ αξίασ. 

5. Θ διαδικαςία ανάκεςθσ κάκε ΕΚΤΕΛΕΣΤΛΚΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ είναι θ εξισ: 

Κάκε φορά που θ Ανακζτουςα Αρχι αποφαςίηει, ςτθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ Συμφωνίασ Ρλαιςίου, τθν 
υλοποίθςθ μζρουσ, κα καλεί το ΜΕΛΟΣ να ςυμμετάςχει ςε νζο διαγωνιςμό για τθν ανάκεςθ τθσ εκάςτοτε 
ΕΚΤΕΛΕΣΤΛΚΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ με ςχετικι Ρρόςκλθςθ. Στθν Ρρόςκλθςθ κα αποτυπϊνονται κατ’ ελάχιςτο: 

● το ακριβζσ περιεχόμενο των παρεχόμενων υπθρεςιϊν του υποζργου, ιτοι οι ςυγκεκριμζνεσ 
υπθρεςίεσ που ηθτοφνται εκ των όςων περιγράφονται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ I τθσ διακιρυξθσ. 

● το χρονοδιάγραμμα, ςτο οποίο κα ςυμπεριλαμβάνονται οι χρόνοι υλοποίθςθσ των επί μζρουσ 
φάςεων, 

● τα ςυγκεκριμζνα προςόντα τθσ ομάδασ ζργου, οι κατθγορίεσ ςτισ οποίεσ ανικουν και οι 
ηθτοφμενοι α/μ ανά κατθγορία, 

● ο διακζςιμοσ προχπολογιςμόσ, με βάςθ τισ προςφερόμενεσ τιμζσ μονάδασ των κατά περίπτωςθ 
ηθτοφμενων υπθρεςιϊν ανά κατθγορία (ςφμφωνα με τισ τιμζσ ανά κατθγορία που δόκθκαν ςτθ διακιρυξθ 
του ζργου), 

● ο τόποσ παροχισ των ςυγκεκριμζνων ηθτοφμενων υπθρεςιϊν.  

Θ Ανακζτουςα Αρχι διαμορφϊνει τισ εκτελεςτικζσ ςυμβάςεισ με βάςθ τισ ανάγκεσ τθσ, οι οποίεσ μπορεί 
να αφοροφν κάποιο Τμιμα του αντικειμζνου του Ζργου ι/και ςυνδυαςμό Τμθμάτων, με ελεφκερο τρόπο 
χωρίσ να δεςμεφεται από ςυγκεκριμζνεσ κατανομζσ των υπθρεςιϊν αυτϊν. 

Μετά τθν πρόςκλθςθ ςε διαγωνιςμό για τθν ανάκεςθ ςφμβαςθσ, ο ςυμβαλλόμενοσ ςτθ ςυμφωνία-
πλαίςιο οικονομικόσ φορζασ που αξιολογικθκε με τθν πλζον ςυμφζρουςα προςφορά αποκλειςτικά και 
μόνο βάςει ποιοτικϊν κριτθρίων (ςτακερι τιμι), Ν. 4412/2016, Άρκρο 86, Ραράγραφοσ 7 , ειδοποιείται 
από τθν Ανακζτουςα Αρχι  να υποβάλει ενθμερωμζνα τα ςχετικά δικαιολογθτικά ςφμφωνα με τα άρκρα 
79 και 80, και κατά περίπτωςθ του άρκρου 82 του Ν.4412/16.   

5.1 Το ΜΕΛΟΣ ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 79 του Ν.4412/16 δεν υποχρεοφται να υποβάλει 
δικαιολογθτικά, όταν θ ΑΝΑΚΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ που ζχει ανακζςει τθ ςφμβαςθ ι ςυνάψει τθ ΣΥΜΦΩΝΛΑ - 
ΡΛΑΛΣΛΟ, διακζτει ιδθ τα δικαιολογθτικά αυτά. 

6. Κατακφρωςθ – ςφναψθ εκτελεςτικισ ςφμβαςθσ 

6.1 Εφόςον τα δικαιολογθτικά τθσ παραγράφου 5.1 τθσ διακιρυξθσ κρικοφν επαρκι, θ Ανακζτουςα 
Αρχι κοινοποιεί αμζςωσ τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ 
διαδικαςίασ ελζγχου, ςε όλουσ τουσ ςυμβαλλόμενουσ ςτθ ςυμφωνία – πλαίςιο του Τμιματοσ που αφορά 
θ εκτελεςτικι ςφμβαςθ εκτόσ από τον ανάδοχο που καλείται να ςυνάψει τθν εκτελεςτικι ςφμβαςθ, 
θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ. Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ δεν παράγει τα ζννομα αποτελζςματά τθσ 
εφόςον δεν κοινοποιθκεί ςε όλουσ τουσ ανωτζρω. 
 

6.2 Τα ζννομα αποτελζςματα τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ εκτελεςτικισ 
ςυμφωνίασ επζρχονται εφόςον ςυντρζξουν ςωρευτικά τα ακόλουκα: 

α) ολοκλιρωςθ του προςυμβατικοφ ελζγχου από το Ελεγκτικό Συνζδριο, εφόςον προβλζπεται, ςφμφωνα 
με το ν. 4700/2020 και τθν παρ. 9, άρκρου 39 του ν. 4412/2016. 

β) κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ ςτον ανάδοχο που καλείται να ςυνάψει τθν εκτελεςτικι 
ςφμβαςθ, εφόςον ο τελευταίοσ υποβάλει, ζπειτα από ςχετικι πρόςκλθςθ, υπεφκυνθ διλωςθ, που 
υπογράφεται κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 79Α του ν. 4412/2016, ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι, δεν 
ζχουν επζλκει ςτο πρόςωπό του/τουσ οψιγενείσ μεταβολζσ κατά τθν ζννοια του άρκρου 104 του ν. 
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4412/2016 που τυγχάνει αναλογικισ εφαρμογισ. Θ υπεφκυνθ διλωςθ ελζγχεται από τθν αρμόδια 
Επιτροπι Διενζργειασ / Επιτροπι Αξιολόγθςθσ, θ οποία ςυντάςςει πρακτικό που ςυνοδεφει τθ ςφμβαςθ.  

6.3 Θ ΑΝΑΚΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ προςκαλεί τον ΑΝΑΔΟΧΟ να προςζλκει για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ςε 
κακοριςμζνθ θμερομθνία και ϊρα. Από τθν ωσ άνω ανακοίνωςθ, θ ΕΚΤΕΛΕΣΤΛΚΘ ΣΥΜΒΑΣΘ κεωρείται 
ςυναφκείςα, εκτόσ εάν αναφζρεται άλλθ θμερομθνία ςτθν ΕΚΤΕΛΕΣΤΛΚΘ ΣΥΜΒΑΣΘΣ, το δε ζγγραφο τθσ 
ςφμβαςθσ ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα. 
 

Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα 
προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και θ κατακφρωςθ, με τθν ίδια διαδικαςία, γίνεται ςτον επόμενο κατά 
ςειρά rotation ανάδοχο τθσ ςυμφωνίασ-πλαίςιο για το αντίςτοιχο τμιμα, εφόςον υπάρχει. 

6.4 Για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ ΕΚΤΕΛΕΣΤΛΚΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ παρζχει πριν ι κατά 
τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, το φψοσ τθσ κακορίηεται ςε ποςοςτό 4% τθσ αξίασ 
τθσ εκτελεςτικισ ςφμβαςθσ. 

7. Θ ΣΥΜΦΩΝΛΑ-ΡΛΑΛΣΛΟ, οι ΕΚΤΕΛΕΣΤΛΚΕΣ αυτισ ΣΥΜΒΑΣΕΛΣ όταν υπερβαίνουν το ςχετικό όριο, και 
οποιεςδιποτε τροποποιιςεισ αυτϊν αποςτζλλονται για προςυμβατικό ζλεγχο ςτο Ελεγκτικό Συνζδριο 
ςφμφωνα με τθν παρ. 9 του άρκρου 39 του Ν. 4412/16 και με το με τον Ν.4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο 
κείμενο Δικονομίασ για το Ελεγκτικό Συνζδριο, ολοκλθρωμζνο νομοκετικό πλαίςιο για τον προςυμβατικό 
ζλεγχο, τροποποιιςεισ ςτον Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνζδριο, διατάξεισ για τθν αποτελεςματικι 
απονομι τθσ δικαιοςφνθσ και άλλεσ διατάξεισ», 

8. Το κείμενο των επί μζρουσ ΕΚΤΕΛΕΣΤΛΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ςχζδιο) επιςυνάπτεται ςτθν 
προαναφερόμενθ διακιρυξθ ωσ Ραράρτθμα «VIΛ». 

 

ΑΘΟ 4. ΔΙΑΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΨΫΝΙΑΣ ΡΛΑΙΣΙΟ – ΩΟΝΟΣ ΡΑΑΔΟΣΗΣ 

1. Θ ςυνολικι διάρκεια ιςχφοσ τθσ ΣΥΜΦΩΝΛΑΣ ΡΛΑΛΣΛΟ ορίηεται ………………………… από τθν 
υπογραφι τθσ, κατά τουσ όρουσ του άρκρου 1.3.4 τθσ διακιρυξθσ. 

2. Ωσ θμερομθνία ζναρξθσ υλοποίθςθσ κάκε επιμζρουσ ΕΚΤΕΛΕΣΤΛΚΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ ορίηεται θ 
θμερομθνία υπογραφισ τθσ αντίςτοιχθσ ΕΚΤΕΛΕΣΤΛΚΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ.  

3. Οι ΕΚΤΕΛΕΣΤΛΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΛΣ μποροφν να ςυνάπτονται ζωσ και τθ ςυμπλιρωςθ του χρόνου 
διάρκειασ τθσ ΣΥΜΦΩΝΛΑΣ - ΡΛΑΛΣΛΟ, ωςτόςο θ διάρκειά τουσ μπορεί να υπερβαίνει το χρόνο ιςχφοσ τθσ 
ΣΥΜΦΩΝΛΑΣ – ΡΛΑΣΛΟ. 

4. Θ διάρκεια ιςχφοσ τθσ ΣΥΜΦΩΝΛΑΣ - ΡΛΑΛΣΛΟ παρατείνεται αυτοδικαίωσ μζχρι τθν ολοκλιρωςθ 
ι/και λφςθ ι/και λιξθ των ΕΚΤΕΛΕΣΤΛΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ που βρίςκονται ςε ιςχφ. 

 

ΑΘΟ 5. ΟΓΑΝΫΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΓΟΥ 

1. Θ παρακολοφκθςθ εκτζλεςθσ τθσ ΣΥΜΦΩΝΛΑΣ- ΡΛΑΛΣΛΟ και τθσ κάκε ΕΚΤΕΛΕΣΤΛΚΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ κα 
διενεργθκεί από ΕΡΡ που ςυγκροτείται με απόφαςθ τθσ ΑΝΑΚΕΤΟΥΣΑΣ ΑΧΘΣ θ οποία και κα ειςθγείται 
ςτο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ηθτιματα που αφοροφν ςτθν προςικουςα εκτζλεςθ όλων 
των όρων τθσ ςφμβαςθσ και ςτθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του ΑΝΑΔΟΧΟΥ. Το αρμόδιο όργανο 
μπορεί, με απόφαςι του να ορίηει για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ ωσ επόπτθ με κακικοντα 
ειςθγθτι υπάλλθλο. Εφόςον οριςτεί, ο Επόπτθσ ενθμερϊνει τθν επιτροπι παρακολοφκθςθσ και γενικϊσ 
ενεργεί ςφμφωνα με τισ κακοριηόμενεσ διαδικαςίεσ αυτισ. 

 

ΑΘΟ 6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΡΑΑΛΑΒΗΣ ΡΑΑΔΟΤΕΫΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΫΝ ΣΥΜΒΑΣΕΫΝ 

1. Θ παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν γίνεται από τθν ΕΡΡ θ οποία ςυγκροτείται ςφμφωνα με 
τθν παρ. 11 εδ. δϋ του άρκρου 221 του Ν. 4412/2016 κατ’ εφαρμογι του άρκρου 219 του ωσ άνω νόμου. 
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2. Θ ΕΡΡ, μετά τουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ ςυντάςςει πρωτόκολλα κατ’ εφαρμογι του άρκρου 
219 του ν. 4412/2016. Τα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τθν Επιτροπι κοινοποιοφνται υποχρεωτικά 
και ςτον ΑΝΑΔΟΧΟ. 

3. Αν θ ΕΡΡ κρίνει ότι οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ δεν ανταποκρίνονται πλιρωσ ςτουσ όρουσ τθσ 
ΕΚΤΕΛΕΣΤΛΚΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ, ςυντάςςεται πρωτόκολλο προςωρινισ παραλαβισ, που αναφζρει τισ 
παρεκκλίςεισ που διαπιςτϊκθκαν από τουσ όρουσ τθσ ανωτζρω ςφμβαςθσ και γνωμοδοτεί αν οι 
αναφερόμενεσ παρεκκλίςεισ επθρεάηουν τθν καταλλθλόλθτα (ποςότθτα και ποιότθτα) των παρεχόμενων 
υπθρεςιϊν και ςυνεπϊσ αν μποροφν οι τελευταίεσ να καλφψουν τισ ςχετικζσ ανάγκεσ. Στθν περίπτωςθ που 
διαπιςτωκεί ότι δεν επθρεάηεται θ καταλλθλόλθτα, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμόδιου 
αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκρικεί θ παραλαβι των εν λόγω παρεχόμενων υπθρεςιϊν, με 
ζκπτωςθ ι μθ, επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, θ οποία εφόςον επιβλθκεί κα πρζπει να είναι ανάλογθ προσ τισ 
διαπιςτωκείςεσ παρεκκλίςεισ. 

4. Μετά τθν ζκδοςθ τθσ ωσ άνω απόφαςθσ, θ ΕΡΡ υποχρεοφται να προβεί ςτθν οριςτικι παραλαβι 
των παρεχόμενων υπθρεςιϊν τθσ ςφμβαςθσ και να ςυντάξει ςχετικό πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ, 
ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν απόφαςθ. Το πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ εγκρίνεται από το 
αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφαςι του, θ οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και ςτον ΑΝΑΔΟΧΟ. 

5. Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρου ι μζρουσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι /και 
παραδοτζων, με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, με απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, 
φςτερα από γνωμοδότθςθ τθσ ΕΡΡ, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάςταςθ των υπθρεςιϊν ι/και 
παραδοτζων αυτϊν με άλλα, που να είναι, ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι 
προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. Κατά τα λοιπά εφαρμόηονται οι διατάξεισ του άρκρου 
220 του ν. 4412/2016. 

 

ΑΘΟ 7. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ 

1. Το ςυνολικό τίμθμα τθσ παροφςασ Συμφωνίασ - Ρλαίςιο κα προκφψει απολογιςτικά ανάλογα με το 
μζροσ του Ζργου που κα υλοποιθκεί, ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ Συμφωνίασ - Ρλαίςιο και των 
Εκτελεςτικϊν Συμβάςεων οι οποίεσ κα υπογραφοφν. Σε καμία περίπτωςθ θ ςυνολικι δαπάνθ (το 
άκροιςμα των επιμζρουσ τιμθμάτων των Εκτελεςτικϊν Συμβάςεων) δεν δφναται να υπερβεί τον 
ΡΟΫΡΟΛΟΓΛΣΜΟ του ζργου, όπωσ ορίηεται ανωτζρω ςτουσ Οριςμοφσ. 

2. Θ ΑΝΑΚΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ κα ορίηει κάκε φορά ςτθν εκάςτοτε Ανάκεςθ εκτελεςτικισ τθν εκτιμϊμενθ 
αξία του ΥΡΟΕΓΟΥ με βάςθ τθ διάρκεια εκτζλεςισ του, τισ ανάγκεσ τθσ, οι οποίεσ μπορεί να αφοροφν 
υπθρεςίεσ κάποιου Τμιματοσ ι/και ςυνδυαςμό αυτϊν.  

3. Για όλο το χρονικό διάςτθμα ιςχφοσ τθσ ΣΥΜΦΩΝΛΑΣ-ΡΛΑΛΣΛΟ, το κόςτοσ ανκρωποϊρασ (ΑΩ) ανά 
μορφι εκπαίδευςθσ (ςφγχρονθ, αςφγχρονθ, πρακτικι άςκθςθ) δεν μπορεί να υπερβαίνει το αντίςτοιχο 
κόςτοσ που αποτυπϊνεται  ςτθ διακιρυξθ. 

4. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αναλαμβάνει τθν εκτζλεςθ των ΕΚΤΕΛΕΣΤΛΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ κεωρϊντασ το 
ςυμβατικό αντάλλαγμα επαρκζσ, νόμιμο και εφλογο για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ εκάςτοτε 
ΕΚΤΕΛΕΣΤΛΚΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ. Στο ΣΥΜΒΑΤΛΚΟ ΤΛΜΘΜΑ κα περιλαμβάνονται όλεσ οι ενδεχόμενεσ αμοιβζσ 
τρίτων και οι δαπάνεσ του ΑΝΑΔΟΧΟΥ για τθν εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν, χωρίσ καμία περαιτζρω 
επιβάρυνςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

5. Θ χρθματοδότθςθ τθσ ΣΥΜΦΩΝΛΑΣ-ΡΛΑΛΣΛΟ κα καλυφκεί με πόρουσ από 
……………………………………………….. 

ΑΘΟ 8. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ - ΤΟΡΟΣ ΡΛΗΫΜΗΣ  

1. Θ πλθρωμι του ΑΝΑΔΟΧΟΥ κα πραγματοποιθκεί με ζναν από τουσ πιο κάτω τρόπουσ που κα 
προςδιορίηεται με ςυμφωνία μεταξφ του ΑΝΑΔΟΧΟΥ και τθσ ΑΝΑΚΕΤΟΥΣΑΣ ΑΧΘΣ ςε κάκε ΕΚΤΕΛΕΣΤΛΚΘ 
ΣΥΜΒΑΣΘ (με βάςθ τθν επιλογι του Αναδόχου): 
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1οσ τρόποσ: Με τθν εξόφλθςθ του εκατό τοισ εκατό (100%) τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι 
παραλαβι τθσ υπθρεςίασ, με ι χωρίσ χοριγθςθ προκαταβολισ (ομοίωσ κατ’ επιλογιν του ΑΝΑΔΟΧΟΥ τθσ  
ςφμβαςθσ) που δεν κα υπερβαίνει το 30% τθσ αξίασ τθσ  ςφμβαςθσ.  

2οσ τρόποσ: Καταβολι τριμθνιαίων δόςεων (με ι χωρίσ προκαταβολι, που δεν κα υπερβαίνει το 30% τθσ 
αξίασ). Το φψοσ κάκε δόςθσ κα υπολογίηεται με βάςθ τα παραδοτζα που ολοκλθρϊνονται και 
παραλαμβάνονται από τθν ΑΝΑΚΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ εντόσ του ςυγκεκριμζνου τριμινου) και τθσ αμοιβισ που 
αντιςτοιχεί ςτα παραδοτζα αυτά. 

Σε περίπτωςθ χοριγθςθσ προκαταβολισ αυτι κα είναι ζντοκθ. Κατά τθν εξόφλθςθ κα παρακρατείται 
τόκοσ επί τθσ ειςπραχκείςασ προκαταβολισ και για το χρονικό διάςτθμα υπολογιηόμενου από τθν 
θμερομθνία λιψεωσ μζχρι τθν θμερομθνία οριςτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ. Για τον υπολογιςμό του 
τόκου κα λαμβάνεται υπόψθ το φψοσ του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δθμοςίου 12μθνθσ 
διάρκειασ που κα ιςχφει κατά τθν θμερομθνία λιψθσ τθσ προκαταβολισ προςαυξθμζνο κατά 0,25 
ποςοςτιαίεσ μονάδεσ το οποίο κα παραμζνει ςτακερό μζχρι τθν εξάντλθςθ του ποςοφ τθσ χορθγθκείςασ 
προκαταβολισ. 

2. Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νόμιμων παραςτατικϊν 
και δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, 
δθλαδι: 

α. Ρρωτόκολλο τμθματικισ ι/και Οριςτικισ Ραραλαβισ τθσ υπθρεςίασ που παραςχζκθκε ςτο πλαίςιο τθσ 
εκτελεςτικισ ςφμβαςθσ που αφορά θ πλθρωμι από τθν αρμόδια Επιτροπι Ραραλαβισ, εγκεκριμζνο 
ςφμφωνα με το άρκρο 219 του Ν.4412/2016. 

β. Τιμολόγιο του Αναδόχου. 

γ. Ριςτοποιθτικά φορολογικισ ενθμερότθτασ και αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ ςφμφωνα με τισ κείμενεσ 
διατάξεισ. 

δ. Βεβαίωςθ του αρικμοφ ΛΒΑΝ του τραπεηικοφ λογαριαςμοφ του Αναδόχου. 

Ρζραν των ανωτζρω δικαιολογθτικϊν οι αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι 
μποροφν να ηθτιςουν και οποιοδιποτε άλλο δικαιολογθτικό, εφόςον προβλζπεται ςτθν κείμενθ 
νομοκεςία. 

3. Θ εξόφλθςθ ςτο 100% κα γίνεται υπό τον όρο ότι δεν ςυντρζχει περίπτωςθ παραλαβισ των 
υπθρεςιϊν με ζκπτωςθ ι περίπτωςθ επιβολισ ποινικϊν ρθτρϊν εισ βάροσ του Αναδόχου. Θ πλθρωμι των 
υπθρεςιϊν υπόκειται ςτισ διατάξεισ του Ν.4152/2013 «Ρροςαρμογι τθσ ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτθν 
οδθγία 2011/7 τθσ 16θσ Φεβρουαρίου 2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμισ ςτισ 
εμπορικζσ ςυναλλαγζσ» και ςε περίπτωςθ κακυςτζρθςθσ πλθρωμισ πζραν των τριάντα (30) θμερϊν, θ 
Υπθρεςία κακίςταται υπεριμερθ. 

4. Δεν προςμετράται ο χρόνοσ κακυςτζρθςθσ τθσ πλθρωμισ που οφείλεται ςε υπαιτιότθτα του 
Αναδόχου (μθ ζγκαιρθ υποβολι των αναγκαίων δικαιολογθτικϊν πλθρωμισ κ.λ.π.). 

5. Ο Ανάδοχοσ δικαιοφται, κατά τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ που ορίηεται παραπάνω, νόμιμο τόκο 
υπερθμερίασ, χωρίσ να απαιτείται όχλθςθ, εφόςον ζχει εκπλθρϊςει τισ ςυμβατικζσ και νομικζσ του 
υποχρεϊςεισ και δεν ζχει λάβει το οφειλόμενο ποςό εμπρόκεςμα, εκτόσ εάν ο οφειλζτθσ δεν ευκφνεται 
για τθν κακυςτζρθςθ. (Ν. 4152/2013 ΦΕΚ Α /107). 

6. Τον ΑΝΑΔΟΧΟ βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με 
τθν κείμενθ νομοκεςία, τθν παροχι τθσ υπθρεςίασ ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Λδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ: 
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Κράτθςθ υπζρ ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ 0,02% 

Χαρτόςθμο επί τθσ κράτθςθσ υπζρ ΟΡΣ 
ΕΣΘΔΘΣ 

3% 

ΟΓΑ επί του ωσ άνω Χαρτοςιμου  20% 

Κράτθςθ υπζρ ΕΑΔΘΣΥ 0,1% 

Χαρτόςθμο επί τθσ κράτθςθσ υπζρ 
ΕΑΔΘΣΥ  

3% 

ΟΓΑ επί του ωσ άνω Χαρτοςιμου  20% 

 

Κάκε άλλθ νόμιμθ κράτθςθ που τυχόν κεςμοκετθκεί κατά τθ διάρκεια τθσ/των 
υπογραφείςασ/υπογραφειςϊν εκτελεςτικισ/ϊν ςφμβαςθσ/ςυμβάςεων με τον/τουσ αναδόχουσ. 

7. Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία, άρκρο 64 του ν. 
4172/2013 (Αϋ 167), παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ ςε ποςοςτό 8% επί τθσ κακαρισ ςυμβατικισ αξίασ 
των παραλθφκζντων υπθρεςιϊν (τθσ ςυμβατικισ αξίασ που απομζνει μετά τθν αφαίρεςθ των ανωτζρω 
κρατιςεων). 

 

ΑΘΟ 9. ΤΟΡΟΡΟΙΗΣΕΙΣ - ΡΟΣΘΗΚΕΣ 

1. Οι όροι τθσ παροφςασ ΣΥΜΦΩΝΛΑΣ – ΡΛΑΛΣΛΟ τροποποιοφνται κατά τθ διάρκειά τθσ χωρίσ να 
απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςυμφωνίασ – πλαίςιο, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ 
προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν.4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότθςθσ του αρμοδίου οργάνου, 
εφόςον θ ΑΝΑΚΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ κρίνει αυτό απαραίτθτο και όλα τα ΜΕΛΘ ςυμφωνιςουν εγγράφωσ προσ 
τοφτο. 

2. Οι όροι τθσ εκάςτοτε ΕΚΤΕΛΕΣΤΛΚΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ τροποποιοφνται κατά τθ διάρκειά τθσ χωρίσ να 
απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςυμφωνίασ - πλαίςιο, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ 
προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν.4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότθςθσ του αρμοδίου οργάνου, 
εφόςον θ ΑΝΑΚΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ κρίνει αυτό απαραίτθτο και τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ ςυμφωνιςουν 
εγγράφωσ προσ τοφτο. 

 

ΑΘΟ 10. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΥΜΨΫΝΙΑΣ ΡΛΑΙΣΙΟ 

1. Ωσ εγγφθςθ για τθν τιρθςθ των όρων τθσ παροφςασ Συμφωνίασ-Ρλαίςιο, το ΜΕΛΟΣ κατζκεςε 
ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, με τθν υπογραφι τθσ, τθν υπ’ αρικμ.  ΕΓΓΥΘΤΛΚΘ ΕΡΛΣΤΟΛΘ Καλισ Εκτζλεςθσ τθσ 
Συμφωνίασ - Ρλαίςιο, ποςοφ …. ευρϊ (€….), το οποίο αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 0,5% επί τθσ ςυνολικισ αξίασ 
τθσ Συμφωνίασ - Ρλαίςιο και παρατείνεται ανάλογα ςε περίπτωςθ παράταςθσ τθσ ΣΥΜΦΩΝΛΑΣ- ΡΛΑΛΣΛΟ.  

2. Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τθσ μετά από τθ λιξθ τθσ ιςχφοσ τθσ 
ΣΥΜΦΩΝΛΑΣ – ΡΛΑΛΣΛΟ  ι παρατάςεϊν τθσ. 

3. Θ ΑΝΑΚΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ ουδεμία ευκφνθ φζρει ςε περίπτωςθ μθ ζγκαιρθσ επιςτροφισ τθσ 
εγγυθτικισ επιςτολισ, λόγω κακυςτζρθςθσ τθσ οριςτικισ παραλαβισ ι τθσ μθ ζγκαιρθσ αναηιτθςθσ αυτισ 
από το ΜΕΛΟΣ.  

 

 

ΑΘΟ 11. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1. Για κάκε ΕΚΤΕΛΕΣΤΛΚΘ ΣΥΜΒΑΣΘ, το ΜΕΛΟΣ είναι υποχρεωμζνο να κατακζςει Εγγυθτικι Επιςτολι 
Καλισ Εκτζλεςθσ των όρων τθσ ΕΚΤΕΛΕΣΤΛΚΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ, το φψοσ τθσ οποίασ αντιςτοιχεί  ςε ποςοςτό 4% 
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του αντίςτοιχου ΣΥΜΒΑΤΛΚΟΥ ΤΛΜΘΜΑΤΟΣ, για τθν καλι και εμπρόκεςμθ εκτζλεςθ των όρων τθσ 
ΕΚΤΕΛΕΣΤΛΚΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ με χρόνο ιςχφοσ μεγαλφτερο κατά δφο (2) μινεσ από το ςυνολικό ςυμβατικό 
χρόνο ολοκλιρωςθσ τθσ ΕΚΤΕΛΕΣΤΛΚΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ και παρατείνεται ανάλογα ςε περίπτωςθ παράταςθσ 
του χρόνου τθσ ΕΚΤΕΛΕΣΤΛΚΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ. 

2. Θ Εγγφθςθ Καλισ Εκτζλεςθσ των όρων τθσ ΕΚΤΕΛΕΣΤΛΚΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ αποδεςμεφεται ςτο ςφνολό 
τθσ μετά τθν οριςτικι  ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι των υπθρεςιϊν. 

3. Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ των υπθρεςιϊν τθσ 
ΕΚΤΕΛΕΣΤΛΚΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι 
των ωσ άνω εγγυιςεων ι θ ςταδιακι αποδζςμευςθ γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων τθσ 
ΕΡΡ και του εκπροκζςμου. 

 

ΑΘΟ 12. ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΓΟΥ 

12Α. ΥΡΟΩΕΫΣΕΙΣ ΤΫΝ ΜΕΛΫΝ – ΑΝΑΔΟΩΫΝ 

1. Θ υλοποίθςθ τθσ εκάςτοτε ΕΚΤΕΛΕΣΤΛΚΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ κα γίνει από προςωπικό του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, 
κατάλλθλα εκπαιδευμζνο και ζμπειρο. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για τθν ποιότθτα τθσ 
εργαςίασ του προςωπικοφ του. 

2. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ εγγυάται για τθ διάκεςθ του αναφερομζνου ςτθν ΡΟΣΦΟΑ του, επιςτθμονικοφ 
και λοιποφ προςωπικοφ για τθν υλοποίθςθ τθσ εκάςτοτε ΕΚΤΕΛΕΣΤΛΚΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ, κακϊσ επίςθσ και 
ςυνεργατϊν, που κα διακζτουν τθν απαιτοφμενθ εμπειρία, τεχνογνωςία και ικανότθτα, ϊςτε να 
ανταποκρικοφν πλιρωσ ςτισ απαιτιςεισ τθσ ΣΥΜΦΩΝΛΑΣ - ΡΛΑΛΣΛΟ, υπόςχεται δε και βεβαιϊνει ότι κα 
επιδεικνφουν πνεφμα ςυνεργαςίασ κατά τισ επαφζσ τουσ με τισ αρμόδιεσ Υπθρεςίεσ και τα ςτελζχθ τθσ 
ΑΝΑΚΕΤΟΥΣΑΣ ΑΧΘΣ ι των εκάςτοτε υποδεικνυομζνων από αυτι προςϊπων. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, θ 
ΑΝΑΚΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ δφναται να ηθτιςει τθν αντικατάςταςθ μζλουσ του προςωπικοφ του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, 
οπότε ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ οφείλει να προβεί ςε αντικατάςταςθ με άλλο πρόςωπο, ανάλογθσ εμπειρίασ και 
προςόντων. 

3. Το ΜΕΛΟΣ κα είναι πλιρωσ και αποκλειςτικά υπεφκυνο για τθν τιρθςθ τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ 
ωσ προσ το απαςχολοφμενο από αυτόν προςωπικό για τθν εκτζλεςθ των υποχρεϊςεων τθσ ΣΥΜΦΩΝΛΑΣ - 
ΡΛΑΛΣΛΟ και των ΕΚΤΕΛΕΣΤΛΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ. Σε περίπτωςθ οποιαςδιποτε παράβαςθσ ι ηθμίασ που 
προκλθκεί ςτθν ΑΝΑΚΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ ι ςε τρίτουσ από τθν μθ τιρθςθ τθσ νομοκεςίασ αυτισ, υποχρεοφται 
μόνοσ ο ςυγκεκριμζνοσ ΑΝΑΔΟΧΟΣ προσ τθν αποκατάςταςι τθσ. 

4. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεοφται να παρζχει ζγκαιρα ςτθν ΑΝΑΚΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ, ςτον Επόπτθ και ςτθν 
ΕΡΡ όλεσ τισ πλθροφορίεσ που κα του ηθτθκοφν, ςχετικά με τθν εξζλιξθ και τθν πορεία τθσ εκάςτοτε 
ΕΚΤΕΛΕΣΤΛΚΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ. 

5. Θ ΕΡΡ ζχει το δικαίωμα, ςε περίπτωςθ που κρίνει ότι κάποιο τμιμα του ΕΓΟΥ δεν εκτελείται 
ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ ΣΥΜΦΩΝΛΑΣ - ΡΛΑΛΣΛΟ και τθσ ςχετικισ ΕΚΤΕΛΕΣΤΛΚΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ, να 
εκφράςει γραπτϊσ και αιτιολογθμζνα τισ απόψεισ τθσ ςχετικά. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ 
απόψεισ τθσ ΕΡΡ, κα καταβάλλει κάκε προςπάκεια, ϊςτε να εξαςφαλιςκεί θ ζγκαιρθ και ορκι εκτζλεςι 
του. 

6. Θ παροχι των υπθρεςιϊν κα γίνεται ςτουσ χϊρουσ που κα υποδεικνφει θ ςχετικι Ρρόςκλθςθ. 

7. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεοφται να εξαςφαλίςει τισ τυχόν απαιτοφμενεσ αδειοδοτιςεισ ςτα πλαίςια 
υλοποίθςθσ του ΕΓΟΥ. 

8. Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του 
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ 
Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δίκαιο, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του 
Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. 
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9. Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ΑΝΑΔΟΧΟ και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και 
βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ (ΕΡΡ, επόπτθσ κτλ.) και τισ 
αρμόδιεσ Δθμόςιεσ Αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ 
τουσ. 

10. Οι ΑΝΑΔΟΧΟΛ ςτισ ΕΚΤΕΛΕΣΤΛΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΛΣ υποχρεοφνται να λαμβάνουν όλα τα μζτρα 
πλθροφόρθςθσ που προβλζπονται από τον φορζα χρθματοδότθςθσ. 

 

12Β. ΥΡΟΩΕΫΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΩΗΣ 

1. Θ ΑΝΑΚΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ δεςμεφεται να διευκολφνει, τθν επικοινωνία και επαφι του 
ΑΝΤΛΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ με οποιαδιποτε υπθρεςία τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, του Δθμοςίου ι με 
οποιοδιποτε άλλο φορζα φυςικό ι νομικό πρόςωπο, εφόςον κάτι τζτοιο κρίνεται ςκόπιμο για τθ 
ςυλλογι ςτοιχείων, πλθροφοριϊν που απαιτοφνται για τθ παροχι των υπθρεςιϊν. Επίςθσ, 
υποχρεοφται να παρζχει ςτον ΑΝΤΛΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ όλα τα ςτοιχεία και τισ πλθροφορίεσ που 
ςυνδζονται με τθν απρόςκοπτθ εκτζλεςθ του ΕΓΟΥ και να του κοινοποιεί ζγγραφα που κατά τθν 
κρίςθ τθσ, είναι απαραίτθτα για τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεϊν του. 

2. Θ ΑΝΑΚΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ δε φζρει καμία ευκφνθ και υποχρζωςθ από τυχόν ατφχθμα ςτο προςωπικό 
(ςυμπεριλαμβανομζνων των υπεργολάβων-ςυνεργατϊν) του ΑΝΑΔΟΧΟΥ ι τρίτων που γίνεται από 
τυχαίο γεγονόσ ι αμζλειά του κατά τθν εκτζλεςθ των εκάςτοτε ΥΡΟΕΓΩΝ, οφτε ζχει υποχρζωςθ 
καταβολισ αποηθμίωςθσ για υπερωριακι απαςχόλθςθ ι οποιαδιποτε άλλθ αμοιβι ςτο 
προςωπικό του ΜΕΛΟΥΣ ι τρίτων. 

 

12Γ. ΓΕΝΙΚΑ 

1. Θ γλϊςςα ςυνεργαςίασ των ςτελεχϊν τθσ ΑΝΑΚΕΤΟΥΣΑΣ ΑΧΘΣ και του ΜΕΛΟΥΣ κα είναι θ 
Ελλθνικι, ςε γραπτό και προφορικό λόγο. 

2. Σε περίπτωςθ που το ΜΕΛΟΣ είναι Ζνωςθ, τα μζλθ που τθν αποτελοφν κα είναι από κοινοφ και εισ 
ολόκλθρο ζκαςτο εξ’ αυτϊν υπεφκυνο ζναντι τθσ ΑΝΑΚΕΤΟΥΣΑΣ ΑΧΘΣ για τθν εκπλιρωςθ όλων 
των υποχρεϊςεϊν τουσ που απορρζουν από τθν ΣΥΜΦΩΝΛΑ – ΡΛΑΛΣΛΟ και τισ ΕΚΤΕΛΕΣΤΛΚΕΣ 
ΣΥΜΒΑΣΕΛΣ (όπου αυτό είναι ΑΝΑΔΟΧΟΣ) ανεξαρτιτωσ του τρόπου πλθρωμισ και του προςϊπου 
(φυςικοφ ι νομικοφ) που προςφζρει τισ υπθρεςίεσ ι ενεργεί γενικότερα για τθν εκπλιρωςθ των 
υποχρεϊςεων τθσ Ζνωςθσ. Τυχόν υφιςτάμενεσ μεταξφ τουσ ςυμφωνίεσ περί κατανομισ των 
ευκυνϊν τουσ ζχουν ιςχφ μόνον ςτισ εςωτερικζσ τουσ ςχζςεισ και ςε καμία περίπτωςθ δεν 
δφνανται να προβλθκοφν ζναντι τθσ ΑΝΑΚΕΤΟΥΣΑΣ ΑΧΘΣ, ωσ λόγοσ απαλλαγισ του ενόσ μζλουσ 
τθσ Ζνωςθσ από τισ ευκφνεσ και τισ υποχρεϊςεισ του άλλου ι των άλλων μελϊν τθσ Ζνωςθσ για 
τθν ολοκλιρωςθ του εκάςτοτε ΥΡΟΕΓΟΥ. 

3. Σε περίπτωςθ που κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ τθσ ΣΥΜΦΩΝΛΑΣ - ΡΛΑΛΣΛΟ και των 
ΕΚΤΕΛΕΣΤΛΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ, οποιοδιποτε από τα μζλθ τθσ Ζνωςθσ, εξαιτίασ ανικανότθτασ για 
οποιονδιποτε λόγο ι λόγω ανωτζρασ βίασ, δεν μπορεί να ανταποκρικεί ςτισ υποχρεϊςεισ του, τα 
υπόλοιπα μζλθ τθσ Ζνωςθσ ςυνεχίηουν να ζχουν τθν ευκφνθ ολοκλιρωςθσ τθσ ΣΥΜΦΩΝΛΑΣ - 
ΡΛΑΛΣΛΟ (και των τυχόν ιςχυουςϊν ΕΚΤΕΛΕΣΤΛΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ) με τουσ ίδιουσ όρουσ. 

 

ΑΘΟ 13. ΥΡΕΓΟΛΑΒΙΕΣ 

1. Κατά τθν υπογραφι τθσ ΣΥΜΦΩΝΛΑΣ ΡΛΑΛΣΛΟ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΛΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ, ο/οι ΑΝΑΔΟΧΟΣ/ΟΛ 
υποχρεοφται/νται να αναφζρει/ουν ςτθν ΑΝΑΚΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ το όνομα, τα ςτοιχεία  επικοινωνίασ και τουσ 
νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, οι οποίοι ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον είναι 
γνωςτά τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι. Επιπλζον, υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν ΑΝΑΚΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ 
κάκε αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν, κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ 
πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο υπεργολάβο, τον οποίο ο/οι ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν 
εν λόγω ςφμβαςθ, προςκομίηοντασ τα ςχετικά ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ. 
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2. Θ ΑΝΑΚΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ υπεργολάβουσ, 
όπωσ αυτοί περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μζςα τθσ παραγράφου 2.2.9.2 
τθσ παροφςασ, κακϊσ και κριτιριο επαγγελματικισ καταλλθλότθτασ.Επιπλζον, προκειμζνου να μθν 
ακετοφνται οι υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016, δφναται να επαλθκεφςει τουσ ωσ 
άνω λόγουσ και για τμιμα ι τμιματα τθσ ςφμβαςθσ που υπολείπονται του ωσ άνω ποςοςτοφ. Πταν από 
τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ απαιτεί ι δφναται να απαιτιςει 
τθν αντικατάςταςι του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα κατ’ αναλογικι εφαρμογι ςτισ παρ. 5 και 6 του 
άρκρου 131 του ν. 4412/2016. 

3. Σε περίπτωςθ αποδεδειγμζνθσ διακοπισ τθσ ςυνεργαςίασ του ΑΝΤΛΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ με 
υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ, θ εκτζλεςθ του ΥΡΟΕΓΟΥ και των πικανϊν ΕΚΤΕΛΕΣΤΛΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ που 
κα του ζχουν ανατεκεί κα ςυνεχίηεται από το ΜΕΛΟΣ ι από νζο ςυνεργάτθ / υπεργολάβο, μετά από 
προθγοφμενθ ςφμφωνθ γνϊμθ του ΑΝΑΚΕΤΟΥΣΑΣ ΑΧΘΣ, με ςκοπό τθν πλιρθ υλοποίθςθ του ΥΡΟΕΓΟΥ. 
Για τθν αντικατάςταςθ του υπεργολάβου και προκειμζνου να δοκεί θ ςφμφωνθ γνϊμθ του ΑΝΑΚΕΤΟΥΣΑΣ 
ΑΧΘΣ, κα πρζπει το ΜΕΛΟΣ να αποδείξει ότι ςτο πρόςωπο του νζου υπεργολάβου ςυντρζχουν όλεσ 
εκείνεσ οι προχποκζςεισ με τισ οποίεσ ο αρχικόσ υπεργολάβοσ κρίκθκε κατάλλθλοσ.  

4. Θ ΑΝΑΚΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ δικαιοφται να ηθτιςει από τον ΑΝΑΔΟΧΟ τθν αντικατάςταςθ υπεργολάβου 
εμπλεκόμενου ςτο ΥΡΟΕΓΟ, που, κατά τθ βάςιμθ και αιτιολογθμζνθ κρίςθ του Ανακζτουςασ Αρχισ, δεν 
ανταποκρίνεται ςτισ απαιτιςεισ του ΥΡΟΕΓΟΥ. Το ΜΕΛΟΣ ςτθν περίπτωςθ αυτι υποχρεοφται να 
ανταποκρικεί ςε χρονικό διάςτθμα που από κοινοφ κα ςυμφωνθκεί ότι απαιτείται για τθν εξεφρεςθ 
αντικαταςτάτθ. 

5. Σε κάκε περίπτωςθ, τθν πλιρθ ευκφνθ για τθν ολοκλιρωςθ του ΥΡΟΕΓΟΥ, φζρει αποκλειςτικά ο 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ. 

 

ΑΘΟ 14. ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΫΝ 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ οφείλει να ςυμμορφωκεί με τισ διατάξεισ του ν. 4624/2019 (ΦΕΚ 137/Α/29.8.2019. «Αρχι 
Ρροςταςίασ Δεδομζνων Ρροςωπικοφ Χαρακτιρα, μζτρα εφαρμογισ του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του 
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 27θσ Απριλίου 2016, για τθν προςταςία των φυςικϊν 
προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και για τθν ελεφκερθ 
κυκλοφορία των δεδομζνων αυτϊν και τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 95/46/ΕΚ (Γενικόσ Κανονιςμόσ για τθν 
Ρροςταςία Δεδομζνων), θ εφαρμογι του οποίου είναι υποχρεωτικι από τισ 25 Μαΐου 2018. 

Ο Ανάδοχοσ ζχει τθν ιδιότθτα του «εκτελοφντοσ τθν επεξεργαςία»  και οφείλει να τθρεί τθν κείμενθ εκνικι 
και ενωςιακι νομοκεςία περί προςταςίασ δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και να ςυμμορφϊνεται 
πλιρωσ με τουσ όρουσ τθσ παρεπόμενθσ ςφμβαςθσ ανάκεςθσ επεξεργαςίασ δεδομζνων προςωπικοφ 
χαρακτιρα που κα υπογραφεί μεταξφ των μερϊν. Θ παράβαςθ οποιουδιποτε όρου τθσ ςφμβαςθσ που κα 
υπογραφεί κατά τα ανωτζρω, κεωρείται παράβαςθ ουςιϊδουσ όρου τθσ παροφςασ και ςυνεπάγεται 
δικαίωμα και λόγο  καταγγελίασ τθσ παροφςασ κυρίασ ςφμβαςθσ. 

 

ΑΘΟ 15. ΡΟΙΝΙΚΕΣ ΗΤΕΣ - ΕΚΡΤΫΣΕΙΣ 

1. Θ παράδοςθ και θ παραλαβι του εκάςτοτε ΥΡΟΕΓΟΥ κα γίνει ςφμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, 
όπωσ αυτό κα αποτυπϊνεται ςτθν αντίςτοιχθ ΕΚΤΕΛΕΣΤΛΚΘ ΣΥΜΒΑΣΘ. Αν οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν από 
υπαιτιότθτα του ΑΝΑΔΟΧΟΥ εκπρόκεςμα αλλά εντόσ του χρόνου παράταςθσ που του χορθγικθκε, είναι 
δυνατόν να επιβάλλονται εισ βάροσ του ποινικζσ ριτρεσ, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ΑΝΑΚΕΤΟΥΣΑΣ 
ΑΧΘΣ.   Οι ποινικζσ ριτρεσ υπολογίηονται ωσ εξισ: α) για κακυςτζρθςθ που περιορίηεται ςε χρονικό 
διάςτθμα που δεν υπερβαίνει το 50% τθσ προβλεπόμενθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ΕΚΤΕΛΕΣΤΛΚΘΣ 
ΣΥΜΒΑΣΘΣ ι, ςτθν περίπτωςθ τμθματικϊν παραδόςεων, τθσ αντίςτοιχθσ τμθματικισ παράδοςθσ 
επιβάλλεται ποινικι ριτρα 2,5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν 
εκπρόκεςμα, β) για κακυςτζρθςθ που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινικι ριτρα 5% επί τθσ 
ςυμβατικισ αξίασ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα, γ) οι ποινικζσ ριτρεσ για υπζρβαςθ 
των τμθματικϊν παραδόςεων είναι ανεξάρτθτεσ από τισ επιβαλλόμενεσ για υπζρβαςθ τθσ ςυνολικισ 
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διάρκειασ τθσ ΕΚΤΕΛΕΣΤΛΚΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ και δφνανται να ανακαλοφνται με αιτιολογθμζνθ   απόφαςθ τθσ 
ΑΝΑΚΕΤΟΥΣΑΣ ΑΧΘΣ, αν οι υπθρεςίεσ που αφοροφν ςτισ ωσ άνω τμθματικζσ/θμεριςιεσ παραδόςεισ 
παραςχεκοφν μζςα ςτθ ςυνολικι τθσ διάρκεια και τισ εγκεκριμζνεσ  παρατάςεισ αυτισ και με τθν 
προχπόκεςθ ότι το ςφνολο τθσ ΕΚΤΕΛΕΣΤΛΚΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ δεν ζχει εκτελεςτεί πλιρωσ. 

2. Το ποςό των ποινικϊν ρθτρϊν αφαιρείται/ςυμψθφίηεται από/με τθν αμοιβι του ΑΝΑΔΟΧΟΥ. Θ 
επιβολι ποινικϊν ρθτρϊν δεν ςτερεί από τθν ΑΝΑΚΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ το δικαίωμα να κθρφξει τον ανάδοχο 
ζκπτωτο. 

3. θτά ςυμφωνείται μεταξφ των μερϊν, ότι τα ποςά που τυχόν καταβλθκοφν λόγω ποινικϊν ρθτρϊν 
δεν ςυμψθφίηονται με τισ τυχοφςεσ καταπίπτουςεσ εγγυθτικζσ επιςτολζσ. 

4. Σε περίπτωςθ που ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι Ζνωςθ εταιρειϊν θ ποινικι ριτρα επιβάλλεται ιςόποςα ςε 
όλα τα μζλθ τθσ Ζνωςθσ. 

 

ΑΘΟ 16. ΕΚΡΤΫΣΗ 

Το ΜΕΛΟΣ, με τθν επιφφλαξθ τθσ ςυνδρομισ λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ 
από τθ ΣΥΜΦΩΝΛΑ - ΡΛΑΛΣΛΟ ι και από τθν ΕΚΤΕΛΕΣΤΛΚΘ ΣΥΜΒΑΣΘ που ζχει υπογράψει και από   κάκε 
δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ τθσ ΑΝΑΚΕΤΟΥΣΑΣ ΑΧΘΣ, φςτερα από γνωμοδότθςθ 
του αρμόδιου οργάνου, εάν δεν εκπλθρϊςει τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι δεν ςυμμορφωκεί με τισ 
γραπτζσ εντολζσ τθσ ΑΝΑΚΕΤΟΥΣΑΣ ΑΧΘΣ, που είναι ςφμφωνεσ με τθν ςφμβαςθ   ι τισ κείμενεσ διατάξεισ 
και εάν υπερβεί υπαίτια τθ ςυνολικι προκεςμία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, λαμβανομζνων υπόψθ των 
παρατάςεων. Στον ΑΝΑΔΟΧΟ που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθ ΣΥΜΦΩΝΛΑ - ΡΛΑΛΣΛΟ, επιβάλλονται, με 
απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο 
υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά, οι παρακάτω κυρϊςεισ: α) ολικι 
κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ΣΥΜΦΩΝΛΑΣ - ΡΛΑΛΣΛΟ ι και των ΕΚΤΕΛΕΣΤΛΚΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ που ζχει υπογράψει με τθν ΑΝΑΚΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ ςτθ ΣΥΜΦΩΝΛΑ - ΡΛΑΛΣΛΟ. Επιπλζον μπορεί 
να επιβλθκεί ο προβλεπόμενοσ από το άρκρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλειςμόσ του ΑΝΑΔΟΧΟΥ από τθ 
ςυμμετοχι του ςε διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

 

ΑΘΟ 17. ΕΚΩΫΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ 

1. Το ΜΕΛΟΣ δεν μπορεί να εκχωριςει ι να μεταβιβάςει τθ ΣΥΜΦΩΝΛΑ - ΡΛΑΛΣΛΟ ι ΕΚΤΕΛΕΣΤΛΚΘ 
ΣΥΜΒΑΣΘ ι μζροσ αυτϊν, ι οποιοδιποτε δικαίωμα ι υποχρζωςθ απορρζει από αυτιν ςε οποιονδιποτε 
τρίτο, χωρίσ προθγοφμενθ γραπτι ςυγκατάκεςθ τθσ ΑΝΑΚΕΤΟΥΣΑΣ ΑΧΘΣ. 

2. Κατ’ εξαίρεςθ μπορεί το ΜΕΛΟΣ (ωσ ΑΝΑΔΟΧΟΣ) να εκχωριςει οποιεςδιποτε από τισ πλθρωμζσ, 
που απορρζουν από ΕΚΤΕΛΕΣΤΛΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΛΣ, ςε Τράπεηα τθσ επιλογισ του ςφμφωνα τισ κείμενεσ 
διατάξεισ. 
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ΑΘΟ 18. ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΩΟΝΟΥ ΑΡΟΡΕΑΤΫΣΗΣ 

1. Μετάκεςθ του ςυμβατικοφ χρόνου υλοποίθςθσ γίνεται φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου 
οργάνου και ζκδοςθ ςχετικισ απόφαςθσ τθσ ΑΝΑΚΕΤΟΥΣΑΣ ΑΧΘΣ. 

2. Μετάκεςθ γίνεται ςφμφωνα με τουσ οριςμοφσ του άρκρου 217 του ν. 4412/2016 ςε περίπτωςθ 
φπαρξθσ ςοβαρότατων λόγων που ςυνιςτοφν αντικειμενικι αδυναμία εμπρόκεςμθσ υλοποίθςισ του 
ΕΓΟΥ ι ςτθν περίπτωςθ που ςυντρζχουν λόγοι που ςυνιςτοφν ανωτζρα βία (δεν επιβάλλονται κυρϊςεισ). 

3. Θ ολοκλιρωςθ τθσ ΣΥΜΦΩΝΛΑΣ - ΡΛΑΛΣΛΟ μετατίκεται αυτοδικαίωσ μζχρι τθν ολοκλιρωςθ ι/και 
λφςθ ι/και λιξθ των ΕΚΤΕΛΕΣΤΛΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ που βρίςκονται εν ιςχφι. 

 

ΑΘΟ 19. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΨΫΝΙΑΣ ΡΛΑΙΣΙΟ – ΥΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΩΟΥ 

1. Στθν περίπτωςθ που, κατά τθν ανάκεςθ τθσ/των εκτελεςτικισ/ων ςφμβαςθσ/εων ι και κατά  τθν 
εκτζλεςθ αυτισ/ϊν ςε κάκε Τμιμα, ο ανάδοχοσ καταδικαςτεί αμετάκλθτα για ζνα από τα αδικιματα που 
αναφζρονται ςτθν παρ. 2.2.3.1 τθσ διακιρυξθσ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται να καταγγείλει μονομερϊσ τθ 
ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ  ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΚ, περί 
αμφοτεροβαρϊν ςυμβάςεων. 

2. Εάν ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ πτωχεφςει ι υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τεκεί 
υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ ι αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε 
ανάλογθ κατάςταςθ, προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου, 
θ ανακζτουςα αρχι δφναται, ομοίωσ, να καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν 
αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΚ. 

3. Σε αμφότερεσ τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ που 
ςυντρζξει ζκπτωςθ του αναδόχου κατά το άρκρο 16 τθσ παροφςασ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται να 
προςκαλζςει τον επόμενο, κατά ςειρά, μειοδότθ, ςυμβαλλόμενο ςτθ ςυμφωνία – πλαίςιο για το 
ςυγκεκριμζνο τμιμα και να του προτείνει να αναλάβει τθν παροχι των υπθρεςιϊν του εκπτϊτου 
αναδόχου, με τουσ ίδιουσ όρουσ και προχποκζςεισ και βάςει τθσ τιμισ τθσ δικισ του προςφοράσ κατά τθν 
παροφςα ρθτι ριτρα υποκατάςταςθσ κατ’ αναλογικι εφαρμογι του άρκρου 132, παρ. 1δ), περ. αα του ν. 
4412/2016 (Κατευκυντιρια Οδθγία ΕΑΑΔΘΣΥ με αρ. 22 με τίτλο «Τροποποίθςθ ςυμβάςεων κατά τθ 
διάρκειά τουσ», Κεφάλαιο ΛΛΛ.Δ. ςθμείο Λ, ςελ. 17 (ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΗΓΗ)). Για τθ ςφναψθ τθσ εκτελεςτικισ 
ςφμβαςθσ ακολουκείται θ διαδικαςία που περιγράφεται ςτισ παραγράφουσ 6.1 και 6.2 τθσ διακιρυξθσ. Θ 
υποβολι διοικθτικισ προςφυγισ κατά το άρκρο 20 τθσ παροφςασ δεν αναςτζλλει τθν ενεργοποίθςθ τθσ 
ριτρασ υποκατάςταςθσ αναδόχου εκ μζρουσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. 

4. Στθν περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ διαδοχισ του αρχικοφ αναδόχου, λόγω εταιρικισ 
αναδιάρκρωςθσ, περιλαμβανομζνων τθσ εξαγοράσ, τθσ απορρόφθςθσ, τθσ ςυγχϊνευςθσ ι καταςτάςεων 
αφερεγγυότθτασ ιδίωσ ςτο πλαίςιο προπτωχευτικϊν ι πτωχευτικϊν διαδικαςιϊν, από  άλλον οικονομικό 
φορζα, ο οποίοσ πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ που κακορίςτθκαν αρχικά, ο ανάδοχοσ 
υποκακίςταται ςτα δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ του από το τελευταίο, υπό τον όρο ότι θ διαδοχι δεν 
ςυνεπάγεται άλλεσ ουςιϊδεισ τροποποιιςεισ τθσ ςφμβαςθσ, κατ’ ανάλογθ εφαρμογι του άρκρου 132, 
παρ. 1.δ του ν. 4412/2016.  

 

ΑΘΟ 20. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΡΟΣΨΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ να υποβάλει 
προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον τθσ ΑΝΑΚΕΤΟΥΣΑΣ ΑΧΘΣ, μζςα ςε ανατρεπτικι 
προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία που ζλαβε γνϊςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ με τθν 
επιφφλαξθ των προβλεπομζνων ςτο άρκρο 19.4 τθσ παροφςασ. Επί τθσ προςφυγισ, αποφαςίηει το 
αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου. 

Θ εν λόγω απόφαςθ δεν επιδζχεται προςβολι με άλλθ οποιαςδιποτε φφςεωσ διοικθτικι προςφυγι. 
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ΑΘΟ 21. ΔΙΚΑΙΫΜΑ ΜΟΝΟΜΕΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΨΫΝΙΑΣ-ΡΛΑΙΣΙΟ 

Θ ΑΝΑΚΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει τθ 
ΣΥΜΦΩΝΛΑ-ΡΛΑΛΣΛΟ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον: 

α) θ ΣΥΜΦΩΝΛΑ-ΡΛΑΛΣΛΟ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροπο ποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ  παρ.4 του άρκρου 132 
του ν.4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςυμφωνίασ-πλαίςιο, 

β) υποπζςει ςτθν αντίλθψθ τθσ ΑΝΑΚΕΤΟΥΣΑΣ ΑΧΘΣ ότι ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ 
ΣΥΜΦΩΝΛΑΣ-ΡΛΑΛΣΛΟ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ  του αναφζρονται ςτουσ Λόγουσ Αποκλειςμοφ 
τθσ παραγράφου 2.2.3.1 τθσ διακιρυξθσ και ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ 
διαδικαςία ςφναψθσ ςυμφωνίασ-πλαίςιο, 

γ) θ ΣΥΜΦΩΝΛΑ-ΡΛΑΛΣΛΟ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ΑΝΑΔΟΧΟ λόγω ςοβαρισ  παραβίαςθσ των 
υποχρεϊςεων π ου υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με 
απόφαςθ του Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ. 

 

ΑΘΟ 22. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΨΫΝΙΑΣ ΡΛΑΙΣΙΟ 

Θ ΣΥΜΦΩΝΛΑ ΡΛΑΛΣΛΟ κεωρείται ότι ζχει εκτελεςτεί όταν παραδοκεί οριςτικά το ςφνολο των υπθρεςιϊν 
(ιτοι το ςφνολο των ΡΑΑΔΟΤΕΩΝ των ΕΚΤΕΛΕΣΤΛΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ), γίνει θ αποπλθρωμι του 
ΣΥΜΒΑΤΛΚΟΥ ΤΛΜΘΜΑΤΟΣ για κακεμία από αυτζσ και εκπλθρωκοφν οι τυχόν λοιπζσ ςυμβατικζσ 
υποχρεϊςεισ από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ και αποδεςμευτοφν οι ςχετικζσ εγγυιςεισ κατά τα 
προβλεπόμενα ςτθ ΣΥΜΦΩΝΛΑ - ΡΛΑΛΣΛΟ. 

 

ΑΘΟ 23. ΕΨΑΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

1. Θ ΣΥΜΦΩΝΛΑ - ΡΛΑΛΣΛΟ και οι ΕΚΤΕΛΕΣΤΛΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΛΣ διζπονται από τθν Ελλθνικι νομοκεςία. 

2. Κάκε διαφορά που κα προκφψει μεταξφ τθσ ΑΝΑΚΕΤΟΥΣΑΣ ΑΧΘΣ και του ΜΕΛΟΥΣ/ΑΝΑΔΟΧΟΥ, θ 
οποία κα αφορά ςτθν εκτζλεςθ, ςτθν εφαρμογι ι γενικά ςτισ ςχζςεισ των ςυμβαλλομζνων μερϊν που 
δθμιουργοφνται από τθ ΣΥΜΦΩΝΛΑ - ΡΛΑΛΣΛΟ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΛΚΘ ΣΥΜΒΑΣΘ, κα λυκεί από τα εδρεφοντα ςτθν 
Ακινα αρμόδια Δικαςτιρια, εφαρμοςτζο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελλθνικό και το δίκαιο τθσ 
Eυρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 

3. Εκτόσ από τουσ ειδικά αναφερόμενουσ όρουσ τθσ παροφςασ ΣΥΜΦΩΝΛΑΣ - ΡΛΑΛΣΛΟ, το κείμενο τθσ 
οποίασ κατιςχφει κάκε άλλου κειμζνου ςτο οποίο αυτι ςτθρίηεται, εκτόσ βεβαίωσ καταδιλων ςφαλμάτων 
ι παραδρομϊν, ιςχφουν όλα τα παρακάτω αναφερόμενα κείμενα με τθν ακόλουκθ ςειρά ιεραρχίασ: 

i. θ παροφςα ΣΥΜΦΩΝΛΑ - ΡΛΑΛΣΛΟ 

ii. θ απόφαςθ κατακφρωςθσ των αποτελεςμάτων Διαγωνιςμοφ  

iii. θ από ……………. ΡΟΣΦΟΑ του ΑΝΤΛΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ 

iv. θ ΔΛΑΚΘΥΞΘ, 

v. θ ΕΚΤΕΛΕΣΤΛΚΘ ΣΥΜΒΑΣΘ. 

 

ΑΘΟ 24. ΑΝΫΤΕΑ ΒΙΑ  

1. Το ΜΕΛΟΣ δεν ευκφνεται για παράλειψθ εκπλιρωςθσ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεϊν του, αν θ 
παράλειψθ αυτι είναι απόρροια ανωτζρασ βίασ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι θ επικαλοφμενθ ανωτζρα  βία 
αποδεικνφεται δεόντωσ και επαρκϊσ και ότι το ΜΕΛΟΣ που πλιττεται από το περιςτατικό ανωτζρασ βίασ 
προβαίνει ςε όλεσ τισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ για να ελαχιςτοποιιςει τισ επιπτϊςεισ του γεγονότοσ 
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ανωτζρασ βίασ. Σαν ανωτζρα βία εννοείται κάκε γεγονόσ απρόβλεπτο και αναπότρεπτο που κακιςτά 
απολφτωσ αδφνατθ τθν εκτζλεςθ τθσ ΣΥΜΦΩΝΛΑΣ - ΡΛΑΛΣΛΟ. 

2. Σε περίπτωςθ ανωτζρασ βίασ, θ απόδειξθ αυτισ βαρφνει εξ ολοκλιρου το ΜΕΛΟΣ, ο οποίοσ 
υποχρεοφται, μζςα ςε είκοςι (20) θμζρεσ μζρεσ από τότε που ςυνζβθςαν τα περιςτατικά που ςυνιςτοφν 
τθν ανωτζρα βία και δεδομζνου ότι εντόσ αυτϊν των είκοςι (20) θμερϊν κατζβαλε όλεσ τισ απαραίτθτεσ 
προςπάκειεσ να αποκαταςτιςει μερικϊσ ι ολικϊσ τθν παράλειψθ αυτι αλλά αποδεδειγμζνα δεν κατζςτθ 
εφικτό χωρίσ δικι του υπαιτιότθτα, να τα αναφζρει εγγράφωσ και να προςκομίςει ςτθν ΑΝΑΚΕΤΟΥΣΑ 
ΑΧΘ τα απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία. 

3. Σε περίπτωςθ που το ΜΕΛΟΣ μζςα ςτθν ανωτζρω προκεςμία δεν αναφζρει τα περιςτατικά και δεν 
προςκομίςει τα απαιτοφμενα αποδεικτικά ςτοιχεία, ςτερείται του δικαιϊματοσ να επικαλεςκεί τθν 
φπαρξθ ανωτζρασ βίασ. 

 

ΑΘΟ 25. ΓΛΫΣΣΑ ΤΗΣ ΣΥΜΨΫΝΙΑΣ ΡΛΑΙΣΙΟ 

1. Θ ΣΥΜΦΩΝΛΑ – ΡΛΑΛΣΛΟ ςυντάςςεται ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα. 

2. Σε περίπτωςθ που ηθτθκεί από το ΜΕΛΟΣ θ ςφνταξι τθσ και ςε άλλθ γλϊςςα, το ΜΕΛΟΣ 
αναλαμβάνει με ευκφνθ και ζξοδά του τθν επίςθμθ μετάφραςθ του Ελλθνικοφ κειμζνου. Μεταξφ των δφο 
κειμζνων που κα υπογραφοφν αυκεντικό κεωρείται το Ελλθνικό κείμενο, το οποίο και κατιςχφει ςε κάκε 
περίπτωςθ. 

Θ παροφςα ΣΥΜΦΩΝΛΑ - ΡΛΑΛΣΛΟ διαβάςτθκε, βεβαιϊκθκε και υπογράφθκε νόμιμα από τουσ 
ςυμβαλλόμενουσ ςε ….. (Χ) πρωτότυπα. Από τα ….. (Χ) πρωτότυπα, το ζνα κατατζκθκε ςτθ ΑΝΑΚΕΤΟΥΣΑ 
ΑΧΘ και ζνα ζλαβε το κάκε ΜΕΛΟΣ. 

ΓΛΑ ΤΟ Ε.Κ.Δ.Δ.Α.       ΓΛΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VIII – Τπόδεηγκα ρεδίνπ Δθηειεζηηθήο ύκβαζεο, βάζεη ηεο ππ'αξηζ. 
…….πκθσλίαο-πιαίζην  

 
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

ςτα πλαίςια τθσ ΣΥΜΨΫΝΙΑΣ ΡΛΑΙΣΙΟ 

 

«ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΨΫΝΙΑΣ ΡΛΑΙΣΙΟ» 

Στθν Ακινα ςιμερα τθν του ζτουσ 2022  

οι πιο κάτω ςυμβαλλόμενοι: 

Αφενόσ το (ΑΝΑΚΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ), νομίμωσ εκπροςωποφμενο από τον………………………………, 

καλοφμενο εφεξισ ςτθν παροφςα ςφμβαςθ «Ανακζτουςα Αρχι», χάριν του οποίου καταρτίηεται θ 

παροφςα Συμφωνία Ρλαίςιο φςτερα από τθν με αρικμό πρωτοκόλλου……………………………………………. 

απόφαςθ κατακφρωςθσ των αποτελεςμάτων τθσ ανοιχτισ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ που προκθρφχκθκε   
με   τθν από …………….. διακιρυξθ για τθ ςφναψθ Συμφωνίασ Ρλαίςιο για το ζργο για το ζργο: Ζργου 
«Υπθρεςίεσ υλοποίθςθσ προγραμμάτων κατάρτιςθσ, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων, ενδυνάμωςθσ από 
πιςτοποιθμζνεσ δομζσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ» ποςοφ Ολογράφωσ (Αρικμθτικϊσ) ευρϊ. 

Θ εκτιμϊμενθ αξία είναι ενδεικτικι, μθ δεςμευτικι, ωσ προσ τθν εξάντλθςι τθσ, 

και 

αφετζρου 

Θ ανϊνυμθ εταιρεία ………… που εδρεφει ςτθν …………….., ζχει αρικμό φορολογικοφ μθτρϊου *Α.Φ.Μ. 

……………..+ υπάγεται ςτθ *Δ.Ο.Υ. ……………+ και εκπροςωπείται νόμιμα για τθν υπογραφι τθσ παροφςασ από 

τον ………….. ςφμφωνα με το από …………….. πρακτικό του διοικθτικοφ τθσ ςυμβουλίου θ οποία αποκαλείται 

ςτο εξισ «ΑΝΤΛΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ», 

ςυμφϊνθςαν και ζκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουκα: 

Από τθν ωσ άνω αναφερόμενθ διαδικαςία και με τθν με ……………απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ 
ανακθρφχτθκε Ανάδοχοσ ο αντιςυμβαλλόμενοσ, οπότε και υπεγράφθ θ ςχετικι από …/…/2022 Συμφωνία – 
Ρλαίςιο. Με τθν παροφςα ςφμβαςθ ο αντιςυμβαλλόμενοσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ, να εκπλθρϊςει τα 
αναφερόμενα ςτθν Ρροςφορά του, ςτθ Συμφωνία Ρλαίςιο, κακϊσ και ςτθ Διακιρυξθ μετά των 
Ραραρτθμάτων αυτισ, τα οποία και αποτελοφν αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ παροφςασ, ςφμφωνα με τουσ 
κάτωκι ειδικότερουσ όρουσ : 

ΑΘΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1. Θ παροφςα Εκτελεςτικι Σφμβαςθ, θ οποία αποτελεί παρακολοφκθμα του αντικειμζνου τθσ από χχ-χχ- 
χχχχ Συμφωνίασ - Ρλαίςιο, αφορά ςτθν υλοποίθςθ του <τίτλοσ Ζργου Εκτελεςτικισ Σφμβαςθσ>, του  Ζργου 
«Υπθρεςίεσ υλοποίθςθσ προγραμμάτων κατάρτιςθσ, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων, ενδυνάμωςθσ από 
πιςτοποιθμζνεσ δομζσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ», ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ που 
περιλαμβάνονται ςτθν παροφςα, ςτθν καταρτιςκείςα Συμφωνία - Ρλαίςιο, κακϊσ και ςτθν απόφαςθ 
κατακφρωςθσ, ςτθν τεχνικι και οικονομικι προςφορά του Αντιςυμβαλλόμενου και ςτθν Διακιρυξθ που 
αφοροφςαν τθ Συμφωνία - Ρλαίςιο.  
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2. Ειδικότερα, αντικείμενο του Αντιςυμβαλλόμενου είναι θ ………………………………………………….. Οι 
απαιτοφμενεσ υπθρεςίεσ ανά Ομάδα Υπθρεςιϊν που κα παραςχεκοφν είναι οι εξισ:  

ΑΘΟ 2. ΩΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΕΙΑ 

1. Θ διάρκεια των εκτελεςτικϊν ςυμβάςεων κακορίηεται ελεφκερα από τθν Ανακζτουςα Αρχι και 
άρχεται από τθν υπογραφι τθσ ι τθν θμερομθνία που ορίηεται ςε αυτιν και τυχόν τροποποίθςι τθσ και 
λιγει με τθν ανάλωςθ του ςυμβατικοφ ποςοφ ι κατά τθν θμερομθνία που ορίηεται ςτθ ςφμβαςθ και τυχόν 
τροποποίθςι τθσ. 

2. Σε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ, θ ςυνολικι διάρκεια τθσ εκτελεςτικισ ςφμβαςθσ μπορεί να παρατείνεται 
μετά από αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ μζχρι το 50% αυτισ φςτερα από ςχετικό αίτθμα 
του αντιςυμβαλλόμενου που υποβάλλεται πριν από τθ λιξθ τθσ διάρκειάσ τθσ, ςε αντικειμενικά 
δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ που δεν οφείλονται ςε υπαιτιότθτα του αντιςυμβαλλόμενου. Αν λιξει θ 
ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι αν λιξει θ 
παρατακείςα, κατά τα ανωτζρω, διάρκεια, χωρίσ να παραςχεκοφν ςτθν ανακζτουςα αρχι οι υπθρεςίεσ τθσ 
ςφμβαςθσ, ο αντιςυμβαλλόμενοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ. Αν οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα 
του αντιςυμβαλλόμενου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ 
παράταςθσ που χορθγικθκε επιβάλλονται εισ βάροσ του ποινικζσ ριτρεσ, ςφμφωνα με το άρκ. 218 του Ν. 
4412/2016. 

 

ΑΘΟ 3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΟΙ – ΩΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Θ Σφμβαςθ αφορά ςτο/α υποζργο/α……………………………………………………………………. 
Θ δαπάνθ χρθματοδοτείται από το ……… και κα βαρφνει τισ………. και ςυγκεκριμζνα του ζργου με    κωδικό 
αρικμό ............................................................, οι οποίεσ ζχουν εγγραφεί ςτο δυνάμει τθσ με αρικ. πρωτ. 
.......................................................... απόφαςθσ ζνταξθσ του αναπλθρωτι Υπουργοφ 
.................................................. 
ΑΘΟ 4. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΡΛΗΫΜΗΣ 

1. Ωσ αμοιβι του αντιςυμβαλλόμενου για τθν υλοποίθςθ τθσ εκτελεςτικισ ςφμβαςθσ ορίηεται το ποςό 
των <(ολογράφωσ)> Ευρϊ, €………………………. (προχπολογιςμόσ: €…………………..). 

2. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα γίνεται τμθματικά για τισ παραςχεκείςεσ υπθρεςίεσ από τθν αρμόδια 
Υπθρεςία του Υπουργείου Τουριςμοφ ςφμφωνα με τα κακοριηόμενα ςτθν παροφςα παράγραφο και ςτο 
άρκρο 8 τθσ Συμφωνίασ - Ρλαίςιο. 

3. Δφναται κατόπιν αιτιματοσ του αντιςυμβαλλόμενου και με ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ 
οι πλθρωμζσ του ςυμβατικοφ τιμιματοσ να πιςτϊνονται ςε ενεχυριαςμζνουσ λογαριαςμοφσ που τθρεί ο 
ανάδοχοσ ςε πιςτωτικά ιδρφματα. 

4. Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νόμιμων παραςτατικϊν και 
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, δθλαδι: 

α. Ρρωτόκολλο τμθματικισ ι/και Οριςτικισ Ραραλαβισ τθσ υπθρεςίασ που παραςχζκθκε ςτο πλαίςιο τθσ 
εκτελεςτικισ ςφμβαςθσ που αφορά θ πλθρωμι από τθν αρμόδια Επιτροπι Ραραλαβισ, εγκεκριμζνο 
ςφμφωνα με το άρκρο 219 του Ν.4412/2016. 

β. Τιμολόγιο του αντιςυμβαλλόμενου. 

γ. Ριςτοποιθτικά φορολογικισ ενθμερότθτασ και αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ ςφμφωνα με τισ κείμενεσ 
διατάξεισ. 

δ. Βεβαίωςθ του αρικμοφ ΛΒΑΝ του τραπεηικοφ λογαριαςμοφ του Αναδόχου. 

Ρζραν των ανωτζρω δικαιολογθτικϊν οι αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι 
μποροφν να ηθτιςουν και οποιοδιποτε άλλο δικαιολογθτικό, εφόςον προβλζπεται ςτθν κείμενθ 
νομοκεςία. 
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5. Θ εξόφλθςθ ςτο 100% κα γίνεται υπό τον όρο ότι δεν ςυντρζχει περίπτωςθ παραλαβισ των 
υπθρεςιϊν με ζκπτωςθ ι περίπτωςθ επιβολισ ποινικϊν ρθτρϊν εισ βάροσ του αντιςυμβαλλόμενου. Θ 
πλθρωμι των υπθρεςιϊν υπόκειται ςτισ διατάξεισ του Ν.4152/2013 «Ρροςαρμογι τθσ ελλθνικισ 
Νομοκεςίασ ςτθν οδθγία 2011/7 τθσ 16θσ Φεβρουαρίου 2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων 
πλθρωμισ ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ» και ςε περίπτωςθ κακυςτζρθςθσ πλθρωμισ πζραν των τριάντα (30) 
θμερϊν, θ Υπθρεςία κακίςταται υπεριμερθ. 

6. Δεν προςμετράται ο χρόνοσ κακυςτζρθςθσ τθσ πλθρωμισ που οφείλεται ςε υπαιτιότθτα του 
αντιςυμβαλλόμενου (μθ ζγκαιρθ υποβολι των αναγκαίων δικαιολογθτικϊν πλθρωμισ κ.λ.π.). 

7. Ο αντιςυμβαλλόμενοσ δικαιοφται, κατά τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ που ορίηεται παραπάνω, νόμιμο 
τόκο υπερθμερίασ, χωρίσ να απαιτείται όχλθςθ, εφόςον ζχει εκπλθρϊςει τισ ςυμβατικζσ και νομικζσ του 
υποχρεϊςεισ και δεν ζχει λάβει το οφειλόμενο ποςό εμπρόκεςμα, εκτόσ εάν ο οφειλζτθσ δεν ευκφνεται 
για τθν κακυςτζρθςθ. (Ν. 4152/2013 ΦΕΚ Α /107) 

8. Τον αντιςυμβαλλόμενο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα 
με τθν κείμενθ νομοκεςία, τθν παροχι τθσ υπθρεςίασ ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Λδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ: 

 

Κράτθςθ υπζρ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ.  0,1% 

Χαρτόςθμο επί τθσ κράτθςθσ υπζρ 
Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ.  

3% 

ΟΓΑ επί του ωσ άνω Χαρτοςιμου  20% 

Κράτθςθ υπζρ ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ 0,02% 

Χαρτόςθμο επί τθσ κράτθςθσ υπζρ ΟΡΣ 
ΕΣΘΔΘΣ 

3% 

ΟΓΑ επί του ωσ άνω Χαρτοςιμου  20% 

 

Κάκε άλλθ νόμιμθ κράτθςθ που τυχόν κεςμοκετθκεί κατά τθ διάρκεια τθσ/των 
υπογραφείςασ/υπογραφειςϊν εκτελεςτικισ/ϊν ςφμβαςθσ/ςυμβάςεων με τον/τουσ αναδόχουσ. 

9. Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία, άρκρο 64 του ν. 
4172/2013 (Αϋ 167), παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ ςε ποςοςτό 8% επί τθσ κακαρισ ςυμβατικισ αξίασ 
των παραλθφκζντων υπθρεςιϊν (τθσ ςυμβατικισ αξίασ που απομζνει μετά τθν αφαίρεςθ των ανωτζρω 
κρατιςεων). 

 

ΑΘΟ 5. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

1. Για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ παροφςασ, ο αντιςυμβαλλόμενοσ κατζκεςε με τθν υπογραφι τθσ 
Σφμβαςθσ τθν υπ’ αρικμ. xxxxxxxx ΕΓΓΥΘΤΛΚΘ ΕΡΛΣΤΟΛΘ Καλισ Εκτζλεςθσ, ποςοφ <ολογράφωσ> 
(€xx.xxx,xx), το οποίο αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 4% επί τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ Εκτελεςτικισ Σφμβαςθσ. 

2. Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ παροφςασ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι 
όλων των όρων τθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ζναντι του αντιςυμβαλλόμενου. 

3. Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ παροφςασ είναι δφο μινεσ μεγαλφτεροσ από το 
χρόνο ιςχφοσ τθσ εκτελεςτικισ ςφμβαςθσ και παρατείνεται ανάλογα ςε περίπτωςθ παράταςθσ του χρόνου 
αυτισ. 

4. Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.5 τθσ Διακιρυξθσ (άρκρο 132 του 
Ν. 4412/2016), θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ ςυμβατικισ αξίασ, ο αντιςυμβαλλόμενοσ  είναι 
υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ τροποποίθςθσ, ςυμπλθρωματικι  εγγφθςθ 
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το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 4% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ. 

5. Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι 
ειδικότερα ορίηει. 

6. Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι του 
αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ.  

 

ΑΘΟ 6. ΥΡΟΩΕΫΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ 

1. Ο αντιςυμβαλλόμενοσ, κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ παροφςασ, οφείλει να τθρεί τισ υποχρεϊςεισ που 
απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ, που 
ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ 
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του 
Ρροςαρτιματοσ Α του Ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από 
τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και 
υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. Οι υπθρεςίεσ 
παραλαμβάνονται τμθματικά, ανά θμερολογιακό μινα, με τθν ςφνταξθ του Ρρωτοκόλλου Οριςτικισ 
Ροιοτικισ και Ροςοτικισ Ραραλαβισ από τθν αρμόδια επιτροπι παραλαβισ τθσ Υπθρεςίασ. 

2. Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον αντιςυμβαλλόμενο και τουσ υπεργολάβουσ του 
ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ 
δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 

3. Ο αντιςυμβαλλόμενοσ υποχρεοφται να λαμβάνει όλα τα μζτρα πλθροφόρθςθσ που προβλζπονται από 
τον εκάςτοτε φορζα χρθματοδότθςθσ. 

 

ΑΘΟ 7. ΡΑΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

1. Θ παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν γίνεται από τθν Επιτροπι Ραραλαβισ θ οποία 
ςυγκροτείται ςφμφωνα με τθν παρ. 11 εδ. δϋ του άρκρου 221 του Ν. 4412/2016 κατ’ αναλογικι εφαρμογι 
του άρκρου 219 του ωσ άνω νόμου. 

2. Θ Επιτροπι Ραραλαβισ, μετά τουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ ςυντάςςει πρωτόκολλα κατ’ αναλογικι 
εφαρμογι του άρκρου 219 του ν. 4412/2016. Τα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τθν Επιτροπι 
κοινοποιοφνται υποχρεωτικά και ςτον αντιςυμβαλλόμενο. 

3. Αν θ Επιτροπι Ραραλαβισ κρίνει ότι οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ δεν ανταποκρίνονται πλιρωσ ςτουσ 
όρουσ τθσ ΕΚΤΕΛΕΣΤΛΚΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ, ςυντάςςεται πρωτόκολλο προςωρινισ παραλαβισ, που αναφζρει τισ 
παρεκκλίςεισ που διαπιςτϊκθκαν από τουσ όρουσ τθσ ανωτζρω ςφμβαςθσ και γνωμοδοτεί αν οι 
αναφερόμενεσ παρεκκλίςεισ επθρεάηουν τθν καταλλθλόλθτα (ποςότθτα και ποιότθτα) των παρεχόμενων 
υπθρεςιϊν και ςυνεπϊσ αν μποροφν οι τελευταίεσ να καλφψουν τισ ςχετικζσ ανάγκεσ. Στθν περίπτωςθ που 
διαπιςτωκεί ότι δεν επθρεάηεται θ καταλλθλόλθτα, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμόδιου 
αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκρικεί θ παραλαβι των εν λόγω παρεχόμενων υπθρεςιϊν, με 
ζκπτωςθ ι μθ, επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, θ οποία εφόςον επιβλθκεί κα πρζπει να είναι ανάλογθ προσ τισ 
διαπιςτωκείςεσ παρεκκλίςεισ. 

4. Μετά τθν ζκδοςθ τθσ ωσ άνω απόφαςθσ, θ Επιτροπι Ραραλαβισ υποχρεοφται να προβεί ςτθν 
οριςτικι παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν τθσ ςφμβαςθσ και να ςυντάξει ςχετικό πρωτόκολλο 
οριςτικισ παραλαβισ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν απόφαςθ. Το πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ 
εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφαςι του, θ οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά 
και ςτον αντιςυμβαλλόμενο. 

 

ΑΘΟ 8. ΑΡΟΙΪΗ ΡΑΑΔΟΤΕΫΝ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
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Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρου ι μζρουσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι /και 
παραδοτζων, με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, με απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, 
φςτερα από γνωμοδότθςθ τθσ επιτροπισ παραλαβισ, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάςταςθ των υπθρεςιϊν 
ι/και παραδοτζων αυτϊν με άλλα, που να είναι, ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι 
προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. Κατά τα λοιπά εφαρμόηονται οι διατάξεισ του άρκρου 
220 του ν. 4412/2016. 

 

ΑΘΟ 9. ΚΗΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΨΟΕΑ ΕΚΡΤΫΤΟΥ – ΚΥΫΣΕΙΣ 

1. Ο αντιςυμβαλλόμενοσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ ςυνδρομισ λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται 
υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθν παροφςα ςφμβαςθ που ζχει υπογράψει και από κάκε δικαίωμα που 
απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου 
οργάνου, εάν δεν εκπλθρϊςει τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι δεν ςυμμορφωκεί με τισ γραπτζσ εντολζσ 
τθσ ανακζτουςασ αρχισ, που είναι ςφμφωνεσ με τθν ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ διατάξεισ και εάν υπερβεί 
υπαίτια τθ ςυνολικι προκεςμία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, λαμβανομζνων υπόψθ των παρατάςεων. 

2. Στον αντιςυμβαλλόμενο, εφόςον κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν παροφςα, επιβάλλονται, με 
απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο 
υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά, οι παρακάτω κυρϊςεισ: α) ολικι 
κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ παροφςασ. 

3. Επιπλζον μπορεί να επιβλθκεί ο προβλεπόμενοσ από το άρκρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλειςμόσ 
του αναδόχου από τθ ςυμμετοχι του ςε διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

 

ΑΘΟ 10. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΗΤΑ ΥΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΔΟΩΟΥ 

1. Στθν περίπτωςθ που, κατά τθν ανάκεςθ τθσ παροφςασ ι και κατά τθν εκτζλεςθ αυτισ ςε κάκε 
Τμιμα, ο αντιςυμβαλλόμενοσσ καταδικαςτεί αμετάκλθτα για ζνα από τα αδικιματα που αναφζρονται ςτθν 
παρ. 2.2.3.1 τθσ Διακιρυξθσ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται να καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να 
αναηθτιςει τυχόν αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρϊν 
ςυμβάςεων. 

2. Εάν ο αντιςυμβαλλόμενοσ πτωχεφςει ι υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι 
τεκεί υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι υπαχκεί ςε διαδικαςία 
πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε 
οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ, προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ 
διατάξεισ νόμου, θ ανακζτουςα αρχι δφναται, ομοίωσ, να καταγγείλει μονομερϊσ τθν παροφςα ςφμβαςθ 
και να αναηθτιςει τυχόν αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΚ. 

3. Σε αμφότερεσ τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ που 
ςυντρζξει ζκπτωςθ του αναδόχου κατά το άρκρο 9 τθσ παροφςασ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται να 
προςκαλζςει τον επόμενο, κατά ςειρά, μειοδότθ, ςυμβαλλόμενο ςτθ ςυμφωνία – πλαίςιο για το 
ςυγκεκριμζνο τμιμα και να του προτείνει να αναλάβει τθν παροχι των υπθρεςιϊν του εκπτϊτου 
αναδόχου, με τουσ ίδιουσ όρουσ και προχποκζςεισ και βάςει τθσ τιμισ τθσ δικισ του προςφοράσ κατά τθν 
παροφςα ρθτι ριτρα υποκατάςταςθσ κατ’ αναλογικι εφαρμογι του άρκρου 132, παρ. 1δ), περ. αα του ν. 
4412/2016 (Κατευκυντιρια Οδθγία ΕΑΑΔΘΣΥ με αρ. 22 με τίτλο «Τροποποίθςθ ςυμβάςεων κατά τθ 
διάρκειά τουσ», Κεφάλαιο ΛΛΛ.Δ. ςθμείο Λ, ςελ. 17 (ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΗΓΗ)). Για τθ ςφναψθ τθσ εκτελεςτικισ 
ςφμβαςθσ ακολουκείται θ διαδικαςία που περιγράφεται ςτισ παραγράφουσ 5.1 και 5.2 τθσ διακιρυξθσ. Θ 
υποβολι διοικθτικισ προςφυγισ κατά το άρκρο 11 τθσ παροφςασ δεν αναςτζλλει τθν ενεργοποίθςθ τθσ 
ριτρασ υποκατάςταςθσ αναδόχου εκ μζρουσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. 

4. Στθν περίπτωςθ ουςιϊδουσ λόγου ο κατά τθν άνω παράγραφο προςκαλοφμενοσ φορζασ δφναται 
να μθν αποδεχκεί τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ι τθ ςφναψθ τθσ εκτελεςτικισ ςφμβαςθσ. Στθν περίπτωςθ 
αυτι ο οικονομικόσ φορζασ ςυνυποβάλλει πλιρθ και λεπτομερι ςτοιχεία για τθν τεκμθρίωςθ του 
αιτιματόσ του το οποίο εξετάηεται από τθν Ανακζτουςα Αρχι θ οποία αποφαςίηει ςχετικά και ειδοποιεί 
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μζςω θλεκτρονικοφ εγγράφου τον προμθκευτι. 

5. Στθν περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ διαδοχισ του αντιςυμβαλλόμενου, λόγω εταιρικισ 
αναδιάρκρωςθσ, περιλαμβανομζνων τθσ εξαγοράσ, τθσ απορρόφθςθσ, τθσ ςυγχϊνευςθσ ι καταςτάςεων 
αφερεγγυότθτασ ιδίωσ ςτο πλαίςιο προπτωχευτικϊν ι πτωχευτικϊν διαδικαςιϊν, από άλλον οικονομικό 
φορζα, ο οποίοσ πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ που κακορίςτθκαν αρχικά, ο ανάδοχοσ 
υποκακίςταται ςτα δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ του από το τελευταίο, υπό τον όρο ότι θ διαδοχι δεν 
ςυνεπάγεται άλλεσ ουςιϊδεισ τροποποιιςεισ τθσ ςφμβαςθσ, κατ’ ανάλογθ εφαρμογι του άρκρου 132, 
παρ. 1.δ του ν. 4412/2016. 

 

ΑΘΟ 11. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΡΟΣΨΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΡΑΟΥΣΑΣ 

Ο αντιςυμβαλλόμενο μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ να υποβάλει 
προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, μζςα ςε ανατρεπτικι 
προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία που ζλαβε γνϊςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ με τθν 
επιφφλαξθ των προβλεπόμενων ςτο άρκρο 10.3 τθσ παροφςασ. Επί τθσ προςφυγισ, αποφαςίηει το αρμόδιο 
αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου. Θ εν λόγω 
απόφαςθ δεν επιδζχεται προςβολι με άλλθ οποιαςδιποτε φφςεωσ διοικθτικι προςφυγι. 

ΑΘΟ 12. ΥΡΕΓΟΛΑΒΙΑ 

1. Ο αντιςυμβαλλόμενοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω 
ανάκεςθσ τθσ εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ παροφςασ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των 
υποχρεϊςεων τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ του 
κυρίου αναδόχου. 

2. Κατά τθν υπογραφι τθσ παροφςασ ο αντιςυμβαλλόμενοσ ανζφερε ςτθν ανακζτουςα αρχι το 
όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, οι οποίοι 
ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ. Επιπλζον, υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν ανακζτουςα αρχι κάκε 
αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν, κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ 
πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο υπεργολάβο, τον οποίο ο αντιςυμβαλλόμενοσ χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία 
ςτθν παροφςα ςφμβαςθ, προςκομίηοντασ τα ςχετικά ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ. Σε περίπτωςθ 
διακοπισ τθσ ςυνεργαςίασ του/των αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ 
υποχρεοφται ςε άμεςθ γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, οφείλει δε να 
διαςφαλίςει τθν ομαλι εκτζλεςθ του τμιματοσ/ των τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από 
νζο υπεργολάβο τον οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν ανακζτουςα αρχι κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία. 

3. Θ ΑΝΑΚΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ 
υπεργολάβουσ, όπωσ αυτοί περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 τθσ παροφςασ, κακϊσ και τθ ςυνδρομι 
επαγγελματικισ καταλλθλότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.4 με τα αποδεικτικά μζςα τθσ παραγράφου 2.2.9.2. 
Επιπλζον, προκειμζνου να μθν ακετοφνται οι υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016, 
δφναται να επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω λόγουσ και για τμιμα ι τμιματα τθσ ςφμβαςθσ που υπολείπονται 
του ωσ άνω ποςοςτοφ. Πταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ 
απαιτεί ι δφναται να απαιτιςει τθν αντικατάςταςι του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα κατ’ αναλογικι 
εφαρμογι ςτισ παρ. 5 και 6 του άρκρου 131 του ν. 4412/2016. 

4. Πταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ απαιτεί ι 
δφναται να απαιτιςει τθν αντικατάςταςι του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα κατ’ αναλογικι εφαρμογι 
ςτισ παρ. 5 και 6 του άρκρου 131 του Ν. 4412/2016. 

 

ΑΘΟ 13. ΤΟΡΟΡΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΕΙΑ ΤΗΣ 

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του Ν. 4412/2016. 
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ΑΘΟ 14. ΔΙΚΑΙΫΜΑ ΜΟΝΟΜΕΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει τθ 
ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον: 

α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του Ν. 
4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

β) ο αντιςυμβαλλόμενοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ 
που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 τθσ διακιρυξθσ και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει 
αποκλειςτεί από τθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που 
υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του 
Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ. 

 

ΑΘΟ 15. ΕΚΩΫΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ 

1. Ο αντιςυμβαλλόμενοσ δεν μπορεί να εκχωριςει ι να μεταβιβάςει τθ ςφμβαςθ ι μζροσ αυτισ, ι 
οποιοδιποτε δικαίωμα ι υποχρζωςθ απορρζει από αυτιν ςε οποιονδιποτε τρίτο, χωρίσ προθγοφμενθ 
γραπτι ςυγκατάκεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

2. Κατ’ εξαίρεςθ μπορεί ο αντιςυμβαλλόμενοσ να εκχωριςει οποιεςδιποτε από τισ πλθρωμζσ, που 
απορρζουν από τθ ςφμβαςθ, ςε Τράπεηα τθσ επιλογισ του ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ. 

 

ΑΘΟ 16. ΑΝΫΤΕΑ ΒΙΑ 

1. Δεν επιβάλλονται κυρϊςεισ ςτον ανάδοχο, εφ' όςον διαπιςτωκεί:  

α. Υπαιτιότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

β. Ανωτζρα βία εξ αιτίασ τθσ οποίασ προκαλείται αδυναμία παροχισ υπθρεςιϊν μζςα ςτο ςυμβατικό 
χρόνο. Θ απόδειξθ τθσ ανωτζρασ βίασ βαρφνει τον ανάδοχο. 

2. Ωσ περιπτϊςεισ ανωτζρασ βίασ αναφζρονται ενδεικτικά οι παρακάτω: 

α. Γενικι ι μερικι απεργία που ςυνεπάγεται τθν διακοπι των εργαςιϊν του καταςτιματοσ του αναδόχου. 

β. Γενικι ι μερικι πυρκαγιά, ςτο κατάςτθμα ι ςτο κατάςτθμα του αναδόχου που ςυνεπάγεται τθν διακοπι 
των εργαςιϊν τουσ. 

γ. Ρλθμμφρα.  

δ. Σειςμόσ. 

ε. Ρόλεμοσ / Τρομοκρατικι ενζργεια. 

ςτ. Διακοπι παροχισ του θλεκτρικοφ ρεφματοσ ι βλάβθ των μθχανθμάτων, που πιςτοποιείται από το 
αρμόδιο όργανο και υπό τθν προχπόκεςθ ότι αυτι επιδρά ςτθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

η. Ζκτακτα διοικθτικά μζτρα προςταςίασ τθσ δθμόςιασ υγείασ από τον κίνδυνο περαιτζρω διαςποράσ του 
κορωνοϊοφ COVID-19, εφόςον επθρεάηουν, αναςτζλλουν ι περιορίηουν τθ δραςτθριότθτα τθσ επιχείρθςθσ 
του αναδόχου ι/και των προμθκευτϊν και υπεργολάβων του. 

θ. Εμπορικόσ αποκλειςμόσ μεταφορϊν (Διεκνοφσ Δικτφου).  
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κ. Εμπορικόσ αποκλειςμόσ ειςαγωγισ (EMBARGO). 

3. Ο αντιςυμβαλλόμενοσ που επικαλείται ανωτζρα βία υποχρεοφται, μζςα ςε είκοςι (20) θμζρεσ από 
τότε που ςυνζβθςαν τα περιςτατικά που ςυνιςτοφν τθν ανωτζρα βία, να αναφζρει εγγράφωσ αυτά και να 
προςκομίςει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι (όςον αφορά τθ ςφμβαςθ τα απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία.) 

4. Γεγονότα που εντάςςονται ςτο πλαίςιο των κινδφνων τθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ του 
Αναδόχου και μπορεί να επθρεάςουν δυςμενϊσ τθν εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων, δεν 
ςυνιςτοφν λόγουσ ανωτζρασ βίασ. 

 

ΑΘΟ 17. ΕΨΑΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

1. Θ παροφςα ςφμβαςθ διζπεται από το Ελλθνικό Δίκαιο και ερμθνεφεται ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ 
τθσ καλισ πίςτθσ και των χρθςτϊν ςυναλλακτικϊν θκϊν. 

2. Κάκε διαφορά που κα προκφψει μεταξφ των ςυμβαλλομζνων μερϊν ςχετικά με τθν ερμθνεία ι 
εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ι εξ αφορμισ αυτισ, κα επιλφεται από τα εδρεφοντα ςτθν Ακινα Δικαςτιρια, 
εφαρμοςτζο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελλθνικό και το Κοινοτικό. 

Εκτόσ από τουσ ειδικά αναφερόμενουσ όρουσ τθσ παροφςασ, το κείμενο τθσ οποίασ κατιςχφει κάκε άλλου 
κειμζνου ςτο οποίο αυτι ςτθρίηεται, εκτόσ βεβαίωσ καταδιλων ςφαλμάτων ι παραδρομϊν, ιςχφουν όλα 
τα παρακάτω αναφερόμενα κείμενα με τθν ακόλουκθ ςειρά ιεραρχίασ:  

i. θ παροφςα  

ii. θ ΣΥΜΦΩΝΛΑ ΡΛΑΛΣΛΟ  
iii. θ απόφαςθ κατακφρωςθσ των αποτελεςμάτων Διαγωνιςμοφ  

iv. από ……………. ΡΟΣΦΟΑ του αναδόχου  

v. θ ΔΛΑΚΘΥΞΘ μετά των Ραραρτθμάτων αυτισ. 
3. Κζματα τα οποία εκ παραδρομισ δεν ρυκμίηονται ςτθν παροφςα και τυχόν παραπομπζσ τθσ 
παροφςασ, δφναται να διευκετοφνται βάςει των προβλζψεων των υφιςτάμενων κεςμικϊν κειμζνων. 

4. Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του Ν.4412/2016, οι όροι τθσ 
αρικ…./2022 Διακιρυξθσ, θ απόφαςθ κατακφρωςθσ, οι όροι τθσ Συμφωνίασ – Ρλαίςιο και 
ςυμπλθρωματικά, ο Αςτικόσ Κϊδικασ. 

  

 

Σε πίςτωςθ των ανωτζρω ςυντάχκθκε θ παροφςα ςε … (…) αντίτυπα, τα οποία αφοφ αναγνϊςκθκαν, 
βεβαιϊκθκαν και υπογράφκθκαν από τουσ ςυμβαλλόμενουσ, ζνα (1) ζλαβε θ ανακζτουςα Αρχι και ζνα (1) 
ζλαβε ο αντιςυμβαλλόμενοσ. 

 

ΓΛΑ ΤΟ Ε.Κ.Δ.Δ.Α.     ΓΛΑ ΤΟΝ ΑΝΤΛΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IX – Τπόδεηγκα Βηνγξαθηθνύ εκεηώκαηνο ζηειέρνπο Οκάδνο Έξγνπ 
θαη εθπαηδεπηνύ 

 

ΙΩ. Ι. ΒΙΟΓΑΨΙΚΟ ΣΗΜΕΙΫΜΑ ΟΜΑΔΑΣ ΕΓΟΥ 

ΡΟΣΫΡΙΚΑ ΣΤΟΙΩΕΙΑ 

Επϊνυμο: Πνομα: 

Ρατρϊνυμο: Μθτρϊνυμο: 

Ημερομθνία Γζννθςθσ:  / /  Τόποσ Γζννθςθσ: 

Τθλζφωνο: E-mail: 

Fax: 

Διεφκυνςθ Κατοικίασ: 
 

 

 
ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗ 

Πνομα Ιδρφματοσ Τίτλοσ Ρτυχίου Ειδικότθτα 
Ημερομθνία 
Απόκτθςθσ Ρτυχίου 

    

 

 

ΚΑΤΗΓΟΙΑ ΣΤΕΛΕΩΟΥΣ 

(ςτο προτεινόμενο, από τον υποψιφιο 
ανάδοχο, Σχιμα Διοίκθςθσ Ζργου) 

 

 

 
Επαγγελματικι Εμπειρία 

α/α Ζργο Εργοδότθσ 
Κζςθ και κακικοντα ςτο 

Ζργο 

Απαςχόλθςθ ςτο Ζργο 

Ρερίοδοσ (από - ζωσ) 

     

Ο/θ υπογεγραμμζνοσ/θ δθλϊνω ότι τα ςτοιχεία του βιογραφικοφ τουσ ςθμειϊματοσ από τα οποία 
προκφπτει ότι καλφπτουν τα προςόντα τθσ κατθγορίασ ςτελεχϊν για τθν οποία προτείνονται είναι αλθκι 
και ακριβι. 

Θμερομθνία, τόποσ, ονοματεπϊνυμο, υπογραφι 
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ΙΩ. ΙΙ. ΒΙΟΓΑΨΙΚΟ ΣΗΜΕΙΫΜΑ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΟΥ 

 
 
1. ΡΟΣΩΡΛΚΑ ΣΤΟΛΧΕΛΑ 

 

 - ΕΡΩΝΥΜΟ* 

 

 - ΟΝΟΜΑ* 

 

 - ΡΑΤΩΝΥΜΟ* 

 

 - ΜΘΤΩΝΥΜΟ* 

 

 - Α.Δ.Τ./ΑΛΚΜΟΣ ΔΛΑΒΑΤΘΛΟΥ* 

 

 - ΦΥΛΟ* 

 

 - ΥΡΘΚΟΟΤΘΤΑ* 

 

 - ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΟΛΚΛΑΣ* 

 

 - ΡΟΛΘ ΚΑΤΟΛΚΛΑΣ* 

 

 - ΤΑΧΥΔΟΜΛΚΘ ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ* 

 

 - Τ.Κ. ΚΑΤΟΛΚΛΑΣ* 

 

 - ΤΘΛ. ΟΛΚΛΑΣ* 

 

 - ΚΛΝΘΤΟ* 

 

 - EMAIL* 

 

 (Ο αςτερίςκοσ υποδθλϊνει υποχρεωτικά πεδία) 

 

 2. ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΕΓΑΣΛΑΣ 

 

 - ΜΕΛΟΣ ΔΕΡ (ΝΑΛ/ΟΧΛ)* 
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 - ΦΕΚ ΔΛΟΛΣΜΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΡ ΣΤΘΝ ΤΕΧΟΥΣΑ ΒΑΚΜΛΔΑ (μόνο για μζλθ ΔΕΡ)* 

 

 - ΕΡΑΓΓΕΛΜΑ* 

 

 - ΕΓΑΣΛΑΚΘ ΣΧΕΣΘ* 

 

 - ΦΟΕΑΣ ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘΣ/ΕΡΩΝΥΜΛΑ ΕΓΟΔΟΤΘ* 

 

 - ΤΑΧΥΔΟΜΛΚΘ ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ ΕΓΑΣΛΑΣ* 

 

 - ΡΟΛΘ ΕΓΑΣΛΑΣ* 

 

 - ΝΟΜΟΣ ΕΓΑΣΛΑΣ* 

 

 - Τ.Κ. ΕΓΑΣΛΑΣ* 

 

 (Ο αςτερίςκοσ υποδθλϊνει υποχρεωτικά πεδία) 

 

 3. ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΑ ΣΤΟΛΧΕΛΑ 

 

 - Α.Φ.Μ.* 

 

 - Δ.Ο.Υ.* 

 

 - ΛΒΑΝ* 

 

 - ΤΑΡΕΗΑ* 

 

 - ΑΣΦΑΛΛΣΘ ΚΥΛΑΣ ΚΕΣΘΣ* 

 

 - ΑΛΚΜΟΣ ΜΘΤΩΟΥ ΛΚΑ* 

 

 - ΧΟΝΟΛΟΓΛΑ ΡΩΤΘΣ ΑΣΦΑΛΛΣΘΣ* 

 

 - Α.Μ.Κ.Α.* 
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 (Ο αςτερίςκοσ υποδθλϊνει υποχρεωτικά πεδία) 

 

 4. ΕΡΛΣΤΘΜΟΝΛΚΑ ΡΕΔΛΑ 

 

 Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να επιλζξουν από τον Ρίνακα 1 που ακολουκεί μζχρι πζντε επιςτθμονικά 
πεδία και για το κάκε επιλεγμζνο επιςτθμονικό πεδίο μποροφν να επιλζξουν μζχρι πζντε γνωςτικά 
αντικείμενα. 

 

 Ρίνακασ 1. Επιςτθμονικά πεδία, γνωςτικά αντικείμενα και αντικείμενα εξειδίκευςθσ 

 

 ΕΡΛΣΤΘΜΟΝΛΚΑ                                ΓΝΩΣΤΛΚΑ ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΑ 

 ΡΕΔΛΑ 

 

 1. ΝΟΜΛΚΕΣ, ΚΟΛΝΩΝΛΚΕΣ               1.1. ΔΛΑΧΕΛΛΣΘ ΚΑΛ ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΑΝΚΩΡΛΝΟΥ 

 ΚΑΛ ΡΟΛΛΤΛΚΕΣ ΕΡΛΣΤΘΜΕΣ              ΔΥΝΑΜΛΚΟΥ ΤΟΥ ΔΘΜΟΣΛΟΥ ΤΟΜΕΑ 

 

                                                         1.2. ΡΟΛΛΤΛΚΘ ΚΑΛ ΔΛΟΛΚΘΤΛΚΘ ΟΓΑΝΩΣΘ ΤΟΥ 

                                                         ΔΘΜΟΣΛΟΥ ΤΟΜΕΑ 

 

                                                         1.3. ΚΟΛΝΩΝΛΚΘ ΡΟΣΤΑΣΛΑ 

 

                                                         1.4. ΤΟΜΕΛΣ ΔΛΚΑΛΟΥ 

 

                                                         1.5. ΔΛΕΚΝΕΛΣ ΣΧΕΣΕΛΣ ΚΑΛ ΚΕΣΜΟΛ 

 

 2. ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΕΣ                              2.1. ΔΘΜΟΣΛΑ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΑ ΚΑΛ 

 ΕΡΛΣΤΘΜΕΣ                                       ΔΘΜΟΣΛΟΝΟΜΛΚΘ ΡΟΛΛΤΛΚΘ 

 

                                                          2.2. ΔΘΜΟΣΛΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΛΣ 

 

                                                          2.3. ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΛΚΑ ΕΓΑΛΕΛΑ 

 

                                                          2.4. ΔΛΕΚΝΘΣ ΟΛΚΟΝΟΜΛΑ 

 

                                                          2.5. ΑΝΑΡΤΥΞΘ, ΕΡΛΧΕΛΘΜΑΤΛΚΟΤΘΤΑ ΚΑΛ ΚΑΛΝΟΤΟΜΛΑ 

 

 3. ΒΛΩΣΛΜΘ                                       3.1. ΡΕΛΒΑΛΛΟΝ 

 ΑΝΑΡΤΥΞΘ 
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                                                          3.2. ΕΝΕΓΕΛΑ 

 

                                                          3.3. ΧΩΟΤΑΞΛΑ ΚΑΛ ΑΣΤΛΚΟ ΡΕΛΒΑΛΛΟΝ 

 

                                                          3.4. ΥΡΟΔΟΜΕΣ, ΜΕΤΑΦΟΕΣ ΚΑΛ ΔΛΚΤΥΑ 

 

                                                          3.5. ΔΛΑΧΕΛΛΣΘ ΚΛΝΔΥΝΩΝ ΚΑΛ ΡΟΛΛΤΛΚΘ ΡΟΣΤΑΣΛΑ 

 

                                                          3.6. ΑΓΟΤΛΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΛ ΤΟΦΛΜΑ 

 

 4. ΕΡΛΣΤΘΜΘ ΤΘΣ                             4.1. ΧΘΣΘ ΕΦΑΜΟΓΩΝ ΛΟΓΛΣΜΛΚΟΥ 

 ΡΛΘΟΦΟΛΚΘΣ                               ΣΤΘ ΔΘΜΟΣΛΑ ΔΛΟΛΚΘΣΘ 

 

                                                         4.2. ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΘ ΔΛΑΚΥΒΕΝΘΣΘ ΚΑΛ ΣΥΣΤΘΜΑΤΑ 

                                                         ΥΡΟΣΤΘΛΞΘΣ ΑΡΟΦΑΣΕΩΝ ΣΤΘ ΔΘΜΟΣΛΑ ΔΛΟΛΚΘΣΘ 

 

                                                         4.3. ΔΛΚΤΥΑ, ΕΞΥΡΘΕΤΘΤΕΣ, ΑΣΦΑΛΕΛΑ 

 

                                                         4.4 ΕΡΛΣΤΘΜΘ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΛ ΓΛΩΣΣΕΣ 

                                                         ΡΟΓΑΜΜΑΤΛΣΜΟΥ 

 

 5. ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ                           5.1. ΒΕΛΤΛΩΣΘ ΓΛΩΣΣΛΚΩΝ ΔΕΞΛΟΤΘΤΩΝ ΣΕ 

                                                         ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ 

 

 6. ΡΟΛΛΤΛΣΜΟΣ -                              6.1. ΡΟΛΛΤΛΣΜΟΣ ΚΑΛ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘ ΑΝΑΡΤΥΞΘ 

 ΑΚΛΘΤΛΣΜΟΣ 

                                                         6.2. ΡΟΛΛΤΛΣΤΛΚΘ ΚΛΘΟΝΟΜΛΑ ΚΑΛ ΤΟΡΛΚΕΣ ΚΟΛΝΩΝΛΕΣ 

 

                                                         6.3. Ο ΡΟΛΛΤΛΣΜΟΣ ΣΤΘ ΔΘΜΟΣΛΑ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΚΑΛ 

                                                         ΑΥΤΟΔΛΟΛΚΘΣΘ 

 

                                                         6.4. ΟΓΑΝΩΣΘ ΚΑΛ ΡΟΒΟΛΘ ΜΟΥΣΕΛΩΝ 

 

                                                         6.5. ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΛ NATION BRANDING 

 

                                                         6.6. ΡΟΛΛΤΛΣΤΛΚΘ ΔΛΑΧΕΛΛΣΘ 
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                                                         6.7. ΤΕΧΝΟΛΟΓΛΑ ΡΛΘΟΦΟΛΩΝ ΚΑΛ ΕΡΛΚΟΛΝΩΝΛΑΣ 

                                                         ΣΤΟΝ ΡΟΛΛΤΛΣΜΟ 

 

                                                         6.8. ΤΟΥΛΣΤΛΚΘ ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΚΑΛ ΔΛΟΛΚΘΣΘ 

 

                                                         6.9. ΟΓΑΝΩΣΘ ΑΧΕΛΩΝ ΚΑΛ ΒΛΒΛΛΟΚΘΚΩΝ 

 

                                                         6.10 ΑΚΛΘΤΛΚΘ ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΚΑΛ ΔΛΟΛΚΘΣΘ 

 

                                                         6.11 ΟΓΑΝΩΣΘ ΚΑΛ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΑΚΛΘΤΛΚΩΝ ΔΟΜΩΝ 

                                                         ΚΑΛ ΦΟΕΩΝ 

 

                                                         6.12 ΑΚΛΘΤΛΣΜΟΣ ΚΑΛ ΤΟΥΛΣΜΟΣ 

 

                                                         6.13 ΔΛΟΛΚΘΣΘ, ΥΛΟΡΟΛΘΣΘ ΚΑΛ ΔΛΑΧΕΛΛΣΘ 

                                                         ΡΟΓΑΜΜΑΤΩΝ ΑΚΛΘΤΛΣΜΟΥ 

 

 7. ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘ                                7.1. ΚΕΩΛΕΣ ΚΑΛ ΡΟΣΕΓΓΛΣΕΛΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΕΝΘΛΛΚΩΝ 

 ΕΝΘΛΛΚΩΝ 

                                                        7.2. ΕΕΥΝΑ, ΣΧΕΔΛΑΣΜΟΣ, ΑΞΛΟΛΟΓΘΣΘ ΕΚΡΑΛΔΕΥΤΛΚΩΝ 

                                                        ΡΟΓΑΜΜΑΤΩΝ 

 

                                                        7.3. ΟΓΑΝΩΣΘ ΚΑΛ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΤΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ 

 

 

 5. ΣΡΟΥΔΕΣ 

 

 - ΤΛΤΛΟΣ ΣΡΟΥΔΩΝ* 

 

 - ΧΩΑ* 

 

 - ΕΚΡΑΛΔΕΥΤΛΚΟ ΛΔΥΜΑ* 

 

 - ΤΛΤΛΟΣ ΡΤΥΧΛΟΥ* 

 

 - ΣΧΟΛΘ* 
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 - ΤΜΘΜΑ* 

 

 - ΒΑΚΜΟΣ ΡΤΥΧΛΟΥ* 

 

 - ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ ΚΤΘΣΘΣ* 

 

 - ΑΝΑΓΝΩΛΣΜΕΝΟ ΝΑΛ ΠΧΛ* 

 

 - ΑΛΚΜ. ΡΑΞΘΣ ΔΟΑΤΑΡ (ςτθ περίπτωςθ αναγνωριςμζνου τίτλου ςπουδϊν αλλοδαπισ)* 

 

 - ΡΕΔΛΟ ΓΛΑ ΣΚΑΝΑΛΣΜΕΝΟΥΣ ΤΛΤΛΟΥΣ ΣΡΟΥΔΩΝ* 

 

 - ΣΥΝΑΦΕΛΑ* (λίςτα ςυναφϊν γνωςτικϊν αντικειμζνων) (Ο αςτερίςκοσ υποδθλϊνει υποχρεωτικά πεδία) 

 

 6. ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΛΚΘ ΔΑΣΤΘΛΟΤΘΤΑ 

 

 Αναφζρατε με φκίνουςα χρονολογικι ςειρά (ξεκινϊντασ από ςιμερα) τθ ςυνολικι επαγγελματικι ςασ 
εμπειρία: 

 

 - ΦΟΕΑΣ ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘΣ/ΕΡΩΝΥΜΛΑ ΕΓΟΔΟΤΘ* 

 

 - ΚΕΣΘ* 

 

 - ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΟ ΕΓΑΣΛΑΣ - ΡΕΛΓΑΦΘ ΚΑΚΘΚΟΝΤΩΝ* 

 

 - ΕΤΟΣ ΕΝΑΞΘΣ (ΑΡΟ)* 

 

 - ΕΤΟΣ ΛΘΞΘΣ* (ΕΩΣ) 

 

 - ΡΕΔΛΟ ΓΛΑ ΣΚΑΝΑΛΣΜΕΝΕΣ ΒΕΒΑΛΩΣΕΛΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΛΚΘΣ ΕΜΡΕΛΛΑΣ* 

 

 - ΣΥΝΑΦΕΛΑ* (λίςτα ςυναφϊν γνωςτικϊν αντικειμζνων) (Ο αςτερίςκοσ υποδθλϊνει υποχρεωτικά πεδία) 

 

 7. ΔΛΔΑΚΤΛΚΘ ΕΜΡΕΛΛΑ 

 

 Αναφζρατε με φκίνουςα χρονολογικι ςειρά (ξεκινϊντασ από ςιμερα) τθ διδακτικι ςασ εμπειρία ςε 
εκπαίδευςθ μετά από το λφκειο: 
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 - ΕΡΩΝΥΜΛΑ ΦΟΕΑ* 

 

 - ΕΚΡΑΛΔΕΥΤΛΚΟ ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΟ* 

 

 - ΔΛΔΑΚΤΛΚΕΣ ΩΕΣ* 

 

 - ΕΤΟΣ ΕΝΑΞΘΣ (ΑΡΟ)* 

 

 - ΕΤΟΣ ΛΘΞΘΣ (ΕΩΣ)* 

 

 (Ο αςτερίςκοσ υποδθλϊνει υποχρεωτικά πεδία) 

 

 8. ΕΕΥΝΕΣ ΚΑΛ ΜΕΛΕΤΕΣ 

 

 Αναφζρατε τισ ζρευνεσ και μελζτεσ ςτθν εκπόνθςθ των οποίων ςυμμετείχατε: 

 

 - ΤΛΤΛΟΣ ΤΘΣ ΕΕΥΝΑΣ/ΜΕΛΕΤΘΣ 

 

 - ΦΟΕΑΣ ΥΛΟΡΟΛΘΣΘΣ ΤΘΣ ΕΕΥΝΑΣ/ΜΕΛΕΤΘΣ 

 

 - ΦΟΕΑΣ ΑΝΑΟΕΣΘΣ ΤΘΣ ΕΕΥΝΑΣ/ΜΕΛΕΤΘΣ 

 

 - ΔΛΑΚΕΛΑ ΥΛΟΡΟΛΘΣΘΣ ΤΘΣ ΕΕΥΝΑΣ/ΜΕΛΕΤΘΣ 

 

 - ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΟ ΔΛΚΘΣ ΣΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ ΣΤΘΝ ΕΕΥΝΑ/ΜΕΛΕΤΘ 

 

 9. ΣΥΓΓΑΦΛΚΟ ΕΓΟ/ΔΘΜΟΣΛΕΥΣΕΛΣ 

 

 α) Αναφζρατε το ςυγγραφικό ςασ ζργο προςδιορίηοντασ: 

 

 - ΤΛΤΛΟΣ ΒΛΒΛΛΟΥ 

 

 - ΤΛΤΛΟΣ ΚΕΦΑΛΑΛΟΥ (ςτισ περιπτϊςεισ ςυγγραφικισ ομάδασ γράφετε τον τίτλο του δικοφ ςασ κεφαλαίου) 

 

 - ΕΚΔΟΤΛΚΟΣ ΟΛΚΟΣ 

 

 - ΧΟΝΟΛΟΓΛΑ 
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 - ΡΟΛΘ ΕΚΔΟΣΘΣ 

 

 - ΣΕΛΛΔΕΣ (ςτισ περιπτϊςεισ ςυγγραφικισ ομάδασ γράφετε τισ ςελίδεσ του δικοφ ςασ κεφαλαίου). 

 

 β) Αναφζρατε τισ δθμοςιεφςεισ ςασ ςε επιςτθμονικά περιοδικά 

 

 - ΕΡΩΝΥΜΛΑ ΡΕΛΟΔΛΚΟΥ 

 

 - ΤΕΥΧΟΣ 

 

 - ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ ΚΥΚΛΟΦΟΛΑΣ 

 

 - ΤΛΤΛΟΣ ΑΚΟΥ 

 

 - ΣΕΛΛΔΕΣ ΑΚΟΥ 

 

 

 11. ΑΚΛΒΕΛΑ ΤΩΝ ΣΤΟΛΧΕΛΩΝ ΚΑΛ ΣΥΝΑΛΝΕΣΘ ΓΛΑ ΤΘ ΣΥΛΛΟΓΘ ΚΑΛ ΕΡΕΞΕΓΑΣΛΑ ΡΟΣΩΡΛΚΩΝ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 

 Στθν αίτθςθ ορίηεται πεδίο όπου ο αιτϊν δθλϊνει υπεφκυνα για τθν ακρίβεια των ςτοιχείων που 
υποβάλει και ζχει λάβει γνϊςθ και αποδζχεται τθν Ρολιτικι Ενθμζρωςθσ για τθν Επεξεργαςία Δεδομζνων 
Ρροςωπικοφ Χαρακτιρα, που βρίςκεται αναρτθμζνθ ςτον ιςτότοπο του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. (www.ekdd.gr). 

 

 Β. Ελάχιςτοι όροι/προχποκζςεισ ζνταξθσ ςτο Μθτρϊο Κ.Δ.Ρ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 

 

 Οι ενδιαφερόμενοι προσ ζνταξθ ςτο Μθτρϊο Κ.Δ.Ρ. κα πρζπει να ανικουν ςε μία από τισ ακόλουκεσ 
κατθγορίεσ: 

 

 Α) Μόνιμα μζλθ ΔΕΡ τθσ Τριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ τα οποία εντάςςονται ςε γνωςτικά αντικείμενα του 
Μθτρϊου Κ.Δ.Ρ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. που ςυνάδουν με το γνωςτικό αντικείμενο τθσ βακμίδασ τουσ, όπωσ αυτό 
αναγράφεται ςτο ΦΕΚ διοριςμοφ τουσ, ι διακζτουν αποδεδειγμζνθ διδακτικι εμπειρία ςε ςυναφζσ 
γνωςτικό αντικείμενο. 

 

 Β) Κάτοχοι πτυχίου Τριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ οι οποίοι ενδιαφζρονται να ενταχκοφν ςε γνωςτικά 
αντικείμενα του Ρίνακα 1 και πλθροφν τισ προχποκζςεισ επαγγελματικισ ι διδακτικισ εμπειρίασ όπωσ 
αναφζρονται ςτον Ρίνακα 2: 

 

 Ρίνακασ 2. Ελάχιςτοι όροι/προχποκζςεισ ζνταξθσ ςτο Μθτρϊο Κ.Δ.Ρ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 
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 ΡΤΥΧΛΟ                  ΜΕΤΑΡΤΥΧΛΑΚΟΣ        ΔΛΔΑΚΤΟΛΚΟ        ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΛΚΘ ΕΜΡΕΛΛΑ ΣΤΑ 

 ΤΛΤΟΒΑΚΜΛΑΣ      ΤΛΤΛΟΣ ΣΡΟΥΔΩΝ                                    ΓΝΩΣΤΛΚΑ ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΑ ι 

 ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ                                                                       ΔΛΔΑΚΤΛΚΘ ΕΜΡΕΛΛΑ ΣΤΑ ΓΝΩΣΤΛΚΑ 

                                                                                              ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΑ ΡΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΡΛΛΕΞΕΛ 

 

 ΝΑΛ                         ΟΧΛ                           ΟΧΛ                        5 ζτθ τουλάχιςτον 

                                                                                              ι 400 ϊρεσ διδακτικισ εμπειρίασ 

                                                                                              τουλάχιςτον 

 

 ΝΑΛ                         ΝΑΛ                           ΟΧΛ                        3 ζτθ τουλάχιςτον 

                                                                                              ι 300 ϊρεσ διδακτικισ εμπειρίασ 

                                                                                              τουλάχιςτον 

 

 ΝΑΛ                         ΟΧΛ                           ΝΑΛ                        2 ζτθ τουλάχιςτον 

                                                                                              ι 200 ϊρεσ διδακτικισ εμπειρίασ 

                                                                                              τουλάχιςτον 

 

 ΝΑΛ                         ΝΑΛ                           ΝΑΛ                        2 ζτθ τουλάχιςτον 

                                                                                              ι 200 ϊρεσ διδακτικισ εμπειρίασ 

                                                                                              τουλάχιςτον 

 

 ΝΑΛ                                       Ε.Σ.Δ.Δ.Α.                                 2 ζτθ τουλάχιςτον μετά τθν 

                                                                                             αποφοίτθςθ από τθν Ε.Σ.Δ.Δ.Α. 

                                                                                             ι 300 ϊρεσ διδακτικισ εμπειρίασ 

                                                                                             τουλάχιςτον 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ X – Αηηηνιόγεζε Με Τπνδηαίξεζεο ηεο πκθσλίαο - Πιαίζην  

ΕΛΔΛΚΟ ΡΑΑΤΘΜΑ Χ ΓΛΑ ΤΟ ΕΝΛΑΛΟ ΤΟΥ ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΟΥ - ΑΛΤΛΟΛΟΓΘΣΘ ΜΘ ΥΡΟΔΛΑΛΕΣΘΣ ΤΘΣ 
ΣΥΜΦΩΝΛΑΣ-ΡΛΑΛΣΛΟ  

Λαμβάνοντασ υπόψθ τθν με αρικμ. πρωτ. ΥΡΟΛΚ 47682/08-4-2022 Απόφαςθ  Ζνταξθσ του Ζργου ςτο 
Ταμείο Ανάκαμψθσ και Ανκεκτικότθτασ (ΤΑΑ) με τίτλο «SUB4. Αναβάκμιςθ των δεξιοτιτων του 
ανκρϊπινου δυναμικοφ του Δθμόςιου Τομζα» (Κωδικόσ ΟΡΣ ΤΑ 5150174), τουσ προβλεπόμενουσ ςτόχουσ 
και τθν προ κοςτολόγθςθ του Ζργου, όπωσ αυτι ζχει ολοκλθρωκεί για τθν ζνταξθ του ςτο ΤΑΑ, το 
ςυγκεκριμζνο Ζργο κα υλοποιθκεί ωσ Συμφωνία Ρλαίςιο θ οποία κα υλοποιθκεί ςε επιμζρουσ 
εκτελεςτικζσ ςυμβάςεισ από προεπιλεγμζνουσ οικονομικοφσ φορείσ. 

Οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ που περιγράφονται ςτθν υπ’ αρικ……………….. Διακιρυξθ για τθ ςφναψθ τθσ 
Συμφωνίασ-Ρλαίςιο για τθν «Ραροχι Υπθρεςιϊν Υλοποίθςθσ Ρρογραμμάτων Κατάρτιςθσ, Ανάπτυξθσ 
Δεξιοτιτων, Ενδυνάμωςθσ από Ριςτοποιθμζνεσ Δομζσ Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ», αποτελοφν ζνα 
ομοιογενζσ ςφςτθμα με λειτουργικι ενότθτα που κατατείνει ςτον ςχεδιαςμό, ανάπτυξθ και πιςτοποίθςθ 
ςτοχευμζνων προγραμμάτων κατάρτιςθσ ςε οριηόντιεσ και κάκετεσ δεξιότθτεσ για ςτελζχθ του Δθμοςίου 
Τομζα, θ ομοιογζνεια του οποίου και θ ςυμβατότθτα των επιμζρουσ ειδϊν υπθρεςιϊν που το απαρτίηουν, 
αποτελοφν απαραίτθτεσ προχποκζςεισ για τθν τεχνικι επάρκεια και τθν επίτευξθ του ςκοποφ, όπωσ 
αναφζρεται και ςτο οικείο κεφάλαιο τθσ διακιρυξθσ, γεγονόσ που παρζχει επαρκι αιτιολόγθςθ για τθν 
κατά διακριτικι ευχζρεια επιλογι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, για τθ μθ υποδιαίρεςθ ςε τμιματα, τθσ 
Συμφωνίασ-Ρλαίςιο. 

Θ υποδιαίρεςθ εγκυμονεί τον κίνδυνο: α) να γίνει θ εκτζλεςθ τθσ Συμφωνίασ-Ρλαίςιο υπερβολικά 
δφςκολθ από τεχνικισ απόψεωσ, β) ακριβι, και γ) ζτι περαιτζρω, θ ανάγκθ να ςυντονιςτοφν οι διάφοροι 
εργολάβοι/ανάδοχοι των τυχόν τμθμάτων, κα ζκετε ςε ςοβαρό κίνδυνο τθν ορκι εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ. 

Θ Ανακζτουςα Αρχι κινείται εντόσ των ορίων τθσ διακριτικισ τθσ ευχζρειασ ωσ προσ τθν επιλογι τθσ να 
μθν υποδιαιρζςει τθ Συμφωνία-Ρλαίςιο ςε τμιματα, λαμβανομζνου υπόψθ του αντικειμζνου τθσ 
Συμφωνίασ Ρλαίςιο που αφορά τθν παροχι εξαιρετικά εξειδικευμζνων υπθρεςιϊν, ιτοι: 

● τθν οργανωτικι προετοιμαςία για τθν υλοποίθςθ των προγραμμάτων κατάρτιςθσ, όπωσ θ επιλογι 
ειςθγθτϊν, θ ενθμζρωςθ των εκπαιδευομζνων και ο προγραμματιςμόσ των εκπαιδευτικϊν 
προγραμμάτων. 

● τθν παροχι υπθρεςιϊν υλοποίθςθσ των προγραμμάτων κατάρτιςθσ όπωσ θ κάλυψθ των 
προβλεπόμενων ανκρωποωρϊν εκπαίδευςθσ, θ εφαρμογι των προβλεπόμενων από το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 
τεχνικϊν εκπαίδευςθσ, θ διαδικαςία Ριςτοποίθςθσ των ςυμμετεχόντων. 

● Τθν ςυνολικι υποςτιριξθ των εκπαιδευτϊν και εκπαιδευόμενων κατά τθ διάρκεια όλων των 
φάςεων των προγραμμάτων κατάρτιςθσ και κα καταχωροφν τα δεδομζνα των εκπαιδευτικϊν 
προγραμμάτων ςτο Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Σφςτθμα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 

Οι λόγοι δε για τθν επιλογι τθσ αυτι, προκφπτουν ςαφϊσ από τα ζγγραφα τθσ Συμφωνίασ-Ρλαίςιο. 
Συγκεκριμζνα, θ διαςφνδεςθ μεταξφ των κατθγοριϊν υπθρεςιϊν και παραδοτζων όπωσ αυτά 
απεικονίηονται ςτο Ραράρτθμα Λ – Αναλυτικι Ρεριγραφι Φυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου τθσ 
Συμφωνίασ – Ρλαίςιο, καταδεικνφουν τθ ςτενι αλλθλουχία και αλλθλεξάρτθςθ των απαιτοφμενων 
ενεργειϊν, επιβεβαιϊνοντασ τθν ανάγκθ φπαρξθσ ενόσ μόνο αναδόχου ανά εκτελεςτικι ςφμβαςθ, με 
υψθλι τεχνογνωςία και εμπειρία, προκειμζνου να επιτευχκεί ο ςτόχοσ τθσ Διακιρυξθσ. 

Επειδι δε, πρόκειται για άκρωσ εξιδεικευμζνεσ υπθρεςίεσ, θ τμθματικι παροχι αυτϊν ανά εκτελεςτικι 
ςφμβαςθ από μία πλειάδα αναδόχων, κα οδθγοφςε νομοτελειακά ςε αρκετά υψθλότερο κόςτοσ, κακότι 
δεν κα υπιρχε θ δυνατότθτα ζκπτωςθσ θ οποία μόνο ςτο ςφνολο τθσ υπθρεςίασ ςε επίπεδο εκτελεςτικισ 
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ςφμβαςθσ, κα μποροφςε να απεικονιςτεί. Διότι, θ κάκε περιγραφόμενθ κατθγορία υπθρεςίασ, είναι τόςο 
πολφ τεχνικά εξειδικευμζνθ που μεμονωμζνα αυτι, δεν δίδει τθ δυνατότθτα ςτουσ προςφζροντεσ, 
καλφτερθσ οικονομικισ προςφοράσ ανά εκτελεςτικι ςφμβαςθ, τθρϊντασ αυτοί παράλλθλα τθ βζλτιςτθ 
ςχζςθ ποιότθτασ- τιμισ. 

Σε ό,τι αφορά ςτο Φυςικό Αντικείμενο τθσ Συμφωνίασ-Ρλαίςιο θ αναγκαιότθτα φπαρξθσ ενιαίων 
εκτελεςτικϊν ςυμβάςεων από ζωσ 7 προεπιλεγμζνουσ οικονομικοφσ φορείσ τεκμθριϊνεται από τθν 
ςυμπλθρωματικότθτα και αλλθλεξάρτθςθ των απαιτοφμενων υπθρεςιϊν. Ειδικότερα, το Ζργο 
περιλαμβάνει υπθρεςίεσ και δραςτθριότθτεσ οι οποίεσ εντάςςονται ςτισ ακόλουκεσ 3 κατθγορίεσ: 

ΚΥ1 Υπθρεςίεσ οργανωτικισ προετοιμαςίασ υλοποίθςθσ των προγραμμάτων κατάρτιςθσ 

ΚΥ2 Υπθρεςίεσ υλοποίθςθσ προγραμμάτων κατάρτιςθσ 

ΚΥ3 Υπθρεςίεσ οριηόντιασ υποςτιριξθσ 

Ππωσ είναι αντιλθπτό από τουσ τίτλουσ των επιμζρουσ κατθγοριϊν, κακϊσ και από τθν αναλυτικι 
περιγραφι των απαιτοφμενων Υπθρεςιϊν/Δραςτθριοτιτων όπωσ αυτζσ ζχουν αποτυπωκεί ςτο 
Ραράρτθμα Λ τθσ Διακιρυξθσ, υπάρχει ςτενι διαςφνδεςθ, αλλθλουχία, αλλθλεξάρτθςθ και ςυνζχεια 
μεταξφ τουσ.   

Σε περίπτωςθ υποδιαίρεςθσ του Φυςικοφ Αντικειμζνου ςε επιμζρουσ ανακζςεισ εκτελεςτικϊν ςυμβάςεων 
ςε πολλαπλοφσ αναδόχουσ, εντοπίηεται ο ενδεχόμενοσ κίνδυνοσ διακοπισ τθσ διαςφνδεςθσ και ςυνζχειασ 
των επιμζρουσ υπθρεςιϊν: Συγκεκριμζνα, ςτθν ΚΥ 1 αναμζνεται να ολοκλθρωκοφν οι απαιτοφμενεσ 
ενζργειεσ για τθν προετοιμαςία τθσ υλοποίθςθσ των προγραμμάτων κατάρτιςθσ. Αντίςτοιχα, ςτθν ΚΥ 2, 
περιλαμβάνονται όλεσ οι απαιτοφμενεσ ενζργειεσ για τθν υλοποίθςθ των προγραμμάτων κατάρτιςθσ ενϊ 
ςτθν ΚΥ 3 όλεσ οι απαιτοφμενεσ υπθρεςίεσ για τθν οριηόντια υποςτιριξθ ςε όλο τον κφκλο ηωισ ενόσ 
προγράμματοσ κατάρτιςθσ. 

Στθν υποκετικι περίπτωςθ που ενεργοποιθκοφν διαφορετικοί ανάδοχοι ςτισ επιμζρουσ κατθγορίεσ, είναι 
αντιλθπτό ότι κα υπάρχει επίδραςθ ςτθν αποτελεςματικότθτα τθσ υλοποίθςθσ των υπθρεςιϊν 
διακινδυνεφοντασ με αυτό τον τρόπο τθν επίτευξθ του ευρφτερου ςκοποφ τθσ Συμφωνίασ-Ρλαίςιο και των 
επιμζρουσ εκτελεςτικϊν ςυμβάςεων. 

Σχετικά με το Οικονομικό Αντικείμενο, κα πρζπει να λθφκεί υπόψθ ότι ςτθν περίπτωςθ των επιμζρουσ 
ανακζςεων, εκτόσ από τθν απουςία ζκπτωςθσ ςτο ςφνολο τθσ Συμφωνίασ-Ρλαίςιο, θ Ανακζτουςα Αρχι κα 
επιβαρυνκεί με τον τριπλαςιαςμό του κόςτουσ τθσ ανάκεςθσ των εκτελεςτικϊν ςυμβάςεων (ςτθν 
περίπτωςθ τριχοτόμθςθσ του υφιςτάμενου φυςικοφ αντικειμζνου) με ότι αυτό ςυνεπάγεται ςε κόςτοσ 
ανάπτυξθσ επιπλζον διαγωνιςτικϊν τευχϊν, κόςτοσ διοικθτικισ και νομικισ υποςτιριξθσ. 

Επίςθσ, κα πρζπει να λθφκεί υπ’ όψιν ότι ςκοπόσ τθσ παροχισ των ανωτζρω υπθρεςιϊν είναι θ, ςε ςτενά 
χρονικά περικϊρια, υλοποίθςθ των προβλεπόμενων υπθρεςιϊν ςτο πλαίςιο τθσ εξαςφαλιςμζνθσ 
χρθματοδότθςθσ από το Ταμείο Ανάκαμψθσ και Ανκεκτικότθτασ, τθρϊντασ τα οριςκζντα ςτθν Απόφαςθ 
Ζνταξθσ του Ζργου. 

Επιπλζον, εξαιτίασ του γεγονότοσ ότι το προςωπικό τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι ιδθ επιβαρυμζνο με το 
ςχεδιαςμό, διαχείριςθ και υλοποίθςθ μεγάλου αρικμοφ προγραμμάτων εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ, κα 
κακίςτατο εξαιρετικά δφςκολο ζωσ τεχνικά αδφνατο για τα αρμόδια όργανα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, να 
διαχειριςτοφν παράλλθλα να ςυντονίςουν, να παρακολουκιςουν, να ελζγξουν και να παραλάβουν  τθν 
εκτζλεςθ  επιμζρουσ τμθμάτων  τθσ Συμφωνίασ-Ρλαίςιο από επιπρόςκετουσ αναδόχουσ και τουσ τυχόν 
ςυνεργαηόμενουσ με αυτοφσ φορείσ.  
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Συνεπϊσ, θ ενδεχόμενθ υποδιαίρεςθ τθσ Συμφωνίασ-Ρλαίςιο ςε τμιματα και θ εμπλοκι περιςςότερων 
δυςχερϊσ ςυντονιηόμενων οικονομικϊν φορζων (επιπλζον των προβλεπόμενων 7 προεπιλεγμζνων 
οικονομικϊν φορζων), κα κζςουν ςε ςοβαρό κίνδυνο τθν άρτια και προςικουςα εκτζλεςθ τθσ Συμφωνίασ-
Ρλαίςιο και των επιμζρουσ εκτελεςτικϊν ςυμβάςεων. 

ΓΛΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ  

Θ Ανακζτουςα Αρχι, αςκϊντασ τθν εκ του νόμου, διακριτικι ευχζρειά τθσ, αποφάςιςε τθ μθ υποδιαίρεςθ 
τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ, ςε τμιματα. 


