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A Mέρος :-Ορισμοί και Γενικές Αρχές      

1.Συντομογραφίες - Ορισμοί 

ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Ε.Π. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. 

ΑΝ.Α.Δ. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού. 

Ε.Υ.Δ.  Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης. 

Ε.K.T ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ  

ΚΕ.ΜΕ.Α. Κέντρο Μελετών Ασφαλείας. 

Ν.Π.Ι.Δ. Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου. 

Σ.Α.Ε. Συλλογική Απόφαση Έργου. 

 
Επιτροπή Διαγωνισμού: Το αρμόδιο για την αποσφράγιση και την αξιολόγηση των προσφορών συλλογικό 

όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο θα συγκροτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό. 

Προσφέρων: Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ομάδα προσώπων συμμετέχει στο διαγωνισμό και 

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

Εκπρόσωπος:Ο υπογράφων την προσφορά -στην περίπτωση που αυτή δεν υπογράφεται από τον ίδιο τον 

Προσφέροντα- που μπορεί να είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του Προσφέροντα, ή πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από 

τον Προσφέροντα ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του, ή, σε περίπτωση ένωσης προσώπων, πρόσωπο εξουσιοδοτημένο 

από όλα τα μέλη της ένωσης.  

Αντίκλητος:Το πρόσωπο που ο Προσφέρων με δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του 

προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, .), ορίζει σαν υπεύθυνο για τις 

ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με τον Προσφέροντα. 

Ανάδοχος:Ο Προσφέρων που θα επιλεγεί και θα συνάψει Σύμβαση με την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τον 

τρόπο και τη διαδικασία που περιγράφονται στο παρόν τεύχος. 

Κατακύρωση:Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία κατακυρώνεται η υλοποίηση του έργου στον 

Ανάδοχο. 

Σύμβαση:Η έγγραφη συμφωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, η οποία καταρτίζεται μετά την 

ανακοίνωση της Κατακύρωσης. 

Συμβατικό Τίμημα:Η τιμή προσφοράς στην οποία θα κατακυρωθεί το Έργο.  

Επιτροπή Παραλαβής :Ομάδα προσώπων, ορισμένη από την Αναθέτουσα Αρχή, η οποία έχει την ευθύνη για την 

επίβλεψη της εκτέλεσης της Σύμβασης από τον Ανάδοχο και την παραλαβή των Παραδοτέων του Έργου. 
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Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων Αρμόδιο για την αξιολόγηση ενστάσεων και προσφυγών συλλογικό όργανο 

της Αναθέτουσας Αρχής που θα συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό. 

 
2.Συνοπτική παρουσίαση του ΚΕ.ΜΕ.Α. 

 

Με το Νόμο 3387/05 (Φύλλο 224, τεύχος Α΄) ιδρύθηκε το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.), το οποίο 
αποτελεί ένα επιστημονικό, ερευνητικό και συμβουλευτικό Φορέα, ιδιωτικού δικαίου που λειτουργεί προς όφελος 
του δημοσίου και εποπτεύεται από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.  Με την υπ΄ αριθ. 7004/3/50-β από 8-12-
09 Απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη (ΦΕΚ Β΄ 2418/8-12-09) «Μεταβίβαση 
αρμοδιοτήτων Υπουργού και Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη επί θεμάτων Ελληνικής Αστυνομίας σε 
υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα» όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄ αριθ. 7004/3/50-ζ από 31-1-2010 όμοια (ΦΕΚ 
Β΄-90/2-2-20100), η εποπτεία του ΚΕ.ΜΕ.Α. ανατέθηκε στο Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης. Έχει διοικητική και 
οικονομική αυτοτέλεια, που λειτουργεί προς όφελος του δημοσίου και εποπτεύεται από το Υπουργείο, έχει ιδιαίτερο 
χαρακτήρα και sui generic διατάξεις, με κύριο σκοπό την έρευνα και ανάλυση στον ευρύτερο τομέα της εσωτερικής 
ασφάλειας με εφαρμοσμένες μεθόδους ώστε να διευκολύνεται το Υπουργείο στη χάραξη πολιτικής ασφάλειας και 
αντεγκληματικής πολιτικής που θα είναι άμεσα υλοποιήσιμη και αποτελεσματική. 

Οι σημαντικότεροι στόχοι του ΚΕΜΕΑ είναι: 

1. η διαχείριση, εκμετάλλευση και προώθηση της τεχνογνωσίας και της εμπειρίας στον τομέα 
ασφάλειας σε εσωτερικό και διεθνές επίπεδο, 

2. η διεξαγωγή ερευνητικών προγραμμάτων και η εκπόνηση επιστημονικών μελετών και αναλύσεων για 
θέματα Ασφάλειας, αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και 
λοιπών Υπηρεσιών στο εσωτερικό της χώρας, καθώς και φορέων του εξωτερικού, καθώς και η 
παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς το Υπουργείο. 

Το ΚΕ.ΜΕ.Α. είναι επιστημονικός, ερευνητικός και συμβουλευτικός φορέας που σκοπός του είναι η διεξαγωγή 
θεωρητικής και εφαρμοσμένης έρευνας και η εκπόνηση μελετών, ιδίως σε στρατηγικό επίπεδο, για θέματα που 
αφορούν την Πολιτική Ασφάλειας, καθώς και η παροχή υπηρεσιών, γνωμοδοτικού και συμβουλευτικού χαρακτήρα, 
σε θέματα ασφάλειας γενικότερα. 

Συστάθηκε στο πλαίσιο της αξιοποίησης των γνώσεων και των εμπειριών που απέκτησαν οι Ελληνικές Αρχές 
Ασφαλείας, κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση των μέτρων ασφάλειας στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας, 
με σκοπό να αποτελέσει  δεξαμενή σκέψης για τους Φορείς Ασφάλειας. 

Είναι Ν.Π.Ι.Δ με έδρα την Αθήνα, έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, λειτουργεί προς όφελος του 
δημόσιου συμφέροντος και εποπτεύεται από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. 

Η ανάδειξη και καταξίωση του Κέντρου σε σημαντικό σημείο αναφοράς για όλες τις δράσεις σχετικές με την 
αποστολή του τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό αποτελεί τον βασικό στόχο του ΚΕ.ΜΕ.Α. 
Για την εκπλήρωση των στόχων του το KE.ME.A.: 
α. διεξάγει ερευνητικά προγράμματα και μελέτες για θέματα εσωτερικής ασφάλειας που αφορούν στο Υπουργείο 
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη  και τις υπηρεσίες που υπάγονται σε αυτό, καθώς και άλλους φορείς 
του εσωτερικού, 
β. εκπονεί και εκτελεί ερευνητικά προγράμματα ως εκπρόσωπος των εποπτευόμενων από το Υπουργείο 
Προστασίας του Πολίτη φορέων, για λογαριασμό ή σε συνεργασία με αντίστοιχους φορείς της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, άλλων κρατών ή διεθνών οργανισμών σύμφωνα με τους αντίστοιχους κανόνες και  διαδικασίες. 
γ. αναπτύσσει συνεργασία σε εθνικό και διεθνές επίπεδο με οργανισμούς και υπηρεσίες, ερευνητικά και 
εκπαιδευτικά κέντρα και ιδρύματα, κοινωνικούς, επιστημονικούς και παραγωγικούς φορείς, δημόσιους και 
ιδιωτικούς, καθώς και με Μ.Κ.Ο., 
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δ. προβαίνει στη μελέτη του εγκληματικού φαινομένου και των ποιοτικών και ποσοτικών μεταβολών της 
εγκληματικότητας στην ελληνική Επικράτεια και της γεωγραφικής κατανομής της, καθώς και στο σχεδιασμό 
μεθόδων και πρακτικών στην άσκηση αντεγκληματικής πολιτικής, 
ε. προτείνει την εναρμόνιση των μέτρων πρόληψης και καταστολής του εγκλήματος με τις συνταγματικές αρχές, τα 
ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, τη νομιμότητα και το σεβασμό της αξίας του ανθρώπου, 
στ. παρακολουθεί και μελετά τις τεχνολογικές εξελίξεις των συστημάτων ασφάλειας και αξιολογεί τα νέα 
επιτεύγματα στο χώρο αυτόν, 
ζ. διατυπώνει προτάσεις για την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας που κατέχει 
η. υποστηρίζει διαδικασίες διασυνοριακής συνεργασίας, 
θ. οργανώνει και διεξάγει συνέδρια, δημοσιεύει ερευνητικά και γενικότερα επιστημονικά πορίσματα και συναφή 
έργα, πραγματοποιεί εκπαιδευτικά σεμινάρια και παρέχει πιστοποιημένες εκπαιδεύσεις σε θέματα ασφάλειας και 
εκπονεί πιστοποιημένες μελέτες σε τέτοια  θέματα 
ι. αναπτύσσει οποιαδήποτε άλλη συναφή με τους σκοπούς του δραστηριότητα και 
ια. αποτελεί  φορέα πιστοποίησης διαδικασιών, μελετών, σχεδίων  για την ασφάλεια, φορέων, οργανισμών και 
επιχειρήσεων του Ιδιωτικού και Δημοσίου Τομέα. 
 
3.ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1. Ο Ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151 τ.Α/16-9-94) άρθρο 55, σχετικά με την παρακράτηση φόρου εισοδήματος στο 
εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις. 

2. Ο Ν.2286/1995 (ΦΕΚ 19 τ.Α/1-2-1995), «Προμήθειες του Δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», 
όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις των Ν. 2503/97 (ΦΕΚ 107 τ.Α/30-5-97 ), Ν. 2741/99 (ΦΕΚ 199 τ.Α/28-2-
99), Ν. 3065/02 (ΦΕΚ 251 τ.Α/18-10-2002) και συμπληρωματικά του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α10-07-07) 
«Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14 τ.Α/02-02-2012) 
«Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 
2012-2015». 

3. Ο Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247τ.Α/27-11-1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και 
άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις των Ν. 3871 (ΦΕΚ 141τ.Α/17-08-
2010), Ν. 3943 (ΦΕΚ 66τ.Α/31-3-2011) και του Π.Δ.113/2010 (ΦΕΚ 194τ.Α/22-11-2010). 

4. Ο Ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248 τ.Α/7-11-2000), σχετικά με «Κύρωση του κώδικα φόρου προστιθέμενης αξίας», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει και με την παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν.3845/2010  (ΦΕΚ Α΄ 65/06.05.2010) «Μέτρα για 
την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη - μέλη της Ζώνης του ευρώ και 
το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο». 

5. Ο Ν.3387/2005 (ΦΕΚ 224 τ.Α/12-09-2005) «Κέντρο Μελετών Ασφαλείας και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.3938/2011 (ΦΕΚ 61 τ.Α/31-03-2011) «Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης 
Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις». 

6. Ο Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267 τ.Α/03-12-2007) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για 
την προγραμματική περίοδο 2007 - 2013», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 3840/2010 
(ΦΕΚ 53 τ.Α/31-03-2010), σχετικά με «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των 
διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και άλλες διατάξεις». 

7. Ο Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112 τ.Α/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» 
και άλλες διατάξεις».  

8. Ο Ν.3871/2010  (ΦΕΚ Α΄ 141/17.08.2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη». 

9. Ο Ν.4013/2011 (ΦΕΚ  204 τ.Α/15-09-2011) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του 
ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14 τ.Α/02-02-2012), όπως 
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τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4146/2013 (ΦΕΚ 90 τ.Α/18-04-2013) «Διαμόρφωση Φιλικού 
Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις». 

10. O 4111/2013 (ΦΕΚ 18 τ. Α/25-01-2013), σχετικά με ρυθμίσεις για την επιτάχυνση των διαδικασιών ΕΣΠΑ και 
τροποποίηση του Ν.3886/2010. 

11. Ο Ν.4152/2013 (ΦΕΚ  107 τ.Α/09-05-2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 
4127/2013». 

12. Ο Ν.4156/2013 (ΦΕΚ 122 τ. Α/31-05-2013), σχετικά με ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας 
Δημοσίων Επενδύσεων-ΕΣΠΑ.  

13. Του Π.Δ. 63/05 (ΦΕΚ 98/Α/05) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».  

14. Του Π.Δ. 118/07 (Φ.Ε.Κ. 150 τ.Α/10-7-2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». 

15. Του Π.Δ. 184/2009 (ΦΕΚ 213/Α07-10-09) «Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός 
αρμοδιοτήτων του». 

16. Του Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α22-11-10) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 

17. Του Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141 τ.Α/21-06-12) « Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση 
υπηρεσιών». 

18. Του Π.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ 141 τ.Α/21-06-12) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 

 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1. Η υπ’ αριθ. 3.12894/6.2996 από 05-07-2013 (ΑΔΑ: ΒΛ4ΚΛ-ΣΓΠ) Απόφαση Γενικής Γραμματέα Διαχείρισης 
Κοινοτικών και άλλων πόρων, του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας σχετικά με 
«Ένταξη της Οριζόντιας Πράξης "Βασική Κατάρτιση και Πιστοποίηση Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας" με 
κωδικό MIS 445874 στα Επιχειρησιακά Προγράμματα: “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού”.  

2. Η υπ.αριθ.44219/ΔΕ -5211 από 09/10/2013 (ΑΔΑ: ΒΛΛΨΦ-ΠΝΛ) Απόφαση Διεύθυνσης  Δημοσίων 
Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας σχετικά με εντάχθηκε η πράξη στη ΣΑΕ 050/8 
του Π.Δ.Ε με κωδικό 2013ΣΕ05080001 

3. Η υπάριθ. ........Απόφαση Δ.Σ  του ΚΕ.ΜΕ.Α., σχετικά με αποδοχή του τεύχους της παρούσας Διακήρυξης και 
έγκριση διενέργειας πρόχειρου Διαγωνισμού 

 
ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1. Το υπ’ αριθ. Δ.ΤΕΦ Α’ 1087988 ΕΞ 2013 από 30-05-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Τελών και Ειδικών 
Φορολογιών του Υπουργείου Οικονομικών.  

2. Το υπ’ αριθ. 2//55469/0026 από 10-06-2013 της 26ης Διεύθυνσης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.  

3. Το υπ’ αριθ. 156.109/ΨΣ11438-Γ΄/22-12-2010 έγγραφο της ΕΥΔ του Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ, σχετικά με 
Επιβεβαίωση Διαχειριστικής Επάρκειας του «ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» (ΚΕΜΕΑ), ως δικαιούχου 
ΕΣΠΑ για την περίοδο 2007-2013. 

4. Το υπ’ αριθ. ….. από …-…-2014 έγγραφο του ΚΕ.ΜΕ.Α., προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. 
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», σχετικά με διαβίβαση του τευχους Δ/ξης  , του σχεδίου της υπ’ αριθ. 
../2014 Διακήρυξης. 

5. Το υπ’ αριθ. ….. από …-…-2014 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού», σχετικά με διατύπωση γνώμης για το σχέδιο του τεύχους δημοπράτησης και τη διαδικασία, 
σύμφωνα με την οποία θα προκηρυχθεί ο διαγωνισμός. 

 

 
4.Αντικείμενο Διαγωνισμού 
Προκηρύσσεται πρόχειρος διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  για την παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης εκπαιδευτικού λογισμικού, 
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όπως αναφέρονται στο «ΜΕΡΟΣ Β ΄» και περιγράφονται στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄», τα οποία αποτελούν 
αναπόσπαστα μέρη της Διακήρυξης αυτής. 
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των εβδομήντα χιλιάδων Ευρώ (70.000,00 €), 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%. Η εν λόγω δαπάνη βαρύνει τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων υπό ΣΑΕ 050/8, του Έργου με κωδικό 2013ΣΕ05080001 και κωδικό MIS: 445874, με τίτλο «Βασική 
Κατάρτιση και Πιστοποίηση Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας», του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 
5.Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής -Χρόνος ,τόπος και τρόπος υποβολής Προσφορών 
Ο Διαγωνισμός θα γίνει σε κανονική προθεσμία τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημερών, από την ημερομηνία 
δημοσίευσης  της παρούσας, στην επίσημη ιστοσελίδα του ΚΕ.ΜΕ.Α. 

                  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ …/…/…. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ …-…-2014,  ώρα: :… 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Ταχ. Δ/νση: Π. Κανελλοπούλου 4 

Τ.Κ.: 101 77 ΑΘΗΝΑ 

 
Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται 
χωρίς να αποσφραγισθούν ,ειδικότερα είναι δυνατό να αποστέλλονται προσφορές με οποιονδήποτε 
τρόπo(π.χ ταχυδρομείο) , με την προϋπόθεση ότι θα έχουν παραληφθεί μέχρι την προηγούμενη της 
ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.  Αυτές θεωρούνται παραληπτέες μόνο όταν λαμβάνεται αποδεικτικό 
παράδοσης – παραλαβής. 

      Η Υπηρεσία Διενέργειας δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση στην άφιξη των προσφορών,      
      από οποιαδήποτε αιτία, που αποστέλλονται με τον ως άνω τρόπο. 

- Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια, όπως περιγράφεται στο Μερος Β΄ και επιτρέπεται να 
παρίστανται οι προσφέροντες ή οι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποί τους. 

 
6.Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: 

 Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο περιλαμβανομένου και Δημοσίου Οργανισμού της ημεδαπής ή της 
αλλοδαπής.  

 Συνεταιρισμοί και Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και πληρούν τους  όρους που 
αναφέρονται στα άρθρα 6 και 7 του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10-07-07). 

 Κοινοπραξίες Προμηθευτών. 
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να 
υποβάλλουν προσφορά. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί πάντως το δικαίωμα να ζητήσει από την Ένωση, η 
οποία θα ανακηρυχθεί προσωρινός Ανάδοχος, πριν την υπογραφή της σύμβασης να λάβει συγκεκριμένη 
νομική μορφή ως εξής: 
(α) να έχει περιβληθεί τη μορφή της κοινοπραξίας κατά τα οριζόμενα στον Κ.Β.Σ ή 
(β) να έχει περιβληθεί τη μορφή εταιρείας του εμπορικού δικαίου, συσταθείσας σύμφωνα με τις διατάξεις 
του εμπορικού νόμου. 
Σε κάθε περίπτωση, τα μέλη της Ένωσης ή της Κοινοπραξίας ευθύνονται έκαστο, έναντι της Αναθέτουσας 
Αρχής, αδιαιρέτως, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για την εκτέλεση του έργου. 
Επισημαίνεται ότι κάθε υποψήφιος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συμμετέχει στο διαγωνισμό αυτόνομα 
ή με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δεν μπορεί, επί ποινή αποκλεισμού, να μετέχει σε περισσότερες 
από μία προσφορές. Δεν επιτρέπεται επίσης η συμμετοχή ενός υπεργολάβου σε περισσότερα από ένα 
σχήματα. Οι προσφορές των υποψηφίων στους οποίους θα συμμετέχει κοινός υπεργολάβος θα 
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απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
  Όλοι οι ανωτέρω θα πρέπει να έχουν  στην κύρια επαγγελματική απασχόληση τους ,την ανάπτυξη έργων 
elearning και εκπαιδευτικού λογισμικού για λογαριασμό του Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα που 
λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων 
Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997. 
Ειδικότερα, ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να έχει υλοποιήσει τα τελευταία τρία (3) έτη ένα (1) 
αντίστοιχο έργο ήτοι: Προμήθεια και Παραμετροποίηση Πλατφόρμας elearning, το οποίο οφείλει να 
περιγράψει αναλυτικά στον φάκελο δικαιολογητικών. 

 
 

7.Αποκλεισμός Συμμετοχής 
         Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί: 

   Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της προηγουμένης παραγράφου. 

   Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από διαγωνισμούς για προμήθειες του Δημοσίου.  

   Όσοι απώλεσαν το δικαίωμα να συμμετέχουν σε δημόσιους διαγωνισμούς με απόφαση       
  άλλης Δημόσιας Υπηρεσίας ή Ν.Π.Δ.Δ, Ν.Π.Ι.Δ ή ΑΕ του Δημοσίου Τομέα γιατί δεν   

             εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις. 

   Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις    
 παραπάνω κυρώσεις. 

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

 
8.Παροχή Διευκρινήσεων επί της Δ/ξης 

Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές μπορούν να υποβάλλουν έγγραφα αιτήματα για την παροχή διευκρινήσεων και 
συμπληρωματικών πληροφοριών σε σχέση με το διαγωνισμό μέχρι και την 9η ημέρα από την ημερομηνία 
δημοσίευσής του στην επίσημη ιστοσελίδα του ΚΕ.ΜΕ.Α. Οι απαντήσεις γνωστοποιούνται από την αρμόδια 
Υπηρεσία το αργότερο τρείς (3) ημέρες πριν από την εκπνοή της προθεσμίας για την υποβολή των προσφορών, 
χωρίς δικαίωμα ενστάσεως .Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων και συμπληρωματικών πληροφοριών που 
υποβάλλονται εκπρόθεσμα δεν εξετάζονται.Οι ως άνω συμπληρωματικές πληροφορίες που παρέχονται από την 
Υπηρεσία με έγγραφο στους αιτούντες, αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα του ΚΕ.ΜΕ.Α 
(http://www.kemea.gr).  
 
9.Ενστάσεις Προσφυγές 

Οι Προσφέροντες δικαιούνται να υποβάλουν ένσταση: 
α. κατά της Προκήρυξης του διαγωνισμού  
β. κατά της συμμετοχής Προσφέροντα στο διαγωνισμό και 
γ. κατά της νομιμότητας διενέργειας του διαγωνισμού. 
δ.    κατά της κατακυρωτικής απόφασης όσον αφορά την πληρότητα και νομιμότητα των δικαιολογητικών  
Οι ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στην Υπηρεσία Διενέργειας ως εξής: 
α. Κατά της Προκήρυξης του διαγωνισμού, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της 
Προκήρυξης μέχρι την ημερομηνία διενέργειας. Η απόφαση περί αποδοχής ή απόρριψης της ένστασης, στην 
περίπτωση αυτή, εκδίδεται από την Αναθέτουσα Αρχή το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την 
ημερομηνία διενέργειας. 
β. Κατά της συμμετοχής Προσφέροντα στο διαγωνισμό ή κατά της νομιμότητας της διενέργειας ως προς τη 
διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τη διάρκεια αποσφράγισης των προσφορών 
και εντός της επομένης εργάσιμης ημέρας από την στιγμή που έλαβε γνώση των σχετικών στοιχείων ο 
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διαγωνιζόμενος. Η ένσταση κατά της συμμετοχής Προσφέροντα στο διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά 
από τον ενιστάμενο σ’ αυτόν κατά του οποίου στρέφεται εντός δύο ημερών από της υποβολής της. Η ένσταση 
αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των 
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής και εκδίδεται μετά από 
γνωμοδότηση του η σχετική απόφαση περί αποδοχής ή απόρριψης αυτής.  
γ. Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού έως και την Κατακύρωση, μέσα σε χρονικό 
διάστημα τριών  (3) εργασίμων ημερών από της γνωστοποίησης της σχετικής απόφασης στους 
διαγωνιζομένους. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά εντός δύο ημερών κατά αυτού κατά του οποίου 
στρέφεται. 
δ.  Κατά της κατακυρωτικής απόφασης όσον αφορά τη νομιμότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών των 
άρθρων 7 και 18 μέσα σε χρονικό διάστημα τριών εργασίμων ημερών αφότου ο ενδιαφερόμενος έλαβε γνώση 
της κατακυρωτικής απόφασης και των ως άνω δικαιολογητικών. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά 
εντός δύο (2) ημερών από την υποβολής της σε αυτόν  κατά του οποίου στρέφεται. 
Για το παραδεκτό της ένστασης ισχύουν τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 15 του Π.Δ. 118/2007. 
  

      10.Θέματα Δημοσιότητας 
Η παρούσα Διακήρυξη αναρτάται και είναι διαθέσιμη στην επίσημη ιστοσελίδα του ΚΕ.ΜΕ.Α 
(http://www.kemea.gr),  καθώς και στον ιστότοπο “ΔΙΑΥΓΕΙΑ”.και στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ 
http://www.eprocurement.gov.gr 
 

     11.Γενικές Αρχές 
Η συμμετοχή στον προκηρυσσόμενο με την παρούσα διαγωνισμό είναι ανοικτή, επί ίσοις όροις, σε όσους 
πληρούν τις νομικές, οικονομικές και τεχνικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στην Προκήρυξη και διαθέτουν 
την απαιτούμενη επαγγελματική επάρκεια και εμπειρία. 
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές οι προσφορές που είναι σύμφωνες με όλους τους όρους, τις προϋποθέσεις και 
τις προδιαγραφές της Προκήρυξης. Προσφορές που, κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού, είναι 
αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή περιέχουν όρους αντίθετους προς την Προκήρυξη ή/και αιρέσεις, 
χαρακτηρίζονται ως μη αποδεκτές και απορρίπτονται. 
Η Αναθέτουσα Αρχή θα προβεί στην υποβολή αιτήματος προέγκρισης –προσυμβατικού ελέγχου καθώς και σε 
οποιαδήποτε άλλη ενέργεια υποδειχθεί από την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή. 
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ 
ΠΟΛΙΤΗ 
ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΚΕ.ΜΕ.Α. 
Ταχ. Δ/νση: Π. Κανελλοπούλου 4 
Τ.Κ.: 101 77 ΑΘΗΝΑ 
Τηλέφωνο: 2107481347 
FAX: 2107481995 

                      Ανήκει στη Διακήρυξη  /2014 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΚΕ.ΜΕ.Α.) 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ «Υπηρεσίες ,ανάπτυξης εκπαιδευτικού λογισμικού ». 

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ 
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ 

ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΚΕ.ΜΕ.Α.) 

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ CPV  72212190-7 Υπηρεσίες ,ανάπτυξης εκπαιδευτικού λογισμικού" 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
Πρόχειρος Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά   

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ  
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 

Φ.Π.Α. 

Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των εβδομήντα 
χιλιάδων Ευρώ (70.000,00€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.  

Καθαρή Αξία : 56.910,57€ 
Φ.Π.Α. 23% : 13.089,43€ 

Σύνολο :      70.000,00 € 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ 
ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 

ΣΑΕ 050/8 

Το Έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, μέσω 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού», στο Έργο με κωδικό 2013ΣΕ05080001 και κωδικό MIS: 
445874, με τίτλο «Βασική Κατάρτιση και Πιστοποίηση Προσωπικού 
Ιδιωτικής Ασφάλειας», του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού». 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.  

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία παράδοσης.  

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Ταχ. Δ/νση: Π. Κανελλοπούλου 4 

Τ.Κ.: 101 77 ΑΘΗΝΑ 

 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  
 

 Όλες οι νόμιμες κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημερομηνία 
υπογραφής της Σύμβασης 
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ 
ΠΟΛΙΤΗ 
ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
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                      Ανήκει στη Διακήρυξη  /2014 

 
 

 
ΜΕΡΟΣ Β΄ 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
 

1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ KAI ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
1.1. Σύνταξη Προσφοράς 

Η προσφορά, υποβάλλεται (ή αποστέλλεται) στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τους τεχνικούς όρους 
και τα φυλλάδια τεχνικών όρων (prospectus) τα οποία δύναται να υποβάλλονται στην Αγγλική, μέσα σε 
σφραγισμένο φάκελο, σε δύο (2) αντίτυπα  (πρωτότυπο & αντίγραφο). Η προσφορά πρέπει να είναι 
δακτυλογραφημένη, να μη φέρει ξέσματα, διορθώσεις, σβησίματα, προσθήκες, εάν υπάρχει οποιαδήποτε 
διόρθωση αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη, μονογραμμένη από τον προσφέροντα και να έχει 
συνταχθεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Δ/ξης. 
 

1.2. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών 
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες προσμετρούμενες 
από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να 
παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή πριν από την λήξη της, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13 του Π.Δ. 118/2007.  
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη.  

1.3. Στοιχεία κυρίως φακέλου 
Στον κυρίως φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ (Δ/νση - Τηλέφωνο – Fax – ). 
«ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

../2014» 
«Παροχή Υπηρεσιών Δημιουργίας Φηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού» 

AΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΚΕ.ΜΕ.Α. 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: …-…-…. 

ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 
 

 
 
 
1.4. Στοιχεία υποφακέλων  
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Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο της προσφοράς, 
στοιχεία και ειδικότερα τα εξής: 
1.4.1. Στοιχεία κυρίως φακέλου Προσφοράς 

1.4.1.1. Όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, σε ξεχωριστό, σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο με την 
ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ». 

1.4.1.2. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε ξεχωριστό,  σφραγισμένο φάκελο, 
μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

1.4.1.3. Τα οικονομικά στοιχεία τοποθετούνται επί ποινή απορρίψεως σε ξεχωριστό,  
σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

1.4.2. Οι φάκελοι ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
θα φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

1.4.3. Όλα τα φύλλα των παραπάνω εγγράφων και στοιχείων της προσφοράς, πλην της οικονομικής, 
συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών φυλλαδίων (Prospectus, φωτογραφιών, τεχνικών 
φυλλαδίων κ.τ.λ.) θα φέρουν συνεχή αρίθμηση από το πρώτο μέχρι το τελευταίο. Για ευχερέστερη 
αναζήτηση των στοιχείων αυτών η προσφορά θα συνοδεύεται από ευρετήριο, στο οποίο θα 
αναγράφεται το περιεχόμενου του κάθε εγγράφου, με την αντίστοιχη αρίθμηση που φέρει κατά τα 
ανωτέρω (π.χ. φύλλα συμμόρφωσης φύλλα 16-19, τεχνικές προδιαγραφές φύλλα 33-55, κ.ο.κ.). 

1.4.4. Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού 
χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα 
συμφέροντά του προσφέροντα, ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη 
«πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα» και να τα τοποθετεί σε χωριστό φάκελο. Σε αντίθετη 
περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση οι λοιποί συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της 
πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο την προστασία του απορρήτου, που 
καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα της επιχείρησης του προσφέροντα. 

1.4.5. Εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές  δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 

1.4.6. Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση ή μη σύμφωνες με 
τους όρους της παρούσας Διακήρυξης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

1.5. Δικαιολογητικά Συμμετοχής  
Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι οφείλουν να υποβάλλουν, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, 
τα κάτωθι κατά περίπτωση δικαιολογητικά, σύμφωνα με το άρθρο 5 α. Β.1 α του Π.Δ. 118/2007 και τις 
οικίες διατάξεις, τα οποία θα περιλαμβάνονται στο φάκελο με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», προσκομίζοντας επίσης και συμπληρωμένους τους παρακάτω πίνακες κατά 
περίπτωση (σύμφωνα με τη νομική τους μορφή), λαμβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες επεξηγήσεις / 
οδηγίες:  
1. Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ» περιγράφονται τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που θα 

πρέπει να υποβληθούν υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά. 

2. Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» όπου έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», σημαίνει ότι το αντίστοιχο 

δικαιολογητικό πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο. 

3. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του υποψήφιου Αναδόχου που έχει τη μορφή 

ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν το αντίστοιχο δικαιολογητικό υποβάλλεται ή όχι. 

4. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί από τον υποψήφιο Ανάδοχο το αντίστοιχο κεφάλαιο ή 

ενότητα του Φακέλου «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» στο οποίο περιλαμβάνεται το 

απαιτούμενο δικαιολογητικό. 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠ

Η 

1 

 
Εγγύηση Συμμετοχής 

Οι Προσφέροντες οφείλουν με ποινή αποκλεισμού, μαζί με την 
προσφορά, να καταθέσουν Εγγύηση συμμετοχής τους στο 
διαγωνισμό, ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της 
συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης με ΦΠΑ ήτοι 3.500,00 , 
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το 
υπόδειγμα Γ1 του Παραρτήματος Γ 

ΝΑΙ   

2. 

Α.  Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 
(Α'75), όπως εκάστοτε ισχύει,κατά τα προβλεπόμενα στην παρ.4 του 
άρθρου 21 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18 τ. Α/ 25-01-2013), στην οποία 
αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού που συμμετέχουν και 
στην οποία δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της 
προσφοράς τους: Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση 
για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του εδ. 
α της παρ. 2 άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07, ήτοι:  
i. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο 
άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 351 της 29.1.1998, σελ. 1), 
ii. δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της 
πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (ΕΕ C 195 της 
25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 
98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (ΕΕ L 358 της31.12.1998, σελ. 2), 
iii. απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την 
προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σελ. 48), 
iv. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 1της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 
10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες (ΕΕ L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 
Οδηγίας, η οποία ροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ΕΕ L 344 της 
28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α' 
173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α' 305), 
v. κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, 
της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας 
χρεοκοπίας. 
 

Σε περίπτωση που ο συμμετέχων είναι νομικό πρόσωπο, την 
υπεύθυνη δήλωση περί 
μη καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα 
αδικήματα του παρόντος, υποβάλλουν: 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠ

Η 

 Οι Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε. ή 
Ε.Π.Ε.  

 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος όταν το 
νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. 

 Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι 
εκπρόσωποί του. 

 Σε περίπτωση που ο συμμετέχων είναι συνεταιρισμός, την ως 
άνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλει ο Πρόεδρος του 
συνεταιρισμού. 

  Σε περίπτωση που ο συμμετέχων είναι ένωση προμηθευτών – 
κοινοπραξία, η ως άνω υπεύθυνη δήλωση αφορά κάθε μέλος 
που συμμετέχει στην Ένωση ή Κοινοπραξία. 

 
Β. Δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) 
του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07 καταστάσεις, ήτοι 
ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία 
κήρυξης πτώχευσης. Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
δηλώνουν ότι δεν τελούν σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη 
κατάσταση καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό 
άλλη ανάλογη διαδικασία. 

 
Γ Δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ 
της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07 κατάσταση, ήτοι ότι δεν 
τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε 
ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (Α'101), όπως 
εκάστοτε ισχύει, ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για 
αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό 
διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης, των 
ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο 
για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). 

 
Δ Δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και σε διαδικασία κήρυξης 
σε αναγκαστική διαχείριση. Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
δηλώνουν ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση ή υπό άλλη 
ανάλογη κατάσταση καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε 
αναγκαστική διαχείριση ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 
 
Ε Δεν τελούν υπό παύση εργασιών. Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν υπό παύση εργασιών ή υπό άλλη 
ανάλογη κατάσταση. 
 
ΣΤ) Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) 
αναφέροντας όλους τους φορείς στους οποίους καταβάλουν εισφορές 
κύριας και επικουρικής ασφάλισης καθώς και ότι είναι ενήμεροι ως 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠ

Η 

προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 
 
Ζ) Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο κατά την ημέρα 
διενέργειας του διαγωνισμού, ορίζοντας ρητά την επωνυμία του 
Επιμελητηρίου (κατά τόπο και κατ’ είδος)και το αντικείμενο των 
δραστηριοτήτων που ασκούν (ρητά κατονομαζόμενη), προκειμένου 
για νομικά πρόσωπα, ή το ειδικό επάγγελμα τους προκειμένου για 
φυσικά πρόσωπα με το οποίο είναι εγγεγραμμένοι στο επιμελητήριο ή 
ότι ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, κατά περίπτωση 
(δεν αφορά συνεταιρισμούς). 
Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι είναι 
εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου της χώρας 
εγκατάστασής τους ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, 
ομοίως της χώρας εγκατάστασής τους, ορίζοντας ρητά την επωνυμία 
του Επιμελητηρίου ή των επαγγελματικών οργανώσεων αντίστοιχα, 
καθώς και το αντικείμενο των δραστηριοτήτων που ασκούν, 
προκειμένου για νομικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελμα τους, 
προκειμένου για φυσικά πρόσωπα, κατά την ημέρα διενέργειας 
του διαγωνισμού. 

 
Η) Δεν τελούν σε τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας καθώς και 
δεν τους έχει επιβληθείη ποινή του αποκλεισμού από διαγωνισμούς 
με αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης κατά τα άρθρα 18, 
34 και 39 του Π.Δ. 118/07 κατά την ημερομηνία διενέργειας του 
διαγωνισμού. 
 
Θ) Ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα (αφορά μόνο συνεταιρισμούς). 
Ι) Αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα 
προσκόμιση των δικαιολογητικών των παρ. 2 & 3 του άρθρου 6 του 
Π.Δ. 118/07 , κατά περίπτωση, και σύμφωνα με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ιδίου Προεδρικού Διατάγματος. 
Σε περίπτωση που οι προσφέροντες είναι νομικά πρόσωπα η 
παρούσα υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από νόμιμο εκπρόσωπό 
τους. 

3 

 Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος, όπως το Φ.Ε.Κ. 
ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του και επικυρωμένο αντίγραφο ή 
απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζόμενου και των 
εγγράφων τροποποιήσεών του (για διαγωνιζόμενους με μορφή 
Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του 
καταστατικού του διαγωνιζόμενου και των εγγράφων 
τροποποιήσεών του (για Ο.Ε. και Ε.Ε.). 

 Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο 
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόσωπα 
που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το 
νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠ

Η 

αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη 
νομική μορφή των εταιρειών ή 
κάθε άλλου νομικού προσώπου. 

 Για τις ατομικές επιχειρήσεις, Βεβαίωση Έναρξης Δραστηριότητας 
από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. 

 Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν 
κοινή προσφορά, μαζί με την προσφορά υποβάλλουν τα 
παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή 
που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. 

4 
Παραστατικό εκπροσώπησης, κατά το άρθρο 6 παρ.1 περ. γ. του Π.Δ. 
118/07, εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με 
αντιπρόσωπό τους. 

ΝΑΙ   

5 

Πρακτικό απόφασης Διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, ή απόφαση 
των Διαχειριστών με την οποία  
 α) Εγκρίνεται η συμμετοχή τους στο διαγωνισμό 

 

ΝΑΙ   

6 

Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 στην 
οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και 
στην οποία ο υποψήφιος θα δηλώνει ότι: 
     α) η προσφορά του συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της 
παρούσας προκήρυξης της οποίας έλαβε γνώση και την αποδέχεται 
ανεπιφύλακτα και συμμετέχει με μία μόνη προσφορά στα πλαίσια του 
παρόντος διαγωνισμού 
     β) η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο του 
προκηρυσσομένου έργου και τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτή 
είναι αληθή και ακριβή, 
     γ) ο χρόνος ισχύος της προσφοράς τους ανέρχεται σε έξι (6) μήνες 
προσμετρούμενους από την επομένη της ημέρας του διαγωνισμού, 
     δ) παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης του σχετικά με 
οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή, 
ματαίωση ή ακύρωση του διαγωνισμού, 
     ε)θα διατηρήσει εμπιστευτικά και θα χρησιμοποιήσει μόνο για τους 
σκοπούς του παρόντος διαγωνισμού τα στοιχεία και τις πληροφορίες 
των υπολοίπων προσφορών που τυχόν θα τεθούν υπόψη του και 
αποτελούν κατά δήλωση των συντακτών εμπορικό ή επιχειρηματικό 
απόρρητο. 
 

ΝΑΙ   

     
 
 
1.6 ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

- Τοποθετούνται σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ», σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ της παρούσας. 
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1.7 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
- Η Οικονομική Προσφορά τοποθετείται επί ποινή απορρίψεως σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα 
στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», σε δύο (2) αντίτυπα (πρωτότυπο & 
αντίγραφο). 
-Εντός του ως άνω σφραγισμένου φακέλου, θα πρέπει να περιληφθεί το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, 
με βάση το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», της παρούσας. 
Στην Οικονομική Προσφορά αναγράφεται η τιμή και ο τρόπος πληρωμής, όπως ορίζεται κατωτέρω: 
1.7.1 Τ Ι Μ Ε Σ  

1.7.1.1 Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ, θα αναγράφονται δε ολογράφως και αριθμητικώς, 
ως εξής:, 

i. Τιμή μονάδος σε ΕΥΡΩ  
ii. Ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής (Σε περίπτωση που αναφέρεται 

εσφαλμένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία). 
1.7.1.2 Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο 

νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
1.7.1.3 Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δύο ή και περισσότερα δεκαδικά 

ψηφία (άνευ ορίου), εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό 
σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό 
ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε. 

1.7.1.4 Προϊόντα ή υπηρεσίες που προσφέρονται δωρεάν, θα αναγράφονται στην Οικονομική 
Προσφορά με την ένδειξη "ΧΩΡΙΣ ΚΟΣΤΟΣ" στη στήλη τιμών. Παράλληλα θα δοθούν, σε 
χωριστό πίνακα, οι τιμές αυτών των προϊόντων ή υπηρεσιών, 

1.7.1.5 Στις τιμές θα περιλαμβάνεται και κάθε άλλο κόστος που είναι δυνατό να τις επιβαρύνει  
1.7.1.6 Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
1.7.1.7 Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
1.7.1.8 Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα 

για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να 
παρέχουν αυτά. 

1.7.1.9 Προσφορές για μέρος του προκηρυσσόμενου με την παρούσα Έργου δεν γίνονται δεκτές . 
 
2.  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ - ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ 

ΜΕΙΟΔΟΤΗ-ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
2.1 Διαδικασία Διενέργειας Διαγωνισμού 

Η αρμόδια Επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού θα προβεί στην έναρξη της διαδικασίας 
αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και την ώρα που ορίζεται από την Διακήρυξη. 
Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν 
αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. Οι 
δικαιούμενοι που παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν γνώση 
των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό. 

2.2 Διαδικασία αποσφράγισης 
Η Αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: 
    2.2.1  Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, στον οποίο τίθεται η σφραγίδα του ΚΕ.ΜΕ.Α. και 
μονογράφεται από όλα τα μέλη της Επιτροπής.  

2.2.2 Αποσφραγίζονται οι φάκελοι των δικαιολογητικών και της Τεχνικής Προσφοράς, στους 
οποίους τίθεται η σφραγίδα του ΚΕ.ΜΕ.Α. και μονογράφονται κατά φύλλο από όλα τα μέλη 
της Επιτροπής. 
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2.2.3 Μετά την αποσφράγιση, η αρμόδια Επιτροπή προβαίνει στην καταχώρηση αυτών, 
συντάσσοντας πρακτικό περί της αποδοχής ή μη των δικαιολογητικών συμμετοχής και των 
τεχνικών προσφορών. 

2.2.4 Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά τίθεται η σφραγίδα 
του ΚΕ.ΜΕ.Α. και μονογράφονται από όλα τα μέλη της Επιτροπής. Στη συνέχεια 
τοποθετούνται όλοι μαζί σε χωριστό φάκελο, στον οποίο τίθεται η σφραγίδα του ΚΕ.ΜΕ.Α. 
και μονογράφεται από όλα τα μέλη της Επιτροπής. 

2.2.5 Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται μετά την τυπική αποδοχή των 
δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών και η αρμόδια Επιτροπή 
προβαίνει στην καταχώρηση αυτών, συντάσσοντας πρακτικό περί της ανάδειξης μειοδότη, 
στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. Το ως άνω πρακτικό μεταξύ άλλων θα 
συνοδεύεται και από έγγραφη ειδοποίηση περί της προθεσμίας υποβολής των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

2.2.6 Ο χρόνος πρόσβασης των συμμετεχόντων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του 
άρθρου 19 του Π.Δ. 118/07 στις προσφορές, προς λήψη πλήρους γνώση αυτών, ορίζεται 
εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών 
προσερχόμενοι στην αρμόδια Υπηρεσία. 

2.2.7 Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την 
αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά 
επιστρέφονται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού. 

2.3.Διαδικασία Αξιολόγησης Προσφορών  
Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού και 
θα ακολουθήσει τα ακόλουθα στάδια: 

         2.3.1.Έλεγχος Δικαιολογητικών  
Έλεγχος (ως; προς την ορθότητα και πληρότητα)των κατατεθειμένων δικαιολογητικών στο 
διαγωνισμό από τους συμμετέχοντες με αποδοχή ή απόρριψη αυτών (σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο Π.Δ. 118/2007, καθώς και τους όρους της Διακήρυξης) Η Επιτροπή 
Διαγωνισμού, εφ’ όσον παραστεί ανάγκη, μπορεί να καλέσει τους Προσφέροντες να 
παράσχουν τις σχετικές διευκρινήσεις για τα δικαιολογητικά μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες 
ημέρες από την ημερομηνία που θα τους ζητηθούν. 
 

        2.3.2 Τεχνική Αξιολόγηση 
 Τεχνική αξιολόγηση, κατά την οποία θα γίνει αποδοχή των τεχνικών στοιχείων των 
προσφορών που πληρούν τους όρους της τεχνικής προδιαγραφής και απόρριψη αυτών που 
παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις. 
 Για τις ανάγκες της τεχνικής αξιολόγησης, η Επιτροπή Διαγωνισμού θα ακολουθήσει την 
παρακάτω περιγραφόμενη διαδικασία: 
     α. Θα ελέγξει το περιεχόμενο των τεχνικών προσφορών προκειμένου να διαπιστώσει εάν 
ικανοποιούν τους όρους της προκήρυξης   
    β. Θα προχωρήσει στη βαθμολόγηση των τεχνικών όρων των αποδεκτών προσφορών, 
σύμφωνα με τα κριτήρια  
 

Α/Α ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Συντελεστής βαρύτητας 
(%) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α Μεθοδολογία προσέγγισης & υλοποίησης του έργου   80  

A1 Κατανόηση και αξιολόγηση των στόχων και ιδιαιτεροτήτων 
του υποέργου λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο της 

40 
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προσφοράς, τη δυνατότητα ορθής υλοποίησης και 
συγκρότησης της προμήθειας   

A2 Συμφωνία των προσφερόμενων υπηρεσιών με τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά και τις προδιαγραφές του διαγωνισμού. 

40 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ B Υποστήριξη και Εγγύηση Οργάνωση και ∆ιοίκηση του 
Έργου   

 20 

B1 Περιγραφή και οργάνωση του υποέργου και των  επιμέρους 
φάσεων υλοποίησης – Προτεινόμενο Χρονοδιάγραμμα,  

10 

B2 Χρόνος παράδοσης 10 

   

 
Η βαθμολογία των επί μέρους κριτηρίων γίνεται ως εξής: 

Όλα τα επί μέρους στοιχεία των ομάδων βαθμολογούνται αυτόνομα με βάση τους 100 βαθμούς. 
Η βαθμολογία των επί μέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που καλύπτο-
νται ακριβώς όλοι οι απαράβατοι όροι. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 110 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται 
οι τεχνικές προδιαγραφές. 
Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου είναι το γινόμενο του επί μέρους συντελεστή βαρύτητας του 
κριτηρίου επί τη βαθμολογία του, το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία, και η συνολική 
βαθμολογία της κάθε Προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων. 
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, συντάσσεται το Πρακτικό αξιολόγησης Τεχνικής προσφοράς στο 
οποίο περιλαμβάνεται για κάθε προσφορά και για κάθε κριτήριο, ο βαθμός της Ε.Α, ο συντελεστής βαρύτητας 
και ο βαθμός κάθε κριτηρίου, καθώς και το σύνολο της βαθμολογίας. 
Τυχόν εμφάνιση τιμών που οδηγούν στην αποκάλυψη της «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» σε οποιοδήποτε 
σημείο της «ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς. 
Τα αποτελέσματα της Αξιολόγησης –Ελέγχου Δικαιολογητικών και της Τεχνικής Προσφοράς  καταγράφονται σε 
κοινό πρακτικό  
Στη συνέχεια μετά την υποβολή του πρακτικού στο  Δ.Σ ΚΕΜΕΑ για έγκριση κοινοποιείται  στους συμμετέχοντες  

 
2.3.3 Οικονομική Αξιολόγηση 

Οικονομική αξιολόγηση κατά την οποία θα αξιολογηθούν τα οικονομικά στοιχεία των 
προσφορών. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν 
αποδεκτές κατά το προηγούμενο στάδιο επιστρέφονται από την Υπηρεσία Διενέργειας στους 
Προσφέροντες, χωρίς να έχουν αποσφραγισθεί. 
Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα πραγματοποιηθεί στο Χώρο Διενέργειας, 
την ημερομηνία και ώρα που θα ορίζεται στη σχετική ανακοίνωση της Επιτροπής 
Διαγωνισμού, ενώπιον των τυχόν παρισταμένων εκπροσώπων των υποψηφίων αναδόχων. 
Για τις ανάγκες της οικονομικής αξιολόγησης, η Επιτροπή Διαγωνισμού θα ελέγξει το 
περιεχόμενο των οικονομικών προσφορών , θα προχωρήσει στην συγκριτική κατάταξη τους.  

                     
 
 

2.3.4 Ολοκλήρωση αξιολόγησης 
Μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής και οικονομικής αξιολόγησης, η Επιτροπή Διαγωνισμού  θα 
κατατάξει τις προσφορές σε Συγκριτικό Πίνακα, κατά φθίνουσα σειρά του τελικού βαθμού: 

                          Κατάταξη των προσφορών για την τελική επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής       
                           άποψης  Προσφορά με βάση τον ακόλουθο τύπο : 
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                        Λi = 0,80 * ( Ti / Tmax ) + 0,20 * (Kmin/Ki) 
                                              όπου: 
                       Tmax η συνολική βαθμολογία που έλαβε η καλύτερη Τεχνική Προσφορά 
                       Κmin η το συνολικό κόστος της Προσφοράς με τη μικρότερη τιμή 
                       Ti η συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς i 
                       Κi το συνολικό κόστος της Προσφοράς i 
                       Επικρατέστερη είναι η Προσφορά με το μεγαλύτερο Λ. 
 
                      Η πρώτη στον Συγκριτικό Πίνακα κατάταξης, θεωρείται η πλέον συμφέρουσα προσφορά. 

                     Τα αποτελέσματα της Οικονομικής Αξιολόγησης  – Ολοκλήρωσης αξιολόγησης   καταγράφονται σε     
                    κοινό πρακτικό .Στη συνέχεια μετά την υποβολή του πρακτικού στο  Δ.Σ ΚΕΜΕΑ για έγκριση  
                    κοινοποιείται  στους συμμετέχοντες  

 
2.3.5 Διευκρινήσεις Προσφορών 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού όμως έχει το δικαίωμα, εφ’ όσον το κρίνει αναγκαίο, να ζητήσει από 
Προσφέροντα την παροχή διευκρινήσεων σχετικά με το περιεχόμενο της προσφοράς του, καθ’ 
όλη τη διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινήσεων 
είναι υποχρεωτική  για τον Προσφέροντα και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. 
Τέτοιου είδους διευκρινήσεις θα παραδίδονται εγγράφως στην Επιτροπή Διαγωνισμού, μέσα 
σε εύλογο χρονικό διάστημα που αυτή θα ορίζει κατά περίπτωση, το οποίο δεν θα είναι 
μικρότερο των πέντε (5) εργασίμων ημερών. 
 Από τις διευκρινήσεις που δίνονται από Προσφέροντες, σύμφωνα με τα παραπάνω,           
λαμβάνονται υπόψη μόνον εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία ζητήθηκαν. 

 
2.4. Προσκόμιση Δικαιολογητικών-Κατακύρωση του Διαγωνισμού 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.Δ. 118/07, ο προσφέρων στον οποίο 
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της 
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ' αυτόν με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με το ν. 2672/1998 (Α’ 
290), οφείλει να υποβάλει, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά σε σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη 
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ», σε δύο (2) αντίτυπα (πρωτότυπο & αντίγραφο), 
συμπληρώνοντας επίσης τους παρακάτω πίνακες κατά περίπτωση (σύμφωνα με τη νομική τους 
μορφή), λαμβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες επεξηγήσεις / οδηγίες:  

1. Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ» περιγράφονται τα αντίστοιχα δικαιολογητικά 
που θα πρέπει να υποβληθούν υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά. 

2. Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» όπου έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», σημαίνει ότι το αντίστοιχο 
δικαιολογητικό πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο. 

3. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του υποψήφιου Αναδόχου που έχει τη 
μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν το αντίστοιχο δικαιολογητικό υποβάλλεται ή όχι. 

4. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί από τον υποψήφιο Ανάδοχο το αντίστοιχο 
κεφάλαιο ή ενότητα του φακέλου «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ», στο οποίο 
περιλαμβάνεται το απαιτούμενο δικαιολογητικό. 

 
2.4.1 Οι Έλληνες Πολίτες 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  
Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης εντός του τελευταίου 
τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν 
καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο 
από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 
60/2007, ήτοι: 

-συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται 
στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 
98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 351 της 29.1.1998, σελ 
1), 

- δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 
της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (ΕΕ C 
195 της 25.6.1997, σελ 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 
της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (ΕΕ L 
358 της 31.12.1998, σελ. 2), 

- απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης 
σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, 
σελ 48), 

-νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, 
όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη 
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για 
τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 
(ΕΕ L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία 
τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ΕΕ L 344 
της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 
2331/1995 (Α' 173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 
(Α' 305), 

-κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της 
εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της 
δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα του 
ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι 
συμμετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν τις αναφερόμενες 
σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις. 

2.  

Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση 
της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από τα οποία να 
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό παύση εργασιών, δεν τελούν σε 
αναγκαστική διαχείριση, δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης, 
ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική 
διαχείριση και δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.  

ΝΑΙ   

3.  
Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση 
αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της 
ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

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

4.  

Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα 
πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό 
επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, 
και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι 
μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Για 
όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, 
απαιτείται σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από 
αρμόδια αρχή του Δημοσίου ή του οικείου Ο.Τ.Α. 
 

ΝΑΙ   

5.  

-Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα 
δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων 2 και 3 
εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που 
είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό 
πιστοποιητικό. 

ΝΑΙ   

 
2.4.2 Οι Αλλοδαποί Πολίτες 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  

Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου 
αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας 
εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν 
από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από 
το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με 
αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα 
αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, ήτοι:  
 

-συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται 
στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 
98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 351 της 29.1.1998, σελ 
1), 

- δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 
της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (ΕΕ C 
195 της 25.6.1997, σελ 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 
της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (ΕΕ L 
358 της 31.12.1998, σελ. 2), 

- απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης 
σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, 
σελ 48), 

-νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, 
όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για 
τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 
(ΕΕ L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία 
τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ΕΕ L 344 
της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 
2331/1995 (Α' 173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 
(Α' 305), 

ii. κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της 
εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της 
δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα του 
ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι 
συμμετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν τις αναφερόμενες 
σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις. 

2.  

Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της 
χώρας εγκατάστασης τους, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, 
πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης 
ειδοποίησης, από το οποία να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό 
παύση εργασιών, δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση, δεν 
τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε 
διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση και δεν 
τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή υπό άλλη 
ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία. 

ΝΑΙ   

3.  

Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το 
οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω 
ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους 
που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 
επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

ΝΑΙ   

4.  

Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής 
τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα 
μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες 
επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του 
διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν 
εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης 
ειδοποίησης. 

ΝΑΙ   

 
 

2.4.3 Τα ημεδαπά Νομικά Πρόσωπα 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  
Απόσπασμα ποινικού μητρώου, για τους Διαχειριστές όταν 
το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε. και Ε.Π.Ε., τον Πρόεδρο 
και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο όταν το νομικό πρόσωπο 

ΝΑΙ   



 

 

 
                             «Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης» 

                                                                                                                                                                                                                                                   25 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

είναι Α.Ε. και σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου 
τους νόμιμους εκπροσώπους του, έκδοσης του τελευταίου 
τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης 
ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν 
καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο 
από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 
60/2007, ήτοι: 

-συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται 
στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 
98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 351 της 29.1.1998, σελ 
1), 

- δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 
της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (ΕΕ C 
195 της 25.6.1997, σελ 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 
της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (ΕΕ L 
358 της 31.12.1998, σελ. 2), 

- απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης 
σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, 
σελ 48), 

-νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, 
όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη 
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για 
τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 
(ΕΕ L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία 
τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ΕΕ L 344 
της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 
2331/1995 (Α' 173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 
(Α' 305), 

ii. κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, 
της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της 
δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα του 
ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι 
συμμετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν τις αναφερόμενες 
σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις. 
 

2.  

Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση 
της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από τα οποία να 
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό παύση εργασιών, δεν τελούν 
σε αναγκαστική διαχείριση, δεν τελούν σε πτώχευση και 
επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

αναγκαστική διαχείριση και δεν τελούν σε διαδικασία 
κήρυξης πτώχευσης. 

3.  

Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση 
αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία 
της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις 
υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις 
φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

ΝΑΙ   

4.  

Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα 
πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό 
επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του 
διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν 
εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης 
ειδοποίησης. Για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό 
επάγγελμα, απαιτείται σχετική βεβαίωση άσκησης 
επαγγέλματος, από αρμόδια αρχή του Δημοσίου ή του 
οικείου Ο.Τ.Α. 
 

ΝΑΙ   

5.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση 
της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση, ή ειδική 
εκκαθάριση του άρθρου 106ια του ΠτΚ, όπως προστέθηκε με 
το άρθρο 12 του Ν. 4013/2011, όπως εκάστοτε ισχύει και, 
επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης 
κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης του άρθρου 106ια του ΠτΚ, 
όπως προστέθηκε με το άρθρο 12 του Ν. 4013/2011, όπως 
εκάστοτε ισχύει. 

ΝΑΙ   

 
2.4.4 Τα αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  

Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο 
αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας 
εγκατάστασης του νομικού προσώπου, για τους 
Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε. και 
Ε.Π.Ε., τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο όταν το 
νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. και σε κάθε άλλη περίπτωση 
νομικού προσώπου τους νόμιμους εκπροσώπους του, 
έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση 
της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη 
δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 
1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, ήτοι: 

-συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 
98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 351 της 29.1.1998, 
σελ 1), 

- δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 
της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (ΕΕ C 
195 της 25.6.1997, σελ 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 
1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (ΕΕ 
L 358 της 31.12.1998, σελ. 2), 

- απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης 
σχετικά με την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 
της 27.11.1995, σελ 48), 

-νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, 
όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη 
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για 
τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες (ΕΕ L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 
Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 
2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, ΕΕ L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία 
ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α' 173) και 
τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α' 305), 

ii. κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, 
της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της 
δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα του 

ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι 

συμμετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν τις 

αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις. 

2.  

Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της 
χώρας εγκατάστασης τους, έκδοσης του τελευταίου 
εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης 
ειδοποίησης, από το οποία να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό 
παύση εργασιών, δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση, 
δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε 
διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση και δεν 
τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή υπό άλλη 
ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία. 

ΝΑΙ   

3.  

Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το 
οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω 
ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους 
που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις 
τους. 

4.  

Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας 
εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν 
εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε 
ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα 
διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθούν να 
παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω 
έγγραφης ειδοποίησης. 

ΝΑΙ   

5.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την 
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το 
οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση, ή 
ειδική εκκαθάριση του άρθρου 106ια του ΠτΚ, όπως 
προστέθηκε με το άρθρο 12 του Ν. 4013/2011, όπως 
εκάστοτε ισχύει και, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις και 
επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης 
κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης του άρθρου 106ια του ΠτΚ, 
όπως προστέθηκε με το άρθρο 12 του Ν. 4013/2011, όπως 
εκάστοτε ισχύει, ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις. 

ΝΑΙ   

 
 

2.4.5 Οι ημεδαποί συνεταιρισμοί 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  

Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου 
τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης 
ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του 
Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με 
αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα 
της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, ήτοι: 

-συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται 
στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 
98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 351 της 29.1.1998, σελ 
1), 

- δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 
της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (ΕΕ C 
195 της 25.6.1997, σελ 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 
της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (ΕΕ L 
358 της 31.12.1998, σελ. 2), 

- απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης 
σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, 
σελ 48), 

-νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, 

ΝΑΙ   
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όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη 
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για 
τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 
(ΕΕ L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία 
τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ΕΕ L 344 
της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 
2331/1995 (Α' 173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 
(Α' 305), 

- κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, 
της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της 
δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα του 
ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι 
συμμετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν τις αναφερόμενες 
σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις. 
 

2.  

Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση 
της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από τα οποία να 
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό παύση εργασιών, δεν τελούν σε 
αναγκαστική διαχείριση, δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης, 
ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική 
διαχείριση και δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 

ΝΑΙ   

3.  

Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση 
αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία 
της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις 
υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις 
φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

ΝΑΙ   

4.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση 
της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση, ή ειδική 
εκκαθάριση του άρθρου 106ια του ΠτΚ, όπως προστέθηκε με 
το άρθρο 12 του Ν. 4013/2011, όπως εκάστοτε ισχύει και, 
επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης 
κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης του άρθρου 106ια του ΠτΚ, 
όπως προστέθηκε με το άρθρο 12 του Ν. 4013/2011, όπως 
εκάστοτε ισχύει. 

ΝΑΙ   

5.  Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί 

νόμιμα. 
ΝΑΙ   

 



 

 

 
                             «Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης» 

                                                                                                                                                                                                                                                   30 
 

 
2.4.6 Οι αλλοδαποί συνεταιρισμοί 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  

Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο 
αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας 
εγκατάστασης του νομικού προσώπου, για τους Διαχειριστές 
όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε. και Ε.Π.Ε., τον 
Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο όταν το νομικό 
πρόσωπο είναι Α.Ε. και σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού 
προσώπου τους νόμιμους εκπροσώπους του, έκδοσης του 
τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω 
έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 
έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για 
κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 
60/2007, ήτοι: 

-συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται 
στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 
98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 351 της 29.1.1998, σελ 
1), 

- δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 
της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (ΕΕ C 
195 της 25.6.1997, σελ 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 
της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (ΕΕ L 
358 της 31.12.1998, σελ. 2), 

- απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης 
σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, 
σελ 48), 

-νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, 
όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη 
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για 
τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 
(ΕΕ L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία 
τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ΕΕ L 344 
της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 
2331/1995 (Α' 173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 
(Α' 305), 

-κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, 
της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της 
δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα του 
ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι 
συμμετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν τις αναφερόμενες 
σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις. 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

2.  

Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της 
χώρας εγκατάστασης τους, έκδοσης του τελευταίου 
εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης 
ειδοποίησης, από το οποία να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό 
παύση εργασιών, δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση, δεν 
τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε 
διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση και δεν 
τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή υπό άλλη 
ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία. 

ΝΑΙ   

3.  

Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το 
οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω 
ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους 
που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 
επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

ΝΑΙ   

4.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση 
της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση, ή ειδική 
εκκαθάριση του άρθρου 106ια του ΠτΚ, όπως προστέθηκε με 
το άρθρο 12 του Ν. 4013/2011, όπως εκάστοτε ισχύει και, ή 
άλλες ανάλογες καταστάσεις και επίσης, ότι δεν τελούν υπό 
διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης 
του άρθρου 106ια του ΠτΚ, όπως προστέθηκε με το άρθρο 12 
του Ν. 4013/2011, όπως εκάστοτε ισχύει, ή υπό άλλες 
ανάλογες καταστάσεις. 

ΝΑΙ   

5.  Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί 

νόμιμα. 
ΝΑΙ   

 
 

2.4.7 Οι Ενώσεις / Κοινοπραξίες 
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην 
Ένωση. 

2.4.8 Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα 
παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή αυτά δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες 
περιπτώσεις της παρ. 2.3 δύναται να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του 
ενδιαφερόμενου ή όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση 
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
επαγγελματικού οργανισμού της χώρας, που είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής. Στην 
κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη 
χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο 
πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. 

2.5 Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται εντός της ως άνω 
προθεσμίας στο ΚΕ.ΜΕ.Α. που διενεργεί τον διαγωνισμό. 
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2.6 Η αρμόδια Επιτροπή προβαίνει σε αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών του προσφέροντα, 
στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, σε ημερομηνία και ώρα που θα ορισθεί με πρόσκληση-
ανακοίνωση, η οποία θα αποσταλεί και στους λοιπούς προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές 
προσφορές έχουν αποσφραγιστεί. 

2.7 Όσοι δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω να παρευρίσκονται στην διαδικασία αποσφράγισης του 
φακέλου των δικαιολογητικών του προσφέροντος, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, 
λαμβάνουν γνώση (αυτών των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών 
από την ημερομηνία αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών, προσερχόμενοι στην αρμόδια 
Υπηρεσία. 

2.8 Αξιολόγηση Δικαιολογητικών Κατακύρωσης Αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης μειοδότη 
σύνταξη πρακτικού αξιολόγησης Δικαιολογητικών Κατακύρωσης και εν συνεχεία ανακοίνωση 
κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού στο μειοδότη . 

2.9 Ο προσφέρων στον οποίο έγινε η κατακύρωση υποχρεούται να προσέλθει στην Υπηρεσία, εντός δέκα 
(10) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της ως άνω ανακοίνωσης, για την υπογραφή της 
σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης 
αυτής.(υπόδειγμα Γ2) 
Σε περίπτωση που ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση δεν προσκομίζει ένα ή 
περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 6 του 
Π.Δ. 118/07 ή, εφόσον τούτο προβλέπεται στη διακήρυξη, στο άρθρο 8α του ιδίου Δ/τος, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στις διατάξεις αυτές, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που προσφέρει την 
αμέσως επόμενη πλέον συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά. Σε περίπτωση που και αυτός 
δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα 
ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα με την αμέσως χαμηλότερη τιμή και ούτω καθ' 
εξής. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει, σύμφωνα με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα 
οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται. 
 Στις περιπτώσεις που ο προσφέρων δεν προσκομίζει κατά το στάδιο της κατακύρωσης εγκαίρως και      
προσηκόντως τα ανωτέρω δικαιολογητικά καταπίπτει υπέρ του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας η 
εγγύηση  συμμετοχής του προσφέροντος. 
Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου 
Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) έπειτα από γνωμοδότηση της αρμόδιας για τον διαγωνισμό 
επιτροπής. Στον ανάδοχο αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση της Κατακύρωσης εγγράφως. 
 

2.10 Δικαίωμα Ματαίωσης 
Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού, διατηρεί το 
δικαίωμα: 
α. να αποφασίσει τη ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού 
β. να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των 
όρων και των προδιαγραφών της Προκήρυξης 

2.11 Κατάρτιση και Υπογραφή Σύμβασης 
Μετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης καταρτίζεται η σχετική Σύμβαση, η οποία ρυθμίζει όλες τις 
λεπτομέρειες για την εφαρμογή της Κατακύρωσης. 
Η Σύμβαση, που περιλαμβάνει, λεπτομερώς όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις για την 
υλοποίηση του Έργου καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών, 
καταρτίζεται με βάση  την Κατακύρωση, την προσφορά και την Διακήρυξη. 
Σε περίπτωση που πιθανολογείται ότι, κατά το χρονικό διάστημα κατάρτισης του τελικού κειμένου της 
Σύμβασης, θα λήξει η ισχύς της προσφοράς ή της εγγύησης συμμετοχής, ο Ανάδοχος υποχρεούται 
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στην έγκαιρη παράταση της ισχύος της προσφοράς του κατά τον εκτιμούμενο για την ολοκλήρωση του 
κειμένου της Σύμβασης απαιτούμενο χρόνο και την παράταση, για τον ίδιο χρόνο, της ισχύος της 
εγγυητικής συμμετοχής ή την αντικατάστασή της με την εγγύηση καλής εκτέλεσης. 
Μετά την ολοκλήρωση του εγγράφου της Σύμβασης και μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα, (10) ημερών 
από την λήψη έγγραφης πρόσκλησης από την Αναθέτουσα Αρχή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
προσέλθει για την υπογραφή της Σύμβασης, προσκομίζοντας τα παρακάτω στοιχεία: 
(α) Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι εταιρεία ή συνεταιρισμός ή ένωση προσώπων, τα 
έγγραφα νομιμοποίησης του προσώπου που θα υπογράψει τη Σύμβαση. 
(β) Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης ποσού που θα αντιστοιχεί στο 10% της 
συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα 2 του Παραρτήματος Ι. 
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη Σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με 
απόφαση του Δ.Σ. του ΚΕ.ΜΕ.Α. και καταπίπτει υπέρ του ΚΕ.ΜΕ.Α. η εγγύηση συμμετοχής στο 
διαγωνισμό.  
 
Η  Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. 
Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την 
εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ' αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε 
προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών 
συναλλακτικών ηθών. 
Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, αρμόδια θα 
είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στην Αθήνα Αττικής. 

 

 

 

2.12  Εγγυήσεις 

2.12.1 Εγγύηση συμμετοχής  Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον Ανάδοχο μετά την κατάθεση της εγγύησης 
καλής εκτέλεσης με την υπογραφή της σύμβασης, ενώ στους λοιπούς Προσφέροντες μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες 
ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της Κατακύρωσης.  
 
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα Γ1 του Παραρτήματος Γ 
 
2.12.2 Εγγύηση καλής  εκτέλεσης Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύμβασης, επιστρέφεται μετά την οριστική 
(ποσοτική και ποιοτική) παραλαβή του Έργου και ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων από τους δύο 
συμβαλλομένους. 
 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα Γ2 του Παραρτήματος Γ 
 
2.12.3 Εγγύηση καλής Λειτουργίας Ο Ανάδοχος θα προσφέρει εγγύηση καλής λειτουργίας χωρίς κόστος για 
τουλάχιστο είκοσιτέσσερις (24) μήνες από την οριστική παραλαβή του έργου 
 
 
Όλες οι εγγυήσεις πρέπει να  εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν 
νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997 και έχουν, σύμφωνα με την νομοθεσία των 
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κρατών αυτών, αυτό το δικαίωμα. 
Εγγυήσεις που εκδίδονται σε άλλο κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην 
Ελληνική γλώσσα. 
 
2.13 Παράδοση -Παραλαβή Έργου 

2.13.1 Χρόνος Παράδοσης 

Η διάρκεια υλοποίησης του Έργου ορίζεται σε χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής 

της Σύμβασης. 

2.13.2 Παραλαβή του Έργου 

Η παραλαβή των προϊόντων του Έργου, προσωρινή και οριστική, θα γίνεται από την Επιτροπή Παραλαβής εντός 
των χρονικών διαστημάτων που προβλέπονται από τη σύμβαση και πάντως όχι πέραν του μηνός. 
2.13.3 Μετάθεση -Παράταση 
Η προθεσμία αυτή δύναται να παραταθεί , εφ’ όσον τούτο ζητηθεί εγγράφως και αιτιολογημένα από τον 
προσφέροντα το αργότερο δύο μήνες από την σύναψη της παρούσας και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 
26 του π.δ 118/07 
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα μετάθεσης του χρονοδιαγράμματος του Έργου εάν κρίνει ότι 
αυτό επιβάλλεται, για συνολικό χρονικό διάστημα τριάντα ημερών και στις περιπτώσεις αυτές ενημερώνει εγκαίρως 
τον Ανάδοχο για την διαφοροποίηση του χρονοδιαγράμματος. 
Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει μετάθεση της προθεσμίας εκτέλεσης του Έργου, στην περίπτωση που η 
εκτέλεση της Σύμβασης ή επί μέρους δραστηριοτήτων της καθυστερεί ή πρόκειται να καθυστερήσει για λόγους 
που δεν ανάγονται σε περιοχές ευθύνης του ή για λόγους ανωτέρας βίας. Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος 
συνυποβάλλει πλήρη και λεπτομερή στοιχεία για την τεκμηρίωση του αιτήματός του και το αίτημα εξετάζεται από 
την Αναθέτουσα Αρχή η οποία αποφασίζει εάν δικαιολογείται να δοθεί μετάθεση και πόση, είτε για το μέλλον 
είτε με αναδρομική ισχύ και ειδοποιεί σχετικά γραπτώς τον Ανάδοχο. 
 
2.14 Τρόπος Πληρωμής 

Η πληρωμή του Συμβατικού Τιμήματος του Έργου θα γίνει  σε μία πληρωμή-αποπληρωμή, άμεσα, μετά την 
παράδοση των  παραδοτέων και την παραλαβή τους από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του 
έργου, η οποία με τα πρακτικά της θα βεβαιώνει α) την εμπρόθεσμη παράδοσή τους και β) την επιτυχή 
υλοποίηση και ολοκλήρωσή τους. Σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, θα πραγματοποιηθούν μία πληρωμή-
αποπληρωμή , ως εξής: 

Ποσοστό 

πληρωμής  

Προϋπόθεση Πληρωμής  

Πληρωμή100% Παραλαβή Παραδοτέων Π1: Μελέτη Επικαιροποίησης Προδιαγραφών 

Πλατφόρμας Ασύγχρονης τηλε – εκπαίδευσης 

Παραλαβή Παραδοτέων Π2: Εγχειρίδια Χρήσης και Εγκατάστασης του 

Συστήματος, Π3: Τελική έκδοση Συστήματος, Π4: Ψηφιακό εκπαιδευτικό 

υλικό του Προγράμματος σε μορφή κατάλληλη για άμεση ενσωμάτωση 

στο λογισμικό διανομής, συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων 
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Οδηγών Εκπαιδευτή, Π5: Σενάριο ανάπτυξης και ροής (Story board), στο 

οποίο θα περιλαμβάνεται η τεκμηρίωση του διδακτικού σχεδιασμού 

(Instructional Design). 

 

Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από 
τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική 
διαδικασία για έκδοση των εντολών πληρωμών . 
 

2.15 Ρύθμιση Συμβατικών Υποχρεώσεων 

 2.15.1 Εγγυητική Ευθύνη :Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι το Έργο θα εκτελεσθεί 
σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της Σύμβασης. 
2.15.2 Τροποποίηση Σύμβασης:η Σύμβαση τροποποιείται όταν συμφωνήσουν, εγγράφως, προς τούτο, τα δύο 
συμβαλλόμενα μέρη. 
2.15.3 Εκχωρήσεις -Μεταβιβάσεις:Ο Ανάδοχος σε περίπτωση που  μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή 
μέρος αυτής οφείλει να ενημερώσει την Αναθέτουσα Αρχή.  
2.15.4 Κυριότητα:Ο Ανάδοχος διατηρεί την κυριότητα των παραδιδομένων μέχρι την  ημερομηνία Οριστικής 
Παραλαβής τους, οπότε η κυριότητα μεταβιβάζεται στην Αναθέτουσα Αρχή, ελεύθερη από κάθε βάρος και 
δικαίωμα τρίτου. 
2.15.5  Ασφάλιση :Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο ασφάλειας και προστασίας για 
την αποτροπή ζημιών ή φθορών και είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία ή βλάβη προσώπων, πραγμάτων ή 
εγκαταστάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, του προσωπικού της ή τρίτων και για την αποκατάσταση κάθε τέτοιας 
βλάβης ή ζημίας που είναι δυνατόν να προξενηθεί κατά ή επ’ ευκαιρία της εκτέλεσης του Έργου από τον 
Ανάδοχο ή τους υπεργολάβους του εφ’ όσον οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη αυτών ή σε ελάττωμα του 
εξοπλισμού. 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει και διατηρεί ασφαλισμένο το προσωπικό του στους αρμόδιους 
ασφαλιστικούς οργανισμούς καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου και μεριμνά  όπως  οι υπεργολάβοι του 
πράξουν το ίδιο. 
2.15.6  Ανωτέρα Βία :Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους 
υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. 
Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει 
στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους 
σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που 
συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 
 
2.16 Λύση -Καταγγελία Σύμβασης-Έκπτωση αναδόχου 

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: 
α) ο Ανάδοχος δεν υλοποιεί το Έργο με τον τρόπο που ορίζεται στη Σύμβαση, παρά τις προς τούτο 

επανειλημμένες οχλήσεις της Αναθέτουσας Αρχής 
β) ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια της Αναθέτουσας Αρχής  

γ) Ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια 
λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος 
των περιουσιακών του στοιχείων. 
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δ) εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του επαγγέλματός του 

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

υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη Σύμβαση, πλην εκείνων που  επιβάλλονται για την διασφάλιση  
προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων. 

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

γ) Να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε εξοπλισμό, υλικά ή άλλα αγαθά που αφορούν άμεσα ή έμμεσα το 
Έργο και ευρίσκονται στην κατοχή του, εγγυώμενος ότι οι Υπεργολάβοι και συνεργάτες του θα πράξουν  το 
ίδιο. 

Το συντομότερο δυνατό μετά την καταγγελία της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή βεβαιώνει την αξία του 
παρασχεθέντος μέρους του Έργου καθώς και κάθε οφειλή έναντι του Αναδόχου κατά την ημερομηνία καταγγελίας. 
Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύμφωνα με  την Σύμβαση προς 
τον Ανάδοχο μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων και οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν. 
Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετα από τον Ανάδοχο αποζημίωση για κάθε ζημία που υπέστη 
μέχρι του ανώτατου ποσού του Συμβατικού Τιμήματος που αντιστοιχεί στην αξία του τμήματος του Έργου που δεν 
μπορεί, λόγω πλημμελούς εκτελέσεως της Σύμβασης, να χρησιμοποιηθεί για τον προοριζόμενο σκοπό. 
Ειδικότερα ζητήματα ρυθμίζονται στο κείμενο της Σύμβασης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β-TEXNIΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Αντικείμενο του Έργου 

Γενική περιγραφή του αντικειμένου του έργου: 

Αντικείμενο του έργου είναι η παροχή υπηρεσιών για τη δημιουργία ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού και ο 
εμπλουτισμός του με οπτικοακουστικά μέσα, προκειμένου να μπορεί να ενσωματωθεί σε γνωστές πλατφόρμες εξ’ 
αποστάσεως μάθησης (e-learning). Το ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό θα είναι πλήρως συμβατό με το πρόγραμμα 
εκπαίδευσης των 105 ωρών που θα διδάσκεται το ιδιωτικό προσωπικό παροχής υπηρεσιών φύλαξης. 

Η συγκεκριμένη παρέμβαση αφορά σε πρόγραμμα δια βίου μάθησης που απευθύνεται σε εργαζομένους του 
ιδιωτικού τομέα. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί αξιοποιώντας της αρχές του μεικτού συστήματος μάθησης (blended 
learning). 

 

Ειδικότερη περιγραφή του αντικειμένου του έργου: 

Αντικείμενο της παρούσας προκήρυξης είναι η επιλογή Αναδόχου με στόχο την παροχή ολοκληρωμένων 
υπηρεσιών οι οποίες αφορούν: 

 Ψηφιοποίηση και Προσαρμογή του εκπαιδευτικού υλικού για εκπαίδευση μέσω διαδικτύου. 

 Προμήθεια πλατφόρμας (e-learning) ασύγχρονης/σύγχρονης εκπαίδευσης. 

Η εκπαιδευτική διαδικασία που θα ακολουθηθεί στα πλαίσια του έργου βασίζεται στο μοντέλο της μικτής 
εκπαίδευσης. Το μοντέλο της μικτής εκπαίδευσης που θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες του έργου βασίζεται τόσο 
σε εκπαίδευση από τον εκάστοτε εισηγητή με φυσική παρουσία σε συγκεκριμένους χώρους όσο και στην 
ασύγχρονη/σύγχρονη τηλεκπαίδευση η οποία θα υλοποιείται χωρίς φυσική παρουσία εκπαιδευτή και 
εκπαιδευομένου μέσω του Διαδικτύου σε χώρους και ώρες επιλογής του εκπαιδευόμενου. Οι εκπαιδευόμενοι θα 
έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης μέσω του συστήματος τηλεκπαίδευσης που θα χρησιμοποιηθεί καθ’ όλη τη 
διάρκεια της ημέρας.  

 

Ομάδες χρηστών: 

Στο παρόν έργο εμπλέκονται διάφορες ομάδες χρηστών ως εξής: 

Εκπαιδευόμενοι: Η ομάδα αυτή περιλαμβάνει τους δυνητικούς χρήστες του συστήματος τηλεκπαίδευσης οι οποίοι 
ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία σε θέματα σχετικά με τα γνωστικά αντικείμενα που θα 
είναι διαθέσιμα στα πλαίσια του παρόντος έργου, χρησιμοποιώντας ως μέσο επαφής το Διαδίκτυο.  

Εκπαιδευτές: Ο ρόλος αυτός αφορά τους υποστηρικτές της εκπαιδευτικής διαδικασίας μέσω του διαδικτύου, οι 
οποίοι έχουν την ευθύνη της παρακολούθησης τόσο της πορείας εκπαίδευσης των εκπαιδευομένων, όσο και την 
καθοδήγηση και διευκόλυνσή τους στα σημεία που αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Επίσης ο ρόλος τους είναι 
υποστηρικτικός και βοηθά στη «δέσμευση» του εκπαιδευομένου να ολοκληρώσει την εκπαιδευτική διαδικασία σε 
ένα συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο. 
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Διαχειριστές: Ο ρόλος αυτός αφορά τους συντονιστές της εκπαιδευτικής διαδικασίας, οι οποίοι παρακολουθούν το 
διοικητικό μέρος της, όπως εγγραφές, δικαιώματα χρήσης εφαρμογών, διαχείριση του εκπαιδευτικού περιεχομένου, 
παρακολούθηση της απόδοσης των εκπαιδευομένων  

Στο πλαίσιο του παραπάνω ρόλου, αρμόδια στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής έχουν αναλάβει τη διαχείριση των 
χρηστών και την διαβαθμισμένη πρόσβασή τους στο σύστημα. Ο Ανάδοχος προβλέπεται να παρέχει, μέσω 
εξειδικευμένων στελεχών / συνεργατών του, την μετάπτωση του ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού στην πλατφόρμα 
εκπαίδευσης που θα παραδοθεί στο πλαίσιο του έργου, την επίλυση θεμάτων ασφάλειας δεδομένων και, 
γενικότερα, τη διαχείριση όλων των ζητημάτων τεχνικής φύσεως τα οποία προκύπτουν κατά την προετοιμασία και 
μετάπτωση του ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού. 

Σημειώνεται επίσης, ότι ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει υπ’ όψιν του το πλήθος, το είδος και τις ιδιαίτερες ανάγκες 
των ομάδων χρηστών που εμπλέκονται στο έργο, καθώς και τον όγκο του προδιαγεγραμμένου εκπαιδευτικού 
υλικού.  

Ειδικότερα θα πρέπει να λάβει υπόψη: 

 Τους διαθέσιμους εκπαιδευτικούς πόρους και συντελεστές (εκπαιδευόμενοι, εκπαιδευτές, εκπαιδευτικό 
υλικό). 

 Τις ιδιότητες του μοντέλου τηλεκπαίδευσης που θα χρησιμοποιηθεί. 

 Τις μεθοδολογίες ανάπτυξης των εκπαιδευτικών ενοτήτων για το εκπαιδευτικό υλικό που προορίζεται για 
την εκπαίδευση μέσω διαδικτύου. 

 Τις μεθοδολογίες ανάπτυξης διαδραστικότητας του χρήστη με το περιεχόμενο. 

 Τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά πληροφορικής υποδομής για τη χρήση του ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού 
υλικού  

 Τα θέματα ασφάλειας της ηλεκτρονικής υποδομής 

 

Περιγραφή Βασικών Υπηρεσιών της Πλατφόρμας Σύγχρονης/Ασύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης 

Λειτουργικά, η πλατφόρμα θα πρέπει να υποστηρίζει τις παρακάτω υπηρεσίες οι οποίες μπορούν να ανταλλάσουν 
δεδομένα και θα ολοκληρώνονται με ένα ενιαίο τρόπο αποτελώντας ουσιαστικά στο επίπεδο του χρήστη μια και 
μόνο ολοκληρωμένη εφαρμογή εκπαίδευσης. 

 

Εγγραφή και διαχείριση χρηστών 

Η υπηρεσία αυτή είναι υπεύθυνη για την εγγραφή και τη διαχείριση όλων των κατηγοριών χρηστών που θα 
υποστηρίζονται από την πλατφόρμα. Η υπηρεσία αυτή είναι υπεύθυνη για τη δημιουργία και ενεργοποίηση 
κωδικών πρόσβασης και δικαιωμάτων στις διάφορες κατηγορίες χρηστών. 

Υπηρεσία διαχείρισης εκπαιδευτικών διαδικασιών 

Η υπηρεσία αυτή είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση του συνόλου των εκπαιδευτικών διαδικασιών που 
επιτρέπονται στα πλαίσια του προσφερόμενου συστήματος. Η πλατφόρμα έχει τη δυνατότητα καταγραφής των 
εκπαιδευομένων, την κατάταξή τους σε ένα συγκεκριμένο εκπαιδευτικό αντικείμενο, τη διαθεσιμότητα και διανομή 
του κατάλληλου συνοδευτικού υλικού, την παρακολούθηση των εκπαιδευομένων σε σχέση με το εκπαιδευτικό τους 
αντικείμενο, κτλ. Πρακτικά, η υπηρεσία αυτή του προτεινόμενου συστήματος διαχειρίζεται και υποστηρίζει κάθε 
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λειτουργία που έχει σχέση με την ένταξη και την απόδοση των εκπαιδευόμενων στο δεδομένο εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα το οποίο πρόκειται να παρακολουθήσουν.  

 

Υπηρεσία διαχείρισης εκπαιδευτικού περιεχομένου 

Η υπηρεσία αυτή δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες της πλατφόρμας που έχουν τα κατάλληλα δικαιώματα να 
διαχειρίζονται το πρωτογενές υλικό που θα έχουν στη διάθεση τους (π.χ ερωτήσεις, πολυμεσικό υλικό) και βάση 
του οποίου θα συνθέτουν ή θα δημιουργούν τη τελική μορφή ενός περιβάλλοντος  που θα υποστηρίζει την 
εκπαίδευση από απόσταση 

 

Υπηρεσία Αξιολόγησης εκπαιδευομένων και εξαγωγής στατιστικών στοιχείων και έκδοσης αναφορών  

Η υπηρεσία αυτή είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση των εκπαιδευομένων σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα / 
μεμονωμένο μάθημα μέσω εξετάσεων, ασκήσεων και την συσχέτιση των εξετάσεων με τα ανάλογα μαθήματα, την 
τακτική παρακολούθηση της απόδοσης των εκπαιδευομένων. Επίσης μέσω της υπηρεσίας αυτής δίνεται η 
δυνατότητα να εξάγονται οι απαραίτητες αναφορές που χρειάζονται για την παρακολούθηση των μαθημάτων. Η 
πλατφόρμα θα πρέπει να έχει τις εξής δυνατότητες: 

Οι εξετάσεις που διεξάγονται μέσα από την υπηρεσία: 

 Δημιουργία τύπων αξιολογήσεων  

o Ελεύθερη 

o Μαθήματος 

o Εκπαιδευτικού προγράμματος 

 Ενσωμάτωση απεριόριστου αριθμού ερωτήσεων 

 Καθορισμός αριθμού εμφάνισης ερωτήσεων ανά σελίδα 

 Καθορισμός χρόνου ολοκλήρωσης της δοκιμασίας  

 Καθορισμός διαφορετικών καταληκτικών ημερομηνιών ή/και ωρών υποβολής των εξετάσεων, ανάλογα με 
το μάθημα ή/και τον εκπαιδευόμενο στον οποίο αναφέρονται 

 Καθορισμός διεξαγωγής μία και μόνη φορά από τον κάθε χρήστη  

 Καθορισμός διακοπτόμενης δοκιμασίας, η οποία να μπορεί να υποβληθεί μέσα σε επιλεγμένο αριθμό 
ημερών 

 Καθορισμός επανάληψης δοκιμασίας και καταγραφής του αντίστοιχου ιστορικού υποβολής. Στην 
περίπτωση αυτή θα προσδιορίζεται και ο μέγιστος αριθμός επαναλήψεων, που θα μπορεί ένας 
εκπαιδευόμενος να επαναλάβει την δοκιμασία 

 Δημιουργία δοκιμασίας με τυχαία επιλογή ερωτήσεων από την αποθήκη ερωτήσεων  (randomization) κάθε 
φορά που εκπονείται από τους εκπαιδευόμενους 

 Αυτόματη διόρθωση των εξετάσεων από την πλατφόρμα με δυνατότητα εμφάνισης ή όχι των 
αποτελεσμάτων εξετάσεων στους εκπαιδευόμενους.  

 Σύνδεση δοκιμασίας με μάθημα ή εκπαιδευτικό πρόγραμμα, καθώς και δυνατότητα να παραμείνει η 
δοκιμασία χωρίς καμία σύνδεση και να αποτελεί γενικού περιεχομένου δοκιμασία  
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 Καθορισμός δοκιμασίας ως προαπαιτούμενη για μάθημα ή/και εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Στην περίπτωση 
αυτή το μάθημα ή/και εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα γίνουν διαθέσιμα στον κάθε εκπαιδευόμενο μόνο αν 
αυτός ολοκληρώσει επιτυχώς την δοκιμασία αυτή ή εξαντλήσει προκαθορισμένο από τον δημιουργό της 
δοκιμασίας αριθμό μη επιτυχημένων προσπαθειών 

 Καθορισμός εμφάνισης επιλεγμένων ερωτήσεων με τυχαία σειρά 

Επιπλέον οι ερωτήσεις που περιέχονται στις εξετάσεις κατηγοριοποιούνται στους ακόλουθους τύπους: 

 Πολλαπλών επιλογών  με μία μόνο σωστή απάντηση  

 Πολλαπλών επιλογών  με παραπάνω από μία σωστές απαντήσεις  

 Σωστό/ Λάθος  

 Ναι/ Όχι  

 Αντιστοίχησης Λίστας 

 Επισύναψης αρχείου 

 Ελεύθερου κειμένου 

 Συμπλήρωσης κενού 

Το σύνολο των υπηρεσιών που παρέχονται από την πλατφόρμα σύγχρονης/ασύγχρονης εκπαίδευσης από 
απόσταση, είναι ενοποιημένες και τελείως διαφανείς για τον τελικό χρήστη, ο οποίος δεν χρειάζεται εξειδικευμένες 
γνώσεις πέρα από τις βασικές γνώσεις πρόσβασης στο Internet. 

Οι υπηρεσίες που προσφέρονται από την πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης από απόσταση, εκτός από τις 
παραπάνω που είναι εντοπισμένες στη διαχείριση της εκπαιδευτικής διαδικασίας καλύπτουν και διαδεδομένες και 
ευρέως εφαρμοζόμενες υπηρεσίες του Internet, όπως οι ανακοινώσεις κοινού ενδιαφέροντος (News Groups), 
χώρους συζητήσεων (discussion forums), ηλεκτρονικό ταχυδρομείο . 

 

Χαρακτηριστικά σύγχρονης τηλεκπαίδευσης 

Η πλατφόρμα θα επιτρέπει τον προγραμματισμό και τη διεξαγωγή ζωντανών συνεδριών είτε για εκπαίδευση ή για 
συνεργασία. Παράλληλα θα είναι αποτελεσματικό για υψηλού βαθμού αλληλεπιδραστική ομαδική συνεργασία, 
εικονικές τάξεις και εφαρμογές εκπαίδευσης για άμεση εργαστηριακή εξάσκηση. 

Η προτεινόμενη πλατφόρμα θα παρέχει ένα φιλικό προς το χρήστη περιβάλλον και χαρακτηριστικά που 
περιλαμβάνουν ολοκληρωμένο αμφίδρομο ήχο, πολλών σημείων εικονοδιάσκεψη (video conferencing), 
διαμοιρασμό εφαρμογών με ενσωματωμένο εργαλείο επισήμανσης, και υποστήριξη για πλούσιο περιεχόμενο 
καθώς και διαδικασίες συνομιλίας κειμένου δημόσιου ή ιδιωτικού χαρακτήρα.  

Η πλατφόρμα θα παρέχει τα κατάλληλα εργαλεία συγγραφής του περιεχόμενου των συνεδριών. Πιο συγκεκριμένα, 
θα διαθέτει εργαλεία για την εύκολη και γρήγορη σύνθεση του υλικού που θα χρησιμοποιηθεί κατά την διάρκεια 
των ζωντανών συνεδρίων και υποστηρίζει πλούσιες και δυναμικές μορφοποιήσεις περιεχομένου (HTML, PPT, PPT 
με animation, Flash, Javascript, .wmv, .avi, .mpeg, κτλ.). 

Η προτεινόμενη πλατφόρμα πρέπει να παρέχει υποστήριξη τουλάχιστον της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας σε 
ένα server, κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι συμμετέχοντες στην ίδια συνεδρία να βλέπουν τόσο το web περιβάλλον 
διεπαφής όσο και το περιβάλλον διεπαφής του client στη γλώσσα της επιλογής τους. 
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Περιγραφή Συνεδριών 

Μια συνεδρία που θα πραγματοποιείται μέσα από το περιβάλλον της πλατφόρμας Σύγχρονης Τηλε-εκπαίδευσης 
είναι ουσιαστικά μια προγραμματισμένη παρουσίαση πάνω σε ένα θέμα.  

Όπως συμβαίνει και με τις πραγματικές παρουσιάσεις που λαμβάνουν χώρα σε μια πραγματική αίθουσα, έτσι και 
στις συνεδρίες που θα παρέχονται μέσα από το περιβάλλον θα μπορεί να καθοριστεί η ημερομηνία και η ώρα 
έναρξης της συνεδρίας καθώς και η χρονική της διάρκεια. Για λόγους όμως μεγαλύτερης ευελιξίας θα παρέχεται και 
η δυνατότητα ανεξαρτησίας μιας συνεδρίας από χρονικούς περιορισμούς.  

Για λόγους ασφάλειας του υλικού των συνεδριών, η πλατφόρμα θα έχει την δυνατότητα να δημιουργεί συνεδρίες, 
στις οποίες μπορούν να συμμετάσχουν μόνο όσοι χρήστες θα έχουν προμηθευτεί έναν κωδικό πρόσβασης που 
έχει οριστεί και αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη συνεδρία. Θα μπορούν δηλαδή να δημιουργηθούν συνεδρίες, στις 
οποίες δεν θα μπορούν να έχουν πρόσβαση όλοι οι χρήστες της πλατφόρμας παρά μόνο οι εξουσιοδοτημένοι για 
αυτό. Ο κωδικός πρόσβασης σε μια συνεδρία είναι ανεξάρτητος από τον κωδικό που έχει κάθε χρήστης για να 
μπορεί να έχει πρόσβαση στο περιβάλλον. Επίσης, θα παρέχεται η δυνατότητα να οριστεί ένα μέγιστο όριο 
συμμετεχόντων σε μια συνεδρία.  

Σε κάθε συνεδρία θα ορίζεται ένα παρουσιαστής, ο οποίος θα συντονίζει την συνεδρία. Με την έναρξη της 
συνεδρίας θα επιτυγχάνεται αυτόματα συγχρονισμός του υλικού που βλέπουν οι συμμετέχοντες με αυτό που δείχνει 
ο παρουσιαστής.  Παράλληλα, η προτεινόμενη πλατφόρμα θα επιτρέπει στους χρήστες τη δυνατότητα 
ενσωμάτωσης αξιολογήσεων και ερωτηματολογίων καθώς και άλλων εργαλείων συνδιάσκεψης, όπως εργαλεία 
επισήμανσης και διαμοιρασμό εφαρμογών στο υλικό που θα χρησιμοποιηθεί στην συνεδρία. Η πλατφόρμα θα 
παρέχει ακόμη δυνατότητες επιλογής της κατηγορίας ερωτήσεων (ερωτήσεις τύπου ΝΑΙ/ΟΧΙ, συμπλήρωσης κενών, 
κτλ.), καταγραφής των απαντήσεων, δυνατότητα επιλεγμένης πρόσβασης των χρηστών στο υλικό πριν την σύνοδο 
καθώς και δυνατότητα επιλογής είτε downloading του υλικού πριν την σύνοδο, είτε broadcasting του υλικού κατά 
την διάρκεια της συνόδου. 

 

Χρήστες και ρόλοι χρηστών Πλατφόρμας Σύγχρονης/Ασύγχρονης Τηλε-εκπαίδευσης 

Η πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλε-εκπαίδευσης θα πρέπει να υποστηρίζει διάφορες μορφές οργάνωσης της 
πληροφορίας και επιτρέπει στους χρήστες του σταδιακή και διαφοροποιημένη προσπέλαση ανάλογα με κάποια 
καθορισμένη κλιμάκωση σπουδαιότητας πληροφοριών και τη δημιουργία δυναμικών μονοπατιών ανάκτησης 
πληροφοριών ανάλογα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του κάθε χρήστη.  

Για κάθε χρήστη της πλατφόρμας θα υπάρχει μια προσωπική σελίδα. Η πρόσβαση στην προσωπική σελίδα γίνεται 
με χρήση ονόματος χρήστη και κωδικού. Η σελίδα του κάθε χρήστη εμφανίζει πληροφορίες ανάλογα με το ρόλο 
που έχει ο χρήστης στην πλατφόρμα.  

Οι χρήστες του προσφερόμενου συστήματος διακρίνονται τουλάχιστον στις παρακάτω 5 κατηγορίες - ρόλους 
ανάλογα με τα δικαιώματα - δυνατότητες που έχουν: 

 Εξωτερικοί  

 Εκπαιδευόμενοι 

 Διαχειριστές Συστήματος 

 Συγγραφείς 

 Εισηγητές 

Ο Διαχειριστής μπορεί να επεμβαίνει σε όλα τα στοιχεία, ο εκπαιδευτής μπορεί να διαχειρίζεται μόνο τα στοιχεία 
που τον/την αφορούν, έχοντας περιορισμένα δικαιώματα επέμβασης και ο συγγραφέας μπορεί να διαχειρίζεται 
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μόνο τα στοιχεία που έχουν σχέση με τη δημιουργία και την επεξεργασία του περιεχομένου. Οι εκπαιδευόμενοι 
μπορούν να βλέπουν τα στοιχεία που τους αφορούν και μπορούν να συμμετέχουν μόνο σε προγράμματα που είναι 
ενταγμένοι. 

Επίσης, κάθε χρήστης μπορεί, όπου αυτό είναι επιθυμητό να έχει περισσότερους από ένα ρόλους. 

Δυνατότητες Εξωτερικών Χρηστών 

Οι εξωτερικοί χρήστες είναι όλοι οι χρήστες που δε διαθέτουν εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο υποσύστημα. Οι 
δυνατότητες που παρέχονται σε αυτό τον τύπο χρηστών αναφέρονται συνοπτικά παρακάτω: 

 Προβολή/ Πληροφόρηση προσφερόμενων υπηρεσιών 

 Προβολή/ Πληροφόρηση προσφερόμενων εκπαιδευτικών προγραμμάτων /μαθημάτων  

 Αίτηση εγγραφής για τα εκπαιδευτικά προγράμματα 

 

Δυνατότητες Διαχειριστή 

Ο Διαχειριστής Συστήματος πρέπει να έχει τη δυνατότητα να επέμβει σε κάθε διαδικασία της πλατφόρμας. 
Συνοπτικά, οι δυνατότητες του προσφερόμενου συστήματος στις οποίες θα μπορεί να επεμβαίνει ο διαχειριστής θα 
πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστον: 

 Όλες τις δυνατότητες που προσφέρονται στους εξωτερικούς χρήστες 

 Εξουσιοδοτημένη πρόσβαση 

 Διαχείριση Χρηστών 

 Ανάθεση Ρόλων  

 Διαχείριση Καταλόγου (μαθημάτων) Ασύγχρονης Εκπαίδευσης  

 Αλλαγή Προφίλ 

 Παρακολούθηση Στατιστικών Στοιχείων 

 Στατιστικά Στοιχεία Επισκέψεων  

 Στατιστικά Στοιχεία Εφαρμογής 

o Ανά μαθήματα 

o Ανά Εκπαιδευόμενο 

o Ανά δοκιμασία 

o Ανά ομάδα 

 Διαχείριση εξετάσεων 

 Διαχείριση ερωτήσεων 

 Διαχείριση ανακοινώσεων  

 Διαχείριση συζητήσεων 

 Εσωτερικό Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  

 Διαχείριση αιτήσεων εγγραφής στην πλατφόρμα 
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 Δυνατότητα «κλειδώματος» σημαντικών πόρων, όπως μαθημάτων, ασκήσεων και εξετάσεων, έτσι ώστε να μην 
μπορούν άλλοι χρήστες, εκτός από το δημιουργό τους, να τους τροποποιήσουν. 

 

Δυνατότητες Συγγραφέων 

Ο τύπος χρήστη συγγραφέας είναι ο αποκλειστικός υπεύθυνος για τη δημιουργία του εκπαιδευτικού περιεχομένου 
που μπορεί να δημιουργείται μέσω του προσφερόμενου συστήματος. Συνοπτικά οι δυνατότητες που έχει ο 
συγγραφέας είναι:  

 Όλες τις δυνατότητες που προσφέρονται στους εξωτερικούς χρήστες 

 Εξουσιοδοτημένη πρόσβαση 

 Διαχείριση πρωτογενούς υλικού (θεωρία, ασκήσεις, πολυμεσικό υλικό). 

 Προστασία επιλεγμένων δεδομένων από τροποποίηση ή διαγραφή 

 Διαχείριση προτύπων (templates) για εύκολη δημιουργία εκπαιδευτικών τίτλων 

 Επιλογή δομής και δημιουργία μαθησιακών αντικειμένων (learning objects) 

 Δημιουργία εκπαιδευτικού τίτλου 

 Εισαγωγή του τελικού SCORM πακέτου (SCORM package). 

 

Δυνατότητες Εισηγητή 

Σαν εισηγητής ορίζεται ο επιστημονικός υπεύθυνος κάποιου μαθήματος. Ως εξουσιοδοτημένος χρήστης έχει κατ’ 
ελάχιστον τις ακόλουθες δυνατότητες: 

 Όλες τις δυνατότητες που προσφέρονται στους εξωτερικούς χρήστες 

 Εξουσιοδοτημένη πρόσβαση 

 Πληροφόρηση για τίτλους στους οποίους είναι υπεύθυνος/η 

 Καθορισμός χρόνου επικοινωνίας  

 Προβολή Στατιστικών στοιχείων για τους τίτλους και τους εκπαιδευόμενους για τους οποίους είναι υπεύθυνος 

 Προβολή των τίτλων ασύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης στα οποία είναι υπεύθυνος/η 

 Πίνακας Ανακοινώσεων 

 Εσωτερικό Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  

 Πίνακας Συζητήσεων 

 Διαχείριση εξετάσεων στους τίτλους που είναι υπεύθυνος/η 

 Διαχείριση αποτελεσμάτων εξετάσεων στους τίτλους που είναι υπεύθυνος/η Αξιολογήσεις/εξετάσεις 

 Διαχείριση ερωτήσεων 



 

 

 
                             «Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης» 

                                                                                                                                                                                                                                                   44 
 

 

Δυνατότητες Εκπαιδευόμενων 

Ως εκπαιδευόμενοι ορίζονται όλοι οι εγγεγραμμένοι στην πλατφόρμα χρήστες, για τους οποίους έχει προβλεφθεί η 
παρακολούθηση κάποιου εκπαιδευτικού προγράμματος. Οι χρήστες αυτοί θα πρέπει να έχουν κατ’ ελάχιστον τις 
ακόλουθες δυνατότητες: 

 Όλες τις δυνατότητες που προσφέρονται στους εξωτερικούς χρήστες 

 Εξουσιοδοτημένη πρόσβαση 

 Προσωπικός κατάλογος μαθημάτων 

 Προβολή πληροφοριών συσχετιζόμενων με μαθήματα που παρακολουθούν (πληροφορίες μαθήματος, 
συμμετέχοντες, εκπαιδευτές) 

 Παρακολούθηση τίτλων ασύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης 

 Καταγραφή χρόνου εισόδου, εξόδου από μάθημα 

 Συμμετοχή σε αξιολογήσεις/εξετάσεις (αυτόματη διόρθωση και καταγραφή στην πλατφόρμα) 

 Προβολή των αποτελεσμάτων αξιολόγησης/δοκιμασίας 

 Αλλαγή προφίλ 

 Επικοινωνία 

 Πίνακας Ανακοινώσεων 

 Πίνακας Συζητήσεων 

 Εσωτερικό Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  

 

Επιπλέον Δυνατότητες 

Η πλατφόρμα θα υποστηρίζει και κάποιες επιπλέον δυνατότητες, οι οποίες ενδεικτικά θα μπορούσαν να είναι οι 
ακόλουθες: 

 Ομάδες χρηστών  

 Δυνατότητα εξαγωγής στατιστικών στοιχείων ανά τάξη ή ανά ομάδα εκπαιδευόμενων 

 Δυνατότητα ύπαρξης ημερολογίου για τη δημιουργία συμβάντων 

 Προώθηση υπό μορφή των μηνυμάτων εσωτερικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  σε  που έχει οριστεί από τους 
χρήστες. 

 Δυνατότητα καθορισμού πολιτικής για την πολυπλοκότητα της δημιουργίας του κωδικού χρήστη (password). 

 Δυνατότητα σύνδεσης με mail server και αποστολής στοιχείων των εσωτερικών s και σε εξωτερικό . 

 Δυνατότητα υπενθύμισης του κωδικού πρόσβασης ενός χρήστη. 

 

Προδιαγραφές Ηλεκτρονικού Εκπαιδευτικού Υλικού 

Το εκπαιδευτικό υλικό θα πρέπει να περιλαμβάνει τα απαραίτητα πολυμεσικά στοιχεία που το καθιστούν 
διαδραστικό και αποτελεσματικό. 
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Θα πρέπει να διασφαλίζεται η καταγραφή των αναγκαίων μεταδεδομένων (metadata) καθώς και η ταξινόμησή τους 
ώστε να υπάρχει ψηφιοποιημένη και αξιοποιήσιμη καταγραφή του παραγόμενου εκπαιδευτικού υλικού 

Τα αρχεία που θα παράγονται θα είναι δυνατόν να παρέχονται μέσα από τις τηλεπικοινωνιακές συνδέσεις που θα 
επιλεγούν από την Αναθέτουσα Αρχή για την παροχή τηλεκατάρτισης. 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει το ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό που θα παραχθεί σε μορφή αρχείων 
συμβατών με τα διεθνή πρότυπα AICC/SCORM. 

Το εκπαιδευτικό υλικό πρέπει να δομείται σε μαθησιακά αντικείμενα. Ένα μαθησιακό αντικείμενο (learning object), 
είναι αυτόνομο, μεταφέρσιμο και  πρέπει να γίνεται αντιληπτό και να δομείται ως εξής:   

1) Μαθησιακός Στόχος  

2) Εκπαιδευτικό / μαθησιακό περιεχόμενο  

3) Η πρακτική, η ανατροφοδότηση / ο έλεγχος (αυτοαξιολόγηση) σχετικά με τη γνώση που απόκτησε ο 
εκπαιδευόμενος και την επίτευξη του στόχου. 

Το εκπαιδευτικό υλικό θα πρέπει απαραίτητα να χρησιμοποιεί πολυμέσα, τα οποία προσδίδουν ζωντάνια και 
αποτελεσματικότητα στην παρουσίαση και αφομοίωση της πληροφορίας και κάνουν το περιβάλλον του μαθήματος 
ελκυστικό στον εκπαιδευόμενο. Για το σχεδιασμό του εκπαιδευτικού υλικού ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει υπ΄ 
όψιν τη χρηστικότητα κάθε μέσου καθώς και τους περιορισμούς που προκύπτουν σχετικά με την κατοχύρωση των 
πνευματικών δικαιωμάτων και τα δικαιώματα χρήσης ή τις άδειες που απαιτούνται. Το εκπαιδευτικό υλικό, θα 
περιλαμβάνει κατ’ελάχιστο την μετατροπή σε κατάλληλη μορφή για την προβολή μέσα από την πλατφόρμα τηλε-
εκπαίδευσης 10 βίντεο και την δημιουργία 3 νέων ενοτήτων με τα κάτωθι ενδεικτικά χαρακτηριστικά :  

 πολυμέσα που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού: Κείμενο, Ήχος, 
Video, Animation, Εικόνες (γραφικά και φωτογραφία), Προσομοίωση-σενάρια. 

Το περιβάλλον επικοινωνίας, του εκπαιδευτικού υλικού, πρέπει να διέπεται από την αρχή της χρηστικότητας. Ο 
όρος χρηστικότητα, αναφέρεται στα ακόλουθα χαρακτηριστικά:  

 Ευκολία εκμάθησης ,  

 Μεγάλη ταχύτητα του χρήστη στην εκπλήρωση των εργασιών,  

 Μικρός βαθμός λαθών από τον χρήστη,  

 Υποκειμενική ευχαρίστηση του χρήστη,  

 Σταθερότητα του χρήστη στην εκτέλεση των απαιτούμενων διεργασιών κατά το χρόνο ενασχόλησης με το 
υλικό. 

Ο Σχεδιασμός του περιβάλλοντος επικοινωνίας (user interface) θα πρέπει να  συμμορφώνεται με τους ακόλουθους 
κανόνες: 

• Οπτική διαύγεια. 

• Συμβατότητα  

• Σταθερότητα  

• Ευελιξία  και έλεγχος  

• Καθοδήγηση και υποστήριξη του χρήστη  

• Ενημερωτική  
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• Σαφήνεια  

Η Αναθέτουσα Αρχή θα καθορίσει τα χαρακτηριστικά της πλοήγησης στο εκπαιδευτικό υλικό. 

 

Αναλυτική Περιγραφή Υποχρεώσεων Αναδόχου και Παραδοτέα Αναδόχου 

1. Προμήθεια Πλατφόρμας σύγχρονης/ασύγχρονης τηλε - εκπαίδευσης 

Η παρούσα φάση περιλαμβάνει την επικαιροποίηση των χαρακτηριστικών της υπό προμήθεια πλατφόρμας 
σύγχρονης/ασύγχρονης τηλε – εκπαίδευσης και περιλαμβάνει την ανάλυση, επιλογή, σχεδιασμό και εξαγωγή των 
τελικών λειτουργικών προδιαγραφών, τεχνικών χαρακτηριστικών, καθώς και των αναλυτικών απαιτήσεων 
χρηστών. 

Με βάση τα αποτελέσματα της επικαιροποίησης των προδιαγραφών, το επόμενο στάδιο αναφέρεται στην 
υλοποίηση του συστήματος και τον καθορισμό προδιαγραφών ελέγχου αποδοχής. 

Η πλατφόρμα ασύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης θα πρέπει να είναι προσβάσιμη για το σύνολο των χρηστών μέσω 
WEB Browser (τουλάχιστον Microsoft Explorer 7.0 και νεώτερο, Mozilla 3.0 και νεώτερο κ.α.). Επίσης, η 
προσφερόμενη πλατφόρμα θα διατίθεται τόσο στην Ελληνική όσο και στην Αγγλική γλώσσα και θα έχει τη 
δυνατότητα για επέκταση σε επιπλέον γλώσσες. 

Η πλατφόρμα θα πρέπει να υποστηρίζει διαφοροποιημένα επίπεδα ασφαλείας ανάλογα με τη διαβάθμιση και τον 
περιορισμό των πληροφοριών και του εκπαιδευτικού περιεχομένου που θα διατίθεται. Η αναγνώριση των χρηστών 
θα πραγματοποιείται με τη χρήση συγκεκριμένων ονομάτων χρήσης και κωδικών πρόσβασης, οι οποίοι δίνονται 
από τους διαχειριστές της πλατφόρμας. 

Στο πλαίσιο αυτό θα παρασχεθούν υπηρεσίες εκπαίδευσης στους χρήστες και διαχειριστές της Πλατφόρμας 
Σύγχρονης/Ασύγχρονης τηλε - εκπαίδευσης. Αποδέκτες της εκπαίδευσης θα είναι οι Διαχειριστές του Συστήματος 
(στελέχη Αναθέτουσας Αρχής). 

Θα ακολουθήσει η πλήρης παραγωγική λειτουργία του συστήματος η οποία περιλαμβάνει υπηρεσίες ανάπτυξης 
και εγκατάστασης της Πλατφόρμας καθώς και τη μετάπτωση του ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού του 
προγράμματος με τίτλο «Κατάρτιση Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας». 

 

Παραδοτέα: 

Π1: Μελέτη Επικαιροποίησης Προδιαγραφών Πλατφόρμας Ασύγχρονης τηλε – εκπαίδευσης 

Π2: Εγχειρίδια Χρήσης και Εγκατάστασης του Συστήματος 

Π3: Τελική έκδοση Συστήματος 

 

2 Ψηφιοποίηση και Προσαρμογή εκπαιδευτικού υλικού για εκπαίδευση μέσω διαδικτύου 

Μέσω της δραστηριότητας αυτής, θα ψηφιοποιηθεί και θα προσαρμοστεί το εκπαιδευτικό υλικό για τα ασύγχρονα 
προγράμματα επιμόρφωσης αλλά και για την σύγχρονη τηλε-εκπαίδευση, μέσω διαδικτύου, για το εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα με τίτλο «Κατάρτιση Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας» και για τις αντίστοιχες ώρες που θα 
υλοποιηθούν μέσω του διαδικτύου. Η παρουσίαση του υλικού θα απεικονίζεται στην οθόνη του υπολογιστή με την 
ταυτόχρονη εμφάνιση πολυμέσων και την εκφώνηση της αφήγησης με συγκεκριμένη διάρκεια που θα υποδειχθεί 
από την Αναθέτουσα Αρχή. 
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Το σχετικό εκπαιδευτικό υλικό θα δομείται στο πλαίσιο συγκεκριμένου σεναρίου ανάπτυξης και ροής (story board), 
βάσει του οποίου καθορίζεται η ροή του προγράμματος, η αλληλουχία των επιμέρους ενοτήτων, η εννοιολογική και 
επιμορφωτική τους διασύνδεση, οι προτεινόμενες αναπαραστάσεις της πληροφορίας, τα επιλεγόμενα μέσα . 

Βασική δομική μονάδα του υλικού των εν λόγω προγραμμάτων αποτελεί το μαθησιακό αντικείμενο (learning object), 
πάντα σε συνάφεια με το επιμορφωτικό πρόγραμμα αναφοράς και την αντίστοιχη θεματική ενότητα, ενώ τα 
περιεχόμενα του υλικού για το εκάστοτε μαθησιακό αντικείμενο περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστο: 

 υλικό τεκμηρίωσης, 

 εκπαιδευτικούς στόχους, 

 πολυμεσικό εκπαιδευτικό υλικό, 

 βιβλιογραφικές αναφορές, 

 ερωτήσεις ή ασκήσεις αυτο-αξιολόγησης. 

Επισημαίνεται ότι και η διεξαγωγή των ασύγχρονων προγραμμάτων επιμόρφωσης προβλέπεται να υποστηρίζεται 
από την παρουσία Εκπαιδευτή, ο οποίος θα μπορεί να απαντά σε ερωτήσεις, να συντονίζει δραστηριότητες και να 
αναθέτει εργασίες. 

Εν τούτοις, το αντίστοιχο εκπαιδευτικό υλικό θα πρέπει να αναπτυχθεί με τρόπο που να υποστηρίζει και 
ασύγχρονα προγράμματα επιμόρφωσης χωρίς την υποστήριξη Εκπαιδευτή. 

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού είναι : 

 Να διασφαλίζεται η ανεξαρτησία του εκπαιδευτικού υλικού από το λογισμικό διανομής. 

 Να διασφαλίζεται η δυνατότητα μεταφερσιμότητας αυτούσιου του εκπαιδευτικού υλικού σε τοπικά 
περιβάλλοντα εργασίας. 

Ως τελικό προϊόν, το εκπαιδευτικό υλικό θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον: 

 Σενάριο ανάπτυξης και ροής (story board), στο οποίο θα περιλαμβάνεται η τεκμηρίωση του διδακτικού 
σχεδιασμού (Instructional Design). 

 Σύνθεση και οργάνωση του εκπαιδευτικού υλικού σε στοιχειώδεις μαθησιακές οντότητες (learning objects), 
σε συμμόρφωση με το επιμορφωτικό πρόγραμμα αναφοράς. 

 Μετατροπή σε κατάλληλη μορφή για την προβολή μέσα από την πλατφόρμα τηλε-εκπαίδευσης 10 βίντεο 
που υπάρχουν εγγεγραμμένα σε βιντεοκασέτες και την δημιουργία 5 νέων ενοτήτων με τα χαρακτηριστικά 
και τις απαιτήσεις που περιγράφονται παραπάνω. 

 Εξειδίκευση και προσαρμογή των οδηγιών προς τους επιμορφωτές, στο πλαίσιο της αποτελεσματικής τους 
λειτουργίας από απόσταση και στο χώρο του Διαδικτύου (επικοινωνία, λήψη ανάδρασης). 

 Προτάσεις για πρόσθετο διδακτικό υλικό (βιβλία, βιντεοκασέτες, διευθύνσεις στο διαδίκτυο, άρθρα κ.ά.). 

 Μέθοδοι και εργαλεία αξιολόγησης προσαρμοσμένα στα χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες του 
συγκεκριμένου περιβάλλοντος. 

Επισημαίνεται ότι το υλικό θα επιδιώκει την ενεργοποίηση της ατομικής συμμετοχής στη διαδικασία μάθησης αλλά 
και τη διαμόρφωση όρων συνεργατικού περιβάλλοντος (όταν οι εκπαιδευτικές διαδικασίες το επιτρέπουν). 
Παράλληλα θα πρέπει να δοθεί έμφαση στις διαδραστικές δυνατότητες του υλικού, καθώς και στην ποιότητα και 
την πιστότητα του περιβάλλοντος αλληλεπίδρασης. 

Παραδοτέα : 



 

 

 
                             «Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης» 

                                                                                                                                                                                                                                                   48 
 

Π4: Ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό του Προγράμματος με τίτλο  «Κατάρτιση Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας».σε 
μορφή κατάλληλη για άμεση ενσωμάτωση στο λογισμικό διανομής, συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων 
Οδηγών Εκπαιδευτή. 

Π5: Σενάριο ανάπτυξης και ροής (Story board), στο οποίο θα περιλαμβάνεται η τεκμηρίωση του διδακτικού 
σχεδιασμού (Instructional Design). 

 

Παραδοτέα – Χρονοδιάγραμμα 

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου είναι τρεις (3) μήνες. 

Στο πλαίσιο του έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα ακόλουθα παραδοτέα 
σύμφωνα με το εξής χρονοδιάγραμμα: 

 

Φάσεις Υλοποίησης Παραδοτέα Μήνας 
Παράδοσης 

(Τ0 = έναρξη του 
έργου) 

Φάση 1.: Προμήθεια Πλατφόρμας 
σύγχρονης/ασύγχρονης τηλε - 
εκπαίδευσης 

Π1: Μελέτη Επικαιροποίησης 
Προδιαγραφών Πλατφόρμας 
Σύγχρονης/Ασύγχρονης τηλε – 
εκπαίδευσης 

Δύο εβδομάδες 
από την έναρξη 
του Έργου 

Φάση 1.: Προμήθεια Πλατφόρμας 
σύγχρονης/ασύγχρονης τηλε - 
εκπαίδευσης 

Π2: Εγχειρίδια Χρήσης και 
Εγκατάστασης του Συστήματος 

Τ0 + 2 μήνες 

Φάση 1.: Προμήθεια Πλατφόρμας 
σύγχρονης/ασύγχρονης τηλε - 
εκπαίδευσης 

Π3: Τελική έκδοση Συστήματος Τ0 + 3 μήνες 

Φάση 2: Ψηφιοποίηση και Προσαρμογή 
εκπαιδευτικού υλικού για εκπαίδευση 
μέσω διαδικτύου 

Π4: Ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό του 
Προγράμματος με τίτλο  «Κατάρτιση 
Προσωπικού Ιδιωτικής 
Ασφάλειας».σε μορφή κατάλληλη για 
άμεση ενσωμάτωση στο λογισμικό 
διανομής, συμπεριλαμβανομένων των 
αντίστοιχων Οδηγών Εκπαιδευτή. 

Τ0 + 3 μήνες 

Φάση 2: Ψηφιοποίηση και Προσαρμογή 
εκπαιδευτικού υλικού για εκπαίδευση 
μέσω διαδικτύου 

Π5: Σενάριο ανάπτυξης και ροής 
(Story board), στο οποίο θα 
περιλαμβάνεται η τεκμηρίωση του 
διδακτικού σχεδιασμού (Instructional 
Design). 

Τ0 + 3 μήνες 

 

Υπηρεσίες 

Υπηρεσίες Εγγύησης και «Καλής Λειτουργίας» 
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Ως ΠΕ ορίζεται η συνολική Περίοδος Εγγύησης και Καλής Λειτουργίας, με έναρξη την Οριστική Παραλαβή του 
Έργου. Ο Ανάδοχος θα προσφέρει εγγύηση καλής λειτουργίας χωρίς κόστος για τουλάχιστο δύο (2) έτη από την 
οριστική παραλαβή του έργου. 

 

Μεθοδολογία και Σχήμα Διοίκησης-Υλοποίησης Έργου 

Ομάδα Έργου / Σχήμα Διοίκησης Έργου 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει στην Προσφορά του ολοκληρωμένη πρόταση για το σχήμα 
διοίκησης, το προσωπικό που θα διαθέσει για τη διοίκηση και υλοποίηση του Έργου, το αντικείμενο και το χρόνο 
απασχόλησής τους στο Έργο.To ΚΕ.ΜΕ.Α. θα έχει την κύρια ευθύνη επίβλεψης και ελέγχου της πορείας ανάπτυξης 
και υλοποίησης του Έργου, ενώ την κύρια ευθύνη υλοποίησης του Έργου θα την έχει ο Ανάδοχος.  

Υπεύθυνος Έργου: Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να καθορίσει στην Προσφορά του το στέλεχος που θα 
αναλάβει τον ρόλο: 

 του Υπεύθυνου Έργου 

Συγκεκριμένα για το ανωτέρω στέλεχος:  

 να δοθεί βιογραφικό όπου να αναφέρονται οι δραστηριότητές τους κατ’ ελάχιστον για τα τελευταία 
πέντε(5) έτη. 

 να περιγραφεί ο ρόλος του στο προτεινόμενο Σχήμα Διοίκησης. 

 να δηλωθεί το ποσοστό συμμετοχής του στο Έργο και οι ανθρωπομήνες που θα αφιερώσει στο Έργο. 

 να δηλωθεί η σχέση του με τον υποψήφιο Ανάδοχο (υπάλληλος, εξωτερικός συνεργάτης, στέλεχος 
υπεργολάβου). 

Μέλη Ομάδας Έργου: Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να καθορίσει στην Προσφορά του τα στελέχη της 
Ομάδας Έργου. 

Συγκεκριμένα για τα Μέλη της Ομάδας Έργου: 

 να δοθούν βιογραφικά 

 να περιγραφεί ο ρόλος τους στο προτεινόμενο Σχήμα Διοίκησης. 

 να δηλωθεί το ποσοστό συμμετοχής τους στο Έργο και οι ανθρωπομήνες που θα αφιερώσουν στο Έργο. 

 να δηλωθεί η σχέση τους με τον υποψήφιο Ανάδοχο (υπάλληλος, εξωτερικός συνεργάτης, στέλεχος 
υπεργολάβου). 

 

Μεθοδολογία διοίκησης και διασφάλιση ποιότητας Έργου 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου, ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργαστεί με την Επιτροπή 
Πιστοποίησης και Παραλαβής του Έργου η οποία έχει την αρμοδιότητα της παρακολούθησης της υλοποίησης του 
Έργου και της οριστικής παραλαβής του.  Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει στην προσφορά τους να 
περιγράψουν ένα σύστημα διοίκησης του έργου που θα τους ανατεθεί, περιγράφοντας τεχνικές και εργαλεία τα 
οποία να διασφαλίζουν στο μέγιστο βαθμό την ποιότητα εκτέλεσης του έργου. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ 
ΠΟΛΙΤΗ 
ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΚΕ.ΜΕ.Α. 
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FAX: 2107481995 

                      ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΡΙΘ. ................. ΕΥΡΩ ................... 
 
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυούμαστε με την παρούσα εγγυητική επιστολή ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ ........... 
(και ολογράφως) ........... υπέρ: 
Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας:  
της Εταιρίας ……….. οδός …………. αριθμός … ΤΚ ………..,} 
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών  
α)…….….... οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 
β)……….…. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 
γ)………….. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων 
μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,} 
για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο διαγωνισμό της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του 
διαγωνισμού)….…………. με αντικείμενο (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου) ……………….. συνολικής αξίας  
για την παροχή υπηρεσιών................................... σύμφωνα με την υπ’ αριθ. …/2014 Διακήρυξή σας και το οποίο 
ποσόν καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας(με Φ.Π.Α) ...................ΕΥΡΩ αυτής. 
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………(Σημείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι 
μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της Προσφοράς). 
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη δήλωσή σας, με την προϋπόθεση ότι 
το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος 
χαρτοσήμου. 
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη την δήλωσή σας, ολικά ή μερικά 
χωρίς καμιά από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα 
σε τρεις (3) ημέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
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Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σ' εμάς, οπότε 
γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ. 
Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν εκδοθεί στο Δημόσιο και 
Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των 
εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας 
(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή 
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ 
ΠΟΛΙΤΗ 
ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΚΕ.ΜΕ.Α. 
Ταχ. Δ/νση: Π. Κανελλοπούλου 4 
Τ.Κ.: 101 77 ΑΘΗΝΑ 

                       Ανήκει στη Διακήρυξη ../2014 

 
Γ2  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 
Ονομασία Τράπεζας…………….  
Κατάστημα ……………………… 
Οδός……. Τ.Κ……..  Πόλη……. 
Τηλ..........  Fax. ............... 

 Ημερομηνία έκδοσης:……………  
 
ΕΥΡΩ:…………….. 

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 
ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΚΕ.ΜΕ.Α. 
Ταχ. Δ/νση: Π. Κανελλοπούλου 4 
Τ.Κ.: 101 77 ΑΘΗΝΑ 
Τηλέφωνο: 2107481347 
FAX: 2107481995 

 
 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΑΡΙΘ. ................. ΕΥΡΩ ................... 
 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυούμαστε με την παρούσα εγγυητική επιστολή ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ ........... 
(και ολογράφως) ........... υπέρ 
Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας:  
της Εταιρίας ……….. οδός …………. αριθμός … ΤΚ ………..,} 
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών  
α)…….….... οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 
β)……….…. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 
γ)………….. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων 

μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,} 

για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της με αριθμό...................σύμβασης, , για την παροχή 
υπηρεσιών................................... σύμφωνα με την υπ’ αριθ. ../2014 Διακήρυξή σας και το οποίο ποσόν καλύπτει 
το 10% της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας...................ΕΥΡΩ αυτής. 
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη την δήλωσή σας, ολικά ή μερικά 
χωρίς καμιά από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα 
σε τρεις (3) ημέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 
χαρτοσήμου. 
Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σ' εμάς, οπότε 
γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ. 
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Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν εκδοθεί στο Δημόσιο και 
Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των 
εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 
 
(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ 
ΠΟΛΙΤΗ 
ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΚΕ.ΜΕ.Α. 
Ταχ. Δ/νση: Π. Κανελλοπούλου 4 
Τ.Κ.: 101 77 ΑΘΗΝΑ 

                       Ανήκει στη Διακήρυξη ./2014 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄   

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΤΙΜΕΣ ΣΕ €) 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ : 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:  ΚΕ.ΜΕ.Α. 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : ../2014 

 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΥΠΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] 

ΦΠΑ [€] 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ  

ΜΕ ΦΠΑ [€] 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

        

        

        

    ΣΥΝΟΛΟ    

ΕΤΟΙΜΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 

Α/
Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΥΠΟΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤ

Α 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] 
ΦΠΑ 
[€] 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ  
ΜΕ ΦΠΑ [€] 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

        

        

        

    ΣΥΝΟΛΟ    

 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
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Α/
Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΥΠΟΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤ

Α 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] 
ΦΠΑ 
[€] 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ  
ΜΕ ΦΠΑ [€] 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

        

        

        

    ΣΥΝΟΛΟ    

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ανθρωπομήνες 
ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] 

ΦΠΑ [€] 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ  
ΜΕ ΦΠΑ [€] 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

       

       

       

       

ΣΥΝΟΛΟ      

 
 

Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Έργου 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 

ΕΡΓΟΥ  
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] 

ΦΠΑ [€] 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 

ΕΡΓΟΥ 
ΜΕ ΦΠΑ [€] 

1 Εξοπλισμός    

2 Έτοιμο Λογισμικό    

3 Εφαρμογές     

4 Υπηρεσίες    

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    

 

 

 

 

                      ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
                                                                                                                                 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

                                                                                                                                        (υπογραφή  - σφραγίδα)   
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ 
ΠΟΛΙΤΗ 
ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΚΕ.ΜΕ.Α. 
Ταχ. Δ/νση: Π. Κανελλοπούλου 4 
Τ.Κ.: 101 77 ΑΘΗΝΑ 

                      Ανήκει στη Διακήρυξη ../2014 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ε΄ 

ΣΧΕΔΙΟ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
                                                                                                         Αριθμός Σύμβασης: ……../20… 

ΣΥΜΒΑΣΗ  « …………… »  ΕΥΡΩ 

 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ   . 

 
Στην Αθήνα σήμερα την ……., ημέρα της εβδομάδας ………. του έτους 20.. στο Γραφείο του κ.                      

……………………., οδός …………….  Αθήνα, οι υπογραφόμενοι αφενός μεν ο κ. ……………., ως Πρόεδρος του 
Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος με την ιδιότητά του αυτή εκπροσωπεί το ΚΕ.ΜΕ.Α., με ΑΔΤ ………/..-..-….. που 
εκδόθηκε από το Α.Τ……….,  σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Απόφαση 
………………………………………………….………………………………………, σχετικά με 
«………………………………………………………………………………………»και αφετέρου…………….. 
…………..οδός……….αριθμός……Τ.Κ. ….. Τηλ.:………. Fax:………. Α.Φ.Μ. …………. ΔΟΥ ………, , με ΑΔΤ 
………/..-..-….. που εκδόθηκε από το Α.Τ………., συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής: 
 

Ύστερα από πρόχειρο διαγωνισμό, που διενεργήθηκε την ….-…-20.. σύμφωνα με την υπ’ αριθ. ../2014 Δ/ξη, 
κατακυρώθηκε με την υπ’ αριθ. …… Φ.Δ. ………. από …-...-2013 Απόφαση …………………………… και την υπ’ 
αριθ. …….. ανακοίνωση κατακύρωσης, το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στο όνομα …………….., για την παροχή 
υπηρεσιών δημιουργίας ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού, που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)-ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ-ΕΚΤ και εντάχθηκε στο Π.Δ.Ε. 2013, σύμφωνα με την υπ’ 
αριθ. Συλλογική Απόφαση Ε0508 ΤΡΟΠ.0 από …-…-…. (ΑΔΑ: …………….) Υφυπουργού ……………………, στον 
κωδικό Έργου 2013ΣΕ05080001 και κωδικό MIS: 445874, με τίτλο «Βασική Κατάρτιση και Πιστοποίηση 
Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας», του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», προϋπολογισθείσας δαπάνης 
70.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%. 

Κατόπιν των ανωτέρω ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους με την προαναφερθείσα ιδιότητά του, αναθέτει 
την παρεχόμενη υπηρεσία, στο δεύτερο, ονομαζόμενο στο εξής «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» και αυτός αναλαμβάνει με τους 
παρακάτω όρους και συμφωνίες, τις οποίες αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 

 
     ΑΡΘΡΟ 1ο 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
Οι υπηρεσίες δημιουργίας ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού θα είναι σύμφωνες με την τεχνική προδιαγραφή 

της υπ’ αριθ. ../2014 Δ/ξης και την τεχνική προσφορά του Αναδόχου, όπως αυτή έγινε αποδεκτή, οι οποίες 
επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 
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ΑΡΘΡΟ 2ο 
ΠΛΗΡΩΜΗ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Η συνολική αμοιβή του Αναδόχου ανέρχεται στο ποσό των………………. Ευρώ (………………. €), 
συμπεριλαμβανομένων των τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεων και του Φ.Π.Α. 
Η πληρωμή του Συμβατικού Τιμήματος του Έργου θα γίνει  σε μία πληρωμή-αποπληρωμή, άμεσα, μετά την 
παράδοση των παραδοτέων και την παραλαβή τους από την Επιτροπή Πιστοποίησης  και Παραλαβής του 
έργου, η οποία με τα πρακτικά της θα βεβαιώνει α) την εμπρόθεσμη παράδοσή τους και β) την επιτυχή 
υλοποίηση και ολοκλήρωσή τους. Σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, θα πραγματοποιηθούν μία πληρωμή-
αποπληρωμή  
Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από 
τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική 
διαδικασία για έκδοση των εντολών πληρωμών. 

Η πληρωμή της εν λόγω παροχής υπηρεσίας θα γίνει σε βάρος του προγράμματος δημοσίων 
επενδύσεων, υπό ΣΑΕ 050/8 στον κωδικό Έργου 2013ΣΕ05080001 και κωδικό MIS: 445874, με τίτλο «Βασική 
Κατάρτιση και Πιστοποίηση Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας», του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», 
προϋπολογισθείσας δαπάνης 70.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23% . 

Kατά την πληρωμή θα παρακρατηθούν όλες οι κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημερομηνία 
υπογραφής της Σύμβασης. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΚΤ. 
 

ΑΡΘΡΟ 3ο 
ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ   

Η παράδοση της παρεχόμενης υπηρεσίας θα γίνει εντός …………. ολογράφως (….) μηνών από την 
υπογραφή της σύμβασης. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 3ο 

ΕΚΧΩΡΗΣΗ 
 Απαγορεύεται η υποκατάσταση του προμηθευτή. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η εκχώρηση των απαιτήσεων 
του προμηθευτή που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση, σε αναγνωρισμένα Πιστωτικά Ιδρύματα. 
 

ΑΡΘΡΟ 6ο 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ    
  Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, ο ανάδοχος κατέθεσε την υπ’ αριθ. ………….  από 
…./…./20.. εγγυητική επιστολή της ……….. Τράπεζας A.E. Κατάστημα ……………ποσού  ………….. ΕΥΡΩ  που 
καλύπτει το 10% της συμβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α. 
Η παραπάνω εγγύηση επέχει θέση ποινικής ρήτρας και θα επιστραφεί στον Προμηθευτή μετά την πλήρη και 
κανονική εκτέλεση των όρων της Σύμβασης. 
 

ΑΡΘΡΟ 7ο 
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ   

1. Εκπαίδευση – Εγχειρίδια 
2. Ο ανάδοχος υποχρεούται πριν την αποδέσμευση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της σύμβασης, να 

υποβάλλει εγγύηση καλής λειτουργίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Β και την Τεχνική του 
Προσφορά . 

3. Για τα ανωτέρω και κατά τα λοιπά, σύμφωνα με την προσφορά του προμηθευτή, σε συνδυασμό με τους όρους 
της υπ’ αριθ. ../2014 Δ/ξης.  
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ΑΡΘΡΟ 8ο 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η παρούσα σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί, εφόσον συμφωνήσουν και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, 

κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 24 του Π.Δ. 118/2007. 
 

ΑΡΘΡΟ 9ο 
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ   

Για όλα τα λοιπά θέματα της παρούσης Σύμβασης ισχύουν οι διατάξεις του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19τ.Α/1995) 
«Προμήθειες του Δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», του Ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151 τ.Α/16-9-1994) 
«Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος», του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των 
δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 3871/2010 «Δημοσιονομική 
διαχείριση και ευθύνη», του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248 τ. Α/7-11-2000) «Κύρωση κώδικα Φόρου Προστιθέμενης 
Αξίας», του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150 τ.Α/ 10-7-2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)», όπως 
ισχύουν, όπου αυτά δεν μεταβάλλονται από τους όρους της Διακήρυξης, των οποίων ο Ανάδοχος έλαβε γνώση και 
δέχθηκε αυτούς ανεπιφύλακτα, σε συνδυασμό προς τους όρους της ../2014 Δ/ξης και της προσφοράς του.                                         
 
 

Ο Ι   Σ Υ Μ Β Α Λ Λ Ο Μ Ε Ν Ο Ι 
                                 
                              ΓΙΑ  ΤΟ  ΚΕ.ΜΕ.Α.                                               ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 
 

                      ……………………….……..                                   ………….……………………….. 


