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1 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 
 

1.1 Στοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ 
 

Επωνυμία ΕΡΛΜΕΛΘΤΘΛΟ ΡΕΒΕΗΑΣ 

Αρικμόσ Φορολογικοφ Μθτρϊου (ΑΦΜ)  

Κωδικόσ θλεκτρονικισ τιμολόγθςθσ  

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ Γ.ΣΕΦΕΘ 3 

Ρόλθ ΡΕΒΕΗΑ 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 48100 

Χϊρα Ελλάδα 

Κωδικόσ ΝUTS EL303 

Τθλζφωνο 2682029414 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο  info@prevezachamber.gr 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ Λππολφτθ Μακρι 

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

 

Ανακζτουςα Αρχι:  

Ανακζτουςα  Αρχι είναι το επιμελθτιριο Ρρζβεηασ. 

Το Επιμελθτιριο Ρρζβεηασ ιδρφκθκε το 1994 με το Ρ.Δ. 25/1994 (ΦΕΚ 21/Α/24-02-1994) και 
θ ίδρυςι του αποτζλεςε ςτακμό για τθν ανάπτυξθ τθσ περιοχισ λόγω τθσ ςπουδαιότθτασ 
του Επιμελθτθριακοφ κεςμοφ ςτθ ςφγχρονθ Ευρωπαϊκι Οργάνωςθ. 

To Επιμελθτιριο Ρρζβεηασ είναι Ν.Ρ.Δ.Δ. με αιρετά Πργανα Διοίκθςθσ, τα οποία εκλζγονται 
από τα μζλθ του Επιμελθτθρίου κάκε τζςςερα χρόνια. Είναι ζνα ςυμβουλευτικό και 
γνωμοδοτικό όργανο τθσ Ρολιτείασ και των μελϊν του, που ςκοπό ζχει τθν προςταςία και 
τθν ανάπτυξθ του εμπορίου, τθσ βιομθχανίασ, τθσ βιοτεχνίασ, των επαγγελμάτων, των 
υπθρεςιϊν κακϊσ και τθν προϊκθςθ τθσ ανάπτυξθσ τθσ Ρεριφζρειασ ςτα πλαίςια τθσ 
Εκνικισ οικονομίασ.   

Οι βαςικζσ αρμοδιότθτεσ του Επιμελθτθρίου ςφμφωνα με το ρόλο που καλείται να 
διαδραματίςει και προβλζπονται από το εκάςτοτε ιςχφον νομικό πλαίςιο, μποροφν να 
κατθγοριοποιθκοφν και είναι οι εξισ: 

- Συμβουλευτικόσ και γνωμοδοτικόσ ρόλοσ. Είναι ο φυςικόσ ρόλοσ των 
Επιμελθτθρίων να κατακζτουν προτάςεισ-ειςθγιςεισ για κάκε κζμα ςχετικά με τθ 
λειτουργία του επιχειρθματικοφ περιβάλλοντοσ αλλά και για κζματα τοπικισ 
ανάπτυξθσ. 

- Διοικθτικόσ ρόλοσ. Ρρόκειται για το ςφνολο των διοικθτικοφ χαρακτιρα 
αρμοδιοτιτων του, όπωσ: τιρθςθ του μθτρϊου των μελϊν τουσ, τιρθςθ 
πρωτοκόλλου επωνυμιϊν και διακριτικϊν τίτλων, διενζργεια 
πραγματογνωμοςυνϊν, διαιτθςιϊν, χοριγθςθ  πιςτοποιθτικϊν καταγωγισ κλπ. 
Επίςθσ και άλλεσ  αρμοδιότθτεσ που ανατίκενται με ειδικοφσ νόμουσ, όπωσ: τιρθςθ 
ειδικϊν μθτρϊων εξαγωγζων, αςφαλιςτικϊν ςυμβοφλων, μεςιτϊν αςτικϊν 
ςυμβάςεων και χοριγθςθ αντίςτοιχων αδειϊν. 
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Σελίδα 5 

 
 

Στοιχεία Επικοινωνίασ  

α) Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν 

θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτθν διεφκυνςθ (URL) www.prevezachamber.gr και μζςω τθσ 

διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. 

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

γ) Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από τθν προαναφερκείςα διεφκυνςθ. 

 

1.2 Στοιχεία Διαδικαςίασ – Χρθματοδότθςθ 
 
Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27 του ν. 4412/16. (ΦΕΚ 

Α 147/ 08.08.2016) “Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι 

ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”. 

 

Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι θ ΡΕΛΦΕΕΛΑ ΘΡΕΛΟΥ, Κωδ. 

5074756. Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από Ριςτϊςεισ του Ρρογράμματοσ 

Δθμοςίων Επενδφςεων (αρικ. ενάρικ. Ζργου2022ΕΡ01810000). 

Θ ςφμβαςθ αντιςτοιχεί ςτο Υποζργο3 ςτο πλαίςιο τθσ Ρράξθσ με τίτλο «Αναβάκμιςθ 

δεξιοτιτων των ανζργων, θλικίασ 24-69, μζςω Συμβουλευτικισ, Κατάρτιςθσ και 

Ριςτοποίθςθσ γνϊςεων και δεξιοτιτων ςτθν Ρεριφερειακι Ενότθτα Ρρζβεηασ»  με Κωδικό 

ΟΡΣ 5074756, θ οποία ζχει ενταχκεί ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Ιπειροσ 2014-2020» 

με βάςθ τθν απόφαςθ ζνταξθσ με Αρ. πρωτ. 313-16/02/2022 τθσ Ε.Υ.Δ.ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ 

«ΘΡΕΛΟΣ», ζτςι όπωσ τροποποιικθκε με τθν αρ. πρωτ. 322/6-2-2023 Απόφαςθ. Θ 

παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Ταμείο (ΕΚΤ), ςτα πλαίςια του «Ιπειροσ 2014-2020»  και από  εκνικοφσ πόρουσ του ΡΔΕ. 

 

1.3 Συνοπτικι Ρεριγραφι φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ 
 

Αντικείμενο τθσ του ζργου, ςτο πλαίςιο τθσ Ρρόςκλθςθσ «Αναβάκμιςθ δεξιοτιτων των 

ανζργων μζςω Συμβουλευτικισ, Κατάρτιςθσ και Ριςτοποίθςθσ γνϊςεων και δεξιοτιτων 

ςτθν περιοχι εφαρμογισ τθσ Στρατθγικισ ΤΑΡΤοΚ – ΕΚΤ του Leader τθσ ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε», 

είναι θ απόκτθςθ και διεφρυνςθ επαγγελματικϊν γνϊςεων και δεξιοτιτων από 

ανζργουσ, θ απόκτθςθ ςχετικισ πιςτοποίθςθσ ϊςτε να ανταποκρίνονται ςτισ ςφγχρονεσ 

απαιτιςεισ τθσ αγοράσ εργαςίασ ςε κλάδουσ τθσ περιφερειακισ οικονομίασ με 

αναπτυξιακι δυναμικι και προοπτικζσ απαςχόλθςθσ, κακϊσ και θ παροχι 

ςυμβουλευτικισ υποςτιριξθσ με ςτόχο τθν περαιτζρω ενίςχυςθ τθσ προοπτικισ για 

ζνταξι τουσ ςτθν αγορά εργαςίασ. 

Το ζργο απευκφνεται ςε 41  ςυνολικά ωφελοφμενουσ, άνεργουσ (29-64 ετϊν) 

ςυμπεριλαμβανομζνων των μακροχρόνια ανζργων εγγεγραμμζνουσ ςτθ Δ.ΥΡ.Α., 

απόφοιτοι τουλάχιςτον υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ, ςτθν Ρεριφερειακι Ενότθτα 

http://www.prevezachamber.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Ρρζβεηασ με ςκοπό αφενόσ τθν ενίςχυςθ τθσ επαγγελματικισ τουσ ικανότθτασ και 

αφετζρου τθν εργαςιακι τουσ επανζνταξθ. Θ εξατομικευμζνθ ςυμβουλευτικι – 

κακοδιγθςθ, κατάρτιςθ και πρακτικι άςκθςθ, πιςτοποίθςθ γνϊςεων και ικανοτιτων, 

κα πραγματοποιθκεί ςε δυναμικά αντικείμενα τθσ τοπικισ αγοράσ, ςτουσ τομείσ:  

α) τθσ παραγωγισ και μεταποίθςθσ αγροδιατροφικϊν προϊόντων,  

β) τθσ προϊκθςθσ των πωλιςεων και του marketing αγροτικϊν προϊόντων και 

τροφίμων, κακϊσ και  

γ) τθσ αξιοποίθςθσ και προϊκθςθσ ειδικϊν μορφϊν τουριςμοφ και αγροτουριςμοφ.  

 

Θ ςφμβαςθ αφορά το Υποζργο3 «Ενζργειεσ Συμβουλευτικισ, Κατάρτιςθσ και Ριςτοποίθςθσ 

Δεξιοτιτων» τθσ Ρράξθσ «Αναβάκμιςθ δεξιοτιτων των ανζργων, θλικίασ 24-69, μζςω 

Συμβουλευτικισ, Κατάρτιςθσ και Ριςτοποίθςθσ γνϊςεων και δεξιοτιτων ςτθν Ρεριφερειακι 

Ενότθτα Ρρζβεηασ» με Κωδικό ΟΡΣ 5074756. 

 

Α/Α Πεξηγξαθή Τπνέξγνπ 

1 Δλέξγεηεο πκβνπιεπηηθήο, Καηάξηηζεο θαη Πηζηνπνίεζεο Γεμηνηήηωλ  

 

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε οκτϊ (8) μινεσ από  τθν υπογραφι τθσ και τθν 

ανάρτθςθ τθσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ. Σε κάκε περίπτωςθ, θ υλοποίθςθ τθσ Σφμβαςθσ , κα πρζπει να 

ζχει ολοκλθρωκεί εντόσ των απϊτατων ορίων που εκάςτοτε ιςχφουν για τθν υλοποίθςθ 

ζργων που ςυγχρθματοδοτοφνται από το ΕΣΡΑ 2014-2020. 

Θ υποδιαίρεςθ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ ςε τμιματα (ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 

άρ. 59 του ν. 4412/2016) δεν είναι δυνατι, κακϊσ τα παραδοτζα τθσ ςφμβαςθσ κρίνονται 

αλλθλζνδετα και αλλθλοεξαρτϊμενα. (Αναλυτικότερα ΡΑΑΤΘΜΑ I «ΑΝΑΛΥΤΛΚΘ 

ΡΕΛΓΑΦΘ ΦΥΣΛΚΟΥ ΚΑΛ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟΥ ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΟΥ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ»). 

Εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ 

Θ ςυνολικι εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των εκατόν είκοςι επτά 

χιλιάδων και επτακοςίων πενιντα ζξι ευρϊ(127.756,00€). 

Επιςθμαίνεται ότι θ παροχι υπθρεςιϊν επαγγελματικισ ςυμβουλευτικισ, κατάρτιςθσ και 

πιςτοποίθςθσ προςϊπων (ωσ υπθρεςία ςτενά ςυνδεόμενθσ με τθν κατάρτιςθ) 

απαλλάςςεται από ΦΡΑ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ περίπτωςθσ ιβϋ τθσ παραγράφου 1 

του άρκρου 22 του Ν. 2859/2000 και του άρκρου 19 του Ν. 4346/2015 (ΦΕΚ Α' 152/20-11-

2015). 

Οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ 

Λεξιλογίου δθμοςίων ςυμβάςεων (CPV): 80530000-8 (Υπθρεςίεσ Επαγγελματικισ 

Κατάρτιςθσ) και ςυμπλθρωματικϊν CPV:79132000-8 (Υπθρεςίεσ Ριςτοποίθςθσ) και CPV: 
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79414000-9 (Υπθρεςίεσ παροχισ ςυμβουλϊν ςε κζματα διαχείριςθσ ανκρϊπινου 

δυναμικοφ). 

Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο 

ΡΑΑΤΘΜΑ Λ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

 

1.4 Κριτιριο ανάκεςθσ 
Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 

προςφορά, βάςει βζλτιςτθσ ποιότθτασ-τιμισ. 

 

1.5 Θεςμικό πλαίςιο 
Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατ’ 

εξουςιοδότθςθ αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ: 

 Τον ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/8-8-2016) περί Δθμοςίων Συμβάςεων Ζργων, Ρρομθκειϊν και 

Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπωσ τροποποιικθκε και 

ιςχφει, όπου αυτόσ τυγχάνει εν προκειμζνω εφαρμογισ, 

 Τον ν. 4488/2017 (ΦΕΚ A’137/13-9-2017)- άρκρα 39 & 40, τροποποιιςεισ του ν. 4412/2016 

(Α’147), περί παραβάςεων τθσ εργατικισ νομοκεςίασ, 

 Τον ν. 4497/2017 (ΦΕΚ A’171/13-11-2017)- άρκρο 107, τροποποιιςεισ του ν. 4412/2016 (Α’147), 

 Τον ν. 4605/2019 ΦΕΚ Α’52/01-04-2019) – τροποποιιςεισ του ν. 4412/2016 (Α’147), 

 Τον ν. 4608/2019 ΦΕΚ Α’66/25-04-2019) – ΚΕΦ. Β’ άρκρο 33, τροποποιιςεισ του ν. 4412/2016 

(Α’147), 

 Τον ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014): «Α). Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι 

αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014-2020, Β). Ενςωμάτωςθ τθσ 

Οδθγίασ 2012/17 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 13θσ Λουνίου 2012 (ΕΕ 

1156/16.6.2012) ςτο ελλθνικό δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α297) και άλλεσ 

διατάξεισ», όπωσ ιςχφει, 

 Τον ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α’/14-02-2005), όπωσ τροποποιικθκε από το ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 

279/10-11-2005) “Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν αποτροπι 

καταςτρατθγιςεων κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων” για τθ διαςταφρωςθ 

των ςτοιχείων του αναδόχου με τα ςτοιχεία του Ε.Σ.., του π.δ/τοσ 82/1996 (Α' 66) 

«Ονομαςτικοποίθςθ  μετοχϊν Ελλθνικϊν Ανωνφμων Εταιρειϊν που μετζχουν ςτισ διαδικαςίεσ 

ανάλθψθσ ζργων ι προμθκειϊν του Δθμοςίου ι των νομικϊν προςϊπων του ευρφτερου 

δθμόςιου τομζα», τθσ κοινισ απόφαςθσ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ με αρ. 

20977/2007 (Β’ 1673) ςχετικά με τα ‘’Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των μθτρϊων του 

ν.3310/2005, όπωσ τροποποιικθκε με το ν.3414/2005’’, κακϊσ και των υπουργικϊν αποφάςεων, 

οι οποίεσ εκδίδονται, κατ’ εξουςιοδότθςθ  του άρκρου 65 του ν. 4172/2013 (Α 167) για τον 

κακοριςμό: α) των μθ «ςυνεργάςιμων φορολογικά» κρατϊν και β) των κρατϊν με «προνομιακό 

φορολογικό κακεςτϊσ» 

 Τισ διατάξεισ του ν. 4270/2014 «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ     

τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) - δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», ςτο βακμό που 

ςυγκεκριμζνεσ διατάξεισ αυτοφ, δφναται να τφχουν αναλογικισ εν προκειμζνω εφαρμογισ, 

 τον ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ Νομικϊν 

Ρροςϊπων και Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα-Τροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 

(Αϋ161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,   
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 Τθν παρ. Η του ν. 4152/2013 (Α' 107) «Ρροςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 

2011/7 τθσ 16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ 

ςυναλλαγζσ», 

 Τθν με αρ. πρωτ. 46274/ΕΥΚΥ 482/27.4.2016 Υπουργικι Απόφαςθ "Βαςικζσ κατευκφνςεισ 

υποςτιριξθσ δικαιοφχων για τθν ενίςχυςθ τθσ διοικθτικισ, επιχειρθςιακισ και 

χρθματοοικονομικισ ικανότθτάσ τουσ ςτθν υλοποίθςθ ςυγχρθματοδοτοφμενων πράξεων 

δθμόςιου χαρακτιρα 

 Το με Α.Ρ. 12078/ΕΥΚΥ/1150/25.11.2015 ζγγραφο τθσ ΕΥΚΥ με κζμα: «Ρεριγραφι του 

Συςτιματοσ Διαχείριςθσ και Ελζγχου για τα ΕΡ του ΕΣΡΑ 2014-2020 που χρθματοδοτοφνται από 

το ΕΤΡΑ, το ΕΚΤ και το ΤΣ ςτο πλαίςιο του Στόχου: Επενδφςεισ ςτθν Ανάπτυξθ και τθν 

Απαςχόλθςθ», όπωσ  ιςχφει 

 Τον ν.  4155/2013 (ΦΕΚ 120 Α/29-5-2013) «Εκνικό Σφςτθμα Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων 

και άλλεσ διατάξεισ», 

 τον ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνζδριο» όπωσ 

τροποποιικθκε με τον ν.4700/2020 (ΦΕΚ 127/Αϋ/29.6.2020) με κζμα: «Ενιαίο κείμενο Δικονομίασ 

για το Ελεγκτικό Συνζδριο, ολοκλθρωμζνο νομοκετικό πλαίςιο για τον προςυμβατικό ζλεγχο, 

τροποποιιςεισ ςτον Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνζδριο, διατάξεισ για τθν αποτελεςματικι 

απονομι τθσ δικαιοςφνθσ και άλλεσ διατάξεισ» και ειδικότερα το άρκρο 324 παρ. 3. 

 το άρκρο 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ και 

οριςμόσ των μελϊν τουσ με κλιρωςθ» 

 Το εγκεκριμζνο από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι «Σφμφωνο Εταιρικισ Σχζςθσ (Εταιρικό Σφμφωνο για 

το πλαίςιο Ανάπτυξθσ) 2014-2020, αρικμ. απόφαςθσ C(2014)3542 final/23.05.2014. 17.  

 Τον ν. 2472/1997 (ΦΕΚ Α'50) “Ρροςταςία του ατόμου από τθν επεξεργαςία δεδομζνων 

προςωπικοφ χαρακτιρα, όπωσ ιςχφει 

 Τον ν. 3471/2006 (ΦΕΚ Α 133/2006) «Ρροςταςία δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και τθσ 

ιδιωτικισ ηωισ ςτον τομζα των θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν», 

 Τον ν.3917/2011,(ΦΕΚ Α 22/21.2.2011), ςχετ. με τθ διατιρθςθ δεδομζνων που παράγονται ι 

υποβάλλονται ςε επεξεργαςία ςε ςυνάρτθςθ με τθν παροχι διακζςιμων ςτο κοινό υπθρεςιϊν 

θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν ι δθμόςιων δικτφων επικοινωνιϊν κλπ 

 Το ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχι Ρροςταςίασ Δεδομζνων Ρροςωπικοφ Χαρακτιρα, μζτρα 

εφαρμογισ του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

τθσ 27θσ Απριλίου 2016 για τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ 

δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και ενςωμάτωςθ ςτθν εκνικι νομοκεςία τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 

2016/680 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 2016 και άλλεσ 

διατάξεισ 

 Τον Κανονιςμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 27θσ 

Απριλίου 2016, για τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ των 

δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και για τθν ελεφκερθ κυκλοφορία των δεδομζνων αυτϊν και 

τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 95/46/ΕΚ (Γενικόσ Κανονιςμόσ για τθν Ρροςταςία Δεδομζνων) 

 Τον ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ Νομικϊν 

Ρροςϊπων και Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα-Τροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 

(Αϋ161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1, 

 Τον ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α' 204) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και 

Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων», 

 Τον ν. 3469/2006 (ΦΕΚ Α' 131) "Εκνικό Τυπογραφείο, Εφθμερίσ τθσ Κυβερνιςεωσ και λοιπζσ 

διατάξεισ", 

 Τον ν. 2859/2000 (ΦΕΚ Α' 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ» όπωσ ιςχφει, 
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 Τον ν. 2121/1993 (ΦΕΚ Α' 25) "Ρνευματικι Λδιοκτθςία, Συγγενικά Δικαιϊματα και Ρολιτιςτικά 

Κζματα" όπωσ ιςχφει, 

 Τον ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α' 45) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ, 

όπωσ ιςχφει 

 Το π.δ 28/2015 (Α' 34) "Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και 

ςτοιχεία", 

 Το π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ” 

 Το π.δ 39/2017 (Ά '64) «Κανονιςμόσ εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν ενϊπιον τθσ Αρχισ 

Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν», 

 Τθν με αρ. 56902/215/02.06.2017 (Β' 1924) Απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ 

«Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν 

Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)», με τθν οποία τροποποιείται θ με αρ. Ρ1/2390/16.10.2013 

(Β' 2677) Απόφαςθ του Υπουργοφ Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ, 

 Τθν με αρ. 57654/23.05.2017 (Β' 1781) Απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ 

«φκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ 

Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ) του Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ», με τθν 

οποία τροποποιείται θ με αρ. Ρ1 2380/2012 Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ (Β' 3400) «φκμιςθ των 

ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου 

Δθμοςίων Συμβάςεων του Υπουργείου Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ, Υποδομϊν, Μεταφορϊν 

και Δικτφων», 

 Τον Κανονιςμό (ΕΕ) αρικ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 

17θσ Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και τθν κατάργθςθ του κανονιςμοφ 

(ΕΚ) αρικ. 1081/2006, 

 Τον Κανονιςμό (ΕΕ) αρ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 17θσ 

Δεκεμβρίου 2013 περί κακοριςμοφ κοινϊν διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριφερειακισ 

Ανάπτυξθσ, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχισ, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 

Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Κάλαςςασ και Αλιείασ και περί κακοριςμοφ 

γενικϊν διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Ταμείο, το Ταμείο Συνοχισ και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Κάλαςςασ και Αλιείασ και για τθν 

κατάργθςθ του κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ. 1083/2006, 

 Τον Κανονιςμό 2018/1046 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 18θσ Λουλίου 

2018 ςχετικά με τουσ δθμοςιονομικοφσ κανόνεσ που εφαρμόηονται ςτον γενικό προχπολογιςμό 

τθσ Ζνωςθσ, τθν τροποποίθςθ των κανονιςμϊν (ΕΕ) αρικ. 1296/2013, (ΕΕ) αρικ. 1301/2013, (ΕΕ) 

αρικ. 1303/2013, (ΕΕ) αρικ. 1304/2013, (ΕΕ) αρικ. 1309/2013, (ΕΕ) αρικ. 1316/2013, (ΕΕ) αρικ. 

223/2014, (ΕΕ) αρικ. 283/2014 και τθσ απόφαςθσ αρικ. 541/2014/ΕΕ και για τθν κατάργθςθ του 

κανονιςμοφ (ΕΕ, Ευρατόμ) αρικ. 966/2012. 

 Τθν υπ' αρ. Αρικμ. 137675/EΥΚΥ1016/19.12.2018 (ΦΕΚ 5968/Β'/31.12.2018) Αντικατάςταςθ τθσ 

υπ’ αρικμ. 110427/EΥΚΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Βϋ 3521) υπουργικισ απόφαςθσ με τίτλο 

«Τροποποίθςθ και αντικατάςταςθ τθσ υπ’ αρικμ. 81986/ΕΥΚΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ Βϋ 1822) 

υπουργικισ απόφαςθσ “Εκνικοί κανόνεσ επιλεξιμότθτασ δαπανϊν για τα προγράμματα του ΕΣΡΑ 

2014 - 2020 - Ζλεγχοι νομιμότθτασ δθμοςίων ςυμβάςεων ςυγχρθματοδοτοφμενων πράξεων ΕΣΡΑ 

2014-2020 από Αρχζσ Διαχείριςθσ και Ενδιάμεςουσ Φορείσ - Διαδικαςία ενςτάςεων επί των 

αποτελεςμάτων αξιολόγθςθσ πράξεων”». 

 Τθν με αρ. πρ. Κ1/55596/13.05.20 Εγκφκλιο του Γ.Γ. Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ, Κατάρτιςθσ και 

Δια Βίου Μάκθςθσ, με κζμα: «ΛΕΛΤΟΥΓΛΑ ΚΔΒΜ»  

 Τθν με αρικμ. πρωτ. 15/02-09-2020 Ρρόςκλθςθ με Κωδικό 101/2020 και Α/Α ΟΡΣ ΕΣΡΑ: 4488,  

για τθν υποβολι προτάςεων ςτθν ΡΕΛΦΕΕΛΑ ΘΡΕΛΟΥ «Ιπειροσ»,  Άξονασ προτεραιότθτασ  5 
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«ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΑΝΚΩΡΛΝΟΥ ΔΥΝΑΜΛΚΟΥ, ΚΟΛΝΩΝΛΚΘ ΕΝΤΑΞΘ ΚΑΛ ΚΑΤΑΡΟΛΕΜΘΣΘ ΔΛΑΚΛΣΕΩΝ», 

ο οποίοσ ςυγχρθματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, με τίτλο «ΑΝΑΒΑΚΜΛΣΘ 

ΔΕΞΛΟΤΘΤΩΝ ΤΩΝ ΑΝΕΓΩΝ ΜΕΣΩ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΛΚΘΣ, ΚΑΤΑΤΛΣΘΣ ΚΑΛ ΡΛΣΤΟΡΟΛΘΣΘΣ ΓΝΩΣΕΩΝ 

ΚΑΛ ΔΕΞΛΟΤΘΤΩΝ ΣΤΘΝ ΡΕΛΟΧΘ ΕΦΑΜΟΓΘΣ ΤΘΣ ΣΤΑΤΘΓΛΚΘΣ ΤΑΡΤοΚ –ΕΚΤ ΤΟΥ LEADER ΤΘΣ 

ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε.», όπωσ ιςχφει  

 Τθ με αρικμ. 313- 16/02/2022 Απόφαςθ Ζνταξθσ τθσ Ρράξθσ με τίτλο «ΑΝΑΒΑΚΜΛΣΘ 

ΔΕΞΛΟΤΘΤΩΝ ΤΩΝ ΑΝΕΓΩΝ ΜΕΣΩ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΛΚΘΣ, ΚΑΤΑΤΛΣΘΣ ΚΑΛ ΡΛΣΤΟΡΟΛΘΣΘΣ ΓΝΩΣΕΩΝ 

ΚΑΛ ΔΕΞΛΟΤΘΤΩΝ ΣΤΘΝ ΡΕΛΟΧΘ ΕΦΑΜΟΓΘΣ ΤΘΣ ΣΤΑΤΘΓΛΚΘΣ ΤΑΡΤοΚ –ΕΚΤ ΤΟΥ LEADER ΤΘΣ 

ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε.», και MIS 5074756 ςτο Ε.Ρ. «ΘΡΕΛΟΣ 2014-2020», όπωσ τροποποιικθκε με τθν αρ. 

πρωτ. 322/06-02-2023 Απόφαςθ. 

 Τθν αρικ. 33/6/01-03-2023 απόφαςθ τθσ ΔΕ ΕΡΛΜΕΛΘΤΘΛΟΥ ΡΕΒΕΗΑΣ περί ζγκριςθσ του 

ςχεδίου διακιρυξθσ διενζργειασ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ και περί ζγκριςθσ ςχεδίου 

Διακιρυξθσ Θλεκτρονικοφ Ανοικτοφ Διαγωνιςμοφ με αντικείμενο τθν υλοποίθςθ   ανάκεςθ 

ςφμβαςθσ για το Ζργο «Αναβάκμιςθ δεξιοτιτων των ανζργων, θλικίασ 24-69, μζςω 

Συμβουλευτικισ, Κατάρτιςθσ και Ριςτοποίθςθσ γνϊςεων και δεξιοτιτων ςτθν Ρεριφερειακι 

Ενότθτα Ρρζβεηασ». 

 Τθν υπ' αρ. πρωτ. 494/24-02-2023 απόφαςθ τθσ ΕΥΔΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ «ΘΡΕΛΟΣ», με τθν οποία 

διατυπϊνεται θ Κετικι Γνϊμθ τθσ για το υποβλθκζν ςχζδιο του τεφχουσ δθμοπράτθςθσ τθσ 

παροφςασ ςφμβαςθσ, 

 τον Κανονιςμό Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν του ΕΡΛΜΕΛΘΤΘΛΟΥ ΡΕΒΕΗΑΣ, όπωσ ιςχφει. 

 To υπ’ αρ. πρωτ. 79732 (27-7-2020) (ΑΔΑ:6ΨΠΨ46ΜΣΛΡ-ΘΞΔ) ζγγραφο τθσ Ειδικισ Τπθρεςίασ 

υντονιςμοφ και Παρακολοφκθςθσ Δράςεων ΕΚΣ με κζμα  «Ρλαίςιο ποιοτικϊν προδιαγραφϊν για 

τον ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ ςυγχρθματοδοτοφμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 

(ΕΚΤ) προγραμμάτων Συνεχιηόμενθσ Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ (ΣΕΚ)». 

 To υπ’ αρ. πρωτ. 102768 (1-10-2020) (ΑΔΑ:60Ψ746ΜΣΛΡ-ΨΓΚ) ζγγραφο τθσ Ειδικισ Τπθρεςίασ 

υντονιςμοφ και Παρακολοφκθςθσ Δράςεων ΕΚΣ με κζμα  «Διευκρινιςτικζσ ερμθνευτικζσ οδθγίεσ 

εφαρμογισ τθσ εγκυκλίου με αρ. πρωτ. 79732/27.7.2020 “Ρλαίςιο ποιοτικϊν προδιαγραφϊν για 

τον ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ ςυγχρθματοδοτοφμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 

(ΕΚΤ) προγραμμάτων Συνεχιηόμενθσ Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ (ΣΕΚ) (ΑΔΑ: 6ΨΡΨ46ΜΤΛ-

ΚΞΔ)”.» 

 Τθν ΚΥΑ υπ’ αρικμ. 82759 (ΦΕΚ 4581/τΒϋ/30-8-2022) «Σφςτθμα Σχεδιαςμοφ και Διαχείριςθσ τθσ 

υλοποίθςθσ ςυγχρθματοδοτοφμενων/επιδοτοφμενων προγραμμάτων μθ τυπικισ μάκθςθσ, 

Συνεχιηόμενθσ Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ (Σ.Ε.Κ) και Γενικισ Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων (Γ.Ε.Ε)». 

 Τθν αρικ. 33/6/01-03-2023 απόφαςθ τθσ Δ.Ε. Του Επιμελθτθρίου Ρρζβεηασ περί διενζργειασ του 

παρόντοσ θλεκτρονικοφ ανοικτοφ δθμόςιου διεκνοφσ διαγωνιςμοφ με αντικείμενο τθν Ανάδειξθ 

Αναδόχου τθσ Σφμβαςθσ «Ενζργειεσ Συμβουλευτικισ, Κατάρτιςθσ και Ριςτοποίθςθσ Δεξιοτιτων» 

 Τισ ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, τισ λοιπζσ διατάξεισ που 

αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ, κακϊσ 

και του ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και 

φορολογικοφ δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν 

δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω. Θ αναφορά τθσ παροφςασ ςε νομοκετιματα νοείται ότι 

γίνεται προσ ρφκμιςθ ηθτθμάτων, που δεν ρυκμίηονται κατά τρόπο ολοκλθρωμζνο από τθν ίδια 

τθ διακιρυξθ. 

 

1.6 Ρροκεςμία παραλαβισ προςφορϊν και διενζργεια διαγωνιςμοφ 
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Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ 27/03/2023 και ϊρα 14:00, 

δεδομζνθσ τθσ χριςθσ του άρκρου 27 του Ν. 4412/2016.  

Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ 

Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ.), του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ θ οποία είναι 

προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr. Μετά τθν παρζλευςθ 

τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ προςφοράσ 

ςτο Σφςτθμα. 

 

1.7 Δθμοςιότθτα 
 

1.7.1 Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο 
 

Θ προκιρυξθ και το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ και όλα τα ζγγραφα τθσ 

παροφςθσ καταχωρικθκαν ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων 

(ΚΘΜΔΘΣ). 

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκαν ςτθ ςχετικι 

θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, θ οποία ζλαβε 

Συςτθμικό Αφξοντα Αρικμό:  186770, και αναρτικθκαν ςτθ Διαδικτυακι Ρφλθ 

(www.promitheus.gov.gr) του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ 

 

Ρερίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ δθμοςιεφεται και ςτον Ελλθνικό Τφπο, ςτθν τοπικι 

εφθμερίδα «Τοπικι Φωνι», ςφμφωνα με το άρκρο 66 του Ν. 4412/2016 

 

Ρερίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ (ιςτ) τθσ 

παραγράφου 3 του άρκρου 76 του Ν.4727/2020, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο 

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

 

Θ Ρροκιρυξθ και θ Διακιρυξθ καταχωρικθκαν και ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ (URL) : www.prevezachamber.gr 

 

1.7.3  Ζξοδα δθμοςιεφςεων 

Θ δαπάνθ των δθμοςιεφςεων ςτον Ελλθνικό Τφπο βαρφνει τον Ανάδοχο και κα 

καταβάλλεται απευκείασ ςτουσ εκδότεσ των εφθμερίδων μετά από τθν ανακοίνωςθ 

κατακφρωςθσ και πριν από τθν υπογραφι ςφμβαςθσ, προςκομίηοντασ ςτθν Ανακζτουςα 

Αρχι τα ςχετικά παραςτατικά 

 

1.8 Αρχζσ εφαρμοηόμενεσ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ 
 

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 

α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον 

επιλεγοφν, τισ υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, 

http://www.prevezachamber.gr/




ΔΛΑΚΘΥΞΘ ΑΝΟΛΚΤΟΥ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟΥ ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟΥ ΓΛΑ ΤΟ ΕΓΟ: 
«Ενζργειεσ Συμβουλευτικισ, Κατάρτιςθσ και Ριςτοποίθςθσ Δεξιοτιτων» ςτο πλαίςιο του Υποζργo 3  τθσ Ρράξθσ με MIS 

5074756 

 
 

Σελίδα 12 

 
 

κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ 

Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, 

κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του 

Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων ελζγχεται και 

βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων ςυμβάςεων και 

τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και 

τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ, 

β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ 

διαδικαςίασ ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον 

επιλεγοφν, 

γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των 

πλθροφοριϊν που ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ 

δ) δεν κα ενεργιςουν με τρόπο που δθμιουργεί κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων 

κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν. 

 

2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 
 

2.1 Γενικζσ Ρλθροφορίεσ 
 

2.1.1 Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 
Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν ζννοια τθσ περιπτ. 14 τθσ παρ. 1 του άρκρου 2 του Ν. 

4412/2016 για τον παρόντα διαγωνιςμό είναι τα ακόλουκα : 

α) Θ από 1041/10-03-2023 Ρροκιρυξθ τθσ Σφμβαςθσ (ΑΔΑΜ όπωσ αναφζρεται ςτο πάνω 

μζροσ του αρχείου των ςελίδων του αντίςτοιχου αρχείου) 

β)Θ παροφςα διακιρυξθ με τα παραρτιματά τθσ, που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ 

αυτισ(ΑΔΑΜ όπωσ αναφζρεται ςτο πάνω μζροσ του αρχείου των ςελίδων του αντίςτοιχου 

αρχείου). 

γ) Το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο 

Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ) 

δ) οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, 

ιδίωσ ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά 

ε)Το ςχζδιο τθσ Σφμβαςθσ με τα παραρτιματά τθσ.  

 

2.1.2 Σειρά ιςχφοσ 
Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ με βάςθ τα οποία κα γίνει θ ανάκεςθ ι/και θ εκτζλεςθ τθσ 

ςφμβαςθσ, ςε περίπτωςθ αςυμφωνίασ των περιεχομζνων ςε αυτά όρων, ζχουν τθν κάτωκι 

ςειρά ιςχφοσ: 

1. Θ Σφμβαςθ  

2. Θ Διακιρυξθ με τα παραρτιματά τθσ 

3. Τυχόν ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ και διευκρινίςεισ που κα παραςχεκοφν από τθν 

Ανακζτουςα Αρχι 

4. Θ προςφορά του Αναδόχου. 
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2.1.3 Επικοινωνία - Ρρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ 
Πλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ 

ςφμβαςθσ, κακϊσ και όλεσ οι ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, 

εκτελοφνται με τθ χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων 

Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ), μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ 

https://portal.eprocurement.gov.gr/του ωσ άνω ςυςτιματοσ. 

 

2.1.4 Ραροχι Διευκρινίςεων 
Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά, το αργότερο δζκα 

(10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, δθλαδι μζχρι τθν 

20/03/2023 (ϊρα 14:00) και απαντϊνται αντίςτοιχα ςτο δικτυακό τόπο του διαγωνιςμοφ 

μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ https://portal.eprocurement.gov.gr/, του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. 

Αιτιματα παροχισ ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων υποβάλλονται από 

εγγεγραμμζνουσ ςτο ςφςτθμα οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι από εκείνουσ που διακζτουν 

ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ ζχουν χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) 

και απαραίτθτα το θλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτθμάτων είναι ψθφιακά 

υπογεγραμμζνο. Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο 

είτε το θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι ψθφιακά υπογεγραμμζνο, δεν 

εξετάηονται.  

Θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, 

οφτωσ ϊςτε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ 

όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν για τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ 

περιπτϊςεισ: 

α) όταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον 

οικονομικό φορζα ζγκαιρα, δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο ζξι (6) θμζρεσ πριν από τθν 

προκεςμία που ορίηεται για τθν παραλαβι των προςφορϊν. 

β) όταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. 

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

αλλαγϊν. 

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

αλλαγϊν. 

Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν 

προετοιμαςία κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν. θ 

παράταςθ τθσ προκεςμίασ εναπόκειται ςτθ διακριτικι ευχζρεια τθσ ανακζτουςασ αρχισ. 

Τροποποίθςθ των όρων τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ (πχ αλλαγι/μετάκεςθ τθσ 

καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν κακϊσ και ςθμαντικζσ αλλαγζσ των 

εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τθν προθγοφμενθ παράγραφο) δθμοςιεφεται ςτθν 

ΕΕΕΕ (με το τυποποιθμζνο ζντυπο «Διορκωτικό» και ςτο ΚΘΜΔΘΣ  

 

2.1.5 Γλϊςςα 
Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Σε περίπτωςθ 

αςυμφωνίασ μεταξφ των τμθμάτων των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ που ζχουν ςυνταχκεί ςε 

περιςςότερεσ γλϊςςεσ, επικρατεί θ ελλθνικι ζκδοςθ. 
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Τυχόν ενςτάςεισ ι προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι 

γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Τα 

αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ 

μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και 

δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 

1497/1984 (Αϋ188).  

 

Ειδικότερα, όλα τα δθμόςια ζγγραφα που αφοροφν αλλοδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ και 

που κα κατατεκοφν από τουσ προςφζροντεσ ςτθν παροφςα διαδικαςία, κα είναι νόμιμα 

επικυρωμζνα, και θ μετάφραςθ των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τθ 

μεταφραςτικι υπθρεςία του ΥΡ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικθγόρο 

κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρολ.Δ. και 53 του Κϊδικα περί Δικθγόρων, είτε από 

ορκωτό μεταφραςτι τθσ χϊρασ προζλευςθσ, αν υφίςταται ςτθ χϊρα αυτι τζτοια υπθρεςία.  

 

Επιτρζπεται αντίςτοιχα θ κατάκεςθ οιουδιποτε δθμόςιου εγγράφου και δικαιολογθτικοφ 

που αφορά αλλοδαπι Επιχείρθςθ με τθ μορφι επικυρωμζνθσ φωτοτυπίασ προερχόμενθσ 

είτε από το νόμιμο επικυρωμζνο ζγγραφο από το αρμόδιο Ρροξενείο τθσ χϊρασ του 

προςφζροντοσ, είτε από το πρωτότυπο ζγγραφο με τθν ςφραγίδα ‘’Apostile” ςφμφωνα με 

τθν ςυνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 05-10-61. Θ επικφρωςθ αυτι πρζπει να ζχει γίνει από δικθγόρο 

κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρ.Δ. και 53 του Κϊδικα περί Δικθγόρων.  

Τα αλλοδαπά δθμόςια και ιδιωτικά ζγγραφα ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν 

ελλθνικι γλϊςςα, επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ κείμενεσ διατάξεισ τθσ 

εκνικισ νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει 

ςυνταχκεί το ζγγραφο 

 

Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα - εταιρικά ι μθ- με ειδικό τεχνικό 

περιεχόμενο μποροφν να υποβάλλονται ςτθν αγγλικι γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται από 

μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι. 

 

Τα αποδεικτικά ζγγραφα υποβάλλονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν. 4250/2014 (Αϋ 

94). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελοφν ιδιωτικά ζγγραφα, μπορεί να γίνονται 

αποδεκτά και ςε απλι φωτοτυπία, εφόςον ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία 

βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ.  

Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα -εταιρικά ι μθ- με ειδικό τεχνικό 

περιεχόμενο, δθλαδι ζντυπα με αμιγϊσ τεχνικά χαρακτθριςτικά, όπωσ αρικμοφσ, 

αποδόςεισ ςε διεκνείσ μονάδεσ, μακθματικοφσ τφπουσ και ςχζδια, που είναι δυνατόν να 

διαβαςτοφν ςε κάκε γλϊςςα και δεν είναι απαραίτθτθ θ μετάφραςθ τουσ, μποροφν να 

υποβάλλονται ςε άλλθ γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι. 

Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν Ανακζτουςα Αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του 

αναδόχου, κα γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 
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2.1.6 Εγγυιςεισ 
Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 «Εγγφθςθ Συμμετοχισ», 4.1. «Εγγφθςθ 

Καλισ Εκτζλεςθσ» εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα ι χρθματοδοτικά ιδρφματα ι 

αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια των περιπτϊςεων βϋ και γϋ τθσ παρ. 1 του 

άρκρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Αϋ13) , που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ 

ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με 

τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. 

- Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με 

παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με 

γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα 

τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά 

τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα. 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι 

περιςςότερουσ εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία:  

α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ,  

β) τον εκδότθ,  

γ) τθν Ανακζτουςα Αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται,  

δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ,  

ε) το ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ,  

ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ φορζα υπζρ του 

οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ Ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω για 

κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ),  

η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ 

παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ 

κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ 

χαρτοςιμου, 

θ) τα ςτοιχεία τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ 

προςφορϊν,  

κ) τθν θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ,  

ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ 

εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ 

εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και 

ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον 

τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.  

 

Θ περ. αα’ του προθγοφμενου εδαφίου ηϋ δεν εφαρμόηεται για τισ εγγυιςεισ που 
παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων. 
 
Θ Ανακζτουςα Αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου 
να διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ. Σχετικά υποδείγματα παρατίκενται ςτο Ραράρτθμα VI 
τθσ παροφςασ. 
 
2.1.7 Ρροςταςία Ρροςωπικϊν Δεδομζνων 
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Θ ανακζτουςα αρχι ενθμερϊνει το φυςικό πρόςωπο που υπογράφει τθν προςφορά ωσ 
Ρροςφζρων ι ωσ Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ Ρροςφζροντοσ, ότι θ ίδια ι και τρίτοι, κατ’ εντολι 
και για λογαριαςμό τθσ, κα επεξεργάηονται προςωπικά δεδομζνα που περιζχονται ςτουσ 
φακζλουσ τθσ προςφοράσ και τα αποδεικτικά μζςα τα οποία υποβάλλονται ςε αυτιν, ςτο 
πλαίςιο του παρόντοσ Διαγωνιςμοφ, για το ςκοπό τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν και τθσ 
ενθμζρωςθσ ζτερων ςυμμετεχόντων ςε αυτόν, λαμβάνοντασ κάκε εφλογο μζτρο για τθ 
διαςφάλιςθ του απόρρθτου και τθσ αςφάλειασ τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων και τθσ 
προςταςίασ τουσ από κάκε μορφισ ακζμιτθ επεξεργαςία, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ 
κείμενθσ νομοκεςίασ περί προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων, κατά τα αναλυτικϊσ 
αναφερόμενα ςτθν αναλυτικι ενθμζρωςθ που επιςυνάπτεται ςτθν παροφςα 
 

2.2. Δικαίωμα Συμμετοχισ - Κριτιρια Ροιοτικισ Επιλογισ 
 
2.2.1  Δικαίωμα ςυμμετοχισ 
 

1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν 

φυςικά ι νομικά πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ 

αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

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

γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ 

δθμόςια ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ 

του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και  

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και 

ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν 

ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

Στο βακμό που καλφπτονται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4, 5 6 και 7 και τισ γενικζσ 

ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ΣΔΣ, κακϊσ και τισ λοιπζσ 

διεκνείσ ςυμφωνίεσ από τισ οποίεσ δεςμεφεται θ Ζνωςθ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ 

επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ οικονομικοφσ φορείσ των 

χωρϊν που ζχουν υπογράψει τισ εν λόγω ςυμφωνίεσ μεταχείριςθ εξίςου ευνοϊκι με αυτιν 

που επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ οικονομικοφσ φορείσ τθσ 

Ζνωςθσ. 

Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν 

ςυμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι 

προςφοράσ.  

2. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα 

μζλθ τθσ ευκφνονται ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον, για τθν 

εκπλιρωςθ όλων των απορρεουςϊν, από τα ζγγραφα τθσ, Σφμβαςθσ, υποχρεϊςεϊν τουσ. 

Τυχόν υφιςτάμενεσ μεταξφ τουσ ςυμφωνίεσ, περί κατανομισ των ευκυνϊν τουσ, ζχουν ιςχφ 

μόνον ςτισ εςωτερικζσ τουσ ςχζςεισ και ςε καμία περίπτωςθ δεν δφνανται να προβλθκοφν 

ζναντι  τθσ  Ανακζτουςασ Αρχισ ωσ λόγοσ  απαλλαγισ του ενόσ  μζλουσ  από  τισ ευκφνεσ 

και τισ υποχρεϊςεισ του άλλου ι των άλλων μελϊν για τθν ολοκλιρωςθ τθσ Σφμβαςθσ.  

3. Σε περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ είναι ζνωςθ και κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ τθσ 

Σφμβαςθσ, οποιαδιποτε από τα Μζλθ τθσ, εξαιτίασ ανικανότθτασ για οποιοδιποτε λόγο ι 
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λόγω ανωτζρασ βίασ, δεν μπορεί να ανταποκρικεί ςτισ υποχρεϊςεισ του, τα υπόλοιπα Μζλθ 

ςυνεχίηουν να ζχουν τθν ευκφνθ ολοκλιρωςθσ τθσ Σφμβαςθσ με τουσ ίδιουσ όρουσ. Θ κρίςθ 

για τθ δυνατότθτα εκπλιρωςθσ ι μθ των όρων τθσ Σφμβαςθσ εναπόκειται ςτθ διακριτικι 

ευχζρεια τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.  Σε αρνθτικι  περίπτωςθ, θ Ανακζτουςα Αρχι δφναται να 

καταγγείλει τθ Σφμβαςθ.  

4. Κάκε διαγωνιηόμενοσ, φυςικό ι νομικό πρόςωπο, δεν μπορεί να μετζχει ςε 

περιςςότερεσ από μία προςφορζσ με τθν ιδιότθτα του Υποψθφίου Αναδόχου, Μζλουσ 

υποψιφιασ ζνωςθσ/κοινοπραξίασ, Υπεργολάβου. Θ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό νομικϊν ι 

φυςικϊν προςϊπων ςε περιςςότερεσ από μία προςφορζσ ςφμφωνα με τα παραπάνω, 

ςυνεπάγεται τον αποκλειςμό όλων των προςφορϊν, για τισ οποίεσ διαπιςτϊνεται τζτοια 

ςυμμετοχι. 

 

2.2.2 Εγγφθςθ ςυμμετοχισ 
 

Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται 

από τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ), εγγυθτικι επιςτολι 

ςυμμετοχισ, που ανζρχεται ςτο ποςό των δφο χιλιάδων πεντακοςίων πενιντα πζντε ευρϊ 

και δϊδεκα λεπτϊν(2.555,12€), θ οποία αντιςτοιχεί ςτο 2% τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ 

ςφμβαςθσ. 

Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον 

όρο ότι θ εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που 

ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ. 

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ 
του χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ παροφςασ, άλλωσ θ προςφορά 
απορρίπτεται. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τον 
προςφζροντα να παρατείνει, πριν τθ λιξθ τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ 
εγγφθςθσ ςυμμετοχισ. 
Οι πρωτότυπεσ εγγυιςεισ ςυμμετοχισ, πλθν των εγγυιςεων που εκδίδονται θλεκτρονικά, 
προςκομίηονται, ςε κλειςτό φάκελο με ευκφνθ του οικονομικοφ φορζα, το αργότερο πριν 
τθν θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ των προςφορϊν που ορίηεται ςτθν παρ. 3.1 τθσ 
παροφςασ, άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, μετά από γνϊμθ τθσ 
Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ 
Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ 

εκτζλεςθσ.  
Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ, ςφμφωνα με τα 
ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του Νόμου 4412/2016 όπωσ αυτό τροποποιικθκε και 
ιςχφει.  
 Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, αν ο προςφζρων αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ 
διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτα 
άρκρα 2.2.3 ζωσ 2.2.8 δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα 
δικαιολογθτικά ι δεν προςζλκει εγκαίρωσ για υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 
Επίςθσ, θ εγγφθςθ καταπίπτει εάν ο οικονομικόσ φορζασ υπζβαλε μθ κατάλλθλθ προςφορά 
με τθν ζννοια τθσ περ. 46 τθσ παρ. 1 του άρκρου 2 Ν. 4412/2016, ι ςτισ περιπτϊςεισ των 
παρ. 3, 4 και 5 του άρκρου 103, όπωσ τροποποιικθκαν και ιςχφουν με το Ν.4782/2021, περί 
πρόςκλθςθσ για υποβολι δικαιολογθτικϊν. 
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2.2.3.ΡροχποκζςεισΣυμμετοχισ - Λόγοι αποκλειςμοφ 

Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

(διαγωνιςμό) προςφζρων οικονομικόσ φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν 

πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι νομικό πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν 

πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι περιςςότεροι από τουσ ακόλουκουσ 

λόγουσ: 

2.2.3.1.  Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από 
τουσ ακόλουκουσ λόγουσ :  

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

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

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

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

ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ 
τρομοκρατίασ, όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2015/849 του 
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Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 20θσ Μαΐου 2015, ςχετικά με τθν 
πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ 
εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι για τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, τθν 
τροποποίθςθ του κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, και τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τθσ οδθγίασ 2006/70/ΕΚ τθσ Επιτροπισ (EE L 
141/05.06.2015) και τα εγκλιματα των άρκρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α' 139), 

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

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

Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. 
και Ε.Ε.) και ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν (IKE), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου 
εδαφίου  αφορά ςτουσ διαχειριςτζσ. 

Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου 
αφορά ςτον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και ςε όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ 
Συμβουλίου, κακϊσ και τα πρόςωπα ςτα οποία με απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου 
ζχει ανατεκεί το ςφνολο τθσ διαχείριςθσ και εκπροςϊπθςθσ τθσ εταιρείασ. 

Στισ περιπτϊςεισ Συνεταιριςμϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτα 
μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων 
εδαφίων αφορά ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (ςτ) θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με 
αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ 
καταδίκθσ με αμετάκλθτθ απόφαςθ. 

2.2.3.2.  Στισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ : 

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

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

2.2.3.3. Αν ο οικονομικόσ φορζασ τθσ παρ. 2.2.3.2. είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν 
εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ. 

Οι υποχρεϊςεισ των περ. α' και β' τθσ παρ. 2.2.3.2. δεν κεωρείται ότι ζχουν ακετθκεί 
εφόςον δεν ζχουν καταςτεί λθξιπρόκεςμεσ ι εφόςον αυτζσ ζχουν υπαχκεί ςε δεςμευτικό 
διακανονιςμό που τθρείται.  
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Οι περ. α' και β' τθσ παρ. 2.2.3.2. παφουν να εφαρμόηονται όταν ο οικονομικόσ φορζασ 
εκπλθρϊςει τισ ανωτζρω υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, των 
δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για 
τθν καταβολι τουσ ςτο μζτρο που τθρεί τουσ όρουσ του δεςμευτικοφ διακανονιςμοφ. 

2.2.3.4. Κατ' εξαίρεςθ, επίςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλειςμόσ, 
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.3.2, κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά 
ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί ι όταν ο 
οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω 
ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει μζτρα, 
ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 ν. 4412/2016, πριν από τθν 
εκπνοι τθσ προκεςμίασ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ. 

2.2.3.5. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, 
προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ :  

(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 
4412/2016,  

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

(γ) εάν, με τθν επιφφλαξθ τθσ παραγράφου 3β του άρκρου 44 του ν. 3959/2011 (Α’ 93) περί 
ποινικϊν κυρϊςεων και άλλων διοικθτικϊν ςυνεπειϊν, θ ανακζτουςα αρχι διακζτει 
επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ φορζασ 
ςυνιψε ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του 
ανταγωνιςμοφ,  

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

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

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

(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ εκ προκζςεωσ ςοβαρϊν απατθλϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι 
των πλθροφοριϊν που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων 
αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ 





ΔΛΑΚΘΥΞΘ ΑΝΟΛΚΤΟΥ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟΥ ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟΥ ΓΛΑ ΤΟ ΕΓΟ: 
«Ενζργειεσ Συμβουλευτικισ, Κατάρτιςθσ και Ριςτοποίθςθσ Δεξιοτιτων» ςτο πλαίςιο του Υποζργo 3  τθσ Ρράξθσ με MIS 

5074756 

 
 

Σελίδα 21 

 
 

αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται κατ’ 
εφαρμογι του άρκρου 2.2.9.2 τθσ παροφςασ,  

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

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

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

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

2.2.3.7. Οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται 
ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1, και ςτθν παράγραφο 2.2.3.5, εκτόσ από τθν περ. β’ αυτισ, 
μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει ότι τα μζτρα που ζλαβε 
επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ 
αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ 
φορζασ δεν αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Για τον ςκοπό αυτόν, ο 
οικονομικόσ φορζασ αποδεικνφει ότι ζχει καταβάλει ι ζχει δεςμευκεί να καταβάλει 
αποηθμίωςθ για ηθμίεσ που προκλικθκαν από το ποινικό αδίκθμα ι το παράπτωμα, ότι ζχει 
διευκρινίςει τα γεγονότα και τισ περιςτάςεισ με ολοκλθρωμζνο τρόπο, μζςω ενεργοφ 
ςυνεργαςίασ με τισ ερευνθτικζσ αρχζσ, και ζχει λάβει ςυγκεκριμζνα τεχνικά και οργανωτικά 
μζτρα, κακϊσ και μζτρα ςε επίπεδο προςωπικοφ κατάλλθλα για τθν αποφυγι περαιτζρω 
ποινικϊν αδικθμάτων ι παραπτωμάτων. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ 
φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του 
ποινικοφ αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται 
ςτον οικονομικό φορζα το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει 
αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό 
επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ 
δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο του αποκλειςμοφ 
που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ. 

2.2.3.8. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων 
κατά τθν προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 
του άρκρου 22 του ν. 4782/2021 (που τροποποιεί το αρκρο 73 του Ν.4412/2016). 
2.2.3.9. Οικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ 
του άρκρου 74 του ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και 
από τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο 
άρκρο αυτό. 

 

ΚΙΤΘΙΑ ΕΡΙΛΟΓΘΣ 

2.2.4.Καταλλθλόλθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ 
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Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ 

απαιτείται να αςκοφν δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ. Οι 

οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά μθτρϊα που τθροφνται 

ςτο κράτοσ εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο 

Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016. Εφόςον οι οικονομικοί φορείσ 

απαιτείται να διακζτουν ειδικι ζγκριςθ ι να είναι μζλθ ςυγκεκριμζνου οργανιςμοφ για να 

μποροφν να παράςχουν τθ ςχετικι υπθρεςία ςτθ χϊρα καταγωγισ τουσ, θ ανακζτουςα 

αρχι μπορεί να τουσ ηθτεί να αποδείξουν ότι διακζτουν τθν ζγκριςθ αυτι ι ότι είναι μζλθ 

του εν λόγω οργανιςμοφ ι να τουσ καλζςει να προβοφν ςε ζνορκθ διλωςθ ενϊπιον 

ςυμβολαιογράφου ςχετικά με τθν άςκθςθ του ςυγκεκριμζνου επαγγζλματοσ. 

Στθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ 

Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν προςχωριςει ςτθ ΣΔΣ, ι ςε τρίτεσ 

χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι 

πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων 

ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα επαγγελματικά μθτρϊα. 

 Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο 

οικείο επαγγελματικό μθτρϊο εφόςον, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, απαιτείται θ εγγραφι 

τουσ για τθν υπό ανάκεςθ υπθρεςία. 

 

Οι Ράροχοι Κατάρτιςθσ κα πρζπει να πλθροφν τισ προδιαγραφζσ του με ΑΡ 79732/27-7-

2020 (ΑΔΑ:6ΨΡΨ46ΜΤΛ-ΚΞΔ) εγγράφου τθσ Ειδικισ Υπθρεςίασ Συντονιςμοφ και 

Ραρακολοφκθςθσ Δράςεων ΕΚΤ με κζμα  «Ρλαίςιο ποιοτικϊν προδιαγραφϊν για τον 

ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ ςυγχρθματοδοτοφμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Ταμείο (ΕΚΤ) προγραμμάτων Συνεχιηόμενθσ Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ (ΣΕΚ)».  

Επιπλζον: 

α) Οι Οικονομικοί Φορείσ ςτθν Ελλάδα που είναι Κζντρα Δια Βίου Μάκθςθσ Επιπζδου 1 ι 

Επιπζδου 2 απαιτείται να διακζτουν τουλάχιςτον μία (1) αδειοδοτθμζνθ δομι και να 

διακζτουν  Κτιριακι Υποδομι, ιτοι εγκαταςτάςεισ οι οποίεσ πλθροφν τισ διατάξεισ του Ν. 

4093/2012 όπωσ ιςχφει και οι οποίεσ διακζτουν: (i) προςβαςιμότθτα ςε ΑμεΑ, ςφμφωνα με 

τον Κανονιςμό Σχεδιάηοντασ για Πλουσ, οικοδομικι άδεια που ζχει κεωρθκεί για ςφνδεςθ 

με τα δίκτυα κοινισ ωφζλειασ ι τα οριηόμενα ςτισ παραγράφουσ 6, 7 & 8 του άρκρου 107 

του ν. 4495/2017 (Α’167), περί χριςθσ εκπαιδευτθρίου, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 

κτιριοδομικοφ κανονιςμοφ και κατόψεισ με χαρακτθριςμό χριςθσ των χϊρων και 

αποτφπωςθ τθσ προςβαςιμότθτασ ΑΜΕΑ, όπωσ απαιτείται και (ii) πιςτοποιθτικό 

πυροπροςταςίασ για χριςθ εκπαιδευτθρίου, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ. 

β) Οι Φορείσ Ριςτοποίθςθσ Ρροςϊπων κα πρζπει να είναι διαπιςτευμζνοι από το Εκνικό 

Σφςτθμα Διαπίςτευςθσ (Ε.ΣΥ.Δ.). 

γ) Ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ ι ςε περίπτωςθ ζνωςθσ εταιρειϊν (ζνα τουλάχιςτον μζλοσ τθσ) 

κα πρζπει να είναι εγγεγραμμζνοσ ςτον κατάλογο Λδιωτικϊν Φορζων παροχισ υπθρεςιϊν 

Συμβουλευτικισ και Επαγγελματικοφ Ρροςανατολιςμοφ (ΣυΕΡ) του τθρεί ο ΕΟΡΡΕΡ κατ’ 

εφαρμογι του άρκρου 30 παρ. 2β του Νόμου 4111 (ΦΕΚ 18/τ.Α/25-1-2013). 

δ) Να διακζτουν ιδία ι ενοικιαηόμενθ Δομι ςτθν Ρεριφερειακι Ενότθτα τθσ Ρρζβεηασ. 
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2.2.5 Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια 

 

Πςον αφορά ςτθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα 

διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, οι υποψιφιοι οικονομικοί φορείσ κα πρζπει, επί ποινι 

αποκλειςμοφ, να ζχουν μζςο γενικό ετιςιο κφκλο εργαςιϊν κατά τισ τρεισ (3) τελευταίεσ 

διαχειριςτικζσ χριςεισ (2019, 2020, 2021), ίςο με τουλάχιςτον του 50% του 

προχπολογιςμοφ τθσ υπό ανάκεςθσ ςφμβαςθσ. 

Σε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ δραςτθριοποιείται για χρονικό διάςτθμα μικρότερο των 

τριϊν διαχειριςτικϊν χριςεων, τότε ο μζςοσ όροσ του κφκλου εργαςιϊν για όςεσ 

διαχειριςτικζσ χριςεισ δραςτθριοποιείται, κα πρζπει να είναι ίςοσ ι μεγαλφτεροσ του 25% 

του προχπολογιςμοφ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ςφμβαςθσ και να ζχει κετικά αποτελζςματα 

χριςθσ γι’ αυτό το διάςτθμα. 

Σε περίπτωςθ ζνωςθσ /κοινοπραξίασ θ παραπάνω προχπόκεςθ μπορεί να καλφπτεται 

ακροιςτικά από όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ. Θ ηθτοφμενθ ικανότθτα δεν 

επθρεάηεται από το ποςοςτό ςυμμετοχισ του κάκε φορζα ςτθν ζνωςθ / κοινοπραξία.  

Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ, ςφμφωνα με τθν περί εταιρειϊν νομοκεςία τθσ χϊρασ όπου είναι 

εγκατεςτθμζνοσ, υποβάλλει Λςολογιςμοφσ διαχειριςτικϊν χριςεων, ςε περίπτωςθ που 

υποχρεοφται ςτθν ζκδοςθ Λςολογιςμϊν ι Διλωςθ του ςυνολικοφ φψουσ του ετιςιου 

κφκλου εργαςιϊν, ςε περίπτωςθ που δεν υποχρεοφται ςτθν ζκδοςθ Λςολογιςμϊν. 

 

2.2.6. Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 

Οι υποψιφιοι οικονομικοί φορείσ για τθν παραδεκτι ςυμμετοχι τουσ πρζπει να πλθροφν 

τα παρακάτω κριτιρια τεχνικισ και επαγγελματικισ ικανότθτασ, άλλωσ θ προςφορά τουσ 

απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. Ειδικότερα: 

1. Να διακζτουν Εμπειρία ςτθν υλοποίθςθ αντίςτοιχων ζργων (ςυνεχιηόμενθσ 

επαγγελματικισ κατάρτιςθσ και Ριςτοποίθςθσ) που να αποδεικνφεται από τθν ολοκλιρωςθ 

κατά τθν τελευταία τριετία (2019,2020,2021) . 

Ο υποψιφιοσ ι ςε περίπτωςθ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ ζνα τουλάχιςτον μζλοσ τθσ πρζπει να 

ζχει προβεί ςε εμπρόκεςμθ και προςικουςα ολοκλιρωςθ ζργων ςυνεχιηόμενθσ 

επαγγελματικισ κατάρτιςθσ και πιςτοποίθςθσ, τουλάχιςτον ίςο με το 100% του 

προκθρυςςόμενου ζργου ςε Ανκρωποόωρεσ. Ο ςυνολικόσ αρικμόσ ανκρωποωρϊν κα 

πρζπει να είναι τουλάχιςτον ίςοσ με τον ςυνολικό αρικμό Α/Ω του προκθρυςςόμενου ζργου 

ιτοι 16.400 Α/Ω κατάρτιςθσ. Διευκρινίηεται ότι είναι αποδεκτι θ κάλυψθ τθσ ανωτζρω 

απαίτθςθσ από ακροιηόμενεσ μεταξφ τουσ ςυμβάςεισ. 

Ωσ ζργο με τα παραπάνω χαρακτθριςτικά νοείται ολοκλθρωμζνο ζργο κατάρτιςθσ με 

πιςτοποίθςθ. Σε περίπτωςθ που ζχει υλοποιθκεί από Ζνωςθ εταιρειϊν, λαμβάνεται υπόψθ 

ο προχπολογιςμόσ του ζργουπου ζχει υλοποιθκεί από τον προςφζροντα βάςει του 

ποςοςτοφ (%) ςυμμετοχισ του ςτθν Ζνωςθ και όχι ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ του ζργου. 

Το παραπάνω ηθτοφμενο Ζργο κα πρζπει να ζχει ολοκλθρωκεί εντόσ των τελευταίων τριϊν 

(3) ετϊν (2019,2020, 2021). 
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Ωσ θμερομθνία ολοκλιρωςθσ νοείται θ θμερομθνία ολοκλιρωςθσ τθσ υλοποίθςθσ του 

φυςικοφ αντικειμζνου εκάςτου Ζργου, όπωσ αυτι αποδεικνφεται από το ςχετικό 

Αποδεικτικό Ορκισ Υλοποίθςθσ  (π.χ. Ρρωτόκολλο παραλαβισ ι Βεβαίωςθ καλισ 

εκτζλεςθσ) και όχι θ θμερομθνία ζκδοςθσ του Αποδεικτικοφ Ορκισ Υλοποίθςθσ.   

2. Οι πάροχοι κατάρτιςθσ κα πρζπει να πλθροφν τισ προδιαγραφζσ που ορίηονταιςτθν ΚΥΑ 

υπ’ αρικμ. 82756 (ΦΕΚ 4581/τΒϋ/30-8-2022) «Σφςτθμα Σχεδιαςμοφ και Διαχείριςθσ τθσ 

υλοποίθςθσ ςυγχρθματοδοτοφμενων/επιδοτοφμενων προγραμμάτων μθ τυπικισ μάκθςθσ, 

Συνεχιηόμενθσ Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ (Σ.Ε.Κ) και Γενικισ Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων 

(Γ.Ε.Ε)».Συγκεκριμζνα πρζπει να διακζτουν: 

α)Αποδεδειγμζνθ ετοιμότθτα (διακεςιμότθτα) για χριςθ Ολοκλθρωμζνου Συςτιματοσ 

Τθλεκατάρτιςθσ(ΟΣΤΚ) (όπωσ περιγράφεται αναλυτικά ςτο Ραράρτθμα VIII τθσ 

Διακιρυξθσ). 

β) Ρλθροφορικό Σφςτθμα διοικθτικισ υποςτιριξθσ(ΡΣΔΥ) (όπωσ περιγράφεται 

αναλυτικά ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ IIςτον πίνακα Συμμόρφωςθσ). 

γ)  Ολοκλθρωμζνο Σφςτθμα Συμβουλευτικισ  (ΟΣΣ)  για τθν ορκι υλοποίθςθ τθσ 

ςυμβουλευτικισ υποςτιριξθσ των ωφελουμζνων (όπωσ περιγράφεται αναλυτικά ςτο 

ΡΑΑΤΘΜΑ VIII τθσ Διακιρυξθσ). 

δ) Μία (1) τουλάχιςτον Αίκουςα Τ.Ρ.Ε. με κατ’ ελάχιςτον δζκα (10) Θ/Υ, που διακζτουν 

λογιςμικό με νόμιμθ άδεια χριςθσ  

ε) Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να διακζτει προςωπικό το οποίο ςυνολικά να 

ανζρχεται κατ’ ελάχιςτον ςε πζντε (5) Ετιςιεσ Μονάδεσ εργαςίασ (ΕΜΕ) ςε περίπτωςθ 

φπαρξθσ μίασ δομισ κατάρτιςθσ και επιπλζον μίασ (1) ΕΜΕ ανά παράρτθμα. Αναλυτικά 

πρζπει να ικανοποιοφνται όλεσ οι απαιτιςεισ όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτισ ςχετικζσ 

εγκυκλίουσ. Δεν επιτρζπεται θ ςτιριξθ ςε τρίτουσ για τθν ικανοποίθςθ τθσ απαίτθςθσ 

φπαρξθσ Στελεχιακοφ Δυναμικοφ του Οικονομικοφ Φορζα». Επιςθμαίνεται πωσ το 

Στελεχιακό Δυναμικό είναι ανεξάρτθτο από τθν Ομάδα Ζργου που ηθτείταιςτθ 

παρακάτω ενότθτα.  

3.Να διακζτει Ομάδα Ζργου, ςτθν οποία κα πρζπει κατ’ ελάχιςτον να διακρίνονται οι εξισ 

ρόλοι: 

 Υπεφκυνοσ Ζργου (Υ.Ε.): Θγείται τθσ Ομάδασ Ζργου και κα πρζπει να διακζτει τισ 

γνϊςεισ, τθν εμπειρία και το κφροσ για να κακοδθγιςει και να ςυντονίςει το ςφνολο των 

υπθρεςιϊν που περιλαμβάνονται ςτο παρόν Ζργο. Για το ςκοπό αυτό, κα πρζπει να είναι 

κάτοχοσ πτυχίου τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ και να διακζτει επαγγελματικι εμπειρία 

τουλάχιςτον πζντε (5) ετϊν μετά το πζρασ των ςπουδϊν του ςτο ςχεδιαςμό, ςτθν 

οργάνωςθ και ςτθν υλοποίθςθ προγραμμάτων επαγγελματικισ κατάρτιςθσ. 

 Υπεφκυνοσ Συμβουλευτικισ (Υ.Σ.) : Ο Υ.Σ. κα υποςτθρίξει το ςχεδιαςμό και τθν 

υλοποίθςθ τθσ παροχισ των προβλεπόμενων ςυνεδριϊν ςυμβουλευτικισ υποςτιριξθσ, 

τόςο ςτο δια ηϊςθσ όςο και ςτο εξ’ αποςτάςεωσ τμιμα τθσ.Για το ςκοπό αυτό, ο Υπεφκυνοσ 

Συμβουλευτικισ πρζπει να είναι Ρτυχιοφχοσ Τριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ςτθ Συμβουλευτικι 

και τον Επαγγελματικό Ρροςανατολιςμό / Συμβουλευτικι Σταδιοδρομίασ, ι ςε άλλθ 
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ςυναφι Επιςτιμθ με εξειδίκευςθ ςτθ Συμβουλευτικι και ςτον Επαγγελματικό 

Ρροςανατολιςμό ι Απόφοιτοι Τριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ με Διδακτορικό ςτο πεδίο τθσ 

Συμβουλευτικισ και Επαγγελματικοφ Ρροςανατολιςμοφ /Συμβουλευτικι Σταδιοδρομίασ ι 

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευςθσ ςτθ Συμβουλευτικι και τον Επαγγελματικό 

Ρροςανατολιςμό / Συμβουλευτικι Σταδιοδρομίασ ι πτυχίο Α.Σ.ΡΑΛ.Τ.Ε. (τζωσ Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.) 

του Ρρογράμματοσ Ειδίκευςθσ ςτθ Συμβουλευτικι και τον Ρροςανατολιςμό (πρϊθν Τμιμα 

Συμβουλευτικισ και Ρροςανατολιςμοφ). 

 Εκπαιδευτικόσ Υπεφκυνοσ (Ε.Υ.) : Ο Ε.Υ. κα υποςτθρίξει το ςχεδιαςμό και τθν 

υλοποίθςθ των εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων, τόςο ςτο δια ηϊςθσ όςο και ςτο εξ’ 

αποςτάςεωσ τμιμα τθσ. Για το ςκοπό αυτό, ο Εκπαιδευτικόσ Υπεφκυνοσ πρζπει να είναι 

κάτοχοσ πτυχίου τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ και να διακζτει επαγγελματικι εμπειρία 

τουλάχιςτον πζντε (5) ετϊν ςτθν επαγγελματικι κατάρτιςθ. Ωσ επαγγελματικι εμπειρία 

νοείται θ εμπειρία ςτο ςχεδιαςμό, ςτθν οργάνωςθ και ςτθν υλοποίθςθ προγραμμάτων 

επαγγελματικισ κατάρτιςθσ. 

 Υπεφκυνοσ Ριςτοποίθςθσ (Υ.Ρ.) : Ο Υ.Ρ. κα υποςτθρίξει το ςχεδιαςμό και τθν 

υλοποίθςθ των εξετάςεων πιςτοποίθςθσ των καταρτιςκζντων. Για το ςκοπό αυτό, ο 

Υπεφκυνοσ Ριςτοποίθςθσ πρζπει να είναι κάτοχοσ τουλάχιςτον μεταδευτεροβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ και να διακζτει επαγγελματικι εμπειρία τουλάχιςτον δφο (2) ετϊν ςτθν 

πιςτοποίθςθ προςϊπων. Ωσ επαγγελματικι εμπειρία νοείται θ εμπειρία ςτο ςχεδιαςμό, 

ςτθν οργάνωςθ και ςτθν υλοποίθςθ εξετάςεων πιςτοποίθςθσ φυςικϊν προςϊπων. 

 Υπεφκυνοσ διαχείριςθσ και υποςτιριξθσ του Ολοκλθρωμζνου Ρλθροφοριακοφ 

Συςτιματοσ (“System Administrator”):  ο “System Administrator” κα ζχει τθ ςυνολικι 

ευκφνθ τθσ παρακολοφκθςθσ τθσ λειτουργίασ του  Ολοκλθρωμζνου Ρλθροφοριακοφ 

Συςτιματοσ ςε τεχνικό επίπεδο.Για το ςκοπό αυτό, ο “System Administrator”  πρζπει να 

είναι κάτοχοσ πτυχίου Ρλθροφορικισ (ΛΕΚ, ΤΕΛ ι ΑΕΛ) ςτθνΡλθροφορικι και να διακζτει 

επαγγελματικι εμπειρία τουλάχιςτον ενόσ (1) ζτουσ ςτθ διαχείριςθ και υποςτιριξθ 

αντίςτοιχων Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων. 

 Οργανωτικόσ Υπεφκυνοσ (Ο.Υ.) : Ο Ο.Υ. κα ςυμμετζχει ςτθν αποτελεςματικι οργάνωςθ 

τθσ υλοποίθςθσ των επιμζρουσ Ενεργειϊν που περιλαμβάνονται ςτο πλαίςιο του παρόντοσ 

Ζργου. Για το ςκοπό αυτό, κα πρζπει ο Οργανωτικόσ Υπεφκυνοσ να είναι κάτοχοσ πτυχίου 

τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ και να διακζτει επαγγελματικι εμπειρία τουλάχιςτον τριϊν (3) 

ετϊν ςτο ςχεδιαςμό, ςτθν οργάνωςθ και ςτθν υλοποίθςθ προγραμμάτων επαγγελματικισ 

κατάρτιςθσ. 

 Επόπτθσ Ρρακτικισ Άςκθςθσ (Ε.Ρ.Α): Ο Ε.Ρ.Α κα ζχει τθ ςυνολικι ευκφνθ τθσ 

παρακολοφκθςθσ τθσ πρακτικισ άςκθςθσ. Για το ςκοπό αυτό, πρζπει να είναι κάτοχοσ 

πτυχίου τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ και να διακζτει επαγγελματικι εμπειρία ςτο ςχεδιαςμό, 

ςτθν οργάνωςθ και ςτθν υλοποίθςθ ενεργειϊν πρακτικισ άςκθςθσ. 

 Ομάδα Διοικθτικισ Υποςτιριξθσ (Ο.Δ.Υ.) : Θ Ο.Δ.Υ κα επιφορτιςτεί με τθν υλοποίθςθ 

τθσ Σφμβαςθσ και για το λόγο αυτό κα πρζπει κατ’ ελάχιςτο να αποτελείται από τρία (3) 

ςτελζχθ του υποψθφίου, τα οποία κα πρζπει να διακζτουν τισ ακόλουκεσ γνϊςεισ και 

δεξιότθτεσ: i) Ρτυχίο τουλάχιςτον μεταδευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ και ii) επαγγελματικι 
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εμπειρία τουλάχιςτον ενόσ (1) ζτουσ ςτθν οργάνωςθ και ςτθν υλοποίθςθ Ζργων 

Επαγγελματικισ κατάρτιςθσ. 

Σε περίπτωςθ ζνωςθσ/ κοινοπραξίασ οι παραπάνω προχποκζςεισ μποροφν να καλφπτονται 

ακροιςτικά από όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ/κοινοπραξίασ και δεν επθρεάηεται από το ποςοςτό 

ςυμμετοχισ του κάκε φορζα ςτθν ζνωςθ/κοινοπραξία. 

Επιςθμαίνεται ότι το ςτελεχιακό δυναμικό τθσ ομάδασ ζργου που ηθτείται ςτο ςθμείο 3 τθσ 

ενότθτασ 2.2.6, δφναται για τισ ανάλογεσ κζςεισ και ρόλουσ, να καλφπτεται από τα ίδια 

ςτελζχθ του οικονομικοφ φορζα όπωσ αυτά ηθτοφνται ςτο ςθμείο 2 τθσ ενότθτασ 2.2.6. 

Επιπλζον, διευκρινίηεται ότι οι Σφμβουλοι, οι Εκπαιδευτζσ Ενθλίκων, οι Επόπτεσ 

τθλεκατάρτιςθσ κακϊσ και οι Επόπτεσ πρακτικισ άςκθςθσ, δεν αποτελοφν μζροσ τθσ 

ομάδασ ζργου του υποψιφιου Αναδόχου και δεν απαιτοφνται ςτοιχεία τεκμθρίωςθσ για το 

ςτάδιο τθσ υποβολισ τθσ προςφοράσ. Συνδζονται με τθν υλοποίθςθ των αντίςτοιχων 

ενεργειϊν τθσ ςφμβαςθσ και ο Ανάδοχοσ τουσ ορίηει ςφμφωνα με τουσ όρουσ του 

Ραραρτιματοσ Λ τθσ παροφςασ, κατά τθν ζναρξθ των υπθρεςιϊν. 

 

2.2.7. Ρρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ 
 
Οι υποψιφιοι οικονομικοί φορείσ ςε ότι αφορά τουσ παρόχουσ κατάρτιςθσ, οφείλουν να 

ςυμμορφϊνονται με τα πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ  

 ISO 9001:2015 ι ιςοδφναμου πρότυπου, για τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ τουσ ςτο πεδίο 

εφαρμογισ τθσ Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ/Εκπαίδευςθσ και Εξ’ αποςτάςεωσ Εκπαίδευςθσ 

/ E-learning 

 ISO 27001:2013 ςχετικά με τθν αςφάλεια δεδομζνων και  

 ISO 27701:2019, (επζκταςθ του ISO 27001:2013), ι ιςοδφναμων προτφπων, για τισ 

παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ τουσ.  

Σε περίπτωςθ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ θ παραπάνω απαίτθςθ πρζπει να καλφπτεται από 
ζκαςτο μζλοσ τθσ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ. Δεν επιτρζπεται θ ςτιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων 
για τθν εκπλιρωςθ τθσ ανωτζρω απαίτθςθσ. 
Θ ανακζτουςα αρχι αναγνωρίηει ιςοδφναμα πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί από φορείσ 
διαπιςτευμζνουσ από ιςοδφναμουσ Οργανιςμοφσ διαπίςτευςθσ, εδρεφοντεσ και ςε άλλα 
κράτθ - μζλθ. Επίςθσ, κάνει δεκτά άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία για ιςοδφναμα μζτρα 
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, εφόςον ο ενδιαφερόμενοσ οικονομικόσ φορζασ δεν είχε τθ 
δυνατότθτα να αποκτιςει τα εν λόγω πιςτοποιθτικά εντόσ των ςχετικϊν προκεςμιϊν για 
λόγουσ για τουσ οποίουσ δεν ευκφνεται ο ίδιοσ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ 
φορζασ αποδεικνφει ότι τα προτεινόμενα μζτρα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ πλθροφν τα 
απαιτοφμενα πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ. 
 

2.2.8. Στιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων /Υπεργολαβία 

 

2.2.8.1 Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά τα κριτιρια τθσ οικονομικισ και 

χρθματοοικονομικισ επάρκειασ (τθσ παραγράφου 2.2.5) και τα ςχετικά με τθν τεχνικι και 

επαγγελματικι ικανότθτα (τθσ παραγράφου 2.2.6), πλθν των ελάχιςτων προδιαγραφϊν τθσ 

διοικθτικισ και επιχειρθςιακισ ικανότθτασ/επάρκειασ, όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτθν υπ’ αρ. 

πρωτ. 79732 (27-7-2020) Εγκφκλιο με τίτλο «Ρλαίςιο ποιοτικϊν προδιαγραφϊν για τον 
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ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ ςυγχρθματοδοτοφμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Ταμείο (ΕΚΤ) προγραμμάτων Συνεχιηόμενθσ Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ (ΣΕΚ)» τθσ Εκνικισ 

Αρχισ Συντονιςμοφ (ΕΑΣ) / Ειδικισ Υπθρεςίασ Συντονιςμοφ και Ραρακολοφκθςθσ Δράςεων 

ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ), να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ 

των δεςμϊν τουσ με αυτοφσ.  

Ριο ειδικά:  

1. Δεν επιτρζπεται θ ςτιριξθ ςε τρίτουσ για τθν ικανοποίθςθ τθσ απαίτθςθσ φπαρξθσ 

Στελεχιακοφ Δυναμικοφ (βλζπε ενότθτα 2.2.6) του Οικονομικοφ Φορζα ςτθ περίπτωςθ 

παρόχου Κατάρτιςθσ. Ο κάκε οικονομικόσ φορζασ (πάροχοσ Κατάρτιςθσ) απαιτείται να 

διακζτει τουλάχιςτον 5 Ετιςιεσ Μονάδεσ εργαςίασ (ΕΜΕ) ςε περίπτωςθ φπαρξθσ μίασ 

δομισ κατάρτιςθσ και επιπλζον μίασ (1) ΕΜΕ ανά παράρτθμα και δεν επιτρζπεται θ 

ςτιριξθ ςε τρίτουσ για τθν κάλυψθ τθσ απαίτθςθσ αυτισ. 

2. Δεν επιτρζπεται θ ςτιριξθ ςε τρίτουσ για τθν ικανοποίθςθ τθσ απαίτθςθσ φπαρξθσ των 

ηθτοφμενων πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων (ΟΣΤΚ, ΡΣΔΥ και ΟΣΣ). Οι ςυνδρομζσ χριςθσ 

που ηθτοφνται ςτθν ενότθτα 2.2.9 ωσ δυνθτικόσ τρόποσ απόδειξθσ τθσ τεχνικισ 

ικανότθτασ, δεν αποτελοφν ςτιριξθ ςε ικανότθτα τρίτων αλλά απλι προμικεια. 

3. Δεν επιτρζπεται θ ςτιριξθ ςε τρίτουσ για τθν ικανοποίθςθ τθσ απαίτθςθσ για τθν 

εξαςφάλιςθ αίκουςασ Τ.Ρ.Ε. 

 

Στθν περίπτωςθ αυτι, αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, με 

τθν προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων ςτθν ικανότθτα των οποίων 

ςτθρίηονται. 

Ειδικά, όςον αφορά ςτα κριτιρια επαγγελματικισ ικανότθτασ που ςχετίηονται με τουσ 

τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του 

Μζρουσ ΛΛ του Ραραρτιματοσ ΧΛΛ του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016 ι με τθν ςχετικι 

επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ 

άλλων φορζων, μόνο, εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ 

οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ. 

Πταν οι οικονομικοί φορείσ ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων όςον αφορά τα 

κριτιρια που ςχετίηονται με τθν απαιτοφμενθ με τθ διακιρυξθ οικονομικι και 

χρθματοοικονομικι επάρκεια, οι εν λόγω οικονομικοί φορείσ και αυτοί ςτουσ οποίουσ 

ςτθρίηονται είναι από κοινοφ υπεφκυνοι για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

Yπό τουσ ίδιουσ όρουσ οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ 

ικανότθτεσ των ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ι άλλων φορζων. 

Θ ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τον οικονομικό φορζα να αντικαταςτιςει ζναν φορζα που 
δεν πλθροί ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ 
των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2, 2.2.3.5 και 2.2.3.10. τθσ παροφςασ.  
Θ αντικατάςταςθ γίνεται ςφμφωνα με το άρκρο 73 του ν. 4412/2016 ωσ τροποποιικθκε και 

ιςχφει κατόπιν πρόςκλθςθσ από τθν ανακζτουςα αρχι προσ τον οικονομικό φορζα, εντόσ 

τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ ςτον οικονομικό 

φορζα, για κάκε τρίτο ςτισ ικανότθτεσ του οποίου ςτθρίηεται, ςτο πλαίςιο τθσ ίδιασ 

διαδικαςίασ ανάκεςθσ ςφμβαςθσ. Ο φορζασ με τον οποίο αντικακίςταται ο φορζασ του 

προθγοφμενου εδαφίου δεν επιτρζπεται να αντικαταςτακεί εκ νζου. 
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2.2.8.2 Υπεργολαβία 
Ο οικονομικόσ φορζασ αναφζρει ςτθν προςφορά του το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που 
προτίκεται να ανακζςει υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ 
υπεργολάβουσ που προτείνει. Στθν περίπτωςθ που o προςφζρων αναφζρει ςτθν προςφορά 
του ότι προτίκεται να ανακζςει τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε 
τρίτουσ ςε ποςοςτό που υπερβαίνει το τριάντα τοισ εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ 
ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι ελζγχει ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ 
παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ. Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει 
ζναν υπεργολάβο, εφόςον ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του λόγοι αποκλειςμοφ τθσ ωσ άνω 
παραγράφου 2.2.3.  
 

 

2.2.9. Κανόνεσ απόδειξθσ ποιοτικισ επιλογισ 

2.2.9.1.Ρροκαταρκτικι απόδειξθ κατά τθν υποβολι προςφορϊν  
 

Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ 
ςυμμετοχισ τουσ, όπωσ ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.8, κρίνονται κατά τθν 
υποβολι τθσ προςφοράσ δια του ΕΕΕΣ κατά τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 2.2.9.1, κατά 
τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παραγράφου 2.2.9.2 και κατά τθ ςφναψθ τθσ 
ςφμβαςθσ δια τθσ υπεφκυνθσ διλωςθσ, τθσ περ. δϋ τθσ παρ. 3 του άρκρου 105 του ν. 
4412/2016.  
Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, 
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.8 τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων 
ςτθρίηεται υποχρεοφνται να  αποδεικνφουν, κατά τα οριηόμενα ςτισ παραγράφουσ 2.2.9.1 
και 2.2.9.2, ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ 
και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ κατά περίπτωςθ (παράγραφοι 2.2.5 και 
2.2.6). 
Στθν περίπτωςθ που o οικονομικόσ φορζασ αναφζρει ςτθν προςφορά του ότι προτίκεται να 
ανακζςει τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ ςε ποςοςτό που 
υπερβαίνει το τριάντα τοισ εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, οι υπεργολάβοι 
υποχρεοφνται να αποδεικνφουν, κατά τα οριηόμενα ςτισ παραγράφουσ 2.2.9.1 και 2.2.9.2, 
ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ.  
Αν επζλκουν μεταβολζσ ςτισ προχποκζςεισ τισ οποίεσ οι προςφζροντεσ δθλϊςουν ότι 
πλθροφν, ςφμφωνα με το παρόν άρκρο, οι οποίεσ επζλκουν ι για τισ οποίεσ λάβουν γνϊςθ 
μετά τθν ςυμπλιρωςθ του ΕΕΕΣ και μζχρι τθν θμζρα τθσ ζγγραφθσ πρόςκλθςθσ για τθν 
ςφναψθ του ςυμφωνθτικοφ οι προςφζροντεσ οφείλουν να ενθμερϊςουν αμελλθτί τθν 

2.1.6.1 Ρροκαταρκτικι απόδειξθ κατά τθν υποβολι προςφορϊν  

Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται 

ςε μία από τισ καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια 

επιλογισ των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 & 2.2.7 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν 

υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ, ωσ δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το 

άρκρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), 

ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα Ραράρτθμα ΛΛI, το οποίο αποτελεί 

ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. 
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Το ΕΕΕΣ καταρτίηεται βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου του Ραραρτιματοσ 2 του 

Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/7 και ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ 

ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του Ραραρτιματοσ 1  

 

Το ΕΕΕΣ φζρει υπογραφι με θμερομθνία εντόσ του χρονικοφ διαςτιματοσ κατά το οποίο 
μποροφν να υποβάλλονται προςφορζσ. Αν ςτο διάςτθμα που μεςολαβεί μεταξφ τθσ 
θμερομθνίασ υπογραφισ του ΕΕΕΣ και τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ 
προςφορϊν ζχουν επζλκει μεταβολζσ ςτα δθλωκζντα ςτοιχεία, ο οικονομικόσ φορζασ 
αποςφρει τθν προςφορά του, χωρίσ να απαιτείται απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Στθ 
ςυνζχεια μπορεί να τθν υποβάλει εκ νζου με επίκαιρο ΕΕΕΣ.Ο οικονομικόσ φορζασ δφναται 
να διευκρινίηει τισ δθλϊςεισ και πλθροφορίεσ που παρζχει ςτο ΕΕΕΣ με ςυνοδευτικι 
υπεφκυνθ διλωςθ, τθν οποία υποβάλλει μαηί με το ΕΕΕΣ. 

 

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

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

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

Ο οικονομικόσ φορζασ φζρει τθν ειδικι υποχρζωςθ, να δθλϊςει, μζςω του ΕΕΕΣ, τθν 

κατάςταςι του ςε ςχζςθ με τουσ λόγουσ που προβλζπονται ςτο άρκρο 73 του ν. 4412/2016 

και παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςθσ και ταυτόχρονα να επικαλεςκεί και τυχόν λθφκζντα 

μζτρα προσ αποκατάςταςθ τθσ αξιοπιςτίασ του. 

Λδίωσ επιςθμαίνεται ότι, κατά τθν απάντθςθ οικονομικοφ φορζα ςτο ςχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ 

για τυχόν ςφναψθ ςυμφωνιϊν με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του 

ανταγωνιςμοφ, θ ςυνδρομι περιςτάςεων, όπωσ θ πάροδοσ τθσ τριετοφσ περιόδου τθσ 

ιςχφοσ του λόγου αποκλειςμοφ (παραγράφου 10 του άρκρου 73) ι θ εφαρμογι τθσ 

διάταξθσ τθσ παραγράφου 3β του άρκρου 44 του ν. 3959/2011, ςφμφωνα με τθν περ. γ τθσ 

παραγράφου 2.2.3.4 τθσ παροφςθσ, αναλφεται ςτο ςχετικό πεδίο που προβάλλει κατόπιν 

κετικισ απάντθςθσ. 

Πςον αφορά ςτισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ (περ. α’ και β’ τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016) αυτζσ 
κεωρείται ότι δεν ζχουν ακετθκεί εφόςον δεν ζχουν καταςτεί λθξιπρόκεςμεσ ι εφόςον 
ζχουν υπαχκεί ςε δεςμευτικό διακανονιςμό που τθρείται. Στθν περίπτωςθ αυτι, ο 
οικονομικόσ φορζασ δεν υποχρεοφται να απαντιςει καταφατικά ςτο ςχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ 
με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ανεκπλιρωτεσ υποχρεϊςεισ όςον 





ΔΛΑΚΘΥΞΘ ΑΝΟΛΚΤΟΥ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟΥ ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟΥ ΓΛΑ ΤΟ ΕΓΟ: 
«Ενζργειεσ Συμβουλευτικισ, Κατάρτιςθσ και Ριςτοποίθςθσ Δεξιοτιτων» ςτο πλαίςιο του Υποζργo 3  τθσ Ρράξθσ με MIS 

5074756 

 
 

Σελίδα 30 

 
 

αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ι, κατά περίπτωςθ, εάν 
ζχει ακετιςει τισ παραπάνω υποχρεϊςεισ του  
 
2.2.9.2 Αποδεικτικά μζςα 

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

αποδεικτικά ςτοιχεία, αν και ςτο μζτρο που θ Ανακζτουςα Αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να 

λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε 

εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται 

δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ, θλεκτρονικό 

ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε 

εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται ςτο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ)ςτο 

οποίο περιζχονται επίςθσ οι πλθροφορίεσ που απαιτοφνται για τον ςυγκεκριμζνο ςκοπό, 

όπωσ θ θλεκτρονικι διεφκυνςθ τθσ βάςθσ δεδομζνων, τυχόν δεδομζνα αναγνϊριςθσ και, 

κατά περίπτωςθ, θ απαραίτθτθ διλωςθ ςυναίνεςθσ.. 

 

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ 

Ανακζτουςα Αρχι που ζχει ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά 

και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν. 

 

Τα δικαιολογθτικά του παρόντοσ υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά ςφμφωνα με τθν 
παράγραφο 2.4.2.5 και 3.2 τθσ παροφςασ. 
Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από 
επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.1.4. 
 

Β.1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι 

προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά: 

Αν το αρμόδιο για τθν ζκδοςθ των ανωτζρω κράτοσ-μζλοσ ι χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου 
είδουσ ζγγραφα ι πιςτοποιθτικά ι όπου το ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά αυτά δεν 
καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 
περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, τα ζγγραφα ι τα 
πιςτοποιθτικά μπορεί να αντικακίςτανται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ 
χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του 
ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι 
αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ 
καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. Οι αρμόδιεσ 
δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία 
αναφζρεται ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου 
ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 
2.2.3.4. Οι επίςθμεσ δθλϊςεισ κακίςτανται διακζςιμεσ μζςω του επιγραμμικοφ 
αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (e-Certis) του άρκρου 81 του ν. 4412/2016. 
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Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν: 
 

α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 - απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ 

μθτρϊου ι, ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι 

διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι 

εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι 

προχποκζςεισ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. 

Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ του 

διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα 

πρόςωπα που ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά 

τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω παράγραφο 2.2.3.1. 

Για τθν παράγραφο 2.2.3.2 πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του οικείου 
κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, που να είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ του, άλλωσ, ςτθν 
περίπτωςθ που δεν αναφζρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχφοσ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) 
μινεσ πριν από τθν υποβολι του  
Λδίωσ οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα προςκομίηουν: 
i) Για τθν απόδειξθ τθσ εκπλιρωςθσ των φορολογικϊν υποχρεϊςεων τθσ παραγράφου 
2.2.3.2 περίπτωςθ α’ αποδεικτικό ενθμερότθτασ εκδιδόμενο από τθν Α.Α.Δ.Ε.. Σε περίπτωςθ 
ενεργοποίθςθσ τθσ διαλειτουργικότθτασ των πλθροφοριακϊν τουσ ςυςτθμάτων με το 
Κζντρο Διαλειτουργικότθτασ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων 
Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο δεφτερο εδάφιο τθσ παρ. 5 του άρκρου 
47 του ν. 4623/2019 (Α’ 134 θ Ανακζτουςα Αρχι κα  αναηθτά αυτεπάγγελτα το ςχετικό 
αποδεικτικό ενθμερότθτασ. 
ii) Για τισ παραγράφουσ 2.2.3.2 περ. β και 2.2.3.3. πιςτοποιθτικό εκδιδόμενο από τον e-

ΕΦΚΑ. 

iii) Ειδικά για τισ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.2 περ. α’, πζραν του ωσ άνω 

πιςτοποιθτικοφ, υποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ ότι δεν ζχει εκδοκεί 

δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ για τθν ακζτθςθ των 

υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

Για τθν παράγραφο 2.2.3.5 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια 
αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν 
από τθν υποβολι του.  
Λδίωσ οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα προςκομίηουν: 
i) Ενιαίο Ριςτοποιθτικό Δικαςτικισ Φερεγγυότθτασ από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο, από το 
οποίο προκφπτει ότι δεν τελοφν υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό 
αναγκαςτικι διαχείριςθ ι δικαςτικι εκκακάριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε διαδικαςία 
εξυγίανςθσ.  Για τισ ΛΚΕ προςκομίηεται επιπλζον και πιςτοποιθτικό του Γ.Ε.Μ.Θ. περί μθ 
ζκδοςθσ απόφαςθσ λφςθσ ι κατάκεςθσ αίτθςθσ λφςθσ του νομικοφ προςϊπου, ενϊ για τισ 
ΕΡΕ προςκομίηεται επιπλζον πιςτοποιθτικό μεταβολϊν. 
ii) Ριςτοποιθτικό του Γ.Ε.Μ.Θ. από το οποίο προκφπτει ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει 
λυκεί και τεκεί υπό εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων.  
iii) Εκτφπωςθ τθσ καρτζλασ “Στοιχεία Μθτρϊου/ Επιχείρθςθσ” από τθν θλεκτρονικι 
πλατφόρμα τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων, όπωσ αυτά εμφανίηονται ςτο 
taxisnet, από τθν οποία να προκφπτει θ μθ αναςτολι τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτάσ 
τουσ. 
Ρροκειμζνου για τα ςωματεία και τουσ ςυνεταιριςμοφσ, το Ενιαίο Ριςτοποιθτικό Δικαςτικισ 
Φερεγγυότθτασ εκδίδεται για τα ςωματεία από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο, και για τουσ 
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ςυνεταιριςμοφσ για το χρονικό διάςτθμα ζωσ τισ 31.12.2019 από το Ειρθνοδικείο και μετά 
τθν παραπάνω θμερομθνία από το Γ.Ε.Μ.Θ. 
 

β) Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.5 υπεφκυνθ διλωςθ του 

προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν 

παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ. 

 

γ)  Για τθν παράγραφο 2.2.3.10. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα 

ότι δεν ζχει  περί μθ επιβολισ ςε βάροσ του τθσ κφρωςθσ του οριηόντιου αποκλειςμοφ, 

ςφμφωνα τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ 
 

B.2.Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν 

άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν: 

 

i) πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ 

εγκατάςταςθσ.  

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ 

μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με το οποίο 

πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. 

Στθν περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί 

να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν 

προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον 

αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ 

ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο 

οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ δραςτθριότθτα που 

απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ.  

Οι  εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο 

οικείο επαγγελματικό μθτρϊο.  

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

ii) Κάκε υποψιφιοσ ανάδοχοσ που δραςτθριοποιείται ωσ πάροχοσ Εκπαίδευςθσ και 

Κατάρτιςθσ, κα πρζπει να διακζτει άδεια παρόχου επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ ι 

ιςοδφναμθ άδεια που εκδίδεται, κατά περίπτωςθ, από τθ Χϊρα Εγκατάςταςθσ του 

οικονομικοφ φορζα. Σε κάκε περίπτωςθ θ απαιτοφμενθ άδεια παρόχου υπθρεςιϊν δια βίου 

μάκθςθσ, κα πιςτοποιείται ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ ανάλογεσ εν ιςχφ 

διαδικαςίεσ / δικαιολογθτικά. Ο πάροχοσ κατάρτιςθσ προςκομίηει τα κάτωκι : 

 Άδειεσ ΚΔΒΜ 

 Ρολεδομικζσ άδειεσ δομϊν 

 Ριςτοποιθτικά πυροπροςταςίασ 
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Εναλλακτικά ςε περίπτωςθ παρόχων κατάρτιςθσ που είναι ενταγμζνοι ςτο Μθτρϊο 

παρόχων του Υπουργείου Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Υποκζςεων για δράςεισ κατάρτιςθσ που 

υλοποιεί το Υπουργείο με επιταγζσ κατάρτιςθσ (voucher), δφνανται να προςκομίηουν τθν 

ςχετικι Απόφαςθ Υπουργοφ.  

 

Σχετικά με τθν καταλλθλότθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ (ενότθτα 2.2.4) 

για τουσ παρόχουσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ, θ φπαρξθ αδειοδοτθμζνθσ δομισ ςτθν 

Ρεριφερειακι Ενότθτα Ρρζβεηασ, αφορά ςε πρϊτθ φάςθ, κατ’ ελάχιςτον, ςε μια (1) για 

το ςτάδιο τθσ ςυμμετοχισ ςτθν διαγωνιςτικι διαδικαςία, από κάκε πάροχο 

επαγγελματικισ κατάρτιςθσ (ι Ζνωςθ Ρροςϊπων). 

Επιςθμαίνεται ότι, ςτθν φάςθ τθσ υλοποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ, κατά τθν παράδοςθ τθσ 

λίςτασ των επιλεγζντων ωφελοφμενων ςτον Ανάδοχο, ανάλογα με τθν τελικι χωρικι 

κατανομι των ςυμμετεχόντων ςτθ Ρράξθ, κα απαιτθκεί από τον Ανάδοχο κακϊσ και τουσ 

Υπεργολάβουσ του, θ ανάλογθ φπαρξθ αδειοδοτθμζνων δομϊν ςτθν Ρεριφερειακι 

Ενότθτα Ρρζβεηασ (Ιδιόκτθτθ ι ενοικιαηόμενθ). 

 

iii) Ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ ι ςε περίπτωςθ ζνωςθσ εταιρειϊν (ζνα τουλάχιςτον μζλοσ τθσ) 

κα πρζπει να είναι εγγεγραμμζνοσ ςτον κατάλογο Λδιωτικϊν Φορζων παροχισ υπθρεςιϊν 

Συμβουλευτικισ και Επαγγελματικοφ Ρροςανατολιςμοφ (ΣυΕΡ) του τθρεί ο ΕΟΡΡΕΡ κατ’ 

εφαρμογι του άρκρου 30 παρ. 2β του Νόμου 4111 (ΦΕΚ 18/τ.Α/25-1-2013). 

 

iv)  

Για τον/τουσ Φορζα/είσ Ριςτοποίθςθσ Ρροςϊπων (Φ.Ρ.Ρ) (με τθν ιδιότθτα του μζλουσ 

ζνωςθσ ι υπεργολάβου), προςκομίηεται θ ςχετικι διαπίςτευςθ (ΕΡΕΔ: Επίςθμο Ρεδίο 

Εφαρμογισ τθσ Διαπίςτευςθσ) ςφμφωνα με το Ρρότυπο ΛSO/IEC 17024, από τθν αρμόδια 

αναγνωριςμζνθ αρχι (ΕΣΥΔ) ι άλλο ιςοδφναμο ι θ ςχετικι αδειοδότθςθ από τον ΕΟΡΡΕΡ, 

ωσ φορζα Ριςτοποίθςθσ Ρροςϊπων. Θ διαπίςτευςθ του Φορζα πρζπει να είναι ςε ιςχφ 

κατά τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ. 

Οι Διαπιςτεφςεισ / Αδειοδοτιςεισ για τα επί μζρουσ Σχιματα Ριςτοποίθςθσ, υποβάλλονται 

βάςει όςων περιγράφονται ςτθν ενότθτα 2.3.1 – Κριτιριο Κ3β. 

 

Επιςθμαίνεται ότι, τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του 

άρκρου 2.2.4 (απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) 

και ςυγκεκριμζνα για θ βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Οικείο Επιμελθτιριο γίνονται αποδεκτά, 

εφόςον ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,  

εκτόσ αν, ςφμφωνα με τισ ειδικότερεσ διατάξεισ αυτϊν, φζρουν ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ. 

 

Τα ζγγραφα του παρόντοσ υποβάλλονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν. 4250/2014 (Αϋ 

94). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελοφν ιδιωτικά ζγγραφα, μπορεί να γίνονται 

αποδεκτά και ςε απλι φωτοτυπία, εφόςον ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία 

βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ. 
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Β.3.Για τθν απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ τθσ παραγράφου 

2.2.5 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν 

α) Λςολογιςμοφσ (χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ) των τριϊν (3) τελευταίων 

διαχειριςτικϊν χριςεων, οι οποίοι ζχουν καταχωρθκεί προσ δθμοςίευςθ ςτο ΓΕΜΘ.  

Σε περίπτωςθ υποψθφίων που δεν ζχουν αποςτείλει ακόμα τισ χρθματοοικονομικζσ 

καταςτάςεισ προσ καταχϊρθςθ ςτο ΓΕΜΘ, διότι θ προκεςμία υποβολισ τουσ είναι ακόμα 

ςε ιςχφ, είναι υποχρεωτικι θ κατάκεςθ Υπεφκυνθσ Διλωςθσ ψθφιακά υπογεγραμμζνθσ, 

όπου δθλϊνονται τα ηθτοφμενα οικονομικά ςτοιχεία των χρθματοοικονομικϊν 

καταςτάςεων που δεν ζχουν αποςταλεί προσ καταχϊρθςθ ςτο ΓΕΜΘ, κακϊσ και οι 

χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ ψθφιακά υπογεγραμμζνεσ.  

Εάν οι χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ ζχουν υποβλθκεί ςτο ΓΕΜΘ και δεν ζχουν ακόμα 

καταχωρθκεί με αρικμό καταχϊρθςθσ (ΚΑΚ) από το ΓΕΜΘ, τότε υποβάλλονται υποχρεωτικά 

οι χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ (ψθφιακά υπογεγραμμζνεσ), το ιςτορικό 

διεκπεραίωςθσ (εκτφπωςθ από το ΓΕΜΘ) και το αποδεικτικό πλθρωμισ για τθν 

καταχϊρθςθ. 

 Για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που εδρεφουν ςτο εξωτερικό, προςκομίηονται τα αντίςτοιχα 

– ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία τθσ χϊρασ που είναι εγκατεςτθμζνοι – 

δικαιολογθτικά. Σε περίπτωςθ που δεν υποχρεοφνται ςτθν κατάρτιςθ ιςολογιςμϊν κα 

πρζπει να προςκομιςτεί το ζντυπο Ε3 των τελευταίων τριϊν (3) διαχειριςτικϊν χριςεων 

όπωσ αναφζρεται και παραπάνω ςτθν ίδια παράγραφο. Στθν περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ 

εδρεφει ςτο εξωτερικό, τα αντίςτοιχα ιςχφοντα αποδεικτικά ζγγραφα. Σε περίπτωςθ που 

πρόκειται για φυςικό πρόςωπο, αντίςτοιχεσ Δθλϊςεισ Φόρου Ειςοδιματοσ taxis ι 

Εκκακαριςτικά Σθμειϊματα ι άλλα κατάλλθλα ζγγραφα και δικαιολογθτικά. 

Εάν ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ λειτουργεί ι αςκεί επιχειρθματικι δραςτθριότθτα για χρονικό 

διάςτθμα μικρότερο των τριϊν (3) τελευταίων διαχειριςτικϊν χριςεων, κα πρζπει να 

υποβάλει ςτοιχεία για τισ διαχειριςτικζσ χριςεισ που λειτουργεί, από τα οποία να 

προκφπτει ότι ςυντρζχει θ ανωτζρω επάρκεια. 

Εάν ο οικονομικόσ φορζασ, για βάςιμο λόγο, δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα ανωτζρω 

δικαιολογθτικά, μπορεί να αποδεικνφει τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι του 

επάρκεια με οποιοδιποτε άλλο κατάλλθλο ζγγραφο. 

Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλει κοινι προςφορά, τα ανωτζρω 

δικαιολογθτικά προςκομίηονται για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ ξεχωριςτά, αλλά ςε κάκε 

περίπτωςθ το ςχετικό κριτιριο μπορεί να πλθρείται από τα μζλθ τθσ ζνωςθσ ςωρευτικά. 

Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ και επαγγελματικισ ικανότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.6 οι 

οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα ςτοιχεία ωσ εξισ: 

 

Για τθν απόδειξθ τθσ εμπειρίασ ςτθν υλοποίθςθ αντίςτοιχων ζργων (2.2.6. ςθμείο 1) πρζπει 

να κατακζςει ςυμπλθρωμζνο πίνακα και αντίγραφα των ςχετικϊν Αποδεικτικϊν Ορκισ 

Υλοποίθςθσ  (π.χ. Ρρωτόκολλο παραλαβισ ι Βεβαίωςθ καλισ εκτζλεςθσ). 

Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ οφείλει να αποδείξει τθν ανωτζρω ελάχιςτθ προχπόκεςθ/εισ 

ςυμμετοχισ, κατακζτοντασ με τθν Ρροςφορά του τα ακόλουκα ςτοιχεία τεκμθρίωςθσ: 

Ρίνακα των κυριότερων ζργων που εκτζλεςε ι ςτα οποία ςυμμετείχε ο υποψιφιοσ 

Ανάδοχοσ ςτο οριηόμενο χρονικό διάςτθμα. 
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Ο Ρίνακασ των κυριότερων ανωτζρω ζργων πρζπει να ςυνταχκεί ςφμφωνα με το ακόλουκο 

υπόδειγμα: 

 

Α/Α 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ 

ΑΧΘ 

ΣΥΝΤΟΜΘ 

ΡΕΙΓΑΦΘ 

ΤΟΥ 

ΕΓΟΥ 

ΔΙΑΚΕΙΑ 

ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ 

ΕΓΟΥ 

(από – 

ζωσ) 

ΡΟΫΡ 

ΟΛΟΓΙΣ 

ΜΟΣ 

ΣΥΝΟΡΤΙ 

ΚΘ 

ΡΕΙΓΑΦΘ 

ΣΥΝΕΙΣΦΟΑΣ 

ΣΤΟ ΕΓΟ 

ΡΟΣΟΣΤΟ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΘ

Σ 

ΣΤΟ ΕΓΟ 

(προχπολογις

μόσ) 

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΚΑΙ 

ΣΤΟΙΧΕΙΟ 

ΤΕΚΜΘΙΩΣΘΣ 

(τφποσ & 

θμ/νία 

 

 
       

       
 

 

 

Ππου: 

«ΣΤΟΛΧΕΛΟ ΤΕΚΜΘΛΩΣΘΣ»: 

Α) Αν οι αποδζκτεσ των υπθρεςιϊν των ζργων είναι φορείσ του δθμόςιου ι του ευρφτερου 

δθμόςιου τομζα (Ανακζτουςεσ Αρχζσ), θ παροχι των παραπάνω υπθρεςιϊν αποδεικνφεται 

με ςχετικά Αποδεικτικά Ορκισ Υλοποίθςθσ  (π.χ. Ρρωτόκολλο παραλαβισ ι Βεβαίωςθ 

καλισ εκτζλεςθσ) (ευανάγνωςτα φωτοαντίγραφα), τα οποία ζχουν εκδοκεί ι κεωρθκεί από 

τθν Ανακζτουςα Αρχι. Από τα αναγραφόμενα ςτα παραπάνω αποδεικτικά ζγγραφα, κα 

πρζπει να ςυμπεραίνεται θ άρτια και εντόσ του χρονοδιαγράμματοσ υλοποίθςθ του ζργου, 

θ θμερομθνία ολοκλιρωςισ του, το αντικείμενο τθσ υπθρεςίασ, το τελικό καταβλθκζν 

οικονομικό τίμθμα. 

Ωσ θμερομθνία ολοκλιρωςθσ νοείται θ θμερομθνία ολοκλιρωςθσ τθσ υλοποίθςθσ του 

φυςικοφ αντικειμζνου εκάςτου Ζργου, όπωσ αυτι αναγράφεται ςτο ςχετικό Αποδεικτικό 

Ορκισ Υλοποίθςθσ  (π.χ Ρρωτόκολλο παραλαβισ ι Βεβαίωςθ καλισ εκτζλεςθσ) και όχι θ 

θμερομθνία ζκδοςθσ του Αποδεικτικοφ Ορκισ Υλοποίθςθσ.  

 

Β) Αν ο αποδζκτθσ είναι ιδιωτικόσ φορζασ, θ παροχι κα αποδεικνφεται με βεβαίωςθ του 

αποδζκτθ ,όπου κι εδϊ από τα αναγραφόμενα κα πρζπει να ςυμπεραίνονται τα παραπάνω 

ςτοιχεία του ςθμείου Α)-,  τθν προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ Σφμβαςθσ (αντίγραφο), 

κακϊσ και αντίγραφο του ςχετικοφ τιμολογίου για τθν παροχι τθσ παραπάνω υπθρεςίασ 

και του ςχετικοφ extrait τθσ τράπεηασ για τθν εξόφλθςθ του τιμολογίου. Ωσ θμερομθνία 

ολοκλιρωςθσ νοείται θ θμερομθνία εκδόςεωσ του Τιμολογίου. 

 

Γ) Αν ςτα ζργα του Ρίνακα ο υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ ςυμμετείχε ωσ μζλοσ Ζνωςθσ 

ι Κοινοπραξίασ, επιπρόςκετα προςκομίηει αντίγραφο Συμφωνθτικοφ που να αποδεικνφεται 

το ποςοςτό ςυμμετοχισ του ςτθν Ζνωςθ / Κοινοπραξία. 

 

Για τθν απόδειξθ των ςτοιχείων που ηθτοφνται (2.2.6. ςθμείο 2) οφείλει να κατακζςει:  

Για τισ περιπτϊςεισ α, β και γ: 

 Άδεια Χριςθσ για το Ολοκλθρωμζνο Σφςτθμα Τθλεκατάρτιςθσ (ΟΣΤΚ), ι, εάν αυτό είναι 

διακζςιμο με τθ μορφι SoftwareasaService, ςυνδρομι θ οποία να ζχει ιςχφ κατ’ ελάχιςτον 
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μζχρι το τζλοσ τθσ διάρκειασ των υπθρεςιϊν κατάρτιςθσ και για αρικμό χρθςτϊν κατ’ 

ελάχιςτον ίςον με τον εκτιμϊμενο αρικμό των ωφελουμζνων. Επιςθμαίνεται ότι ςε κάκε 

περίπτωςθ το ΟΣΤΚ πρζπει να ικανοποιεί το ςφνολο των τεχνικϊν, λειτουργικϊν 

απαιτιςεων κακϊσ και προδιαγραφϊν αςφαλείασ (datacenter, backup) όπωσ 

περιγράφονται ςτθν ςχετικι εγκφκλιο 79732/27.7.2020 «Ρλαίςιο ποιοτικϊν προδιαγραφϊν 

για τον ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ ςυγχρθματοδοτοφμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Ταμείο (ΕΚΤ) προγραμμάτων Συνεχιηόμενθσ Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ (ΣΕΚ)» ςτισ ςελ. 34 

– 49. 

 Άδεια Χριςθσ για το Ρλθροφορικό Σφςτθμα Διοικθτικισ Υποςτιριξθσ, ι, εάν αυτό είναι 

διακζςιμο με τθ μορφι SoftwareasaService, ςυνδρομι θ οποία να ζχει ιςχφ κατ’ ελάχιςτον 

μζχρι το τζλοσ τθσ διάρκειασ των υπθρεςιϊν κατάρτιςθσ. 

 Άδεια Χριςθσ για το Ολοκλθρωμζνο Σφςτθμα Συμβουλευτικισ, ι, εάν αυτό είναι διακζςιμο 

με τθ μορφι SoftwareasaService, ςυνδρομι θ οποία να ζχει ιςχφ κατ’ ελάχιςτον μζχρι το 

τζλοσ τθσ διάρκειασ των υπθρεςιϊν κατάρτιςθσ και για αρικμό χρθςτϊν κατ’ ελάχιςτον ίςον 

με τον εκτιμϊμενο αρικμό των ωφελουμζνων.  

 Επιπλζον, προσ απόδειξθ των παραπάνω ηθτοφνται ςχετικά linksκαι κωδικοί πρόςβαςθσ ςτα 

ςυςτιματα. 

Για τθ περίπτωςθ δ: 

 Ρροςκομίηονται τα ίδια ςτοιχεία που περιγράφονται ςτθν ενότθτα Β2 ii ςχετικά με τθν άδεια 

λειτουργίασ τθσ Δομισ & άδειεσ χριςθσ λογιςμικοφ για τουσ Θ/Υ ςε ιςχφ. 

Για τθ περίπτωςθ ε: 

 

Ρροςκομίηονται κατά περίπτωςθ τα δικαιολογθτικά που αναφζρονται ςτο υπ’ αρ. πρωτ. 

102768 (1-10-2020) (ΑΔΑ:60Ψ746ΜΣΛΡ-ΨΓΚ) ζγγραφο τθσ Ειδικισ Τπθρεςίασ υντονιςμοφ 

και Παρακολοφκθςθσ Δράςεων ΕΚΣ με κζμα  «Διευκρινιςτικζσ ερμθνευτικζσ οδθγίεσ 

εφαρμογισ τθσ εγκυκλίου με αρ. πρωτ. 79732/27.7.2020 “Ρλαίςιο ποιοτικϊν 

προδιαγραφϊν για τον ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ ςυγχρθματοδοτοφμενων από το 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) προγραμμάτων Συνεχιηόμενθσ Επαγγελματικισ 

Κατάρτιςθσ (ΣΕΚ) (ΑΔΑ: 6ΨΡΨ46ΜΤΛ-ΚΞΔ)”, ανάλογα με το είδοσ και το μζγεκοσ τθσ 

εταιρίασ. Αντίςτοιχα για τον υπολογιςμό των ΕΜΕ ιςχφουν τα αναγραφόμενα ςτθν ςχετικι 

εγκφκλιο. 

Επιπλζον προςκομίηονται τα ανάλογα δικαιολογθτικά όπωσ αυτά περιγράφονται ςτο υπ’ 

αρ. πρωτ. 102768 (1-10-2020) (ΑΔΑ:60Ψ746ΜΣΛΡ-ΨΓΚ) ζγγραφο τθσ Ειδικισ Τπθρεςίασ 

υντονιςμοφ και Παρακολοφκθςθσ Δράςεων ΕΚΣ με κζμα  «Διευκρινιςτικζσ ερμθνευτικζσ 

οδθγίεσ εφαρμογισ τθσ εγκυκλίου με αρ. πρωτ. 79732/27.7.2020 “Ρλαίςιο ποιοτικϊν 

προδιαγραφϊν για τον ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ ςυγχρθματοδοτοφμενων από το 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) προγραμμάτων Συνεχιηόμενθσ Επαγγελματικισ 

Κατάρτιςθσ (ΣΕΚ) (ΑΔΑ: 6ΨΡΨ46ΜΤΛ-ΚΞΔ)” για το ςτελεχιακό προςωπικό : (i) Διευκυντι 

Κατάρτιςθσ, (ii) Συντονιςτικό/εκπαιδευτικό υπεφκυνο, (iii) Υπεφκυνο ςυμβουλευτικισ 
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υποςτιριξθσ και εποπτείασ και οργάνωςθσ τθσ πρακτικισ άςκθςθσ(iv) Υπεφκυνοσ 

διαχείριςθσ ολοκλθρωμζνου ςυςτιματοσ τθλεκατάρτιςθσ (Ο.Σ.Τ.Κ.)/SystemAdministrator, 

(v) Επόπτθσ τθλεκατάρτιςθσ Επόπτθσ τθλεκατάρτιςθσ. (Διευκρινίηεται ότι ςε ότι αφορά τον 

Επόπτθ Τθλεκατάρτιςθσ, ςε πρϊτθ φάςθ ςτο ςτάδιο τθσ υποβολισ προςφοράσ, θ απαίτθςθ 

αφορά ςε ζναν (1) και ςτθ φάςθ τθσ υλοποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ, κα ελζγχεται θ 

αναγκαιότθτα φπαρξθσ περιςςότερων εποπτϊν, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ εκπαιδευτικζσ 

μεκόδουσ που κα προτείνει ο Ανάδοχοσ και τον προγραμματιςμό του ζργου, ϊςτε να 

καλφπτεται θ ηθτοφμενθ αναλογία ζνασ προσ εκατό καταρτιηόμενουσ). 

 

Για τθν απόδειξθ τθσ εμπειρίασ τθσ ομάδασ ζργου (2.2.6. ςθμείο 3) οφείλει να κατακζςει:  

Α) Ρίνακα με τα ςτοιχεία των μελϊν που ςυμμετζχουν ςτθν ομάδα ζργου ςφμφωνα με το 

ακόλουκο υπόδειγμα: 

Α/Α 
Ονοματεπϊνυμο Μζλουσ 

Ομάδασ Ζργου 

Εταιρεία (ςε περίπτωςθ 

Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ) ι 

υπεργολάβοσ ι εξωτερικόσ 

ςυνεργάτθσ 

όλοσ ςτθν Ομάδα Ζργου –

Θζςθ ςτο ςχιμα 

υλοποίθςθσ 

    

    

    

    

    

Β)  Αναλυτικά Βιογραφικά Σθμειϊματα όλων των μελϊν τθσ Ομάδασ Ζργου, ςτα οποία κα 

πρζπει να αποτυπϊνονται ςαφϊσ,  οι ςπουδζσ τουσ - εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ, θ 

επαγγελματικι εναςχόλθςθ και εμπειρία που κατζχουν ςτθν παροχι υπθρεςιϊν ςυναφϊν 

με αυτζσ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ και αντίςτοιχεσ με τισ ηθτοφμενεσ για τθ κζςθ που 

καταλαμβάνουν ςτθν Ομάδα Ζργου. 

Τα βιογραφικά ςθμειϊματα κα πρζπει να ςυνταχκοφν ςφμφωνα με τθ μορφι του 

υποδείγματοσ τθσ διακιρυξθσ (Ραραρτ. iv).   

Γ) Αντίγραφα των τίτλων ςπουδϊν τουσ. 

Δ) Υπεφκυνθ διλωςθ από κάκε μζλοσ τθσ ομάδασ ζργου, όπου κα δθλϊνεται ότι όλα τα 

αναγραφόμενα και υποβαλλόμενα ςτοιχεία είναι αλθκι. Σε περίπτωςθ τυχϊν εξωτερικϊν 

ςυνεργατϊν ι ςτελεχϊν υπεργολάβων που ςυμμετζχουν ςτθν ομάδα ζργου, επιπλζον κα 

δθλϊνουν ότι ζλαβαν γνϊςθ και αποδζχονται όλουσ τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ και 

αποδζχονται τθ ςυνεργαςία τουσ με τον υποψιφιο Ανάδοχο. Οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ κα 

πρζπει να ζχουν θμερομθνία υπογραφισ μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν 

υποβολι των δικαιολογθτικϊν (δεν απαιτείται το γνιςιο τθσ υπογραφισ). 

Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλει κοινι προςφορά, τα ανωτζρω 

δικαιολογθτικά προςκομίηονται για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, αλλά ςε 

κάκε περίπτωςθ το ανωτζρω κριτιριο αρκεί να πλθρείται από τα μζλθ τθσ ζνωςθσ 

ςωρευτικά 
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Β.5.Σε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει υπεργολαβικά ςε 

τρίτουσ τθν υλοποίθςθ τμιματοσ τθσ υπό ανάκεςθ Σφμβαςθσ, τότε κα πρζπει να κατακζςει 

ςυμπλθρωμζνο τον παρακάτω πίνακα. 
 

Ρεριγραφι τμιματοσ τθσ Σφμβαςθσ που προτίκεται ο υποψιφιοσ 

Ανάδοχοσ να ανακζςει ςε Υπεργολάβο 

Επωνυμία 

Υπεργολάβου 

Θμερομθνία Διλωςθσ 

Συνεργαςίασ 

   

   

 

Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ, ςυμπλθρωματικά με τον ανωτζρω Ρίνακα, κα πρζπει να 

κατακζςει: 

α) νόμιμα κεωρθμζνεσ υπεφκυνεσ δθλϊςεισ (γίνονται αποδεκτζσ ψθφιακά υπογεγραμμζνεσ 

υπεφκυνεσ δθλϊςεισ) των νομίμων εκπροςϊπων των υπεργολάβων, με τισ οποίεσ κα 

δθλϊνεται ότι αποδζχονται τθ ςυνεργαςία αυτι και δεςμεφονται να ςυνεργαςτοφν με τον 

υποψιφιο, εφόςον αυτόσ ανακθρυχκεί ανάδοχοσ, ζωσ το πζρασ τθσ διάρκειασ τθσ 

Σφμβαςθσ, ότι δεν διατθρεί κανζνα δικαίωμα διεκδίκθςθσ αμοιβισ από τθν Ανακζτουςα 

Αρχι και ότι ζλαβε γνϊςθ των όρων τθσ Διακιρυξθσ, τουσ οποίουσ και αποδζχεται. Επίςθσ, 

κα δθλϊνεται τυχοφςα αποδοχι για τθ ςυμμετοχι ςτθν Ομάδα Ζργου ςτελεχϊν των 

υπεργολάβων, τα οποία και κα κατονομάηονται. Οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ κα πρζπει να 

ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των 

δικαιολογθτικϊν. 

β) Λδιωτικό ςυμφωνθτικό ςυνεργαςίασ μεταξφ των υποψθφίων ανάδοχων φορζων και των 

υπεργολάβων τουσ, ςτα οποία κα αναγράφονται οι όροι τθσ ςυνεργαςίασ τουσ και το τμιμα 

του ζργου το οποίο κα υλοποιιςουν οι υπεργολάβοι (ιδίωσ οι διαπιςτευμζνοι φορείσ 

πιςτοποίθςθσ προςϊπων). 

Διευκρινίηεται ότι υπεργολαβία είναι θ ςυνεργαςία του οικονομικοφ φορζα με κάκε τρίτο 

που αναλαμβάνει να υλοποιιςει διακριτό/-ά τμιμα/-τα του Ζργου. Αντικζτωσ, δεν νοείται 

ωσ υπεργολαβία κάκε άλλθ ςυμφωνία του οικονομικοφ φορζα με τρίτο όπωσ π.χ. 

προμικειασ αναλωςίμων υλικϊν, διατροφισ, παραχϊρθςθσ ςυνεργαηόμενων 

αδειοδοτθμζνων δομϊν (αικουςϊν), δθμιουργίασ και παροχισ εκπαιδευτικοφ υλικοφ, 

παροχισ ςυςτιματοσ (πλατφόρμασ) τθλεκατάρτιςθσ (e-learning) κ.α. 

Υπεργολάβοσ που αναλαμβάνει να υλοποιιςει τμιμα τθσ Σφμβαςθσ ποςοςτοφ 

μεγαλφτερου ι ίςου του 30% υποχρεοφται να υποβάλει δικό του διακριτό ΕΕΕΣ κατά το 

ςτάδιο υποβολισ τθσ προςφοράσ. 

 

Β.6.Για τθν απόδειξθ των μζςων διαςφάλιςθσ ποιοτικοφ ελζγχου των παρεχόμενων 

υπθρεςιϊν απαιτείται θ ςυμμόρφωςθ των υποψθφίων οικονομικϊν φορζων ςτθ 

περίπτωςθ των παρόχων κατάρτιςθσ, με τα ακόλουκα πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και 

για τθν απόδειξθ αυτισ, θ προςκόμιςθ πιςτοποιθτικοφ ISO 9001:2015 ςτο πεδίο εφαρμογισ 

τθσ Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ/Εκπαίδευςθσ και Εξ’ αποςτάςεωσ Εκπαίδευςθσ / E-learning 

ISO 27001:2013και ISO 27701:2019, (επζκταςθ του ISO 27001:2013), ι ιςοδφναμων 

προτφπων, για τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ τουσ, εν ιςχφ. Σε περίπτωςθ ζνωςθσ / 
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κοινοπραξίασ θ παραπάνω απαίτθςθ πρζπει να καλφπτεται από ζκαςτο μζλοσ τθσ ζνωςθσ / 

κοινοπραξίασ ςτθ περίπτωςθ των παρόχων κατάρτιςθσ. 

 

Β.7.Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, Ειδικότερα για τουσ θμεδαποφσ 
οικονομικοφσ φορείσ προςκομίηονται: 
i) για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ 
φορζασ είναι νομικό πρόςωπο και υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει 
τθν εκπροςϊπθςθ και τισ μεταβολζσ τθσ ςτο ΓΕΜΘ,προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό 
ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ, το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ 
θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του.   
ii) Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και των μεταβολϊν του νομικοφ προςϊπου 
γενικό πιςτοποιθτικό μεταβολϊν του ΓΕΜΘ, εφόςον ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν 
από τθν υποβολι του.   
Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ 
εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, αποφάςεισ 
ςυγκρότθςθσ οργάνων διοίκθςθσ ςε ςϊμα, κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του 
οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι 
εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ. 
Σε περίπτωςθ που για τθ διενζργεια τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ζχουν χορθγθκεί 
εξουςίεσ ςε πρόςωπο πλζον αυτϊν που αναφζρονται ςτα παραπάνω ζγγραφα, 
προςκομίηεται επιπλζον απόφαςθ- πρακτικό του αρμοδίου καταςτατικοφ οργάνου 
διοίκθςθσ του νομικοφ προςϊπου με τθν οποία χορθγικθκαν οι ςχετικζσ εξουςίεσ. Πςον 
αφορά τα φυςικά πρόςωπα, εφόςον ζχουν χορθγθκεί εξουςίεσ ςε τρίτα πρόςωπα, 
προςκομίηεται εξουςιοδότθςθ του οικονομικοφ φορζα. 
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα προβλεπόμενα, κατά τθ νομοκεςία τθσ 
χϊρασ εγκατάςταςθσ, αποδεικτικά ζγγραφα, και εφόςον δεν προβλζπονται, υπεφκυνθ 
διλωςθ  του νόμιμου εκπροςϊπου, από τθν οποία αποδεικνφονται τα ανωτζρω ωσ προσ τθ 
νόμιμθ ςφςταςθ, μεταβολζσ και εκπροςϊπθςθ του οικονομικοφ φορζα. 
Οι ωσ άνω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ γίνονται αποδεκτζσ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν 
κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν. 
Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςθ του οικονομικοφ 
φορζα, όλεσ οι ςχετικζσ τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που 
δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ 
(νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει 
χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των μελϊν του 
οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου  
 

Β.8.Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ που 

προβλζπονται από τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από 

οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, 

κατά τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ VII του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν 

να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν 

αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανιςμό πιςτοποίθςθσ. 

Στα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι 

των εν λόγω οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ 

ςτον εν λόγω κατάλογο. 

Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ 

οργανιςμοφσ ι το πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά 
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τεκμιριο καταλλθλόλθτασ όςον αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ 

καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό. 

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται 

από τθν υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό 

εγγραφισ τουσ. 

Β.9.Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα 

παραπάνω, κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει 

ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 

4412/2016. 

Β.10.Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων 

φορζων, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.8 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του 

τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων 

αυτϊν για τον ςκοπό αυτό. 

Στθν περίπτωςθ αυτι, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηεται υποχρεοφνται ςτθν 

υποβολι των δικαιολογθτικϊν που αποδεικνφουν ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ 

τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ κατά 

περίπτωςθ (παράγραφοι 2.2.4 ζωσ 2.2.7). 

Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν φορζα ςτθν ικανότθτα του 

οποίου ςτθρίηεται, εφόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον 

οποίο ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ του άρκρου 2.2.3, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν 

παράγραφο 2.2.8 τθσ παροφςασ. 

Σε περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ ζχει αναφζρει ςτθν προςφορά του τμιμα τθσ 

ςφμβαςθσ που προτίκεται να ανακζςει υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτο που υπερβαίνει 

το 30% τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ του προςφερόμενου τμιματοσ, τότε προςκομίηει 

επιπλζον τα δικαιολογθτικά που αποδεικνφουν ότι ο τρίτοσ δεν εμπίπτει ςε κάποιον από 

τουσ λόγουσ αποκλειςμοφ του άρκρου 2.2.3 τθσ παροφςασ. 

Β.11. Επιςθμαίνεται ότι γίνονται αποδεκτζσ: 

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

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

 

2.3.Κριτιρια Ανάκεςθσ. 
  
2.3.1. Κριτιριο ανάκεςθσ 

Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 

προςφορά βάςει βζλτιςτθσ ποιότθτασ-τιμισ, θ οποία εκτιμάται βάςει των κάτωκι 

κριτθρίων: 

ΚΙΤΘΙΟ ΡΕΙΓΑΦΘ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΘΣ 

ΒΑΥΤΘΤΑΣ 

Κ1 
Μεκοδολογία και Εργαλεία Υλοποίθςθσ τθσ Ενζργειασ τθσ 

Επαγγελματικισ Συμβουλευτικισ (Ενζργεια 1) 
15% 
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ΚΙΤΘΙΟ ΡΕΙΓΑΦΘ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΘΣ 

ΒΑΥΤΘΤΑΣ 

Κ2 
Μεκοδολογία και διαδικαςίεσ Υλοποίθςθσ τθσ Ενζργειασ τθσ 

Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ (Ενζργεια 2) 
15 % 

Κ3 Εκπαιδευτικό υλικό (ςυμβατικισ κατάρτιςθσ και τθλεκατάρτιςθσ) 20 % 

Κ4 

Ρεριγραφι τθσ διαδικαςίασ πιςτοποίθςθσ των γνϊςεων και 

δεξιοτιτων των ωφελοφμενων – Ραρουςίαςθ των Σχθμάτων 

Ριςτοποίθςθσ (Ενζργεια 3) 

15% 

Κ5 
Ρεριγραφι τθσ διαδικαςίασ οργάνωςθσ, παρακολοφκθςθσ και 

αξιολόγθςθσ τθσ Σφμβαςθσ 
15% 

Κ6 Ραρουςίαςθ των ολοκλθρωμζνων πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων 20 % 

ΑΘΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΥΤΘΤΑΣ 100% 

 

 

Τρόποσ αναλυτικισ βακμολόγθςθσ των επί μζρουσ κριτθρίων αξιολόγθςθσ τθσ τεχνικισ 

προςφοράσ 

Κριτήριο Κ1. Μεθοδολογία και Εργαλεία Υλοποίηςησ τησ Ενζργειασ τησ Επαγγελματικήσ 

Συμβουλευτικήσ (Ενζργεια 1) 
 

Βακμολογείται θ επάρκεια, θ ςαφινεια και θ ςυνολικι μεκοδολογία υλοποίθςθσ τθσ 

Ενζργειασ τθσ Επαγγελματικισ Συμβουλευτικισ (Ενζργεια 1). Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ 

πρζπει να παρουςιάςει κατ’ ελάχιςτον  :  

 τα ςτάδια εφαρμογισ τθσ Ενζργειασ 1, το περιεχόμενο κάκε ςταδίου, τισ ςυνεδρίεσ 

που προβλζπεται να υλοποιθκοφν ςε κάκε ςτάδιο, το περιεχόμενο και τα παραδοτζα 

εκάςτθσ ςυνεδρίασ, τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ τθσ Ενζργειασ 1 

 τα εργαλεία, τα οποία κα χρθςιμοποιιςει για τθν υλοποίθςθ των προβλεπόμενων 

ςυνεδριϊν τθσ Επαγγελματικισ Συμβουλευτικισ. Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ πρζπει να 

ςυμπεριλάβει ςτθν Ρροςφορά του ζνα (1) κατ’ ελάχιςτον ςχετικό εργαλείο ςε ψθφιακι 

μορφι (ι πρόςβαςθ ςτα προςφερόμενα ψθφιακά εργαλεία ςυμβουλευτικισ, ςτθν 

περίπτωςθ που λόγω εκτάκτων ςυνκθκϊν (covid-19) οι ςυνεδρίεσ απαιτθκεί να 

διεξαχκοφν μζςω του Συςτιματοσ Συμβουλευτικισ ΟΣΣ) 

 

Η βακμολόγθςθ του Κριτθρίου Κ1 κακορίηεται ςε 100 βακμοφσ για τισ περιπτϊςεισ που 

καλφπτονται ακριβϊσ οι απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ (υποχρεωτικζσ) ενϊ αυξάνεται μζχρι 

150 βακμοφσ ςτισ περιπτϊςεισ που υπερκαλφπτονται οι απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ. 

 

Κριτήριο Κ2. Μεθοδολογία και διαδικαςίεσ Υλοποίηςησ τησ Ενζργειασ τησ Επαγγελματικήσ 

Κατάρτιςησ  (θεωρία και πρακτική) (Ενζργεια 2) 
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Βακμολογείται θ επάρκεια, θ ςαφινεια και θ ςυνολικι μεκοδολογικι προςζγγιςθ των 

προγραμμάτων κατάρτιςθσ, ςε ςχζςθ με το εκπαιδευτικό αντικείμενο, τουσ εκπαιδευτικοφσ 

ςτόχουσ και τισ απαιτιςεισ τουσ. Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ πρζπει να παρουςιάςει κατ’ 

ελάχιςτον: 

 τισ φάςεισ ςχεδιαςμοφ τθσ Ενζργειασ 2, το περιεχόμενο κάκε φάςθσ, τισ γνϊςεισ και 

δεξιότθτεσ που αναμζνεται να αποκτιςουν οι καταρτιςκζντεσ, το περιεχόμενο εκάςτου 

προγράμματοσ κατάρτιςθσ, τισ ϊρεσ εκπαίδευςθσ ανά κεματικι ενότθτα, τουσ όρουσ 

υλοποίθςθσ των προγραμμάτων κατάρτιςθσ, τον τρόπο επιλογισ, υποςτιριξθσ και 

ςυντονιςμοφ των ςυνεργαηόμενων Εκπαιδευτϊν/-τριϊν 

 τισ προτεινόμενεσ εκπαιδευτικζσ τεχνικζσ ανά εκπαιδευτικι ενότθτα εκάςτου 

προγράμματοσ εκπαίδευςθσ 

 

Η βακμολόγθςθ του Κριτθρίου Κ2 κακορίηεται ςε 100 βακμοφσ για τισ περιπτϊςεισ που 

καλφπτονται ακριβϊσ οι απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ (υποχρεωτικζσ) ενϊ αυξάνεται μζχρι 

150 βακμοφσ ςτισ περιπτϊςεισ που υπερκαλφπτονται οι απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ. 

 

Κριτήριο Κ3. Εκπαιδευτικό υλικό 

 

Βακμολογείται το επίπεδο ανάπτυξθσ του α) ςυμβατικοφ εκπαιδευτικοφ υλικοφ, υπό το 

πρίςμα τθσ ετοιμότθτασ του υποψιφιου Αναδόχου να παράςχει άμεςα, ποιοτικά και με τθ 

χριςθ καινοτόμων εργαλείων τισ απαιτοφμενεσ εκπαιδευτικζσ υπθρεςίεσ ςτουσ 

ωφελοφμενουσ. Ζμφαςθ δίδεται ςτο περιεχόμενο και ςτο βακμό που καλφπτονται 

μακθςιακά οι απαιτοφμενεσ γνϊςεισ και δεξιότθτεσ που καλοφνται να αποκτιςουν οι 

ωφελοφμενοι, ςε ςχζςθ πάντα και με το προτεινόμενο Σχιμα Ριςτοποίθςθσ. Ο υποψιφιοσ 

Ανάδοχοσ πρζπει να παρουςιάςει: 

 τθ μεκοδολογία εκπόνθςθσ του Εκπαιδευτικοφ υλικοφ  

 τθ διάρκρωςθ του Εκπαιδευτικοφ υλικοφ εκάςτου εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ 

 τισ προδιαγραφζσ εκπόνθςθσ του ςυμβατικοφ Εκπαιδευτικοφ υλικοφ (ςφμφωνα με τισ 

τεκείςεσ προδιαγραφζσ ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ I «ΑΝΑΛΥΤΛΚΘ ΡΕΛΓΑΦΘ ΦΥΣΛΚΟΥ ΚΑΛ 

ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟΥ ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΟΥ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ», ΜΕΟΣ Α «ΡΕΛΓΑΦΘ ΦΥΣΛΚΟΥ 

ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΟΥ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ», Εδάφιο «Ρροδιαγραφζσ Συμβατικοφ Εκπαιδευτικοφ 

Υλικοφ») 

Η βακμολόγθςθ του Κριτθρίου Κ3 κακορίηεται ςε 100 βακμοφσ για τισ περιπτϊςεισ που 

καλφπτονται ακριβϊσ οι απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ (υποχρεωτικζσ) ενϊ αυξάνεται μζχρι 

150 βακμοφσ ςτισ περιπτϊςεισ που υπερκαλφπτονται οι απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ. 

 

Κριτήριο Κ4. Περιγραφή τησ διαδικαςίασ πιςτοποίηςησ των γνώςεων και δεξιοτήτων των 

ωφελοφμενων – Παρουςίαςη των Σχημάτων Πιςτοποίηςησ (Ενζργεια 3) 
 

Βακμολογείται: θ καταλλθλότθτα και αποτελεςματικότθτα των προτεινόμενων Σχθμάτων 

πιςτοποίθςθσ, προσ διαςφάλιςθ τθσ ετοιμότθτασ του υποψιφιου Αναδόχου να προβεί ςτθν 
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όςο το δυνατόν πιο άμεςθ και αποτελεςματικι διενζργεια τθσ πιςτοποίθςθσ και ςτθ 

χοριγθςθ των ςχετικϊν πιςτοποιθτικϊν. Συγκεκριμζνα, αξιολογείται θ ςυνάφεια των 

προτεινόμενων Σχθμάτων πιςτοποίθςθσ ςε ςχζςθ με τα προγράμματα εκπαίδευςθσ, κακϊσ 

και θ ωριμότθτα τθσ διαδικαςίασ διαπίςτευςθσ προτεινόμενων Σχθμάτων πιςτοποίθςθσ. 

Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ πρζπει να ςυμπεριλάβει ςτθν Ρροςφορά του Σχιματα 

Ριςτοποίθςθσ για όλεσ τισ ειδικότθτεσ που περιλαμβάνονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ.  

Μαηί με κάκε Σχιμα Ριςτοποίθςθσ πρζπει να ςυνυποβάλλεται ςχετικι «Τράπεηα» 

ερωτιςεων πιςτοποίθςθσ (min. 100 ερωτιςεισ). 

Εάν ζνα ςχιμα πιςτοποίθςθσ είναι εγκεκριμζνο, ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ οφείλει να 

προςκομίςει τθ ςχετικι ζγκριςθ από τον ΕΟΡΡΕΡ, ι διαπίςτευςθ από τον ΕΣΥΔ, ςφμφωνα 

με το Ρρότυπο ISO/IEC 17024, ι ιςοδφναμο. 

Εάν ζνα προτεινόμενο ςχιμα δεν είναι ιδθ εγκεκριμζνο αλλά ζχει υποβλθκεί προσ ζγκριςθ, 

ο Υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα πρζπει να προςκομίςει τον αρικμό πρωτοκόλλου του 

υποβλθκζντοσ φακζλου αίτθςθσ ζγκριςθσ / διαπίςτευςθσ και το αντίγραφο του ςχετικοφ 

παραβόλου.  

Στθν περίπτωςθ εγκεκριμζνου ςχιματοσ πιςτοποίθςθσ, εφ’ όςον αυτό καλφπτει απόλυτα 

τισ γνϊςεισ και ικανότθτεσ του αντίςτοιχου κεματικοφ αντικειμζνου κατάρτιςθσ (όπωσ 

προκφπτει από τθν εξζταςθ τθσ «Τράπεηασ» ερωτιςεων πιςτοποίθςθσ) λαμβάνει τθ μζγιςτθ 

βακμολογία (150 μονάδεσ). 

Στθν περίπτωςθ προτεινόμενου ςχιματοσ πιςτοποίθςθσ που δεν ζχει εγκρικεί αλλά ζχει 

υποβλθκεί προσ ζγκριςθ, εφ’ όςον αυτό καλφπτει απόλυτα τισ γνϊςεισ και ικανότθτεσ του 

αντίςτοιχου κεματικοφ αντικειμζνου κατάρτιςθσ (όπωσ προκφπτει από τθν εξζταςθ τθσ 

«Τράπεηασ» ερωτιςεων πιςτοποίθςθσ) λαμβάνει βακμολογία 120 μονάδων. 

Στθν περίπτωςθ προτεινόμενου ςχιματοσ πιςτοποίθςθσ που δεν ζχει εγκρικεί, οφτε ζχει 

υποβλθκεί προσ ζγκριςθ ο ςχετικόσ φάκελοσ, εφ’ όςον αυτό καλφπτει απόλυτα τισ γνϊςεισ 

και ικανότθτεσ του αντίςτοιχου κεματικοφ αντικειμζνου κατάρτιςθσ (όπωσ προκφπτει από 

τθν εξζταςθ τθσ «Τράπεηασ» ερωτιςεων πιςτοποίθςθσ) λαμβάνει τθν ελάχιςτθ αποδεκτι 

βακμολογία (100 μονάδεσ). 

Θ ςυνολικι βακμολογία του Κριτθρίου Κ4β είναι ο μζςοσ όροσ τθσ βακμολογίασ που ζχει 

λάβει το κάκε ςχιμα πιςτοποίθςθσ, με τθν προχπόκεςθ ότι ΟΛΑ τα ςχιματα πιςτοποίθςθσ 

ζχουν λάβει τθν ελάχιςτθ αποδεκτι βακμολογία (100). 

 

Κριτήριο Κ5. Μοντζλο διοίκηςησ, οργάνωςησ και παρακολοφθηςησ τησ Σφμβαςησ 

 

Βακμολογείται θ ςυνολικι προςζγγιςθ του τρόπου με τον οποίο προτίκεται ο υποψιφιοσ 

Ανάδοχοσ να οργανϊςει, να παρακολουκεί και να αξιολογιςει τθ διαδικαςία υλοποίθςθσ 

τθσ Σφμβαςθσ. 

Κατ’ ελάχιςτον, ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα πρζπει : 

 να παρουςιάςει τθ μεκοδολογία για τθ διοίκθςθ τθσ υλοποίθςθσ τθσ Σφμβαςθσ και να 

προβεί ςτθν ανάλυςθ του Ζργου ςε επίπεδο Ενεργειϊν, Φάςεων, Ρακζτων Εργαςίασ, 
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Δραςτθριοτιτων και Ραραδοτζων.  

 να παρουςιάςει τθ μεκοδολογία για τθ διαςφάλιςθ τθσ ποιοτικισ υλοποίθςθσ τθσ 

Σφμβαςθσ, για τθ διαχείριςθ πικανϊν κινδφνων, για τθ διαχείριςθ αλλαγϊν, για τθν 

αντιμετϊπιςθ ενδεχομζνων προβλθμάτων κακϊσ και τθν προςζγγιςι του για τα 

κρίςιμα ςτοιχεία επιτυχίασ του Ζργου. 

  να παρουςιάςει τθ μεκοδολογία παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ του Ζργου. 

 να παρουςιάςει το πλαίςιο ςυνεργαςίασ και επικοινωνίασ τθσ Ομάδασ Ζργου με τθν 

Ανακζτουςα Αρχι και τουσ λοιποφσ εμπλεκόμενουσ ςτο Ζργο και ςτον τρόπο από 

κοινοφ αντιμετϊπιςθσ πικανϊν κινδφνων που ενδζχεται να εμφανιςτοφν κατά τθ 

διάρκεια υλοποίθςθσ του Ζργου 

 να παρουςιάςει αναλυτικι περιγραφι του ςχιματοσ Διοίκθςθσ του Ζργου και τθσ 

δομισ και οργάνωςθσ τθσ ομάδασ των ςτελεχϊν που κα εμπλακοφν ςτο ζργο (Ομάδα 

Ζργου), ενϊ κα πρζπει να αποτυπϊνεται ςαφϊσ θ ςυμμετοχι και ο ρόλοσ κάκε 

ςτελζχουσ ςτισ επιμζρουσ δράςεισ και παραδοτζα του Ζργου 
 

Η βακμολόγθςθ του Κριτθρίου Κ5 κακορίηεται ςε 100 βακμοφσ για τισ περιπτϊςεισ που 

καλφπτονται ακριβϊσ οι απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ (υποχρεωτικζσ) ενϊ αυξάνεται μζχρι 

150 βακμοφσ ςτισ περιπτϊςεισ που υπερκαλφπτονται οι απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ. 

 

Κριτήριο Κ6. Παρουςίαςη τωνΟλοκληρωμζνων ΠληροφοριακώνΣυςτημάτων 
 

Βακμολογείται ο βακμόσ κάλυψθσ των απαιτοφμενων τεχνικϊν προδιαγραφϊν, 

λειτουργικοτιτων κ.α., του ΡΑΑΤΘΜΑΤΟΣ ΛΛ τθσ παροφςασ, ο βακμόσ τθσ φιλικότθτασ 

προσ όλεσ τισ ομάδεσ των χρθςτϊν, θ διαςφάλιςθ τθσ διαλειτουργίασ των ςυςτθμάτων 

ΟΣΤΚ και ΟΣΔΥ μεταξφ τουσ, κακϊσ και θ δυνατότθτα μοναδικοφ ςθμείου ειςόδου ςτα επί 

μζρουσ ςυςτιματα ι/και ενοποίθςθσ αυτϊν. 

Η βακμολόγθςθ του Κριτθρίου Κ6 κακορίηεται ςε 100 βακμοφσ για τισ περιπτϊςεισ που 

καλφπτονται ακριβϊσ οι απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ (υποχρεωτικζσ) ενϊ αυξάνεται μζχρι 

150 βακμοφσ ςτισ περιπτϊςεισ που υπερκαλφπτονται οι απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ. 

 

2.3.2 Βακμολόγθςθ και κατάταξθ προςφορϊν 

Αξιολόγθςθ Τεχνικϊν Ρροςφορϊν  

Για τθ διαμόρφωςθ του ακροίςματοσ των ςτακμιςμζνων βακμολογιϊν ακολουκείται θ 

παρακάτω διαδικαςία: 

Για κάκε Τεχνικι Ρροςφορά βακμολογοφνται τα επιμζρουσ κριτιρια των ομάδων. Πλα τα 

επιμζρουσ κριτιρια βακμολογοφνται αυτόνομα. Θ ςυνολικι βακμολογία για κάκε 

επιμζρουσ κριτιριο κυμαίνεται από 100 ζωσ 150 βακμοφσ, όπωσ ορίηεται παρακάτω: 

o κακορίηεται ςε 100 βακμοφσ για τισ περιπτϊςεισ που καλφπτονται ακριβϊσ οι απαιτιςεισ τθσ 

διακιρυξθσ (υποχρεωτικζσ). 

o αυξάνεται μζχρι 150 βακμοφσ ςτισ περιπτϊςεισ που υπερκαλφπτονται οι απαιτιςεισ τθσ 

διακιρυξθσ. 
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Θ ςυνολικι βακμολογία κάκε επιμζρουσ κριτθρίου ςτακμίηεται με το ςυντελεςτι 

βαρφτθτασ του κριτθρίου αυτοφ, όπωσ αυτόσ ορίηεται ςτον αντίςτοιχο πίνακα και κα 

ςτρογγυλοποιείται ςτα 2 δεκαδικά ψθφία και εφόςον το τρίτο δεκαδικό είναι 1,2,3,4 κα 

ςτρογγυλοποιείται προσ τα κάτω, ενϊ αν είναι 5,6,7,8,9 προσ τα πάνω. 

Θ ςυνολικι βακμολογία κάκε ομάδασ κριτθρίων προκφπτει από το άκροιςμα των 

ςτακμιςμζνων βακμολογιϊν όλων των επιμζρουσ κριτθρίων τθσ. 

Το άκροιςμα των βακμολογιϊν των ομάδων αποτελεί τον Απόλυτο Βακμό Τεχνικισ 

Ρροςφοράσ (ΑΒΤΡ). 

Ο Τελικόσ (Συνολικόσ) Βακμόσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ (ΤΒΤΡ) κάκε υποψθφίου υπολογίηεται 

από τον τφπο:  

ΑΒΤΡ 

ΤΒΤΡ= -------------- x 100 

ΑΒΤΡmax 

 

όπου ABTΡmax =θ απόλυτθ βακμολογία του καλφτερου τεχνικά υποψθφίου.  

Κριτιρια με βακμολογία μικρότερθ από 100 βακμοφσ (ιτοι που δεν καλφπτουν /  

παρουςιάηουν αποκλίςεισ από τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ) επιφζρουν τθν 

απόρριψθ τθσ προςφοράσ. 

 

Αξιολόγθςθ οικονομικϊν προςφορϊν  

Θ βακμολόγθςθ των Οικονομικϊν Ρροςφορϊν των Ρροςφερόντων είναι ςχετικι. Για κάκε 

Ρροςφζροντα κα υπολογιςκεί ο Τελικόσ Βακμόσ τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ του 

(Τ.Β.Ο.Ρ.), ωσ εξισ:  

ΤΒΟΡ=(Οικονομικι Ρροςφορά Μειοδότθ/Οικονομικι Ρροςφορά Ρροςφζροντα)x100 

όπου Οικονομικι Ρροςφορά Ρροςφζροντοσ ορίηεται το ποςό ςε Ευρϊ ζναντι του οποίου 

προτίκεται να εκτελζςει ο Ρροςφζρων το αντικείμενο τθσ Σφμβαςθσ και Οικονομικι 

Ρροςφορά Μειοδότθ είναι το μικρότερο ποςό ςε Ευρϊ. 

Είναι προφανζσ ότι ο βακμόσ αυτόσ κα είναι ζνασ αρικμόσ μικρότεροσ ι ίςοσ του 100 (ο 

μειοδότθσ, δθλαδι ο Ρροςφζρων με τθ μικρότερθ ςυνολικι οικονομικι προςφορά, κα ζχει 

Τ.Β.Ο.Ρ.= 100). 

 

Τελικι αξιολόγθςθ:  

Θ τελικι αξιολόγθςθ περιλαμβάνει τθν κατάταξθ των προςφορϊν για τθν τελικι επιλογι 

τθσ πλζον ςυμφζρουςασ Ρροςφοράσ. Ρροσ τοφτο κα εξαχκεί ο Τελικόσ Βακμόσ Συνολικισ 

Ρροςφοράσ (Τ.Β.Σ.Ρ.) κάκε Ρροςφζροντοσ με τον ακόλουκο μακθματικό τφπο:  

ΤΒΣΡ = (ΤΒΟΡ x 15%) + (ΤΒΤΡ x 85%) 

Με βάςθ τον Τελικό Βακμό Συνολικισ Ρροςφοράσ τουσ, οι Ρροςφζροντεσ κα καταταχκοφν 

κατά φκίνουςα ςειρά του βακμοφ τουσ και επικρατζςτεροσ υποψιφιοσ κα είναι ο 

προςφζρων με τον μεγαλφτερο ΤΒΣΡ. 
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2.4 Κατάρτιςθ - Ρεριεχόμενο Ρροςφορϊν. 
 

2.4.1.Γενικοί Προι υποβολισ προςφορϊν 
 
Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτα Ραραρτιματα Λ - IX 
τθσ Διακιρυξθσ. Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ.  
Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται 
υποχρεωτικά θλεκτρονικά είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν 
ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά, απαραιτιτωσ 
πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του 
(ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, 
κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ ςυντονιςτισ αυτισ. 
Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν να αποςφρουν τθν προςφορά τουσ, πριν τθν καταλθκτικι 
θμερομθνία υποβολισ προςφοράσ, χωρίσ να απαιτείται ζγκριςθ εκ μζρουσ του 
αποφαινομζνου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, υποβάλλοντασ ζγγραφθ ειδοποίθςθ 
προσ τθν ανακζτουςα αρχι μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του ΕΣΘΔΘΣ. 
 

2.4.2. Χρόνοσ και Τρόποσ υποβολισ προςφορϊν 
 
2.4.2.1. Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ 

διαδικτυακισ πφλθσ https://portal.eprocurement.gov.gr/rτου ΕΣΘΔΘΣ, μζχρι τθν 

καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ παροφςα διακιρυξθ, ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, 

ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο ν.4412/2016 , ιδίωσ άρκρα 36 

και 37 και τθν Υπουργικι Απόφαςθ αρικμ. 56902/215/2-6-2017 (Β' 1924) “Τεχνικζσ 

λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν 

Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)”. 

Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να 

διακζτουν εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι 

υπογραφι που υποςτθρίηεται από εγκεκριμζνο πιςτοποιθτικό το οποίο χορθγικθκε από 

ζναν εγκεκριμζνο πάροχο υπθρεςιϊν πιςτοποίθςθσ, ο οποίοσ περιλαμβάνεται ςτον 

κατάλογο εμπίςτευςθσ που προβλζπεται ςτθν απόφαςθ 2009/767/ΕΚ και ςφμφωνα με τα 

οριηόμενα ςτο Κανονιςμό (ΕΕ) 910/2014 και τισ διατάξεισ τθσ Υ.Α. 56902/215 “Σεχνικζσ 

λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων 

υμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό 

ςφςτθμα (ΕΣΘΔΘΣ- Διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr) ακολουκϊντασ τθν 

διαδικαςία εγγραφισ του άρκρου 5 τθσ ίδιασ Υ.Α.  

Επιςθμαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ δεν ζχουν τθν υποχρζωςθ να 

υπογράφουν τα δικαιολογθτικά που υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ, με χριςθ 

προθγμζνθσ θλεκτρονικισ υπογραφισ, αλλά μπορεί να τα αυκεντικοποιοφν με 

οποιονδιποτε άλλο πρόςφορο τρόπο, εφόςον ςτθ χϊρα προζλευςισ τουσ δεν είναι 

υποχρεωτικι θ χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ υπογραφισ ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ 

δθμοςίων ςυμβάςεων. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ θ αίτθςθ ςυμμετοχισ ςυνοδεφεται με 

υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία δθλϊνεται ότι ςτθν χϊρα προζλευςθσ δεν προβλζπεται θ 

χριςθ  προθγμζνθσ ψθφιακισ υπογραφισ ι ότι ςτθν χϊρα προζλευςθσ δεν είναι 

υποχρεωτικι θ χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ υπογραφισ για τθν ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ 

ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. Θ υπεφκυνθ διλωςθ του προθγοφμενου εδαφίου φζρει 

http://www.promitheus.gov.gr/
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υπογραφι ζωσ και δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των 

προςφορϊν. 

 

2.4.2.2. Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία 
μζςω του ςυςτιματοσ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ 
χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 37 του Ν. 4412/2016 και το άρκρο 
10 τθσ ωσ άνω Υπουργικισ Απόφαςθσ. 
Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα 
υποβολισ προςφοράσ ςτο Σφςτθμα. Σε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του 
ΕΣΘΔΘΣ, θ Ανακζτουςα Αρχι κα ρυκμίςει τα τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με ςχετικι 
ανακοίνωςι τθσ. 
 

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

α)  ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ “Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ -Τεχνικι 
Ρροςφορά” ςτον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα 
δικαιολογθτικά και θ τεχνικι προςφορά ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ 
νομοκεςίασ και τθν παροφςα. 

β)  ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ “Οικονομικι Ρροςφορά” ςτον οποίο 
περιλαμβάνεται θ οικονομικι προςφορά του οικονομικοφ φορζα και τα κατά 
περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά. 

 
Από τον προςφζροντα ςθμαίνονται με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα 

ςτοιχεία εκείνα τθσ προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα, ςφμφωνα με τα 

οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του Ν. 4412/16. Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει 

πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ 

ςχετικι διλωςι του, αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ 

που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ. 

 

Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδασ, τισ 

προςφερόμενεσ ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ 

προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται για τθν αξιολόγθςι τθσ. 

2.4.2.4. Εφόςον οι Οικονομικοί Φορείσ καταχωρίςουν τα ςτοιχεία, μεταδεδομζνα και 

ςυνθμμζνα θλεκτρονικά αρχεία, που αφοροφν δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ-τεχνικισ 

προςφοράσ και οικονομικισ προςφοράσ τουσ ςτισ αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ 

του ΕΣΘΔΘΣ, ςτθν ςυνζχεια, μζςω ςχετικισ λειτουργικότθτασ,  εξάγουν αναφορζσ 

(εκτυπϊςεισ) ςε μορφι θλεκτρονικϊν αρχείων με μορφότυπο PDF, τα οποία  αποτελοφν 

ςυνοπτικι αποτφπωςθ των καταχωριςμζνων ςτοιχείων. Τα θλεκτρονικά αρχεία των εν λόγω 

αναφορϊν (εκτυπϊςεων) υπογράφονται ψθφιακά, ςφμφωνα με τισ προβλεπόμενεσ 

διατάξεισ (περ. β τθσ παρ. 2 του άρκρου 37) και επιςυνάπτονται από τον Οικονομικό Φορζα 

ςτουσ αντίςτοιχουσ υποφακζλουσ. Επιςθμαίνεται ότι θ εξαγωγι και θ επιςφναψθ των 

προαναφερκζντων αναφορϊν (εκτυπϊςεων) δφναται να πραγματοποιείται για κάκε 

υποφακζλο  ξεχωριςτά, από τθ ςτιγμι που ζχει ολοκλθρωκεί θ καταχϊριςθ των ςτοιχείων 

ςε αυτόν 

 

2.4.2.5 Ο χριςτθσ - οικονομικόσ φορζασ υποβάλλει τουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ μζςω του 

Συςτιματοσ, όπωσ περιγράφεται παρακάτω: 
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Τα ζγγραφα που καταχωρίηονται ςτθν θλεκτρονικι προςφορά, και δεν απαιτείται να 
προςκομιςκοφν και ςε ζντυπθ μορφι, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωςθ, ςφμφωνα με τα 
προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ:  
α) είτε των άρκρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Αϋ 184) περί θλεκτρονικϊν δθμοςίων 
εγγράφων που φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι ι ςφραγίδα και, εφόςον πρόκειται για 
αλλοδαπά δθμόςια θλεκτρονικά ζγγραφα, εάν φζρουν επιςθμείωςθ e-Apostille 
β) είτε των άρκρων 15 και 27 του ν. 4727/2020 (Αϋ 184) περί θλεκτρονικϊν ιδιωτικϊν 
εγγράφων που φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι ι ςφραγίδα  
γ) είτε του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 (Αϋ 45),  
δ) είτε τθσ παρ. 2 του άρκρου 37 του ν. 4412/2016, περί χριςθσ θλεκτρονικϊν υπογραφϊν 
ςε θλεκτρονικζσ διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων,   
ε) είτε τθσ παρ. 8 του άρκρου 92 του ν. 4412/2016, περί ςυνυποβολισ υπεφκυνθσ διλωςθσ 
ςτθν περίπτωςθ απλισ φωτοτυπίασ ιδιωτικϊν εγγράφων.  
Επιπλζον, δεν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι τα ΦΕΚ και ενθμερωτικά και τεχνικά 
φυλλάδια και άλλα ζντυπα, εταιρικά ι μθ, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δθλαδι ζντυπα 
με αμιγϊσ τεχνικά χαρακτθριςτικά, όπωσ αρικμοφσ, αποδόςεισ ςε διεκνείσ μονάδεσ, 
μακθματικοφσ τφπουσ και ςχζδια  
Ειδικότερα, τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του Οικονομικοφ Φορζα ςτθ 
διαδικαςία καταχωρίηονται από αυτόν ςε μορφι θλεκτρονικϊν αρχείων με μορφότυπο 
PDF.  

 

Το αργότερο πριν τθν θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ των προςφορϊν που ορίηεται 

ςτθν παράγραφο 3.1 τθσ παροφςασ, προςκομίηονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό 

φορζα ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε ζντυπθ μορφι και ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, τα ςτοιχεία 

τθσ θλεκτρονικισ  προςφοράσ τα οποία απαιτείται να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορφι 

Τζτοια ςτοιχεία και δικαιολογθτικά είναι, ενδεικτικά: 

α) θ πρωτότυπθ εγγυθτικι επιςτολι πλθν των περιπτϊςεων που αυτι εκδίδεται 
θλεκτρονικά, άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, 
β)αυτά που δεν υπάγονται ςτισ διατάξεισ του άρκρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999, 
γ) ιδιωτικά ζγγραφα τα οποία δεν  ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο ι δεν φζρουν κεϊρθςθ 
από υπθρεςίεσ και φορείσ τθσ περίπτωςθσ α τθσ παρ. 2 του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 ι 
δεν ςυνοδεφονται από υπεφκυνθ διλωςθ για τθν ακρίβειά τουσ, κακϊσ και 
δ) τα αλλοδαπά δθμόςια ζντυπα ζγγραφα που φζρουν τθν επιςθμείωςθ τθσ Χάγθσ 
(Apostille), ι προξενικι κεϊρθςθ και δεν ζχουν επικυρωκεί  από δικθγόρο.  
Σε περίπτωςθ μθ υποβολισ ενόσ ι περιςςότερων από τα ωσ άνω ςτοιχεία και 
δικαιολογθτικά που υποβάλλονται ςε ζντυπθ μορφι, πλθν τθσ πρωτότυπθσ εγγφθςθσ 
ςυμμετοχισ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται να ηθτιςει τθ ςυμπλιρωςθ και υποβολι τουσ, 
ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016. 
Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 
5θσ.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188), εφόςον ςυντάςςονται ςε κράτθ 
που ζχουν προςχωριςει ςτθν ωσ άνω Συνκικθ, άλλωσ φζρουν προξενικι κεϊρθςθ. 
Απαλλάςςονται από τθν απαίτθςθ επικφρωςθσ (με Apostille ι Ρροξενικι Κεϊρθςθ) 
αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα όταν καλφπτονται από διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ που 
ζχει ςυνάψει θ Ελλάδα (ενδεικτικά «Σφμβαςθ νομικισ ςυνεργαςίασ μεταξφ Ελλάδασ και 
Κφπρου – 05.03.1984» (κυρωτικόσ ν.1548/1985, «Σφμβαςθ περί απαλλαγισ από τθν 
επικφρωςθ οριςμζνων πράξεων και εγγράφων – 15.09.1977» (κυρωτικόσ ν.4231/2014)). 
Επίςθσ, απαλλάςςονται από τθν απαίτθςθ επικφρωςθσ ι παρόμοιασ διατφπωςθσ δθμόςια 
ζγγραφα που εκδίδονται από τισ αρχζσ κράτουσ μζλουσ που υπάγονται ςτον Καν ΕΕ 
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2016/1191 για τθν απλοφςτευςθ των απαιτιςεων για τθν υποβολι οριςμζνων δθμοςίων 
εγγράφων ςτθν ΕΕ, όπωσ, ενδεικτικά,  το λευκό ποινικό μθτρϊο, υπό τον όρο ότι τα ςχετικά 
με το γεγονόσ αυτό δθμόςια ζγγραφα εκδίδονται για πολίτθ τθσ Ζνωςθσ από τισ αρχζσ του 
κράτουσ μζλουσ τθσ ικαγζνειάσ του.  
Σθμειϊνεται ότι, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα εγγράφων που 
ζχουν εκδοκεί από αλλοδαπζσ αρχζσ και ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα 
προβλεπόμενα ςτθν παρ. 2 περ. β του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 “Κϊδικασ Διοικθτικισ 
Διαδικαςίασ”, όπωσ αντικαταςτάκθκε ωσ άνω με το άρκρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014. 
Οι πρωτότυπεσ εγγυιςεισ ςυμμετοχισ, πλθν των εγγυιςεων που εκδίδονται θλεκτρονικά, 
προςκομίηονται με ευκφνθ του οικονομικοφ φορζα, ςε κλειςτό φάκελο, ςτον οποίο 
αναγράφεται ο αποςτολζασ, τα ςτοιχεία του παρόντοσ διαγωνιςμοφ και ωσ παραλιπτθσ θ 
Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, το αργότερο πριν τθν  
θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ των προςφορϊν που ορίηεται ςτθν παρ. 3.1 τθσ 
παροφςασ, άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ μετά από γνϊμθ τθσ 
Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ. 
Θ προςκόμιςθ των εγγυιςεων ςυμμετοχισ πραγματοποιείται είτε με κατάκεςθ του ωσ άνω 
φακζλου ςτθν υπθρεςία πρωτοκόλλου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, είτε με τθν αποςτολι του 
ταχυδρομικϊσ, επί αποδείξει. Το βάροσ απόδειξθσ τθσ ζγκαιρθσ προςκόμιςθσ φζρει ο 
οικονομικόσ φορζασ. Το εμπρόκεςμο αποδεικνφεται με τθν επίκλθςθ του αρικμοφ 
πρωτοκόλλου ι τθν προςκόμιςθ του ςχετικοφ αποδεικτικοφ αποςτολισ κατά περίπτωςθ. 
 Στθν περίπτωςθ που επιλεγεί θ αποςτολι του φακζλου τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ 
ταχυδρομικϊσ,  ο οικονομικόσ φορζασ αναρτά, εφόςον δεν διακζτει αρικμό ζγκαιρθσ 
ειςαγωγισ του φακζλου του ςτο πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ, το αργότερο ζωσ τθν 
θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ των προςφορϊν, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ 
«Επικοινωνία», τα ςχετικό αποδεικτικό ςτοιχείο προςκόμιςθσ (αποδεικτικό κατάκεςθσ ςε 
υπθρεςίεσ ταχυδρομείου- ταχυμεταφορϊν),  προκειμζνου να ενθμερϊςει τθν ανακζτουςα 
αρχι περί τθσ τιρθςθσ τθσ υποχρζωςισ του ςχετικά με τθν (εμπρόκεςμθ) προςκόμιςθ τθσ 
εγγφθςθσ ςυμμετοχισ του ςτον παρόντα διαγωνιςμό 
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2.4.3. Ρεριεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ – Τεχνικι 

Ρροςφορά» 

2.4.3.1 Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ 

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

α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 1 και 3 
του άρκρου 79 του ν. 4412/2016 και  

β) τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ, όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 72 του Ν.4412/2016 και τα 
άρκρα  2.1.5 και 2.2.2 αντίςτοιχα τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 
Οι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ,  το οποίο αποτελεί 
αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ ωσ Ραράρτθμα  αυτισ.  
Θ ςυμπλιρωςι του δφναται να πραγματοποιθκεί με χριςθ του υποςυςτιματοσ 
PromitheusESPDint, προςβάςιμου μζςω τθσ Διαδικτυακισ Ρφλθσ 
(https://portal.eprocurement.gov.gr/r) του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ, ι άλλθσ ςχετικισ ςυμβατισ 
πλατφόρμασ υπθρεςιϊν διαχείριςθσ θλεκτρονικϊν ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοί Φορείσ δφνανται 
για αυτό το ςκοπό να αξιοποιιςουν το αντίςτοιχο θλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο XML 
που αποτελεί επικουρικό ςτοιχείο των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ. 
Το ςυμπλθρωμζνο από τον Οικονομικό Φορζα ΕΕΕΣ, κακϊσ και θ τυχόν ςυνοδευτικι αυτοφ 
υπεφκυνθ διλωςθ, υποβάλλονται ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ δϋ τθσ παραγράφου 2.4.2.5 
τθσ παροφςασ, ςε ψθφιακά υπογεγραμμζνο θλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο PDF. 
*Αναλυτικζσ οδθγίεσ και πλθροφορίεσ για το κεςμικό πλαίςιο, τον τρόπο χριςθσ και 
ςυμπλιρωςθσ θλεκτρονικϊν ΕΕΕΣ και τθσ χριςθ του υποςυςτιματοσ PromitheusESPDint 
είναι αναρτθμζνεσ ςε ςχετικι κεματικι ενότθτα ςτθ Διαδικτυακι Ρφλθ 
(https://portal.eprocurement.gov.gr/) του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ.+ 
 

2.4.3.2. Τεχνικι Ρροςφορά 

H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που 

ζχουν τεκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι ςτο Ραράρτθμα II τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ, 

περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ πλθροφνται. 

Στθν ενότθτα αυτι, ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ πρζπει να αναφζρει αναλυτικά τθν τεχνικι του 

πρόταςθ για τθν υλοποίθςθ του αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ, τθ μεκοδολογία υλοποίθςισ 

του ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παροφςα και να ςυμπεριλάβει οποιοδιποτε επιπλζον 

ςτοιχείο τεκμθριϊνει πλθρζςτερα τθν πρόταςι του και απαντά ςτισ επιμζρουσ απαιτιςεισ 

που τίκενται ςτθν παροφςα διακιρυξθ, αλλά και ςτα αντίςτοιχα κριτιρια αξιολόγθςθσ τθσ 

Τεχνικισ Ρροςφοράσ. 

Οι οικονομικοί φορείσ αναφζρουν το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκενται να ανακζςουν 

υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνουν. 

 

2.4.4. Ρεριεχόμενα Φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά» / Τρόποσ ςφνταξθσ και 

υποβολισ οικονομικϊν προςφορϊν 

Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ V. 

Θ τιμι των προσ παροχι υπθρεςιϊν δίνεται ςε ευρϊ ανά μονάδα. 

Εφόςον ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα δεν ζχει αποτυπωκεί αναλυτικά θ οικονομικι προςφορά, 

ο προςφζρων κα επιςυνάψει ςτον (υπο)φάκελλο «οικονομικι προςφορά» τθν θλεκτρονικι 

http://www.promitheus.gov.gr/
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οικονομικι προςφορά του θλεκτρονικά υπογεγραμμζνθ και τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία 

(ςφμφωνα με το υπόδειγμα που υπάρχει ςτο Ραράρτθμα IV τθσ παροφςασ διακιρυξθσ) ςε 

μορφι pdf. 

Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, 

ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ 

των ειδϊν ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% 

και ςτθν επ’ αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%. 

Επιςθμαίνεται ότι το εκάςτοτε ποςοςτό Φ.Ρ.Α. επί τοισ εκατό, τθσ ανωτζρω τιμισ κα 

υπολογίηεται αυτόματα από το ςφςτθμα. 

Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν 

αναπροςαρμόηονται. 

Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ : 

 α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ ι που κακορίηεται ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα,  

 β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ του άρκρου 102 

του ν. 4412/2016 και  

 γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ. 

 

2.4.5. Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν 
Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για 

διάςτθμα δϊδεκα (12) μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 

Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο 

απορρίπτεται ωσ μθ κανονικι. 

Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν 

ανακζτουςα αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ 

ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και τθν 

παράγραφο 2.2.2. τθσ παροφςασ, κατ' ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν 

προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια. Σε περίπτωςθ αιτιματοσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ 

για παράταςθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, για τουσ οικονομικοφσ φορείσ, που αποδζχτθκαν 

τθν παράταςθ, πριν τθ λιξθ ιςχφοσ των προςφορϊν τουσ, οι προςφορζσ ιςχφουν και τουσ 

δεςμεφουν  για το επιπλζον αυτό χρονικό διάςτθμα. 

Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ 

προςφοράσ, τα αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ 

ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ 

εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ 

διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν προςφορά και τθν εγγφθςθ 

ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω ανϊτατου ορίου 

παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία 

ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί 

οικονομικοί φορείσ. 
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Αν λιξει ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν και δεν ηθτθκεί παράταςθ τθσ προςφοράσ, θ 

ανακζτουςα αρχι δφναται, με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ, εφόςον θ εκτζλεςθ τθσ 

ςφμβαςθσ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, να ηθτιςει εκ των υςτζρων από τουσ 

οικονομικοφσ φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία να παρατείνουν τθν προςφορά 

τουσ. 

 

2.4.6. Λόγοι απόρριψθσ προςφορϊν 
 

H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των 

προςφορϊν, απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά : 

α) Θ οποία αποκλίνει από απαράβατουσ όρουσ περί ςφνταξθσ και υποβολισ τθσ προςφοράσ 

ι δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο 

πάνω και ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 

2.4.2. (Χρόνοσ και τρόποσ υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενο φακζλων 

δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςφοράσ), 2.4.4. (Ρεριεχόμενο φακζλου 

οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν προςφορϊν), 

2.4.5. (Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2 

(Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου) τθσ παροφςασ. 

β) Θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν 

επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, 

δεν ζχουν αποκαταςτακεί κατά τθν αποςαφινιςθ και τθν ςυμπλιρωςι τθσ ςφμφωνα με 

τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςθσ διακιρυξθσ. 

γ) Για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ 

προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα 

αρχι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςασ και το άρκρο 102 του ν. 

4412/2016. 

δ) Θ οποία αποτελεί εναλλακτικι προςφορά. 

ε) Θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ 

προςφορζσ.Ο περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράφου 2.2.3.5 περ.γ 

τθσ παροφςασ (περ. γϋ τθσ παρ. 4 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016) και ςτθν περίπτωςθ 

ενϊςεων οικονομικϊν φορζων με κοινά μζλθ, κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν 

φορζων που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων. 

η) Θ οποία είναι υπό αίρεςθ. 

θ) Θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ, 

κ) Θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα 

ζγγραφα τθσ παροφςθσ διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ 

προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ. 

ι) εφόςον διαπιςτωκεί ότι είναι αςυνικιςτα χαμθλι διότι δε ςυμμορφϊνεται με τισ 

ιςχφουςεσ  υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν.4412/2016 

ια) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα 
ζγγραφα τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, εφόςον αυτζσ δεν κεραπευτοφν από τον προςφζροντα 
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με τθν υποβολι ι τθ ςυμπλιρωςι τουσ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ, ςφμφωνα 
με τα άρκρα 102 και 103 του ν.4412/2016, 
ιβ) εάν από τα δικαιολογθτικά του άρκρου 103 του ν. 4412/2016, που προςκομίηονται από 
τον προςωρινό ανάδοχο, δεν αποδεικνφεται θ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ 
παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ ι θ πλιρωςθ μιασ ι περιςςότερων από τισ απαιτιςεισ 
των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ, ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4. επ., περί κριτθρίων 
επιλογισ, 
ιγ) εάν κατά τον ζλεγχο των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν του άρκρου 103 του ν.4412/2016, 
διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν, ςφμφωνα με το άρκρο 79 του ν. 4412/2016, 
είναι εκ προκζςεωσ απατθλά, ι ότι ζχουν υποβλθκεί πλαςτά αποδεικτικά ςτοιχεία. 
 

 

3. ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ ΡΟΣΦΟΩΝ 
 

3.1.Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν 
 

3.1.1.Θλεκτρονικι αποςφράγιςθ προςφορϊν 
 
Το πιςτοποιθμζνο ςτο Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ., για τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν αρμόδιο όργανο 

τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ (Επιτροπι Διαγωνιςμοφ), προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ 

θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των φακζλων των προςφορϊν, κατά το άρκρο 100 του ν. 

4412/2016, ακολουκϊντασ τα εξισ ςτάδια: 

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι 

Ρροςφορά» τζςςερισ (4) εργάςιμεσ θμζρεσ μετά τθν καταλθκτικι θμερομθνία προςφορϊν, 

δθλαδι  31/03/2023 και ϊρα 10:00 

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά», κατά τθν 

θμερομθνία και ϊρα που κα ορίςει θ Ανακζτουςα Αρχι 

 

Θ ανακζτουςα αρχι κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, τθρϊντασ τισ αρχζσ 

τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ, ηθτεί, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του Ν. 

4412/2016 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με το άρκρο 42 του Ν.4782/2021, από τουσ 

προςφζροντεσ ι υποψιφιουσ οικονομικοφσ φορείσ, όταν οι πλθροφορίεσ ι θ τεκμθρίωςθ 

που πρζπει να υποβάλλονται είναι ι εμφανίηονται ελλιπείσ ι λανκαςμζνεσ, 

ςυμπεριλαμβανομζνων εκείνων ςτο ΕΕΕΣ, ι όταν λείπουν ςυγκεκριμζνα ζγγραφα, να 

υποβάλλουν, να ςυμπλθρϊνουν, να αποςαφθνίηουν ι να ολοκλθρϊνουν τισ ςχετικζσ 

πλθροφορίεσ ι τεκμθρίωςθ, εντόσ προκεςμίασ όχι μικρότερθσ των δζκα (10) θμερϊν και όχι 

μεγαλφτερθσ των είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ ςε αυτοφσ τθσ 

ςχετικισ πρόςκλθςθσ. 

Σε κάκε ςτάδιο τα ςτοιχεία των προςφορϊν που αποςφραγίηονται είναι καταρχιν 

προςβάςιμα μόνο ςτα μζλθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ και τθν Ανακζτουςα Αρχι. 
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3.1.2.Αξιολόγθςθ Ρροςφορϊν 

 

Μετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι 

προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ αυτϊν μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο Σφςτθμα 

οργάνων τθσ, εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων. 

Ειδικότερα: 

α) Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ εξετάηει αρχικά  τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, 
ςφμφωνα με τθν παρ. 1 του άρκρου 72. Σε περίπτωςθ παράλειψθσ προςκόμιςθσ, είτε τθσ 
εγγφθςθσ ςυμμετοχισ θλεκτρονικισ ζκδοςθσ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ 
προςφορϊν, είτε του πρωτοτφπου τθσ ζντυπθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, μζχρι τθν 
θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ, θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ ςυντάςςει πρακτικό ςτο 
οποίο ειςθγείται τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ ωσ απαράδεκτθσ.  
Στθ ςυνζχεια εκδίδεται από τθν ανακζτουςα αρχι απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνεται το 
ανωτζρω πρακτικό. Θ απόφαςθ απόρριψθσ τθσ προςφοράσ του παρόντοσ εδαφίου 
εκδίδεται πριν από τθν ζκδοςθ οποιαςδιποτε άλλθσ απόφαςθσ ςχετικά με τθν αξιολόγθςθ 
των προςφορϊν τθσ οικείασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ςφμβαςθσ και κοινοποιείται ςε όλουσ 
τουσ προςφζροντεσ με επιμζλεια αυτισ μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του 
θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ. 
Κατά τθσ εν λόγω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα 
ςτθν παράγραφο 3.4 τθσ παροφςασ. 
Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί παράλλθλα με τουσ φορείσ που φζρονται να ζχουν 
εκδϊςει τισ εγγυθτικζσ επιςτολζσ, προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ. 
β) Στθ ςυνζχεια θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει αρχικά ςτον ζλεγχο των 
δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και εν ςυνεχεία ςτθν αξιολόγθςθ και βακμολόγθςθ των 
τεχνικϊν προςφορϊν των προςφερόντων, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ 
ζκρινε πλιρθ. Θ αξιολόγθςθ και βακμολόγθςθ γίνονται ςφμφωνα με τα ςχετικϊσ 
προβλεπόμενα ςτον ν.4412/2016  και τουσ όρουσ τθσ παροφςασ. Θ διαδικαςία αξιολόγθςθσ 
ολοκλθρϊνεται με τθν καταχϊριςθ ςε πρακτικό των προςφερόντων, των αποτελεςμάτων 
του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, των αποτελεςμάτων 
τθσ αξιολόγθςθσ των τεχνικϊν προςφορϊν, τθσ βακμολόγθςθσ των αποδεκτϊν τεχνικϊν 
προςφορϊν με βάςθ τα κριτιρια αξιολόγθςθσ των παραγράφων 2.3.1 και 2.3.2 τθσ 
παροφςασ.  
Τα αποτελζςματα των εν λόγω ςταδίων («Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» & «Τεχνικι 
Ρροςφορά» επικυρϊνονται με απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ, θ οποία κοινοποιείται  ςτουσ προςφζροντεσ, εκτόσ από όςουσ αποκλείςτθκαν 
οριςτικά δυνάμει τθσ παρ. 1 του άρκρου 72 του ν. 4412/2016, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ 
τθσ «Επικοινωνίασ» του ΕΣΘΔΘΣ. Μετά από τθν ζκδοςθ και θνηλνπνίεζε ηεο αλωηέξω 

απόθαζεο, οι προςφζροντεσ λαμβάνουν γνϊςθ των λοιπϊν ςυμμετεχόντων ςτθ 
διαδικαςία και των ςτοιχείων που υποβλικθκαν από αυτοφσ. 
Κατά τθσ εν λόγω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα 
ςτθν παράγραφο 3.4 τθσ παροφςασ. 
γ) Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω, αποςφραγίηονται, 
κατά τθν οριςκείςα θμερομθνία και ϊρα οι φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν εκείνων 
των προςφερόντων που δεν ζχουν απορριφκεί ςφμφωνα με τα ανωτζρω. 
δ) Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν που 
αποςφραγίςτθκαν και ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο καταχωροφνται οι προςφορζσ κατά 
ςειρά κατάταξθσ, με βάςθ τθ ςυνολικι βακμολογία τουσ, κακϊσ και θ αιτιολογθμζνθ 
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ειςιγθςι τθσ για τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ και τθν ανάδειξθ του προςωρινοφ 
αναδόχου.   
Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ 
ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ, μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, να 
εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ 
προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο είκοςι (20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ 
πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν. 4412/2016. Εάν τα 
παρεχόμενα ςτοιχεία δεν εξθγοφν κατά τρόπο ικανοποιθτικό το χαμθλό επίπεδο τθσ τιμισ ι 
του κόςτουσ που προτείνεται, θ προςφορά απορρίπτεται ωσ μθ κανονικι. 
Στθν περίπτωςθ ιςοδφναμων προφορϊν, δθλαδι προςφορϊν με τθν ίδια ςυνολικι τελικι 
βακμολογία μεταξφ δφο ι περιςςοτζρων προςφερόντων, θ ανάκεςθ γίνεται ςτθν 
προςφορά με τθ μεγαλφτερθ βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ.  
Αν οι ιςοδφναμεσ προςφορζσ ζχουν τθν ίδια βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ θ 
ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των οικονομικϊν φορζων που 
υπζβαλαν τισ ιςοδφναμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του 
Διαγωνιςμοφ και παρουςία αυτϊν των οικονομικϊν φορζων 
Στθ ςυνζχεια, εφόςον το αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ εγκρίνει το 
ανωτζρω πρακτικό κατάταξθσ των προςφορϊν, εκδίδεται απόφαςθ για τα αποτελζςματα 
του εν λόγω ςταδίου και θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί εγγράφωσ, μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, τον 
πρϊτο ςε κατάταξθ προςφζροντα, ςτον οποίον πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ 
(«προςωρινόσ ανάδοχοσ»), να υποβάλει τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ, ςφμφωνα  με 
όςα ορίηονται ςτο άρκρο 103 και τθν παρ. 3.2 τθσ παροφςασ, περί πρόςκλθςθσ για υποβολι 
δικαιολογθτικϊν. Θ απόφαςθ ζγκριςθσ του πρακτικοφ κατάταξθσ προςφορϊν δεν 
κοινοποιείται ςτουσ προςφζροντεσ και ενςωματϊνεται ςτθν απόφαςθ κατακφρωςθσ. 
Σε κάκε περίπτωςθ, όταν εξ αρχισ ζχει υποβλθκεί μία προςφορά, τα αποτελζςματα όλων 

των ςταδίων τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, ιτοι Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ, Τεχνικισ 

Ρροςφοράσ και Οικονομικισ Ρροςφοράσ, επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ 

του άρκρου 105 του ν. 4412/2016, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.3 τθσ παροφςασ, που 

εκδίδεται μετά το πζρασ και του τελευταίου ςταδίου τθσ διαδικαςίασ. Κατά τθσ ανωτζρω 

απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ ςφμφωνα με όςα 

προβλζπονται ςτθν παράγραφο 3.4 τθσ παροφςασ 

 

3.2.Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου  - 
Δικαιολογθτικά προςωρινοφ αναδόχου 

 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι 

θλεκτρονικι  πρόςκλθςθ μζςω του ςυςτιματοσ ςτον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται 

να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντόσ 

προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε 

αυτόν, τα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ και τα πρωτότυπα ι αντίγραφα που 

εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του ν. 4250/2014 (Αϋ 74) όλων των 

δικαιολογθτικϊν  που περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.9.2. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, 

ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 

2.2.3 τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ των 

παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8 αυτισ. 
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Τα εν λόγω δικαιολογθτικά, υποβάλλονται από τον προςφζροντα («προςωρινό ανάδοχο»), 

θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ, ςε μορφι αρχείων pdf 

Εντόσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ και το αργότερο ζωσ 

τθν τρίτθ εργάςιμθ θμζρα από τθν καταλθκτικι θμερομθνία θλεκτρονικισ υποβολισ των 

δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ, προςκομίηονται με ευκφνθ του οικονομικοφ φορζα, ςτθν 

ανακζτουςα αρχι, ςε ζντυπθ μορφι και ςε κλειςτό φάκελο, ςτον οποίο αναγράφεται ο 

αποςτολζασ, τα ςτοιχεία του Διαγωνιςμοφ και ωσ παραλιπτθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, τα 

ςτοιχεία και δικαιολογθτικά, τα οποία απαιτείται να προςκομιςκοφν ςε ζντυπθ μορφι (ωσ 

πρωτότυπα ι ακριβι αντίγραφα), ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ τθσ ωσ άνω 

παραγράφου 2.4.2.5 

Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που 

υπoβλικθκαν, θ ανακζτουςα αρχι καλεί τον προςωρινό ανάδοχο να προςκομίςει τα 

ελλείποντα δικαιολογθτικά ι να ςυμπλθρϊςει τα ιδθ υποβλθκζντα, ι να παράςχει 

διευκρινιςεισ με τθν ζννοια του άρκρου 102, εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ 

τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ ςε αυτόν. Αν ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλλει αίτθμα προσ τθν 

ανακζτουςα αρχι για παράταςθ τθσ ωσ άνω προκεςμίασ, ςυνοδευόμενο από αποδεικτικά 

ζγγραφα με τα οποία αποδεικνφεται ότι ζχει αιτθκεί τθ χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν, θ 

ανακζτουςα αρχι παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ των δικαιολογθτικϊν για όςο χρόνο 

απαιτθκεί για τθ χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν από τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ. Ο 

προςωρινόσ ανάδοχοσ μπορεί να αξιοποιεί τθ δυνατότθτα του προθγοφμενου εδαφίου και 

εντόσ τθσ προκεςμίασ τθσ πρόςκλθςθσ τθσ παρ. 1. 

Το παρόν εφαρμόηεται και ςτισ περιπτϊςεισ που θ ανακζτουςα αρχι ηθτιςει τθν 

προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ι 

αιτιςεων ςυμμετοχισ και πριν το ςτάδιο κατακφρωςθσ, κατϋ εφαρμογι τθσ διάταξθσ του 

άρκρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 4412/2016, τθρουμζνων των αρχϊν τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ 

και τθσ διαφάνειασ. 

Απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ 

αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που 

υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, 

χωρίσ να λαμβάνεται υπόψθ θ προςφορά του προςφζροντοσ που απορρίφκθκε βάςει τθ 

βζλτιςτθ ςχζςθ ποιότθτασ-τιμισ, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν: 

α) κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που 

δθλϊκθκαν με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ είναι εκ προκζςεωσ απατθλά ι 

ότι ζχουν υποβλθκεί πλαςτά ςτοιχεία ι 

β) δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι 

αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι 

γ) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν 

αποδεικνφονται οι όροι και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.3 

(λόγοι αποκλειςμοφ) και 2.2.4 ζωσ 2.2.8 (κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ. 

Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για 

μεταβολζσ ςτισ προχποκζςεισ τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςειμε το 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ ότι πλθροί, οι οποίεσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ ζλαβε 
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γνϊςθ μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ για τθν 

προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου (οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν 

καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του.  

Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν 

προςκομίςει ζνα ι περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι 

πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4 - 2.2.8 τθσ 

παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.  

Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ 

πρακτικοφ από τθν Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ, ςτο οποίο αναγράφεται θ τυχόν 

ςυμπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν κατά τα οριηόμενα ανωτζρω  και τθ διαβίβαςθ του φακζλου 

ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν 

κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ.  

Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ 

Επιτροπισ επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ. Με τθν απόφαςθ αυτι θ 

ανακζτουςα αρχι μπορεί αιτιολογθμζνα να κατακυρϊςει τθ ςφμβαςθ για ολόκλθρθ ι 

μεγαλφτερθ ι μικρότερθ ποςότθτα ςφμφωνα με τθν προθγοφμενθ παράγραφο. 

Πςοι δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν 

που κατατζκθκαν. 

 

3.3.Κατακφρωςθ - ςφναψθ ςφμβαςθσ 
 

Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ και τθσ 

ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, ςτθν 

οποία ενςωματϊνεται θ απόφαςθ ζγκριςθσ του πρακτικοφ κατάταξθσ των προςφερόντων 

και ανάδειξθσ προςωρινοφ αναδόχου, ςε ςυνζχεια τθσ αξιολόγθςθσ των οικονομικϊν 

προςφορϊν τουσ. 

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», ςε όλουσ 
τουσ οικονομικοφσ φορείσ που ζλαβαν μζροσ ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ, εκτόσ από όςουσ 
αποκλείςτθκαν οριςτικά, ιδίωσ δυνάμει τθσ παρ. 1 του άρκρου 72 του ν. 4412/2016, τθν 
απόφαςθ κατακφρωςθσ, ςτθν οποία αναφζρονται υποχρεωτικά οι προκεςμίεσ για τθν 
αναςτολι τθσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τα άρκρα 360 ζωσ 372 του ν. 4412/2016, 
μαηί με αντίγραφο των πρακτικϊν κατάταξθσ των προςφερόντων και ανάδειξθσ 
προςωρινοφ αναδόχου, και, επιπλζον, αναρτά τα δικαιολογθτικά του προςωρινοφ 
αναδόχου ςτα «Συνθμμζνα Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ».  
Μετά τθν ζκδοςθ και κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ οι προςφζροντεσ 
λαμβάνουν γνϊςθ των οικονομικϊν προςφορϊν που αποςφραγίςτθκαν, τθσ κατάταξθσ των 
προςφορϊν και των υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ, με ενζργειεσ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ Κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι 
ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.4 τθσ παροφςασ. Δεν επιτρζπεται θ 
άςκθςθ άλλθσ διοικθτικισ προςφυγισ κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ  

 

Θ απόφαςθ κατακφρωςθ κακίςταται οριςτικι εφόςον ςυντρζξουν ςωρευτικά τα εξισ: 

α) θ απόφαςθ κατακφρωςθσ ζχει κοινοποιθκεί ςε όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που δεν 

ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά που δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά. 
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β) παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ι ςε περίπτωςθ 

άςκθςθσ, παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ 

τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ. και ςε περίπτωςθ άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ 

Α.Ε.Ρ.Ρ., εκδοκεί απόφαςθ επί τθσ αίτθςθσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ χοριγθςθσ προςωρινισ 

διαταγισ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο τελευταίο εδάφιο τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 

372 του ν. 4412/2016, 

γ) ζχει ολοκλθρωκεί επιτυχϊσ ο προςυμβατικόσ ζλεγχοσ από το ΕλεγκτικόΣυνζδριο, 

ςφμφωνα με τα άρκρα 324 ζωσ 327 του ν. 4700/2020 (Α' 127), εφόςον απαιτείται. 

δ) ζχει ολοκλθρωκεί επιτυχϊσ ο προςυμβατικόσ ζλεγχοσ από τθν οικεία διαχειριςτικι αρχι 

και 

ε) ο προςωρινόσ ανάδοχοσ ζχει υποβάλλει ζπειτα από ςχετικι πρόςκλθςθ, υπεφκυνθ 
διλωςθ, που υπογράφεται κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 79Α του ν. 4412/2016, ςτθν οποία 
δθλϊνεται ότι, δεν ζχουν επζλκει ςτο πρόςωπό του οψιγενείσ μεταβολζσ κατά τθν ζννοια 
του άρκρου 104 και μόνον ςτθν περίπτωςθ του προςυμβατικοφ ελζγχου ι τθσ άςκθςθσ 
προδικαςτικισ προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ.Θ υπεφκυνθ διλωςθ 
ελζγχεται από τθν ανακζτουςα αρχι και μνθμονεφεται ςτο ςυμφωνθτικό. Εφόςον 
δθλωκοφν οψιγενείσ μεταβολζσ, θ διλωςθ ελζγχεται από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, θ 
οποία ειςθγείται προσ το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 

 

Μετά τθν οριςτικοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ, θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον 

ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, κζτοντάσ του προκεςμία 

δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδικισ πρόςκλθςθσ. Θ 

ςφμβαςθ κεωρείται ςυναφκείςα με τθν κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω πρόςκλθςθσ ςτον 

ανάδοχο. Το ςυμφωνθτικό ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα. 

Ρριν τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ υποβάλλεται θ υπεφκυνθ διλωςθ τθσ κοινισ απόφαςθσ 

των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογθτικά για 

τθν τιρθςθ των μθτρϊων του ν. 3310/2005 όπωσ τροποποιικθκε με το ν. 3414/2005. 

Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό 

μζςα ςτθν τεκείςα προκεςμία, με τθν επιφφλαξθ αντικειμενικϊν λόγων ανωτζρασ βίασ, 

κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι επιςτολι 

ςυμμετοχισ του και ακολουκείται θ διαδικαςία τθσ παραγράφου 3.2 τθσ παροφςασ για τον 

προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι 

άποψθ προςφορά βάςει τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθ ποιότθτασ – τιμισ.Αν κανζνασ από τουσ 

προςφζροντεσ δεν προςζλκει για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ,θ διαδικαςία ανάκεςθσ 

ματαιϊνεται, ςφμφωνα με τθν περ. β' τθσ παρ. 1 τουάρκρου 106 του ν. 4412/2016. Θ 

ανακζτουςα αρχι μπορεί, ςτθν περίπτωςθ αυτιν, να αναηθτιςει αποηθμίωςθ, πζρα από 

τθν καταπίπτουςα εγγυθτικι επιςτολι, ιδίωσ δυνάμει των άρκρων 197 και 198 ΑΚ. 

Εάν θ ανακζτουςα αρχι δεν απευκφνει τθν πρόςκλθςθ ςτον ανάδοχο εντόσ χρονικοφ 

διαςτιματοσ εξιντα (60) θμερϊν από τθν οριςτικοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ, με 

τθν επιφφλαξθ τθσ φπαρξθσ επιτακτικοφ λόγου δθμόςιου ςυμφζροντοσ ι αντικειμενικϊν 

λόγων ανωτζρασ βίασ, ο ανάδοχοσ δικαιοφται να απζχει από τθν υπογραφι του 

ςυμφωνθτικοφ, χωρίσ να εκπζςει θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του, κακϊσ και να αναηθτιςει 

αποηθμίωςθ ιδίωσ δυνάμει των άρκρων 197 και 198 ΑΚ. 





ΔΛΑΚΘΥΞΘ ΑΝΟΛΚΤΟΥ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟΥ ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟΥ ΓΛΑ ΤΟ ΕΓΟ: 
«Ενζργειεσ Συμβουλευτικισ, Κατάρτιςθσ και Ριςτοποίθςθσ Δεξιοτιτων» ςτο πλαίςιο του Υποζργo 3  τθσ Ρράξθσ με MIS 

5074756 

 
 

Σελίδα 59 

 
 

 

3.4.Ρροδικαςτικζσ Ρροςφυγζσ - Ρροςωρινι Δικαςτικι Ρροςταςία 
 

Κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ 

ςφμβαςθ και ζχει ι είχε υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι 

παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ κατά παράβαςθ τθσ νομοκεςίασ τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ζνωςθσ ι τθσ εςωτερικισ νομοκεςίασ, δικαιοφται να αςκιςει προδικαςτικι προςφυγι 

ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ κατά τθσ ςχετικισ πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, 

προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το αίτθμά 

του. Σε περίπτωςθ προςφυγισ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ προκεςμία για τθν 

άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι : 

(α) δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον 

ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα αν θ πράξθ κοινοποιικθκε με θλεκτρονικά μζςα ι 

τθλεομοιοτυπία ι  

(β) δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςε αυτόν αν 

χρθςιμοποιικθκαν άλλα μζςα επικοινωνίασ, άλλωσ   

γ)  δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που 

βλάπτει τα ςυμφζροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα.  

Σε περίπτωςθ παράλειψθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ 

είναι δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ προςβαλλόμενθσ 

παράλειψθσ. 

Ειδικά για τθν άςκθςθ προςφυγισ κατά προκιρυξθσ, θ πλιρθσ γνϊςθ αυτισ τεκμαίρεται 

μετά τθν πάροδο δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθ δθμοςίευςθ ςτο ΚΘΜΔΘΣ. 

Οι προκεςμίεσ ωσ προσ τθν υποβολι των προδικαςτικϊν προςφυγϊν και των παρεμβάςεων 

αρχίηουν τθν επομζνθ τθσ θμζρασ τθσ προαναφερκείςασ κατά περίπτωςθ κοινοποίθςθσ ι 

γνϊςθσ και λιγουν όταν περάςει ολόκλθρθ θ τελευταία θμζρα και ϊρα 23:59:59 και, αν 

αυτι είναι εξαιρετζα ι Σάββατο, όταν περάςει ολόκλθρθ θ επομζνθ εργάςιμθ θμζρα και 

ϊρα 23:59:59 

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

Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο από 

τον προςφεφγοντα υπζρ του Δθμοςίου, κατά τα ειδικά οριηόμενα ςτο άρκρο 363 του ν. 

4412/2016  

Το παράβολο  επιςτρζφεται ςτον προςφεφγοντα και αποδίδεται ςτο Δθμόςιο, ςφμφωνα με 
τα οριηόμενα ςτο άρκρου 363 παρ. 5 και 6 του ν. 4412/2016. Ιτοι α) ςε περίπτωςθ ολικισ ι 
μερικισ αποδοχισ τθσ προςφυγισ του, β) όταν θ ανακζτουςα αρχι ανακαλεί τθν 
προςβαλλόμενθ πράξθ ι προβαίνει ςτθν οφειλόμενθ ενζργεια πριν από τθν ζκδοςθ τθσ 
απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ επί τθσ προςφυγισ, γ) ςε περίπτωςθ παραίτθςθσ του προςφεφγοντα 
από τθν προςφυγι του ζωσ και δζκα (10) θμζρεσ από τθν κατάκεςθ τθσ προςφυγισ.  
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Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ 
ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επί ποινι ακυρότθτασ, θ οποία διαπιςτϊνεται με απόφαςθ τθσ 
ΑΕΡΡ μετά από άςκθςθ προδικαςτικισ προςφυγισ, ςφμφωνα με το άρκρο 368 του ν. 
4412/2016 και 20 π.δ. 39/2017. Πμωσ, μόνθ θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ δεν 
κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, υπό τθν επιφφλαξθ χοριγθςθσ από το 
Κλιμάκιο προςωρινισ προςταςίασ ςφμφωνα με το άρκρο 366 παρ. 1-2 ν. 4412/2016 και 15 
παρ. 1-4 π.δ. 39/2017.  
Θ προθγοφμενθ παράγραφοσ δεν εφαρμόηεται ςτθν περίπτωςθ που, κατά τθ διαδικαςία 
ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, υποβλθκεί μόνο μία (1) προςφορά. 
Μετά τθν, κατά τα ωσ άνω, θλεκτρονικι κατάκεςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ θ 
ανακζτουςα αρχι,  μζςω τθσ λειτουργίασ «Επικοινωνία»  :  
α) Κοινοποιεί τθν προςφυγι το αργότερο ζωσ τθν επομζνθ εργάςιμθ θμζρα από τθν 
κατάκεςι τθσ ςε κάκε ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίοσ μπορεί να κίγεται από τθν αποδοχι 
τθσ προςφυγισ, προκειμζνου να αςκιςει το, προβλεπόμενο από τα άρκρα 362 παρ. 3 και 7 
π.δ. 39/2017, δικαίωμα παρζμβαςισ του ςτθ διαδικαςία εξζταςθσ τθσ προςφυγισ, για τθ 
διατιρθςθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ, προςκομίηοντασ όλα τα κρίςιμα 
ζγγραφα που ζχει ςτθ διάκεςι του. 
β) Διαβιβάηει ςτθν ΑΕΡΡ, το αργότερο εντόσ δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν θμζρα 
κατάκεςθσ, τον πλιρθ φάκελο τθσ υπόκεςθσ, τα αποδεικτικά κοινοποίθςθσ ςτουσ 
ενδιαφερόμενουσ τρίτουσ αλλά και τθν Ζκκεςθ Απόψεϊν τθσ επί τθσ προςφυγισ. Στθν 
Ζκκεςθ Απόψεων θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρακζςει αρχικι ι ςυμπλθρωματικι 
αιτιολογία για τθν υποςτιριξθ τθσ προςβαλλόμενθσ με τθν προδικαςτικι προςφυγι 
πράξθσ. 
γ) Κοινοποιεί ςε όλα τα μζρθ τθν Ζκκεςθ Απόψεων, τισ Ραρεμβάςεισ και τα ςχετικά 
ζγγραφα που τυχόν τθ ςυνοδεφουν, μζςω του θλεκτρονικοφ τόπου του διαγωνιςμοφ το 
αργότερο ζωσ τθν επομζνθ εργάςιμθ θμζρα από τθν κατάκεςι τουσ. 
δ)Συμπλθρωματικά υπομνιματα κατατίκενται από οποιοδιποτε από τα μζρθ μζςω τθσ 
πλατφόρμασ του ΕΣΘΔΘΣ το αργότερο εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ των 
απόψεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ . 
Θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των 
ζνδικων βοθκθμάτων τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ του άρκρου 372 ν. 
4412/2016 κατά των εκτελεςτϊν πράξεων ι παραλείψεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ . 
Β. Πποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον μπορεί να ηθτιςει, εφαρμοηόμενων αναλογικά των 

διατάξεων του π.δ. 18/1989, τθν αναςτολι τθσ εκτζλεςθσ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ και τθν 

ακφρωςι τθσ ενϊπιον του αρμοδίου διοικθτικοφ δικαςτθρίου, το οποίο αποφαίνεται 

αμετακλιτωσ. Δικαίωμα άςκθςθσ των ίδιων ενδίκων βοθκθμάτων ζχει και θ ανακζτουςα 

αρχι αν θ ΑΕΡΡ κάνει δεκτι τθν προδικαςτικι προςφυγι. Με τα ζνδικα βοθκιματα τθσ 

αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ λογίηονται ωσ ςυμπροςβαλλόμενεσ με τθν 

απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ και όλεσ οι ςυναφείσ προσ τθν ανωτζρω απόφαςθ πράξεισ ι 

παραλείψεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον ζχουν εκδοκεί ι ςυντελεςτεί αντιςτοίχωσ 

ζωσ τθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ ι τθν πρϊτθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ. 

Θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ δεν εξαρτάται από τθν προθγοφμενθ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ 
ακφρωςθσ. Θ αίτθςθ αναςτολισ κατατίκεται ςτο ωσ άνω ακυρωτικό δικαςτιριο μζςα ςε 
προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από  κοινοποίθςθ ι τθν πλιρθ γνϊςθ τθσ απόφαςθσ επί τθσ 
προδικαςτικισ προςφυγισ και ςυηθτείται το αργότερο εντόσ τριάντα (30) θμερϊν από τθν 
κατάκεςι τθσ. Θ άςκθςι τθσ κωλφει τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι 
διαταγι ο αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά. Για τθν άςκθςθ τθσ αιτιςεωσ 
αναςτολισ κατατίκεται παράβολο αποκλειςτικά διπλότυπο είςπραξθσ από τισ Δθμόςιεσ 
Οικονομικζσ Υπθρεςίεσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 372 παρ. 4 εδ. γϋ-
ηϋ του ν. 4412/2016. Με τθν κατάκεςθ τθσ αιτιςεωσ αναςτολισ θ προκεςμία άςκθςθσ τθσ 
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αίτθςθσ ακφρωςθσ διακόπτεται και αρχίηει από τθν επίδοςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Ο 
διάδικοσ που πζτυχε υπζρ αυτοφ τθν αναςτολι τθσ εκτζλεςθσ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ, 
οφείλει μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από τθν επίδοςθ τθσ απόφαςθσ αυτισ, να 
αςκιςει τθν αίτθςθ ακφρωςθσ, διαφορετικά αίρεται αυτοδικαίωσ θ ιςχφσ τθσ αναςτολισ.  
Γ. Διαφορζσ από τον ςυγκεκριμζνο διαγωνιςμό που ανακφπτουν: α) από πράξεισ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ οι οποίεσ κοινοποιοφνται ςτον κιγόμενο, ι των οποίων προκφπτει εκ 
μζρουσ του πλιρθσ γνϊςθ, μετά τθν 1.9.2021, β) από παραλείψεισ που ςυντελοφνται από 
μζρουσ τθσ μετά τθν 1.9.2021, εκδικάηονται με τισ νζεσ ειδικζσ δικονομικζσ διατάξεισ του 
άρκρου 372 ν. 4412/2016 όπωσ αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 138 ν. 4782/2021 , ςφμφωνα 
με τισ οποίεσ:  
Με το ίδιο δικόγραφο δφναται δικονομικά να αςκθκεί αίτθςθ αναςτολισ εκτζλεςθσ και 
ακφρωςθσ των αποφάςεων τθσ ΑΕΡΡ.  
Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ και θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ενϊπιον του αρμοδίου δικαςτθρίου 
κωλφουν, εκ του νόμου, τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ μζχρι τθν ζκδοςθ τθσ οριςτικισ 
δικαςτικισ απόφαςθσ, εκτόσ εάν με προςωρινι διαταγι το δικαςτιριο αυτό αποφανκεί 
διαφορετικά. Επίςθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ και θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ κωλφουν τθν 
πρόοδο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ για χρονικό διάςτθμα δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν 
άςκθςθ τθσ αίτθςθσ, εκτόσ εάν με προςωρινι διαταγι το δικαςτιριο αυτό αποφανκεί 
διαφορετικά.  
 

3.5.Ματαίωςθ Διαδικαςίασ 
 
Θ Ανακζτουςα Αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλο ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ 

διαδικαςία ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του Ν. 

4412/2016 όπωσ ιςχφει, μετά από γνϊμθ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. 

Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ 

ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, να ακυρϊςει μερικϊσ τθ 

διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν 

επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ. 

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

διαδικαςίασ ανάκεςθσ, εκτόσ εάν μπορεί να κεραπεφςει το ςφάλμα ι τθν παράλειψθ 

ςφμφωνα με τθν παρ. 3 του άρκρου 106 , β) αν οι οικονομικζσ και τεχνικζσ παράμετροι που 

ςχετίηονται με τθ διαδικαςία ανάκεςθσ άλλαξαν ουςιωδϊσ και θ εκτζλεςθ του ςυμβατικοφ 

αντικειμζνου δεν ενδιαφζρει πλζον τθν ανακζτουςα αρχι ι τον φορζα για τον οποίο 

προορίηεται το υπό ανάκεςθ αντικείμενο, γ) αν λόγω ανωτζρασ βίασ, δεν είναι δυνατι θ 

κανονικι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, δ) αν θ επιλεγείςα προςφορά κρικεί ωσ μθ ςυμφζρουςα 

από οικονομικι άποψθ, ε) ςτθν περίπτωςθ των παρ. 3 και 4 του άρκρου 97, περί χρόνου 

ιςχφοσ προςφορϊν, ςτ) για άλλουσ επιτακτικοφσ λόγουσ δθμοςίου ςυμφζροντοσ, όπωσ 

ιδίωσ, δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ. 

 

Επίςθσ, ζχει δικαίωμα ματαίωςθσ ςε περίπτωςθ Απζνταξθσ τθσ Ρράξθσ. 
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4. ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 
 

4.1.Εγγυιςεισ(Καλισ Εκτζλεςθσ) 
 
Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ και εγγφθςθ προκαταβολισ. 

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα 

με το άρκρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 4% 

επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ 

ςφμβαςθσ. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι, πρζπει να περιλαμβάνει κατ' 

ελάχιςτον τα αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.6. «Εγγυιςεισ» ςτοιχεία τθσ παροφςασ και 

επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. Το περιεχόμενό τθσ είναι 

ςφμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται ςτο ΡαράρτθμαVI τθσ Διακιρυξθσκαι τα 

οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν 

εφαρμογι όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι 

του αναδόχου, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τυχόν ιςόποςθσ προσ αυτόν προκαταβολισ. 

Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται 

αφξθςθ τθσ ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν 

τροποποίθςθ, ςυμπλθρωματικι εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 4% επί 

του ποςοφ τθσ αφξθςθσ 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςτθν περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ 

ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι ειδικότερα ορίηει. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τθσ μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και 

ποιοτικι παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ 

ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ 

παράδοςθ, θ επιςτροφι των ωσ άνω εγγυιςεων γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των 

παρατθριςεων και του εκπροκζςμου. 

 

 

4.2.Συμβατικό Ρλαίςιο – Εφαρμοςτζα Νομοκεςία 
Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του Ν. 4412/2016 όπωσ ζχει 

τροποποιθκεί και ιςχφει, οι όροι τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ 

Κϊδικασ 

 

4.3.Προι Εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 
 
Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του 

περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςτεί με 

το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ 

περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δίκαιο, οι οποίεσ απαρικμοφνται 

ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016.  

Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του 

ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και 
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τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και 

τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 

Ο ανάδοχοσ δεςμεφεται ότι:  
α) ςε όλα τα ςτάδια που προθγικθκαν τθσ ςφμβαςθσ δεν ενιργθςε ακζμιτα, παράνομα ι 
καταχρθςτικά και ότι κα εξακολουκιςει να μθν ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το 
ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ,  
β) ότι κα δθλϊςει αμελλθτί ςτθν ανακζτουςα αρχι, από τθ ςτιγμι που λάβει γνϊςθ, 
οποιαδιποτε κατάςταςθ (ακόμθ και ενδεχόμενθ) ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων (προςωπικϊν, 
οικογενειακϊν, οικονομικϊν, πολιτικϊν ι άλλων κοινϊν ςυμφερόντων, 
ςυμπεριλαμβανομζνων και αντικρουόμενων επαγγελματικϊν ςυμφερόντων) μεταξφ των 
νομίμων ι εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων του κακϊσ και υπαλλιλων ι ςυνεργατϊν τουσ 
οποίουσ απαςχολεί ςτθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ (π.χ. με ςφμβαςθ υπεργολαβίασ) και 
μελϊν του προςωπικοφ τθσ ανακζτουςασ αρχισ που εμπλζκονται κακ’ οιονδιποτε τρόπο 
ςτθ διαδικαςία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ι/και μποροφν να επθρεάςουν τθν ζκβαςθ και τισ 
αποφάςεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ περί τθν εκτζλεςι τθσ, οποτεδιποτε και εάν θ 
κατάςταςθ αυτι προκφψει κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ .  
Οι υποχρεϊςεισ και οι απαγορεφςεισ τθσ ριτρασ αυτισ ιςχφουν, αν ο ανάδοχοσ είναι 
ζνωςθ, για όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ, κακϊσ και για τουσ υπεργολάβουσ που χρθςιμοποιεί. 
Στο ςυμφωνθτικό περιλαμβάνεται ςχετικι δεςμευτικι διλωςθ τόςο του αναδόχου όςο και 
των υπεργολάβων του.  
 

ΥΡΟΧΕΩΣΕΛΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

1. Ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ και ζχει τθν πλιρθ ευκφνθ απζναντι ςτθν 

Ανακζτουςα αρχι να υλοποιιςει και να παραδϊςει το ζργο, ςφμφωνα με τα κακοριηόμενα 

ςτα άρκρα τθσ παροφςασ, εκτελϊντασ όλεσ τισ επιμζρουσ εργαςίεσ που αυτό περιλαμβάνει.  

2. Ο Ανάδοχοσ κατά τθ υλοποίθςθ του ζργου, κα πρζπει να τθρεί απαρζγκλιτα τουσ κανόνεσ 

δθμοςιότθτασ του Επικοινωνιακοφ Οδθγοφ ΕΣΡΑ 2014-2020 και τισ κατευκφνςεισ τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ. Επίςθσ, ο Ανάδοχοσ πρζπει να λαμβάνει υπϋόψιν του το λογότυπο του 

ΕΣΡΑ, του Ευρωπαϊκοφ Κοινωνικοφ Ταμείου, κακϊσ και τυχόν άλλα που κα του δοκοφν για 

διευκόλυνςι του από τθν Ανακζτουςα Αρχι.  

3. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να διακζςει οποιοδιποτε ειδικό εξοπλιςμό χρειαςτεί για τθν 

εκτζλεςθ των υποχρεϊςεϊν του.  

4. Κακϋ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ του Ζργου, ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να ςυνεργάηεται ςτενά 

με τθν Ανακζτουςα Αρχι και τθν ΕΡΡΕ, υποχρεοφται δε να λαμβάνει υπόψθ του 

οποιεςδιποτε παρατθριςεισ τουσ ςχετικά με τθν εκτζλεςθ του Ζργου.  

5. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρίςταται ςε υπθρεςιακζσ ςυνεδριάςεισ που αφοροφν ςτο 

Ζργο (τακτικζσ και ζκτακτεσ), παρουςιάηοντασ τα απαραίτθτα ςτοιχεία για τθν 

αποτελεςματικι λιψθ αποφάςεων, κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τθν Ανακζτουςα Αρχι. Αν δεν 

μπορεί να ζχει φυςικι παρουςία, κα πρζπει να φροντίηει για τθν εξ αποςτάςεωσ ςυμμετοχι 

του (τθλεδιάςκεψθ). 

6. Ο Ανάδοχοσ κα είναι πλιρωσ και αποκλειςτικά μόνοσ υπεφκυνοσ για τθν τιρθςθ τθσ 

ιςχφουςασ νομοκεςίασ ςε ςχζςθ με οποιαδιποτε εργαςία εκτελείται από μζλθ τθσ Ομάδασ 

Ζργου, που κα αςχολθκοφν ι κα παράςχουν οποιεςδιποτε υπθρεςίεσ ςε ςχζςθ με τθν 

παροφςα Σφμβαςθ. Σε περίπτωςθ οποιαςδιποτε παράβαςθσ ι ηθμίασ που προκλθκεί ςε 

τρίτουσ υποχρεοφται μόνοσ αυτόσ προσ αποκατάςταςι τθσ.  

7. Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να εγγυάται για τθ διάκεςθ του αναφερομζνου ςτθν Ρροςφορά 

του, επιςτθμονικοφ και λοιποφ προςωπικοφ, κακϊσ επίςθσ και ςυνεργατϊν, που κα 
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διακζτουν τθν απαιτοφμενθ εμπειρία, τεχνογνωςία και ικανότθτα, ϊςτε να ανταποκρικοφν 

πλιρωσ ςτισ απαιτιςεισ τθσ Σφμβαςθσ, υπόςχεται δε και βεβαιϊνει ότι κα επιδεικνφουν 

πνεφμα ςυνεργαςίασ κατά τισ επαφζσ τουσ με τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ και τα ςτελζχθ τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ ι των εκάςτοτε υποδεικνυομζνων από αυτιν προςϊπων. Σε αντίκετθ 

περίπτωςθ, θ Ανακζτουςα Αρχι δφναται να ηθτιςει τθν αντικατάςταςθ μζλουσ τθσ Ομάδασ 

Ζργου του Αναδόχου, οπότε ο Ανάδοχοσ οφείλει να προβεί ςε αντικατάςταςθ με άλλο 

πρόςωπο, ανάλογθσ εμπειρίασ και προςόντων. Αντικατάςταςθ μζλουσ τθσ Ομάδασ Ζργου 

του Αναδόχου, κατόπιν αιτιματόσ του, κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ του Ζργου, δφναται 

να γίνει μετά από ζγκριςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και μόνο με άλλο πρόςωπο αντιςτοίχων 

προςόντων ι εμπειρίασ. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιιςει τθν Ανακζτουςα Αρχι 

εγγράφωσ, τουλάχιςτον δεκαπζντε (15) θμερολογιακζσ θμζρεσ πριν από τθν 

αντικατάςταςθ.  

8. Σε περίπτωςθ που μζλθ τθσ Ομάδασ Ζργου του Αναδόχου αποχωριςουν από αυτιν ι 

λφςουν τθ ςυνεργαςία τουσ μαηί του, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να εξαςφαλίςει ότι κατά το 

χρονικό διάςτθμα, μζχρι τθν αποχϊρθςι τουσ, κα παρζχουν κανονικά τισ υπθρεςίεσ τουσ 

και αφετζρου να αντικαταςτιςει άμεςα τουσ αποχωριςαντεσ ςυνεργάτεσ με άλλουσ 

ανάλογθσ εμπειρίασ και προςόντων μετά από ζγκριςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.  

9. O Ανάδοχοσ είναι αποκλειςτικά και πλιρωσ υπεφκυνοσ για πράξεισ ι παραλείψεισ του 

προςωπικοφ/ εξωτερικϊν ςυνεργατϊν/υπεργολάβων που κα απαςχολιςει για τθν 

εκτζλεςθ του ζργου και οφείλει να ενεργεί με επιμζλεια και φροντίδα, ϊςτε να εμποδίηει 

πράξεισ ι παραλείψεισ, που κα μποροφςαν να ζχουν αποτζλεςμα αντίκετο με το ςυμφζρον 

τθσ Ανακζτουςασ αρχισ.  

10. Σε περίπτωςθ ανωτζρασ βίασ, θ απόδειξθ αυτισ βαρφνει εξ’ ολοκλιρου τον Ανάδοχο, ο 

οποίοσ υποχρεοφται μζςα ςε είκοςι (20) εργάςιμεσ μζρεσ από τότε που ςυνζβθςαν τα 

περιςτατικά που ςυνιςτοφν τθν ανωτζρα βία να τα αναφζρει εγγράφωσ και να προςκομίςει 

ςτθν Ανακζτουςα αρχι τα απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία.  

11. Εάν το ςυμβατικό τίμθμα εκχωρθκεί εν όλω ι εν μζρει ςε Τράπεηα, κατά τα ωσ άνω, ςε 

περίπτωςθ που, για λόγουσ που άπτονται ςτισ ςυμβατικζσ ςχζςεισ μεταξφ των 

ςυμβαλλομζνων μερϊν, δεν προκφψει εν όλω ι εν μζρει υπζρ τθσ Τράπεηασ το 

εκχωροφμενο τίμθμα (ενδεικτικά αναφζρονται ζκπτωςθ Αναδόχου, από μείωςθ 

ςυμβατικοφ τιμιματοσ, αναςτολι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, διακοπι ςφμβαςθσ, 

καταλογιςμόσ ρθτρϊν, ςυμβιβαςμόσ κ.λπ.) θ Ανακζτουςα Αρχι δεν ζχει καμία ευκφνθ 

ζναντι τθσ εκδοχζωσ Τράπεηασ.  

12. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται κακόλθ τθ διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ να ςυμμορφϊνεται με τισ 

υποχρεϊςεισ που επιβάλλονται από τον Ν.3310/05 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με τον 

Ν. 3414/05.ςιμερα.  

13. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ενθμερϊνει τθν Ανακζτουςα Αρχι για τισ υποχρεϊςεισ που 

ζχει ζναντι τθσ Αρχισ Ρροςταςίασ Δεδομζνων Ρροςωπικοφ Χαρακτιρα.  

14. Θ Ανακζτουςα Αρχι απαλλάςςεται από κάκε ευκφνθ και υποχρζωςθ από τυχόν 

ατφχθμα ι από κάκε άλλθ αιτία κατά τθν εκτζλεςθ του Ζργου. Θ Ανακζτουςα Αρχι δεν ζχει 

υποχρζωςθ καταβολισ αποηθμίωςθσ για υπερωριακι απαςχόλθςθ ι οποιαδιποτε άλλθ 

αμοιβι ςτο προςωπικό του Αναδόχου ι τρίτων.  

15. Σε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ είναι Ζνωςθ/ Κοινοπραξία, τα Μζλθ που αποτελοφν τθν 

Ζνωςθ/ Κοινοπραξία, κα είναι αλλθλεγγφωσ και εισ ολόκλθρον υπεφκυνα ζναντι τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ για τθν εκπλιρωςθ όλων των απορρεουςϊν από τθ Ρροκιρυξθ 
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υποχρεϊςεϊν τουσ. Τυχόν υφιςτάμενεσ μεταξφ τουσ ςυμφωνίεσ περί κατανομισ των 

ευκυνϊν τουσ ζχουν ιςχφ μόνον ςτισ εςωτερικζσ τουσ ςχζςεισ και ςε καμία περίπτωςθ δεν 

δφνανται να προβλθκοφν ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ωσ λόγοσ απαλλαγισ του ενόσ 

Μζλουσ από τισ ευκφνεσ και τισ υποχρεϊςεισ του άλλου ι των άλλων Μελϊν για τθν 

ολοκλιρωςθ του Ζργου.  

16. Σε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ είναι Ζνωςθ/Κοινοπραξία και κατά τθ διάρκεια τθσ 

εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ, οποιαδιποτε από τα Μζλθ τθσ Ζνωςθσ/Κοινοπραξίασ, εξαιτίασ 

ανικανότθτασ για οποιοδιποτε λόγο ι λόγω ανωτζρασ βίασ, δεν μπορεί να ανταποκρικεί 

ςτισ υποχρεϊςεισ του, τα υπόλοιπα Μζλθ ςυνεχίηουν να ζχουν τθν ευκφνθ ολοκλιρωςθσ 

τθσ Σφμβαςθσ με τουσ ίδιουσ όρουσ και τθν ίδια τιμι.  

17. Σε περίπτωςθ λφςθσ, πτϊχευςθσ, ι κζςθσ ςε κακεςτϊσ αναγκαςτικισ διαχείριςθσ ι 

εκκακάριςθσ ενόσ εκ των μελϊν τθσ ζνωςθσ που απαρτίηουν τον Ανάδοχο, θ Σφμβαςθ 

εξακολουκεί να υφίςταται και οι απορρζουςεσ από τθ Σφμβαςθ υποχρεϊςεισ βαρφνουν τα 

εναπομείναντα μζλθ του Αναδόχου, μόνο εφόςον αυτά είναι ςε κζςθ να τισ εκπλθρϊςουν. 

Θ κρίςθ για τθ δυνατότθτα εκπλιρωςθσ ι μθ των όρων τθσ Σφμβαςθσ εναπόκειται ςτθ 

διακριτικι ευχζρεια του αρμοδίου οργάνου τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Σε αντίκετθ 

περίπτωςθ, θ Ανακζτουςα Αρχι δφναται να κθρφξει τον ανάδοχο ζκπτωτο.  

18. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί τισ υποχρεϊςεισ που απορρζουν από τισ διατάξεισ 

τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ που ζχουν 

κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ 

διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, ςφμφωνα με τα οριηόμενα 

ςτο άρκρο 18 του ν.4412/2016 

 

Στθν περίπτωςθ άρνθςθσ τθσ κατά τα ανωτζρω ςχετικισ ςυνδρομισ του Αναδόχου κακϊσ 

και ςε κάκε περίπτωςθ κατά τθν οποία διαπιςτωκεί ςτο πλαίςιο των ελζγχων αυτϊν 

οιαδιποτε ανακρίβεια ι πλθμμζλεια αναφορικά με τα υλοποιοφμενα προγράμματα 

κατάρτιςθσ/πιςτοποίθςθσ, τουσ καταρτιηόμενουσ/ςυμμετζχοντεσ ςε αυτά ι ςτο πλαίςιο 

αυτϊν χορθγείται ςε αυτόν ζγγραφθ εντολι ςυμμόρφωςθσ κζτονται και τθ ςχετικι 

προκεςμία προσ τοφτο. Σε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ προσ αυτιν τθν ζγγραφθ εντολι 

ενεργοποιείται αιτιολογθμζνα θ διαδικαςία του άρκρου 5.2 τθσ παροφςασ. 

 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται κακ’ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ και υλοποίθςθσ 

των προγραμμάτων κατάρτιςθσ/ πιςτοποίθςθσ που υλοποιεί να δζχεται και να διευκολφνει 

απροφαςίςτωσ τουσ ελζγχουσ και επαλθκεφςεισ που διενεργοφνται τακτικϊσ ι /και 

εκτάκτωσ από τθν Διαχειριςτικι Αρχι του ΕΡ “Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ, 

Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ” ι/και από οποιοδιποτε άλλο εκνικό ι ενωςιακό 

ελεγκτικό όργανο κακϊσ και υποχρεοφται να παρζχει ςε αυτά τα ελεγκτικά όργανα το 

ςφνολο των εγγράφων και πλθροφοριϊν που ςχετίηονται με τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και 

τθν υλοποίθςθ των αντιςτοίχων προγραμμάτων κατάρτιςθσ/ πιςτοποίθςθσ. Σε περίπτωςθ 

μθ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου κινοφνται τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο κεςμικό και 

κανονιςτικό πλαίςιο τθσ Ρρογραμματικισ Ρεριόδου 2014-2020. 

 

4.4.Υπεργολαβία 
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4.4.1. Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ 

λόγω ανάκεςθσ τθσ εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ 

τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ 

δεν αίρει τθν ευκφνθ του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτθν 

ανακζτουςα αρχι το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των 

υπεργολάβων του, οι οποίοι ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον είναι γνωςτά τθ 

ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι.  Επιπλζον, υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν ανακζτουςα 

αρχι κάκε αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν, κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ 

απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ 

χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ, προςκομίηοντασ τα ςχετικά 

ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ. Σε περίπτωςθ διακοπισ τθσ ςυνεργαςίασ του 

Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ 

γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, οφείλει δε να διαςφαλίςει τθν 

ομαλι εκτζλεςθ του τμιματοσ/ των τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από νζο 

υπεργολάβο τον οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν ανακζτουςα αρχι κατά τθν ωσ άνω 

διαδικαςία.  

4.4.3. Θ ανακζτουςα αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ 

υπεργολάβουσ, όπωσ αυτοί περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά 

μζςα τθσ παραγράφου 2.2.9.2 τθσ παροφςασ, εφόςον το (α) τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ, το(α) 

οποίο(α) ο ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, 

υπερβαίνουν ςωρευτικά  το ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ 

ςφμβαςθσ. Επιπλζον, προκειμζνου να μθν ακετοφνται οι υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 του 

άρκρου 18 του ν. 4412/2016, δφναται να επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω λόγουσ και για τμιμα ι 

τμιματα τθσ ςφμβαςθσ που υπολείπονται του ωσ άνω ποςοςτοφ.  

Πταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ απαιτεί ι 

δφναται να απαιτιςει τθν αντικατάςταςι του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτισ παρ. 5 

και 6 του άρκρου 131 του ν. 4412/2016. 

 

4.5 Τροποποίθςθ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ 

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα 
διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του 
άρκρου 132 του Ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότθςθσ του αρμοδίου οργάνου. 
 
Για τθν τροποποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται προθγουμζνωσ θ ζγκριςθ τθσ οικείασ 
Διαχειριςτικισ Αρχισ του προγράμματοσ. 
 
Για τθν τροποποίθςθ ςυνάπτεται νζα ζγγραφθ ςυμφωνία των ςυμβαλλόμενων μερϊν, θ 
οποία κα αποτελεί Ραράρτθμα τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ. 
 
Δθλϊνεται ρθτϊσ ότι καμία αφξθςθ οικονομικοφ αντικειμζνου για οποιονδιποτε λόγο δεν 
δφναται να ςυμφωνθκεί ςε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 
Μετά τθ λφςθ τθσ ςφμβαςθσ λόγω τθσ ζκπτωςθσ του αναδόχου, ςφμφωνα με το άρκρο 203 
του ν. 4412/2016 όπωσ και ςε περίπτωςθ καταγγελίασ για όλουσ λόγουσ τθσ παραγράφου 
4.6, πλθν αυτοφ τθσ περ. (α), θ ανακζτουςα αρχι δφναται να προςκαλζςει τον/τουσ 
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επόμενο/ουσ, κατά ςειρά κατάταξθσ οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει-ουν ςτθν παροφςα 
διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ςφμβαςθσ και να του/τουσ προτείνει να 
αναλάβει/ουν το ανεκτζλεςτο αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, με τουσ ίδιουσ όρουσ και 
προχποκζςεισ και ςε τίμθμα που δεν κα υπερβαίνει τθν προςφορά που είχε υποβάλει ο 
ζκπτωτοσ (ριτρα υποκατάςταςθσ). Θ ςφμβαςθ ςυνάπτεται, εφόςον εντόσ τθσ τεκείςασ 
προκεςμίασ περιζλκει ςτθν ανακζτουςα αρχι ζγγραφθ και ανεπιφφλακτθ αποδοχι τθσ. Θ 
άπρακτθ πάροδοσ τθσ προκεςμίασ κεωρείται ωσ απόρριψθ τθσ πρόταςθσ. Αν αυτόσ δεν 
δεχκεί τθν πρόταςθ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον επόμενο 
υποψιφιο κατά ςειρά κατάταξθσ, ακολουκϊντασ κατά τα λοιπά τθν ίδια διαδικαςία  
 
 

4.6 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

4.6.1 Θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, 
να καταγγείλει τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον: 

α)  θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του 
άρκρου 132 του Ν. 4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ. 

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

 
4.6.2 Ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ 
καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να 
ζχει αποκλειςτεί από τθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ. 
 
4.6.3 Εάν ο ανάδοχοσ πτωχεφςει ι υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ 
εκκακάριςθσ ι τεκεί υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι 
υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του 
δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ, προκφπτουςα από 
παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου, θ ανακζτουςα αρχι 
δφναται, ομοίωσ, να καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν αξιϊςεισ 
αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΚ. 
 
Σε περίπτωςθ καταγγελίασ τθσ Σφμβαςθσ, θ Ανακζτουςα Αρχι αναςτζλλει τθν καταβολι 

οποιουδιποτε ποςοφ πλθρωτζου ςφμφωνα με τθν Σφμβαςθ προσ τον Ανάδοχο μζχρισ 

εκκακαρίςεωσ των μεταξφ τουσ υποχρεϊςεων και οι Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ καταπίπτουν. 

 

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 
 

5.1.Τρόποσ πλθρωμισ 
 

Θ πλθρωμι του Αναδόχου τελεί υπό τθν επιφφλαξθ τθσ άντλθςθσ τθσ αντίςτοιχθσ 

χρθματοδότθςθσ από τθν Διαχειριςτικι Αρχι του Ρρογράμματοσ και κα πραγματοποιθκεί 

με τον ακόλουκο τρόπο. 

 

α) Ροςοςτό είκοςι τοισ εκατό (20%) του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα καταβάλλεται αφοφ ο 

ανάδοχοσ ζχει: 





ΔΛΑΚΘΥΞΘ ΑΝΟΛΚΤΟΥ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟΥ ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟΥ ΓΛΑ ΤΟ ΕΓΟ: 
«Ενζργειεσ Συμβουλευτικισ, Κατάρτιςθσ και Ριςτοποίθςθσ Δεξιοτιτων» ςτο πλαίςιο του Υποζργo 3  τθσ Ρράξθσ με MIS 

5074756 

 
 

Σελίδα 68 

 
 

 Υλοποιιςει ποςοςτό 20% του ςυνολικοφ αρικμοφ των εγκεκριμζνων ςυνεδριϊν 

Συμβουλευτικισ.  

 υλοποιιςει τθν απαιτοφμενθ προετοιμαςία για τθν ζναρξθ τθσ κατάρτιςθσ που κα 

αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 20% του ςυνόλου των ωφελοφμενων.  

 

Σθμειϊνεται ότι οι παραπάνω όροι κα πρζπει να πλθροφνται ςωρευτικά και ότι θ 

πιςτοποίθςι τουσ κα γίνεται από τθν Ανακζτουςα Αρχι κατόπιν τθσ ολοκλιρωςθσ του 

ςχετικοφ ελζγχου, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Ραράρτθμα Λ. 

Θ πρϊτθ δόςθ δεν μπορεί να υπερβαίνει το φψοσ τθσ ετιςιασ δζςμευςθσ των υποζργων. 

 

β) Ροςοςτό τριάντα τοισ εκατό (30%) του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα καταβάλλεται αφοφ ο 

Ανάδοχοσ ζχει : 

 υλοποιιςει ποςοςτό 50% (ςωρευτικά)του ςυνολικοφ αρικμοφ των εγκεκριμζνων 

ςυνεδριϊν Συμβουλευτικισ. 

 υλοποιιςει τθν απαιτοφμενθ προετοιμαςία για τθν ζναρξθ τθσ κατάρτιςθσ που κα 

αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 50% (ςωρευτικά) του ςυνόλου των ωφελοφμενων. 

 υλοποιιςειποςοςτό30% του ςυνολικοφ αρικμοφ των εγκεκριμζνων ανκρωποωρϊν 

κατάρτιςθσ (Κεωρία και Ρρακτικι). 

 υλοποιιςει τθ ςυμμετοχι του 30% του αρικμοφ των ωφελουμζνων ςτθ διαδικαςία 

πιςτοποίθςθσ (διευκρινίηεται ότι δεν μετροφνται δφο φορζσ ωφελοφμενοι που τυχόν κα 

επανεξεταςτοφν). 

Σθμειϊνεται ότι οι παραπάνω όροι κα πρζπει να πλθροφνται ςωρευτικά και ότι θ 

πιςτοποίθςι τουσ κα γίνεται από τθν Ανακζτουςα Αρχι κατόπιν τθσ ολοκλιρωςθσ του 

ςχετικοφ ελζγχου, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Ραράρτθμα Λ. 

 

γ) Ροςοςτό τριάντα τοισ εκατό (30%) του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα καταβάλλεται αφοφ ο 

Ανάδοχοσ ζχει : 

 υλοποιιςειποςοςτό80% (ςωρευτικά)του ςυνολικοφ αρικμοφ των εγκεκριμζνων 

ςυνεδριϊν Συμβουλευτικισ. 

 υλοποιιςει τθν απαιτοφμενθ προετοιμαςία για τθν ζναρξθ τθσ κατάρτιςθσ που κα 

αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 80% (ςωρευτικά) του ςυνόλου των ωφελοφμενων. 

 υλοποιιςειποςοςτό60% του ςυνολικοφ αρικμοφ των εγκεκριμζνων ανκρωποωρϊν 

κατάρτιςθσ (Κεωρία και Ρρακτικι). 

 υλοποιιςει τθ ςυμμετοχι του 60% του αρικμοφ των ωφελουμζνων ςτθ διαδικαςία 

πιςτοποίθςθσ (διευκρινίηεται ότι δεν μετροφνται δφο φορζσ ωφελοφμενοι που τυχόν κα 

επανεξεταςτοφν). 

Σθμειϊνεται ότι οι παραπάνω όροι κα πρζπει να πλθροφνται ςωρευτικά και ότι θ 

πιςτοποίθςι τουσ κα γίνεται από τθν Ανακζτουςα Αρχι κατόπιν τθσ ολοκλιρωςθσ του 

ςχετικοφ ελζγχου, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Ραράρτθμα Λ. 
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δ) Το υπόλοιπο είκοςι τοισ εκατό (20%) του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα καταβάλλεται μετά 

τθν οριςτικι παραλαβι του αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ από τθν Ανακζτουςα Αρχι που κα 

λάβει χϊρα μετά τον ζλεγχο τθσ ορκισ υλοποίθςισ του, δθλαδι μετά τθν πλιρθ και 

οριςτικι: 

 Υλοποίθςθ ποςοςτοφ 100% (ςωρευτικά) του ςυνολικοφ αρικμοφ (πλικουσ) των 

εγκεκριμζνων ςυνεδριϊν Συμβουλευτικισ. 

 Υλοποίθςθ τθσ απαιτοφμενθσ προετοιμαςίασ για τθν ζναρξθ τθσ κατάρτιςθσ που κα 

αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 100% (ςωρευτικά) του ςυνόλου των ωφελοφμενων. 

 Υλοποίθςθ ποςοςτοφ 100% (ςωρευτικά) του ςυνολικοφ αρικμοφ των εγκεκριμζνων 

ανκρωποωρϊν κατάρτιςθσ (Κεωρία και Ρρακτικι). 

 Υλοποίθςθ ςυμμετοχισ του 100% (ςωρευτικά) του αρικμοφ των ωφελουμζνων ςτθ 

διαδικαςία πιςτοποίθςθσ (διευκρινίηεται ότι δεν μετροφνται δφο φορζσ 

ωφελοφμενοι που τυχόν κα επανεξεταςτοφν) 

 

Θ υλοποίθςθ από τον ανάδοχο των ανωτζρω ενεργειϊν ςε κάκε πλθρωμι κα 

αποδεικνφεται από τθν κατάκεςθ των ςχετικϊν με τισ περιγραφόμενεσ ενζργειεσ 

δικαιολογθτικϊν (αποδεικτικϊν) που περιλαμβάνονται ςτο παράρτθμα Λ τθσ παροφςασ 

Διακιρυξθσ.  

Το εκπαιδευτικό επίδομα καταβάλλεται από τθν ανακζτουςα αρχι, ςφμφωνα με τουσ 

όρουσ τθσ απόφαςθσ ζνταξθσ και τθσ απόφαςθσ υλοποίθςθσ με ιδία μζςα. 

 

Θ καταβολι των δόςεων προσ τον ανάδοχο προχποκζτει τθν προθγοφμενθ κατάκεςθ του 

ανάλογου ποςοφ από το ΡΔΕ προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι. 

 

Τρόποσ υπολογιςμοφ τελικοφ ςυμβατικοφ κόςτουσ 

α.  Σε περίπτωςθ που κατά τθν ζναρξθ υλοποίθςθσ ενόσ Τμιματοσ κατάρτιςθσ ο αρικμόσ 

των ωφελοφμενων είναι μικρότεροσ του αντίςτοιχου αρχικά δθλωκζντοσ και πάντωσ 

μεγαλφτεροσ του κατϊτατου επιτρεπτοφ ορίου, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ενθμερϊςει 

εγγράφωσ είτε με τθ διλωςθ ζναρξθσ είτε με νεότερο ζγγραφό του τθν Ανακζτουςα Αρχι. 

Στθν περίπτωςθ αυτι το κόςτοσ του Τμιματοσ υπολογίηεται ωσ ΑΣΕ χ Ω χ ΚΑΚ όπου ΑΣΕ : 

Αρικμόσ ςυμμετεχόντων κατά τθν ζναρξθ, Ω : Ϊρεσ προγράμματοσ και ΚΑΚ : κόςτοσ 

ανκρωποϊρασ κατάρτιςθσ. 

Επιπλζον, ςτον Ανάδοχο κα καταβλθκεί ποςό για τθ διαδικαςία πιςτοποίθςθσ που 

υπολογίηεται ωσ εξισ: ΑΣΡ χ ΚΡ, όπου ΑΣΡ: Αρικμόσ Συμμετεχόντων ςτθν Ριςτοποίθςθ και 

ΚΡ: Κόςτοσ Ριςτοποίθςθσ/ ςυμμετζχοντα. 

 

β.  Σε περίπτωςθ που κατά τθν υλοποίθςθ τθσ κατάρτιςθσ ζνασ ωφελοφμενοσ αποχωριςει 

ι υπερβεί το ανϊτατο όριο απουςιϊν ι/και για οποιοδιποτε λόγο δεν ολοκλθρϊςει το 

πρόγραμμα κατάρτιςθσ ι δεν ςυμμετάςχει ςτθν διαδικαςία πιςτοποίθςθσ γνϊςεων τότε το 

κόςτοσ του Τμιματοσ υπολογίηεται ωσ εξισ: (ΑΣΕ χ Ω χ ΚΑΚ) + (ΑΣΡ χ ΚΡ), όπου ΑΣΕ: 

Αρικμόσ ςυμμετεχόντων κατά τθν ζναρξθ, Ω: Ϊρεσ προγράμματοσ, ΚΑΚ: κόςτοσ 
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ανκρωποϊρασ κατάρτιςθσ, ΑΣΡ: Αρικμόσ Συμμετεχόντων ςτθν Ριςτοποίθςθ και ΚΡ: Κόςτοσ 

Ριςτοποίθςθσ / ςυμμετζχοντα. 

 

γ.  Σε περίπτωςθ που κατά τθν υλοποίθςθ τθσ κατάρτιςθσ ζνασ ωφελοφμενοσ 

πραγματοποιιςει απουςίεσ εντόσ του επιτρεπτοφ ορίου απουςιϊν και ςυμμετάςχει ςτθν 

διαδικαςία πιςτοποίθςθσ γνϊςεων, τότε το κόςτοσ του Τμιματοσ υπολογίηεται ωσ εξισ: 

(ΑΣΕ χ Ω χ ΚΑΚ) + (ΑΣΡ χ ΚΡ) , όπου ΑΣΕ: Αρικμόσ ςυμμετεχόντων κατά τθν ζναρξθ, Ω: Ϊρεσ 

προγράμματοσ, ΚΑΚ: κόςτοσ ανκρωποϊρασ κατάρτιςθσ, ΑΣΡ: Αρικμόσ Συμμετεχόντων ςτθν 

Ριςτοποίθςθ και ΚΡ: Κόςτοσ Ριςτοποίθςθσ/ ςυμμετζχοντα. 

 

δ. Σε περίπτωςθ που κάποιοσ ωφελοφμενοσ δεν ςυμμετάςχει ςτισ προβλεπόμενεσ 

ςυνεδρίεσ Συμβουλευτικισ χωρίσ υπαιτιότθτα του Αναδόχου, τότε το τίμθμα μειϊνεται 

κατά το ποςό που αντιςτοιχεί ςτθ δαπάνθ των μθ υλοποιθκειςϊν ςυνεδριϊν. 
 

Σε περίπτωςθ που το τελικό ςυμβατικό ποςό είναι μικρότερο τθσ αρχικισ ςυμβατικισ αξίασ, 

λόγω τθσ μείωςθσ του φυςικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, τότε μετά τθν οριςτικι 

παραλαβι του φυςικοφ αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ δεν κα καταβλθκεί ςτον Ανάδοχο το 

ςυμβατικό τίμθμα του αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ που αναλογεί ςτθ μείωςθ. Στθν 

περίπτωςθ που τυχόν ζχει καταβλθκεί ςτον Ανάδοχο ποςό μεγαλφτερο του τελικοφ 

ςυμβατικοφ ποςοφ, τότε ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να επιςτρζψει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι τθ 

διαφορά αυτι. 

Στο ςυμβατικό τίμθμα του αναδόχου περιλαμβάνονται όλα τα ζξοδα και οι δαπάνεσ που 

άμεςα ι ζμμεςα πθγάηουν από ι ςχετίηονται με τθν παροφςα ςφμβαςθ ςφμφωνα και με 

τθν αξία τθσ ςχετικισ προςφοράσ του και αντιςτοιχοφν ςτθν προςικουςα, πλιρθ, ζγκαιρθ 

εκτζλεςθ κακϊσ και ςτθν πιςτι και ζγκαιρθ εκπλιρωςθ του ςυνόλου των κυρίων και 

παρεπομζνων υποχρεϊςεων, ευκυνϊν και εγγυιςεϊν του, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ, 

προδιαγραφζσ και όρουσ τθσ Σφμβαςθσ. 

Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νόμιμων 

παραςτατικϊν και δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 

παρ. 5 του ν. 4412/2016, κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί 

από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι. 

Σε κάκε περίπτωςθ τα πρακτικά των τμθματικϊν παραλαβϊν τθσ ΕΡΡ από τα οποίεσ 

απορρζει πλθρωμι του Αναδόχου, κα πρζπει να ζχουν εγκρικεί από το αρμόδιο όργανο τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ. 

Τον Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα 

με τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., τθν παροχι τθσ υπθρεςίασ 

ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Λδίωσ 

βαρφνεταιμε τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ: 

α) Κράτθςθ 0,07% υπζρ ΕΑΑΔΘΣΥ δυνάμει τθσ παρ.7 του άρ.375 του ν. 4412/2016, όπωσ 

ιςχφει, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 

αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε 

κάκε πλθρωμι από τθν Ανακζτουςα Αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Ενιαίασ 

Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων. 
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β) Κράτθςθ 0,02% υπζρ Δθμοςίου δυνάμει τθσ παρ.6 του άρ.36 του ν. 4412/2016, όπωσ 

ιςχφει, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ 

ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν Ανακζτουςα Αρχι ςτο 

όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων και Ρρομθκειϊν. 

γ) Κράτθςθ 0,06% υπζρ ΑΕΡΡ δυνάμει τθσ παρ.3 του άρ.350 του ν. 4412/2016, όπωσ ιςχφει, 

θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ, 

κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε 

πλθρωμι από τθν Ανακζτουςα Αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Αρχισ Εξζταςθσ 

Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν. 

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3 

% και ςτθν επ’ αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%. 

Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ 

φόρου ειςοδιματοσ αξίασ 8% επί του κακαροφ ποςοφ (άρκρο 64, παρ.2 του Ν. 4172/2013). 

 

5.2.Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα ζκπτωτου- Κυρϊςεισ 
 

5.2.1. Ο ανάδοχοσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ ςυνδρομισ λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται 
υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, 
εάν δεν εκπλθρϊςει τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι δεν ςυμμορφωκεί με τισ γραπτζσ 
εντολζσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, που είναι ςφμφωνεσ με τθν ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ 
διατάξεισ και εάν υπερβεί υπαίτια τθ ςυνολικι προκεςμία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 
λαμβανομζνων υπόψθ των παρατάςεων. 

Στθν περίπτωςθ αυτι του κοινοποιείται ειδικι όχλθςθ, θ οποία περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ 
περιγραφι των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οφείλει να προβεί αυτόσ, κζτοντασ προκεςμία για τθ 
ςυμμόρφωςι του, θ οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερθ των δεκαπζντε (15) θμερϊν. Αν θ 
προκεςμία που τεκεί με τθν ειδικι όχλθςθ παρζλκει χωρίσ να ςυμμορφωκεί, κθρφςςεται 
αιτιολογθμζνα ζκπτωτοσ μζςα ςε τριάντα (30) θμζρεσ από τθν άπρακτθ πάροδο τθσ ωσ άνω 
προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ. 

Στον ανάδοχο που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλονται, μετά από κλιςθ 
του για παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά, οι παρακάτω κυρϊςεισ: 

- ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ,  

- είςπραξθ εντόκωσ τθσ προκαταβολισ που χορθγικθκε ςτον ζκπτωτο από τθ ςφμβαςθ 
ανάδοχο είτε από ποςόν που δικαιοφται να λάβει είτε με κατάκεςθ του ποςοφ από τον ίδιο 
είτε με κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ προκαταβολισ. Ο υπολογιςμόσ των τόκων γίνεται από τθν 
θμερομθνία λιψθσ τθσ προκαταβολισ από τον ανάδοχο μζχρι τθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ 
απόφαςθσ κιρυξισ του ωσ εκπτϊτου, με το ιςχφον κάκε φορά ανϊτατο όριο επιτοκίου για 
τόκο από δικαιοπραξία, από τθν θμερομθνία δε αυτι και μζχρι τθσ επιςτροφισ τθσ,με το 
ιςχφον κάκε φορά επιτόκιο για τόκο υπερθμερίασ. 

5.2.2. Αν οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ 
διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που τυχόν χορθγικθκε, 
επιβάλλονται εισ βάροσ του ποινικζσ ριτρεσ, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ. Ροινικζσ ριτρεσ δφναται να επιβάλλονται και για πλθμμελι εκτζλεςθ των όρων τθσ 
ςφμβαςθσ. 

Οι ποινικζσ ριτρεσ υπολογίηονται ωσ εξισ: 
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α) για κακυςτζρθςθ που περιορίηεται ςε χρονικό διάςτθμα που δεν υπερβαίνει το 50% τθσ 
προβλεπόμενθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ ι ςε περίπτωςθ 
τμθματικϊν/ενδιαμζςων προκεςμιϊν τθσ αντίςτοιχθσ προκεςμίασ επιβάλλεται ποινικι 
ριτρα 2,5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ Φ.Ρ.Α. των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν 
εκπρόκεςμα, 

β) για κακυςτζρθςθ που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινικι ριτρα 5% χωρίσ Φ.Ρ.Α. επί 
τθσ ςυμβατικισ αξίασ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα, 

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

Το ποςό των ποινικϊν ρθτρϊν αφαιρείται/ςυμψθφίηεται από/με τθν αμοιβι του αναδόχου. 

Θ επιβολι ποινικϊν ρθτρϊν δεν ςτερεί από τθν ανακζτουςα αρχι το δικαίωμα να κθρφξει 
τον ανάδοχο ζκπτωτο. 
 

5.3.Διοικθτικζσ προςφυγζσ κατά τθ διαδικαςία εκτζλεςθσ 
Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει 

των όρων των παραγράφων 5.2.1 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ) και 6.1 

(Ραρακολοφκθςθ και Ραραλαβι τθσ ςφμβαςθσ), κακϊσ και κατϋ εφαρμογι των ςυμβατικϊν 

όρων να αςκιςει προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ 

αρχισ, μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία που 

ζλαβε γνϊςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Θ εμπρόκεςμθ άςκθςθ τθσ προςφυγισ αναςτζλλει τισ 

επιβαλλόμενεσ κυρϊςεισ. Επί τθσ προςφυγισ, αποφαςίηει το ΔΣ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, 

φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου, εντόσ προκεςμίασ τριάντα 

(30) θμερϊν από τθν άςκθςι τθσ, άλλωσ κεωρείται ωσ ςιωπθρϊσ απορριφκείςα. Κατά τθσ 

απόφαςθσ αυτισ δεν χωρεί θ άςκθςθ άλλθσ οποιαςδιποτε φφςθσ διοικθτικισ προςφυγισ. 

Αν κατά τθσ απόφαςθσ που επιβάλλει κυρϊςεισ δεν αςκθκεί εμπρόκεςμα θ προςφυγι ι αν 

απορριφκεί αυτι από το αποφαινόμενο αρμοδίωσ όργανο, θ απόφαςθ κακίςταται 

οριςτικι. Αν αςκθκεί εμπρόκεςμα προςφυγι, αναςτζλλονται οι ςυνζπειεσ τθσ απόφαςθσ 

μζχρι αυτι να οριςτικοποιθκεί. 

5.4.Δικαςτικι επίλυςθ διαφορϊν 
 
Κάκε διαφορά μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν που προκφπτει από τισ ςυμβάςεισ που 

ςυνάπτονται ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, επιλφεται με τθν άςκθςθ προςφυγισ ι 

αγωγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο τθσ Ρεριφζρειασ, ςτθν οποία εκτελείται εκάςτθ ςφμβαςθ, 

κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτισ παρ. 1 ζωσ και 6 του άρκρου 205Α του ν. 4412/2016. 

Ρριν από τθν άςκθςθ τθσ προςφυγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο προθγείται υποχρεωτικά θ 

τιρθςθ τθσ προβλεπόμενθσ ςτο άρκρο 205 ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ, διαφορετικά θ 

προςφυγι απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 
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6.ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ 

6.1.Ραρακολοφκθςθ και Ραραλαβι τθσ ςφμβαςθσ 
 
6.1.1. Θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ και θ διοίκθςθ αυτισ κα διενεργθκεί 

από Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ τθσ Σφμβαςθσ θ οποία ςυγκροτείται από 

τθν ανακζτουςα αρχι και θ οποία και κα ειςθγείται ςτο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για 

όλα τα ηθτιματα που αφοροφν ςτθν προςικουςα εκτζλεςθ όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ 

και ςτθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του αναδόχου, ςτθ λιψθ των επιβεβλθμζνων 

μζτρων λόγω μθ τιρθςθσ των ωσ άνω όρων και ιδίωσ για ηθτιματα που αφοροφν ςε 

τροποποίθςθ του αντικειμζνου και παράταςθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, υπό τουσ όρουσ 

του άρκρου 132 του ν. 4412/2016.  

6.1.2. Θ αρμόδια υπθρεςία μπορεί, με απόφαςι τθσ να ορίηει για τθν παρακολοφκθςθ τθσ 

ςφμβαςθσ ωσ επόπτθ με κακικοντα ειςθγθτι υπάλλθλο τθσ υπθρεςίασ. Με τθν ίδια 

απόφαςθ δφνανται να ορίηονται και άλλοι υπάλλθλοι τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ ι των 

εξυπθρετοφμενων από τθν ςφμβαςθ φορζων, ςτουσ οποίουσ ανατίκενται επιμζρουσ 

κακικοντα για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ. Σε αυτι τθν περίπτωςθ ο επόπτθσ 

λειτουργεί ωσ ςυντονιςτισ. 

Τα κακικοντα του επόπτθ είναι, ενδεικτικά, θ πιςτοποίθςθ τθσ εκτζλεςθσ του αντικειμζνου 

τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και ο ζλεγχοσ τθσ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου με τουσ όρουσ τθσ 

ςφμβαςθσ. Με ειςιγθςθ του επόπτθ θ υπθρεςία που διοικεί τθ ςφμβαςθ μπορεί να 

απευκφνει ζγγραφα με οδθγίεσ και εντολζσ προσ τον ανάδοχο που αφοροφν ςτθν εκτζλεςθ 

τθσ ςφμβαςθσ. 

6.1.3. Για τθν προςικουςα και ζγκαιρθ παραλαβι των υπθρεςιϊν τθρείται από τον 

ανάδοχο θμερολόγιο ςτο οποίο καταγράφονται θ τμθματικι εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ 

ςφμβαςθσ, θ κακθμερινι απαςχόλθςθ του προςωπικοφ ςε αρικμό και ειδικότθτα, ζκτακτα 

ςυμβάντα και άλλα ςτοιχεία που ςχετίηονται με τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Το θμερολόγιο 

ςυνυπογράφεται από τον επόπτθ τθσ ςφμβαςθσ, που μπορεί να ςθμειϊςει επί αυτοφ 

παρατθριςεισ για τθν τιρθςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ και φυλάςςεται ςτον χϊρο 

εκτζλεςθσ τθσ υπθρεςίασ ι όταν αυτό δεν είναι εφικτό προςκομίηεται από τον ανάδοχο ςτθ 

ζδρα τθσ υπθρεςίασ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί. Οι καταγραφζσ του αποτελοφν ςτοιχείο για τθν 

παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ από τθν επιτροπι παραλαβισ. 

 

6.2 Διάρκεια ςφμβαςθσ 

6.2.1. Θ  διάρκεια τθσ  ςφμβαςθσ  ορίηεται ςε οκτϊ (8) μινεσ  και αρχίηει αμζςωσ μετά τθν 

ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ τθσ επιλογισ των ωφελοφμενων και τθσ παράδοςθσ του 

πίνακα επιλεγζντων ςτον Ανάδοχο. 

6.2.2. Θ ςφμβαςθ μπορεί να παρατακεί, εφόςον ςυντρζχει ςοβαρόσ λόγοσ, που ςυνιςτά 
αντικειμενικι αδυναμία εμπρόκεςμθσ εκτζλεςθσ ι ανωτζρα βία με αιτιολογθμζνθ 
απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, χωρίσ αφξθςθ του τιμιματοσ. Οποιαδιποτε παράταςθ 
τελεί υπό τθν ζγκριςθ του ΕΦΔ Συ.Δ.Ν.Α. Σε κάκε περίπτωςθ, θ υλοποίθςθ τθσ Σφμβαςθσ, 
μετά τθν όποια παράταςθ ι μετάκεςθ τυχόν χορθγθκεί, κα πρζπει να ζχει ολοκλθρωκεί 
εντόσ των απϊτατων ορίων που εκάςτοτε ιςχφουν για τθν υλοποίθςθ ζργων που 
ςυγχρθματοδοτοφνται από το ΕΣΡΑ 2014-2020. 
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6.2.3. Θ ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογθμζνθ 
απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ μζχρι το 50% αυτισ φςτερα από ςχετικό αίτθμα του 
αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τθ λιξθ τθσ διάρκειάσ τθσ, ςε αντικειμενικά 
δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ που δεν οφείλονται ςε υπαιτιότθτα του αναδόχου. Αν λιξει θ 
ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, αν 
λιξει θ παρατακείςα, κατά τα ανωτζρω, διάρκεια, χωρίσ να υποβλθκοφν ςτθν Ανακζτουςα 
Αρχι τα παραδοτζα τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ. Αν οι υπθρεςίεσ 
παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, 
και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε επιβάλλονται εισ βάροσ του 
ποινικζσ ριτρεσ, ςφμφωνα με το άρκρο 218 του Ν. 4412/2016 (όπωσ αυτό τροποποιικθκε 
με το άρκρο 43 παρ. 25 του ν.4605/2019) και το άρκρο 5.2.2 τθσ παροφςασ. 

6.3 Ραραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ 
6.3.1 Θ παραλαβι των παρεχόμενων παραδοτζων γίνεται από Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ 
και Ραραλαβισ τθσ Σφμβαςθσ θ οποία ςυγκροτείται από τθν ανακζτουςα αρχι, ςφμφωνα 
με τθν παράγραφο 3 και 11 περ. δ’ του άρκρου 221. Θ παραλαβι των παρεχόμενων 
παραδοτζων κα γίνεται ανά φάςθ ολοκλιρωςθσ τθσ υλοποίθςθσ του ςυμβατικοφ 
αντικειμζνου, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 5 του Ραραρτιματοσ Λ τθσ 
παροφςασ Διακιρυξθσ. 
6.3.2 Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ διενεργείται ο απαιτοφμενοσ ζλεγχοσ, ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτθ ςφμβαςθ, μπορεί δε να καλείται να παραςτεί και ο ανάδοχοσ. Μετά τθν 
ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ, θ επιτροπι παραλαβισ: α) είτε παραλαμβάνει τισ ςχετικζσ 
υπθρεςίεσ ι παραδοτζα, εφόςον καλφπτονται οι απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ ζγκριςθ ι 
απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, β) είτε ειςθγείται για τθν παραλαβι με 
παρατθριςεισ ι τθν απόρριψθ των παρεχομζνων υπθρεςιϊν ι παραδοτζων, ςφμφωνα με 
τισ παραγράφουσ 3 και 4. Τα ανωτζρω εφαρμόηονται και ςε τμθματικζσ παραλαβζσ.  
6.3.3 Αν θ επιτροπι παραλαβισ κρίνει ότι οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ι τα παραδοτζα δεν 

ανταποκρίνονται πλιρωσ ςτουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, ςυντάςςεται πρωτόκολλο 

προςωρινισ παραλαβισ, που αναφζρει τισ παρεκκλίςεισ που διαπιςτϊκθκαν από τουσ 

όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενεσ παρεκκλίςεισ επθρεάηουν τθν 

καταλλθλότθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι παραδοτζων και ςυνεπϊσ αν μποροφν οι 

τελευταίεσ να καλφψουν τισ ςχετικζσ ανάγκεσ.  

6.3.4  Για τθν εφαρμογι τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου ορίηονται τα ακόλουκα:  

α) Στθν περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι, δεν επθρεάηεται θ καταλλθλότθτα, με 

αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκρικεί θ 

παραλαβι των εν λόγω παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι παραδοτζων, με ζκπτωςθ επί τθσ 

ςυμβατικισ αξίασ, θ οποία κα πρζπει να είναι ανάλογθ προσ τισ διαπιςτωκείςεσ 

παρεκκλίςεισ. Μετά τθν ζκδοςθ τθσ ωσ άνω απόφαςθσ, θ επιτροπι παραλαβισ 

υποχρεοφται να προβεί ςτθν οριςτικι παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι 

παραδοτζων τθσ ςφμβαςθσ και να ςυντάξει ςχετικό πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ, 

ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν απόφαςθ.  

β) Αν διαπιςτωκεί ότι επθρεάηεται θ καταλλθλότθτα, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του 

αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ι τα 

παραδοτζα, με τθν επιφφλαξθ των οριηομζνων ςτο άρκρο 220 του ν. 4412/2016 περί 

απόρριψθσ παραδοτζου και αντικατάςταςθσ.  

6.3.5 Αν παρζλκει χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο των τριάντα (30) θμερϊν από τθν 

θμερομθνία υποβολισ του παραδοτζου από τον οικονομικό φορζα και δεν ζχει εκδοκεί 

πρωτόκολλο παραλαβισ τθσ παραγράφου 2 ι πρωτόκολλο με παρατθριςεισ τθσ 

παραγράφου 3, κεωρείται ότι θ παραλαβι ζχει ςυντελεςτεί αυτοδίκαια.  
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6.3.6 Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του 

αναδόχου, πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθ ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι 

που ςυγκροτείται με απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν 

μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και τα μζλθ τθσ επιτροπισ τθσ παραγράφου 1. Θ 

παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ που 

προβλζπονται από τθν ςφμβαςθ και ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυθτικζσ 

επιςτολζσ προκαταβολισ και καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφονται πριν τθν ολοκλιρωςθ 

όλων των προβλεπόμενων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν 

πρωτοκόλλων. Οποιαδιποτε ενζργεια που ζγινε από τθν αρχικι επιτροπι παραλαβισ, δεν 

λαμβάνεται υπόψθ. 

Θ παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων γίνεται από επιτροπι 

παραλαβισ που ςυγκροτείται, ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 3 και 11 περ. δ’ του άρκρου 

221 του ν. 4412/2016. 

 
 

6.4 Απόρριψθ παραδοτζων – Αντικατάςταςθ 
 
Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρου ι μζρουσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/ 

και παραδοτζων, με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ 

αρχισ μπορεί να εγκρίνεται αντικατάςταςθ των υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων αυτϊν με 

άλλα, που να είναι ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι προκεςμία που 

ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ τθσ ςυνολικισ 

διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν αντικατάςταςθ δεν μπορεί να 

είναι μεγαλφτερθ του 25% τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, ο δε ανάδοχοσ υπόκειται 

ςε ποινικζσ ριτρεσ, ςφμφωνα με το άρκρο 218 του Ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 5.2.2 

τθσ παροφςασ, λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. 

Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τισ υπθρεςίεσ ι/και τα παραδοτζα που απορρίφκθκαν 

μζςα ςτθν προκεςμία που του τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει θ ςυνολικι διάρκεια, 

κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. 

 

6.5 Καταγγελία τθσ ςφμβαςθσ– Υποκατάςταςθ αναδόχου 
6.5.1 Στθν περίπτωςθ που, κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ, καταδικαςτεί 
αμετάκλθτα για ζνα από τα αδικιματα που αναφζρονται ςτθν παρ. 2.2.3.1 τθσ παροφςασ, θ 
ανακζτουςα αρχι δφναται να καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν 
αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρϊν 
ςυμβάςεων. 
 
6.5.2 Εάν ο ανάδοχοσ πτωχεφςει ι υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ 
εκκακάριςθσ ι τεκεί υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι 
υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του 
δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ, προκφπτουςα από 
παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου, θ ανακζτουςα αρχι 
δφναται, ομοίωσ, να καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν αξιϊςεισ 
αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΚ. 
 
6.5.3 Σε αμφότερεσ τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι 
δφναται να προςκαλζςει τον/τουσ επόμενο/ουσ, κατά ςειρά, μειοδότθ/εσ τθσ διαδικαςίασ 
ανάκεςθσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ςφμβαςθσ και να του/τουσ προτείνει να αναλάβει/ουν τθν 
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παροχι των υπθρεςιϊν του εκπτϊτου αναδόχου, με τουσ ίδιουσ όρουσ και προχποκζςεισ 
και βάςει τθσ προςφοράσ που είχε υποβάλει ο ζκπτωτοσ (ρθτι ριτρα υποκατάςταςθσ). 
 
 

6.6 Εκχϊρθςθ Σφμβαςθσ 

Ο Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται να εκχωρεί τθ ςφμβαςθ ςε οποιοδιποτε τρίτο, οφτε να ανακζτει 

υπεργολαβικά ςε τρίτουσ μζροσ ι το ςφνολο του αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ, οφτε να 

υποκακίςταται από τρίτο, πλθν των περιπτϊςεων που ρθτά ορίηονται ςτο άρκρο 4.4 τθσ 

παροφςασ και υπό τουσ όρουσ και προχποκζςεισ του άρκρου αυτοφ κακϊσ και πλθν τθσ 

περίπτωςθσ του άρκρου 132 παρ. 1 ςτοιχείο δ ςθμείο ββ του Ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεςθ, 

επιτρζπεται θ εκχϊρθςθ μζρουσ ι ολόκλθρων των απαιτιςεων (πλθρωμϊν+ του Αναδόχου 

ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ μόνο προσ Τράπεηεσ ι Ριςτωτικοφσ Οργανιςμοφσ προσ 

χρθματικι διευκόλυνςθ του Αναδόχου, υπό τισ εξισ απαραίτθτεσ προχποκζςεισ: 1) Ο 

εκδοχζασ πρζπει να γνωρίηει και να αποδζχεται όλουσ τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, 2) Θ 

Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται να αντιτάξει κατά του εκδοχζα όλεσ τισ ενςτάςεισ που ζχει 

κατά του εκχωρθτι και μετά τθν αναγγελία τθσ εκχϊρθςθσ, 3) ςε περίπτωςθ που για λόγουσ 

που άπτονται των ςυμβατικϊν ςχζςεων μεταξφ Αναδόχου και Ανακζτουςασ Αρχισ δεν 

προκφψει εν όλω ι εν μζρει υπζρ τθσ Τράπεηασ το εκχωροφμενο τίμθμα (ενδεικτικά 

αναφζρονται ζκπτωςθ Αναδόχου, απομείωςθ ςυμβατικοφ τιμιματοσ, αναςτολι εκτζλεςθσ 

τθσ ςφμβαςθσ, διακοπι ςφμβαςθσ, καταλογιςμόσ ρθτρϊν, ςυμβιβαςμόσ κλπ.) θ 

Ανακζτουςα Αρχι δεν ζχει καμία ευκφνθ ζναντι τθσ εκδοχζωσ Τράπεηασ. 
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ΡΑΑΤΘΜΑ I: Αναλυτικι Ρεριγραφι Φυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ 

 

ΜΕΟΣ Α - ΑΝΑΛΥΤΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

 

1. ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΓΟΥ 

 

Ρεριγραφι Δικαιοφχου 

Ανακζτουςα  Αρχι είναι το επιμελθτιριο Ρρζβεηασ.  

Το Επιμελθτιριο Ρρζβεηασ ιδρφκθκε το 1994 με το Ρ.Δ. 25/1994 (ΦΕΚ 21/Α/24-02-1994) και 

θ ίδρυςι του αποτζλεςε ςτακμό για τθν ανάπτυξθ τθσ περιοχισ λόγω τθσ ςπουδαιότθτασ 

του Επιμελθτθριακοφ κεςμοφ ςτθ ςφγχρονθ Eυρωπαϊκι Oργάνωςθ.  

To Επιμελθτιριο Ρρζβεηασ είναι Ν.Ρ.Δ.Δ. με αιρετά Πργανα Διοίκθςθσ, τα οποία εκλζγονται 

από τα μζλθ του Επιμελθτθρίου κάκε τζςςερα χρόνια. Είναι ζνα ςυμβουλευτικό και 

γνωμοδοτικό όργανο τθσ Ρολιτείασ και των μελϊν του, που ςκοπό ζχει τθν προςταςία και 

τθν ανάπτυξθ του εμπορίου, τθσ βιομθχανίασ, τθσ βιοτεχνίασ, των επαγγελμάτων, των 

υπθρεςιϊν κακϊσ και τθν προϊκθςθ τθσ ανάπτυξθσ τθσ Ρεριφζρειασ ςτα πλαίςια τθσ 

Εκνικισ οικονομίασ.   

Οι βαςικζσ αρμοδιότθτεσ του Επιμελθτθρίου ςφμφωνα με το ρόλο που καλείται να 

διαδραματίςει και προβλζπονται από το εκάςτοτε ιςχφον νομικό πλαίςιο, μποροφν να 

κατθγοριοποιθκοφν και είναι οι εξισ: 

- Συμβουλευτικόσ και γνωμοδοτικόσ ρόλοσ. Είναι ο φυςικόσ ρόλοσ των 

Επιμελθτθρίων να κατακζτουν προτάςεισ-ειςθγιςεισ για κάκε κζμα ςχετικά με τθ 

λειτουργία του επιχειρθματικοφ περιβάλλοντοσ αλλά και για κζματα τοπικισ ανάπτυξθσ. 

-  Διοικθτικόσ ρόλοσ. Ρρόκειται για το ςφνολο των διοικθτικοφ χαρακτιρα 

αρμοδιοτιτων του, όπωσ: τιρθςθ του μθτρϊου των μελϊν τουσ, τιρθςθ πρωτοκόλλου 

επωνυμιϊν και διακριτικϊν τίτλων, διενζργεια πραγματογνωμοςυνϊν, διαιτθςιϊν, 

χοριγθςθ  πιςτοποιθτικϊν καταγωγισ κλπ. Επίςθσ και άλλεσ  αρμοδιότθτεσ που 

ανατίκενται με ειδικοφσ νόμουσ, όπωσ: τιρθςθ ειδικϊν μθτρϊων εξαγωγζων, 

αςφαλιςτικϊν ςυμβοφλων, μεςιτϊν αςτικϊν ςυμβάςεων και χοριγθςθ αντίςτοιχων 

αδειϊν.  

 

2 ΣΚΟΡΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

2.1 Ρεριγραφι του αντικειμζνου τθσ προκθρυςςόμενθσ υπθρεςίασ 

Αντικείμενο τθσ του ζργου, ςτο πλαίςιο τθσ Ρρόςκλθςθσ «Αναβάκμιςθ δεξιοτιτων των 

ανζργων μζςω Συμβουλευτικισ, Κατάρτιςθσ και Ριςτοποίθςθσ γνϊςεων και δεξιοτιτων 

ςτθν περιοχι εφαρμογισ τθσ Στρατθγικισ ΤΑΡΤοΚ – ΕΚΤ του Leader τθσ ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε», 

είναι θ απόκτθςθ και διεφρυνςθ επαγγελματικϊν γνϊςεων και δεξιοτιτων από 

ανζργουσ, θ απόκτθςθ ςχετικισ 

πιςτοποίθςθσ ϊςτε να ανταποκρίνονται ςτισ ςφγχρονεσ απαιτιςεισ τθσ αγοράσ 

εργαςίασ ςε κλάδουσ τθσ περιφερειακισ οικονομίασ με αναπτυξιακι δυναμικι και 
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προοπτικζσ απαςχόλθςθσ, κακϊσ και θ παροχι ςυμβουλευτικισ υποςτιριξθσ με ςτόχο 

τθν περαιτζρω ενίςχυςθ τθσ προοπτικισ για ζνταξι τουσ ςτθν αγορά εργαςίασ. 

Το ζργο απευκφνεται ςε 41  ςυνολικά ωφελοφμενουσ, άνεργουσ (29-64ετϊν) 

ςυμπεριλαμβανομζνων των μακροχρόνια ανζργων εγγεγραμμζνουσ ςτθ ΔΥΡΑ, 

απόφοιτοι τουλάχιςτον υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ, ςτθν Ρεριφερειακι Ενότθτα 

Ρρζβεηασ με ςκοπό αφενόσ τθν ενίςχυςθ τθσ επαγγελματικισ τουσ ικανότθτασ και 

αφετζρου τθν εργαςιακι τουσ επανζνταξθ. Θ εξατομικευμζνθ ςυμβουλευτικι – 

κακοδιγθςθ, κατάρτιςθ και πρακτικι άςκθςθ, πιςτοποίθςθ γνϊςεων και ικανοτιτων, 

κα πραγματοποιθκεί ςε δυναμικά αντικείμενα τθσ τοπικισ αγοράσ, ςτουσ τομείσ:  

α) τθσ παραγωγισ και μεταποίθςθσ αγροδιατροφικϊν προϊόντων,  

β) τθσ προϊκθςθσ των πωλιςεων και του marketing αγροτικϊν προϊόντων και 

τροφίμων, κακϊσ και  

γ) τθσ αξιοποίθςθσ και προϊκθςθσ ειδικϊν μορφϊν τουριςμοφ και αγροτουριςμοφ.  

 

Θ ςφμβαςθ αφορά τοΥποζργο 3«Ενζργειεσ Συμβουλευτικισ, Κατάρτιςθσ και Ριςτοποίθςθσ 

Δεξιοτιτων» τθσ Ρράξθσ «Αναβάκμιςθ δεξιοτιτων των ανζργων, θλικίασ 24-69, μζςω 

Συμβουλευτικισ, Κατάρτιςθσ και Ριςτοποίθςθσ γνϊςεων και δεξιοτιτων ςτθν Ρεριφερειακι 

Ενότθτα Ρρζβεηασ» με Κωδικό ΟΡΣ 5074756. 

 

Α/Α Πεξηγξαθή Τπνέξγνπ 

1 Δλέξγεηεο πκβνπιεπηηθήο, Καηάξηηζεο θαη Πηζηνπνίεζεο Γεμηνηήηωλ  

 

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε οκτϊ (8) μινεσ από  τθν υπογραφι τθσ και τθν 

ανάρτθςθ τθσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ. 

Θ διαδικαςία τθσ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και πιςτοποίθςθσ με τθν ενςωμάτωςθ όλων 
των εννοιϊν τθσ «Δια Βίου Μάκθςθσ» ωσ αντικείμενο τθσ προτεινόμενθσ Ρράξθσ, αποτελεί 
πθγι προςτικζμενθσ αξίασ. Ζμπρακτα θ προςτικζμενθ αξία τθσ προτεινόμενθσ Ρράξθσ, για 
τουσ ωφελοφμενουσ εκφράηεται μζςω : 

- τθσ ενδυνάμωςθσ και αναβάκμιςθσ των προςόντων και των δεξιοτιτων των 
ςυμμετεχόντων μζςω ςυνδυαςμζνων δράςεων 

κατάρτιςθσ και πιςτοποίθςθσ και θ διευκόλυνςθ τθσ ζνταξθσ/επανζνταξισ τουσ ςτθν αγορά 
εργαςίασ 

- τθσ κετικισ επίπτωςθσ ςτθν ενίςχυςθ τθσ επαγγελματικισ ικανότθτασ των ωφελοφμενων 
και τθν προϊκθςι τουσ ςτθν απαςχόλθςθ, που προάγουν τθν κοινωνικι ςυνοχι και 
παρζχουν εξατομικευμζνθ βοικεια για να διευκολυνκεί θ κοινωνικι τουσ ζνταξθ. 

- τθσ επαγγελματικισ ανάπτυξθσ του ανκρϊπινου δυναμικοφ που άλλωςτε αποτελεί 
κρίςιμο παράγοντα ςτθ διαδικαςία αναδιάρκρωςθσ και αναπροςανατολιςμοφ ςτον νζο 
οικονομικό χάρτθ, ϊςτε να διαςφαλίςουν τθ βιωςιμότθτά των κζςεων εργαςίασ και να 
καταςτοφν περιςςότερο ανταγωνιςτικζσ 
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- τθ βελτίωςθ των επαγγελματικϊν προςόντων με ςτόχο τθν αφξθςθ τθσ 
απαςχολθςιμότθτασ των ωφελοφμενων και τθν εφρεςθ εργαςίασ. 

- τθν εξοικείωςθ των ωφελουμζνων ςε ζνα διαρκϊσ μεταβαλλόμενο εργαςιακό 
περιβάλλον, όπου υπάρχουν νζα δεδομζνα όςον αφορά ςτθν τεχνολογικι εξζλιξθ και 
ςτον εκςυγχρονιςμό των μεκόδων εργαςίασ. 

Θ ςυμμετοχι των ωφελοφμενων ςε όλεσ τισ επιμζρουσ Ενζργειεσ του Ζργου είναι 

υποχρεωτικι. 

Θ τελικι επιλογι των ωφελουμζνων που κα ενταχκοφν ςτο Ζργο κα γίνει από τριμελι 

Επιτροπι Επιλογισ, τα μζλθ τθσ οποίασ ορίηονται με απόφαςθ τθσ ΔΕ του επιμελθτθρίου 

Ρρζβεηασ. Μετά το πζρασ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ επιλογισ των ωφελουμζνων 

ςυντάςςεται πρακτικό από τθν Επιτροπι Επιλογισ, το οποίο υπογράφεται από τα μζλθ τθσ. 

Ακολοφκωσ, θ Τριμελισ Επιτροπι Επιλογισ ςυντάςςει τον τελικό πίνακα των επιλεγζντων, 

τον οποίο κοινοποιεί ςτον Ανάδοχο που κα υλοποιιςει το Ζργο. Αντίςτοιχα, ςε ότι αφορά 

τθν πρακτικι άςκθςθ ςε επιχειριςεισ του ιδιωτικοφ τομζα, επιςθμαίνεται ότι θ διαδικαςία 

επιλογισ των επιχειριςεων και ζνταξθσ τουσ ςτο Μθτρϊο Επιχειριςεων, κα προκφψει 

αυςτθρά από διαδικαςία ανοικτισ Ρρόςκλθςθσ που κα διενεργιςει θ Ανακζτουςα 

Αρχι.Σε ότι αφορά τουσ ωφελοφμενουσ, ο Ανάδοχοσ δφναται να προβεί ςτθ βζλτιςτθ 

δυνατι διαχείριςθ των ατόμων (π.χ. αντικατάςταςθ, χρονικι μετάκεςθ ειςαγωγισ ςε 

τμιμα), βάςει τθσ ετοιμότθτασ των ωφελοφμενων να ειςαχκοφν ςτισ δράςεισ του 

προγράμματοσ. Σε κάκε περίπτωςθ θ μθ ςυςτθματικι ανταπόκριςθ ωφελοφμενου ςε 

ζγγραφθ πρόςκλθςθ του Αναδόχου να ςυμμετάςχει ςτισ ενζργειεσ του ζργου για χρονικό 

διάςτθμα μεγαλφτερο των 15 θμερϊν, δίνει το δικαίωμα ςτον Ανάδοχο να τον διαγράψει 

από τουσ πίνακεσ των επιλεγζντων και να προβεί ςτθν αντικατάςταςθ του, από τα 

διακζςιμα άτομα του πίνακα επιλεγζντων ι/και επιλαχόντων. 

Σθμειϊνεται ότι θ υλοποίθςθ των ενεργειϊν ςυμβουλευτικισ, κατάρτιςθσ και πιςτοποίθςθσ 

πρζπει να είναι ςφμφωνεσ με το «Ρλαίςιο ποιοτικϊν προδιαγραφϊν για τον ςχεδιαςμό και 

τθν υλοποίθςθ ςυγχρθματοδοτοφμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) 

προγραμμάτων Συνεχιηόμενθσ Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ (ΣΕΚ)»(Ραράρτθμα VIII τθσ 

παροφςθσ). 

Οι δομζσ που κα χρθςιμοποιθκοφν από τον Ανάδοχο προκειμζνου να παράςχει τισ 

υπθρεςίεσ τθσ παροφςασ (διά ηϊςθσ ςυνεδρίεσ ςυμβουλευτικισ, ςυμβατικι κατάρτιςθ) 

πρζπει να διακζτουν τισ προδιαγραφζσ ωσ προσ τθν κτιριακι υποδομι, όπωσ αυτζσ 

ορίηονται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ VIII τθσ Διακιρυξθσ «Ρλαίςιο ποιοτικϊν προδιαγραφϊν για τον 

ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ ςυγχρθματοδοτοφμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Ταμείο (ΕΚΤ) προγραμμάτων Συνεχιηόμενθσ Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ (ΣΕΚ)». 

 

Αρικμόσ και περιφερειακι κατανομι ωφελοφμενων 

Ο αρικμόσ των ωφελοφμενων κακϊσ και θ περιφερειακι κατανομι τουσ (ανά τφπο 

Ρεριφζρειασ) περιλαμβάνεται ςτον παρακάτω Ρίνακα: 
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Σύπνο Πεξηθέξεηαο Πεξηθέξεηεο 
Αξηζκόο 

Ωθεινύκελωλ 

Πνζνζηό 

% 

Καηαλνκή 

Αηόκωλ 

Ληγόηεξν Αλεπηπγκέλεο Πεξηθέξεηεο Θπείρου 

41 100% 41 

 

 

2.2.Τεκμθρίωςθ ςκοπιμότθτασ/υποδιαίρεςθσ ι μθ τθσ ςφμβαςθσ ςε τμιματα 

 

Οι υπθρεςίεσ Συμβουλευτικισ, Κατάρτιςθσ & Ριςτοποίθςθσ είναι ςε απόλυτο βακμό 

ςυνδεδεμζνεσ μεταξφ τουσ και αποτελοφν ζνα και μοναδικό ζργο. Θ εμπειρία του 

Επιμελθτθρίου Ρρζβεηασ από τθν υλοποίθςθ αντιςτοίχων ζργων οδθγεί ςτο ςυμπζραςμα 

ότι θ αποτελεςματικότθτα, θ τιρθςθ των χρονοδιαγραμμάτων, θ αντιμετϊπιςθ των 

κινδφνων ςτθν υλοποίθςθ, θ άμεςθ προςαρμογι ςτισ ανάγκεσ που παρουςιάηονται ςτθ 

διάρκεια υλοποίθςθσ των ζργων εξαρτϊνται από το αν αυτό υλοποιείται από ζναν 

ανάδοχο.  Σε αντίκετθ περίπτωςθ αντιμετωπίηονται ςοβαρά προβλιματα ςυντονιςμοφ κατά 

τθν υλοποίθςθ. Άλλωςτε όλεσ οι μζχρι ςιμερα Ρράξεισ με αντίςτοιχο περιεχόμενο, 

αντιμετωπίηονται ορκολογικά, ωσ ζνα ενιαίο ζργο και αναηθτοφν μζςω των διαγωνιςτικϊν 

διαδικαςιϊν ζνα ανάδοχο για τθν υλοποίθςθ τουσ.  

Κατόπιν τοφτων το Επιμελθτιριο Ρρζβεηασ κεωρεί ότι οι υπθρεςίεσ Συμβουλευτικισ, 

Κατάρτιςθσ & Ριςτοποίθςθσ των ωφελοφμενων, πρζπει να αντιμετωπιςτοφν ωσ ζνα ζργο 

και να αναηθτθκεί μζςω διαγωνιςτικϊν διαδικαςιϊν ζνασ ανάδοχοσ. Ο ανάδοχοσ μπορεί να 

αποτελεί ςφμπραξθ διαφορετικϊν νομικϊν θ φυςικϊν προςϊπων, ςτθ βάςθ τθσ ςχετικισ 

νομοκεςίασ θ να είναι ζνα νομικό θ φυςικό πρόςωπο.   

Είναι χαρακτθριςτικό ότι το περιεχόμενο τθσ Κατάρτιςθσ ςυνδζεται άμεςα με το ςχιμα 

Ριςτοποίθςθσ, θ δε πιςτοποίθςθ δεν είναι δυνατόν να προχωριςει αν δεν υλοποιθκεί θ 

κατάρτιςθ. Επιπλζον θ Συμβουλευτικι εμπλζκεται ςτο ςφνολο του ζργου τροφοδοτϊντασ 

και τροφοδοτοφμενθ από τισ άλλεσ δυο ενζργειεσ αυτοφ. Θ αλλθλουχία των επί μζρουσ 

ενεργειϊν είναι αυτι που επιβάλλει και τθν προτεινόμενθ μζκοδο διεξαγωγισ του 

διαγωνιςμοφ ζτςι ϊςτε να εξυπθρετθκεί με τον καλφτερο, ποιοτικά, διαχειριςτικά και 

αποτελεςματικά τρόπο ο ςκοπόσ τθσ προσ υλοποίθςθ δράςθσ. 

 

2.3.Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι θ ΡΕΛΦΕΕΛΑ ΘΡΕΛΟΥ, Κωδ. 

ΣΑΕΡ0181. Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από Ριςτϊςεισ του Ρρογράμματοσ 

Δθμοςίων Επενδφςεων ( ενάρικ. Ζργου2022ΕΡ01810000). 

Θ ςφμβαςθ αντιςτοιχεί ςτοΥποζργο3 ςτο πλαίςιο τθσ Ρράξθσ με τίτλο «Αναβάκμιςθ 

δεξιοτιτων των ανζργων, θλικίασ 24-69, μζςω Συμβουλευτικισ, Κατάρτιςθσ και 

Ριςτοποίθςθσ γνϊςεων και δεξιοτιτων ςτθν Ρεριφερειακι Ενότθτα Ρρζβεηασ» με Κωδικό 

ΟΡΣ 5074756, θ οποία ζχει ενταχκεί ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Ιπειροσ 2014-2020» 

με βάςθ τθν απόφαςθ ζνταξθσ με Αρ. πρωτ 313-16/02/20222 τθσ ΕΥΔΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ 
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«ΘΡΕΛΟΣ» ζτςι όπωσ τροποποιικθκε με τθν αρ. πρωτ. 322/6-2-2023 Απόφαςθ. Θ παροφςα 

ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). 

 

3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

3.1 Ρεριγραφι Φυςικοφ Αντικειμζνου 

Αντικείμενο τθσ Σφμβαςθσ αποτελεί θ παροχι εξατομικευμζνθσ ςυμβουλευτικισ 

κακοδιγθςθσ, θ ςυμμετοχι ςτισ εξετάςεισ για τθ λιψθ πιςτοποίθςθσ των αποκτθκειςϊν 

γνϊςεων και δεξιοτιτων, θ πρακτικι άςκθςθ ςε 41 ωφελοφμενου, άνεργοι εγγεγραμμζνοι 

ςτον ΟΑΕΔ, τουλάχιςτον απόφοιτοι υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ, ιςόρροπα κατανεμθμζνοι 

ςτισ Ρεριφερειακζσ Ενότθτεσ τθσ Θπείρου οι οποίεσ περιλαμβάνουν: 

 

α)Επαγγελματικι Συμβουλευτικι με παροχι επαγγελματικισ ςυμβουλευτικισ υποςτιριξθσ 

ςτουσ ωφελοφμενουσ μζςω ατομικϊν ςυνεδριϊν ςυμβουλευτικισ υποςτιριξθσ (30 

ατομικζσ Συνεδρίεσ ανά ωφελοφμενο, για 41 ωφελοφμενουσ) . 

β)Επαγγελματικι Κατάρτιςθ( κεωρθτικι κατάρτιςθ και πρακτικι άςκθςθ) με υλοποίθςθ 

τριϊν προγραμμάτων κατάρτιςθσ. 1)Ραραγωγι και μεταποίθςθ αγροδιατροφικϊν 

προϊόντων των τομζων ελαιοφχων προϊόντων, γαλακτοκομικϊν προϊόντων, μελιοφ, 

φαρμακευτικϊν και αρωματικϊν φυτϊν. 2) Ρωλιςεισ και marketing αγροτικϊν προϊόντων 

και τροφίμων. 3) Ρροϊκθςθ ειδικϊνμορφϊν τουριςμοφ και αγροτουριςμοφ. Κάκε 

πρόγραμμα κα ζχει διάρκεια 400ϊρεσ, 280ϊρεσ(το 70%)κεωρθτικι κατάρτιςθκαι 120 ϊρεσ 

(το 30%) πρακτικι άςκθςθ. 

γ)Ριςτοποίθςθ γνϊςεων και δεξιοτιτων από διαπιςτευμζνουσ φορείσ πιςτοποίθςθσ 

προςϊπων, ςφμφωνα με το διεκνζσ πρότυπο ISO/IEK 17024 ι ιςοδφναμο ι τον ΕΟΡΡΕΡ ι 

από άλλο ιςοδφναμο οργανιςμό, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν. 4412/2016. 

 

 

ΕΝΕΓΕΙΑ 1 ΤΟΥ ΕΓΟΥ (Ραροχι υπθρεςιϊν επαγγελματικισ ςυμβουλευτικισ 

υποςτιριξθσ) 
 

ην πιαίζην ηεο παξνχζαο δξάζεο, πξνβιέπεηαη ε παξνρή ππεξεζηψλ Δπαγγεικαηηθήο 

πκβνπιεπηηθήο πξνο ηνπο σθεινχκελνπο, ε νπνία αθνξά ηελ ζπζηεκαηηθή ππνζηήξημε 

ηωλ ωθεινύκελωλ από εμεηδηθεπκέλνπο επηζηήκνλεο, ε νπνία ζα πινπνηεζεί απφ ηνλ 

Πάξνρν Καηάξηηζεο πνπ ζα αλαδεηρζεί θαηφπηλ ηεο ζρεηηθήο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο πνπ 

ζα δηελεξγήζεη ν Γηθαηνχρνο Φνξέαο 

Η επαγγεικαηηθή ζπκβνπιεπηηθή απνηειεί ηελ ελαξθηήξηα δξάζε ππνζηήξημεο ησλ 

σθεινπκέλσλ, νη νπνίνη ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο πξάμεο ζα ιάβνπλ ππεξεζίεο: α) 

επαγγεικαηηθήο ζπκβνπιεπηηθήο, β) ζεσξεηηθήο θαη πξαθηηθήο θαηάξηηζεο ζε έλα απφ ηα 

αληηθείκελα θαηάξηηζεο ηεο πξνηεηλφκελεο πξάμεο, θαη γ) πηζηνπνίεζεο ησλ γλψζεσλ θαη 

δεμηνηήησλ πνπ ζα απνθηήζνπλ. 

Η Δπαγγεικαηηθή πκβνπιεπηηθή ζα επηηξέςεη ζηνπο σθεινχκελνπο, λα 

ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηηο γλψζεηο, ηηο ηθαλφηεηεο, ηηο δεμηφηεηεο, θαη ηηο ζηάζεηο - 
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ζπκπεξηθνξέο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ επίηεπμε ησλ επαγγεικαηηθώλ ζηόρωλ ηνπο, ηε δηα 

βίνπ δηαρείξηζε ηεο ζηαδηνδξνκίαο ηνπο θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ελδερφκελσλ κεηαβνιψλ 

ησλ εξγαζηαθψλ ζπλζεθψλ πνπ πξφθεηηαη λα ζπλαληήζνπλ ζην κέιινλ.  

Η παξνχζα δξάζε αθνξά ηε ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε ησλ σθεινχκελσλ πνπ 

ζπλδέεηαη κε ηνλ επαγγεικαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ / επαλαπξνζαλαηνιηζκφ ηνπο, πξνθεηκέλνπ 

λα ιακβάλνπλ απνθάζεηο ζε ζρέζε κε ηελ εθπαηδεπηηθή θαη επαγγεικαηηθή ηνπ; πνξεία, λα 

ζρεδηάδνπλ θαη λα δηαρεηξίδνληαη απνηειεζκαηηθά ηε ζηαδηνδξνκία ηνπο, ιακβάλνληαο ππφςε 

ηηο γλψζεηο, ηηο ηθαλφηεηεο, ηηο δεμηφηεηεο θαη ηα ελδηαθέξνληά ηνπο, θαζψο επίζεο θαη ηηο 

ζπλζήθεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο, ζε φιεο ηηο θάζεηο ηεο εθπαηδεπηηθήο θαη επαγγεικαηηθήο ηνπο 

δηαδξνκήο. 

ην πιαίζην απηφ, βαζηθή επηδίσμε ηεο παξνχζαο δξάζεο είλαη ε εμνηθείσζε ησλ 

σθεινπκέλσλ κε ελεξγεηηθέο ηαθηηθέο αληηκεηψπηζεο ηεο αλεξγίαο θαη ε ελίζρπζε ηεο 

απαζρνιεζηκφηεηάο ηνπο κε ηε ζπλερή ζπκπιήξσζε ησλ γλσζηηθψλ εθνδίσλ θαη ησλ 

δεμηνηήησλ ηνπο.  

Δπίζεο, ζην πιαίζην ηεο δξάζεο Δπαγγεικαηηθήο πκβνπιεπηηθήο, ζα ππάξμεη ππνζηήξημε 

ησλ σθεινχκελσλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ελδηαθεξόληωλ θαη ησλ αμηώλ ηνπο, θαζψο 

επίζεο θαη εθπαίδεπζή ηνπο ζηε δηαδηθαζία ιήςεο εθπαηδεπηηθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ 

απνθάζεωλ. 

Σέινο, ζην πιαίζην ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ Δπαγγεικαηηθήο πκβνπιεπηηθήο, νη σθεινχκελνη 

ζα εθπαηδεπηνχλ ζηε δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ θαη δηαρείξηζεο ησλ εξγαζηαθψλ επηινγψλ θαη 

ηεο ζηαδηνδξνκίαο ηνπο, θαζψο επίζεο θαη ηεο αλαγθαίνο ηζνξξνπίαο αλάκεζα ζηελ 

πξνζσπηθή θαη ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο δσή.  

 

Οη απώηεξνη ζηόρνη ηεο ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο ησλ σθεινπκέλσλ, είλαη νη 

αθφινπζνη:  

- ε ελίζρπζε ηεο πξννπηηθήο έληαμεο ή επαλέληαμεο ησλ σθεινπκέλσλ ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο,  

- ε έγθπξε θαη πεξηεθηηθή πιεξνθόξεζε γηα ην αληηθείκελν θαηάξηηζεο, θαζψο επίζεο 

θαη ηηο ζπλζήθεο θαη πξννπηηθέο ζηελ αγνξά εξγαζίαο γηα ην ζπγθεθξηκέλν 

αληηθείκελν,  

- ε αλάπηπμε/ελίζρπζε δεμηνηήηωλ βάζεη ησλ πξνζφλησλ, ελδηαθεξφλησλ θαη 

αλαγθψλ ησλ σθεινπκέλσλ,  

 ε θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ δηά βίνπ κάζεζεο. 

 

Η παξνρή ππεξεζηψλ Δπαγγεικαηηθήο πκβνπιεπηηθήο απφ εμεηδηθεπκέλα ζηειέρε ηνπ 

Παξφρνπ Καηάξηηζεο πξνο ηνπο σθεινχκελνπο, πξνβιέπεηαη λα γίλεηκέζσαηνκηθώλ 

ζπλεδξηώλ.  

- Αηνκηθέο πλεδξίεο. 

Θα πξαγκαηνπνηεζνχλ 30 ωξηαίεο ζπκβνπιεπηηθέο παξεκβάζεηο γηα θάζε 

σθεινχκελν κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ αηνκηθψλ ζπκβνπιεπηηθψλ ζπλαληήζεσλ, θαηά 

ηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ αλαπηχζζεηαη ηδηαίηεξα ηζρπξή ζρέζε εκπηζηνζύλεο 

αλάκεζα ζηνλ χκβνπιν Δπαγγεικαηηθήο πκβνπιεπηηθήο θαη ηνπο σθεινχκελνπο. 

ην πιαίζην απηψλ ησλ ζπλεδξηψλ, νη εμεηδηθεπκέλνη χκβνπινη Δπαγγεικαηηθήο 

πκβνπιεπηηθήο ζπδεηνχλ κε ηνπο σθεινχκελνπο, κε ζθνπφ λα ηνπο βνεζήζνπλ λα 

ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηηο γλψζεηο, ηθαλφηεηεο, δεμηφηεηεο θαη ζηάζεηο-ζπκπεξηθνξέο 

πνπ απαηηνχληαη, θαζψο επίζεο θαη λα εμνηθεηωζνύλ κε ηε κεζνδνινγία ζρεδηαζκνχ 
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ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο ζηαδηνδξνκίαο, ζχκθσλα κε ηα πξνζφληα, ηηο αμίεο θαη ηα 

ελδηαθέξνληά ηνπο. 

Δπίζεο, νη εμεηδηθεπκέλνη χκβνπινη Δπαγγεικαηηθήο πκβνπιεπηηθήο ππνζηεξίδνπλ 

ηνπο σθεινχκελνπο ζηε δηαδηθαζία επαλαζρεδηαζκνύ θαη δηαρείξηζεο ηωλ 

επαγγεικαηηθώλ ηνπο επηινγώλ, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηηο θξίζηκεο κεηαβαηηθέο 

πεξηφδνπο πνπ αθνξνχλ ηελ κεηάβαζε απφ ηελ θαηάζηαζε ηεο αλεξγίαο ζηελ 

θαηάζηαζε ηεο εξγαζίαο κέζσ ηεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο. 

Δπίζεο, πινπνηνχληαη παξεκβάζεηο θαιιηέξγεηαο δεμηνηήηωλ δηα βίνπ κάζεζεο, 

πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξηρζεί ε πξνζαξκνζηηθφηεηα ησλ σθεινχκελσλ ζηηο ζπρλέο 

αιιαγέο ησλ ζπλζεθψλ ηεο αγνξάο εξγαζίαο.  

εκεηψλεηαη φηη ηεξείηαη απφιπηε εκπηζηεπηηθόηεηα αλαθνξηθά κε ην πεξηερφκελν 

ησλ αηνκηθψλ ζπλαληήζεσλ, ελψ ν αξηζκφο θαη ην πεξηερφκελν ησλ ζπλαληήζεσλ 

απηψλ εμαξηάηαη απφ ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ησλ σθεινχκελσλ θαζψο θαη ην επίπεδν 

επαγγεικαηηθήο σξηκφηεηάο ηνπο. 

 

ε θάζε πεξίπησζε, ζηηο αξρηθέο αηνκηθέο ζπλεδξίεο δίλεηαη έκθαζε ζηελ νηθνδφκεζε ζηελήο 

ζρέζεο κεηαμχ ηνπ ζπκβνχινπ Δπαγγεικαηηθήο πκβνπιεπηηθή θαη ησλ σθεινχκελσλ. 

Σέινο, ε Δπαγγεικαηηθή πκβνπιεπηηθή Τπνζηήξημε ησλ σθεινχκελσλ κέζσ αηνκηθψλ 

ζπλεδξηψλ δχλαηαη λα παξέρεηαη απφ:  

1. ηειέρε πνπ είλαη εληαγκέλα ζην Μεηξψν .Τ.Τ. – Τπνκεηξψν ηειερψλ Βαζηθψλ 

.Τ.Τ. ζχκθσλα κε ηελ Κ.Τ.Α. 113709/ΦΔΚ 1821/23-12-2005 φπσο θάζε θνξά ηζρχεη.  

2. ηειέρε πνπ είλαη θάηνρνη εμεηδηθεπκέλσλ πξνζφλησλ ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα 

ζην Πηζηνπνηεκέλν Δπαγγεικαηηθφ Πεξίγξακκα «χκβνπινο Δπαγγεικαηηθνχ 

Πξνζαλαηνιηζκνχ/ ηαδηνδξνκίαο, σο εμήο:  

a. Πηπρηνχρνη Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζηε πκβνπιεπηηθή θαη ηνλ 

Δπαγγεικαηηθφ Πξνζαλαηνιηζκφ / πκβνπιεπηηθή ηαδηνδξνκίαο, ή ζε άιιε 

ζπλαθή Δπηζηήκε κε εμεηδίθεπζε ζηε πκβνπιεπηηθή θαη ζηνλ Δπαγγεικαηηθφ 

Πξνζαλαηνιηζκφ ή Απφθνηηνη Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο κε Γηδαθηνξηθφ ζην 

πεδίν ηεο πκβνπιεπηηθήο θαη Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ 

/πκβνπιεπηηθή ηαδηνδξνκίαο ή Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο ζηε 

πκβνπιεπηηθή θαη ηνλ Δπαγγεικαηηθφ Πξνζαλαηνιηζκφ / πκβνπιεπηηθή 

ηαδηνδξνκίαο ή πηπρίν Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. (ηέσο .Δ.Λ.Δ.Σ.Δ.) ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Δηδίθεπζεο ζηε πκβνπιεπηηθή θαη ηνλ Πξνζαλαηνιηζκφ (πξψελ Σκήκα 

πκβνπιεπηηθήο θαη Πξνζαλαηνιηζκνχ).  

b. Απφθνηηνη Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο κε επηκφξθσζε δηαθνζίσλ πελήληα 

(250) ηνπιάρηζηνλ δηδαθηηθψλ σξψλ ζηε πκβνπιεπηηθή θαη ηνλ 

Δπαγγεικαηηθφ Πξνζαλαηνιηζκφ / πκβνπιεπηηθή ηαδηνδξνκίαο θαη δηεηή 

ηνπιάρηζηνλ επαγγεικαηηθή εκπεηξία πιήξνπο απαζρφιεζεο ή Πξαθηηθή 

Άζθεζε δηάξθεηαο δηαθνζίσλ (200) ηνπιάρηζηνλ σξψλ ζηελ παξνρή ζρεηηθψλ 

ππεξεζηψλ, ζην Γεκφζην ή ζηνλ Ιδησηηθφ Σνκέα.  

3. ηειέρε πνπ είλαη απαζρνινχκελνη ζηνλ Πάξνρν Καηάξηηζεο κε ζρέζε εμαξηεκέλεο 

εξγαζίαο, ηα νπνία δηαζέηνπλ ηα πξνζφληα ηα νπνία πεξηγξάθνληαη ζηελ ππ’ αξηζ. 

ΚΤΑ 113709 (ΦΔΚ 1821)/23-12-2005 «χζηεκα Πηζηνπνίεζεο ηειερψλ .Τ.Τ», φπσο 

θάζε θνξά ηζρχεη.  

Αληηθαηάζηαζε ζηειέρνπο ζπκβνπιεπηηθήο / ζπκβνχινπ επηηξέπεηαη θαηά ηε δηάξθεηα 

πινπνίεζεο ησλ ππεξεζηψλ ηεο δξάζεο κε ζηέιερνο / ζχκβνπιν αληίζηνηρσλ πξνζφλησλ.  
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ηελ πεξίπησζε πνπ ην ηέιερνο/ηειέρε δελ έρνπλ ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο κε ηνλ 

Πάξνρν Καηάξηηζεο, πξέπεη λα ζπλάπηεηαη ζύκβαζε κεηαμχ ηνπ Παξφρνπ Καηάξηηζεο θαη 

ηνπ ηειέρνπο πκβνπιεπηηθήο, ζηελ νπνία αλαθέξνληαη ππνρξεσηηθά ηα δηθαηψκαηα θαη νη 

ππνρξεψζεηο ησλ ζπκβαιινκέλσλ, ηδίσο δε ην χςνο ηεο ακνηβήο ηνπο θαη ν ηξφπνο 

θαηαβνιήο ηεο, ν αξηζκφο ησλ ζπλεδξηψλ, ην δηάζηεκα ζπλεξγαζίαο, ε ακνηβή αλά ζπλεδξία 

ή ε σξηαία απνδεκίσζε, ε θαηαβνιή αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ, ε θαηαβνιή ησλ δαπαλψλ 

κεηαθίλεζεο, εθφζνλ είλαη απαξαίηεην, θαζψο θαη ηπρφλ άιινη φξνη ζπλεξγαζίαο. 

Η ελέξγεηα ηεο «Δπαγγεικαηηθήο πκβνπιεπηηθήο» ζα πινπνηεζεί πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο, παξάιιεια κε ηε δξάζε ηεο «Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο», 

θαζψο επίζεο θαη κεηά ηε ιήμε ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο, πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη 

αιιειεπίδξαζε θαη αλαηξνθνδφηεζεο ηεο ζπκβνπιεπηηθήο κε ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

Η ελέξγεηα «Δπαγγεικαηηθή πκβνπιεπηηθή» ζα πινπνηεζεί κε βάζε ηελ αθφινπζε 

κεζνδνινγία: 

- Ωθεινύκελνη. 

Οη σθεινχκελνη ηεο Γξάζεο «Δπαγγεικαηηθή πκβνπιεπηηθή» είλαη νη άλεξγνη πνπ ζα 

επηιεγνχλ γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ πξνγξακκάησλ επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο: 

α) Παξαγσγή θαη κεηαπνίεζε αγξνδηαηξνθηθψλ πξντφλησλ ησλ ηνκέσλ: ειαηνχρσλ 

πξντφλησλ, γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ, κειηνχ, θαξκαθεπηηθψλ & αξσκαηηθψλ 

θπηψλ, β) Πσιήζεηο θαη marketing αγξνηηθψλ πξντφλησλ θαη ηξνθίκσλ, θαη γ) 

Πξνψζεζε εηδηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ θαη αγξνηνπξηζκνχ.  

 

- Σόπνο θαη Υξόλνο Γηελέξγεηαο πλεδξηώλ. 

Οη ζπλεδξίεο ζα πινπνηεζνχλ ζε ηξείο Φάζεηο, ζε αίζνπζεο ηεο δνκήο ηνπ Παξφρνπ 

Καηάξηηζεο, ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ηα άββαηα, έσο ηελ 22ε ψξα. Γελ 

επηηξέπεηαη ε παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ ηηο Κπξηαθέο θαζψο θαη ηηο 

επίζεκεο αξγίεο. 

 

- Φάζε Α - Πξηλ ηελ θαηάξηηζε (10 πλεδξίεο). 

Γεκηνπξγία αηνκηθνχ θαθέινπ ηνπ σθεινχκελνπ σο πξνο ηελ επαγγεικαηηθή εκπεηξία 

θαη ηελ εθπαίδεπζε/ θαηάξηηζή ηνπ. πκπιήξσζε ςπρνκεηξηθψλ εξγαιείσλ θαη 

δηαγλσζηηθψλ ηεζη (Δπαγγεικαηηθψλ Δλδηαθεξφλησλ, Λήςεο Απφθαζεο, Αθαηξεηηθήο 

& θξηηηθήο ζθέςεο, Δπηθνηλσληαθψλ & δηαπξνζσπηθψλ δεμηνηήησλ, 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο & θαηλνηνκίαο θ.ά). Αμηνιφγεζε ησλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ 

ηνπ σθεινχκελνπ. Αλίρλεπζε θαη απνηχπσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ηνπ 

σθεινχκελνπ. πδήηεζε ζρεηηθά κε ηα απνηειέζκαηα ησλ ςπρνκεηξηθψλ εξγαιείσλ 

θαη ησλ δηαγλσζηηθψλ ηεζη ζε ζρέζε κε ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

ηνπ σθεινχκελνπ. Δπηινγή ηνπ ελδεηθλπφκελνπ αληηθεηκέλνπ θαη επηπέδνπ 

θαηάξηηζεο θαη ηεο ζρεηηθήο πηζηνπνίεζεο.  

 

- Φάζε Β - Καηά ηε Γηάξθεηα ηεο Καηάξηηζεο (10 πλεδξίεο). 

Υαξηνγξάθεζε επηζπκεηηθνχ επαγγεικαηηθνχ πξνθίι Γηεξεχλεζε ηθαλνηήησλ, 

θιίζεσλ, ελδηαθεξφλησλ Δλεξγνπνίεζε ηνπ σθεινχκελνπ ψζηε λα αλαπηχμεη ή/θαη 

λα αλαβαζκίζεη ηηο πθηζηάκελεο επαγγεικαηηθέο θαη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο πνπ είλαη 

απαξαίηεηεο γηα ηελ έληαμε ζηελ νηθνλνκηθή δσή Τπνζηήξημε σο πξνο ηελ θαιιηέξγεηα 

δεμηνηήησλ πνπ ζα βνεζήζνπλ ηνλ σθεινχκελν λα δηαρεηξηζηεί απνηειεζκαηηθφηεξα 

ηελ πξνζσπηθή θαη επαγγεικαηηθή ηνπ δσή 
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- Φάζε Γ – Μεηά ην ζηάδην ηεο Καηάξηηζεο (10 πλεδξίεο) 

Καηαλφεζε ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο εξγαζίαο Αλίρλεπζε πεξηνξηζκψλ θαη 

εκπνδίσλ πξφζβαζεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο Αλάπηπμε κεραληζκψλ πιεξνθφξεζεο θαη 

ππνζηήξημεο γηα ζέκαηα επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, απαζρφιεζεο 

Πιεξνθφξεζε γηα ζεζκηθά-εξγαζηαθά ζέκαηα Σερληθέο αλεχξεζεο εξγαζίαο χληαμε 

Βηνγξαθηθνχ 

 

- πκπιήξωζε εληύπωλ - Αμηνιόγεζε Δπαγγεικαηηθήο πκβνπιεπηηθήο. 

ην πιαίζην απηφ γίλεηαη ε ζχληαμε ησλ εθζέζεσλ αμηνιφγεζεο, ησλ απαξαίηεησλ 

εληχπσλ θαη ησλ παξνπζηνινγίσλ απφ ηελ πιεπξά ηνπ ζπκβνχινπ πνπ ζα παξάζρεη 

ηε ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε πξνο ηνπο σθεινχκελνπο, θαζψο επίζεο θαη νη 

αμηνινγήζεηο ηεο δξάζεο Δπαγγεικαηηθήο πκβνπιεπηηθήο απφ ηνπο σθεινχκελνπο. 

ΑΝΑΜΔΝΟΜΔΝΑ ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ / ΠΡΟΪΟΝΣΑ ηεο ΓΡΑΗ «Δπαγγεικαηηθή 

πκβνπιεπηηθή» (αξηζκφο σθεινπκέλσλ / θαηαξηηδνκέλσλ θ.ιπ.) 

 

Σα αλακελόκελα παξαδνηέα / πξνϊόληα ηεο δξάζεο «Δπαγγεικαηηθή πκβνπιεπηηθή» 

είλαη ηα αθφινπζα: 

- Έθζεζε πκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο. 

πγθεληξσηηθή έθζεζε πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηελ πεξηιεπηηθή αλαθνξά ησλ δξάζεσλ 

ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο πνπ πινπνηήζεθαλ. 

 

- Παξνπζηνιόγηα Γηελέξγεηαο Αηνκηθώλ πλεδξηώλ. 

Σα παξνπζηνιφγηα ησλ Αηνκηθψλ ζπλεδξηψλ. 

 

- Αμηνινγήζεηο. 

Οη αμηνινγήζεηο ηεο δξάζεο Δπαγγεικαηηθήο πκβνπιεπηηθήο απφ ηνπο 

σθεινχκελνπο. 

Στοιχεία υπολογιςμοφ κόςτουσ Ενζργειασ 1: Ωσ Ανκρωποϊρα Συμβουλευτικισ ορίηεται θ 

κάκε ςυνεδρία  που παρακολουκεί ζκαςτοσ ωφελοφμενοσ. Ο Πξνυπνινγηζκφο ηεο δξάζεο 

αλαιχεηαη σο εμήο :  

30Αηνκηθέο πλεδξίεο αλά σθεινχκελν, γηα 41 σθεινχκελνπο κε θφζηνο 35 € έθαζηε 

ζπλεδξία. 

Ο ζπλνιηθόο Πξνϋπνινγηζκόο αλέξρεηαη ζε 43.050,00 €. 

ην θφζηνο ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο πεξηιακβάλεηαη ην ζχλνιν ησλ επηκέξνπο δαπαλψλ 

θαη ζπγθεθξηκέλα, ακνηβέο ζπκβνπιψλ κε αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο, θφζηνο νξγάλσζεο, θφζηνο 

ρψξσλ δηεμαγσγήο, θφζηνο εξγαιείσλ θαη αλαιψζηκσλ πνπ ζα αμηνπνηεζνχλ, ιεηηνπξγηθφ 

θφζηνο δνκψλ, κεηαθηλήζεηο σθεινχκελσλ.  

Ο πξνζδηνξηζκφο ηνπ χςνπο ηεο σξηαίαο δαπάλεο ηεο ζπκβνπιεπηηθήο έγηλε ζχκθσλα κε ην 

ππ’ αξ. πξση. 79732/27-7-2020 (ΑΓΑ:6ΦΠΦ46ΜΣΛΡ-ΘΞΓ) έγγξαθν ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο 
πληνληζκνχ θαη Παξαθνινχζεζεο Γξάζεσλ ΔΚΣ κε ζέκα «Πιαίζην πνηνηηθψλ πξνδηαγξαθψλ 

γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ 
Σακείν (ΔΚΣ) πξνγξακκάησλ πλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (ΔΚ)». 

 

Μείωςθ Κόςτουσ: 
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Σε περίπτωςθ που κάποιοσ ωφελοφμενοσ δεν ςυμμετάςχει ςτισ προβλεπόμενεσ ςυνεδρίεσ 

Συμβουλευτικισ τθσ Ενζργειασ 1, χωρίσ υπαιτιότθτα του Αναδόχου, τότε το τίμθμα 

μειϊνεται κατά το ποςό που αντιςτοιχεί ςτθ δαπάνθ των μθ υλοποιθκειςϊν ςυνεδριϊν. 

 

Προι Υλοποίθςθσ τθσ Συμβουλευτικισ 

Ο αρικμόσ ςυνεδριϊν που αντιςτοιχεί ςτον κάκε ωφελοφμενο είναι τριάντα (30) ατομικζσ 

ςυνεδρίεσ. 

 

Θ χρονικι διάρκεια τθσ κάκε ςυνεδρίασ ορίηεται ςε 45 λεπτά κατά μζςο όρο.  

 
Οι ςυνεδρίεσ Συμβουλευτικισ κα υλοποιθκοφν ςφμφωνα με τθν ΚΥΑ υπ’ αρικμ. 82756 (ΦΕΚ 
4581/τΒϋ/30-8-2022) «Σφςτθμα Σχεδιαςμοφ και Διαχείριςθσ τθσ υλοποίθςθσ 
ςυγχρθματοδοτοφμενων/επιδοτοφμενων προγραμμάτων μθ τυπικισ μάκθςθσ, 
Συνεχιηόμενθσ Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ (Σ.Ε.Κ) και Γενικισ Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων 
(Γ.Ε.Ε)»..  

 
Θ παροχι υπθρεςιϊν επαγγελματικισ ςυμβουλευτικισ κακοδιγθςθσ κα γίνει είτε με 
facetoface (f2f) ςυναντιςεισ Συμβοφλων και ωφελοφμενων είτε με τθ χριςθ πλατφόρμασ 
παροχισ εξ’ αποςτάςεωσ ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν.  

 

ΕΝΕΓΕΙΑ 2 ΤΟΥ ΕΓΟΥ ενεργειεσ Κατάρτιςθσ (Θεωρία & Ρρακτικι Άςκθςθ) 

 

Σν αληηθείκελν ηεο δξάζεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο είλαη ε πινπνίεζε ησλ αθφινπζσλ 

πξνγξακκάησλ επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο: 

1. «Παξαγωγή θαη κεηαπνίεζε αγξνδηαηξνθηθώλ πξνϊόληωλ ηωλ ηνκέωλ 

ειαηνύρωλ πξνϊόληωλ, γαιαθηνθνκηθώλ πξνϊόληωλ, κειηνύ, θαξκαθεπηηθώλ θαη 

αξωκαηηθώλ θπηώλ»: 

Αληηθείκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε θαηάξηηζε 14 αλέξγσλ, αλεμαξηήησο θχινπ θαη 

εθπαηδεπηηθνχ επηπέδνπ ζηελ «Παξαγωγή θαη κεηαπνίεζε αγξνδηαηξνθηθώλ 

πξνϊόληωλ ηωλ ηνκέωλ ειαηνύρωλ πξνϊόληωλ, γαιαθηνθνκηθώλ πξνϊόληωλ, 

κειηνύ, θαξκαθεπηηθώλ & αξωκαηηθώλ θπηώλ» 

2. «Πωιήζεηο θαη marketing αγξνηηθώλ πξνϊόληωλ θαη ηξνθίκωλ»: 

Αληηθείκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε θαηάξηηζε14αλέξγσλ, αλεμαξηήησο θχινπ θαη 

εθπαηδεπηηθνχ επηπέδνπ ζην αληηθείκελν «Πωιήζεηο θαη marketing αγξνηηθώλ 

πξνϊόληωλ θαη ηξνθίκωλ». 

3. «Πξνώζεζε εηδηθώλ κνξθώλ ηνπξηζκνύ θαη αγξνηνπξηζκνύ»: 

Αληηθείκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε εμεηδίθεπζε θαηάξηηζε13αλέξγσλ, 

αλεμαξηήησο θχινπ θαη εθπαηδεπηηθνχ επηπέδνπ ζην αληηθείκελν «Πξνώζεζε 

εηδηθώλ κνξθώλ ηνπξηζκνύ θαη αγξνηνπξηζκνύ 

θνπφο ηεο δξάζεο είλαη: 

  ε αλαβάζκηζε ηνπ εξγαηηθνύ θαη ζηειερηαθνύ δπλακηθνύ ηεο πεξηνρήο, 

βειηίσζε ηεο ηερλνγλσζίαο ησλ απαζρνινχκελσλ θαη ηεο ηθαλφηεηάο ηνπο λα 

παξαθνινπζνχλ ηηο ζχγρξνλεο εμειίμεηο, θαη ε δηεχξπλζε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπο ζηνπο 

ηνκείο ηεο παξαγσγήο θαη κεηαπνίεζεο αγξνδηαηξνθηθψλ πξντφλησλ, ηεο πξνψζεζεο 
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αγξνηηθψλ πξντφλησλ θαη ηξνθίκσλ, θαζψο επίζεο θαη ηεο πξνψζεζεο  εηδηθψλ 

κνξθψλ ηνπξηζκνχ θαη αγξνηνπξηζκνχ. 

 ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αλεξγίαο -θαη ηδίσο ηεο καθξνρξφληαο, ησλ λέσλ θαη ησλ 

γπλαηθψλ- κέζα απφ ηελ αχμεζε ηεο απαζρνιεζηκφηεηαο ησλ αλέξγσλ θαη ηε 

βειηίσζε θαη πξνζαξκνγή ησλ δεμηνηήησλ ηνπο ζηα πξνηεηλφκελα αληηθείκελα 

θαηάξηηζεο.  

 Η αύμεζε ηωλ δπλαηνηήηωλ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ζηελ πεξηνρή κέζα απφ ηελ 

αμηνπνίεζε ησλ ζχγρξνλσλ κεζνδνινγηψλ ζηα πξνηεηλφκελα αληηθείκελα θαηάξηηζεο. 

 

Η αλαινγία ησλ σξψλ θαηάξηηζεο ζε ζεωξία – πξαθηηθή είλαη 70-30% (280 ψξεο 

ζεσξία θαη 120 ψξεο πξαθηηθή άζθεζε ζε επηρεηξήζεηο). 

Η πξαθηηθή άζθεζε ησλ θαηαξηηδφκελσλ γίλεηαη ζε ζπλεξγαζία κε θαηάιιειεο θαη 

έκπεηξεο επηρεηξήζεηο, ζρεηηθέο κε ην αληηθείκελν θαηάξηηζεο. Ο θνξέαο θαηάξηηζεο ζα 

πξέπεη λα επηιέμεη επηρεηξήζεηο θαη θνξείο πξαθηηθήο άζθεζεο ζε ζπλάθεηα κε ην 

αληηθείκελν ηεο θαηάξηηζεο. 

Ο θνξέαο θαηάξηηζεο ζα πξέπεη λα πξνηείλεη:  

1. Δθπαηδεπηηθέο κεζόδνπο πνπ λα είλαη πιήξσο ελαξκνληζκέλεο κε ηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ ελειίθσλ θαηαξηηδνκέλσλ.  

2. Δθπαηδεπηηθέο ζηξαηεγηθέο θαη ηερληθέο, θαζψο επίζεο θαη εθπαηδεπηηθό πιηθό αλά 

εθπαηδεπηηθή ελφηεηα, έηζη ψζηε λα ππνζηεξίδεηαη ε επίηεπμε ηελ εθπαηδεπηηθψλ 

ζηφρσλ.  

3. Μεζνδνινγία παξαθνινύζεζεο θαη αμηνιόγεζεο ηεο πινπνίεζεο ησλ 

Πξνγξακκάησλ Καηάξηηζεο. 

4. Γηαδηθαζία επηινγήο ηωλ θαηαξηηδνκέλωλ ζε ζπλάθεηα κε ην πθηζηάκελν πιαίζην. 

5. Γηαδηθαζία παξαθνινύζεζεο ηωλ θαηαξηηζζέληωλ κεηά ην πέξαο ηεο θαηάξηηζεο, 

πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη ηξνθνδφηεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαη ηνπ ΚΠΑ κε έγθπξα 

πνζνηηθά θαη πνηνηηθή ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ απνξξφθεζε ησλ αλέξγσλ απφ ηελ 

αγνξά εξγαζίαο. 

Οη ζηφρνη θάζε Πξνγξάκκαηνο Καηάξηηζεο, θχξηνη θαη επηθνπξηθνί, ζα πξέπεη λα 

επηηεπρζνχλ κέζσ ελφο θαιά κειεηεκέλνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ην νπνίν ζα πξέπεη 

λα είλαη ζπκβαηό κε ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ηωλ ωθεινύκελωλ θάζε 

αληηθεηκέλνπ θαηάξηηζεο. Δπηπξφζζεηα, ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζα πξέπεη λα θέξεη 

ελφηεηεο ζρεηηθέο κε ηελ εξγαζηαθή ζπκπεξηθνξά, ηε βειηίσζε ηνπ αηνκηθνχ 

επαγγεικαηηθνχ πξνθίι ησλ σθεινχκελσλ, θαζψο θαη ηηο ζπλζήθεο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο 

ζε εξγαζηαθά πεξηβάιινληα, έηζη ψζηε νη σθεινχκελνη λα απνθηήζνπλ ηηο ζρεηηθέο 

γλψζεηο, δεμηφηεηεο θαη ζηάζεηο-ζπκπεξηθνξέο. Δπίζεο πξνβιέπνληαη ηερληθέο ζχληαμεο 

βηνγξαθηθνχ, αλάπηπμε πξνζσπηθήο ζηξαηεγηθήο, επαγγεικαηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο, 

ηξφπνη εμεχξεζεο εξγαζίαο θ.ά. 

 

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ηεο ΓΡΑΗ «Δπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε» (θξηηήξηα 

επηινγήο σθεινπκέλσλ γηα ηελ αληίζηνηρε δξάζε θ.ιπ.) 

ΔΙΑΓΩΓΗ 

ηεο δξάζεο «Δπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε» 
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ην πιαίζην ηεο δξάζεο απηήο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε πινπνίεζε ηξηψλ πξνγξακκάησλ 

ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο γηα 41 αλέξγνπο, 24-69 εηψλ, απφ πηζηνπνηεκέλν 

Κέληξν Γηα Βίνπ Μάζεζεο. 

 

 

 

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 

ηεο δξάζεο «Δπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε» 

 

Σα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο πνπ ζα πινπνηεζνχλ είλαη ηα αθφινπζα: 

1. Πξφγξακκα θαηάξηηζεο 14 αλέξγσλ, 24-69 εηψλ, αλεμαξηήησο θχινπ θαη 

εθπαηδεπηηθνχ επηπέδνπ ζηελ «Παξαγσγή θαη κεηαπνίεζε αγξνδηαηξνθηθψλ 

πξντφλησλ ησλ ηνκέσλ ειαηνχρσλ πξντφλησλ, γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ, 

κειηνχ, θαξκαθεπηηθψλ & αξσκαηηθψλ θπηψλ». 

Θ παροχι επαγγελματικισ κατάρτιςθσ επικεντρωμζνθσ ςε κζματα αγροδιατροφισ, που 

περιλαμβάνει τθν παραγωγι και μεταποίθςθ ςτουσ τομείσ ελαιοφχων προϊόντων, γαλακτοκομικϊν 

προϊόντων, μελιοφ, φαρμακευτικϊν και αρωματικϊν φυτϊν αποτελεί βαςικιαναγκαιότθτα τθσ 

εκνικισ και τθσ ευρωπαϊκισ πολιτικισ προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ ανάπτυξθσ των αγροτικϊν 

οικονομιϊν, τθν ενκάρρυνςθ βιϊςιμων μεκόδων γεωργικισ παραγωγισ και τθν αντιμετϊπιςθ των 

διατροφικϊν προκλιςεων ςε διεκνζσ επίπεδο. Εντόσ του προαναφερόμενου πλαιςίου, γίνεται ςαφζσ 

ότι οι ςφγχρονεσ ςυνκικεσ απαιτοφν όχι μόνο απλζσ γνϊςεισ, άλλα εξειδίκευςθ ανταποκρινόμενθ 

ςτισ προτεραιότθτεσ τθσ τοπικισ, περιφερειακισ, εκνικισ και ευρωπαϊκισ αγροτοδιατροφικισ 

πολιτικισ. Το προτεινόμενο αντικείμενο ζχει ςχεδιαςτεί με ςτόχο τθν ανάπτυξθ των κφριων 

ικανοτιτων (corecompetencies): 

2. Πξφγξακκα θαηάξηηζεο 14 αλέξγσλ, 24-69 εηψλ, αλεμαξηήησο θχινπ θαη 

εθπαηδεπηηθνχ επηπέδνπ ζην αληηθείκελν «Πσιήζεηο θαη marketing αγξνηηθψλ 

πξντφλησλ θαη ηξνθίκσλ». 

Οι διαρκϊσ αυξανόμενεσ διατροφικζσ ανάγκεσ και θ διαμόρφωςθ νζων μεκοδολογιϊν και 

τεχνικϊν ςτθ ςυςκευαςία, τυποποίθςθ και προϊκθςθ των αγροτικϊν και κτθνοτροφικϊν 

προϊόντων ςε ευρωπαϊκό και εκνικό επίπεδο οδθγοφν ςτθν εμφάνιςθ νζων κζςεων 

εργαςίασ οι οποίεσ και απαιτοφν νζεσ εξειδικεφςεισ. 

Θ υλοποίθςθ του προαναφερόμενου προγράμματοσ κατάρτιςθσ κα ςυμβάλει 

αποτελεςματικά ςτθν κατάρτιςθ εξειδικευμζνου προςωπικοφ για τθ ςτελζχωςθ 

υπαρχόντων ι τθν ανάπτυξθ νζων ςφγχρονων μονάδων ςυςκευαςίασ, τυποποίθςθσ και 

προϊκθςθσ αγροτικϊν προϊόντων και τροφίμων, ενϊ αποτελεί αρωγό τθσ προςπάκειασ τθσ 

τοπικισ, περιφερειακισ, εκνικισ και ευρωπαϊκισ πολιτικισ για τθν ανάπτυξθ και 

υποςτιριξθ τθσ αγροτικισ παραγωγισ, τθν ενκάρρυνςθ βιϊςιμων μεκόδων παραγωγισ με 
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ςεβαςμό ςτισ αρχζσ τθσ αειφόρου γεωργίασ και τθσ αντιμετϊπιςθσ των προκλιςεων ςε 

διεκνζσ επίπεδο. 

3. Πξφγξακκα θαηάξηηζεο 13 αλέξγσλ, 24-69 εηψλ, αλεμαξηήησο θχινπ θαη 

εθπαηδεπηηθνχ επηπέδνπ ζην αληηθείκελν «Πξνψζεζε εηδηθψλ κνξθψλ 

ηνπξηζκνχ θαη αγξνηνπξηζκνχ. 

Κακϊσ ςιμερα θ βιομθχανία του τουριςμοφ αποτελεί ςε παγκόςμιο επίπεδο τθ μεγαλφτερθ 

οικονομικι δραςτθριότθτα με πολφ μεγάλεσ δυνατότθτεσ ςτθ δθμιουργία νζων κζςεων 

εργαςίασ, θ ςυμβολι τθσ τουριςτικισ βιομθχανίασ είναι ιδιαίτερα ςθμαντικι ςτθν 

καταπολζμθςθ τθσ ανεργίασ. Στο πλαίςιο αυτό ςυντάςςονται ςτρατθγικοί ςχεδιαςμοί με 

ςτόχο τθν ανάπτυξθ του τουριςμοφ, τθν αναβάκμιςθ του τουριςτικοφ προϊόντοσ και τθ 

διεφρυνςθ των τουριςτικϊν υπθρεςιϊν, περιλαμβάνοντασ μεταξφ άλλων και δράςεισ 

κατάρτιςθσ του ανκρϊπινου δυναμικοφ. Ρροςδοκάται ότι με τθν φπαρξθ καταρτιςμζνου 

ανκρϊπινου δυναμικοφ ςτον τομζα του τουριςμοφ και τθσ παροχισ υπθρεςιϊν κα 

επιτευχκεί ανάπτυξθ του τουριςτικοφ και αγροτουριςτικοφ προϊόντοσ και διεφρυνςθ των 

τουριςτικϊν υπθρεςιϊν. Κα ανοιχκοφν νζοι δρόμοι για τουσ εργαηόμενουσ και κα 

δθμιουργθκοφν δυνατότθτεσ άρςθσ των όρων κοινωνικο-οικονομικοφ αποκλειςμοφ που 

παρατθροφνται ςε μθ αναπτυγμζνεσ τουριςτικά περιοχζσ. 

Η πινπνίεζε ησλ παξαπάλσ αλαθεξφκελσλ πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο ζα πξαγκαηνπνηεζεί 

απφ ηνλ Πάξνρν Καηάξηηζεο πνπ ζα αλαδεηρζεί θαηφπηλ ηεο ζρεηηθήο δηαγσληζηηθήο 

δηαδηθαζίαο πνπ ζα δηελεξγήζεη ν Γηθαηνχρνο Φνξέαο.  

 

ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ – ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ – ΣΔΥΝΙΚΔΔΚΠΑΙΓΔΤΗ - 

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ 

ηεο δξάζεο «Δπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε» 

 

Οη γεληθέο αξρέο πνπ πξέπεη λα δηέπνπλ ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ησλ 

πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο, είλαη ν αθφινπζεο: 

1. Κάζε πξφγξακκα θαηάξηηζεο πξέπεη λα θαιύπηεη ην εθπαηδεπηηθφ πεξηερφκελν πνπ 

είλαη δεζκεπηηθφ θαη πεξηνξηζηηθφ ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα, θαζψο θαη ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο φξνπο, φπσο πξνζδηνξίδνληαη ζηελ παξνχζα ελφηεηα. 

2. Η δηδαζθαιία ηνπ θαηαιιειόηεξνπ εθπαηδεπηηθνύ πεξηερνκέλνπ, νξγαλσκέλνπ 

ζε εθπαηδεπηηθέο ελφηεηεο θαη ππνελφηεηεο, θάζε κία κε ζπγθεθξηκέλεο ψξεο ζεσξίαο 

θαη πξαθηηθήο άζθεζεο αλάινγα ηεο βαξχηεηάο ηεο, έηζη ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηα 

ελδηαθέξνληα θαη ηηο επαγγεικαηηθέο αλάγθεο ησλ ελειίθσλ θαηαξηηδφκελσλ, αιιά θαη 

ζηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο ζην αληηθείκελν θαζελφο πξνγξάκκαηνο 

θαηάξηηζεο. 

3. Κάζε πξφγξακκα ζεσξεηηθήο θαηάξηηζεο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ζεκαηηθέο 

ελφηεηεο πνπ αθνξνχλ νξηδόληηεο γλώζεηο θαη δεμηόηεηεο, νη νπνίεο είλαη: α) 

Σερληθέο αλαδήηεζεο εξγαζίαο, β) Τγηεηλή θαη αζθάιεηα ζηελ εξγαζία, γ) βαζηθέο 

αξρέο εξγαηηθνχ δηθαίνπ θαη, δ) Υξήζε εθαξκνγψλ Η/Τ. 
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1. Η εθαξκνγή ησλ θαηαιιειόηεξωλ ζύγρξνλωλ εθπαηδεπηηθώλ κεζόδωλ γηα ηε 

δηδαζθαιία ζε ελειίθνπο θαηαξηηδφκελνπο, ζχκθσλα κε ηηο εθπαηδεπηηθέο κεζφδνπο 

θαη ηηο ηερληθέο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, επηδηψθνληαο ηδίσο ην ζπλδπαζκφ ηεο ζεσξίαο 

κε ηελ πξάμε, ηε ζχλδεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ θαηάξηηζεο κε ηηο αλάγθεο θαη ηα 

ελδηαθέξνληα ησλ θαηαξηηδνκέλσλ, ηελ αλάπηπμε θξηηηθνχ ηξφπνπ ζθέςεο, θαζψο 

επίζεο θαη ηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ησλ θαηαξηηδφκελσλ. 

2. Η αμηνπνίεζε πιήξσο εμεηδηθεπκέλνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ, θαζψο επίζεο θαη 

ζχγρξνλσλ ππνδνκώλ θαη εμνπιηζκνύ θαηάξηηζεο. 

3. Η εθαξκνγή ζχγρξνλσλ κεζόδωλ θαη ηερληθώλ αμηνιόγεζεο. 

4. Η ππνζηήξημε ηεο έληαμεο ησλ θαηαξηηδφκελσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο κε αμηνπνίεζε 

θαηάιιεινπ κεραληζκνύ πξνώζεζεο θαη δηαζύλδεζεο ηωλ ωθεινύκελωλ κε 

ηελ ηνπηθή παξαγωγηθή δνκή. 

 

Οη όξνη πνπ δηέπνπλ ηελ ζεσξεηηθή θαηάξηηζε θαη ηελ πξαθηηθή άζθεζε είλαη νη αθφινπζνη: 

1. Η εκεξήζηα δηάξθεηα ηεο ζεσξεηηθήο θαηάξηηζεο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο έμη (6) 

ψξεο, 

2. Η εκεξήζηα εθπαίδεπζε (ζεσξία θαη πξαθηηθή) θαζψο θαη νη ζπλεδξίεο 

ζπκβνπιεπηηθήο νινθιεξψλνληαη ην αξγφηεξν κέρξη ηελ 22ε ψξα.  

3. Γελ επηηξέπεηαη θαηάξηηζε (ζεσξία θαη πξαθηηθή) ή ζπκβνπιεπηηθή ηηο Κπξηαθέο 

θαζψο θαη ηηο επίζεκεο αξγίεο. 

4. Σν Σκήκα Καηάξηηζεο δελ πξέπεη λα παξνπζηάδεη αζπλέρεηεο θαη κπνξεί λα 

δηαθφπηεηαη ζηηο πεξηφδνπο Υξηζηνπγέλλσλ, Πάζρα θαη θαινθαηξηλψλ δηαθνπψλ ή/θαη 

ζε εμαηξεηηθέο έθηαθηεο πεξηπηψζεηο, κε απαξαίηεηε ελεκέξσζε ηνπ Γηθαηνχρνπ θαη 

ηνπ αξκφδηνπ θνξέα δηαρείξηζεο. 

 

Ο Πάξνρνο Καηάξηηζεοζα πξέπεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ λα ππνβάιεη αλαιπηηθή πεξηγξαθή 

ηνπ πεξηερνκέλνπ, ησλ ηερληθψλ εθπαίδεπζεο θαη ηεο κεζνδνινγίαο πινπνίεζεο ηεο 

ζεσξεηηθήο θαηάξηηζεο.  

 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΔ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 

ηεο δξάζεο «Δπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε» 

 

Η πινπνίεζε ηεο ζεσξεηηθήο θαηάξηηζεο ησλ ηξηψλ πξνηεηλφκελσλ πξνγξακκάησλ 

θαηάξηηζεο ζα πξαγκαηνπνηεζεί απφ Δθπαηδεπηέο Καηάξηηζεο, νη νπνίνη ζα πξέπεη λα έρνπλ ηα 

αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά: 

1. Θα πξέπεη λα είλαη Δθπαηδεπηέο Δλειίθωλ κε πηζηνπνηεκέλε εθπαηδεπηηθή επάξθεηα, 

νη νπνίνη ζα πξέπεη λα αλήθνπλ ζην Μεηξών Δθπαηδεπηώλ ηνπ ΔΟΠΠΔΠ, 

ζύκθωλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ νξίδεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο ππ’ αξηζκ 

ΓΠ/20082/23-10-2020 Τπνπξγηθήο Απόθαζεο «ύζηεκα Πηζηνπνίεζεο 

Δθπαηδεπηηθήο Δπάξθεηαο Δθπαηδεπηώλ Δλειίθωλ ηεο Με Σππηθήο 

Δθπαίδεπζεο», φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί, ζπκπιεξσζεί θαη ηζρχεη. 

2. Θα πξέπεη νη γλψζεηο θαη ε εκπεηξία ηνπο λα έρνπλ ζπλάθεηα κε ηηο αληίζηνηρεο 

ζεκαηηθέο ελφηεηεο πνπ ζα δηδάμνπλ ζην πιαίζην ησλ πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο.  
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3. Δπηηξέπεηαη ε αληηθαηάζηαζε εθπαηδεπηή θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ησλ 

πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο, αιιά κφλν κε εθπαηδεπηή αληίζηνηρσλ πξνζφλησλ.  

Ο πάξνρνο θαηάξηηζεο ζα πξέπεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ λα πεξηγξάςεη ηε δηαδηθαζία θαη ηα 

θξηηήξηα επηινγήο ησλ εθπαηδεπηψλ ζεσξεηηθήο θαηάξηηζεο ησλ πξνηεηλφκελσλ 

πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο. 

Ο πάξνρνο θαηάξηηζεο ζα πξέπεη λα ζπλάςεη ζπκβάζεηο κε ηνπο εθπαηδεπηέο, ζηηο νπνίεο ζα 

αλαθέξνληαη ππνρξεσηηθά ηα δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο ησλ ζπκβαιινκέλσλ, ηδίσο δε ην 

χςνο ηεο ακνηβήο ησλ εθπαηδεπηψλ θαη ν ηξφπνο θαηαβνιήο ηεο, ν αξηζκφο ησλ δηδαθηηθψλ 

σξψλ, ην δηάζηεκα ζπλεξγαζίαο, ε σξηαία απνδεκίσζε, ε θαηαβνιή αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ, 

ε θαηαβνιή ησλ δαπαλψλ κεηαθίλεζεο, εθφζνλ είλαη απαξαίηεην, θαζψο θαη ηπρφλ άιινη 

φξνη. 

 

 

ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Δ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ 

ηεο δξάζεο «Δπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε» 

 

Η πξαθηηθή άζθεζε είλαη ην κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο πνπ αθνξά ζηελ 

ηνπνζέηεζε ηνπ σθεινχκελνπ ζε ζπλαθή ζέζε πξαθηηθήο άζθεζεο ζε θάπνηα επηρείξεζε 

πξαθηηθήο άζθεζεο. Η πξαθηηθή άζθεζε ζπληνλίδεηαη κε επζχλε ηνπ Παξφρνπ Καηάξηηζεο 

πνπ έρεη πξνθχςεη κεηά απφ ηε ζρεηηθή δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία ηνπ Γηθαηνχρνπ, θαη 

πινπνηείηαη ζηηο επηρεηξήζεηο πξαθηηθήο άζθεζεο ζε ζπλάθεηα κε ην αληηθείκελν θάζε 

πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο. 

 

Οη πξνζδνθίεο πνπ αλακέλνληαη λα επηηεπρζνύλ κέζσ ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο είλαη νη 

εμήο: 

 Να γλωξίζνπλ θαη λα βηώζνπλ νη θαηαξηηδφκελνη ηηο ζχγρξνλεο ζπλζήθεο 

εξγαζίαο. 

 Να παξαθνινπζήζνπλ θαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ αμηνπνίεζε ησλ 

λεναπνθηεζέλησλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ηνπο. 

 Να εθαξκόζνπλ ηηο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ ειήθζεζαλ θαηά ηε δηάξθεηα 

πινπνίεζεο ηεο ζεσξεηηθήο θαηάξηηζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο.  

 Να πξνζαξκνζηνύλ ζηηο απαηηήζεηο ηεο αγνξάο εξγαζίαο. 

 Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ εάλ ηνπο ηθαλνπνηεί ε ζπγθεθξηκέλε ζέζε εξγαζίαο πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ην αληηθείκελν θαηάξηηζεο, θαζψο θαη εάλ αληαπνθξίλεηαη ζηηο 

πξνζδνθίεο ηνπο.  

 Να ζπκκεηάζρνπλ ζε νκάδεο εξγαζίαο, ζηηο νπνίεο ζα ζπκκεηέρνπλ θαη 

πεπεηξακέλνη εξγαδφκελνη απφ ηηο επηρεηξήζεηο πξαθηηθήο άζθεζεο, θαιιηεξγψληαο 

ηελ νκαδηθφηεηα θαη ην πλεχκα ζπλεξγαζίαο ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ. 

 Να εληζρύζνπλ ην επαγγεικαηηθφ ηνπο πξνθίι. 

 Να απνθηήζνπλ επαγγεικαηηθή εκπεηξία. 

 Να ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία ηεο επηρείξεζεο. 

 Να εληζρπζεί ε απηνεθηίκεζε ησλ θαηαξηηδφκελσλ. 
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 Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ «ηα ζέιω ηνπο» θαη λα αλαγλσξίζνπλ ηα πξνζσπηθά 

ηνπο ζηνηρεία βειηίσζεο. 

 Να βξεζεί, ελδερνκέλωο, ζέζε εξγαζίαο ζηελ επηρείξεζε πξαθηηθήο άζθεζεο. 

Οη εηδηθφηεξνη ζηφρνη πνπ αλακέλνληαη λα επηηεπρζνχλ κέζσ ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο είλαη ε 

εμνηθείσζε ησλ θαηαξηηδφκελσλ κε ην γλσζηηθφ αληηθείκελν θάζε πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο 

ζε πξαγκαηηθά εξγαζηαθά πεξηβάιινληα. Μέζσ απηήο ηεο δηαδηθαζίαο, νη θαηαξηηδφκελνη ζα 

εκπεδψζνπλ ηηο γλψζεηο ηνπ άμνλα εμεηδίθεπζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ζα απνθηήζνπλ 

πξαγκαηηθή εξγαζηαθή εκπεηξία, ζα δνπιέςνπλ ζε πξαγκαηηθά πεξηβάιινληα εξγαζίαο, ζα 

βηψζνπλ απφ θνληά ηα ζέκαηα ηεο πγηεηλήο, πγείαο θαη αζθάιεηαο πνπ ζπδεηήζεθαλ ζηε 

δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη βεβαίσο ζα εληζρχζνπλ ην βηνγξαθηθφ ηνπο θαη ην 

επαγγεικαηηθφ πξνθίι ηνπο. 

 

Η πξαθηηθή άζθεζε ησλ σθεινπκέλσλ είλαη ππνρξεωηηθή θαη πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε 

ηελ αθφινπζε δηαδηθαζία: 

1. Σν ζχλνιν ησλ σξψλ ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο γηα θάζε σθεινχκελν πνπ νινθιήξσζε 

ηελ ζεσξεηηθή θαηάξηηζε ζχκθσλα κε ηνπο πξνβιεπφκελνπο φξνπο θαη, ζπκκεηείρε 

ζηηο ηαθηηθέο (θαη ηηο ηπρφλ έθηαθηεο) αηνκηθέο ζπλεδξίεο επαγγεικαηηθήο 

ζπκβνπιεπηηθήο, ζα πινπνηείηαη ζε επηρεηξήζεηο, ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο 

εξγαζίαο εληφο ησλ νξίσλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο φπνπ πινπνηήζεθε ην 

ζεσξεηηθφ κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο. Ο ΠάξνρνοΚαηάξηηζεο ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνλ σθεινχκελν, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο γλψζεηο, ηηο δεμηφηεηεο, ην 

πξνθίι, ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ σθεινχκελνπ θαη ζε ζπλάξηεζε κε ηα απαηηνχκελα 

πξνζφληα ηεο ζέζεο πξαθηηθήο άζθεζεο, ζα πξέπεη λα επηιέμνπλ ηε ζέζε 

πξαθηηθήο άζθεζεο ζηελ νπνία ζα ηνπνζεηεζεί ν θαηαξηηδφκελνο κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζεσξεηηθήο θαηάξηηζεο θαη ηελ πινπνίεζε ησλ 

αηνκηθψλ ζπλεδξηψλ επαγγεικαηηθήο ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο.  

ην πιαίζην απηφ, νη θαηαξηηδφκελνη ελεκεξώλνληαη γηα ηνπο ζηφρνπο ηεο πξαθηηθήο 

άζθεζεο, γηα ηε ζπνπδαηφηεηα απηήο, γηα ην πεξηερφκελφ ηεο θαη ηε ζχλδεζή ηεο κε 

ηε ζεσξία, θαζψο επίζεο θαη γηα ην πεξηβάιινλ πξαγκαηνπνίεζεο ηεο πξαθηηθήο 

άζθεζεο. 

2. Η πξαθηηθή άζθεζε ζηηο επηρεηξήζεηο κπνξεί λα μεθηλήζεη ακέζσο κεηά ην ηέινο ηεο 

ζεσξεηηθήο θαηάξηηζεο θαη εθφζνλ νη σθεινχκελνη έρνπλ νινθιεξψζεη ηηο αηνκηθέο 

ζπλεδξίεο επαγγεικαηηθήο ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο.  

3. Οη πάξνρνη θαηάξηηζεο ζα πξέπεη λα επηιέγνπλ λα ζπλεξγαζηνχλ κε θνξείο πξαθηηθήο 

άζθεζεο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο, ιακβάλνληαο ππφςε φηη ν 

αξηζκφο ησλ θαηαξηηδνκέλσλ πνπ ηνπνζεηείηαη ζε κηα επηρείξεζε πξαθηηθήο άζθεζεο 

δελ πξέπεη λα μεπεξλά ην 25% ηνπ ζπλόινπ ηωλ απαζρνινπκέλωλ ηεο 

επηρείξεζεο. 

4. Με ηηο επηιεγείζεο επηρεηξήζεηο πξαθηηθήο άζθεζεο ζα ζπληαρζεί ζπκθωλεηηθό 

ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπ Παξφρνπ Καηάξηηζεο θαη ηεο επηρείξεζεο, ζην νπνίν ζα 

πεξηγξάθεηαη ε ηαπηφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο, ε ηαπηφηεηα ηεο 

επηρείξεζεο, ν δηαζέζηκνο αξηζκφο ζέζεσλ πξαθηηθήο άζθεζεο, ν εθπαηδεπηήο 

πξαθηηθήο άζθεζεο θαη ε εηδηθφηεηά ηνπ.  

5. Η πξαθηηθή άζθεζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε επηρεηξήζεηο, νξγαληζκνύο θαη 

λνκηθά πξόζωπα ηδηωηηθνύ δηθαίνπ, ζηα νπνία δελ ζπκκεηέρεη άκεζα ην Διιεληθφ 
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Γεκφζην θαη ηα νπνία γηα ηελ πξφζιεςε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο δελ ππάγνληαη ζηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2190/1994, φπσο ηζρχεη ζήκεξα.  

6. Ο ΠάξνρνοΚαηάξηηζεο ζα παξέρεη ζηνλ σθεινχκελν ππεξεζίεο ππνζηήξημεο, πξηλ, 

θαηά ηε δηάξθεηα θαη γηα έλα κήλα κεηά ηε ιήμε ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο, κέζσ ηνπ 

Δπόπηε Πξαθηηθήο Άζθεζεο. Ο ξφινο ηνπ Δπόπηε Πξαθηηθήο Άζθεζεο είλαη λα 

βνεζήζεη ζπκβνπιεπηηθά ηνλ θαηαξηηδφκελν, ζε ζέκαηα νκαιήο έληαμήο ηνπ ζην 

εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ θαη λα εμαζθαιίζεη φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξνπο φξνπο 

ελζσκάησζεο ζε απηφ, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε ηζφξξνπε θαη νκαιή ζρέζε 

ηνπ κε ηελ επηρείξεζε, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηα αθφινπζα:  

i. ζηελ θαηάιιειε ζύδεπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ / δεμηνηήησλ ησλ 

θαηαξηηδνκέλσλ κε ηηο αλάγθεο ησλ επηρεηξήζεσλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ 

Πάξνρν Καηάξηηζεο θαη ηδηαίηεξα κε ην ζηέιερνο επαγγεικαηηθήο ππνζηήξημεο 

ηνπ Παξφρνπ Καηάξηηζεο,  

ii. ζηελ ηνπνζέηεζε, παξαθνινύζεζε θαη επνπηεία ηνπ θαηαξηηδφκελνπ απφ 

ηνλ Πάξνρν Καηάξηηζεο ζηελ επηρείξεζε πξαθηηθήο άζθεζεο, 

iii. ζηελ ηαθηηθή επαθή ηνπ Δπφπηε κε ηελ επηρείξεζε θαη ηνλ θαηαξηηδφκελν, 

iv. ζηελ πξαγκαηνπνίεζε θνηλώλ ζπλαληήζεωλ κε ηνπο εθπξνζψπνπο ηεο 

επηρείξεζεο πξαθηηθήο άζθεζεο θαη ηνπο θαηαξηηδφκελνπο, γηα ηε δηεπζέηεζε 

ηπρφλ δεηεκάησλ πνπ ελδερνκέλσο έρνπλ αλαθχςεη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

πξαθηηθήο άζθεζεο, 

v. ζηελ πξνζωπηθή επαθή ηνπ Δπφπηε κε ηνλ θαηαξηηδφκελν, φπνπ πξνθχπηεη 

αλάγθε γηα ηελ νκαιή έληαμε ηνπ ζηε επηρείξεζε θαη ηελ πεξαηηέξσ 

ππνζηήξημή ηνπ γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο ελζσκάησζήο ηνπ ζην εξγαζηαθφ 

πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο,, θαζψο θαη 

vi. ζηε δηελέξγεηα δηνξζωηηθώλ παξεκβάζεωλ φπνπ θξίλεηαη απαξαίηεην. 

7.  Η Δπηρείξεζε πξαθηηθήο άζθεζεο νξίδεη έλαλ εξγαδφκελφ ηεο σο Τπεύζπλν 

Πξαθηηθήο Άζθεζεο /Δξγαζηαθό Τπεύζπλν, ν νπνίνο ζα έρεη ηελ επζχλε ηνπ 

σθεινχκελνπ (πξαθηηθά αζθνχκελνπ) θαη ζα ζπλεξγάδεηαη άκεζα κε ηνλ Δπφπηε 

Πξαθηηθήο Άζθεζεο.  

Ο Τπεύζπλνο Πξαθηηθήο Άζθεζεο / Δξγαζηαθόο Τπεύζπλνο, ζα έρεη ηηο 

αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο θαη θαζήθνληα:  

i. Καζνξηζκόο ησλ αληηθεηκέλσλ απαζρφιεζεο ηνπ αζθνχκελνπ. 

ii. πλεξγαζία κε ηνλ Δπφπηε Πξαθηηθήο Άζθεζεο ηνπ Παξφρνπ Καηάξηηζεο γηα 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε άζθεζε ησλ σθεινχκελσλ.  

iii. Σήξεζε δειηίνπ παξαθνινύζεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο 

γηα θάζε σθεινχκελν θαη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηά ηεο. 

iv. Τπνβνιή πξνηάζεωλ ζηε δηεχζπλζε ηεο επηρείξεζεο γηα βειηίσζε ησλ 

ζπλζεθψλ εξγαζίαο θαη εθπαίδεπζεο ησλ αζθνχκελσλ. 

v. πκπιήξσζε Δηδηθνύ Δξωηεκαηνινγίνπ Αμηνιόγεζεοησλ Χθεινχκελσλ 

θαη ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζην νπνίν ζα αμηνινγείηαη ην ελδηαθέξνλ, ε 

ελζσκάησζε θαη ην ελδηαθέξνλ ησλ σθεινχκελσλ ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ 

ηεο επηρείξεζεο, νη Δπφπηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο, ην Πξφγξακκα Καηάξηηζεο θαη 

νη ζπληειεζηέο ηνπ.  

8. Καηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο, νη επηρεηξήζεηο 

παξαρσξνχλ ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ, ηνπο επηηξέπνπλ λα 
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ρξεζηκνπνηνχλ εμεηδηθεπκέλεο παξαγσγηθέο κεζφδνπο, εληζρχνπλ ηε ζπλεξγαζία 

ηνπο κε ηνπο ππφινηπνπο εξγαδφκελνπο θαη γεληθφηεξα παξνηξχλνπλ ηελ εκπινθή 

ηνπο ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία.  

ηελ πεξίπησζε πνπ ε πξαθηηθή άζθεζε απαηηεί εηδηθό εμνπιηζκό θαη 

πξνζηαηεπηηθά κέζα, νη σθεινχκελνη ζα πξέπεη λα έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο θαη λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ηνλ πξνβιεπφκελν εμνπιηζκφ θαη ηα απαηηνχκελα πξνζηαηεπηηθά 

κέζα θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο έσο θαη ηε ιήμε ηεο. 

9. Η εκεξήζηα δηάξθεηα ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο, είλαη έμη (6) ψξεο ζπλερνχο σξαξίνπ 

θαη δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηνπο πέληε (5) κήλεο. ε φια ηα αλσηέξσ αλαθεξφκελα 

ρξνληθά δηαζηήκαηα ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ηα δηαιείκκαηα. Όζνλ αθνξά ηελ 

πξαθηηθή άζθεζε, ηα δηαιείκκαηα δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ εθ’ φζνλ 

πξνβιέπνληαη απφ ηελ επηρείξεζε. 

Στθν περίπτωςθ που μία επιχείρθςθ πρακτικισ άςκθςθσ παφςει για οποιοδιποτε λόγο τθ 

ςυνεργαςία τθσ με ζναν ωφελοφμενο, αυτόσ κα μπορεί, προκειμζνου να ςυμπλθρϊςει τον 

απαραίτθτο αρικμό των 80 ωρϊν πρακτικισ άςκθςθσ που απαιτεί θ πρόςκλθςθ, να 

τοποκετθκεί ςε άλλθ επιχείρθςθ, κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τον Σφμβουλο του Αναδόχου. 

Οι εργοδότεσ των επιχειριςεων πρακτικισ άςκθςθσ και ο Ανάδοχοσ, υποχρεοφνται να 

ςυμπλθρϊνουν και να υποβάλλουν θλεκτρονικά ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα του 

Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ ΣΕΡΕ-ΟΑΕΔ-ΛΚΑ-

ΕΤΑΜ, με τθν ονομαςία «ΕΓΑΝΘ», τα προβλεπόμενα ζντυπα που αφοροφν τθν υλοποίθςθ 

τθσ κεωρθτικισ κατάρτιςθσ και τθσ πρακτικισ άςκθςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν υπ’ 

αρικμ. 5072/6/25.02.2013 Απόφαςθ του Υπουργοφ Εργαςίασ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και 

Ρρόνοιασ (ΦΕΚ Βϋ449/25.02.2013) όπωσ ιςχφει. 

Θ δαπάνθ των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν για τθν αςφαλιςτικι κάλυψθ των ωφελοφμενων 

βαρφνει τθν Ανακζτουςα Αρχι. Το ποςό αυτό ανζρχεται ςε ποςοςτό φψουσ 6,45% επί του 

εκπαιδευτικοφ επιδόματοσ ανά ωφελοφμενο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 87 του 

ν. 3996/2011 «Αναμόρφωςθ του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ, ρυκμίςεισ κεμάτων 

Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και άλλεσ διατάξεισ» και βάςει τθσ ςχετικισ Απόφαςθσ Ζνταξθσ τθσ 

Ρράξθσ. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να διακζςει ςτουσ ωφελοφμενουσ τα Απογραφικά Δελτία 

ειςόδου και εξόδου ωφελουμζνων (ςε ζντυπθ ι ψθφιακι μορφι) για τθ ςυλλογι 

πλθροφοριακϊν ςτοιχείων κατά τθν ζναρξθ (και μετά τθ λιξθ) τθσ ςυμμετοχισ των 

ωφελουμζνων ςτθ δράςθ, να ςυλλζξει τα δεδομζνα των απαντιςεων των ωφελουμζνων τα 

οποία αφοροφν ςε προςωπικά δεδομζνα, ςυμπεριλαμβανομζνων και ευαίςκθτων, και να 

τα ειςαγάγει ςτθν προβλεπόμενθ εφαρμογι τθσ θλεκτρονικισ ιςτοςελίδασ για τθν 

περαιτζρω επεξεργαςία τουσ από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ και τθν αξιοποίθςι τουσ ςτο 

πλαίςιο τθσ παρακολοφκθςθσ τθσ δράςθσ μζςω ςτατιςτικϊν ςτοιχείων (δεικτϊν) και των 

προβλεπόμενων ερευνϊν και αξιολογιςεων, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ νομοκετικζσ 

διατάξεισ του Ευρωπαϊκοφ Κοινωνικοφ Ταμείου και τα προβλεπόμενα ςτο Ν. 2472/97. 

ΘΑνακζτουςαΑρχι,προκειμζνουναδιαςφαλίςειτθντιρθςθτωνανωτζρωεκπαιδευτικϊνόρων

αςκεί ελζγχουσ ςε όλα τα ςτάδια, από τθν προετοιμαςία, τθν υλοποίθςθ, μζχρι τθν 
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ολοκλιρωςθ τθσ 

εκπαιδευτικισδιαδικαςίασ.ΕιδικότερατοαρμόδιοόργανοελζγχουτθσΑνακζτουςασΑρχισμερι

μνάγια 

τθνπραγματοποίθςθεπιτόπιωνελζγχωνμεςκοπότθνορκιυλοποίθςθτθσεκπαιδευτικισδιαδικ

αςίασ. 

 

 

ΓΗΛΩΗ ΔΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 

 

Ο Πάξνρνο Καηάξηηζεο, κφιηο έρεη νινθιεξψζεη ηελ νξηζηηθή ζπγθξφηεζε φισλ ησλ ζηνηρείσλ 

ελφο πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο, ππνβάιεη πξνο ηνλ Γηθαηνχρν θνξέα Γήιωζε Έλαξμεο 

Πξνγξάκκαηνο Καηάξηηζεο, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηα εμήο: 

1. ηνηρεία Γήιωζεο Έλαξμεο Πξνγξάκκαηνο Καηάξηηζεο:  

 Σίηινο ηνπ αληηθεηκέλνπ θαηάξηηζεο – εηδηθφηεηαο. 

 ηνηρεία ηνπ ηφπνπ δηεμαγσγήο.  

 ηνηρεία ηνπ Τπεπζχλνπ Τινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο. 

 Ηκεξνκελία έλαξμεο & ιήμεο: α) ηεο ζεσξεηηθήο θαηάξηηζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

θαη β) ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο αλά θαηαξηηδφκελν. 

 ηνηρεία γηα ηελ πινπνίεζε ησλ αηνκηθψλ ζπλεδξηψλ. 

 Πξφγξακκα εμεηάζεσλ θαη επαλεμεηάζεσλ πηζηνπνίεζεο. 

2. Αλαιπηηθφ ωξνιόγην πξόγξακκα θαηάξηηζεο, ζην νπνίν ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη νη 

εκέξεο θαη ψξεο πξαγκαηνπνίεζεο ησλ καζεκάησλ ηνπ ζεσξεηηθνχ κέξνπο θαη ηεο 

πξαθηηθήο άζθεζεο.  

3. πγθεληξσηηθή θαηάζηαζε ηωλ ωθεινπκέλωλ ζην πξφγξακκα θαηάξηηζεο.  

4. Καηάζηαζε ησλ εθπαηδεπηώλ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο θαη ησλ 

αλαπιεξωηώλ ηνπο. 

5. Καηάζηαζε ηνπ Δπόπηε/ηώλ Πξαθηηθήο άζθεζεο. 

6. Καηάζηαζε ηειερώλ πκβνπιεπηηθήο Τπνζηήξημεο / πκβνύιωλ.  

7. πκθωλεηηθό ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπ Παξφρνπ Καηάξηηζεο θαη ηνπ Φνξέα 

Πηζηνπνίεζεο ζεσξεκέλν απφ ηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ φπνπ απαηηείηαη. 

8. Καηάζηαζε ηωλ Δπηρεηξήζεωλ Πξαθηηθήο Άζθεζεο κε ηηο νπνίεο ζα 

ζπλεξγαζηεί ν Πάξνρνο Καηάξηηζεο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο, ε 

νπνία ζα πεξηιακβάλεη: α) ηηο ζέζεηο πξαθηηθήο πνπ θάζε επηρείξεζε πξνζθέξεη, θαη 

ην πνζνζηφ ησλ θαηαξηηδνκέλσλ πνπ ηνπνζεηνχληαη ζε επηρείξεζε πξαθηηθήο 

άζθεζεο ζε ζρέζε κε ην ζπλνιηθφ αξηζκφ απαζρνινπκέλσλ ζε απηήλ, θαη β) ινηπά 

ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο (επσλπκία, δηεχζπλζε, ΑΦΜ, έδξα, ζηνηρεία επηθνηλσλίαο θαη 

πινπνίεζεο πξαθηηθήο, αξηζκφο απαζρνινπκέλσλ, επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα). 

9. Καηάζηαζε θαηαλνκήο ηωλ θαηαξηηδόκελωλ ηνπ πξνγξάκκαηνο Καηάξηηζεο αλά 

επηρείξεζε πξαθηηθήο άζθεζεο κε αληηζηνίρηζε ηνπ/ ησλ Δπφπηε/ησλ Πξαθηηθήο.  

Μεηά ηελ ππνβνιή ησλ αλσηέξσ ζηνηρείσλ, ν Πάξνρνο Καηάξηηζεο πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε 

ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο θαη ηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ επαγγεικαηηθήο 

ζπκβνπιεπηηθήο, ζεσξεηηθήο θαηάξηηζεο θαη πξαθηηθήο άζθεζεο, θαζψο θαη πηζηνπνίεζεο 

θάζε αληηθεηκέλνπ θαηάξηηζεο. 
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ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 

 

 

Ο Πάξνρνο Καηάξηηζεο πινπνηεί ηα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο ζχκθσλα κε ηηο δξάζεηο θαη 

ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξάμεο, ηελ πξνζθνξά ηνπ θαη ηε δήισζε έλαξμεο πνπ έρεη 

ππνβάιιεη, θαη παξαθνινπζεί ηελ πξφνδν ηεο πινπνίεζεο θάζε πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο 

ζχκθσλα κε ηα αθφινπζα: 

1. Δλεκεξψλεη ζε σξηαία θαη εκεξήζηα βάζε ην παξνπζηνιόγην ηνπ πξνγξάκκαηνο, 

ηφζν γηα ηηο ψξεο ζεσξεηηθήο θαηάξηηζεο, φζν θαη γηα ηηο ψξεο πξαθηηθήο άζθεζεο. 

2. ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηνλ έιεγρν δηαπηζησζνχλ απνπζίεο θαηαξηηδνκέλσλ πνπ δελ 

έρνπλ δεισζεί, ν Γηθαηνχρνο ζα επηβάιιεη ζηνλ πάξνρν θαηάξηηζεο ηηο 

πξνβιεπφκελεο απφ ην θαλνληζηηθφ πιαίζην θπξώζεηο. 

3. Ο πάξνρνο θαηάξηηζεο ππνρξενχηαη, ζε πεξίπησζε πνπ ηξνπνπνηεί ζχκθσλα κε ηνπο 

φξνπο ηεο παξνχζαο πξάμεο, νπνηνδήπνηε απφ ηα ζηνηρεία ησλ Γειψζεσλ Έλαξμεο 

Πξνγξακκάησλ Καηάξηηζεο λα ππνβάιεη ακέζσο ζηνλ Γηθαηνχρν ζρεηηθφ 

αίηεκα/δήιωζε ηξνπνπνίεζεο. 

4. Κάζε αίηεκα/δήισζε ηξνπνπνίεζεο εμεηάδεηαη θαη ζα θξίλεηαη φπνπ απαηηείηαη, θαηά 

πεξίπησζε ε απνδνρή, ε δηαηχπσζε παξαηεξήζεσλ, ή/θαη ε απφξξηςή ηνπ, κε 

γλψκνλα ην δεκφζην ζπκθέξνλ. Ο Γηθαηνχρνο θαη ε αξκφδηα δηαρεηξηζηηθή αξρή έρεη 

ην δηθαίσκα, ζε θάζε ζηάδην πινπνίεζεο θαη παξαθνινχζεζεο λα δεηήζεη 

ζπκπιεξωκαηηθάζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηελ πινπνίεζε θαη παξαθνινχζεζε ηεο 

δξάζεο. ε θάζε δε πεξίπησζε θαη ζε φια ηα ζηάδηα δχλαληαη λα ππνδείμνπλ ζηνλ 

Πάξνρν Καηάξηηζεο ηα απαηηνύκελα κέηξα γηα ηελ νξζή θαη απνηειεζκαηηθή 

πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ πνπ ηνπ έρνπλ αλαηεζεί. 

5. Γελ επηηξέπεηαη αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ θαηαξηηδνκέλσλ ζε ζρέζε κε ηνλ 

δεισζέληα αξηζκφ ζηελ αληίζηνηρε δήισζε έλαξμεο.  

6. Απνθιείεηαη ηξνπνπνίεζε, πνπ ζπληζηά παξάβαζε φξνπ ηεο παξνχζαο Πξάμεο θαη 

ηεο ζρεηηθήο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο γηα ηελ αλάζεζε ησλ δξάζεσλ 

ζπκβνπιεπηηθήο, επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη πηζηνπνίεζεο ζηνλ Πάξνρν 

Καηάξηηζεο. 

ε πεξίπησζε πνπ ε ηξνπνπνίεζε ζπληζηά παξάβαζε νπνηνπδήπνηε απφ ηνπο φξνπο 

ηεο ηεο παξνχζαο Πξάμεο θαη ηεο ζρεηηθήο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο, ν πάξνρνο 

θαηάξηηζεο δελ δηθαηνχηαη θακία ακνηβή ή νπνηνπδήπνηε είδνπο απνδεκίσζε γηα ηηο 

ππεξεζίεο θαηάξηηζεο πνπ παξείρε ζηνπο σθεινπκέλνπο. 

 

 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗ ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΩΝ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΙΑ 

 

 

Ο Πάξνρνο Καηάξηηζεο, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ σθεινπκέλσλ θάζε 

πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο, ππνρξενχηαη λα παξαθνινπζεί ηελ έληαμή ηνπο ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο θαη λα ππνβάιεη ζρεηηθή έθζεζε, σο αθνινχζσο:  
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1. Ο Πάξνρνο Καηάξηηζεο ππνρξενχηαη, γηα ρξνληθό δηάζηεκα 6 κελώλ κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο Καηάξηηζεο (ζεσξία, ζπκβνπιεπηηθή, 

εμεηάζεηο/επαλεμεηάζεηο θαη πξαθηηθή άζθεζε) λα παξαθνινπζεί ηελ θαηάζηαζε ησλ 

σθεινπκέλσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζε απηήλ, φζνλ αθνξά ζηελ πξφζβαζή ηνπο ζηελ 

αγνξά εξγαζίαο.  

Ο Πάξνρνο Καηάξηηζεο ππνρξενχηαη, κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία επηά (7) 

εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ εθπλνή ηνπ εμακήλνπ λα ππνβάιιεη «Έθζεζε 

Παξαθνινύζεζεο ηωλ Ωθεινπκέλωλ», ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη γηα θάζε 

σθεινχκελνηα εμήο:  

 Η θαηάζηαζε ηνπ σθεινχκελνπ ζηελ αγνξά εξγαζίαο (άλεξγνο /εξγαδφκελνο)  

 ε πεξίπησζε πνπ εξγάδεηαη, ηα πιήξε ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ θνξέα 

ζηελ/νλ νπνία/ν εξγάδεηαη θαη ην αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο ηνπ.  

2. Ο Πάξνρνο Καηάξηηζεο ππνρξενχηαη λα δηαζέζεη ζηνπο σθεινχκελνπο ηα 

εξωηεκαηνιόγηα ζπιινγήο πιεξνθνξηαθώλ ζηνηρείωλ, λα ζπιιέμεη ηα 

δεδνκέλα ησλ απαληήζεσλ ησλ σθεινπκέλσλ ηα νπνία αθνξνχλ ζε πξνζσπηθά 

δεδνκέλα ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη επαίζζεησλ, θαη λα ηα εηζάγεη ζηελ 

πξνβιεπφκελε πιαηθφξκα γηα πεξαηηέξσ επεμεξγαζία απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο θαη 

ηελ αμηνπνίεζή ηνπο ζην πιαίζην ηεο παξαθνινχζεζεο κέζσ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ 

(δεηθηψλ) θαη ησλ πξνβιεπφκελσλ εξεπλψλ θαη αμηνινγήζεσλ, ζχκθσλα κε ηηο 

ηζρχνπζεο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλσληθνχ Σακείνπ. 

 

Οη ωθεινύκελνη έρνπλ ηηο αθφινπζεο ππνρξεψζεηο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπκκεηνρήο 

ηνπο ζην πξφγξακκα θαηάξηηζεο:  

1. Οη σθεινχκελνη ππνρξενχληαη, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 6 κελώλ κεηά ηελ νινθιήξσζε 

ζπκκεηνρήο ηνπο ζην πξφγξακκα θαηάξηηζεο λα ελεκεξψλνπλ ηνλ Πάξνρν 

Καηάξηηζεο κε ηνλ νπνίν ζπλεξγάζηεθαλ γηα νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε ηεο 

θαηάζηαζήο ηνπο, φζνλ αθνξά ηελ απαζρφιεζή ηνπο.  

2. Οη σθεινχκελνη ππνρξενχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ ηα εξσηεκαηνιφγηα γηα ηε ζπιινγή 

πιεξνθνξηαθψλ ζηνηρείσλ κεηά ηε ιήμε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηε δξάζε, (εληφο 

ηεζζάξσλ εβδνκάδσλ απφ απηήλ), ηα νπνία αθνξνχλ ζε πξνζσπηθά δεδνκέλα 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη επαίζζεησλ, γηα ηελ πεξαηηέξσ επεμεξγαζία ηνπο απφ ηηο 

αξκφδηεο ππεξεζίεο θαη ηελ αμηνπνίεζή ηνπο ζην πιαίζην ηεο παξαθνινχζεζεο ηεο 

δξάζεο κέζσ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ (δεηθηψλ) θαη ησλ πξνβιεπφκελσλ εξεπλψλ θαη 

αμηνινγήζεσλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλσληθνχ Σακείνπ.  

3. Οη σθεινχκελνη αλαγλωξίδνπλ θαη απνδέρνληαη αλεπηθχιαθηα ην δηθαίσκα ηνπ 

Δπηκειεηεξίνπ Πξέβεδαο γηα ρξήζε θαη επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ απηψλ, ζχκθσλα 

κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο Αξρήο Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ 

Υαξαθηήξα. 

 

 

 

ΤΠΟΥΡΔΩΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΛΔΓΥΟΤ 
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Οη ωθεινύκελνη έρνπλ ηηο αθφινπζεο ππνρξεψζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ειέγρσλ ζην 

πξφγξακκα θαηάξηηζεο:  

1. Οη σθεινχκελνη ππνρξενχληαη, ζε πεξίπησζε δηελέξγεηαο ειέγρσλ, λα ζπλεξγαζηνχλ 

κε ηα φξγαλα ειέγρνπ. 

2. Οη σθεινχκελνη ππνρξενχληαη, ζε πεξίπησζε δηελέξγεηαο ειέγρσλ, λα παξάζρνπλ ηηο 

απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο θαη ηα ζηνηρεία πνπ ηπρφλ ηνπο δεηεζνχλ, ζε ζρέζε κε ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζην πξφγξακκα θαηάξηηζεο. 

 

Ο ΠάξνρνοΚαηάξηηζεο έρεη ηηο αθφινπζεο ππνρξεψζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ειέγρσλ ζην 

πξφγξακκα θαηάξηηζεο: 

1. Ο πάξνρνο θαηάξηηζεο ππνρξενχηαη, ζε πεξίπησζε δηελέξγεηαο ειέγρσλ, λα 

ζπλεξγαζηεί κε ηα φξγαλα ειέγρνπ θαη λα παξάζρεη ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο 

θαη ηα ζηνηρεία πνπ ηπρφλ ηνπ δεηεζνχλ, ζε ζρέζε κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ 

παξνχζα πξάμε θαη λα δηαζέηεη ην θάθειν ησλ δξάζεσλ κε φια ηα απνδεηθηηθά 

ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ πινπνίεζή ηνπο, θαζψο θαη γηα ηηο ελέξγεηεο 

δεκνζηφηεηαο πνπ αλαιακβάλεη. Σα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ ηεξνχληαη ζην αξρείν ηνπ 

ππνρξεσηηθά θαη’ ειάρηζηνλ κέρξη ην ηέινο ηνπ έηνπο 2023. 

2. Ο θάθεινο πνπ πξέπεη λα ηεξεί θάζε πάξνρνο θαηάξηηζεο γηα θάζε Σκήκα 

Καηάξηηζεο πνπ ζα πινπνηήζεη ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο, ελδεηθηηθά ζα πξέπεη λα 

πεξηιακβάλεη: 

 ηνηρεία ησλ θαηαξηηδνκέλσλ, φπσο θαηαζηάζεηο, αηηήζεηο ζπκκεηνρήο, 

ζπκβάζεηο, ζχκθσλα ζπλεξγαζίαο γηα πξαθηηθή άζθεζεο, θιπ. 

 ηνηρεία ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο, φπσο Αλαιπηηθφ Χξνιφγην Πξφγξακκα, 

Δθπαηδεπηηθφ πιηθφ πξνγξάκκαηνο, Παξνπζηνιφγηα ζεσξεηηθήο θαηάξηηζεο θαη 

πξαθηηθήο άζθεζεο, Καηάζηαζε Δπνπηψλ Πξαθηηθήο Άζθεζεο, πγθεληξσηηθή 

θαηάζηαζε εθπαηδεπηψλ, ζηνηρεία ησλ επηρεηξήζεσλ πξαθηηθήο άζθεζεο. 

 ηνηρεία νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο θαη ζπκβνπιεπηηθήο.  

 ηνηρεία Πηζηνπνίεζεο. 

 ηνηρεία πκβνπιεπηηθήο Τπνζηήξημεο Χθεινπκέλσλ. 

 ηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο, ηεο 

ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο θαη ησλ ζπκκεηερφλησλ. 
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ΤΠΟΥΡΔΩΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ 

 

 

Ο Πάξνρνο Καηάξηηζεο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ηνπο εζληθνύο θαη επξωπαϊθνύο 

θαλόλεο πιεξνθόξεζεο θαη δεκνζηόηεηαο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ Καλνληζκψλ 

(ΔΔ) 1303/2013 (άξζξν 115-117 θαη Παξάξηεκα ΥΙΙ) θαη 1304/2013 (άξζξν 20), σο εμήο:  

1. Ο Πάξνρνο Καηάξηηζεο ππνρξεσηηθά ελζσκαηψλεη ζε θάζε έγγξαθν πνπ εθδίδεη 

ζρεηηθφ κε ηα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο πνπ πινπνηεί θαη ελ γέλεη ηελ παξνχζα δξάζε 

ηελ επηθνηλωληαθή ηαπηόηεηα ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπ 

ρξεκαηνδνηεί ηε δξάζε.  

Η παξαπάλσ ζήκαλζε πξέπεη λα εκθαλίδεηαη ππνρξεσηηθά ζηα έγγξαθα πινπνίεζεο, 

πξνθεηκέλνπ λα εθπιεξνχληαη νη φξνη επηιεμηκφηεηαο ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ 

ελεξγεηψλ.  

2. Ο Πάξνρνο Καηάξηηζεο εμαζθαιίδεη φηη φζνη ζπκκεηέρνπλ ζηελ πξάμε είλαη ελήκεξνη 

φηη ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξωπαϊθό Κνηλωληθό Σακείν, ζην πιαίζην ηνπ 

ζρεηηθνχ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπ ηε ρξεκαηνδνηεί. 

3. Ο Πάξνρνο Καηάξηηζεο ελζσκαηψλεη ζε θάζε έληππν ή ειεθηξνληθφ κέζν πξνβνιήο 

ηεο δξάζεο (π.ρ. ηζηνζειίδεο, θπιιάδηα, θαηαρσξήζεηο) αλαθνξά ζηε 

ζπγρξεκαηνδόηεζε απφ ην Δπξωπαϊθό Κνηλωληθό Σακείν, ζην πιαίζην ηνπ 

ζρεηηθνχ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπ ηε ρξεκαηνδνηεί. 

4. Ο Πάξνρνο Καηάξηηζεο πξνβαίλεη ζηελ αλάξηεζε αθίζαο ζηηο αίζνπζεο θαηάξηηζεο 

γηα ηελ πιεξνθφξεζε ηνπ θνηλνχ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε δξάζε. 

5. Ο Πάξνρνο Καηάξηηζεο ηεξεί αξρείν ησλ δξάζεσλ δεκνζηφηεηαο πνπ πινπνηεί, 

πξνθεηκέλνπ λα ην δηαζέηεη ζηνλ Γηθαηνχρν, ζηελ αξκφδηα δηαρεηξηζηηθή αξρή ή/θαη ζε 

νπνηαδήπνηε άιιε Αξρή ηνπ ΔΠΑ, εθφζνλ ηνπ δεηεζεί.  

6. ε πεξίπησζε δηελέξγεηαο εθδειψζεσλ ελεκέξσζεο ησλ πνιηηψλ – δπλεηηθψλ 

σθεινπκέλσλ (εκεξίδεο, ζεκηλάξηα θιπ) γηα ηε ζθνπηκφηεηα ηνπ έξγνπ, ζα πξέπεη 

ζην ρψξν δηεμαγσγήο λα ππάξρεη αλαξηεκέλε πηλαθίδα ή αθίζα πιεξνθόξεζεο, 

ε νπνία ζα αλαθέξεη ην έξγν θαη ηνλ θνξέα ρξεκαηνδφηεζήο ηνπ θαη ζα πεξηιακβάλεη 

φια ηα ππνρξεσηηθά ζηνηρεία θαη ινγόηππα δεκνζηφηεηαο. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα φια 

ηα έγγξαθα πνπ ζα αθνξνχλ ζηελ εθδήισζε, φπσο έληππα πιεξνθφξεζεο, 

πηζηνπνηεηηθά ζπκκεηνρήο, θιπ., ηα νπνία ζα πξέπεη λα θέξνπλ φια ηα ππνρξεσηηθά 

ζηνηρεία δεκνζηφηεηαο.  

7. Δπίζεο, ηα ππνρξεσηηθά ζηνηρεία θαη ηα ινγφηππα δεκνζηφηεηαο πξέπεη λα είλαη 

εκθαλή θαηά ηε δηελέξγεηα δξάζεσλ φπσο:  

i. Δθδφζεηο εληχπσλ, δεκνζηεχζεηο – θαηαρσξήζεηο ζηνλ ηχπν ηνπ Παξφρνπ 

Καηάξηηζεο, φπσο απηέο πνπ δηελεξγνχληαη κε ζηφρν ηελ πξφζθιεζε θαη 

πξνζέιθπζε σθεινπκέλσλ ζηα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο  

ii. Γεκηνπξγία ηζηνζειίδαο γηα ηελ πξνβνιή ηνπ έξγνπ. 
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ΑΝΑΜΔΝΟΜΔΝΑ ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ / ΠΡΟΪΟΝΣΑ ηεο ΓΡΑΗ «Δπαγγεικαηηθή 

Καηάξηηζε» (αξηζκφο σθεινπκέλσλ / θαηαξηηδνκέλσλ θ.ιπ.) 

Σα αλακελφκελα Παξαδνηέα ηεο Γξάζεο «Δπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε»είλαη ηα 

αθφινπζα: 

1. Φάθεινο Πξνγξάκκαηνο Καηάξηηζεο14 αλέξγσλ, αλεμαξηήησο θχινπ θαη 

εθπαηδεπηηθνχ επηπέδνπ ζηελ «Παξαγωγή θαη κεηαπνίεζε αγξνδηαηξνθηθώλ 

πξνϊόληωλ ηωλ ηνκέωλ ειαηνύρωλ πξνϊόληωλ, γαιαθηνθνκηθώλ 

πξνϊόληωλ, κειηνύ, θαξκαθεπηηθώλ & αξωκαηηθώλ θπηώλ». Οη αηηήζεηο 

εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ ελ ιφγσ πξνγξάκκαηνο 

απφ ηελ πιεπξά ησλ θαηαξηηδφκελσλ, καδί κε θάθειν ηνπ βηνγξαθηθνχ ηνπο ζα 

απνηειέζνπλ παξαδνηέα ηνπ πξνηεηλφκελνπ ρεδίνπ Δπίζεο, ηα παξνπζηνιφγηα 

ησλ παξαθνινπζήζεσλ ζεσξίαο θαη πξαθηηθήο άζθεζεο, καδί κε ηελ αμηνιφγεζε 

ηεο φιεο δηαδηθαζίαο ζα απνηειέζνπλ παξαδνηέα ηνπ ρεδίνπ. 

2. Φάθεινο Πξνγξάκκαηνο Καηάξηηζεο14 αλέξγσλ, αλεμαξηήησο θχινπ θαη 

εθπαηδεπηηθνχ επηπέδνπ ζηηο «Πωιήζεηο θαη marketing αγξνηηθώλ 

πξνϊόληωλ θαη ηξνθίκωλ». Οη αηηήζεηο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε ηνπ ελ ιφγσ πξνγξάκκαηνο απφ ηελ πιεπξά ησλ θαηαξηηδφκελσλ, 

καδί κε θάθειν ηνπ βηνγξαθηθνχ ηνπο ζα απνηειέζνπλ παξαδνηέα ηνπ 

πξνηεηλφκελνπ ρεδίνπ Δπίζεο, ηα παξνπζηνιφγηα ησλ παξαθνινπζήζεσλ ζεσξίαο 

θαη πξαθηηθήο άζθεζεο, καδί κε ηελ αμηνιφγεζε ηεο φιεο δηαδηθαζίαο ζα 

απνηειέζνπλ παξαδνηέα ηνπ πξνηεηλφκελνπ ρεδίνπ. 

3. Φάθεινο Πξνγξάκκαηνο Καηάξηηζεο13 αλέξγσλ, αλεμαξηήησο θχινπ θαη 

εθπαηδεπηηθνχ επηπέδνπ ζηελ «Πξνώζεζε εηδηθώλ κνξθώλ ηνπξηζκνύ θαη 

αγξνηνπξηζκνύ». Οη αηηήζεηο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε ηνπ ελ ιφγσ πξνγξάκκαηνο απφ ηελ πιεπξά ησλ θαηαξηηδφκελσλ, 

καδί κε θάθειν ηνπ βηνγξαθηθνχ ηνπο ζα απνηειέζνπλ παξαδνηέα ηνπ 

πξνηεηλφκελνπ ρεδίνπ Δπίζεο, ηα παξνπζηνιφγηα ησλ παξαθνινπζήζεσλ ζεσξίαο 

θαη πξαθηηθήο άζθεζεο, καδί κε ηελ αμηνιφγεζε ηεο φιεο δηαδηθαζίαο ζα 

απνηειέζνπλ παξαδνηέα ηνπ πξνηεηλφκελνπ ρεδίνπ. 

4. Γειηία Παξαθνινύζεζεο θαη Αμηνιόγεζεο ηωλ Πξνγξακκάηωλ 

Καηάξηηζεο ηα νπνία αθνξνχλ ηελ αλαιπηηθή παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε: 

i. ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζεσξεηηθήο θαηάξηηζεο θαη ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο 

ησλ πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο, 

ii. ησλ θαηαξηηδνκέλσλ, 

iii. ησλ Δθπαηδεπηψλ, ησλ Δπνπηψλ Πξαθηηθήο Άζθεζεο θαη ησλ Τπεπζχλσλ 

Πξαθηηθήο Άζθεζεο, θαζψο επίζεο θαη 

iv. ησλ ζηειερψλ θαη ηεο νξγάλσζεο ηνπ Παξφρνπ Καηάξηηζεο. 

5. Φάθεινο απνινγηζηηθώλ ζηνηρείωλ Καηάξηηζεο απφ ηνλ πάξνρν θαηάξηηζεο.  

Ο πάξνρνο θαηάξηηζεο, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ σθεινπκέλσλ 

ζηε δξάζε θάζε Πξνγξάκκαηνο Καηάξηηζεο θαη κέζα ζε πξνζεζκία 30 εκεξψλ, 

ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη ζηνλ Γηθαηνχρν ηα ζρεηηθά απνινγηζηηθά ζηνηρεία θαη 

αληίζηνηρα δηθαηνινγεηηθά . 
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Μεκοδολογία Υλοποίθςθσ, Εκπαιδευτικζσ Μζκοδοι 

Θ υλοποίθςθ των προγραμμάτων κατάρτιςθσ κα πραγματοποιθκεί ςφμφωνα μετο 

ΡΑΑΤΘΜΑ VIII τθσ Διακιρυξθσ «Ρλαίςιο ποιοτικϊν προδιαγραφϊν για τον ςχεδιαςμό 

και τθν υλοποίθςθ ςυγχρθματοδοτοφμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) 

προγραμμάτων Συνεχιηόμενθσ Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ (ΣΕΚ)».  

 

O Ανάδοχοσ που κα υλοποιιςει τισ ενζργειεσ Κατάρτιςθσ τθσ Ρράξθσ, ο οποίοσ κα 

αναδειχκεί μζςω διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, κα απαιτθκεί να αποδείξει, μζςω τθσ Τεχνικισ 

Ρροςφοράσ που κα υποβάλλει, τθν επάρκεια και τθν τεχνικι ικανότθτά του να υλοποιιςει 

τα Ρρογράμματα Κατάρτιςθσ με οποιαδιποτε από τισ εξισ εκπαιδευτικζσ μεκόδουσ: 

 Είτε με τθ μζκοδο τθσ Μικτισ Κατάρτιςθσ (blendedlearning), ςυνδυάηοντασ τθ ηωντανι 

/ διά ηϊςθσ διδαςκαλία ςε αίκουςα με δραςτθριότθτεσ ςφγχρονθσ τθλε-εκπαίδευςθσ 

 Είτε με τθ μζκοδο τθσ τθλεκατάρτιςθσ (εξ'αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ με ςφγχρονθ 

τθλεκατάρτιςθ) 

 Είτε με τθ μζκοδο τθσ ςυμβατικισ (facetoface) κατάρτιςθσ ςτθν τάξθ 

 

Θ εκπαιδευτικι μζκοδοσ με τθν οποία κα υλοποιθκοφν τα προγράμματα κατάρτιςθσ κα 

είναι με τθ μζκοδο τθσ ςυμβατικισ κατάρτιςθσ. Μόνο κατόπιν εκτάκτων αναγκϊν  (πχ 

περιοριςμόσ διαςποράσ COVID-19) δφναται να υλοποιθκεί με εξ’ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ, 

κατόπιν γραπτοφ αιτιματοσ ςτθν Ανακζτουςα αρχι. 

 
 

Οι ϊρεσ ςυμβατικισ κατάρτιςθσ κα υλοποιθκοφν ςε δομι θ οποία βρίςκεται ςτθν 

Ρεριφερειακι Ενότθτα Ρρζβεηασ, θ οποία πρζπει να διακζτει τισ προδιαγραφζσ ωσ προσ 

τθν κτιριακι υποδομι, όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ VIII τθσ Διακιρυξθσ «Ρλαίςιο 

ποιοτικϊν προδιαγραφϊν για τον ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ ςυγχρθματοδοτοφμενων 

από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) προγραμμάτων Συνεχιηόμενθσ Επαγγελματικισ 

Κατάρτιςθσ (ΣΕΚ)» 

Θ κατάρτιςθ πραγματοποιείται ςε Τμιματα καταρτιηομζνων που ζχουν 5 (ελάχιςτο) ζωσ 25 

(μζγιςτο) ωφελοφμενουσ (εφεξισ, «Τμιματα»). 

Κατά τθν υλοποίθςθ τθσ ςυμβατικισ κατάρτιςθσ, εφόςον θ διάρκειά τθσ υπερβαίνει τισ 

τρεισ (3) ϊρεσ θμερθςίωσ, κα χορθγοφνται εδζςματα /χυμοί/καφζ ςτουσ καταρτιηόμενουσ. 

Θ θμεριςια διάρκεια τθσ κεωρθτικισ κατάρτιςθσ (ςυμβατικισ κατάρτιςθσ / ςφγχρονθσ 

τθλεκατάρτιςθσ) δεν μπορεί να υπερβαίνει τισ ζξι (6) ϊρεσ. Θ καταλθκτικι ϊρα τθσ 

κεωρθτικισ κατάρτιςθσ (ςυμβατικισ  κατάρτιςθσ / ςφγχρονθσ τθλεκατάρτιςθσ) δεν πρζπει 

να υπερβαίνει τθν 22.00. 

Δεν επιτρζπεται υλοποίθςθ κεωρθτικισ κατάρτιςθσ (ςυμβατικισ  κατάρτιςθσ / ςφγχρονθσ 

τθλεκατάρτιςθσ) Κυριακζσ κακϊσ και τισ επίςθμεσ αργίεσ. 
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Τα δικαιϊματα και οι υποχρεϊςεισ των καταρτιηομζνων, ιδίωσ δε οι όροι και το 

περιεχόμενο του προγραμμάτοσ κατάρτιςθσ, όπωσ οι ϊρεσ, θ υποχρζωςθ αδιάλειπτθσ 

παρακολοφκθςθσ τθσ κατάρτιςθσ και οι ςυνζπειεσ τθσ τυχόν υπζρβαςθσ του ορίου 

απουςιϊν κ.α. κα περιλαμβάνονται μεταξφ άλλων ςτθν Τριμερι Σφμβαςθ θ οποία 

υπογράφεται από τον ωφελοφμενο, τθν επιχείρθςθ πρακτικισ άςκθςθσ και τονανάδοχο, ςε 

προτυποποιθμζνο ςυμφωνθτικό το οποίο κα δοκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι ςτον 

Ανάδοχο προσ υπογραφι από τουσ ωφελουμζνουσ και τθν επιχείρθςθ πρακτικισ. Ο 

Ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ, να το δϊςει προσ υπογραφι και να ςυλλζξει τα 

υπογεγραμμζνα ςυμφωνθτικά (ι ψθφιακά ιςοδφναμά τουσ) και να τα παραδϊςει ςτθν 

Ανακζτουςα Αρχι. 

Κάκε καταρτιηόμενοσ μπορεί να απουςιάςει μζχρι το 10% τθσ διάρκειασ τθσ κεωρθτικισ 
κατάρτιςθσ.  

Αναφορικά με τθν πρακτικι άςκθςθ, μπορεί να απουςιάςει μζχρι το 10% τθσ διάρκειασ τθσ 
πρακτικισ άςκθςθσ. 

Ειδικά για τα προγράμματα κατάρτιςθσ ςτα οποία ςυμμετζχουν καταρτιηόμενοι οι οποίοι 

είναι άτομα με αναπθρίεσ, το ποςοςτό επιτρεπτϊν απουςιϊν αυξάνεται ςτο 20%, μετά από 

αιτιολογία και ςε ςυνεννόθςθ με τον καταρτιηόμενο. Αντίςτοιχα το ιδιοποςοςτό 20% ιςχφει 

για τουσ καταρτιηόμενουσ, οι οποίοι κατά τθ διάρκεια τθσ υλοποίθςθσ του προγράμματοσ 

ζχουν αποδεδειγμζνθ νοςθλεία ςε δθμόςιο νοςοκομείο, όπωσ επίςθσ για τισ εγκυμονοφςεσ 

γυναίκεσ και τισ γυναίκεσ που διανφουν περίοδο λοχείασ. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ ο 

υπεφκυνοσ του παρόχου κα πρζπει να μεςολαβιςει και να βοθκιςει τον καταρτιηόμενο να 

καλφψει τθ διδακτικι φλθ, για να μπορζςει να παρακολουκιςει απρόςκοπτα τθ ςυνζχεια 

του προγράμματοσ. Καταρτιηόμενοι που ζχουν πραγματοποιιςει απουςίεσ άνω των 

ανωτζρω επιτρεπτϊν ορίων απουςιϊν δεν δικαιοφνται οποιαςδιποτε αμοιβισ και δεν τουσ 

χορθγείται βεβαίωςθ παρακολοφκθςθσ του προγράμματοσ. Καταρτιηόμενοι που ζχουν 

υπερβεί το ωσ άνω όριο απουςιϊν δεν ζχουν δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτισ εξετάςεισ 

πιςτοποίθςθσ, δε δικαιοφνται εκπαιδευτικό επίδομα και δεν τουσ χορθγείται βεβαίωςθ 

παρακολοφκθςθσ.  

Ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει εξ ολοκλιρου τθ διαδικαςία επιλογισ των εκπαιδευτϊν. Θ 

κατάρτιςθ πραγματοποιείται από Εκπαιδευτζσ Ενθλίκων με πιςτοποιθμζνθ εκπαιδευτικι 

επάρκεια που είναι ενταγμζνοι ςτο Μθτρϊο Εκπαιδευτϊν Ενθλίκων του ΕΟΡΡΕΡ, βάςει τθσ 

Υπουργικισ Απόφαςθσ υπϋ αρικ. ΓΡ/20082/23.10.2012 Υπουργικισ Απόφαςθσ «Σφςτθμα 

Ριςτοποίθςθσ Εκπαιδευτικισ Επάρκειασ Εκπαιδευτϊν Ενθλίκων τθσ Μθ Τυπικισ 

Εκπαίδευςθσ» (Φ.Ε.Κ. 2844/Β’/2012), όπωσ τροποποιικθκε ςφμφωνα με το άρκρο 67 του 

Ν.4386/2016 (Φ.Ε.Κ. Α’/ 83/11-5-2016) και τθσ υπ’ αρικμ. 10472/6.9.2013 Υπουργικισ 

Απόφαςθσ «Συμπλιρωςθ τθσ υπ’ αρικμ. ΓΡ/20082/22−10−2012 απόφαςθσ του Υπουργοφ 

Ραιδείασ και Κρθςκευμάτων, Ρολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ (Βϋ 2844/23−10−2012) «Σφςτθμα 

Ριςτοποίθςθσ Εκπαιδευτικισ Επάρκειασ Εκπαιδευτϊν Ενθλίκων τθσ Μθ Τυπικισ 
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Εκπαίδευςθσ», (Φ.Ε.Κ. 2451/Β’/2013). Εξαιρετικά, ςε περιοχζσ και κεματικά αντικείμενα 

κατάρτιςθσ όπου τεκμθριϊνεται θ ζλλειψθ ι θ ανεπάρκεια πιςτοποιθμζνων εκπαιδευτϊν 

ςε ςυγκεκριμζνα ΣΤΕΡ, παρζχεται θ δυνατότθτα αξιοποίθςθσ μθ πιςτοποιθμζνων 

εκπαιδευτϊν ενθλίκων, κατόπιν υποβολισ ςχετικοφ τεκμθριωμζνου αιτιματοσ και ζγκριςισ 

του από τθν Ανακζτουςα Αρχι.  

Ο Ανάδοχοσ ςυνάπτει ςυμφωνθτικά με τουσ εκπαιδευτζσ, ςτα οποία πρζπει να 

αναφζρονται τα δικαιϊματα και οι υποχρεϊςεισ των ςυμβαλλομζνων, ιδίωσ δε θ ωριαία 

αποηθμίωςθ, ο τρόποσ καταβολισ τθσ, ο αρικμόσ των διδακτικϊν ωρϊν, το διάςτθμα 

ςυνεργαςίασ κ.α. Ο Ανάδοχοσ ζχει τθν αποκλειςτικι ευκφνθ και υποχρζωςθ πλθρωμισ των 

αμοιβϊν των εκπαιδευτϊν. Θ Ανακζτουςα Αρχι υποχρεοφται να ελζγχει τθ διαδικαςία 

πλθρωμισ των εκπαιδευτϊν από τον Ανάδοχο. 

Οι εκπαιδευτικζσ μζκοδοι και τεχνικζσ που κα χρθςιμοποιθκοφν είναι κυρίωσ εκείνεσ που 

ζχουν ςυνάφεια με τθν ομάδα των ωφελοφμενων και οι οποίεσ αναπτφςςουν τθν 

ενεργθτικι ςυμμετοχι των ωφελοφμενων, τον κριτικό τρόπο ςκζψθσ, τθν αλλθλεπίδραςθ 

μεταξφ εκπαιδευτϊν - ωφελοφμενων. 

Ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να διανείμει ςτουσ εκπαιδευόμενουσ ςυμβατικό 

εκπαιδευτικό υλικό (ςτοπρόγραμμα ςυμβατικισ εκπαίδευςθσ). Το εκπαιδευτικό υλικό κα 

ςυνοδεφεται από φάκελο καταρτιηομζνου, μπλοκ ςθμειϊςεων και ςτυλό, τα οποία κα 

διατεκοφν ςε κάκε καταρτιηόμενο. 

Στα προγράμματα που κα υλοποιθκοφν με τθ μζκοδο τθσ τθλεκατάρτιςθσ ο Ανάδοχοσ 

αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να παράξει το απαιτοφμενο ψθφιακό εκπαιδευτικό υλικό 

(ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ VIII τθσ Διακιρυξθσ 

«Ρλαίςιο ποιοτικϊν προδιαγραφϊν για τον ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ 

ςυγχρθματοδοτοφμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) προγραμμάτων 

Συνεχιηόμενθσ Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ (ΣΕΚ)», το οποίο κα είναι διακζςιμο ςτουσ 

καταρτιηόμενουσ μζςω του Υποςυςτιματοσ Τθλεκατάρτιςθσ του Ολοκλθρωμζνου 

Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ που κα χρθςιμοποιιςει ο Ανάδοχοσ. 

Εκπαιδευτικό Υλικό 

Συμβατικό εκπαιδευτικό υλικό 

Το ςυμβατικό (ζντυπο) εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο κα χρθςιμοποιιςει ο Ανάδοχοσ για τθν 

υλοποίθςθ των εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων πρζπει να είναι ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Ο 

Ανάδοχοσ ςτθν προςφορά του κα πρζπει να: 

α) αναλφςει τισ προδιαγραφζσ και τουσ τρόπουσ με τα οποία κα παραγάγει το Εκπαιδευτικό 

Υλικό για κακζνα από τα Εκπαιδευτικά Ρρογράμματα του ζργου, όπωσ αυτά περιγράφονται 

ςτθν παροφςα Διακιρυξθ  
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β) το ςφνολο του ςυμβατικοφ εκπαιδευτικοφ υλικοφ για το αντικείμενο κατάρτιςθσ που να 

πλθροί τισ προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ I «ΑΝΑΛΥΤΛΚΘ ΡΕΛΓΑΦΘ 

ΦΥΣΛΚΟΥ ΚΑΛ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟΥ ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΟΥ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ», ΜΕΟΣ Α «ΡΕΛΓΑΦΘ 

ΦΥΣΛΚΟΥ ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΟΥ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ», Εδάφιο «Ρροδιαγραφζσ Συμβατικοφ 

Εκπαιδευτικοφ Υλικοφ»). 

 

Το εκπαιδευτικό υλικό που κα παράχκει και διακζςει ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ, κα πρζπει να 

καλφπτει πλιρωσ τθ κεματολογία των εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων και να είναι δομθμζνο 

ςε εκπαιδευτικζσ ενότθτεσ και υποενότθτεσ αυτϊν (μακθςιακά αντικείμενα), με ορκι 

διάρκρωςθ για τθν καλφτερθ 

κατανόθςιτου.Επιπλζον,πρζπειςτοτζλοστθσκάκεεκπαιδευτικισενότθτασναυπάρχειςφνοψθτ

ου υλικοφ. 

 

Ρροδιαγραφζσ Συμβατικοφ Εκπαιδευτικοφ Υλικοφ 

Ραρακάτωπαρουςιάηεταιςχθματικάθδιάρκρωςθπουαπαιτείταιναζχειτοεκπαιδευτικόυλικόε

κάςτου εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ. Ο τρόποσ παρουςίαςθσ ιςχφει για το ςφνολο των 

εκπαιδευτικϊν ενοτιτων κάκε προγράμματοσ. 

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «……………………………………………….» 

Εκπαιδευτικι  ενότθτα 1 «… ..................................................» 

Σκοπόσ Εκπαιδευτικισ ενότθτασ1 

ΡροςδοκϊμενααποτελζςματαΕκπαιδευτικισενότθτασ1 

Ζννοιεσ–ΚλειδιάΕκπαιδευτικισενότθτασ1 

Εκπαιδευτικι υποενότθτα  1.1. 

Εκπαιδευτικι  υποενότθτα  1.2. 

Εκπαιδευτικι  υποενότθτα  1.3. 

Σφνοψθ Εκπαιδευτικισ ενότθτασ1 

Ερωτιςεισ αυτοαξιολόγθςθσ Εκπαιδευτικισ ενότθτασ 1 (min 10) 

Απαντιςεισ Ερωτιςεων αυτοαξιολόγθςθσ Εκπαιδευτικισ ενότθτασ 1 (ςε μορφι 

παραρτιματοσ) 

Στο τζλοσ του εκπαιδευτικοφ υλικοφ κα πρζπει να γίνεται παράκεςθ των βιβλιογραφικϊν 

αναφορϊν (ςυμβατικι και διαδικτυακι βιβλιογραφία) για τισ πθγζσ του υλικοφ. 

Επιπλζον, οποφ υπάρχουν εξειδικευμζνοι όροι, είναι χριςιμο να υπάρχει ςυγκεντρωτικό 

«Γλωςςάρι» ςθμαντικϊν όρων και επεξιγθςθ αυτϊν. 

Γενικά,τουλικόκαπρζπει,πζρααπότοκείμενο,ναςυμπεριλαμβάνει(ανάλογακαιμετθνπερίπτω

ςθ)ςχετικζσ εικόνεσ, ςχεδιαγράμματα, γραφιματα, για να είναι όςο το δυνατόν πιο 

ελκυςτικό προσ μελζτθ και να ακολουκεί πιςτά τισ εκπαιδευτικζσ ενότθτεσ του εκάςτοτε 

εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ. 
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Το ςυμβατικό εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο κα χρθςιμοποιιςει ο Ανάδοχοσ για τθν 

υλοποίθςθ των εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων πρζπει να είναι ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, 

δακτυλογραφθμζνο κείμενο, με κανονικά περικϊρια, μζγεκοσ γραμματοςειράσ ζωσ 12 

ςτιγμζσ και διάςτιχο ζωσ 1.5, ζκταςθσ κατ’ ελάχιςτον δφο (2) Σελίδων Α4 για κάκε ϊρα 

κεωρθτικισ εκπαίδευςθσ (δεν προςμετρϊνται οι ςελίδεσ, ςτο τζλοσ του εκπαιδευτικοφ 

υλικοφ, που αφοροφν ςτθν παράκεςθ των βιβλιογραφικϊν αναφορϊν κακϊσ και ςτο 

ςυγκεντρωτικό «Γλωςςάρι» ςθμαντικϊν όρων) και να καλφπτει πλιρωσ τθ κεματολογία των 

εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων. 

Το εκπαιδευτικό υλικό που κα αφορά ςτισ «υποχρεωτικζσ» ενότθτεσ του εκπαιδευτικοφ 

προγράμματοσ ( «Υγιεινι και Αςφάλεια ςτθν Εργαςία», «Βαςικζσ Αρχζσ Εργατικοφ 

Δίκαιου», «Τεχνικζσ Αναηιτθςθσ Εργαςίασ»») δεν μπορεί να υπερβαίνει (ςε αρικμό 

ςελίδων) το 10% του ςυνόλου των ςελίδων του εκπαιδευτικοφ υλικοφ του προγράμματοσ. 

Ο Πίλαθαο πνπ αθνινπζεί πεξηγξάθεη ηνλ ππνινγηζκφ θαη ηελ ηεθκεξίσζε ηνπ Κφζηνπο ηεο 

Δλέξγεηαο “Δπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε”. 

 
Αξηζκόο Ωθεινύκελωλ 

(α) 
Ώξεο Καηάξηηζεο  

(β) 
Κόζηνο αλά Ώξα 

(γ) 
ύλνιν Γαπάλεο 
(δ)=(α)*(β)*(γ) 

Κφζηνο 

Θεσξεηηθήο 
Καηάξηηζεο 

41 280 5,9 € 67.732,00 € 

Κφζηνο 

Πξαθηηθήο 
Άζθεζεο 

41 120 2,2 € 10,824,00 € 

ύλνιν Κόζηνπο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο 78.556,00 € 

 

ην θφζηνο ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο πεξηιακβάλεηαη ην 

ζχλνιν ησλ επηκέξνπο δαπαλψλ θαη ζπγθεθξηκέλα, ακνηβέο εθπαηδεπηψλ κε αζθαιηζηηθέο 

εηζθνξέο, θφζηνο νξγάλσζεο, θφζηνο ρψξσλ δηεμαγσγήο, θφζηνο εξγαιείσλ θαη αλαιψζηκσλ 

πνπ ζα αμηνπνηεζνχλ, ιεηηνπξγηθφ θφζηνο δνκψλ, κεηαθηλήζεηο εθπαηδεπηψλ. 

Ο πξνζδηνξηζκφο ηνπ χςνπο ηεο σξηαίαο δαπάλεο ηεο θαηάξηηζεο έγηλε ζχκθσλα κε ηελ ΚΤΑ 

ππ’ αξηζκ. 82756 (ΦΔΚ 4581/ηΒ΄/30-8-2022) «χζηεκα ρεδηαζκνχ θαη Γηαρείξηζεο ηεο 

πινπνίεζεο ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ/επηδνηνχκελσλ πξνγξακκάησλ κε ηππηθήο κάζεζεο, 

πλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (.Δ.Κ) θαη Γεληθήο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ 

(Γ.Δ.Δ)».. 

εκεηώλεηαη όηη ζε πεξίπηωζε πνπ πινπνηεζεί κέξνο ηεο θαηάξηηζεο κε ηε κέζνδν 

ηεο ηειεθαηάξηηζεο ην κέζν ωξηαίν θόζηνο δελ κπνξεί λα ππεξβεί ηα 5,50 επξώ 
ζύκθωλα κε ηελΚΤΑ ππ’ αξηζκ. 82756 (ΦΔΚ 4581/ηΒ΄/30-8-2022). 
ΕΝΕΓΕΙΑ 3 ΤΟΥ ΕΓΟΥ (Ριςτοποίθςθσ των γνϊςεων και δεξιοτιτων των ωφελουμζνων) 

Η παξνχζα ελέξγεηα αθνξά ηελ πηζηνπνίεζε ησλ γλψζεσλ, ησλ δεμηνηήησλ θαη ησλ 

καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ ησλ πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο πνπ ζα πινπνηεζνχλ ζην πιαίζην 

ηεο πξνεγνχκελεο δξάζεο, ζηα αληηθείκελα θαηάξηηζεο ηεο πξνηεηλφκελεο πξάμεο: α) 

παξαγσγή θαη κεηαπνίεζε αγξνδηαηξνθηθψλ πξντφλησλ, β) πξνψζεζε πσιήζεσλ θαη 

marketing αγξνηηθψλ πξντφλησλ θαη ηξνθίκσλ, θαη γ) πξνψζεζε εηδηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ 

θαη αγξνηνπξηζκνχ.  
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Ο Πάξνρνο Καηάξηηζεο, ν νπνίνο ζα αλαιάβεη θαηφπηλ ηεο ζρεηηθήο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο 

ηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ: α) επαγγεικαηηθήο ζπκβνπιεπηηθήο, β) επαγγεικαηηθήο 

ζεσξεηηθήο θαηάξηηζεο θαη πξαθηηθήο άζθεζεο, θαζψο επίζεο θαη γ) πηζηνπνίεζεο ησλ 

γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ πνπ ζα απνθηεζνχλ ζηα παξαπάλσ αληηθείκελα θαηάξηηζεο, ζα 

κεξηκλήζεη γηα ηελ ζπκκεηνρή ηωλ ωθεινύκελωλ ζηε δηαδηθαζία ηεο πηζηνπνίεζεο. 

Η δηαδηθαζία ηεο πηζηνπνίεζεο ησλ θαηαξηηζζέλησλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί, ακέζσο κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ησλ Πξνγξακκάησλ Καηάξηηζεο, θαη ζα δηελεξγεζεί απφ Φνξείο 

Πηζηνπνίεζεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Διιάδα ή/θαη δηεζλψο θαη νη νπνίνη:  

 είηε είλαη δηαπηζηεπκέλνη ζχκθσλα κε ην Πξφηππν ISO/IEC 17024 λα παξέρνπλ 

Πηζηνπνηήζεηο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ζεκαηνινγία πξνγξακκάησλ Καηάξηηζεο πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηελ Πξάμε, 

 είηε είλαη πηζηνπνηεκέλνη απφ ηνλ ΔΟΠΠΔΠ λα ρνξεγνχλ πηζηνπνηεηηθά γηα ηε 

ζπγθεθξηκέλε Θεκαηνινγία πξνγξακκάησλ Καηάξηηζεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ 

Πξάμε.  

Η Γξάζε ηεο Πηζηνπνίεζεο ζα πινπνηεζεί ζύκθωλα κε ηελ ΚΤΑ ππ’ αξηζκ. 82756 (ΦΔΚ 

4581/ηΒ΄/30-8-2022) «χζηεκα ρεδηαζκνχ θαη Γηαρείξηζεο ηεο πινπνίεζεο 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ/επηδνηνχκελσλ πξνγξακκάησλ κε ηππηθήο κάζεζεο, πλερηδφκελεο 

Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (.Δ.Κ) θαη Γεληθήο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ (Γ.Δ.Δ)».. 

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ηεο ΓΡΑΗ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ» 

 

Η κεζνδνινγία πινπνίεζεο ηεο Γξάζεο «Πηζηνπνίεζε» είλαη ε αθφινπζε: 

 Πάξνρνο Καηάξηηζεο. 

Ο Πάξνρνο Καηάξηηζεο νξίδεηαη θαηφπηλ ηεο ζρεηηθήο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο θαη 

έρεη ηελ επζχλε λα κεξηκλήζεη γηα ηελ ζπκκεηνρή ηωλ ωθεινύκελωλ ζηε 

δηαδηθαζία ηεο πηζηνπνίεζεο. 

 

 Δπηινγή Φνξέα Πηζηνπνίεζεο. 

Ο Πάξνρνο Καηάξηηζεο επηιέγεη Φνξέα Πηζηνπνίεζεο πνπ είλαη δηαπηζηεπκέλνο 

ζχκθσλα κε ην Πξφηππν ISO/IEC 17024 λα παξέρεη Πηζηνπνηήζεηο ή είλαη 

πηζηνπνηεκέλνο απφ ηνλ ΔΟΠΠΔΠ λα ρνξεγεί πηζηνπνηεηηθά γηα ηε ζπγθεθξηκέλε 

Θεκαηνινγία πξνγξακκάησλ Καηάξηηζεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ Πξάμε. 

Ο Πάξνρνο Καηάξηηζεο νθείιεη λα ππνγξάςεη ζύκβαζε κε ηνλ Φνξέα Πηζηνπνίεζεο 

ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη, ηα ζηνηρεία δηαπίζηεπζεο ηνπ θνξέα πηζηνπνίεζεο, ην 

πξφηππν πηζηνπνίεζεο / ην αληηθείκελν ηεο πηζηνπνίεζεο, ηα καζεζηαθά 

απνηειέζκαηα πνπ πηζηνπνηνχληαη, ην θφζηνο πηζηνπνίεζεο, ηε δηαδηθαζία 

δηελέξγεηαο ησλ εμεηάζεσλ πηζηνπνίεζεο, ην ρξφλν θαη ηνλ ηξφπν δηελέξγεηαο 

απηψλ, ηνλ ηξφπν θαζνξηζκνχ ησλ ζεκάησλ ησλ εμεηάζεσλ θαη ηεο αμηνιφγεζεο 

ησλ Χθεινπκέλσλ, ηνλ αξηζκφ ησλ Χθεινπκέλσλ πνπ ζα ιάβνπλ κέξνο ζηηο 

εμεηάζεηο, ηνλ ηφπν φπνπ ζα δηεμαρζεί ε πηζηνπνίεζε θαη ην ππνζηεξηθηηθφ πιηθφ. Οη 

ζπκβάζεηο δηαηεξνχληαη ππνρξεσηηθά ζην αξρείν ηνπ ΠαξφρνπΚαηάξηηζεο θαη’ 

ειάρηζηνλ έσο θαη ην έηνο 2023 θαη πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκεο ζε πεξίπησζε 

ειέγρνπ.  

 

 Δμεηάζεηο Πηζηνπνίεζεο. 
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ηηο εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο δύλαηαη λα ζπκκεηάζρνπλ νη Χθεινχκελνη πνπ 

νινθιήξσζαλ ηε ζεσξεηηθή θαηάξηηζε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο θαη 

ζπκκεηείραλ ζηηο ηαθηηθέο αηνκηθέο ζπλεδξίεο επαγγεικαηηθήο ζπκβνπιεπηηθήο.  

Η ζπκκεηνρή ζηηο εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο ησλ Χθεινπκέλσλ πνπ νινθιήξσζαλ ηε 

ζεσξεηηθή θαηάξηηζε θαη ζπκκεηείραλ ζηηο πξνβιεπφκελεο αηνκηθέο ζπλεδξίεο 

επαγγεικαηηθήο ζπκβνπιεπηηθήο, είλαη ππνρξεωηηθή γηα κία θνξά (αλεμαξηήησο 

επηηπρίαο). Οη εμεηάζεηο απηέο δύλαηαη λα επαλαιεθζνύλ ππνρξεωηηθά κία 

θνξά (επαλεμάηαζε) ζε πεξίπησζε απνηπρίαο ηνπ σεθεινχκελνπ (ν νπνίνο 

επηζπκεί λα εμεηαζηεί γηα δεχηεξε θνξά) ή ζε πεξίπησζε αδπλακίαο ζπκκεηνρήο ηνπ 

σθεινχκελνπ θαηά ηελ πξψηε εμέηαζε.  

Οη εμεηάζεηο θαη νη επαλεμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο ζα πξαγκαηνπνηνχληαη ην αξγφηεξν 

εληφο είθνζη (20) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο ζεσξεηηθήο 

θαηάξηηζεο.  

Ο θνξέαο πηζηνπνίεζεο νθείιεη λα ππνβάιεη ζηνλ Πάξνρν πίλαθα κε ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο σθεινχκελνπο ακέζσο κεηά ην πέξαο ηεο θάζε εμέηαζεο. 

 

 Πηζηνπνηεηηθό γλώζεωλ θαη δεμηνηήηωλ / Βεβαίωζε ζπκκεηνρήο ζε 

εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο 

ε θάζε Χθεινχκελν πνπ ζα νινθιεξψζεη επηηπρψο ηηο εμεηάζεηο ή επαλεμεηάζεηο 

πηζηνπνίεζεο (ζηελ πεξίπησζε πνπ απνθαζίζεη λα ζπκκεηάζρεη ζηηο επαλεμεηάζεηο) 

ρνξεγείηαη απφ ηνλ νηθείν θνξέα πηζηνπνίεζεο ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ επηηπρίαο. 

ε πεξίπησζε απνηπρίαο ηνπ Χθεινπκέλνπ, ρνξεγείηαη απφ ην Φνξέα Πηζηνπνίεζεο 

βεβαίσζε ζπκκεηνρήο ηνπ ζηηο εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο ε νπνία θέξεη ην φλνκα ηνπ 

θαηαξηηζζέληνο θαη ηηο εκεξνκελίεο δηεμαγσγήο ησλ εμεηάζεσλ ζηηο νπνίεο 

ζπκκεηείρε (κία ή δχν θνξέο). 

 
 

ΑΝΑΜΔΝΟΜΔΝΑ ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ / ΠΡΟΪΟΝΣΑ ηεο ΓΡΑΗ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ»  

Σα αλακελφκελα Παξαδνηέα ηεο Γξάζεο «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ» είλαη ηα αθφινπζα: 

1. Φάθεινο Φνξέα Πηζηνπνίεζεο. 

Φάθεινο κεηηο ζρεηηθέο ζπκβάζεηο αλά αληηθείκελν θαηάξηηζεο ζεσξεκέλσλ απφ ηε 

ΓΟΤ.  

2. Φάθεινο Δμεηάζεωλ Πηζηνπνίεζεο. 

Φάθεινο ηεθκεξίσζεο ησλ εμεηάζεσλ πηζηνπνίεζεο ησλ Χθεινχκελσλ, θαζψο 

επίζεο θαη ηεο επαλεμέηαζεο ζε πεξίπησζε απνηπρίαο ή ζε πεξίπησζε αδπλακίαο 

ζπκκεηνρήο ζηελ πξψηε εμέηαζε, θαζψο επίζεο θαη πίλαθαο κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

σθεινχκελνπο ακέζσο κεηά ην πέξαο θάζε εμέηαζεο. 

3. Φάθεινο Πηζηνπνηεηηθώλ γλώζεωλ θαη δεμηνηήηωλ / Βεβαηώζεωλ 

ζπκκεηνρήο ζε εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο 

Φάθεινο κε ηα ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ζηηο πεξηπηψζεηο 

επηηπρίαο, θαζψο επίζεο θαη θάθεινο βεβαηψζεσλ ζπκκεηνρήο ζηηο εμεηάζεηο 

πηζηνπνίεζεο. 
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Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ οφείλει να δθλϊςει τον ςυνεργαηόμενο διαπιςτευμζνο φορζα 

πιςτοποίθςθσ προςϊπων (εφόςον είναι υπεργολάβοσ) που κα αναλάβει να υλοποιιςει τθν 

πιςτοποίθςθ των ωφελουμζνων και να προςκομίςει ςχετικό ςυμφωνθτικό ςυνεργαςίασ. 

Οι εξετάςεισ πιςτοποίθςθσ κα επαναλθφκοφν υποχρεωτικά μία φορά (επανεξζταςθ) ςε 

περίπτωςθ αποτυχίασ ι αδυναμίασ ςυμμετοχισ των ωφελουμζνων κατά τθν πρϊτθ 

εξζταςθ. 

Θ διενζργεια των εξετάςεων και επανεξετάςεων πιςτοποίθςθσ των καταρτιςκζντων 

δφναται να πραγματοποιθκεί είτε διά ηϊςθσ είτε εξ αποςτάςεωσ μζςω διαδικτυακοφ 

ςυςτιματοσ επιτιρθςθσ, το οποίο κα πρζπει να είναι διαπιςτευμζνο από το ΕΣΥΔ ι τον 

ΕΟΡΡΕΡ ι ιςοδφναμο αυτϊν. Σε αυτι τθν περίπτωςθ ο Φ.Ρ.Ρ. υποχρεοφται να διακζςει 

ςχετικό link και κωδικό πρόςβαςθσ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι ϊςτε να είναι δυνατι θ 

διενζργεια επαλθκεφςεων. 

 
Διευκρινίηεται ότι, ςε κάκε περίπτωςθ, τα Σχιματα Ριςτοποίθςθσ (διαπιςτευμζνα, υπό 
διαπίςτευςθ ι ςε διαδικαςία ςχεδιαςμοφ και υποβολισ προσ ζγκριςθ) που κα προτείνει ο 
υποψιφιοσ Ανάδοχοσ ςτθν τεχνικι προςφορά του για τθν υλοποίθςθ των ενεργειϊν 
πιςτοποίθςθσ των καταρτιςκζντων, πρζπει να ςυνάδουν αφενόσ με τισ ειδικότθτεσ 
αφετζρου με το γνωςτικό περιεχόμενο των προγραμμάτων κατάρτιςθσ που κα 
υλοποιθκοφν ςτο πλαίςιο του Ζργου. Εξετάηεται θ ουςιαςτικι ςυνάφεια του κάκε ςχιματοσ 
ςε ςχζςθ με τισ εργαςίεσ, εργαςιακά κακικοντα, τισ γνϊςεισ και δεξιότθτεσ/ικανότθτεσ που 
αποκτάει ο καταρτιηόμενοσ. Ζνα προτεινόμενο Σχιμα από τον υποψιφιο Ανάδοχο δφναται 
να αποκλείνει λεκτικά από τουσ ενδεικτικοφσ προτεινόμενουσ πίνακεσ με τθ προχπόκεςθ 
ότι ικανοποιεί τθν αναγκαία ςυνκικθ κάλυψθσ του γνωςτικοφ περιεχομζνου ςε επίπεδο 
εργαςιϊν, εργαςιακϊν κακθκόντων, γνϊςεων και επαγγελματικϊν δεξιοτιτων και 
ικανοτιτων. 
 
Στο πλαίςιο τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ οι υποψιφιοι ανάδοχοι οφείλουν – επί ποινι 
αποκλειςμοφ - να ςυμπεριλάβουν ςτθν Ρροςφορά τουσ Σχιματα Ριςτοποίθςθσ για όλεσ τισ 
ειδικότθτεσ που περιλαμβάνονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ. 
 
Τα υποβαλλόμενα Σχιματα Ριςτοποίθςθσ κα πρζπει να περιλαμβάνουν / πλθροφν  – 

τουλάχιςτον - τα κάτωκι: 

Α) Για τα ιδθ εγκεκριμζνα ςχιματα: 

α. Βεβαίωςθ από το ΕΣΥΔ ι ζγκριςθ από τον ΕΟΡΡΕΡ, μζςω τθσ οποίασ κα τεκμθριϊνεται 

πωσ θ ςχετικι μελζτθ από τον Φ.Ρ.Ρ. ικανοποιεί τισ ανάλογεσ απαιτιςεισ ςφμφωνα με το 

πρότυπο ISO/IEC17024ι ιςοδφναμο ι βάςει των ηθτοφμενων από τον ΕΟΡΡΕΡ. 

β. Ρεριεχόμενο του Σχιματοσ Ριςτοποίθςθσ: 

 όνομα του ςχιματοσ και πεδίο αυτοφ, ανάλογα με τισ ειδικότθτεσ που 

περιλαμβάνονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ 

 περιγραφι των εργαςιακϊν κακθκόντων 

 περιγραφι των πικανϊν διαβακμίςεων - επιπζδων πιςτοποίθςθσ και 

περιγραφι των γνωςτικϊν κεφαλαίων που αντιςτοιχοφν ςτθν ανωτζρω 

περιγραφι 
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 περιγραφι των προςωπικϊν ι / και φυςικϊν χαρακτθριςτικϊν του 

υποψθφίου (όπου απαιτείται) 

 περιγραφι των προαπαιτοφµενων διαδροµισ πιςτοποίθςθσ (πχ εκπαιδευτικό 

πρόγραµµα, επίπεδο εκπαίδευςθσ κ.λ.π.) 

 περιγραφι τουκϊδικα δεοντολογίασ 

 περιγραφι των κριτιριων για αρχικι πιςτοποίθςθ, για επαναπιςτοποίθςθ 

(π.χ. βάςθ επιτυχίασ, μζκοδοι και χρόνοσ εξζταςθσ κ.λ.π.) 

γ. «Τράπεηα» ερωτιςεων πιςτοποίθςθσ (min. 100 ερωτιςεισ) 

 

Β) Για τα ςχιματα που ζχουν υποβλθκεί προσ ζγκριςθ / διαπίςτευςθ αλλά δεν τθν ζχει 

λάβει ακόμθ: 

α. Αρικμόσ πρωτοκόλλου του υποβλθκζντοσ φακζλου αίτθςθσ ζγκριςθσ / διαπίςτευςθσ και 

το αντίγραφο του ςχετικοφ παραβόλου (από τον ΕΣΥΔ ι τον ΕΟΡΡΕΡ ι ιςοδφναμο).  

β. Ρεριεχόμενο του Σχιματοσ Ριςτοποίθςθσ: 

 όνομα του ςχιματοσ και πεδίο αυτοφ, ανάλογα με τισ ειδικότθτεσ που 

περιλαμβάνονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ 

 περιγραφι των εργαςιακϊν κακθκόντων 

 περιγραφι των πικανϊν διαβακμίςεων - επιπζδων πιςτοποίθςθσ και 

περιγραφι των γνωςτικϊν κεφαλαίων που αντιςτοιχοφν ςτθν ανωτζρω 

περιγραφι 

 περιγραφι των προςωπικϊν ι / και φυςικϊν χαρακτθριςτικϊν του 

υποψθφίου (όπου απαιτείται) 

 περιγραφι των προαπαιτοφµενων διαδροµισ πιςτοποίθςθσ (πχ εκπαιδευτικό 

πρόγραµµα, επίπεδο εκπαίδευςθσ κ.λ.π.) 

 περιγραφι του κϊδικα δεοντολογίασ 

 περιγραφι των κριτιριων για αρχικι πιςτοποίθςθ, για επαναπιςτοποίθςθ 

(π.χ. βάςθ επιτυχίασ, μζκοδοι και χρόνοσ εξζταςθσ κ.λ.π.) 

 

γ. «Τράπεηα» ερωτιςεων πιςτοποίθςθσ (min. 100 ερωτιςεισ) 

 

Γ) Για τα ςχιματα που δεν ζχουν ζχουν εγκρικεί και δεν ζχουν ακόμθ υποβλθκεί προσ 

ζγκριςθ (ςτον ΕΣΥΔ ι τον ΕΟΡΡΕΡ ι ιςοδφναμο): 

α. Ρεριεχόμενο του Σχιματοσ Ριςτοποίθςθσ: 

 όνομα του ςχιματοσ και πεδίο αυτοφ, ανάλογα με τισ ειδικότθτεσ που 

περιλαμβάνονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ 

 περιγραφι των εργαςιακϊν κακθκόντων 

 περιγραφι των πικανϊν διαβακμίςεων - επιπζδων πιςτοποίθςθσ και 

περιγραφι των γνωςτικϊν κεφαλαίων που αντιςτοιχοφν ςτθν ανωτζρω 

περιγραφι 

Εφ’ όςον υπάρχουν και ςτον βακμό που υπάρχουν:  
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 περιγραφι των προςωπικϊν ι / και φυςικϊν χαρακτθριςτικϊν του 

υποψθφίου (όπου απαιτείται) 

 περιγραφι των προαπαιτοφµενων διαδροµισ πιςτοποίθςθσ (πχ εκπαιδευτικό 

πρόγραµµα, επίπεδο εκπαίδευςθσ κ.λ.π.) 

 περιγραφι του κϊδικα δεοντολογίασ 

 περιγραφι των κριτιριων για αρχικι πιςτοποίθςθ, για επαναπιςτοποίθςθ 

(π.χ. βάςθ επιτυχίασ, μζκοδοι και χρόνοσ εξζταςθσ κ.λ.π.) 

 

β. «Τράπεηα» ερωτιςεων πιςτοποίθςθσ (min. 100 ερωτιςεισ) (θ υποβολι τθσ «Τράπεηασ» 
ερωτιςεων ΔΕΝ είναι προαιρετικι). 

 

Ο Πίλαθαο πνπ αθνινπζεί πεξηγξάθεη ηνλ ππνινγηζκφ θαη ηελ ηεθκεξίσζε ηνπ Κφζηνπο ηεο 

Γξάζεο “Πηζηνπνίεζε”. 

Αξηζκόο Ωθεινύκελωλ 
(α) 

Κόζηνο Πηζηνπνίεζεο αλά Ωθεινύκελν 
(β) 

ύλνιν Γαπάλεο  
(γ)=(α)*(β) 

41 150€ 6.150,00 € 

 

Ο πξνζδηνξηζκφο ηνπ χςνπο ηεο σξηαίαο δαπάλεο ηεο πηζηνπνίεζεο έγηλε ζχκθσλα κε ηελ 

ΚΤΑ ππ’ αξηζκ. 82756 (ΦΔΚ 4581/ηΒ΄/30-8-2022) «χζηεκα ρεδηαζκνχ θαη Γηαρείξηζεο ηεο 

πινπνίεζεο ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ/επηδνηνχκελσλ πξνγξακκάησλ κε ηππηθήο κάζεζεο, 

πλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (.Δ.Κ) θαη Γεληθήο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ 

(Γ.Δ.Δ)».. 

 

3.2. Διάρκεια ςφμβαςθσ-Χρόνοι παράδοςθσ 

Θ διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ είναι οκτϊ (8) μινεσ και αρχίηει από τθν υπογραφι τθσ και τθν 

ανάρτθςθ τθσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ. 

Θ ςφμβαςθ μπορεί να παρατακεί, εφόςον ςυντρζχει ςοβαρόσ λόγοσ, που ςυνιςτά 

αντικειμενικι αδυναμία εμπρόκεςμθσ εκτζλεςθσ ι ανωτζρα βία με αιτιολογθμζνθ 

απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, χωρίσ αφξθςθ του τιμιματοσ.  

Σε κάκε περίπτωςθ, θ υλοποίθςθ τθσ Σφμβαςθσ, μετά τθν όποια παράταςθ ι μετάκεςθ 

τυχόν χορθγθκεί, κα πρζπει να ζχει ολοκλθρωκεί εντόσ των απϊτατων ορίων που 

εκάςτοτε ιςχφουν για τθν υλοποίθςθ ζργων που ςυγχρθματοδοτοφνται από το ΕΣΡΑ 2014-

2020. 

Θ ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογθμζνθ 

απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ μζχρι το 50% αυτισ φςτερα από ςχετικό αίτθμα του 

αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τθ λιξθ τθσ διάρκειάσ τθσ, ςε αντικειμενικά 

δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ που δεν οφείλονται ςε υπαιτιότθτα του αναδόχου (π.χ. 

κακυςτζρθςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ να παραδϊςει ςτον Ανάδοχο τθν οριςτικι λίςτα 

των επιλεγζντων ωφελοφμενων). Θ οποιαδιποτε παράταςθ απαιτεί ζγκριςθ τθσ 

Υπθρεςίασ Διαχείριςθσ του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ ςτο οποίο ζχει ενταχκεί θ 

Ρράξθ και δεν επιφζρει αφξθςθ του ςυμβατικοφ τιμιματοσ. 
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Αν λιξει θ ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα 

παράταςθσ ι, αν λιξει θ παρατακείςα, κατά τα ανωτζρω, διάρκεια, χωρίσ να υποβλθκοφν 

ςτθν Ανακζτουςα Αρχι τα παραδοτζα τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ.  

Αν οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ 

τθσ ςφμβαςθσ, και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε επιβάλλονται 

εισ βάροσ του ποινικζσ ριτρεσ, ςφμφωνα με το άρκρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 

5.2. τθσ παροφςασ. 

 

Ρεριγραφι & χρονοδιάγραμμα υποβολισ Ραραδοτζων 

Τα αναμενόμενα παραδοτζα / προϊόντα τθσ δράςθσ «Επαγγελματικι 

Συμβουλευτικι» είναι τα ακόλουκα: 

1. Ζκκεςθ Συμβουλευτικισ υποςτιριξθσ. 

2. Κατάλογοσ και Ραρουςιολόγια Διενζργειασ Ατομικϊν Συνεδριϊν. 

3. Αξιολογιςεισ Συμβουλευτικισ. 

Τα αναμενόμενα Ραραδοτζα τθσ Δράςθσ «Επαγγελματικι Κατάρτιςθ» είναι τα 

ακόλουκα: 

1. Φάκελοσ για κάκε πρόγραμμα κατάρτιςθσ. Τα παρουςιολόγια των 

παρακολουκιςεων κεωρίασ και πρακτικισ άςκθςθσ, μαηί μετθν αξιολόγθςθ τθσ όλθσ 

διαδικαςίασ κα αποτελζςουν παραδοτζα του προτεινόμενου Σχεδίου. 

2. Δελτία Ραρακολοφκθςθσ και Αξιολόγθςθσ των Ρρογραμμάτων Κατάρτιςθσ τα οποία 

αφοροφν τθν αναλυτικι παρακολοφκθςθ και αξιολόγθςθ: 

3. Φάκελοσ απολογιςτικϊν ςτοιχείων Κατάρτιςθσ από τον πάροχο κατάρτιςθσ. 

Τζλοσ, τα αναμενόμενα Ραραδοτζα τθσ Δράςθσ «ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΣΘ» είναι τα ακόλουκα: 

1. Φάκελοσ Φορζα Ριςτοποίθςθσ. 

2. Φάκελοσ Εξετάςεων Ριςτοποίθςθσ. 

3. Φάκελοσ Ριςτοποιθτικϊν γνϊςεων και δεξιοτιτων / Βεβαιϊςεων ςυμμετοχισ ςε 

εξετάςεισ πιςτοποίθςθσ 

 

 

 
Το αργότερο εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθ ςυμπλιρωςθ κάκε θμερολογιακοφ μθνόσ, μετά 
τθν ζναρξθ των ενεργειϊν Συμβουλευτικισ – Κατάρτιςθσ – Ριςτοποίθςθσ προσ τουσ 
ωφελοφμενουσ, ο Ανάδοχοσ υποβάλλει ενθμερωτικά Μθνιαία Δελτία, που περιλαμβάνουν 
πλθροφορίεσ για τθν πρόοδο υλοποίθςθσ του ζργου, κατά το μινα αναφοράσ και 
ακροιςτικά από τθν ζναρξθ του ζργου, ςε ότι αφορά ςτισ ενζργειεσ:  
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 Συμβουλευτικισ (αρικμόσ ςυνεδριϊν ανά καταρτιηόμενο, % υλοποίθςθσ, προγραμματιςμόσ 
ςυνεδριϊν, κ.α.),  

 Θεωρθτικισ Κατάρτιςθσ και Ρρακτικισ άςκθςθσ (ϊρεσ παρουςίασ ανά καταρτιηόμενο, 
υλοποιθκείςεσ ϊρεσ ανά καταρτιηόμενο, τμιμα, ειδικότθτα, αποχωριςεισ καταρτιηομζνων, 
ποςοςτό των τμθμάτων για τα οποία ζγινε ζναρξθ, είναι ςε εξζλιξθ ι ολοκλθρϊκθκαν, με 
ςτοιχεία ενοτιτων που ζχουν υλοποιθκεί ςε κάκε τμιμα, ϊρεσ πρακτικισ που ζχουν 
υλοποιθκεί, κ.α.), 

 Ριςτοποίθςθσ (αρικμόσ και ςτοιχεία ςυμμετεχόντων ςε εξετάςεισ, ανά Τμιμα, Ειδικότθτα 
και Ριςτοποιθτικό, αποτελζςματα) για το ςφνολο των ωφελοφμενων.  

 
Τα παραπάνω Μθνιαία Δελτία, υποβάλλονται ψθφιακά, ζωσ τθν ολοκλιρωςθ του φυςικοφ 
αντικειμζνου του Ζργου. Τα παραπάνω Μθνιαία Δελτία που υποβάλλονται από τον 
ανάδοχο υπζχουν κζςθ Υπεφκυνθσ Διλωςθσ. 
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναπροςαρμόηει τα παραπάνω ενθμερωτικά Μθνιαία Δελτία, 
ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ βελτίωςθσ τουσ, οι οποίεσ υποβάλλονται ςε αυτόν από τθν 
Ανακζτουςα Αρχι, εγγράφωσ ι με θλεκτρονικό ταχυδρομείο. 
Σε περίπτωςθ που θ Ανακζτουςα Αρχι απορρίψει τα παραπάνω Μθνιαία Δελτία, λόγω 
ελλιπϊν ςτοιχείων ι μθ ςυμμόρφωςθσ με τισ οριςκείςεσ προδιαγραφζσ, ο Ανάδοχοσ 
δφναται να τα επανυποβάλει με αυτά του επομζνου μθνόσ. 
Με τθν υποβολι εκάςτου αιτιματοσ πλθρωμισ ο Ανάδοχοσ υποβάλλει ςτθν Ανακζτουςα 
Αρχι, ςε ψθφιακι μορφι, τα τθροφμενα ςτο φάκελο ενεργειϊν ςυμβουλευτικισ 
υποςτιριξθσ, κακϊσ και ςτο φάκελο τμιματοσ κατάρτιςθσ, προσ επαλικευςθ τουσ. 
Επιπροςκζτωσ, ςε περίπτωςθ που ηθτθκεί από τθν Ανακζτουςα για τθν επαλικευςθ τθσ 

υλοποίθςθσ του φυςικοφ αντικειμζνου του Ζργου, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλει 

ςτθν Ανακζτουςα Αρχι πζραν των παραπάνω και καταςτάςεισ πλθρωμϊν Συμβοφλων, 

εκπαιδευτϊν, τα ενυπόγραφα Απογραφικά Δελτία Εξόδου, κ.λπ., κατά τθν περίοδο 

αναφοράσ και για όλα τα εκπαιδευτικά τμιματα, ςτισ οποίεσ κα αποτυπϊνονται όλεσ οι 

κρατιςεισ και τα ςχετικά παραςτατικά. 

 

Εργαςίεσ και δικαιολογθτικά τεκμθρίωςθσ πουυλοποιεί ο Ανάδοχοσ κακόλθ τθ διάρκεια 

εκτζλεςθσ του ζργου ανάλογα με τθν εξζλιξθ τθσ ςφμβαςθσ: 

Ρριν τθν ζναρξθ τθσ Συμβουλευτικισ 

Ρριν τθν υλοποίθςθ εκάςτθσ ςυνεδρίασ, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται όπωσ γνωςτοποιεί, μζςω 

τουΟΣΣ του Ζργου, ςτθν Ανακζτουςα Αρχι τα κάτωκι: 

1.1. Τθ Διλωςθ ‘Ζναρξθσ τθσ ςυνεδρίασ, θ οποία κα περιλαμβάνει : 

1.1.1. Το ονοματεπϊνυμο του ωφελοφμενου 

1.1.2. Το ονοματεπϊνυμο του Συμβοφλου 

1.1.3. Τθ μζκοδο υλοποίθςθσ τθσ ςυνεδρίασ (διά ηϊςθσ / εξ αποςτάςεωσ) 

1.1.4.             Τθ Δομι υλοποίθςθσ τθσ ςυνεδρίασ (για τισ διά ηϊςθσ ςυνεδρίεσ) 

1.1.5. Τθν θμερομθνία και ϊρα υλοποίθςθσ τθσ ςυνεδρίασ 

1.2. Βιογραφικό Σθμείωμα του Συμβοφλου που κα υλοποιιςει τθ ςυνεδρία 

*υποβάλλεται άπαξ+  

1.3. Συμφωνθτικό παραχϊρθςθσ χριςθσ/μίςκωςθσ για τθ Δομι υλοποίθςθσ τθσ 

ςυνεδρίασ (για τισ διά ηϊςθσ ςυνεδρίεσ - ςε περίπτωςθ υλοποίθςθσ τθσ ςυνεδρίασ εκτόσ 

των Δομϊν του Αναδόχου)  *υποβάλλεται άπαξ+ 
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Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ Συμβουλευτικισ 

1.4 Ζκκεςθ Υλοποίθςθσ τθσ Ενζργειασ τθσ Συμβουλευτικισ (Ενζργεια 1) 

1.5 Δελτία Υλοποίθςθσ Συνεδριϊν (υπογεγραμμζνα ζντυπα από τουσ ωφελοφμενουσ 

και τουσ Συμβοφλουσ για τισ διά ηϊςθσ ςυνεδρίεσ ι ψθφιακά ιςοδφναμα για τισ εξ 

αποςτάςεωσ ςυνεδρίεσ) 

1.6 Ατομικοί Φάκελοι των ωφελουμζνων (ςτουσ Ατομικοφσ Φακζλουσ κα 

περιλαμβάνονται οι Εκκζςεισ αποτελεςμάτων (reports) των ψυχομετρικϊν εργαλείων και 

των διαγνωςτικϊν τεςτ που  χρθςιμοποιικθκαν ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ τθσ Ενζργειασ 1) 

Διευκρινίηεται ότι τα δικαιολογθτικά 1.4 ζωσ 1.6υποβάλλονται από τον Ανάδοχο ςτο τζλοσ 

του ζργου (ωσ παράρτθμα τθσ τελευταίασ ζκκεςθσ προόδου). 

 

Ρριν τθν ζναρξθ κάκε Τμιματοσ Θεωρθτικισ Κατάρτιςθσ 

α. Για τα Τμιματα ςυμβατικισ δια ηϊςθσ Κατάρτιςθσ (ςτθν τάξθ) 

Τοαργότεροπζντε(5)θμζρεσπριντθνζναρξθκάκεΤμιματοσκατάρτιςθσςυμπλθρϊνονταιαπότο

ν Ανάδοχο και αποςτζλλονται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι(εντφπωσ ι με ψθφιακϊσ ιςοδφναμο 

τρόπο): 

i. Διλωςθ ζναρξθσ υλοποίθςθσ Τμιματοσ κατάρτιςθσ μετά εξισ ςτοιχεία: 

 Στοιχεία Τμιματοσ 

 Στοιχεία τθσ δομισ, ςτθν οποία βρίςκεται θ αίκουςα υλοποίθςθσ τθσ κατάρτιςθσ 

 Στοιχεία Υπευκφνου Τμιματοσ  

ii. Αναλυτικό ωρολόγιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  

iii. Κατάςταςθ καταρτιηόμενων. Θ κατάςταςθ κα αναφζρει τα πλιρθ ςτοιχεία τουσ. Σε 

περίπτωςθ αντικατάςταςθσ των καταρτιηόμενων, θ αντικατάςταςθ αυτι κα πρζπει να 

γνωςτοποιθκεί εγκαίρωσ και εγγράφωσ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι. 

iv. Κατάςταςθ εκπαιδευτϊν και των αναπλθρωτϊν τουσ που ζχουν οριςτεί για το 

εκπαιδευτικό τμιμα με τα ςτοιχεία τουσ. Σε περίπτωςθ αντικατάςταςθσ των 

εκπαιδευτϊν του τμιματοσ, θ αντικατάςταςθ αυτι κα πρζπει να γνωςτοποιθκεί 

εγκαίρωσ και εγγράφωσ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, θ οποία μπορεί να απορρίψει τθν 

αλλαγι αυτι, εφόςον υπάρχει απόκλιςθ από τθν Τεχνικι Ρροςφορά, με γνωςτοποίθςθ 

ςτον Ανάδοχο φορζα. 

v. Συμφωνθτικό παραχϊρθςθσ χριςθσ / μίςκωςθσ τθσ δομισ τρίτου, ςε περίπτωςθ 

υλοποίθςθσ προγραμμάτων εκτόσ των δομϊν του Αναδόχου. 

 

β. Για τα Τμιματα τθλεκατάρτιςθσ (ςφγχρονθ τθλε-εκπαίδευςθ) 
 

Το αργότερο πζντε (5) θμζρεσ πριν τθν ζναρξθ κάκε Τμιματοσ κατάρτιςθσ ςυμπλθρϊνονται 

από τον Ανάδοχο και αποςτζλλονται(εντφπωσ ι με ψθφιακϊσ ιςοδφναμο τρόπο) ςτθν 

Ανακζτουςα Αρχι : 
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i. Διλωςθ ζναρξθσ υλοποίθςθσ Τμιματοσ κατάρτιςθσ με τα εξισ ςτοιχεία: 

 Στοιχεία Τμιματοσ 

 Στοιχεία Υπευκφνου Τμιματοσ 
 

Επίςθσ αποςτζλλονται και κωδικοί πρόςβαςθσ (ςτο Ο.Σ.Τ.Κ. υλοποίθςθσ του Ζργου) ϊςτε 

να είναι ικανι θ Ανακζτουςα Αρχι να ελζγχει οποιαδιποτε ςτιγμι τθν υλοποίθςθ των 

Ρρογραμμάτων και να εξάγει αναφορζσ. 

ii.  Αναλυτικό ωρολόγιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα (για τισ ϊρεσ τθσ ςφγχρονθσ 

τθλεκατάρτιςθσ)  

iii. Κατάςταςθ καταρτιηομζνων. Θ κατάςταςθ κα αναφζρει τα πλιρθ ςτοιχεία τουσ και το 

username εκάςτου χριςτθ ςτθν πλατφόρμα τθλεκατάρτιςθσ. Σε περίπτωςθ 

αντικατάςταςθσ των καταρτιηομζνων, θ αντικατάςταςθ αυτι κα πρζπει να 

γνωςτοποιθκεί εγκαίρωσ και εγγράφωσ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι. 

iv.  Κατάςταςθ εκπαιδευτϊν και των αναπλθρωτϊν τουσ που ζχουν οριςτεί για το 

εκπαιδευτικό τμιμα με τα ςτοιχεία τουσ (για τισ ϊρεσ τθσ ςφγχρονθσ τθλεκατάρτιςθσ). Σε 

περίπτωςθ αντικατάςταςθσ των εκπαιδευτϊν του τμιματοσ, θ αντικατάςταςθ αυτι κα 

πρζπει να γνωςτοποιθκεί εγκαίρωσ και εγγράφωσ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, θ οποία 

μπορεί να απορρίψει τθν αλλαγι αυτι, εφόςον υπάρχει απόκλιςθ από τθν Τεχνικι 

Ρροςφορά, με γνωςτοποίθςθ ςτον Ανάδοχο φορζα. 

Κατάςταςθ εποπτϊν Τθλεκατάρτιςθσ που ζχουν οριςτεί για το κάκε εκπαιδευτικό τμιμα, με 

τα ςτοιχεία τουσ 

 

γ. Για τα Τμιματα Μικτισ Κατάρτιςθσ (blendedlearning) 

Τοαργότεροπζντε(5)θμζρεσπριντθνζναρξθκάκεΤμιματοσκατάρτιςθσςυμπλθρϊνονταιαπότο

ν Ανάδοχο και αποςτζλλονται(εντφπωσ ι με ψθφιακϊσ ιςοδφναμο τρόπο) ςτθν Ανακζτουςα 

Αρχι : 

i. Διλωςθ ζναρξθσ υλοποίθςθσ Τμιματοσ κατάρτιςθσ με τα εξισ ςτοιχεία: 

 Στοιχεία Τμιματοσ 

 Στοιχεία Υπευκφνου Τμιματοσ 

 Στοιχεία τθσ δομισ, ςτθν οποία βρίςκεται θ αίκουςα υλοποίθςθσ τθσ ςυμβατικισ 

διά ηϊςθσ κατάρτιςθσ 

Επίςθσ αποςτζλλονται και κωδικοί πρόςβαςθσ (ςτο Ο.Σ.Τ.Κ. υλοποίθςθσ του Ζργου) ϊςτε 

να είναι ικανι θ Ανακζτουςα Αρχι να ελζγχει οποιαδιποτε ςτιγμι τθν υλοποίθςθ των 

Ρρογραμμάτων και να εξάγει αναφορζσ. 

ii.  Αναλυτικό ωρολόγιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα (για τισ ϊρεσ τθσ ςυμβατικισ διά ηϊςθσ 

κατάρτιςθσ και τισ ϊρεσ τθσ ςφγχρονθσ τθλεκατάρτιςθσ) 

iii. Κατάςταςθ καταρτιηομζνων με τα πλιρθ ςτοιχεία τουσ. Σε περίπτωςθ αντικατάςταςθσ 

των καταρτιηομζνων, θ αντικατάςταςθ αυτι κα πρζπει να γνωςτοποιθκεί ςτθν 

Ανακζτουςα Αρχι. 

iv. Κατάςταςθ εκπαιδευτϊν και των αναπλθρωτϊν τουσ που ζχουν οριςτεί για το 
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εκπαιδευτικό τμιμα με τα ςτοιχεία τουσ (για τισ ϊρεσ τθσ ςυμβατικισ διά ηϊςθσ κατάρτιςθσ 

και τισ ϊρεσ τθσ ςφγχρονθσ τθλεκατάρτιςθσ). Σε περίπτωςθ αντικατάςταςθσ των 

εκπαιδευτϊν του τμιματοσ, θ αντικατάςταςθ αυτι κα πρζπει να γνωςτοποιθκεί εγκαίρωσ 

και εγγράφωσ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, θ οποία μπορεί να απορρίψει τθν αλλαγι αυτι, 

εφόςον υπάρχει απόκλιςθ από τθν Τεχνικι Ρροςφορά, με γνωςτοποίθςθ ςτον Ανάδοχο 

φορζα. 

Κατάςταςθ εποπτϊν Τθλεκατάρτιςθσ που ζχουν οριςτεί για το κάκε εκπαιδευτικό τμιμα, με 

τα ςτοιχεία τουσ 

v. Συμφωνθτικό παραχϊρθςθσ χριςθσ / μίςκωςθσ τθσ δομισ τρίτου, ςε περίπτωςθ 

υλοποίθςθσ προγραμμάτων εκτόσ των δομϊν του Αναδόχου (για τισ ϊρεσ τθσ ςυμβατικισ 

διά ηϊςθσ κατάρτιςθσ). 

 

Οι ειδικότεροι όροι και προχποκζςεισ τθσ παροχισ υπθρεςιϊν Τθλεκατάρτιςθσ (ενδεικτικά: 

προδιαγραφζσ ςυςτθμάτων, υποδομϊν και τεχνικισ υποςτιριξθσ Τθλεκατάρτιςθσ, 

προδιαγραφζσ μακθμάτων, καταγραφι και εξαγωγι δεδομζνων (reports), εκπαιδευτικι 

υποςτιριξθ των Εκπαιδευομζνων κ.λπ.) κακορίηονται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ VIII τθσ Διακιρυξθσ 

«Ρλαίςιο ποιοτικϊν προδιαγραφϊν για τον ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ 

ςυγχρθματοδοτοφμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) προγραμμάτων 

Συνεχιηόμενθσ Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ (ΣΕΚ)». 

Σε περίπτωςθ εκπρόκεςμθσ ι πλθμμελοφσ υποβολισ των ανωτζρω ι αναντιςτοιχίασ των 

ανωτζρω ςτοιχείων με τθν τεχνικι προςφορά ι με τθ διακιρυξθ ι με τθ ςφμβαςθ, με 

τθρθτι επιφφλαξθ άλλων δικαιωμάτων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, όπωσ ορίηονται ςτθν 

παροφςα, θ Ανακζτουςα Αρχι δφναται εγγράφωσ να απορρίψει τθ δθλωκείςα ζναρξθ, με 

αποτζλεςμα τθν αναςτολι τθσ ζναρξθσ του Τμιματοσ. 

 

Μετά τθ λιξθ κάκε Τμιματοσ Κατάρτιςθσ 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλει (εντφπωσ ι με ψθφιακϊσ ιςοδφναμο 

τρόπο)αναλυτικι ζκκεςθ υλοποιθκζντοσ Τμιματοσ, θ οποία περιλαμβάνει 

 Φυςικό και οικονομικό αντικείμενο του Τμιματοσ και αρχείο υπολογιςμοφ 

εκπαιδευτικϊν επιδομάτων ανά καταρτιηόμενο 

 Αποτελζςματα τθσ αξιολόγθςθσ των εκπαιδευτϊν και των καταρτιηόμενων του 

Τμιματοσ 

 

Διευκρινίηεται ότι τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτθ λιξθ κάκε τμιματοσ Κατάρτιςθσ 

υποβάλλονται από τον Ανάδοχο ςτο τζλοσ του ζργου (ωσ παράρτθμα τθσ τελευταίασ 

ζκκεςθσ προόδου). 

 

Ρριν τθν ζναρξθ τθσ Ρρακτικισ Άςκθςθσ για κάκε ωφελοφμενο 
Τουλάχιςτον πζντε (5) θμζρεσ πριν τθν ζναρξθ τθσ Ρρακτικισ Άςκθςθσ εκάςτου 
ωφελοφμενου ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ζχει αποςτείλει τα ακόλουκα: 
 Συμπλθρωμζνο Ζντυπο προδιαγραφϊν για τθν επιλογι επιχείρθςθσ/ κζςθσ πρακτικισ άςκθςθσ. 
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 Συμπλθρωμζνο Ζντυπο περιγραφισ αντικειμζνων πρακτικισ άςκθςθσ ωφελουμζνου. 

 Υπογεγραμμζνεσ τισ Τριμερείσ Συμβάςεισ από τον ωφελοφμενο, τθν επιχείρθςθ πρακτικισ 
άςκθςθσ και τον ανάδοχο. 

 
Μετά τθ λιξθ τθσ Ρρακτικισ Άςκθςθσ για κάκε ωφελοφμενο 
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται το αργότερο εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν 
να αποςτείλει τα ακόλουκα: 
 Συμπλθρωμζνα, Αναφορά και Ζντυπα δελτία παρακολοφκθςθσ του αντικειμζνου πρακτικισ του 

ωφελοφμενου. 

 Συμπλθρωμζνο Ερωτθματολόγιο αξιολόγθςθσ τθσ ενςωμάτωςθσ του ωφελοφμενου ςτο 
περιβάλλον τθσ επιχείρθςθσ και του ενδιαφζροντοσ του για το αντικείμενο τθσ πρακτικισ 
άςκθςθσ, κ.ά. 

 

Ρριν τθν ζναρξθ τθσ Ριςτοποίθςθσ 

Το αργότερο πζντε (5) θμζρεσ πριν τθν ζναρξθ των εξετάςεων Ριςτοποίθςθσ (αρχικι 

εξζταςθ/ επανεξζταςθ) ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να αποςτείλει (εντφπωσ ι με ψθφιακϊσ 

ιςοδφναμο τρόπο) ςτθν Ανακζτουςα Αρχι το Συμφωνθτικό με το φορζα πιςτοποίθςθσ. Στο 

ςυμφωνθτικό πρζπει να αναγράφεται ο πλιρθσ τίτλοσ του πρότυπου πιςτοποίθςθσ.  

Επίςθσ, ο Ανάδοχοσ (ι ο ςυνεργαηόμενοσ ΦΡΡ) υποχρεοφται να διακζςει ςτθν Ανακζτουςα 

Αρχι link και κωδικό πρόςβαςθσ ςτο Ρλθροφοριακό Σφςτθμα διενζργειασ των Εξετάςεων 

Ριςτοποίθςθσ ϊςτε να είναι δυνατι αφενόσ θ ενθμζρωςθ τθσ για τον προγραμματιςμό των 

εξετάςεων/επανεξετάςεων (θμερομθνία, ϊρα, τρόποσ εξζταςθσ κ.λ.π.) αφετζρου θ 

διενζργεια επαλθκεφςεων. 

 

Μετά τθ λιξθ τθσ Ριςτοποίθςθσ 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται το αργότερο εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ ενόσ (1) μθνόσ από 

τθν ολοκλιρωςθ τθσ υλοποίθςθσ των εξετάςεων πιςτοποίθςθσ (εξζταςθ και επανεξζταςθ) 

να υποβάλλει (εντφπωσ ι με ψθφιακϊσ ιςοδφναμο τρόπο) ςτθν Ανακζτουςα Αρχι 

κατάςταςθ ςυμμετεχόντων ςτισ εξετάςεισ πιςτοποίθςθσ, ςτθν οποία κα αποτυπϊνονται και 

τα αποτελζςματα των εξετάςεων. Εναλλακτικά, θ προαναφερκείςα κατάςταςθ 

ςυμμετεχόντων ςτισ εξετάςεισ πιςτοποίθςθσ δφναται να εξάγεται από τθν Ανακζτουςα 

Αρχι από το Ρλθροφοριακό Σφςτθμα διενζργειασ των Εξετάςεων Ριςτοποίθςθσ του ΦΡΡ. 

 

Θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα χριςθσ και επεξεργαςίασ των ςτοιχείων αυτϊν 

ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ τθσ Νομοκεςίασ περί Ρροςταςίασ 

Δεδομζνων Ρροςωπικοφ Χαρακτιρα. 

Θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα να υποβάλλει προσ τον ανάδοχο ςχόλια και 

παρατθριςεισ επί των υποβλθκζντων παραδοτζων και να ηθτιςει από τον ανάδοχο τθ 

ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ των παραδοτζων που υπζβαλε. Μπορεί επίςθσ να ηθτιςει από 

τον ανάδοχο να υποβάλλει ςυμπλθρωματικά ζγγραφα και ςτοιχεία για τθν τεκμθρίωςθ του 

περιεχομζνου των παραδοτζων. 
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4. ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΘΣΘ ΤΟΥ ΕΓΟΥ 

Σε περίπτωςθ που θ Ανακζτουςα Αρχι διαπιςτϊςει, από τθν κατάκεςθ των 

δικαιολογθτικϊν(εγγράφων ι ψθφιακϊν ιςοδφναμων) που βεβαιϊνουν τθν προετοιμαςία 

και τθν υλοποίθςθ του φυςικοφ αντικειμζνου του Ζργου μθ προςικουςα εκπλιρωςθ των 

υποχρεϊςεων του Αναδόχου, μπορεί να επιςθμάνει τοφτο εγγράφωσ ςε αυτόν, τάςςοντασ 

ςυγκεκριμζνθ προκεςμία, θ οποία δε κα ξεπερνάει τισ πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ, για να 

επανορκϊςει τισ παραλείψεισ του και να εκπλθρϊςει προςθκόντωσ τισ υποχρεϊςεισ του. Θ 

μθ υποβολι ι θ πλθμμελισ ι θ κακυςτερθμζνθ υποβολι των απαιτοφμενων 

δικαιολογθτικϊν προετοιμαςίασ (Ραραδοτζα πριν τθν ζναρξθ) και υλοποίθςθσ του Ζργου, 

μπορεί να επιφζρει τθν αναςτολι ζναρξθσ ι τθσ υλοποίθςθσ Τμιματοσ, τθν κακυςτζρθςθ 

τθσ καταβολισ δόςθσ του τιμιματοσ ι ακόμθ και καταγγελία τθσ ςφμβαςθσ. 

Σε περίπτωςθ που κατά τθν υλοποίθςθ του Τμιματοσ ζνασ ωφελοφμενοσ αποχωριςει ι 

υπερβεί το ανϊτατο όριο απουςιϊν ι / και για οποιοδιποτε λόγο δεν ολοκλθρϊςει το 

Τμιμα κατάρτιςθσ χωρίσ υπαιτιότθτα του Αναδόχου, ο Ανάδοχοσ οφείλει να ενθμερϊςει 

εγγράφωσ (ι με ψθφιακά ιςοδφναμο τρόπο)τθν Ανακζτουςα Αρχι. 

Σε περίπτωςθ που ζνασ ι περιςςότεροι καταρτιηόμενοι που περιλαμβάνονται ςτθν 

Κατάςταςθ Καταρτιηομζνων, θ οποία ζχει κατατεκεί με τθ διλωςθ ζναρξθσ, δεν 

προςζλκουν για τθν παρακολοφκθςθ του Τμιματοσ δφναται να αντικαταςτακοφν (από τουσ 

επιλαχόντεσ) και ο Ανάδοχοσ πρζπει να ενθμερϊςει εγγράφωσ (ι με ψθφιακά ιςοδφναμο 

τρόπο) τθν Ανακζτουςα Αρχι. 

Στισ περιπτϊςεισ που ςυντρζχουν τα αναφερόμενα του παρόντοσ άρκρου, ο Ανάδοχοσ 

οφείλει να ενθμερϊςει άμεςα και εγγράφωσ (ι με ψθφιακά ιςοδφναμο τρόπο)τθν 

Ανακζτουςα Αρχι, προκειμζνου να τα λάβει υπόψθ τθσ κατά τθν υλοποίθςθ και πλθρωμι 

των δόςεων του ανατεκζντοσ Ζργου. 

Σε οποιαδιποτε περίπτωςθ, τζλοσ, που από τθν εξζταςθ των δικαιολογθτικϊν υλοποίθςθσ 

(παραδοτζων) ι των ελεγχκζντων εγγράφων του Ζργου, προκφπτει θ μθ ορκι υλοποίθςθ 

του, ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, τθσ προςφοράσ του Αναδόχου και τθσ 

διακιρυξθσ, χωρίσ ζγκαιρθ ζγγραφθ γνωςτοποίθςθ από τον Ανάδοχο και αποδοχι των 

αλλαγϊν αυτϊν, με τθ ρθτι επιφφλαξθ άλλων δικαιωμάτων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, που 

ορίηονται ςτθν παροφςα, μπορεί να μειϊνεται το φυςικό αντικείμενο του Ζργου με 

ανάλογθ μείωςθ του ςυμβατικοφ τιμιματοσ, κατά το ποςό που αντιςτοιχεί ςτισ 

ανκρωποϊρεσ, που δεν πραγματοποιικθκαν ορκά. 

Πταν οι ανωτζρω περιπτϊςεισ διαπιςτϊνονται μετά τθ διενζργεια ελζγχου από το αρμόδιο 

ελεγκτικό όργανο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, θ αναπροςαρμογι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ 

κα γίνεται με τθν απόφαςθ του αποτελζςματοσ ελζγχου 

 

5. ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΛΟΡΟΙΘΣΘΣ ΤΟΥ ΕΓΟΥ 

1. Θ Ανακζτουςα Αρχι, προκειμζνου να διαςφαλίςει τθν αποτελεςματικότθτα και τθν ορκι 

υλοποίθςθ του Ζργου, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ ςφμβαςθσ, τθσ τεχνικισ προςφοράσ 

του Αναδόχου και τθσ Διακιρυξθσ αςκεί ζλεγχο ςε όλα τα ςτάδια, από τθν προετοιμαςία 

μζχρι τθν ολοκλιρωςθ του. Ειδικότερα το αρμόδιο όργανο ελζγχου τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ 
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μεριμνά για τθν πραγματοποίθςθ των ελζγχων με ςκοπό τθν ορκι υλοποίθςθ του φυςικοφ 

αντικειμζνου ςφμφωνα με το περιεχόμενο τθσ ςφμβαςθσ, τθσ τεχνικισ προςφοράσ του 

Αναδόχου και τθσ Διακιρυξθσ κακϊσ και για τθν καταβολι των δαπανϊν. 

2. Οι ζλεγχοι, εκτόσ από τθν Ανακζτουςα Αρχι, κα διενεργοφνται ενδεικτικά από: 

• τθν Ε.Υ.Δ. του Ε.Ρ.  

• τθν Αρχι Ρλθρωμισ του ΕΣΡΑ, 

• τθν Επιτροπι Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου και 

• τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι. 

Ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να παρζχει κάκε δυνατι ςυνδρομι για τθ 

διενζργεια των εκάςτοτε προβλεπομζνων από τθν Εκνικι και Κοινοτικι νομοκεςία ελζγχων 

του φυςικοφ αντικειμζνου και των οικονομικϊν ςτοιχείων του Ζργου. 

3. Τα ςτάδια ελζγχου είναι τα εξισ: 

α. Ρρολθπτικόσ ζλεγχοσ που αφορά το αρχικό ςτάδιο πριν τθν ζναρξθ υλοποίθςθσ του 

Ζργου, ςτο πλαίςιο του οποίου εξετάηεται θ τιρθςθ των ςυμφωνθκζντων για τθ 

προετοιμαςία υλοποίθςθσ του Ρρογράμματοσ. 

β. Ζλεγχοσ κατά τθν εκτζλεςθ του Ζργου διενεργείται κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ του 

Ζργου, με τον οποίο ελζγχεται θ αξιοπιςτία των πλθροφοριϊν που δθλϊνονται από τον 

ανάδοχο ςτα πλαίςια των μθνιαίων δελτίων παρακολοφκθςθσ φυςικοφ αντικειμζνου και 

των μζχρι τότε υποβλθκζντων παραδοτζων, θ τιρθςθ των δεςμεφςεων που ζχει αναλάβει ο 

Ανάδοχοσ βάςει τθσ ςφμβαςθσ και θ τιρθςθ των κανόνων δθμοςιότθτασ ςφμφωνα με τουσ 

ιςχφοντεσ κανόνεσ και διατάξεισ. 

γ. Ζλεγχοσ με τθν ολοκλιρωςθ του Ζργου διενεργείται μετά τθ γνωςτοποίθςθ ολοκλιρωςισ 

του από τον Ανάδοχο, αφορά το ςυνολικό φυςικό αντικείμενο, με το πζρασ του οποίου 

βεβαιϊνεται θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων του Αναδόχου. 

4. Κατά τον ζλεγχο του φυςικοφ αντικειμζνου του Ζργου εξετάηεται θ τιρθςθ των όρων τθσ 

Σφμβαςθσ . 

5. Κατά τον ζλεγχο του οικονομικοφ αντικειμζνου του Ζργου εξετάηεται αν τθρικθκαν τα 

αναφερόμενα ςτο οικείο άρκρο τθσ παροφςασ. 

6. Πλα τα τιμολόγια, δελτία παροχισ υπθρεςιϊν και κάκε άλλο ζγγραφο ιςοδφναμθσ 

λογιςτικισ αξίασ, που τθρείται ςτθν ζδρα του Αναδόχου, πρζπει να επιδεικνφονται ςε 

πρωτότυπα, όποτε ηθτθκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι, και να υποβάλλονται, εφόςον 

ηθτθκεί, ςε αντίγραφα νομίμωσ επικυρωμζνα από τον ανάδοχο, βάςει των διατάξεων του 

ΚΦΑΣ. Δε γίνονται δεκτά ςυγκεντρωτικά τιμολόγια, εφόςον αυτά δεν ςυνοδεφονται από 

αναλυτικά παραςτατικά των επιμζρουσ δαπανϊν των Τμθμάτων κατάρτιςθσ. Ο Ανάδοχοσ 

υποχρεοφται κατά τθ διάρκεια τθσ υλοποίθςθσ του Ζργου να τθρεί τα πρωτότυπα 

παραςτατικά ςτοιχεία που απαρτίηουν τον οικονομικό φάκελο ςτθν ζδρα του και 

επικυρωμζνα αντίγραφα αυτϊν ςτισ ζδρεσ των Ραραρτθμάτων του, όπωσ αυτό 

προβλζπεται από τισ ςχετικζσ διατάξεισ του ΚΦΑΣ, οφείλει δε να εφαρμόηει τθν Εκνικι 

Νομοκεςία για τισ λογιςτικζσ καταχωρίςεισ (ΚΦΑΣ) και να τθρεί τα ςτοιχεία προσ ζλεγχο 

μζχρι τθν …/…../20….. 

7. Οι ζλεγχοι διενεργοφνται είτε επί τόπου, είτε κατόπιν εγγράφου προςκλιςεωσ απότθν 

Ανακζτουςα Αρχι με τθν προςκόμιςθ από τον ανάδοχο ςε αυτι όλων των αναγκαίων 
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ςτοιχείων, εντόσ των δεςμευτικϊν και εφλογων χρονικϊν ορίων που τίκενται από το 

αρμόδιο ελεγκτικό όργανο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.  

8. Μετά τθ διενζργεια του ελζγχου, ςυντάςςεται ζκκεςθ και αποτζλεςμα ελζγχου απότουσ 

ελεγκτζσ που διενιργθςαν τον ζλεγχο. 

9. Θ ανακζτουςα αρχι δφναται να πραγματοποιεί αιφνίδιουσ ελζγχουσ. 

10. Μετά τθν διενζργεια του ελζγχου: 

α. Στον Ανάδοχο κοινοποιείται το αποτζλεςμα ελζγχου. Με το ίδιο ζγγραφο καλείται ο 

Ανάδοχοσ να διατυπϊςει εγγράφωσ και εντόσ τθσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν, από τθ 

λιψθ του αποτελζςματοσ ελζγχου, τισ απόψεισ του κατά του ανωτζρω αποτελζςματοσ 

ελζγχου. 

β. Σε περίπτωςθ που ο ζλεγχοσ διενεργείται κατά τθ διάρκεια υλοποίθςθσ του Ζργου και 

διαπιςτωκοφν ςοβαρζσ ελλείψεισ, ο Ανάδοχοσ ενθμερϊνεται εγγράφωσ (ταχυδρομικϊσ ι 

με ταχυμεταφορά ι με τθλεομοιοτυπία) από τθν Ανακζτουςα Αρχι για τθ διαπίςτωςθ 

αυτι, εντόσ πζντε (5) εργαςίμων θμερϊν από τθν θμερομθνία διενζργειασ του ελζγχου, 

προκειμζνου να προβεί ςε αναςτολι τθσ υλοποίθςθσ των Τμθμάτων κατάρτιςθσ. 

γ. Εάν κατά το διενεργθκζντα ζλεγχο διαπιςτωκεί θ αχρεϊςτθτθ ι παράνομθ καταβολι 

χρθματικϊν ποςϊν των δόςεων τθσ χρθματοδότθςθσ, εφαρμόηονται οι διατάξεισ τθσ με 

αρικμό Κ.Υ.Α. αρικμ. 126829 / EΥΚΥ 1217/8.12.2015 Σφςτθμα δθμοςιονομικϊν διορκϊςεων 

και διαδικαςίεσ ανάκτθςθσ αχρεωςτιτωσ ι παρανόμωσ καταβλθκζντων ποςϊν από πόρουσ 

του κρατικοφ προχπολογιςμοφ για τθν υλοποίθςθ προγραμμάτων ςυγχρθματοδοτοφμενων 

ςτο πλαίςιο του ΕΣΡΑ 2014-2020, ςφμφωνα με το αρ. 22 του Ν. 4314/2014, όπωσ ιςχφει 

κάκε φορά. 

δ. Θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα να κακορίςει μονομερϊσ μθχανιςμοφσ 

πιςτοποίθςθσ και ελζγχου τθσ υλοποίθςθσ του Ζργου από τον Ανάδοχο οι οποίοι κα 

εξαςφαλίηουν τον αποτελεςματικό ζλεγχο τθσ ποιότθτασ και ποςότθτασ των υπθρεςιϊν και 

του τελικοφ αποτελζςματοσ. 

 

6.ΛΟΙΡΕΣ ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

1. Ο Ανάδοχοσ ευκφνεται ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, για κάκε υποχρζωςθ που 

απορρζει από τθ ςφμβαςθ, τθ διακιρυξθ και το Νόμο. 

2. Ο Ανάδοχοσ οφείλει, ςτο πλαίςιο τθσ υλοποίθςθσ του Ζργου να υποβάλει ςτουσ 

εκπροςϊπουσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, των αρμόδιων εκνικϊν αρχϊν (Ε.Υ. Διαχείριςθσ 

τουΕ.Ρ., Αρχι Ρλθρωμισ, Ε.Δ.ΕΛ. κλπ.), και τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, όποτε του ηθτθκεί, 

οποιοδιποτε αποδεικτικό τθσ ομαλισ εξζλιξθσ του Ζργου ςτοιχείο, ςφμφωνα με τθ 

Σφμβαςθ, όπωσ, ενδεικτικά, φορολογικά ςτοιχεία και δικαιολογθτικά δαπανϊν, ςτοιχεία 

που αφοροφν ςτθν πορεία του φυςικοφ αντικειμζνου του Ζργου, ςυμβάςεισ εκπαιδευτϊν 

κλπ. 

3. Για τθ ςωςτι παρακολοφκθςθ του Ζργου (φυςικό και οικονομικό αντικείμενο) ο 

Ανάδοχοσ οφείλει: 

3.1. Να επιτρζπει τθ διενζργεια επιτόπιων ελζγχων από το αρμόδιο ελεγκτικό όργανο τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ, από τα αρμόδια εκνικά και κοινοτικά όργανα, να ςυνεργάηεται ςτθ 

διενζργεια ελζγχων και να προετοιμάηει και επεξεργάηεται όλα τα απαραίτθτα ςτοιχεία 

γιατθν ομαλι διεξαγωγι του ελζγχου του Ζργου. 
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3.2. Να τθρεί (εντφπωσ ι με ψθφιακϊσ ιςοδφναμο τρόπο) : Α. Φάκελο Ζργου Β. Φάκελο 

Συμβουλευτικισ και Γ. Φάκελο Τμιματοσ κατάρτιςθσ (με Υποφακζλουσ : Γ.1. Υποφάκελοσ 

Διοικθτικισ Ραρακολοφκθςθσ του Τμιματοσ, Γ. 2. Υποφάκελοσ Ραρακολοφκθςθσ του 

Φυςικοφ Αντικειμζνου του Τμιματοσ ), οι οποίοι κα περιλαμβάνουν τα κάτωκι : 

3.2.Α. Φάκελοσ Ζργου 

α. Θ Απόφαςθ Κατακφρωςθσ του Ζργου 

β. Θ Σφμβαςθ με τισ τυχόν τροποποιιςεισ τθσ 

γ. Θ Ρροςφορά του Αναδόχου 

δ. Θ Σφμβαςθ με τον Φορζα Ριςτοποίθςθσ 

 

3.2.Β. Φάκελοσ Ενζργειασ Συμβουλευτικισ 

α. Ζκκεςθ Υλοποίθςθσ τθσ Ενζργειασ 1 

β. Κατάςταςθ Συμβοφλων  

γ. Δελτία παρακολοφκθςθσ ςυνεδριϊν υπογεγραμμζνα από τουσ ωφελοφμενουσ και τουσ 

ςυμβοφλουσ (((υπογεγραμμζνα ζντυπα από τουσ ωφελοφμενουσ και τουσ Συμβοφλουσ για 

τισ διά ηϊςθσ ςυνεδρίεσ ι ψθφιακά ιςοδφναμα για τισ εξ αποςτάςεωσ ςυνεδρίεσ) 

3.2.Γ. Φάκελοσ Τμιματοσ κατάρτιςθσ 

Γ.1. Υπο φάκελοσ Διοικθτικισ Ραρακολοφκθςθσ Τμιματοσ 
Στοιχεία Τμιματοσ 
α. Αίτθμα και διλωςθ ζναρξθσ Τμιματοσ. 
β.  Διλωςθ οριςμοφ Υπευκφνου Υλοποίθςθσ Τμιματοσ. 
γ.  Συμφωνθτικό ενοικίαςθσ/ παραχϊρθςθσ δομϊν εφόςον χρθςιμοποιοφνται δομζσ τρίτου.  
δ.  Ο πίνακασ καταρτιηομζνων. 
 
Στοιχεία καταρτιηομζνων 
α.  Συγκεντρωτικι Κατάςταςθ των καταρτιηομζνων με τα ςτοιχεία τουσ. 

 
Στοιχεία Εκπαιδευτϊν 
α.  Συγκεντρωτικι κατάςταςθ εκπαιδευτϊν με τα ςτοιχεία τουσ  
β.  Βεβαιϊςεισ πιςτοποίθςθσ των εκπαιδευτϊν από τον ΕΟΡΡΕΡ 
γ.  Συμβάςεισ Αναδόχου με εκπαιδευτζσ. 

 
Στοιχεία Εποπτϊν Θλεκτρονικισ Μάκθςθσ 
α.  Συγκεντρωτικι κατάςταςθ Εποπτϊν Θλεκτρονικισ Μάκθςθσ με τα ςτοιχεία τουσ  
β.  Συμβάςεισ Αναδόχου με Επόπτεσ Θλεκτρονικισ Μάκθςθσ. 
 
Ροιοτικά ςτοιχεία υλοποίθςθσ του Τμιματοσ 
α. Ρεριγραφι του εκπαιδευτικοφ υλικοφ που χρθςιμοποιείται, αντίγραφο του ςυμβατικοφ 

εκπαιδευτικοφ υλικοφ, καταςτάςεισ παραλαβισ του ςυμβατικοφ υλικοφ και των κωδικϊν 
πρόςβαςθσ ςτο ΟΡΣ από τουσ καταρτιηόμενουσ 

β.  Αναλυτικι ζκκεςθ αξιολόγθςθσ του πραγματοποιθκζντοσ Τμιματοσ (αξιολόγθςθσ των 
εκπαιδευτϊν, των καταρτιηομζνων και όλων των ςυντελεςτϊν του Τμιματοσ) 

γ.  Αποτελζςματα αξιολόγθςθσ καταρτιηομζνων κατά τθ διάρκεια και το πζρασ τθσ 
κατάρτιςθσ. 

 
Γ.2. Υπο φάκελοσ Ραρακολοφκθςθσ του Φυςικοφ Αντικειμζνου του Τμιματοσ 
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α.  Αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα (για τισ ϊρεσ τθσ ςυμβατικισ διά ηϊςθσ κατάρτιςθσ 
και τισ ϊρεσ τθσ ςφγχρονθσ τθλεκατάρτιςθσ) 

β.  Θμεριςια δελτία παρακολοφκθςθσ του Τμιματοσ υπογεγραμμζνα από τουσ 
καταρτιηόμενουσ και τουσ εκπαιδευτζσ (για τισ ϊρεσ τθσ ςυμβατικισ διά ηϊςθσ 
κατάρτιςθσ) ι παραγόμενο από το ςφςτθμα Τθλεκατάρτιςθσ 

γ.  Αναφορζσ (reports) που παράγει το ςφςτθμα Τθλεκατάρτιςθσ, ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ VIII τθσ Διακιρυξθσ “Ρλαίςιο ποιοτικϊν προδιαγραφϊν για 
τον ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ ςυγχρθματοδοτοφμενων από το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) προγραμμάτων Συνεχιηόμενθσ Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ 
(ΣΕΚ)”  

δ. Ζντυπο προδιαγραφϊν για τθν επιλογι επιχείρθςθσ/κζςθσ πρακτικισ άςκθςθσ 
ε.  Ζντυπο περιγραφισ αντικειμζνων πρακτικισ άςκθςθσ ωφελουμζνου 
ςτ.  Αναφορά και Ζντυπα δελτία παρακολοφκθςθσ του αντικειμζνου πρακτικισ του 

ωφελοφμενου. 
η.  Ερωτθματολόγιο αξιολόγθςθσ τθσ ενςωμάτωςθσ του ωφελοφμενου ςτο περιβάλλον τθσ 

επιχείρθςθσ και του ενδιαφζροντοσ του για το αντικείμενο τθσ πρακτικισ άςκθςθσ κ.ά. 
θ.  Κατάςταςθ ςυμμετεχόντων ςτισ εξετάςεισ πιςτοποίθςθσ, ςτθν οποία κα 

αποτυπϊνονται και τα αποτελζςματα των εξετάςεων. 
κ.  Αντίγραφα Ριςτοποιθτικϊν, για τουσ επιτυχόντεσ και βεβαιϊςεισ ςυμμετοχισ (2) για 

τουσ αποτυχόντεσ. 
θ.  Συμφωνθτικά- Τριμερείσ Συμβάςεισ των ωφελοφμενων, αναδόχου και τθσ επιχείρθςθσ 

πρακτικισαςκθςθσ ι φορείσ που πραγματοποιείται Ρρακτικι Άςκθςθ και εν γζνει 
οτιδιποτε ςτοιχεία ι ζγγραφα απαιτοφνται για τθν υλοποίθςθ τθσ. 

 

Ο Ανάδοχοσ οφείλει : 

 Να παραδϊςει τισ βεβαιϊςεισ παρακολοφκθςθσ τθσ κατάρτιςθσ ςτουσ δικαιοφχουσ 

καταρτιςκζντεσ. 

 Να τθρεί τουσ όρουσ του Οδθγοφ Δθμοςιότθτασ και Ρλθροφόρθςθσ Υποζργων που 

υλοποιοφνται από τουσ Αναδόχουσ Φορείσ του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ, όπωσ 

αυτοί προκφπτουν από τον Κανονιςμό (ΕΕ) 1303/2013, ο οποίοσ κα αποτελεί 

αναπόςπαςτο μζροσ τθσ ςφμβαςθσ και να τθρεί αρχείο δράςεων δθμοςιότθτασ. 

 Να εξαςφαλίςει ότι ςε όςεσ ςυμβάςεισ ςυνάψει κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου, αυτζσ 

κα πρζπει να φζρουν ωσ υποςζλιδο λογότυπο και κείμενο ςχετικό με τθ 

χρθματοδότθςθ, μετά από υπόδειξθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

 

Θ Σφμβαςθ μεταξφ του Αναδόχου και τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ μπορεί να τροποποιείται ςε 

αντικειμενικά δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ, εφόςον ςυμφωνιςουν προσ τοφτο και τα δφο 

ςυμβαλλόμενα μζρθ, φςτερα από ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ αρμόδιασ Διαχειριςτικισ Αρχισ. 

 

Ομάδα Ζργου / Σχιμα Διοίκθςθσ τθσ Σφμβαςθσ *ρόλοι και αρμοδιότθτεσ+ 

 

Θ Ομάδα Ζργου του Αναδόχου που κα αναλάβει τθν υλοποίθςθ του Ζργου κα ζχει τισ ακόλουκεσ 

αρμοδιότθτεσ: 

α. Ο Υπεφκυνοσ Ζργου κα είναι επικεφαλισ τθσ ομάδασ ζργου και κα ζχει τθν αρμοδιότθτα 

(ευκφνθ) του ςυντονιςμοφ τθσ Ομάδασ ζργου. Ταυτόχρονα, κα ζχει τθν ευκφνθ τθσ 

ενθμζρωςθσ του Δικαιοφχου για τθν πορεία εξζλιξθσ του ζργου λαμβάνοντασ τα αναγκαία 

μζτρα για τθν αντιμετϊπιςθ οποιονδιποτε ηθτθμάτων ςυνδζονται με αυτό. 
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β. Ο Υπεφκυνοσ Συμβουλευτικισ κα ζχει τθν αρμοδιότθτα (ευκφνθ) για το ςχεδιαςμό τθσ 

μεκοδολογίασ των Συμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν (Ενζργεια 1), τθν ανάπτυξθ / επιλογι των 

ςχετικϊν εργαλείων, τθν παρακολοφκθςθ τθσ διαδικαςίασ υλοποίθςθσ των ςυνεδριϊν, τθ 

λειτουργικότθτα του Υποςυςτιματοσ Συμβουλευτικισ, τθν αξιολόγθςθ των ενεργειϊν 

Συμβουλευτικισ, τθν επιλογι των Συμβοφλων / μεντόρων κακϊσ και το ςυντονιςμό και τθν 

υποςτιριξθ του ζργου τουσ. 

γ. Ο Εκπαιδευτικόσ Υπεφκυνοσ κα ζχει τθν αρμοδιότθτα (ευκφνθ) για το ςχεδιαςμό τθσ 

εκπαιδευτικισ μεκοδολογίασ, τθν ανάπτυξθ του εκπαιδευτικοφ υλικοφ, τθ λειτουργικότθτα 

του Υποςυςτιματοσ Τθλεκατάρτιςθσ, τθν αξιολόγθςθ των προγραμμάτων κατάρτιςθσ, τθν 

επιλογι των εκπαιδευτϊν κακϊσ και το ςυντονιςμό και τθν υποςτιριξθ του ζργου τουσ. 

δ. Ο Υπεφκυνοσ Ριςτοποίθςθσ κα ζχει τθν αρμοδιότθτα (ευκφνθ) για τθν οργάνωςθ και 

ςυντονιςμό τθσ διενζργειασ των εξετάςεων πιςτοποίθςθσ των ικανοτιτων (γνϊςεων και 

δεξιοτιτων) των ωφελουμζνων του Ζργου. 

ε. Ο Υπεφκυνοσ διαχείριςθσ και υποςτιριξθσ του Ολοκλθρωμζνου Ρλθροφοριακοφ 

Συςτιματοσ (“SystemAdministrator”)κα ζχει τθ ςυνολικι ευκφνθ τθσ παρακολοφκθςθσ τθσ 

τθλεκατάρτιςθσ ςε τεχνικό επίπεδο 

ςτ. Ο Οργανωτικόσ Υπεφκυνοσ, κα ζχει τθν αρμοδιότθτα τθσ οργανωτικισ υποςτιριξθσ του 

Ζργου, (ενδεικτικά) : 

 Σχεδιαςμόσ (όπου απαιτείται) και προετοιμαςία των εγγράφων και των εντφπων 

που απαιτοφνται για τθ υλοποίθςθ του Ζργου. 

 Ρροετοιμαςία των παραδοτζων του Ζργου, τα οποία κα ελζγχονται και κα 

υπογράφονται από τον Υπεφκυνο Ζργου του Αναδόχου και κα αποςτζλλονται ςτθν 

ανακζτουςα αρχι. 

 Επικοινωνία με τουσ ςυντελεςτζσ του προγράμματοσ προκειμζνου να αποφευχκεί 

οποιαδιποτε δυνθτικι δυςλειτουργία. 

η. Ο Επόπτθσ Ρρακτικισ, κα ζχει τθν αρμοδιότθτα τθσ ςυνολικισ παρακολοφκθςθσ και 

ελζγχου τθσ πρακτικισ άςκθςθσ. 

θ. Ο θάζε επόπηεο ηειεθαηάξηηζεο ζα έρεη ππό ηελ αξκνδηόηεηά ηνπ έωο 100 

θαηαξηηδόκελνπο (ηαπηόρξνλνπο ελεξγνύο ωθεινύκελνπο εληαγκέλνπο ζε ηκήκα). Ο επόπηεο, 

εθηόο ηεο επνπηείαο θαη ηεο ηερληθήο ππνζηήξημεο ηωλ θαηαξηηδνκέλωλ, έρεη ηελ επζύλε ηνπ 

ζρεδηαζκνύ ηωλ εθπαηδεπηηθώλ πόξωλ όζνλ αθνξά ηηο δπλαηόηεηεο ηνπ Ο.Σ.Τ.Κ., ηεο 

ηερληθήο ππνζηήξημεο ηωλ εθπαηδεπηώλ ζην έξγν ηνπο θαη ηεο άξηηαο πινπνίεζεο ηεο 

ηειεθαηάξηηζεο, ζύκθωλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ παξόληνο. Ο επόπηεο ηειεθαηάξηηζεο 

δελ απαηηείηαη λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο από ηνλ Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π 

κ. Τα ςτελζχθ τθσ Ομάδασ Διοικθτικισ Υποςτιριξθσ του Ζργου, τα οποία κα είναι υπεφκυνα 

για τθν απρόςκοπτθ υλοποίθςθ των όρων τθσ Σφμβαςθσ, αναλαμβάνοντασ τθν ευκφνθ τθσ 

προετοιμαςίασ (ενδεικτικά) : 

 Τθσ ςυγκζντρωςθσ και αποςτολισ όλων των εγγράφων και των εντφπων που 

ςυνδζονται με τθν απρόςκοπτθ υλοποίθςθ του Ζργου. 

 Συγκζντρωςθ των απαραίτθτων υπογραφϊν ςε όλα τα ζγγραφα που ςυνδζονται με 

τθν υλοποίθςθ των ςυνεδριϊν ςυμβουλευτικισ, των προγραμμάτων κατάρτιςθσ 
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αλλά και τθ διαδικαςία πιςτοποίθςθσ. 

 Ζκδοςθ και αποςτολι των κωδικϊν πρόςβαςθσ ςτο ενιαίο πλθροφοριακό ςφςτθμα 

 Αναπαραγωγι και διαχείριςθ του ςυμβατικοφ εκπαιδευτικοφ υλικοφ, 

 Ρροετοιμαςία των χϊρων όπου κα πραγματοποιθκοφν οι διά ηϊςθσ ενζργειεσ 

ςυμβουλευτικισ και κατάρτιςθσ ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ γραμματειακισ 

υποςτιριξθσ. 

 Επικοινωνία με τουσ ςυμβοφλουσ, τουσ εκπαιδευτζσ και τουσ ωφελοφμενουσ για 

όποιο ηιτθμα προκφψει. 

 Συλλογι των δελτίων ειςόδου και εξόδου των ωφελοφμενων 

 

Μεκοδολογία οργάνωςθσ, παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ του ζργου  

Θ Ομάδα Ζργου του Αναδόχου οφείλει να εφαρμόςει μεκοδολογία Διοίκθςθσ Ζργου, μζςω 

τθσ οποίασ κα οργανϊςει, κα παρακολουκιςει και κα αξιολογιςει τθν πορεία υλοποίθςθσ 

του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου του Ζργου. 

Στο πλαίςιο αυτό, θ Ομάδα Ζργου του Αναδόχου κα πρζπει : 

 Να εξαςφαλίςει τθ ςυνεχι, ζγκαιρθ και αποτελεςματικι επικοινωνία με τθν 

ανακζτουςα αρχι με ςκοπό το βζλτιςτο ςυντονιςμό των εμπλεκομζνων αναφορικά 

με κρίςιμα κζματα που αφοροφν ςτθν πορεία υλοποίθςθσ του Ζργου. 

 Να εφαρμόςει ςφςτθμα διαςφάλιςθσ τθσ ποιότθτασ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν. 

 Να διαχειριςτεί ζγκαιρα και αποτελεςματικά πικανά προβλιματα και κινδφνουσ 

που τυχόν κα ανακφψουν κατά τθ διάρκεια υλοποίθςθσ του Ζργου. 

 Να εφαρμόςει μεκοδολογία διαχείριςθσ πικανϊν αλλαγϊν που κα ανακφψουν 

κατά τθ διάρκεια υλοποίθςθσ του Ζργου. 

 Να παρακολουκεί τθν πορεία υλοποίθςθσ του φυςικοφ και οικονομικοφ 

αντικειμζνου του Ζργου με τθ χριςθ του Ενιαίου Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ που 

διακζτει . 

 Να εφαρμόςει μθχανιςμό εςωτερικισ αξιολόγθςθσ του Ζργου με τθ χριςθ του 

Ενιαίου Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ που διακζτει. 

 

Ο Ανάδοχοσ οφείλει να ςυμμορφωκεί ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα του Γενικοφ 

Κανονιςμοφ 679/2016 (ΕΕ) 2016/679, ΤΟΥ ΕΥΩΡΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τθσ 27θσ Απριλίου 2016 και το ν. 4624/2019, για τθν προςταςία των 

φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων προςωπικοφ 

χαρακτιρα και για τθν ελεφκερθ κυκλοφορία των δεδομζνων αυτϊν και τθν 

κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 95/46/ΕΚ (Γενικόσ Κανονιςμόσ για τθν Ρροςταςία 

Δεδομζνων). 
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ΜΕΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

Εκτιμϊμενθ αξία ςφμβαςθσ ςε ευρϊ: 127.756,00€ 

Θ παροχι υπθρεςιϊν επαγγελματικισ κατάρτιςθσ κακϊσ και ςυμβουλευτικισ υποςτιριξθσ 

και πιςτοποίθςθσ προςϊπων (ωσ υπθρεςιϊν ςτενά ςυνδεόμενων με τθν κατάρτιςθ) 

απαλλάςςεται από ΦΡΑ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ περίπτωςθσ ιβϋ τθσ παραγράφου 1 

του άρκρου 22 του Ν. 2859/2000 και του άρκρου 19 του Ν. 4346/2015 (ΦΕΚ Α' 152/20-11-

2015). 

Στοιχεία υπολογιςμοφ κόςτουσ :  

 Το προχπολογιηόμενο κόςτοσ για τθν ςυμβουλευτικι είναι 35,00 € ανά ςυνεδρία 

ανά ωφελοφμενο. 

 Το προχπολογιηόμενο μζγιςτο κόςτοσ ανά ανκρωποϊρα κατάρτιςθσ (ΜΩΚ) είναι 

5,90 ευρϊ ανά ϊρα κεωρίασ και 2,20 ευρϊ ανά ϊρα πρακτικισ και περιλαμβάνει το 

ςφνολο των ενεργειϊν κατάρτιςθσ του Ζργου.  

 Το προχπολογιηόμενο κόςτοσ για τθν πιςτοποίθςθ είναι 150 ευρϊ ανά 

ωφελοφμενο.  

 Ενζργεια 1 : Ραροχι υπθρεςιϊν επαγγελματικισ ςυμβουλευτικισ υποςτιριξθσ 

Συνολικό κόςτοσ 1 : 43.050,00€ (1.230 ςυνεδρίεσ Χ 35,00 €) 

 Ενζργεια 2 : Υλοποίθςθ προγραμμάτων κατάρτιςθσ 

Συνολικό κόςτοσ κεωρίασ : 67.732,00 € (11.480,00 ανκρωποϊρεσ Χ 5,90 €) 

Συνολικό κόςτοσ πρακτικισ : 10,824,00 € (4.920,00 ανκρωποϊρεσ Χ 2,20 €) 

 Ενζργεια 3 : Ριςτοποίθςθ γνϊςεων και δεξιοτιτων 

Συνολικό κόςτοσ 3:6.150,00 € (41 άτομα Χ 150€) 

 

Ειδικοί Προι  

Οι ςυμμετζχοντεσ ςτισ ενζργειεσ κατάρτιςθσ και πιςτοποίθςθσ λαμβάνουν 

εκπαιδευτικό επίδομα φψουσ πζντε ευρϊ (5,00 €) μικτά ανά ϊρα κατάρτιςθσ, μείον τισ 

νόμιμεσ κρατιςεισ, με τθν προχπόκεςθ πωσ ζχουν ολοκλθρϊςει τθν κατάρτιςθ και 

ζχουν ςυμμετάςχει ςτθ διαδικαςία πιςτοποίθςθσ. Σε περίπτωςθ πραγματοποίθςθσ 

απουςιϊν και μζχρι του ανωτάτου επιτρεπτοφ ορίου, θ αμοιβι των καταρτιηομζνων 

μειϊνεται κατά το ποςό που αντιςτοιχεί ςτισ μθ πραγματοποιθκείςεσ ϊρεσ κατάρτιςθσ. 

Θ πιςτοποίθςθ πικανϊν απουςιϊν πραγματοποιείται μζςω των θμερθςίων δελτίων 

παρακολοφκθςθσ προγράμματοσ. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδίδει ςτθν 

ανακζτουςα αρχι, με τθ λιξθ κάκε προγράμματοσ, κατάςταςθ με τισ 

πραγματοποιθκείςεσ ϊρεσ κατάρτιςθσ για κάκε εκπαιδευόμενο. 

Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθ λιψθ του εκπαιδευτικοφ επιδόματοσ από τον 

ωφελοφμενο είναι ο ωφελοφμενοσ να ςυμμετάςχει υποχρεωτικά ςε εξετάςεισ για τθν 

Ριςτοποίθςθ και ςε επανεξετάςεισ (εάν απαιτείται). 
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Θ δαπάνθ του εκπαιδευτικοφ επιδόματοσ βαρφνει τθν Ανακζτουςα Αρχι / Δικαιοφχο. Θ 

καταβολι πραγματοποιείται βάςει Βεβαίωςθσ, που χορθγείται από τον Ανάδοχο ότι ο 

καταρτιηόμενοσ πλθροί τθν προχπόκεςθ που αναφζρεται ςτο προθγοφμενο εδάφιο και 

μετά τθν πιςτοποίθςθ του φυςικοφ αντικειμζνου του προγράμματοσ κατάρτιςθσ, ςτο 

οποίο ςυμμετείχε ο παραπάνω. 

Θ δαπάνθ των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν για τθν αςφαλιςτικι κάλυψθ των 

ωφελοφμενων βαρφνει  τον Ανάδοχο. Το ποςό αυτό ανζρχεται ςε ποςοςτό φψουσ 

6,45% επί του εκπαιδευτικοφ επιδόματοσ ανά ωφελοφμενο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα 

ςτο άρκρο 87 του ν. 3996/2011 «Αναμόρφωςθ του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ, 

ρυκμίςεισ κεμάτων Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και άλλεσ διατάξεισ». 

Σθμειϊνεται ότι Το ςφνολο των διοικθτικϊν – επιχειρθςιακϊν ενεργειϊν που 

απαιτοφνται για τθν πλθρωμι των επιδομάτων και τθν αςφαλιςτικι κάλυψθ των 

ωφελοφμενων πραγματοποιείται από τθν Ανακζτουςα Αρχι / Δικαιοφχο.
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ΡΑΑΤΘΜΑ ΛΛ – Ειδικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων 

 

Α/Α ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ 

ΡΑΑΡΟΜΡΘ/ 

ΣΤΟΙΧΕΙΟ 

ΤΕΚΜΘΙΩΣΘΣ 

1 
Αναλυτικι Περιγραφι τθσ μεκοδολογίασ υλοποίθςθσ 
τθσ Ενζργειασ τθσ Επαγγελματικισ υμβουλευτικισ 
(Ενζργεια 1) 

ΝΑΛ   

2 
Αναλυτικι Περιγραφι των εργαλείων που κα 
χρθςιμοποιθκοφν για τθν υλοποίθςθ τθσ 
Επαγγελματικισ υμβουλευτικισ (Ενζργεια 1)  

ΝΑΛ   

3 

Παρουςίαςθ των εργαλείων (ςε ψθφιακι μορφι) που 
κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν υλοποίθςθ τθσ 
Επαγγελματικισ υμβουλευτικισ (Ενζργεια 1) 

 

*απαιτείται υποβολι δείγματοσ των εργαλείων, το 
οποίοπρζπει να περιλαμβάνει κατϋ ελάχιςτον ζνα (1) 
ςχετικό εργαλείο - θ πρόςβαςθ ςτα προςφερόμενα 
ψθφιακά εργαλεία ςυμβουλευτικισ κα δοκεί μζςω του 
Τποςυςτιματοσ υμβουλευτικισ του Ενιαίου 
Πλθροφοριακοφ υςτιματοσ του Ζργου – για τθν πρόςβαςθ 
ςτο Πλθροφοριακό φςτθμα του Ζργου απαιτείται ςχετικό 
link κακϊσ και κωδικόσ πρόςβαςθσ+ 

ΝΑΛ   

4 
Αναλυτικι περιγραφι τθσ μεκοδολογίασ υλοποίθςθσ 
τθσ Ενζργειασ τθσ Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ  
(Ενζργεια 2) 

ΝΑΛ   

5 

Αναλυτικι περιγραφι των εκπαιδευτικϊν μεκόδων 
και τεχνικϊν που κα χρθςιμοποιθκοφν ςτο πλαίςιο 
υλοποίθςθσ τθσ Ενζργειασ τθσ Επαγγελματικισ 
Κατάρτιςθσ (Ενζργεια 2) 

ΝΑΛ   

6 

Αναλυτικι περιγραφι τθσ μεκοδολογίασ εκπόνθςθσ 
του ςυμβατικοφ Εκπαιδευτικοφ υλικοφ, τθσ 
διάρκρωςθσ του ςυμβατικοφ Εκπαιδευτικοφ υλικοφ 
εκάςτου εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ κακϊσ και των  
προδιαγραφϊν εκπόνθςθσ  του ςυμβατικοφ 
Εκπαιδευτικοφ υλικοφ 

 

*ςφμφωνα με τισ τεκείςεσ προδιαγραφζσ ςτο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ I 
«ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΤΙΚΟΤ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 
ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ», ΜΕΡΟ Α «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΦΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ», Εδάφιο 
«Προδιαγραφζσ υμβατικοφ Εκπαιδευτικοφ Τλικοφ»+ 

ΝΑΛ   

7 

Παρουςίαςθ του ςυμβατικοφ εκπαιδευτικοφ υλικοφ 
για όλα τα αντικείμενα κατάρτιςθσ 

 
*απαιτείται υποβολι δείγματοσ του ςυμβατικοφ 
εκπαιδευτικοφ υλικοφ, το οποίο πρζπει να αφορά κατϋ 
ελάχιςτον δφο κεματικζσ / εκπαιδευτικζσ ενότθτεσ εκάςτου 
προγράμματοσ εκπαίδευςθσ - εξαιρουμζνων των 
«οριηοντίων» ενοτιτων: «Τγεία και αςφάλεια ςτο χϊρο 
εργαςίασ», «Βαςικζσ αρχζσ εργατικοφ δικαίου», «Βαςικζσ 
αρχζσ λειτουργίασ των επιχειριςεων», «Ενθμζρωςθ για τθν 
εφαρμογι τθσ αρχισ τθσ μθ διάκριςθσ» - το υποβλθκζν 
ςυμβατικό εκπαιδευτικό υλικό πρζπει να πλθροί τισ 

ΝΑΛ   
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προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί ςτο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ I 
«ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΤΙΚΟΤ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 
ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ», ΜΕΡΟ Α «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΦΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ», Εδάφιο 
«Προδιαγραφζσ υμβατικοφ Εκπαιδευτικοφ Τλικοφ») - το 
ςυμβατικό εκπαιδευτικό υλικό κα ςυμπεριλθφκεί ςε 
Παράρτθμα τθσ Σεχνικισ Προςφοράσ+ 

8 
Αναλυτικι περιγραφι τθσ μεκοδολογίασ υλοποίθςθσ 
τθσ διαδικαςίασ πιςτοποίθςθσ των γνϊςεων και 
δεξιοτιτων των ωφελοφμενων (Ενζργεια 3) 

ΝΑΛ   

9 

Παρουςίαςθ των χθμάτων Πιςτοποίθςθσ για όλεσ τισ 
ειδικότθτεσ κακϊσ και τθσ ςχετικισ «Σράπεηασ» 
ερωτιςεων πιςτοποίθςθσ για κάκε χιμα& 
Ωριμότθτα κάκε χιματοσ 

 

[όπου υπάρχει να γίνεται θ υποβολι των ςχετικϊν 
εγκρίςεων από τον ΕΟΠΠΕΠ ι διαπιςτεφςεων ςφμφωνα με 
το Πρότυπο ISO/IEC 17024 ι ιςοδφναμο ι του αρικμοφ 
πρωτοκόλλου του υποβλθκζντοσ φακζλου αίτθςθσ ζγκριςθσ 
/ διαπίςτευςθσ και του αντιγράφου του ςχετικοφ 
παραβόλου+ 

ΝΑΛ   

10 

υμφωνθτικό ςυνεργαςίασ με τον ςυνεργαηόμενο 
διαπιςτευμζνο φορζα πιςτοποίθςθσ προςϊπων 
(Φ.Π.Π.) που κα αναλάβει να υλοποιιςει τθν 
πιςτοποίθςθ των ωφελοφμενων (εφόςον ο Φ.Π.Π. 
είναι υπεργολάβοσ) 

ΝΑΛ   

11 
Παρουςίαςθ αναλυτικοφ χρονοδιαγράμματοσ 
υλοποίθςθσ τθσ φμβαςθσ (με τθ μορφι 
Διαγράμματοσ Gantt) 

ΝΑΛ   

12 Αναλυτικι Περιγραφι τθσ μεκοδολογίασ οργάνωςθσ, 
παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ τθσ φμβαςθσ 

ΝΑΛ   

13 

Αναλυτικι Περιγραφι του προτεινόμενου χιματοσ 
Οργάνωςθσ και Διοίκθςθσ του Ζργου κακϊσ και τθσ 
ςυμμετοχισ και του ρόλου κάκε ςτελζχουσ ςτισ 
επιμζρουσ δράςεισ και παραδοτζα του Ζργου 

ΝΑΛ   

14 
Παρουςίαςθ των ολοκλθρωμζνων πλθροφοριακϊν 
ςυςτθμάτων υμβουλευτικισ Ο και Σθλεκατάρτιςθσ 
ΟΣΚ του Ζργου 

ΝΑΛ   
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1. Πρζπει να ικανοποιοφνται όλεσ οι τεκείςεσ 
προδιαγραφζσ του Παραρτιματοσ VIII ςτισ 
αντίςτοιχεσ ενότθτεσ για τα ολοκλθρωμζνα 
πλθροφοριακά ςυςτιματα.  
2. Για τθν πρόςβαςθ ςτa Ολοκλθρωμζνa 
Πλθροφοριακά υςτιματα του Ζργου (Ο και ΟΣΚ) 
απαιτοφνται ςχετικά link κακϊσ και κωδικοί 
πρόςβαςθσ 

15 

Παρουςίαςθ του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ 
διοικθτικισ υποςτιριξθσ ΠΔΤ του Ζργου 
  
1. Οργάνωςθ και λειτουργία του παρόχου κατάρτιςθσ 
ϊςτε να διακζτει λειτουργία ςυμβατι με τθν 
υποςτιριξθ των απαιτοφμενων διαδικαςιϊν 
ςχεδιαςμοφ, παρακολοφκθςθσ και υλοποίθςθσ 
ςυγχρθματοδοτοφμενων ζργων Κατάρτιςθσ και ειδικά 
των απαιτοφμενων διαδικαςιϊν επαλικευςισ τουσ. 
Πρζπει κατ’ ελάχιςτον να διακζτει τισ παρακάτω 
αρχιτεκτονικζσ και επιχειρθςιακζσ λειτουργικότθτεσ: 

 Διαχείριςθ εγγράφων 

 Λογιςτικι παρακολοφκθςθ όλων των 
ςυνιςτωςϊν του ζργου (ςφμφωνα με τισ 
ιςχφουςεσ λογιςτικζσ διατάξεισ) 

 Οικονομικι διαχείριςθ του ζργου 

 δυνατότθτα δθμιουργίασ και αποςτολισ των 
δελτίων ειςόδου και εξόδου των 
καταρτιηομζνων (Microdata) 

 Υποςτιριξθ χρθςτϊν (Help Desk) 

 Διαςφάλιςθ εμπιςτευτικότθτασ, ορκότθτασ 
και ακεραιότθτασ των δεδομζνων 

 Αναφορζσ 
2. Για τθν παρουςίαςθ / επίδειξθ του 
πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ διοικθτικισ 
υποςτιριξθσ ΡΣΔΥ του Ζργου, απαιτείται ςχετικό 
link κακϊσ και κωδικοί πρόςβαςθσ. 

ΝΑΛ   

Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ 

Στθ Στιλθ «ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίςτοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεϊςεισ ι 

επεξθγιςεισ για τα οποία κα πρζπει να δοκοφν αντίςτοιχεσ απαντιςεισ. 

Αν ςτθ ςτιλθ «ΑΡΑΛΤΘΣΘ» ζχει ςυμπλθρωκεί θ λζξθ «ΝΑΛ» ι ζνασ αρικμόσ (που ςθμαίνει 

υποχρεωτικό αρικμθτικό μζγεκοσ τθσ προδιαγραφισ και απαιτεί ςυμμόρφωςθ), τότε θ αντίςτοιχθ 

προδιαγραφι είναι υποχρεωτικι για τον υποψιφιο ανάδοχο, κεωροφμενθ ωσ απαράβατοσ όροσ 

ςφμφωνα με τθν παροφςα διακιρυξθ. Ρροςφορζσ που δεν καλφπτουν πλιρωσ απαράβατουσ όρουσ 

απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 

Αν θ ςτιλθ «ΑΡΑΛΤΘΣΘ» δεν ζχει ςυμπλθρωκεί με τθ λζξθ «ΝΑΛ» ι με κάποιον αρικμό, τότε θ 

προδιαγραφι δεν είναι απαράβατοσ όροσ. Ρροςφορζσ που δεν καλφπτουν τουσ μθ απαράβατουσ 

όρουσ ι αποκλίνουν από αυτοφσ δεν απορρίπτονται. 

Στθ ςτιλθ «ΑΡΑΝΤΘΣΘ» ςθμειϊνεται θ απάντθςθ του αναδόχου που ζχει τθ μορφι ΝΑΛ/ΟΧΛ εάν θ 

αντίςτοιχθ προδιαγραφι πλθρείται ι όχι από τθν Ρροςφορά ι ζνα αρικμθτικό μζγεκοσ που δθλϊνει 

τθν ποςότθτα του αντίςτοιχου χαρακτθριςτικοφ ςτθν Ρροςφορά. Απλι κατάφαςθ ι επεξιγθςθ δεν 

αποτελεί απόδειξθ πλιρωςθσ τθσ προδιαγραφισ και θ αρμόδια Επιτροπι ζχει τθν υποχρζωςθ 

ελζγχου και επιβεβαίωςθσ τθσ πλιρωςθσ τθσ απαίτθςθσ. 
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Στθ ςτιλθ «ΣΤΟΛΧΕΛΟ ΤΕΚΜΘΛΩΣΘΣ» κα καταγραφεί θ ςαφισ παραπομπι ςτο δικαιολογθτικό εκείνο 

ςτοιχείο που προςκομίηεται προσ απόδειξθ πλιρωςθσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ απαίτθςθσ. Θ παραπομπι 

γίνεται με ςυγκεκριμζνθ αναφορά ςτθν αρίκμθςθ, όπωσ αποτυπϊνεται ςτο κείμενο τθσ διακιρυξθσ. 

Θ παραπομπι μπορεί να αφορά ςε χαρακτθριςτικά τθσ τεχνικισ προςφοράσ ςτθν τεχνικι ζκκεςθ 

όπου αποτυπϊνεται το ολοκλθρωμζνο ςχζδιο ι θ μζκοδοσ υλοποίθςθσ για κάκε επιμζρουσ 

παρεχόμενθ υπθρεςία, ςτισ αναλυτικζσ τεχνικζσ περιγραφζσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν, του 

τρόπου διαςφνδεςθσ και λειτουργίασ τουσ ι ςτθν αναφορά μεκοδολογίασ για τθν παροχι τουσ κλπ., 

που κατά τθν κρίςθ του υποψθφίου αναδόχου τεκμθριϊνουν τα ςτοιχεία του Ρίνακα Συμμόρφωςθσ. 

 

Διευκρινίςεισ 

Επιςθμαίνεται ότι είναι υποχρεωτικι θ απάντθςθ ςε όλα τα ςθμεία του ΡΛΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ και 

θ παροχι όλων των πλθροφοριϊν που ηθτοφνται. 

Θ αρμόδια Επιτροπι κα αξιολογιςει τα παρεχόμενα από τουσ προςφζροντεσ ςτοιχεία κατά τθν 

αξιολόγθςθ των Τεχνικϊν Ρροςφορϊν. 

Σε περίπτωςθ που δεν ζχει απαντθκεί οποιοςδιποτε όροσ του ΡΛΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ, τότε θ 

απάντθςθ κεωρείται αρνθτικι. 

Σε περίπτωςθ που οποιαδιποτε, από τισ ανωτζρω αναφερόμενεσ ςτουσ επιςυναπτόμενουσ πίνακεσ 

υποχρεϊςεισ, δεν καλφπτεται, θ προςφορά κα απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 
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ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙI– Ε.E.E.Σ. 
 

Το ζντυπο Ε.Ε.Ε.Σ. που ςυνοδεφει τθν παροφςα Διακιρυξθ είναι αναρτθμζνο, ςε μορφι 

.PDF και .XML, ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ., ςτθν οποία θ 

Διακιρυξθ ζλαβε Συςτθμικό Αρικμό: 186770 

 

Το εν λόγω ζγγραφο αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ και 

αναρτάται ωσ ξεχωριςτό αρχείο αυτισ. 
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ΡΑΑΤΘΜΑ IV – Υπόδειγμα Βιογραφικοφ Σθμειϊματοσ 
 

ΒΛΟΓΑΦΛΚΟ ΣΘΜΕΛΩΜΑ 

 

ΡΟΣΩΡΛΚΑ ΣΤΟΛΧΕΛΑ  

Επϊνυμο:  Πνομα:  

 

Ρατρϊνυμο:  Μθτρϊνυμο:  

    

Θμερομθνία Γζννθςθσ:  Τόποσ Γζννθςθσ:  

 

Τθλζφωνο:   E-mail:  

Fax:    

    

Διεφκυνςθ Κατοικίασ:    

    

 

ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘ  

Πνομα Λδρφματοσ Τίτλοσ Ρτυχίου Ειδικότθτα 
Θμερομθνία Απόκτθςθσ 

Ρτυχίου 

    

    

    

 

ΚΑΤΘΓΟΛΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ 
(ςτο προτεινόμενο, από τον υποψιφιο 
Ανάδοχο, ςχιμα διοίκθςθσ Ζργου) 

  

 

ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΛΚΘ ΕΜΡΕΛΛΑ   

Κζςθ ι Ζργο Εργοδότθσ Κακικοντα Χρονικι 

Ρερίοδοσ 

(μμ/εεεε) 

Α/Μ 

Απαςχόλθς

θσ 
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ΡΑΑΤΘΜΑ V – Υπόδειγμα Οικονομικισ Ρροςφοράσ 

 

Συγκεντρωτικόσ Ρίνακασ Οικονομικισ Ρροςφοράσ τθσ Σφμβαςθσ 

ΥΡΘΕΣΙΑ 
ΑΙΘΜΟΣ 

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 

ΑΙΘΜΟΣ 
ΣΥΝΕΔΙΩΝ 
/ ΑΙΘΜΟΣ 

ΩΩΝ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΣΥΝΕΔΙΩΝ 

ΣΥΝΟΛΟ 
Α/Ω 

ΜΟΝΑΔΙΑΙΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΡΟΣΦΟΑΣ 
(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΡΟΣΦΟΑΣ 
ΥΡΘΕΣΙΑΣ 

(€) 

Υπθρεςίεσ  
Συμβουλευτικισ 

41 30 1.230    

Υπθρεςίεσ 
Κεωρθτικισ 
Κατάρτιςθσ 

41 280  11.480,00   

Ρρακτικι 
Άςκθςθ 

41 120  4.920,00   

Υπθρεςίεσ 
Ριςτοποίθςθσ 

41      

ΣΥΝΟΛΟ  

 

 Αρικμθτικά Ολογράφωσ 

Συνολικό Κόςτοσ 

προςφοράσ  

(ΑΚΟΛΣΜΑ 

ΚΟΣΤΟΥΣ ΥΡΘΕΣΛΩΝ, 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΛΚΘΣ, ΚΑΤΑΤΛΣΘΣ 

ΚΑΛ ΡΛΣΤΟΡΟΛΘΣΘΣ) 

………………………. € ……………………………. ΕΥΩ 
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ΡΑΑΤΘΜΑ VI – Υποδείγματα Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν 

 

Α. Υπόδειγμα Εγγυθτικισ Επιςτολισ Συμμετοχισ 

 

ΕΚΔΟΤΘΣ....................................................................... 

 

Θμερομθνία ζκδοςθσ........................... 

 

Ρροσ: (Στοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ) 

 

ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ Α. ............... για ευρϊ ………………….. 
Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυϊμεκα δια τθσ παροφςασ εγγυθτικισ επιςτολισ 
ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και 
διηιςεωσ, υπζρ του: 
(i) *ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου+: (ονοματεπϊνυμο, πατρϊνυμο) ..............................,  
ΑΦΜ: ................ (διεφκυνςθ).......................………………………………….., ι 
(ii) *ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου+: (πλιρθ επωνυμία) ........................,ΑΦΜ: 
...................... (διεφκυνςθ).......................………………………………….. ι 
(iii) *ςε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ:+ των φυςικϊν / νομικϊν προςϊπων 
α) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 
(διεφκυνςθ).......................………………………………….. 
β) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 
(διεφκυνςθ).......................………………………………….. 
γ) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 
(διεφκυνςθ).......................………………………………….. 
μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε ζνα από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και 
εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτασ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι 
Κοινοπραξίασ-,  
και μζχρι του ποςοφ των ευρϊ …………… (…………. €), για τθ ςυμμετοχι του/τουσ εισ το 
διενεργοφμενο διαγωνιςμό με καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν τθν 
......................, για τθν ανάδειξθ αναδόχου για τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ: 
«…………………………………………………………..» προχπολογιςμοφ ευρϊ ………………………, ςφμφωνα 
με τθν υπ’ αρ.  ……./……… Διακιρυξι ςασ.  
 

Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει μόνο τισ από τθν ςυμμετοχι εισ τον ανωτζρω διαγωνιςμό 
απορρζουςεσ υποχρεϊςεισ τθσ εν λόγω εταιρείασ (των μελϊν τθσ Ζνωςθσ / Κοινοπραξίασ 
ατομικά για κάκε μια από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ 
τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ/ Κοινοπραξίασ κακ’ όλο το χρόνο ιςχφοσ 
τθσ). 
 
Το παραπάνω ποςό τθροφμε ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ 
καμία από μζροσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ 
απαίτθςθσ, μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 
 

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε 
ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου. 
 
Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν ……………….. 
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Αποδεχόμαςτε να παρατείνουμε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ φςτερα από απλό ζγγραφο τθσ 
Υπθρεςίασ ςασ, με τθν προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμά ςασ κα μασ υποβλθκεί πριν από 
τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ. 
 
Βεβαιϊνεται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο 
Δθμόςιο, ΝΡΔΔ και ΝΡΛΔ ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το 
όριο των εγγυιςεων που ζχει κακοριςτεί από το Υπουργείο Οικονομικϊν για το ίδρυμα μασ. 
 

 

(Εξουςιοδοτθμζνθ υπογραφι) 

 

 
Β. Υπόδειγμα Εγγυθτικισ Επιςτολισ Καλισ Εκτζλεςθσ 

ΕΚΔΟΤΘΣ....................................................................... 
 

Θμερομθνία ζκδοςθσ........................... 
 

Ρροσ: (Στοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ) 
 

ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ Α. ............... για ευρϊ …………….. 
Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυϊμεκα δια τθσ παροφςασ εγγυθτικισ επιςτολισ 
ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και 
διηιςεωσ, υπζρ του: 
(i) *ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου+: (ονοματεπϊνυμο, πατρϊνυμο) ..............................,  
ΑΦΜ: ................ (διεφκυνςθ).......................………………………………….., ι 
(ii) *ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου+: (πλιρθ επωνυμία) ........................,ΑΦΜ: 
...................... (διεφκυνςθ).......................………………………………….. ι 
(iii) *ςε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ:+ των φυςικϊν / νομικϊν προςϊπων 
α) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 
(διεφκυνςθ).......................………………………………….. 
β) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 
(διεφκυνςθ).......................………………………………….. 
γ) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 
(διεφκυνςθ).......................………………………………….. 
μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε ζνα από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και 
εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι 
Κοινοπραξίασ-,  
και μζχρι του ποςοφ των ευρϊ …………… (…………. €), για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ με 
αρικμό ………….. που αφορά ςτο διαγωνιςμό του ……………………. με αντικείμενο: 
«…………………………………………………………..», ςυνολικισ αξίασ ευρϊ …………………….., ςφμφωνα 
με τθν υπ’ αρ.  ……./……… Διακιρυξι ςασ.  

Το ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ, το οποίο και υποχρεοφμαςτε να 
ςασ καταβάλουμε ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και 
χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςισ ςασ, μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ από τθν 
ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε 
ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου. 
Θ παροφςα ιςχφει μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ 
διλωςι ςασ ότι μποροφμε να κεωριςουμε τθν Τράπεηά μασ απαλλαγμζνθ από κάκε 
ςχετικι υποχρζωςθ. 
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Βεβαιϊνεται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο 
Δθμόςιο, ΝΡΔΔ και ΝΡΛΔ ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το 
όριο των εγγυιςεων που ζχει κακοριςτεί από το Υπουργείο Οικονομικϊν για το ίδρυμα μασ. 

 
(Εξουςιοδοτθμζνθ υπογραφι) 
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ΡΑΑΤΘΜΑ VII – ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 
 

Στθν Ακινα ςιμερα, τθν …… του μθνόσ  ………..…..του ζτουσ ......................... μεταξφ: 

Αφενόσ ................................ και θ οποία κα αποκαλείται ςτο εξισ «...................» και 

εκπροςωπείται νόμιμα από τον …………………………………………………………… 

και αφετζρου τθσ εταιρείασ  ………………………………………………… που εδρεφει ςτθν 

…………………, ΑΦΜ ………………….., ΔΟΥ ………………………  και θ οποία κα αποκαλείται ςτο 

εξισ «Ανάδοχοσ» και εκπροςωπείται νόμιμα από τον ςυνομολογοφνται και ςυμφωνοφνται 

τα ακόλουκα: 

 

ΑΘΟ 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

Αντικείμενο τθσ του ζργου, ςτο πλαίςιο τθσ Ρρόςκλθςθσ «Αναβάκμιςθ δεξιοτιτων των 

ανζργων μζςω Συμβουλευτικισ, Κατάρτιςθσ και Ριςτοποίθςθσ γνϊςεων και δεξιοτιτων 

ςτθν περιοχι εφαρμογισ τθσ Στρατθγικισ ΤΑΡΤοΚ – ΕΚΤ του Leader τθσ ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε», 

είναι θ απόκτθςθ και διεφρυνςθ επαγγελματικϊν γνϊςεων και δεξιοτιτων από 

ανζργουσ, θ απόκτθςθ ςχετικισ 

πιςτοποίθςθσ ϊςτε να ανταποκρίνονται ςτισ ςφγχρονεσ απαιτιςεισ τθσ αγοράσ 

εργαςίασ ςε κλάδουσ τθσ περιφερειακισ οικονομίασ με αναπτυξιακι δυναμικι και 

προοπτικζσ απαςχόλθςθσ, κακϊσ και θ παροχι ςυμβουλευτικισ υποςτιριξθσ με ςτόχο 

τθν περαιτζρω ενίςχυςθ τθσ προοπτικισ για ζνταξι τουσ ςτθν αγορά εργαςίασ. 

Το ζργο απευκφνεται ςε 41  ςυνολικά ωφελοφμενουσ, άνεργουσ (29-64) 

ςυμπεριλαμβανομζνων των μακροχρόνια ανζργων εγγεγραμμζνουσ ςτον ΟΑΕΔ, 

απόφοιτοι τουλάχιςτον υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ, ςτθν Ρεριφζρεια Θπείρου με 

ςκοπό αφενόσ τθν ενίςχυςθ τθσ επαγγελματικισ τουσ ικανότθτασ και αφετζρου τθν 

εργαςιακι τουσ επανζνταξθ. Θ εξατομικευμζνθ ςυμβουλευτικι – κακοδιγθςθ, 

κατάρτιςθ και πρακτικι άςκθςθ, πιςτοποίθςθ γνϊςεων και ικανοτιτων, κα 

πραγματοποιθκεί ςε δυναμικά αντικείμενα τθσ τοπικισ αγοράσ, ςτουσ τομείσ:  

α) τθσ παραγωγισ και μεταποίθςθσ αγροδιατροφικϊν προϊόντων,  

β) τθσ προϊκθςθσ των πωλιςεων και του marketing αγροτικϊν προϊόντων και 

τροφίμων, κακϊσ και  

γ) τθσ αξιοποίθςθσ και προϊκθςθσ ειδικϊν μορφϊν τουριςμοφ και αγροτουριςμοφ.  

Θ ςφμβαςθ αφορά το Υποζργο 3«Ενζργειεσ Συμβουλευτικισ, Κατάρτιςθσ και Ριςτοποίθςθσ 

Δεξιοτιτων» τθσ Ρράξθσ «Αναβάκμιςθ δεξιοτιτων των ανζργων, θλικίασ 24-69, μζςω 

Συμβουλευτικισ, Κατάρτιςθσ και Ριςτοποίθςθσ γνϊςεων και δεξιοτιτων ςτθν Ρεριφερειακι 

Ενότθτα Ρρζβεηασ» με Κωδικό ΟΡΣ 5074756. 

Με τθν υλοποίθςθ τθσ πράξθσ επιδιϊκεται: 

 Θ ενδυνάμωςθ και αναβάκμιςθ των προςόντων και των δεξιοτιτων των 

ςυμμετεχόντων μζςω ςυνδυαςμζνων δράςεων κατάρτιςθσ και πιςτοποίθςθσ και 

θ διευκόλυνςθ τθσ ζνταξθσ/επανζνταξισ τουσ ςτθν αγορά εργαςίασ 

 Κετικι επίπτωςθ ςτθν ενίςχυςθ τθσ επαγγελματικισ ικανότθτασ των 
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ωφελοφμενων και τθν προϊκθςι τουσ ςτθν απαςχόλθςθ, προάγουν τθν 

κοινωνικι ςυνοχι και παρζχουν εξατομικευμζνθ βοικεια για να διευκολυνκεί θ 

κοινωνικι τουσ ζνταξθ. 

 Θ επαγγελματικι ανάπτυξθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ που άλλωςτε αποτελεί 

κρίςιμο παράγοντα ςτθ διαδικαςία αναδιάρκρωςθσ και αναπροςανατολιςμοφ 

ςτον νζο οικονομικό χάρτθ, ϊςτε να διαςφαλίςουν τθ βιωςιμότθτά των κζςεων 

εργαςίασ και να καταςτοφν περιςςότερο ανταγωνιςτικζσ 

 Θ βελτίωςθ των επαγγελματικϊν προςόντων με ςτόχο τθν αφξθςθ τθσ 

απαςχολθςιμότθτασ των ωφελοφμενων 

 Θ προϊκθςθ τθσ βιϊςιμθσ και ποιοτικισ απαςχόλθςθσ, μζςω τθσ διεξαγωγισ 

προγραμμάτων επαγγελματικισ κατάρτιςθσ ςε κεματικά αντικείμενα βάςει 

διάγνωςθσ αναγκϊν τθσ αγοράσ εργαςίασ και ειδικότερα για ανάπτυξθ νζων 

δεξιοτιτων και επίκαιρων γνϊςεων, που αποτελεί κρίςιμο παράγοντα ςτθ 

διαδικαςία αναδιάρκρωςθσ και αναπροςανατολιςμοφ ςτον νζο οικονομικό 

χάρτθ, ϊςτε να διαςφαλίςουν τθ βιωςιμότθτά των κζςεων εργαςίασ και να 

καταςτοφν περιςςότερο ανταγωνιςτικζσ 

 Θ εξοικείωςθ των ωφελοφμενων ςε ζνα διαρκϊσ μεταβαλλόμενο εργαςιακό 

περιβάλλον, όπου υπάρχουν νζα δεδομζνα όςον αφορά ςτθν τεχνολογικι 

εξζλιξθ και ςτον εκςυγχρονιςμό των μεκόδων εργαςίασ. 

 Θ εξατομικευμζνθ ςυμβουλευτικι κακοδιγθςθ, θ ςυμμετοχι ςτισ εξετάςεισ για 

τθ λιψθ πιςτοποίθςθσ των αποκτθκειςϊν γνϊςεων και δεξιοτιτων, θ πρακτικι 

άςκθςθ, αναμζνεται να ςυμβάλει κετικά ςτθν ενίςχυςθ τθσ απαςχόλθςθσ και τθν 

κοινωνικι τουσ ζνταξθ 

 

Αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςθσ αποτελεί το επιςυναπτόμενο Ραράρτθμα. 

 

ΑΘΟ 2 - ΘΕΣΜΙΚΟ ΡΛΑΙΣΙΟ  

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατ’ 

εξουςιοδότθςθ αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ: 

 Τον ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/8-8-2016) περί Δθμοςίων Συμβάςεων Ζργων, Ρρομθκειϊν και 

Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπωσ τροποποιικθκε και 

ιςχφει, όπου αυτόσ τυγχάνει εν προκειμζνω εφαρμογισ, 

 Τον ν. 4488/2017 (ΦΕΚ A’137/13-9-2017)- άρκρα 39 & 40, τροποποιιςεισ του ν. 4412/2016 

(Α’147), περί παραβάςεων τθσ εργατικισ νομοκεςίασ, 

 Τον ν. 4497/2017 (ΦΕΚ A’171/13-11-2017)- άρκρο 107, τροποποιιςεισ του ν. 4412/2016 (Α’147), 

 Τον ν. 4605/2019 ΦΕΚ Α’52/01-04-2019) – τροποποιιςεισ του ν. 4412/2016 (Α’147), 

 Τον ν. 4608/2019 ΦΕΚ Α’66/25-04-2019) – ΚΕΦ. Β’ άρκρο 33, τροποποιιςεισ του ν. 4412/2016 

(Α’147), 

 Τον ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014): «Α). Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι 

αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014-2020, Β). Ενςωμάτωςθ τθσ 

Οδθγίασ 2012/17 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 13θσ Λουνίου 2012 (ΕΕ 

1156/16.6.2012) ςτο ελλθνικό δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α297) και άλλεσ 

διατάξεισ», όπωσ ιςχφει, 

 Τον ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α’/14-02-2005), όπωσ τροποποιικθκε από το ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 

279/10-11-2005) “Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν αποτροπι 
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καταςτρατθγιςεων κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων” για τθ διαςταφρωςθ 

των ςτοιχείων του αναδόχου με τα ςτοιχεία του Ε.Σ.., του π.δ/τοσ 82/1996 (Α' 66) 

«Ονομαςτικοποίθςθ  μετοχϊν Ελλθνικϊν Ανωνφμων Εταιρειϊν που μετζχουν ςτισ διαδικαςίεσ 

ανάλθψθσ ζργων ι προμθκειϊν του Δθμοςίου ι των νομικϊν προςϊπων του ευρφτερου 

δθμόςιου τομζα», τθσ κοινισ απόφαςθσ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ με αρ. 

20977/2007 (Β’ 1673) ςχετικά με τα ‘’Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των μθτρϊων του 

ν.3310/2005, όπωσ τροποποιικθκε με το ν.3414/2005’’, κακϊσ και των υπουργικϊν αποφάςεων, 

οι οποίεσ εκδίδονται, κατ’ εξουςιοδότθςθ  του άρκρου 65 του ν. 4172/2013 (Α 167) για τον 

κακοριςμό: α) των μθ «ςυνεργάςιμων φορολογικά» κρατϊν και β) των κρατϊν με «προνομιακό 

φορολογικό κακεςτϊσ» 

 Τισ διατάξεισ του ν. 4270/2014 «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ 

τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) - δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», ςτο βακμό που 

ςυγκεκριμζνεσ διατάξεισ αυτοφ, δφναται να τφχουν αναλογικισ εν προκειμζνω εφαρμογισ, 

 τον ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ Νομικϊν 

Ρροςϊπων και Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα-Τροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 

(Αϋ161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,   

 Τθν παρ. Η του ν. 4152/2013 (Α' 107) «Ρροςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 

2011/7 τθσ 16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ 

ςυναλλαγζσ», 

 Τθν με αρ. πρωτ. 46274/ΕΥΚΥ 482/27.4.2016 Υπουργικι Απόφαςθ "Βαςικζσ κατευκφνςεισ 

υποςτιριξθσ δικαιοφχων για τθν ενίςχυςθ τθσ διοικθτικισ, επιχειρθςιακισ και 

χρθματοοικονομικισ ικανότθτάσ τουσ ςτθν υλοποίθςθ ςυγχρθματοδοτοφμενων πράξεων 

δθμόςιου χαρακτιρα 

 Το με Α.Ρ. 12078/ΕΥΚΥ/1150/25.11.2015 ζγγραφο τθσ ΕΥΚΥ με κζμα: «Ρεριγραφι του 
Συςτιματοσ Διαχείριςθσ και Ελζγχου για τα ΕΡ του ΕΣΡΑ 2014-2020 που χρθματοδοτοφνται από 
το ΕΤΡΑ, το ΕΚΤ και το ΤΣ ςτο πλαίςιο του Στόχου: Επενδφςεισ ςτθν Ανάπτυξθ και τθν 
Απαςχόλθςθ», όπωσ  ιςχφει 

 Τον ν.  4155/2013 (ΦΕΚ 120 Α/29-5-2013) «Εκνικό Σφςτθμα Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων 
και άλλεσ διατάξεισ», 

 τον ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνζδριο» όπωσ 

τροποποιικθκε με τον ν.4700/2020 (ΦΕΚ 127/Αϋ/29.6.2020) με κζμα: «Ενιαίο κείμενο Δικονομίασ 

για το Ελεγκτικό Συνζδριο, ολοκλθρωμζνο νομοκετικό πλαίςιο για τον προςυμβατικό ζλεγχο, 

τροποποιιςεισ ςτον Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνζδριο, διατάξεισ για τθν αποτελεςματικι 

απονομι τθσ δικαιοςφνθσ και άλλεσ διατάξεισ» και ειδικότερα το άρκρο 324 παρ. 3. 

 το άρκρο 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ και 

οριςμόσ των μελϊν τουσ με κλιρωςθ» 

 Το εγκεκριμζνο από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι «Σφμφωνο Εταιρικισ Σχζςθσ (Εταιρικό Σφμφωνο για 

το πλαίςιο Ανάπτυξθσ) 2014-2020, αρικμ. απόφαςθσ C(2014)3542 final/23.05.2014. 17.  

 Τον ν. 2472/1997 (ΦΕΚ Α'50) “Ρροςταςία του ατόμου από τθν επεξεργαςία δεδομζνων 

προςωπικοφ χαρακτιρα, όπωσ ιςχφει 

 Τον ν. 3471/2006 (ΦΕΚ Α 133/2006) «Ρροςταςία δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και τθσ 

ιδιωτικισ ηωισ ςτον τομζα των θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν», 

 Τον ν.3917/2011,(ΦΕΚ Α 22/21.2.2011), ςχετ. με τθ διατιρθςθ δεδομζνων που παράγονται ι 

υποβάλλονται ςε επεξεργαςία ςε ςυνάρτθςθ με τθν παροχι διακζςιμων ςτο κοινό υπθρεςιϊν 

θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν ι δθμόςιων δικτφων επικοινωνιϊν κλπ 

 Τον Κανονιςμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 27θσ 

Απριλίου 2016, για τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ των 
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δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και για τθν ελεφκερθ κυκλοφορία των δεδομζνων αυτϊν και 

τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 95/46/ΕΚ (Γενικόσ Κανονιςμόσ για τθν Ρροςταςία Δεδομζνων) 

 Τον ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ Νομικϊν 

Ρροςϊπων και Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα-Τροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 

(Αϋ161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1, 

 Τον ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α' 204) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και 

Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων», 

 Τον ν. 3469/2006 (ΦΕΚ Α' 131) "Εκνικό Τυπογραφείο, Εφθμερίσ τθσ Κυβερνιςεωσ και λοιπζσ 

διατάξεισ", 

 Τον ν. 2859/2000 (ΦΕΚ Α' 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ» όπωσ ιςχφει, 

 Τον ν. 2121/1993 (ΦΕΚ Α' 25) "Ρνευματικι Λδιοκτθςία, Συγγενικά Δικαιϊματα και Ρολιτιςτικά 

Κζματα" όπωσ ιςχφει, 

 Τον ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α' 45) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ, 

όπωσ ιςχφει 

 Το π.δ 28/2015 (Α' 34) "Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και 

ςτοιχεία", 

 το π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ” 

 Το π.δ 39/2017 (Ά '64) «Κανονιςμόσ εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν ενϊπιον τθσ Αρχισ 

Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν», 

 Τθν με αρ. 56902/215/02.06.2017 (Β' 1924) Απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ 

«Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν 

Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)», με τθν οποία τροποποιείται θ με αρ. Ρ1/2390/16.10.2013 

(Β' 2677) Απόφαςθ του Υπουργοφ Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ, 

 Τθν με αρ. 57654/23.05.2017 (Β' 1781) Απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ 

«φκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ 

Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ) του Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ», με τθν 

οποία τροποποιείται θ με αρ. Ρ1 2380/2012 Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ (Β' 3400) «φκμιςθ των 

ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου 

Δθμοςίων Συμβάςεων του Υπουργείου Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ, Υποδομϊν, Μεταφορϊν 

και Δικτφων», 

 Τον Κανονιςμό (ΕΕ) αρικ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 

17θσ Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και τθν κατάργθςθ του κανονιςμοφ 

(ΕΚ) αρικ. 1081/2006, 

 Τον Κανονιςμό (ΕΕ) αρ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 17θσ 

Δεκεμβρίου 2013 περί κακοριςμοφ κοινϊν διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριφερειακισ 

Ανάπτυξθσ, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχισ, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 

Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Κάλαςςασ και Αλιείασ και περί κακοριςμοφ 

γενικϊν διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Ταμείο, το Ταμείο Συνοχισ και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Κάλαςςασ και Αλιείασ και για τθν 

κατάργθςθ του κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ. 1083/2006, 

 Τον Κανονιςμό 2018/1046 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 18θσ Λουλίου 

2018 ςχετικά με τουσ δθμοςιονομικοφσ κανόνεσ που εφαρμόηονται ςτον γενικό προχπολογιςμό 

τθσ Ζνωςθσ, τθν τροποποίθςθ των κανονιςμϊν (ΕΕ) αρικ. 1296/2013, (ΕΕ) αρικ. 1301/2013, (ΕΕ) 

αρικ. 1303/2013, (ΕΕ) αρικ. 1304/2013, (ΕΕ) αρικ. 1309/2013, (ΕΕ) αρικ. 1316/2013, (ΕΕ) αρικ. 

223/2014, (ΕΕ) αρικ. 283/2014 και τθσ απόφαςθσ αρικ. 541/2014/ΕΕ και για τθν κατάργθςθ του 

κανονιςμοφ (ΕΕ, Ευρατόμ) αρικ. 966/2012. 
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 Τθν υπ' αρ. Αρικμ. 137675/EΥΚΥ1016/19.12.2018 (ΦΕΚ 5968/Β'/31.12.2018) Αντικατάςταςθ τθσ 

υπ’ αρικμ. 110427/EΥΚΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Βϋ 3521) υπουργικισ απόφαςθσ με τίτλο 

«Τροποποίθςθ και αντικατάςταςθ τθσ υπ’ αρικμ. 81986/ΕΥΚΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ Βϋ 1822) 

υπουργικισ απόφαςθσ “Εκνικοί κανόνεσ επιλεξιμότθτασ δαπανϊν για τα προγράμματα του ΕΣΡΑ 

2014 - 2020 - Ζλεγχοι νομιμότθτασ δθμοςίων ςυμβάςεων ςυγχρθματοδοτοφμενων πράξεων ΕΣΡΑ 

2014-2020 από Αρχζσ Διαχείριςθσ και Ενδιάμεςουσ Φορείσ - Διαδικαςία ενςτάςεων επί των 

αποτελεςμάτων αξιολόγθςθσ πράξεων”». 

 Τθν με αρ. πρ. Κ1/55596/13.05.20 Εγκφκλιο του Γ.Γ. Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ, Κατάρτιςθσ και 

Δια Βίου Μάκθςθσ, με κζμα: «ΛΕΛΤΟΥΓΛΑ ΚΔΒΜ»   

 Τθ μεκοδολογία και τα κριτιρια επιλογισ ζγκριςθσ των πράξεων του Επιχειρθςιακοφ 

Ρρογράμματοσ ΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020 ςφμφωνα με τισ Αποφάςεισ/Συμπεράςματα τθσ 35θσ 

ςυνεδρίαςθσ τθσ Επιτροπισ Ραρακολοφκθςθσ του ΕΡ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ, τθν 21θ Φεβρουαρίου 

 Τθν με αρικμό πρωτ. 15/02-09-2020 Ρρόςκλθςθ με Κωδικό 101/2020 και Α/Α ΟΡΣ ΕΣΡΑ: 4488,  

για τθν υποβολι προτάςεων ςτθν ΡΕΛΦΕΕΛΑ ΘΡΕΛΟΥ «Ιπειροσ»,  Άξονασ προτεραιότθτασ  5 

«ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΑΝΚΩΡΛΝΟΥ ΔΥΝΑΜΛΚΟΥ, ΚΟΛΝΩΝΛΚΘ ΕΝΤΑΞΘ ΚΑΛ ΚΑΤΑΡΟΛΕΜΘΣΘ ΔΛΑΚΛΣΕΩΝ», 

ο οποίοσ ςυγχρθματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, με τίτλο «ΑΝΑΒΑΚΜΛΣΘ 

ΔΕΞΛΟΤΘΤΩΝ ΤΩΝ ΑΝΕΓΩΝ ΜΕΣΩ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΛΚΘΣ, ΚΑΤΑΤΛΣΘΣ ΚΑΛ ΡΛΣΤΟΡΟΛΘΣΘΣ ΓΝΩΣΕΩΝ 

ΚΑΛ ΔΕΞΛΟΤΘΤΩΝ ΣΤΘΝ ΡΕΛΟΧΘ ΕΦΑΜΟΓΘΣ ΤΘΣ ΣΤΑΤΘΓΛΚΘΣ ΤΑΡΤοΚ –ΕΚΤ ΤΟΥ LEADER ΤΘΣ 

ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε.», όπωσ ιςχφει. 

 Το με ID302387- 010322  Τεχνικό Δελτίο Ρράξθσ του Δικαιοφχου 5074756 - ΕΡΛΜΕΛΘΤΘΛΟ 

ΡΕΒΕΗΑΣ  και τα ςυνθμμζνα ςε αυτό ζγγραφα και ςυμπλθρωματικά ζγγραφα του δικαιοφχου 

για χρθματοδότθςθ τθσ προσ ζνταξθ πράξθσ ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα "Ιπειροσ" 

 Το αποτζλεςμα τθσ αξιολόγθςθσ όπωσ αυτό καταγράφεται ςτα ζγγραφα τεκμθρίωςθσ τθσ 

αξιολόγθςθσ τθσ πρόταςθσ και ειδικότερα ςτθ Λίςτα ελζγχου πλθρότθτασ & επιλεξιμότθτασ τθσ 

πρόταςθσ και ςτο Φφλλο Αξιολόγθςθσ Ρράξθσ, τα οποία αποτυπϊνονται ςτο ΟΡΣ – ΕΣΡΑ. 11. Τον 

με αρικμ. πρωτ. 139/01-12-2021 Οριςτικό Ρίνακα Κατάταξθσ Αξιολογθμζνων Ρροτάςεων. 

 Τθν υπ' αρικμ. Ρρωτ. 95103/31-08-2021 Διατφπωςθ γνϊμθσ ςχετικά με τθν ζκκεςθ ΥΓΟΣ με τίτλο 

«Αναβάκμιςθ δεξιοτιτων των ανζργων, θλικίασ 24-69, μζςω Συμβουλευτικισ, Κατάρτιςθσ και 

Ριςτοποίθςθσ γνϊςεων και δεξιοτιτων ςτθν Ρεριφερειακι Ενότθτα Ρρζβεηασ» για ζλεγχο 

ςυμβατότθτασ με κρατικζσ ενιςχφςεισ. 

 Τθν με αρ. πρωτ. 166/24.12.2021 κετικι ειςιγθςθ τθσ ΟΤΔ «ΑΝΑΡΤΥΞΛΑΚΘ ΝΟΤΛΟΥ ΘΡΕΛΟΥ 

ΑΜΒΑΚΛΚΟΥ Α.ΕΑΝΑΡΤΥΞΛΑΚΟΣ ΟΓΑΝΛΣΜΟΣ ΤΟΡΛΚΘΣ ΑΥΤΟΔΛΟΛΚΘΣΘΣ» για τθν πράξθ 

«Αναβάκμιςθ δεξιοτιτων των ανζργων μζςω Συμβουλευτικισ, Κατάρτιςθσ και Ριςτοποίθςθσ 

γνϊςεων και δεξιοτιτων ςτθν περιοχι εφαρμογισ τθσ Στρατθγικισ ΤΑΡΤοΚ – ΕΚΤ του Leader τθσ 

ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε» 

 Τθν με αρ. πρ. 313/16-02-2022 Απόφαςθ Ζνταξθσ τθσ Ρράξθσ με τίτλο «Αναβάκμιςθ δεξιοτιτων 
των ανζργων, θλικίασ 24-69, μζςω Συμβουλευτικισ, Κατάρτιςθσ και Ριςτοποίθςθσ γνϊςεων και 
δεξιοτιτων ςτθν Ρεριφερειακι Ενότθτα Ρρζβεηασ» με Κωδικό ΟΡΣ 5068918 ςτο Επιχειρθςιακό 
Ρρόγραμμα «Ιπειροσ 2014-2020» 

 Το πρακτικό τθσ από 01-03-2023 ςυνεδρίαςθσ τθσ Δ.Ε. του επιμελθτθρίου Ρρζβεηασ με αρικμό 6, 

που αφορά ςτθν απόφαςθ ζγκριςθσ του Τεφχουσ Διακιρυξθσ του θλεκτρονικοφ ανοικτοφ 

διαγωνιςμοφ με αντικείμενο τθν Ανάδειξθ Αναδόχου τθσ Σφμβαςθσ «Ενζργειεσ Συμβουλευτικισ, 

Κατάρτιςθσ και Ριςτοποίθςθσ Δεξιοτιτων » 

 Το πρακτικό τθσ από 01-03-2023  , με αρικμό 6, ςυνεδρίαςθσ τθσ Δ.Ε. του Επιμελθτθρίου 

Ρρζβεηασ  που αφορά ςτθν απόφαςθ περί διενζργειασ του παρόντοσ θλεκτρονικοφ ανοικτοφ 

διαγωνιςμοφ με αντικείμενο τθν Ανάδειξθ Αναδόχου τθσ Σφμβαςθσ «Ενζργειεσ Συμβουλευτικισ, 

Κατάρτιςθσ και Ριςτοποίθςθσ Δεξιοτιτων»  
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 Τθν υπ' αρ. πρωτ. 494/24-02-2023  απόφαςθ τθσ ΕΔ ΕΣΡΑ ΘΡΕΛΟΥ, με τθν οποία διατυπϊνεται θ 

Κετικι Γνϊμθ τθσ για το υποβλθκζν ςχζδιο του τεφχουσ δθμοπράτθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, 

 Το απόςπαςμα τθσ από 01-03-2023 ςυνεδρίαςθ τθσ ΔΕ  του Επιμελθτθρίου Ρρζβεηασ με αρικμό 

6, που αφορά ςτθ ςυγκρότθςθ των αρμόδιων Επιτροπϊν Διενζργειασ Διαγωνιςμϊν και 

Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ Ζργων 

 τo καταςτατικό του Επιμελθτθρίου Ρρζβεηασ, όπωσ ιςχφει 

 τον Κανονιςμό Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν του Επιμελθτθρίου Ρρζβεηασ, όπωσ ιςχφει. 

 To υπ’ αρ. πρωτ. 79732 (27-7-2020) (ΑΔΑ:6ΨΠΨ46ΜΣΛΡ-ΘΞΔ) ζγγραφο τθσ Ειδικισ Τπθρεςίασ 

υντονιςμοφ και Παρακολοφκθςθσ Δράςεων ΕΚΣ με κζμα  «Ρλαίςιο ποιοτικϊν προδιαγραφϊν για 

τον ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ ςυγχρθματοδοτοφμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 

(ΕΚΤ) προγραμμάτων Συνεχιηόμενθσ Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ (ΣΕΚ)». 

 To υπ’ αρ. πρωτ. 102768 (1-10-2020) (ΑΔΑ:60Ψ746ΜΣΛΡ-ΨΓΚ) ζγγραφο τθσ Ειδικισ Τπθρεςίασ 

υντονιςμοφ και Παρακολοφκθςθσ Δράςεων ΕΚΣ με κζμα  «Διευκρινιςτικζσ ερμθνευτικζσ οδθγίεσ 

εφαρμογισ τθσ εγκυκλίου με αρ. πρωτ. 79732/27.7.2020 “Ρλαίςιο ποιοτικϊν προδιαγραφϊν για 

τον ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ ςυγχρθματοδοτοφμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 

(ΕΚΤ) προγραμμάτων Συνεχιηόμενθσ Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ (ΣΕΚ) (ΑΔΑ: 6ΨΡΨ46ΜΤΛ-

ΚΞΔ)”.» 

 Το πρακτικό τθσ από ………………………..  ςυνεδρίαςθσ του Επιμελθτθρίου Ρρζβεηασ που αφορά 

ςτθν απόφαςθ κατακφρωςθσ του θλεκτρονικοφ ανοικτοφ διαγωνιςμοφ με αντικείμενο τθν 

Ανάδειξθ Αναδόχου τθσ Σφμβαςθσ «.....................................................» 

 Τισ ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, τισ λοιπζσ διατάξεισ που 

αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ, κακϊσ 

και του ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και 

φορολογικοφ δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν 

δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω. Θ αναφορά τθσ παροφςασ ςε νομοκετιματα νοείται ότι 

γίνεται προσ ρφκμιςθ ηθτθμάτων, που δεν ρυκμίηονται κατά τρόπο ολοκλθρωμζνο από τθν ίδια 

τθ διακιρυξθ 

 
ΑΘΟ 3 - ΡΕΙΓΑΦΘ ΕΓΟΥ 

Το ζργο αφορά τθν υλοποίθςθ δράςεων επαγγελματικισ ςυμβουλευτικισ, επαγγελματικισ 
κατάρτιςθσ 400 ωρϊν(280 ϊρεσ κεωρθτικισ κατάρτιςθσ και 120 ϊρεσ πρακτικισ άςκθςθσ 
ςε επιχειριςεισ) και τθν πιςτοποίθςθ των γνϊςεων και δεξιοτιτων που κα αποκτθκοφν για 
41 ανζργουσ, 29-64 ετϊν, κατοίκων τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Ρρζβεηασ, ςε δυναμικά 
αντικείμενα τθσ τοπικισ αγοράσ, ςτουσ τομείσ: 

α) τθσ παραγωγισ και μεταποίθςθσ αγροδιατροφικϊν προϊόντων των τομζων ελαιοφχων 
προϊόντων, γαλακτοκομικϊν προϊόντων,μελιοφ, φαρμακευτικϊν και αρωματικϊν φυτϊν, 

β) τθσ προϊκθςθσ των πωλιςεων και του marketing αγροτικϊν προϊόντων και τροφίμων, 
κακϊσ και 

γ) τθσ αξιοποίθςθσ και προϊκθςθσ ειδικϊν μορφϊν τουριςμοφ και αγροτουριςμοφ. 

Οι ςτόχοι τθσ πράξθσ είναι: 

-Θ πρόλθψθ και θ αντιμετϊπιςθ τθσ ανεργίασ και ιδίωσ τθσ μακροχρόνιασ μζςω τθσ 
κεωρθτικισ κατάρτιςθσ και τθσ πρακτικισ άςκθςθσ των ανζργων επικεντρωμζνθσ ςε 
κζματα: 

α) Αγροδιατροφισ, που περιλαμβάνει τθν παραγωγι και μεταποίθςθ ςτουσ τομείσ: 
ελαιοφχων προϊόντων, γαλακτοκομικϊν προϊόντων, μελιοφ, φαρμακευτικϊν και 
αρωματικϊν φυτϊν. 

β) Υπολογιςτϊν πωλιςεων και marketing αγροτικϊν προϊόντων και τροφίμων και 
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γ) Βιομθχανία τθσ εμπειρίασ, που ςυμπεριλαμβάνει τον τουριςμό και τον πολιτιςμό, κακϊσ 
και τθσ παροχισ ςυμβουλευτικισ υποςτιριξθσ και τθσ πιςτοποίθςθσ των γνϊςεων και 
δεξιοτιτων που κα αποκτθκοφν ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ κατάρτιςθσ. 

Με τθν ολοκλιρωςι των προγραμμάτων κατάρτιςθσ οι ωφελοφμενοι κα οδθγθκοφν ςε 
εξετάςεισ πιςτοποίθςθσ των αποκτθκείςων γνϊςεων και δεξιοτιτων, οι οποίεσ κα 
διενεργθκοφν από διαπιςτευμζνο φορζα, ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC17024. 

 

ΑΘΟ 4 -  ΟΜΑΔΑ ΕΓΟΥ / ΑΜΟΔΙΟΤΘΤΕΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΓΟΥ 

Θ Ομάδα Ζργου του Αναδόχου που κα αναλάβει τθν υλοποίθςθ του Ζργου απαρτίηεται από 

τα εξισ μζλθ:  

1. ………………….. ωσ Υπεφκυνο Ζργου. 

2. ………………….. ωσ Υπεφκυνο Συμβουλευτικισ 

3. ………………….. ωσ Εκπαιδευτικό Υπεφκυνο 

4. ………………….. ωσ Υπεφκυνο Ριςτοποίθςθσ 

5. ………………….. ωσ Υπεφκυνο διαχείριςθσ και υποςτιριξθσ του Ολοκλθρωμζνου 

Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ (“SystemAdministrator”) 

6. ………………….. ωσ Οργανωτικό Υπεφκυνο 

7. ………………….. ωσ Επόπτθσ Ρρακτικισ Άςκθςθσ 

8. ………………….. ωσ ςτζλεχοσ τθσ Ομάδασ Διοικθτικισ Υποςτιριξθσ 

9. …………………..  ωσ ςτζλεχοσ τθσ Ομάδασ Διοικθτικισ Υποςτιριξθσ  

10. ………………….. ωσ ςτζλεχοσ τθσ Ομάδασ Διοικθτικισ Υποςτιριξθσ 

 

Θ Ομάδα Ζργου κα ζχει τισ ακόλουκεσ αρμοδιότθτεσ: 

α. Ο Υπεφκυνοσ  Ζργου κα είναι επικεφαλισ τθσ ομάδασ ζργου και κα ζχει τθν αρμοδιότθτα 

(ευκφνθ) του ςυντονιςμοφ τθσ Ομάδασ ζργου. Ταυτόχρονα, κα ζχει τθν ευκφνθ τθσ 

ενθμζρωςθσ του Δικαιοφχου για τθν πορεία εξζλιξθσ του ζργου λαμβάνοντασ τα αναγκαία 

μζτρα για τθν αντιμετϊπιςθ οποιονδιποτε ηθτθμάτων ςυνδζονται με αυτό. 

β. Ο Υπεφκυνοσ Συμβουλευτικισ κα ζχει τθν αρμοδιότθτα (ευκφνθ) για το ςχεδιαςμό τθσ 

μεκοδολογίασ των Συμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν (Ενζργεια 1), τθν ανάπτυξθ / επιλογι των 

ςχετικϊν εργαλείων, τθν παρακολοφκθςθ τθσ διαδικαςίασ υλοποίθςθσ των ςυνεδριϊν, τθ 

λειτουργικότθτα του Υποςυςτιματοσ Συμβουλευτικισ, τθν αξιολόγθςθ των ενεργειϊν 

Συμβουλευτικισ, τθν επιλογι των Συμβοφλων / μεντόρων κακϊσ και το ςυντονιςμό και τθν 

υποςτιριξθ του ζργου τουσ. 

γ. Ο Εκπαιδευτικόσ Υπεφκυνοσ κα ζχει τθν αρμοδιότθτα (ευκφνθ) για το ςχεδιαςμό τθσ 

εκπαιδευτικισ μεκοδολογίασ, τθν ανάπτυξθ του εκπαιδευτικοφ υλικοφ, τθ λειτουργικότθτα 

του Υποςυςτιματοσ Τθλεκατάρτιςθσ, τθν αξιολόγθςθ των προγραμμάτων κατάρτιςθσ, τθν 

επιλογι των εκπαιδευτϊν κακϊσ και το ςυντονιςμό και τθν υποςτιριξθ του ζργου τουσ. 

δ. Ο Υπεφκυνοσ Ριςτοποίθςθσ κα ζχει τθν αρμοδιότθτα (ευκφνθ) για τθν οργάνωςθ και 

ςυντονιςμό τθσ διενζργειασ των εξετάςεων πιςτοποίθςθσ των ικανοτιτων (γνϊςεων και 

δεξιοτιτων) των ωφελουμζνων του Ζργου. 
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ε. Ο Υπεφκυνοσ διαχείριςθσ και υποςτιριξθσ του Ολοκλθρωμζνου Ρλθροφοριακοφ 

Συςτιματοσ (“SystemAdministrator”) ζα έρεη ηε ςυνολικι ευκφνθ τθσ παρακολοφκθςθσ τθσ 

τθλεκατάρτιςθσ ςε τεχνικό επίπεδο 

ςτ. Ο Οργανωτικόσ Υπεφκυνοσ, κα ζχει τθν αρμοδιότθτα τθσ οργανωτικισ υποςτιριξθσ του 

Ζργου, (ενδεικτικά) : 

- Σχεδιαςμόσ (όπου απαιτείται) και προετοιμαςία των εγγράφων και των εντφπων που 

απαιτοφνται για τθ υλοποίθςθ του Ζργου. 

- Ρροετοιμαςία των παραδοτζων του Ζργου, τα οποία κα ελζγχονται και κα 

υπογράφονται από τον Υπεφκυνο Ζργου του Αναδόχου και κα αποςτζλλονται ςτθν 

ανακζτουςα αρχι. 

- Επικοινωνία με τουσ ςυντελεςτζσ του προγράμματοσ προκειμζνου να αποφευχκεί 

οποιαδιποτε δυνθτικι δυςλειτουργία. 

η. Ο Επόπτθσ Ρρακτικισ, κα ζχει τθν αρμοδιότθτα τθσ ςυνολικισ παρακολοφκθςθσ και 

ελζγχου τθσ πρακτικισ άςκθςθσ. 

θ. Τα ςτελζχθ τθσ Ομάδασ Διοικθτικισ Υποςτιριξθσ του Ζργου, τα οποία κα είναι υπεφκυνα 

για τθν απρόςκοπτθ υλοποίθςθ των όρων τθσ Σφμβαςθσ, αναλαμβάνοντασ τθν ευκφνθ τθσ 

προετοιμαςίασ (ενδεικτικά) : 

- Τθσ ςυγκζντρωςθσ και αποςτολισ όλων των εγγράφων και των εντφπων που 

ςυνδζονται με τθν απρόςκοπτθ υλοποίθςθ του Ζργου. 

- Συγκζντρωςθ των απαραίτθτων υπογραφϊν ςε όλα τα ζγγραφα που ςυνδζονται με τθν 

υλοποίθςθ των ςυνεδριϊν ςυμβουλευτικισ, των προγραμμάτων κατάρτιςθσ αλλά και 

τθ διαδικαςία πιςτοποίθςθσ. 

- Ζκδοςθ και αποςτολι των κωδικϊν πρόςβαςθσ  

- Αναπαραγωγι και διαχείριςθ του ςυμβατικοφ εκπαιδευτικοφ υλικοφ, 

- Ρροετοιμαςία  των χϊρων όπου κα πραγματοποιθκοφν οι διά ηϊςθσ ενζργειεσ 

ςυμβουλευτικισ και κατάρτιςθσ ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ γραμματειακισ 

υποςτιριξθσ. 

- Επικοινωνία με τουσ ςυμβοφλουσ, τουσ εκπαιδευτζσ και τουσ ωφελοφμενουσ για όποιο 

ηιτθμα προκφψει. 

- Συλλογι των δελτίων ειςόδου και εξόδου των ωφελοφμενων 

 

Ο Ανάδοχοσ εγγυάται για τθ διάκεςθ του αναφερομζνου ςτθν Ρροςφορά του, 

επιςτθμονικοφ και λοιποφ προςωπικοφ, κακϊσ επίςθσ και ςυνεργατϊν, που κα διακζτουν 

τθν απαιτοφμενθ εμπειρία, τεχνογνωςία και ικανότθτα, ϊςτε να ανταποκρικοφν πλιρωσ 

ςτισ απαιτιςεισ τθσ Σφμβαςθσ, υπόςχεται δε και βεβαιϊνει ότι κα επιδεικνφουν πνεφμα 

ςυνεργαςίασ κατά τισ επαφζσ τουσ με τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ και τα ςτελζχθ τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ ι των εκάςτοτε υποδεικνυομζνων από αυτιν προςϊπων. Σε αντίκετθ 

περίπτωςθ, θ Ανακζτουςα Αρχι δφναται αιτιολογθμζνα να ηθτιςει τθν αντικατάςταςθ 

μζλουσ τθσ Ομάδασ Ζργου του Αναδόχου, οπότε ο Ανάδοχοσ οφείλει να προβεί ςε 

αντικατάςταςθ με άλλο πρόςωπο, ανάλογθσ εμπειρίασ και προςόντων. Αντικατάςταςθ 
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μζλουσ τθσ Ομάδασ Ζργου του Αναδόχου, κατόπιν αιτιματόσ του, κατά τθ διάρκεια τθσ 

εκτζλεςθσ του Ζργου, δφναται να γίνει μετά από ζγκριςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και μόνο 

με άλλο πρόςωπο αντιςτοίχων προςόντων ι εμπειρίασ. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να 

ειδοποιιςει τθν Ανακζτουςα Αρχι εγγράφωσ δζκα (10) θμζρεσ πριν από τθν 

αντικατάςταςθ. 

Ο Ανάδοχοσ δεν κα μπορεί να αλλάξει τθ ςφνκεςθ του προςωπικοφ του που απαςχολείται 

ςτο πλαίςιο του Ζργου, εκτόσ του διοικθτικοφ προςωπικοφ, χωρίσ τθν ζγκριςθ τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ. Οποιαδιποτε ειςιγθςθ για αλλαγι ι αντικατάςταςθ ςτα ωσ άνω 

ςτελζχθ του Αναδόχου κα πρζπει να γνωςτοποιείται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι εγγράφωσ, 

χωρίσ καμία κακυςτζρθςθ και να αιτιολογείται επαρκϊσ. Σε περίπτωςθ που μζλθ τθσ 

Ομάδασ Ζργου του αναδόχου αποχωριςουν από αυτιν ι λφςουν τθ ςυνεργαςία τουσ μαηί 

του, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να εξαςφαλίςει ότι κατά το χρονικό διάςτθμα, μζχρι τθν 

αποχϊρθςι τουσ, κα παρζχουν κανονικά τισ υπθρεςίεσ τουσ και αφετζρου να 

αντικαταςτιςει άμεςα τουσ αποχωριςαντεσ και μετά από ζγκριςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, 

με άτομα αντίςτοιχων προςόντων και εμπειρίασ. 

Αν διαπιςτωκεί αιτιολογθμζνθ ανεπάρκεια - κακ’ οιονδιποτε τρόπο - οποιουδιποτε 

ςτελζχουσ του Αναδόχου, θ Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται να ηθτιςει από τον Ανάδοχο τθν 

αντικατάςταςι του και ο Ανάδοχοσ κα είναι υποχρεωμζνοσ να το αντικαταςτιςει εντόσ 

δζκα (10) θμερολογιακϊν θμερϊν με ςτζλεχοσ που κα ζχει τουλάχιςτον τα ίδια προςόντα 

με το αποχωροφν. 

 

ΑΘΟ 5 - ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

 

Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι θ ΡΕΛΦΕΕΛΑ ΘΡΕΛΟΥ, Κωδ. 

5074756. Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από Ριςτϊςεισ του Ρρογράμματοσ 

Δθμοςίων Επενδφςεων (αρικ. ενάρικ. Ζργου2022ΕΡ01810000). 

Θ ςφμβαςθ αντιςτοιχεί ςτο Υποζργο 3 ςτο πλαίςιο τθσ Ρράξθσ με τίτλο «Αναβάκμιςθ 

δεξιοτιτων των ανζργων, θλικίασ 24-69, μζςω Συμβουλευτικισ, Κατάρτιςθσ και 

Ριςτοποίθςθσ γνϊςεων και δεξιοτιτων ςτθν Ρεριφερειακι Ενότθτα Ρρζβεηασ» με Κωδικό 

ΟΡΣ 5074756, θ οποία ζχει ενταχκεί ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Ιπειροσ 2014-2020» 

με βάςθ τθν απόφαςθ ζνταξθσ με Αρ. πρωτ. 313/16-02-2022 τθσ Ε.Υ.Δ. Ε.Ρ. ΡΕΛΦΕΕΛΑΣ 

ΘΡΕΛΟΥ, ετςι όπωσ τροποποιικθκε με τθν αρ.πρωτ 322/6-2-2023 Απόφαςθ. Θ παροφςα 

ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), 

ςτα πλαίςια του «Ιπειροσ 2014-2020»  και από  εκνικοφσ πόρουσ του ΡΔΕ. 

 

ΑΘΟ 6 - ΔΙΑΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

Θ  διάρκεια τθσ  ςφμβαςθσ  ορίηεται ςε (8)μινεσ από  τθν υπογραφι τθσ και τθν ανάρτθςθ 

τθσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ. Σε κάκε περίπτωςθ, θ υλοποίθςθ τθσ Σφμβαςθσ, κα πρζπει να ζχει 

ολοκλθρωκεί εντόσ των απϊτατων ορίων που εκάςτοτε ιςχφουν για τθν υλοποίθςθ ζργων 

που ςυγχρθματοδοτοφνται από το ΕΣΡΑ 2014-2020. 
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Θ ςφμβαςθ μπορεί να παρατείνεται, μετά από αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ 

αρχισ, μζχρι το 50% αυτισ, φςτερα από ςχετικό αίτθμα του αναδόχου που υποβάλλεται 

πριν από τθ λιξθ τθσ διάρκειάσ τθσ, ςε αντικειμενικά δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ που δεν 

οφείλονται ςε υπαιτιότθτα του αναδόχου, χωρίσ αφξθςθ του τιμιματοσ.  

Σε κάκε περίπτωςθ, θ υλοποίθςθ τθσ Σφμβαςθσ, μετά τθν όποια παράταςθ ι μετάκεςθ 

τυχόν χορθγθκεί, κα πρζπει να ζχει ολοκλθρωκεί εντόσ των απϊτατων ορίων που εκάςτοτε 

ιςχφουν για τθν υλοποίθςθ ζργων που ςυγχρθματοδοτοφνται από το ΕΣΡΑ 2014-2020. 

Αν λιξει θ ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα 

παράταςθσ ι αν λιξει θ παρατακείςα, κατά τα ανωτζρω, διάρκεια, χωρίσ να υποβλθκοφν 

ςτθν Ανακζτουςα Αρχι τα παραδοτζα τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ. Αν 

οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ 

ςφμβαςθσ, και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε είναι  δυνατό να 

επιβάλλονται εισ βάροσ του ποινικζσ ριτρεσ, ςφμφωνα με το άρκρο 218 του ν. 4412/2016 

και το άρκρο 5.2. τθσ παροφςασ. 

Για τθν παράταςθ τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται προθγουμζνωσ θ ζγκριςθ τθσ ΔΕ του 

Επιμελθτθρίου Ρρζβεηασ. 

 

ΑΘΟ 7 – ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 

Ο Ανάδοχοσ εγγυάται και δεςμεφεται ανζκκλθτα  ςτθν Ανακζτουςα Αρχι:  
 
1. ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 4.3.1. τθσ Διακιρυξθσ, τθρεί και κα εξακολουκιςει να τθρεί 
κατά τθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τισ 
διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ, που 
ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι 
διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ 
απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α’(και  του ν. 4412/2016).  Θ τιρθςθ 
των εν λόγω υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν 
εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που 
ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ  
 
2. ότι κα ενεργεί ςφμφωνα με το Νόμο και με τθν παροφςα, ότι κα  λαμβάνει τα κατάλλθλα 
μζτρα για να διαςφαλίςει τθν ομαλι και προςικουςα εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμφωνα με 
τθ Διακιρυξθ και τα λοιπά Ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ και ότι δεν κα ενεργιςει ακζμιτα , 
παράνομα ι καταχρθςτικά κακ ́ όλθ τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ τθσ παροφςασ 
 
ΑΘΟ 8 – ΣΥΓΚΟΥΣΘ ΣΥΜΦΕΟΝΤΩΝ 

Ο Ανάδοχοσ, με τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, βεβαιϊνει ότι δεν ςυντρζχει ςτο πρόςωπό 

του και ςτο πρόςωπα που αναφζρονται ςτο άρκρο 24 του ν. 4412/2016 κατάςταςθ 

ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του ίδιου άρκρου. Επίςθσ βεβαιϊνει, δθλϊνει 

και εγγυάται ότι οφτε ο ίδιοσ οφτε οποιοςδιποτε από το προςωπικό, τουσ ςυνεργάτεσ, 

υπαλλιλουσ, προςτθκζντεσ του, που κα χρθςιμοποιιςει για τθν εκπόνθςθ του Ζργου που 

ανατίκεται με τθν παροφςα ςφμβαςθ, ζχουν ι κα αποκτιςουν κατά τθν διάρκεια ιςχφοσ τθσ 

Σφμβαςθσ, οποιαδιποτε επαγγελματικι ςχζςθ ι υποχρζωςθ προσ οποιοδιποτε φυςικό ι 

νομικό πρόςωπο θ οποία είναι αςυμβίβαςτθ με τισ υπθρεςίεσ που παρζχει ςτθν 

Ανακζτουςα Αρχι ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ ι που δθμιουργεί ι ενδζχεται να 
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δθμιουργιςει κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων, ςφμφωνα με το άρκρο. 24 του 

ν.4412/2016. 

Σε κάκε περίπτωςθ, θ Ανακζτουςα Αρχι λαμβάνει τα κατάλλθλα μζτρα, ςφμφωνα με το 

άρκρο 24 του ν.4412/106 για: α) τθν αποτελεςματικι πρόλθψθ, β) τον εντοπιςμό και γ) τθν 

επανόρκωςθ ςυγκροφςεων ςυμφερόντων που προκφπτουν κατά τθ διεξαγωγι διαδικαςιϊν 

ςφναψθσ ςφμβαςθσ ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχεδιαςμοφ και τθσ προετοιμαςίασ τθσ 

διαδικαςίασ, κακϊσ και τθσ κατάρτιςθσ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ, οφτωσ ϊςτε να 

αποφεφγονται τυχόν ςτρεβλϊςεισ του ανταγωνιςμοφ και να διαςφαλίηεται θ ίςθ 

μεταχείριςθ όλων των οικονομικϊν φορζων. Σε περίπτωςθ που τα πρόςωπα που 

αναφζρονται ςτισ περιπτϊςεισ α` και β` τθσ παρ. 3 του άρκρο 24 του ν. 4412/2016 

γνωςτοποιιςουν εγγράφωσ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι τυχόν ςφγκρουςθ ςυμφερόντων των 

ιδίων ι των ςυγγενικϊν τουσ προςϊπων, θ Ανακζτουςα Αρχι επί τθσ ςυνδρομισ ι μθ 

κατάςταςθσ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων. Αν θ Ανακζτουςα Αρχι αποφανκεί ότι ςυντρζχει 

κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων, ενθμερϊνει αμζςωσ τθν Ενιαία Αρχι Δθμοςίων 

Συμβάςεων και λαμβάνει αμελλθτί τα κατάλλθλα μζτρα, προσ διαςφάλιςθ τθσ ίςθσ 

μεταχείριςθσ των διαγωνιηομζνων και προσ αποφυγι ςτρεβλϊςεων του ανταγωνιςμοφ, ςτα 

οποία μπορεί να ςυμπεριλαμβάνεται θ εξαίρεςθ του ςυγκεκριμζνου προςϊπου από 

οποιαδιποτε ςυμμετοχι ςτθ ςχετικι διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, 

εφαρμοηόμενων και των διατάξεων των παραγράφων 4 και 5 του άρκρου 7 του ν. 

2690/1999 (Α` 45). Εάν μια ςφγκρουςθ ςυμφερόντων είναι αδφνατον να αρκεί με άλλον 

τρόπο, ο υποψιφιοσ ι προςφζρων, ο οποίοσ ςχετίηεται με αυτι, αποκλείεται από τθ 

διαδικαςία, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτθν περίπτωςθ δϋ τθσ παρ. 4 του άρκρου 

73 του ν. 4412/2016. 

Θ Ανακζτουςα Αρχι ςυντάςςει και αποςτζλλει ςτθν Αρχι γραπτι ζκκεςθ, θ οποία 

περιλαμβάνει τισ περιπτϊςεισ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων που εντοπίςτθκαν, κακϊσ και όλα 

τα επακόλουκα μζτρα που ελιφκθςαν, ςφμφωνα με το άρκρο 24 του ν. 4412/2016 κατά τα 

ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 341 του ν. 4412/2016. 

 

ΑΘΟ 9 -  ΡΑΑΔΟΤΕΑ 

Τα αναμενόμενα παραδοτζα / προϊόντα τθσ δράςθσ «Επαγγελματικι 

Συμβουλευτικι» είναι τα ακόλουκα: 

1. Ζκκεςθ Συμβουλευτικισ υποςτιριξθσ. 

2. Κατάλογοσ και Ραρουςιολόγια Διενζργειασ Ατομικϊν Συνεδριϊν. 

3. Αξιολογιςεισ Συμβουλευτικισ. 

Τα αναμενόμενα Ραραδοτζα τθσ Δράςθσ «Επαγγελματικι Κατάρτιςθ» είναι τα 

ακόλουκα: 

1. Φάκελοσ για κάκε πρόγραμμα κατάρτιςθσ. Τα παρουςιολόγια των 

παρακολουκιςεων κεωρίασ και πρακτικισ άςκθςθσ, μαηί με τθν αξιολόγθςθ τθσ όλθσ 

διαδικαςίασ κα αποτελζςουν παραδοτζα του προτεινόμενου Σχεδίου. 
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2. Δελτία Ραρακολοφκθςθσ και Αξιολόγθςθσ των Ρρογραμμάτων Κατάρτιςθσ τα οποία 

αφοροφν τθν αναλυτικι παρακολοφκθςθκαι αξιολόγθςθ: 

3. Φάκελοσ απολογιςτικϊν ςτοιχείων Κατάρτιςθσ από τον πάροχο κατάρτιςθσ. 

Τζλοσ, τα αναμενόμενα Ραραδοτζα τθσ Δράςθσ «ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΣΘ» είναι τα ακόλουκα: 

1. Φάκελοσ Φορζα Ριςτοποίθςθσ. 

2. Φάκελοσ Εξετάςεων Ριςτοποίθςθσ. 

3. Φάκελοσ Ριςτοποιθτικϊν γνϊςεων και δεξιοτιτων / Βεβαιϊςεων ςυμμετοχισ ςε 

εξετάςεισ πιςτοποίθςθσ 

Εργαςίεσ και δικαιολογθτικά τεκμθρίωςθσ που υλοποιεί ο Ανάδοχοσ κακόλθ τθ διάρκεια 

εκτζλεςθσ του ζργου ανάλογα με τθν εξζλιξθ τθσ ςφμβαςθσ: 

Ρριν τθν ζναρξθ τθσ Συμβουλευτικισ 

Ρριν τθν υλοποίθςθ εκάςτθσ ςυνεδρίασ, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται όπωσ γνωςτοποιεί, μζςω 

του ΟΣΣ του Ζργου, ςτθν Ανακζτουςα Αρχι τα κάτωκι: 

1.1. Τθ Διλωςθ ‘Ζναρξθσ τθσ ςυνεδρίασ, θ οποία κα περιλαμβάνει : 

1.1.1. Το ονοματεπϊνυμο του ωφελοφμενου 

1.1.2. Το ονοματεπϊνυμο του Συμβοφλου 

1.1.3. Τθ μζκοδο υλοποίθςθσ τθσ ςυνεδρίασ (διά ηϊςθσ / εξ αποςτάςεωσ) 

1.1.4.             Τθ Δομι υλοποίθςθσ τθσ ςυνεδρίασ (για τισ διά ηϊςθσ ςυνεδρίεσ) 

1.1.5. Τθν θμερομθνία και ϊρα υλοποίθςθσ τθσ ςυνεδρίασ 

1.2. Βιογραφικό Σθμείωμα του Συμβοφλου που κα υλοποιιςει τθ ςυνεδρία 

*υποβάλλεται άπαξ+  

1.3. Συμφωνθτικό παραχϊρθςθσ χριςθσ/μίςκωςθσ για τθ Δομι υλοποίθςθσ τθσ 

ςυνεδρίασ (για τισ διά ηϊςθσ ςυνεδρίεσ - ςε περίπτωςθ υλοποίθςθσ τθσ ςυνεδρίασ εκτόσ 

των Δομϊν του Αναδόχου)  *υποβάλλεται άπαξ+ 

 

Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ Συμβουλευτικισ 

2.1  Ζκκεςθ Υλοποίθςθσ τθσ Ενζργειασ τθσ Συμβουλευτικισ (Ενζργεια 1) 

2.2 Δελτία Υλοποίθςθσ Συνεδριϊν (υπογεγραμμζνα ζντυπα από τουσ ωφελοφμενουσ 

και τουσ Συμβοφλουσ για τισ διά ηϊςθσ ςυνεδρίεσ ι ψθφιακά ιςοδφναμα για τισ εξ 

αποςτάςεωσ ςυνεδρίεσ) 

2.3.  Ατομικοί Φάκελοι των ωφελουμζνων (ςτουσ Ατομικοφσ Φακζλουσ κα 

περιλαμβάνονται οι Εκκζςεισ αποτελεςμάτων (reports) των ψυχομετρικϊν εργαλείων και 

των διαγνωςτικϊν τεςτ που  χρθςιμοποιικθκαν ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ τθσ Ενζργειασ 1) 

Διευκρινίηεται ότι τα δικαιολογθτικά 2.1 ζωσ 2.3 υποβάλλονται από τον Ανάδοχο ςτο τζλοσ 

του ζργου (ωσ παράρτθμα τθσ τελευταίασ ζκκεςθσ προόδου). 





ΔΛΑΚΘΥΞΘ ΑΝΟΛΚΤΟΥ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟΥ ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟΥ ΓΛΑ ΤΟ ΕΓΟ: 
«Ενζργειεσ Συμβουλευτικισ, Κατάρτιςθσ και Ριςτοποίθςθσ Δεξιοτιτων» ςτο πλαίςιο του Υποζργo 3  τθσ Ρράξθσ με MIS 

5074756 

 
 

Σελίδα 148 

 
 

 

Ρριν τθν ζναρξθ κάκε Τμιματοσ Κατάρτιςθσ 

α. Για τα Τμιματα ςυμβατικισ δια ηϊςθσ Κατάρτιςθσ (ςτθν τάξθ) 

Τοαργότεροπζντε(5)θμζρεσπριντθνζναρξθκάκεΤμιματοσκατάρτιςθσςυμπλθρϊνονταιαπότο

ν Ανάδοχο και αποςτζλλονται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι (εντφπωσ ι με ψθφιακϊσ ιςοδφναμο 

τρόπο) : 

vi. Διλωςθ ζναρξθσ υλοποίθςθσ Τμιματοσ κατάρτιςθσ μετά εξισ ςτοιχεία: 

 Στοιχεία Τμιματοσ 

 Στοιχεία τθσ δομισ, ςτθν οποία βρίςκεται θ αίκουςα υλοποίθςθσ τθσ κατάρτιςθσ 

 Στοιχεία Υπευκφνου Τμιματοσ  

vii. Αναλυτικό ωρολόγιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  

viii. Κατάςταςθ καταρτιηόμενων. Θ κατάςταςθ κα αναφζρει τα πλιρθ ςτοιχεία τουσ. Σε 

περίπτωςθ αντικατάςταςθσ των καταρτιηόμενων, θ αντικατάςταςθ αυτι κα πρζπει να 

γνωςτοποιθκεί εγκαίρωσ και εγγράφωσ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι. 

ix. Κατάςταςθ εκπαιδευτϊν και των αναπλθρωτϊν τουσ που ζχουν οριςτεί για το 

εκπαιδευτικό τμιμα με τα ςτοιχεία τουσ. Σε περίπτωςθ αντικατάςταςθσ των 

εκπαιδευτϊν του τμιματοσ, θ αντικατάςταςθ αυτι κα πρζπει να γνωςτοποιθκεί 

εγκαίρωσ και εγγράφωσ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, θ οποία μπορεί να απορρίψει τθν 

αλλαγι αυτι, εφόςον υπάρχει απόκλιςθ από τθν Τεχνικι Ρροςφορά, με γνωςτοποίθςθ 

ςτον Ανάδοχο φορζα. 

x. Συμφωνθτικό παραχϊρθςθσ χριςθσ / μίςκωςθσ τθσ δομισ τρίτου, ςε περίπτωςθ 

υλοποίθςθσ προγραμμάτων εκτόσ των δομϊν του Αναδόχου. 

 

β. Για τα Τμιματα τθλεκατάρτιςθσ (ςφγχρονθ τθλε-εκπαίδευςθ) 
 

Τοαργότεροπζντε(5)θμζρεσπριντθνζναρξθκάκεΤμιματοσκατάρτιςθσςυμπλθρϊνονταιαπότο

ν Ανάδοχο και αποςτζλλονται(εντφπωσ ι με ψθφιακϊσ ιςοδφναμο τρόπο) ςτθν Ανακζτουςα 

Αρχι : 

i. Διλωςθ ζναρξθσ υλοποίθςθσ Τμιματοσ κατάρτιςθσ με τα εξισ ςτοιχεία: 

 Στοιχεία Τμιματοσ 

 Στοιχεία Υπευκφνου Τμιματοσ 
 

Επίςθσ αποςτζλλονται και κωδικοί πρόςβαςθσ (ςτο Ο.Σ.Τ.Κ. υλοποίθςθσ του Ζργου) ϊςτε 

να είναι ικανι θ Ανακζτουςα Αρχι να ελζγχει οποιαδιποτε ςτιγμι τθν υλοποίθςθ των 

Ρρογραμμάτων και να εξάγει αναφορζσ. 

ii.  Αναλυτικό ωρολόγιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα (για τισ ϊρεσ τθσ ςφγχρονθσ 

τθλεκατάρτιςθσ)  

iii. Κατάςταςθ καταρτιηομζνων. Θ κατάςταςθ κα αναφζρει τα πλιρθ ςτοιχεία τουσ και το 

username εκάςτου χριςτθ ςτθν πλατφόρμα τθλεκατάρτιςθσ. Σε περίπτωςθ 
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αντικατάςταςθσ των καταρτιηομζνων, θ αντικατάςταςθ αυτι κα πρζπει να 

γνωςτοποιθκεί εγκαίρωσ και εγγράφωσ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι. 

iv.  Κατάςταςθ εκπαιδευτϊν και των αναπλθρωτϊν τουσ που ζχουν οριςτεί για το 

εκπαιδευτικό τμιμα με τα ςτοιχεία τουσ (για τισ ϊρεσ τθσ ςφγχρονθσ τθλεκατάρτιςθσ). Σε 

περίπτωςθ αντικατάςταςθσ των εκπαιδευτϊν του τμιματοσ, θ αντικατάςταςθ αυτι κα 

πρζπει να γνωςτοποιθκεί εγκαίρωσ και εγγράφωσ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, θ οποία 

μπορεί να απορρίψει τθν αλλαγι αυτι, εφόςον υπάρχει απόκλιςθ από τθν Τεχνικι 

Ρροςφορά, με γνωςτοποίθςθ ςτον Ανάδοχο φορζα. 

 

γ. Για τα Τμιματα Μικτισ Κατάρτιςθσ (blendedlearning) 

Το αργότερο πζντε (5) θμζρεσ πριν τθν ζναρξθ κάκε Τμιματοσ κατάρτιςθσ  ςυμπλθρϊνονται 

από τον Ανάδοχο και αποςτζλλονται(εντφπωσ ι με ψθφιακϊσ ιςοδφναμο τρόπο) ςτθν 

Ανακζτουςα Αρχι : 

i. Διλωςθ ζναρξθσ υλοποίθςθσ Τμιματοσ κατάρτιςθσ με τα εξισ ςτοιχεία: 

 Στοιχεία Τμιματοσ 

 Στοιχεία Υπευκφνου Τμιματοσ 

 Στοιχεία τθσ δομισ, ςτθν οποία βρίςκεται θ αίκουςα υλοποίθςθσ τθσ ςυμβατικισ 

διά ηϊςθσ κατάρτιςθσ 

Επίςθσ αποςτζλλονται και κωδικοί πρόςβαςθσ (ςτο Ο.Σ.Τ.Κ. υλοποίθςθσ του Ζργου) ϊςτε 

να είναι ικανι θ Ανακζτουςα Αρχι να ελζγχει οποιαδιποτε ςτιγμι τθν υλοποίθςθ των 

Ρρογραμμάτων και να εξάγει αναφορζσ. 

ii.  Αναλυτικό ωρολόγιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα (για τισ ϊρεσ τθσ ςυμβατικισ διά ηϊςθσ 

κατάρτιςθσ και τισ ϊρεσ τθσ ςφγχρονθσ τθλεκατάρτιςθσ) 

iii. Κατάςταςθ καταρτιηομζνων με τα πλιρθ ςτοιχεία τουσ. Σε περίπτωςθ αντικατάςταςθσ 

των καταρτιηομζνων, θ αντικατάςταςθ αυτι κα πρζπει να γνωςτοποιθκεί ςτθν 

Ανακζτουςα Αρχι. 

iv. Κατάςταςθ εκπαιδευτϊν και των αναπλθρωτϊν τουσ που ζχουν οριςτεί για το 

εκπαιδευτικό τμιμα με τα ςτοιχεία τουσ (για τισ ϊρεσ τθσ ςυμβατικισ διά ηϊςθσ κατάρτιςθσ 

και τισ ϊρεσ τθσ ςφγχρονθσ τθλεκατάρτιςθσ). Σε περίπτωςθ αντικατάςταςθσ των 

εκπαιδευτϊν του τμιματοσ, θ αντικατάςταςθ αυτι κα πρζπει να γνωςτοποιθκεί εγκαίρωσ 

και εγγράφωσ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, θ οποία μπορεί να απορρίψει τθν αλλαγι αυτι, 

εφόςον υπάρχει απόκλιςθ από τθν Τεχνικι Ρροςφορά, με γνωςτοποίθςθ ςτον Ανάδοχο 

φορζα. 

vi. Συμφωνθτικό παραχϊρθςθσ χριςθσ / μίςκωςθσ τθσ δομισ τρίτου, ςε περίπτωςθ 

υλοποίθςθσ προγραμμάτων εκτόσ των δομϊν του Αναδόχου (για τισ ϊρεσ τθσ ςυμβατικισ 

διά ηϊςθσ κατάρτιςθσ). 

 

Οι ειδικότεροι όροι και προχποκζςεισ τθσ παροχισ υπθρεςιϊν Τθλεκατάρτιςθσ (ενδεικτικά: 

προδιαγραφζσ ςυςτθμάτων, υποδομϊν και τεχνικισ υποςτιριξθσ Τθλεκατάρτιςθσ, 

προδιαγραφζσ μακθμάτων, καταγραφι και εξαγωγι δεδομζνων (reports), εκπαιδευτικι 
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υποςτιριξθ των Εκπαιδευομζνων κ.λπ.) κακορίηονται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ VIII τθσ Διακιρυξθσ 

«Ρλαίςιο ποιοτικϊν προδιαγραφϊν για τον ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ 

ςυγχρθματοδοτοφμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) προγραμμάτων 

Συνεχιηόμενθσ Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ (ΣΕΚ)». 

Σε περίπτωςθ εκπρόκεςμθσ ι πλθμμελοφσ υποβολισ των ανωτζρω ι αναντιςτοιχίασ των 

ανωτζρω ςτοιχείων με τθν τεχνικι προςφορά ι με τθ διακιρυξθ ι με τθ ςφμβαςθ, με 

τθρθτι επιφφλαξθ άλλων δικαιωμάτων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, όπωσ ορίηονται ςτθν 

παροφςα, θ Ανακζτουςα Αρχι δφναται εγγράφωσ να απορρίψει τθ δθλωκείςα ζναρξθ, με 

αποτζλεςμα τθν αναςτολι τθσ ζναρξθσ του Τμιματοσ. 

 

Μετά τθ λιξθ κάκε Τμιματοσ Κατάρτιςθσ 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλει (εντφπωσ ι με ψθφιακϊσ ιςοδφναμο 

τρόπο)αναλυτικι ζκκεςθ υλοποιθκζντοσ Τμιματοσ, θ οποία περιλαμβάνει 

 Φυςικό και οικονομικό αντικείμενο του Τμιματοσ και αρχείο υπολογιςμοφ 

εκπαιδευτικϊν επιδομάτων ανά καταρτιηόμενο 

 Αποτελζςματα τθσ αξιολόγθςθσ των εκπαιδευτϊν και των καταρτιηόμενων του 

Τμιματοσ 

 

Διευκρινίηεται ότι τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτθ λιξθ κάκε τμιματοσ Κατάρτιςθσ 

υποβάλλονται από τον Ανάδοχο ςτο τζλοσ του ζργου (ωσ παράρτθμα τθσ τελευταίασ 

ζκκεςθσ προόδου). 

 

Ρριν τθν ζναρξθ τθσ Ριςτοποίθςθσ 

Το αργότερο πζντε (5) θμζρεσ πριν τθν ζναρξθ των εξετάςεων Ριςτοποίθςθσ (αρχικι 

εξζταςθ/ επανεξζταςθ) ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να αποςτείλει (εντφπωσ ι με ψθφιακϊσ 

ιςοδφναμο τρόπο) ςτθν Ανακζτουςα Αρχι το Συμφωνθτικό με το φορζα πιςτοποίθςθσ. Στο 

ςυμφωνθτικό πρζπει να αναγράφεται ο πλιρθσ τίτλοσ του πρότυπου πιςτοποίθςθσ.  

Επίςθσ, ο Ανάδοχοσ (ι ο ςυνεργαηόμενοσ ΦΡΡ) υποχρεοφται να διακζςει ςτθν Ανακζτουςα 

Αρχι link και κωδικό πρόςβαςθσ ςτο Ρλθροφοριακό Σφςτθμα διενζργειασ των Εξετάςεων 

Ριςτοποίθςθσ ϊςτε να είναι δυνατι αφενόσ θ ενθμζρωςθ τθσ για τον προγραμματιςμό των 

εξετάςεων/επανεξετάςεων (θμερομθνία, ϊρα, τρόποσ εξζταςθσ κ.λ.π.) αφετζρου θ 

διενζργεια επαλθκεφςεων. 

 

Μετά τθ λιξθ τθσ Ριςτοποίθςθσ 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται το αργότερο εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ ενόσ (1) μθνόσ από 

τθν ολοκλιρωςθ τθσ υλοποίθςθσ των εξετάςεων πιςτοποίθςθσ (εξζταςθ και επανεξζταςθ) 

να υποβάλλει (εντφπωσ ι με ψθφιακϊσ ιςοδφναμο τρόπο) ςτθν Ανακζτουςα Αρχι 

κατάςταςθ ςυμμετεχόντων ςτισ εξετάςεισ πιςτοποίθςθσ, ςτθν οποία κα αποτυπϊνονται και 

τα αποτελζςματα των εξετάςεων. Εναλλακτικά, θ προαναφερκείςα κατάςταςθ 





ΔΛΑΚΘΥΞΘ ΑΝΟΛΚΤΟΥ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟΥ ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟΥ ΓΛΑ ΤΟ ΕΓΟ: 
«Ενζργειεσ Συμβουλευτικισ, Κατάρτιςθσ και Ριςτοποίθςθσ Δεξιοτιτων» ςτο πλαίςιο του Υποζργo 3  τθσ Ρράξθσ με MIS 

5074756 

 
 

Σελίδα 151 

 
 

ςυμμετεχόντων ςτισ εξετάςεισ πιςτοποίθςθσ δφναται να εξάγεται από τθν Ανακζτουςα 

Αρχιαπό το Ρλθροφοριακό Σφςτθμα διενζργειασ των Εξετάςεων Ριςτοποίθςθσ του ΦΡΡ. 

 

Θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα χριςθσ και επεξεργαςίασ των ςτοιχείων αυτϊν 

ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ τθσ Νομοκεςίασ περί Ρροςταςίασ 

Δεδομζνων Ρροςωπικοφ Χαρακτιρα. 

Θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα να υποβάλλει προσ τον ανάδοχο ςχόλια και 

παρατθριςεισ επί των υποβλθκζντων παραδοτζων και να ηθτιςει από τον ανάδοχο τθ 

ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ των παραδοτζων που υπζβαλε. Μπορεί επίςθσ να ηθτιςει από 

τον ανάδοχο να υποβάλλει ςυμπλθρωματικά ζγγραφα και ςτοιχεία για τθν τεκμθρίωςθ του 

περιεχομζνου των παραδοτζων. 

 

ΑΘΟ 10 - ΑΡΟΙΨΘ ΥΡΘΕΣΙΩΝ-ΡΑΑΔΟΤΕΩΝ –ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΘ 

1. Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρου ι μζρουσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι 
/και παραδοτζων, με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ μπορεί να εγκρίνεται αντικατάςταςθ των υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων αυτϊν με 
άλλα, που να είναι ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι 
προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι και ςφμφωνα με το άρκρο 6.4 τθσ 
Διακιρυξθσ. 
2. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, 
ςφμφωνα με το άρκρο 218 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 5.2.2 τθσ Διακιρυξθσ, 
λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. 
3. Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τισ υπθρεςίεσ ι/και τα παραδοτζα που απορρίφκθκαν 
μζςα ςτθν προκεςμία που του τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει θ ςυνολικι διάρκεια, 
κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ του όρου 9 τθσ 
παροφςασ ςφμβαςθσ. 
 

ΑΘΟ 11 - ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΘΣΘ ΚΑΙ ΡΑΑΛΑΒΘ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

Θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ, θ διοίκθςθ αυτισ κακϊσ και θ παραλαβι 

τθσ, κα διενεργθκεί από τθν Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ (ΕΡΡ) θ οποία 

ςυγκροτείται, (ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3 και 11 περ. δ’ του άρκρου 221 του ν. 

4412/2016), θ οποία και κα ειςθγείται ςτθ Δ.Ε. τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, για όλα τα 

ηθτιματα που αφοροφν ςτθν προςικουςα εκτζλεςθ όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και ςτθν 

εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του αναδόχου, ςτθ λιψθ των επιβεβλθμζνων μζτρων λόγω 

μθ τιρθςθσ των ωσ άνω όρων και ιδίωσ για ηθτιματα που αφοροφν ςε τροποποίθςθ του 

αντικειμζνου και παράταςθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, υπό τουσ όρουσ του άρκρου 132 

του ν. 4412/2016. 

Θ ΕΕΡ για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ, μπορεί με απόφαςι τθσ να ορίηει υπάλλθλο 

τθσ υπθρεςίασ, ωσ επόπτθ με κακικοντα ειςθγθτι. Με τθν ίδια απόφαςθ δφνανται να 

ορίηονται και άλλοι υπάλλθλοι τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ ι των εξυπθρετοφμενων από τθν 

ςφμβαςθ φορζων, ςτουσ οποίουσ ανατίκενται επιμζρουσ κακικοντα για τθν 

παρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ. Σε αυτι τθν περίπτωςθ ο επόπτθσ λειτουργεί ωσ 

ςυντονιςτισ. 
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Τα κακικοντα του επόπτθ είναι, ενδεικτικά, ο ζλεγχοσ τακτικόσ ι ζκτακτοσ τθσ υλοποίθςθσ 

των προγραμμάτων κατάρτιςθσ/πιςτοποίθςθσ, θ επιβεβαίωςθ τθσ εκτζλεςθσ του 

αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και ο ζλεγχοσ τθσ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου με τουσ 

όρουσ τθσ ςφμβαςθσ. Με ειςιγθςθ του επόπτθ θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί να απευκφνει 

ζγγραφα με οδθγίεσ και εντολζσ προσ τον ανάδοχο που αφοροφν ςτθν εκτζλεςθ τθσ 

ςφμβαςθσ.. 

Για τθν προςικουςα και ζγκαιρθ παραλαβι των υπθρεςιϊν δφναται να τθρείται από τον 

ανάδοχο θμερολόγιο ςτο οποίο καταγράφονται θ τμθματικι εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ 

ςφμβαςθσ, θ κακθμερινι απαςχόλθςθ του προςωπικοφ ςε αρικμό και ειδικότθτα, ζκτακτα 

ςυμβάντα και άλλα ςτοιχεία που ςχετίηονται με τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Το θμερολόγιο 

ςυνυπογράφεται από τον επόπτθ τθσ ςφμβαςθσ, που μπορεί να ςθμειϊςει επί αυτοφ 

παρατθριςεισ για τθν τιρθςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ και φυλάςςεται ςτον χϊρο 

εκτζλεςθσ τθσ υπθρεςίασ ι όταν αυτό δεν είναι εφικτό προςκομίηεται από τον ανάδοχο ςτθ 

ζδρα τθσ υπθρεςίασ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί. Οι καταγραφζσ του αποτελοφν ςτοιχείο για τθν 

παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ από τθν επιτροπι παραλαβισ. 

Θ ΕΡΡ παρακολουκεί κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ τισ παραςχεκείςεσ υπθρεςίεσ του 

αναδόχου, ςυνεργάηεται, και κακοδθγεί τον Ανάδοχο. Θ επικοινωνία τθσ ΕΡΡ με τον 

Ανάδοχο κα γίνεται με ςυναντιςεισ, όπου αυτό απαιτείται, ι με όλεσ τισ άλλεσ μορφζσ 

επικοινωνίασ (γραπτά, e-mail, τθλεφωνικά), κατά περίπτωςθ. 

Θ ΕΡΡ πιςτοποιεί ότι ο Ανάδοχοσ προςζφερε τισ υπθρεςίεσ του προςθκόντωσ κατά το 

ςυμβατικό χρονικό διάςτθμα και είναι αρμόδια για τθν παραλαβι κάκε επιμζρουσ 

παραδοτζου του αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ, κακϊσ και για τθν οριςτικι παραλαβι του. Θ 

Επιτροπι μετά τον ζλεγχο των παραδοτζων διατυπϊνει εγγράφωσ ενδεχόμενεσ 

παρατθριςεισ εντόσ δεκαπζντε (15) θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν υποβολι τουσ. Ο 

Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να ενςωματϊνει τισ παρατθριςεισ τθσ Επιτροπισ εντόσ δζκα 

(10) θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν κοινοποίθςι τουσ ςε αυτόν και να τα αναμορφϊνει 

ςχετικά ζωσ ότου αυτά γίνουν αποδεκτά από τθν Επιτροπι. Μετά τθν ζγκριςθ των 

παραδοτζων από τθν Επιτροπι ςυντάςςεται πρακτικό παραλαβισ. 

Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ διενεργείται ο απαιτοφμενοσ ζλεγχοσ, ςφμφωνα με τα 

οριηόμενα ςτθ ςφμβαςθ, μπορεί δε να καλείται να παραςτεί και ο ανάδοχοσ. Μετά τθν 

ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ, θ επιτροπι παραλαβισ: 

α) είτε παραλαμβάνει τισ ςχετικζσ υπθρεςίεσ ι παραδοτζα, εφόςον καλφπτονται οι 

απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ ζγκριςθ ι απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, 

β) είτε ειςθγείται για τθν παραλαβι με παρατθριςεισ ι τθν απόρριψθ των παρεχομζνων 

υπθρεςιϊν ι παραδοτζων, ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 6.1.7 και 6.1.8., τθσ Διακιρυξθσ 

για τθ ςφναψθ τθσ παροφςασ ςυμβάςθσ. Τα ανωτζρω εφαρμόηονται και ςε τμθματικζσ 

παραλαβζσ. 

Αν θ επιτροπι παραλαβισ κρίνει ότι οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ι τα παραδοτζα δεν 

ανταποκρίνονται πλιρωσ ςτουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, ςυντάςςεται πρωτόκολλο 

προςωρινισ παραλαβισ, που αναφζρει τισ παρεκκλίςεισ που διαπιςτϊκθκαν από τουσ 

όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενεσ παρεκκλίςεισ επθρεάηουν τθν 

καταλλθλότθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι παραδοτζων και ςυνεπϊσ αν μποροφν οι 

τελευταίεσ να καλφψουν τισ ςχετικζσ ανάγκεσ. 
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Για τθν εφαρμογι τθσ παραγράφου 6.1.7,τθσ Διακιρυξθσ για τθ ςφναψθ τθσ παροφςασ 

ςυμβάςθσ, ορίηονται τα ακόλουκα: 

α) Στθν περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι, δεν επθρεάηεται θ καταλλθλότθτα, με 

αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκρικεί θ 

παραλαβι των εν λόγω παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι παραδοτζων, με ζκπτωςθ επί τθσ 

ςυμβατικισ αξίασ, θ οποία κα πρζπει να είναι ανάλογθ προσ τισ διαπιςτωκείςεσ 

παρεκκλίςεισ. Μετά τθν ζκδοςθ τθσ ωσ άνω απόφαςθσ, θ επιτροπι παραλαβισ 

υποχρεοφται να προβεί ςτθν οριςτικι παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι 

παραδοτζων τθσ ςφμβαςθσ και να ςυντάξει ςχετικό πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ, 

ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν απόφαςθ. 

β) Αν διαπιςτωκεί ότι επθρεάηεται θ καταλλθλότθτα, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του 

αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ι τα 

παραδοτζα, με τθν επιφφλαξθ των οριηομζνων ςτο άρκρο 220 του ν. 4412/2016. 

Αν παρζλκει χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο των τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία 

υποβολισ του παραδοτζου από τον οικονομικό φορζα και δεν ζχει εκδοκεί πρωτόκολλο 

παραλαβισ τθσ παραγράφου 6.1.6, τθσ Διακιρυξθσ για τθ ςφναψθ τθσ παροφςασ 

ςυμβάςθσ, ι πρωτόκολλο με παρατθριςεισ τθσ παραγράφου 6.1.7, τθσ Διακιρυξθσ για τθ 

ςφναψθ τθσ παροφςασ ςυμβάςθσ, κεωρείται ότι θ παραλαβι ζχει ςυντελεςκεί αυτοδίκαια. 

Το πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ εγκρίνεται από τθν Ανακζτουςα Αρχι με απόφαςθ 

του αρμόδιου οργάνου, θ οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και ςτον ανάδοχο. 

Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του 

αναδόχου, πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθ ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι 

που ςυγκροτείται με απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν 

μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και τα μζλθ τθσ επιτροπισ τθσ παραγράφου 6.1.1,τθσ 

Διακιρυξθσ για τθ ςφναψθ τθσ παροφςασ ςυμβάςθσ. Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ 

προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ που προβλζπονται από τθν ςφμβαςθ και 

ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα.  

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκαταβολισ και καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφονται πριν τθν 

ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των 

ςχετικϊν πρωτοκόλλων. Οποιαδιποτε ενζργεια που ζγινε από τθν αρχικι επιτροπι 

παραλαβισ, δεν λαμβάνεται υπόψθ. 

Θ παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων γίνεται από επιτροπι 

παραλαβισ που ςυγκροτείται, ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 3 και 11 περ. δ’ του άρκρου 

221 του ν. 4412/2016 (όπωσ τροποποιικθκε θ παρ. 11 από τισ παρ. 27 περ. β του άρκρου 

43 του ν.4605/2019, κακϊσ και παρ. 7 του άρκρου 33  του ν.4608/2019). 

 

ΑΘΟ 12- ΕΓΓΥΘΣΘ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ / ΡΟΚΑΤΑΒΟΛΘΣ 

Ο Ανάδοχοσ, για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ κατζκεςε τθν 

εγγυθτικι επιςτολι που εκδόκθκε από τθν ………………….………, 

ποςοφ …………….. το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ περιλαμβάνει τα αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 4.1 

«Εγγυιςεισ» τθσ Διακιρυξθσ του ζργου ςφμφωνα με το άρκρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 





ΔΛΑΚΘΥΞΘ ΑΝΟΛΚΤΟΥ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟΥ ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟΥ ΓΛΑ ΤΟ ΕΓΟ: 
«Ενζργειεσ Συμβουλευτικισ, Κατάρτιςθσ και Ριςτοποίθςθσ Δεξιοτιτων» ςτο πλαίςιο του Υποζργo 3  τθσ Ρράξθσ με MIS 

5074756 

 
 

Σελίδα 154 

 
 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν 

εφαρμογι όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι 

του αναδόχου, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τυχόν ιςόποςθσ προσ αυτόν προκαταβολισ. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςτθν περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ 

ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι ειδικότερα ορίηει. 

Στθν περίπτωςθ χοριγθςθσ προκαταβολισ, μεγαλφτερου φψουσ από αυτό που καλφπτεται 

με τθν εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ προςκομίηεται από τον ανάδοχο εγγφθςθσ προκαταβολισ, 

που κα καλφπτει τθ διαφορά μεταξφ του ποςοφ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ και του 

ποςοφ τθσ καταβαλλομζνθσ προκαταβολισ. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ και θ εγγφθςθ προκαταβολισ επιςτρζφονται ςτο ςφνολό τουσ 

μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Εάν 

ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ 

ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι των ωσ άνω εγγυιςεων γίνεται μετά τθν 

αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και του εκπροκζςμου. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςτθν περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ 

ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι ειδικότερα ορίηει. 

 

ΑΘΟ 13 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΟΙ – ΟΟΙ ΡΛΘΩΜΘΣ 

Συμβατικό τίμθμα του Ζργου: ……………. € 
 

Θ παροχι υπθρεςιϊν επαγγελματικισ κατάρτιςθσ κακϊσ και ςυμβουλευτικισ υποςτιριξθσ και 

πιςτοποίθςθσ προςϊπων (ωσ υπθρεςιϊν ςτενά ςυνδεόμενων με τθν κατάρτιςθ) απαλλάςςεται από 

ΦΡΑ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ περίπτωςθσ ιβϋ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 22 του Ν. 

2859/2000 και του άρκρου 19 του Ν. 4346/2015 (ΦΕΚ Α' 152/20-11-2015). 

Στοιχεία υπολογιςμοφ κόςτουσ :  

 Ενζργεια 1 : Ραροχι υπθρεςιϊν επαγγελματικισ ςυμβουλευτικισ υποςτιριξθσ 

Συνολικό κόςτοσ 1 : …………..€ (1230ςυνεδρίεσ Χ ……….. €) 

 Ενζργεια 2 : Υλοποίθςθ προγραμμάτων κατάρτιςθσ 

Συνολικό κόςτοσ κεωρίασ : ……………..€ (39.000 ανκρωποϊρεσ Χ …….. €) 

Συνολικό κόςτοσ πρακτικισ : ……………€ (9.750 ανκρωποϊρεσ Χ …………. €) 

 Ενζργεια 3 : Ριςτοποίθςθ γνϊςεων και δεξιοτιτων 

Συνολικό κόςτοσ 3 :……………. € (41 άτομα Χ …………..€) 

 

 

Ο τρόποσ Ρλθρωμισ του Αναδόχου περιγράφεται ςτθν ενότθτα 5.1 τθσ Διακιρυξθσ. 

 

Τρόποσ υπολογιςμοφ τελικοφ ςυμβατικοφ κόςτουσ  

α. Σε περίπτωςθ που κατά τθν ζναρξθ υλοποίθςθσ ενόσ Τμιματοσ κατάρτιςθσ ο αρικμόσ των 

ωφελουμζνων είναι μικρότεροσ του αντίςτοιχου αρχικά δθλωκζντοσ και πάντωσ μεγαλφτεροσ του 
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κατϊτατου επιτρεπτοφ ορίου, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ενθμερϊςει εγγράφωσ είτε με τθ διλωςθ 

ζναρξθσ είτε με νεότερο ζγγραφό του τθν Ανακζτουςα Αρχι. Στθν περίπτωςθ αυτι το κόςτοσ του 

Τμιματοσ υπολογίηεται ωσ ΑΣΕ χ Ω χ ΚΑΚ όπου ΑΣΕ : Αρικμόσ ςυμμετεχόντων κατά τθν ζναρξθ, Ω : 

Ϊρεσ προγράμματοσ  και ΚΑΚ : κόςτοσ ανκρωποϊρασ κατάρτιςθσ.  

Επιπλζον, ςτον Ανάδοχο κα καταβλθκεί ποςό για τθ διαδικαςία πιςτοποίθςθσ που υπολογίηεται ωσ 

εξισ: ΑΣΡ χ ΚΡ, όπου ΑΣΡ: Αρικμόσ Συμμετεχόντων ςτθν Ριςτοποίθςθ και ΚΡ: Κόςτοσ Ριςτοποίθςθσ/ 

ςυμμετζχοντα.  

β. Σε περίπτωςθ που κατά τθν υλοποίθςθ τθσ κατάρτιςθσ ζνασ ωφελοφμενοσ αποχωριςει ι υπερβεί 

το ανϊτατο όριο απουςιϊν ι/και για οποιοδιποτε λόγο δεν ολοκλθρϊςει το πρόγραμμα κατάρτιςθσ 

ι δεν ςυμμετάςχει ςτθν διαδικαςία πιςτοποίθςθσ γνϊςεων τότε το κόςτοσ του Τμιματοσ 

υπολογίηεται ωσ εξισ: 

(ΑΣΕ χ Ω χ ΚΑΚ) + (ΑΣΡ χ ΚΡ), όπου ΑΣΕ: Αρικμόσ ςυμμετεχόντων κατά τθν ζναρξθ, Ω: Ϊρεσ 

προγράμματοσ, ΚΑΚ: κόςτοσ ανκρωποϊρασ κατάρτιςθσ, ΑΣΡ: Αρικμόσ Συμμετεχόντων ςτθν 

Ριςτοποίθςθ και ΚΡ: Κόςτοσ Ριςτοποίθςθσ/ ςυμμετζχοντα. 

γ. Σε περίπτωςθ που κατά τθν υλοποίθςθ τθσ κατάρτιςθσ ζνασ ωφελοφμενοσ πραγματοποιιςει 

απουςίεσ εντόσ του επιτρεπτοφ ορίου απουςιϊν και ςυμμετάςχει ςτθν διαδικαςία πιςτοποίθςθσ 

γνϊςεων, τότε το κόςτοσ του Τμιματοσ υπολογίηεται ωσ εξισ: 

(ΑΣΕ χ Ω χ ΚΑΚ) + (ΑΣΡ χ ΚΡ) όπου ΑΣΕ: Αρικμόσ ςυμμετεχόντων κατά τθν ζναρξθ, Ω: Ϊρεσ 

προγράμματοσ, ΚΑΚ: κόςτοσ ανκρωποϊρασ κατάρτιςθσ, ΑΣΡ: Αρικμόσ Συμμετεχόντων ςτθν 

Ριςτοποίθςθ και ΚΡ: Κόςτοσ Ριςτοποίθςθσ/ ςυμμετζχοντα. 

δ. Σε περίπτωςθ που κάποιοσ ωφελοφμενοσ δεν ςυμμετάςχει ςτισ προβλεπόμενεσ 

ςυνεδρίεσ Συμβουλευτικισ χωρίσ υπαιτιότθτα του Αναδόχου, τότε το τίμθμα μειϊνεται 

κατά το ποςό που αντιςτοιχεί ςτθ δαπάνθ των μθ υλοποιθκειςϊν ςυνεδριϊν. 

 

Σε περίπτωςθ που το τελικό ςυμβατικό ποςό είναι μικρότερο του 80% τθσ αρχικισ ςυμβατικισ αξίασ, 

τότε μετά τθν οριςτικι παραλαβι του φυςικοφ αντικειμζνου του αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ δεν κα 

καταβλθκεί ςτον Ανάδοχο το αναλογοφν ςυμβατικό τίμθμα του αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ. Στθν 

περίπτωςθ που τυχόν ζχει καταβλθκεί ςτον Ανάδοχο ποςό μεγαλφτερο του τελικοφ ςυμβατικοφ 

ποςοφ, τότε ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να επιςτρζψει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι τθ διαφορά αυτι. 

Στο ςυμβατικό τίμθμα του αναδόχου περιλαμβάνονται όλα τα ζξοδα και οι δαπάνεσ που άμεςα ι 

ζμμεςα πθγάηουν από ι ςχετίηονται με τθν παροφςα ςφμβαςθ ςφμφωνα και με τθν αξία τθσ ςχετικισ 

προςφοράσ του και αντιςτοιχοφν ςτθν προςικουςα, πλιρθ, ζγκαιρθ εκτζλεςθ κακϊσ και ςτθν πιςτι 

και ζγκαιρθ εκπλιρωςθ του ςυνόλου των κυρίων και παρεπομζνων υποχρεϊςεων, ευκυνϊν και 

εγγυιςεϊν του, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ, προδιαγραφζσ και όρουσ τθσ Σφμβαςθσ. 

Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νόμιμων παραςτατικϊν και 

δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, 

κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που 

διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι. 

Σε κάκε περίπτωςθ τα πρακτικά των τμθματικϊν παραλαβϊν τθσ ΕΡΡ από τα οποίεσ απορρζει 

πλθρωμι του Αναδόχου, κα πρζπει να ζχουν εγκρικεί από το αρμόδιο όργανο τθσ Ανακζτουςασ 

Αρχισ. 

Τον Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 

κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., τθν παροχι τθσ υπθρεςίασ ςτον τόπο και με 
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τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Λδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ 

κρατιςεισ: 

1. κράτθςθ 0,02% υπζρ Δθμοςίου δυνάμει τθσ παρ.6 του άρ.36 του ν. 4412/2016, όπωσ ιςχφει, θ 

οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από 

τθν Ανακζτουςα Αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων 

και Ρρομθκειϊν. 

2. κράτθςθ 0,10% υπζρ Ε.Α.ΔΘ.ΣΥ δυνάμει τθσ παρ.7 του άρ.375 του ν. 4412/2016 και αρ. 7 του ν. 

4912/22, όπωσ ιςχφει, θ οποία υπολογίηεται επι τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων 

τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε 

πλθρωμι από τθν Ανακζτουςα Αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ 

Δθμοςίων Συμβάςεων.Θ ανωτζρω κράτθςθ υπάγεται ςε χαρτόςθμο 3% και ΟΓΑ χαρτοςιμου που 

υπολογίηεται με ποςοςτό 20% επί του χαρτοςιμου. Το ποςό αυτό καταβάλλεται ςτο Δθμόςιο 

ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ περί χαρτοςιμου 

Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ 

φόρου ειςοδιματοσ αξίασ …..% επί του κακαροφ ποςοφ. 

 

ΑΘΟ 14 - ΑΝΑΡΟΣΑΜΟΓΘ ΤΙΜΘΣ 

Θ περίπτωςθ τθσ αναπροςαρμογισ τιμισ των υπθρεςιϊν υπό τουσ όρουσ του άρκρου 132 

του ν. 4412/2016 κακορίηεται ςφμφωνα με το άρκρο 6.7 τθσ Διακιρυξθσ 

 

ΑΘΟ 15 - ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΛΟΡΟΙΘΣΘΣ ΤΟΥ ΕΓΟΥ 

Θ Ανακζτουςα Αρχι, προκειμζνου να διαςφαλίςει τθν αποτελεςματικότθτα και τθν ορκι 

υλοποίθςθ του Ζργου, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ ςφμβαςθσ, τθσ τεχνικισ προςφοράσ 

του Αναδόχου και τθσ Διακιρυξθσ αςκεί ζλεγχο ςε όλα τα ςτάδια, από τθν προετοιμαςία 

μζχρι τθν ολοκλιρωςθ του. Ειδικότερα το αρμόδιο όργανο ελζγχου τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ 

μεριμνά για τθν πραγματοποίθςθ των ελζγχων με ςκοπό τθν ορκι υλοποίθςθ του φυςικοφ 

αντικειμζνου ςφμφωνα με το περιεχόμενο τθσ ςφμβαςθσ, τθσ τεχνικισ προςφοράσ του 

Αναδόχου και τθσ Διακιρυξθσ κακϊσ και για τθν καταβολι των δαπανϊν. 

1. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται κακ’ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ και υλοποίθςθσ 

των Ενεργειϊν Συμβουλευτικισ, κατάρτιςθσ και πιςτοποίθςθσ που υλοποιεί να δζχεται και 

να διευκολφνει απροφαςίςτωσ τουσ ελζγχουσ και επαλθκεφςεισ που διενεργοφνται 

τακτικϊσ ι /και εκτάκτωσ από τθν Διαχειριςτικι Αρχι του ΕΡ ι/και από οποιοδιποτε άλλο 

εκνικό ι ενωςιακό ελεγκτικό όργανο κακϊσ και υποχρεοφται να παρζχει ςε αυτά τα 

ελεγκτικά όργανα το ςφνολο των εγγράφων και πλθροφοριϊν που ςχετίηονται με τθν 

εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τθν υλοποίθςθ των αντιςτοίχων προγραμμάτων κατάρτιςθσ / 

πιςτοποίθςθσ. Σε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου κινοφνται τα ειδικότερα 

προβλεπόμενα ςτο κεςμικό και κανονιςτικό πλαίςιο τθσ Ρρογραμματικισ Ρεριόδου 2014-

2020. 

2. Τα ςτάδια ελζγχου είναι τα εξισ: 
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α.  Ρρολθπτικόσ ζλεγχοσ που αφορά το αρχικό ςτάδιο πριν τθν ζναρξθ υλοποίθςθσ του 

Ζργου, ςτο πλαίςιο του οποίου εξετάηεται θ τιρθςθ των ςυμφωνθκζντων για τθ 

προετοιμαςία υλοποίθςθσ του Ρρογράμματοσ. 

β.  Ζλεγχοσ κατά τθν εκτζλεςθ του Ζργου διενεργείται κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ του 

Ζργου, με τον οποίο ελζγχεται θ αξιοπιςτία των πλθροφοριϊν που δθλϊνονται από τον 

ανάδοχο ςτα πλαίςια των μθνιαίων δελτίων παρακολοφκθςθσ φυςικοφ αντικειμζνου και 

των μζχρι τότε υποβλθκζντων παραδοτζων, θ τιρθςθ των δεςμεφςεων που ζχει 

αναλάβει ο Ανάδοχοσ βάςει τθσ ςφμβαςθσ και θ τιρθςθ των κανόνων δθμοςιότθτασ 

ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ κανόνεσ και διατάξεισ. Θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το 

δικαίωμα να διενεργεί και αιφνίδιουσ ελζγχουσ. 

γ.  Ζλεγχοσ με τθν ολοκλιρωςθ του Ζργου διενεργείται μετά τθ γνωςτοποίθςθ 

ολοκλιρωςισ του από τον Ανάδοχο, αφορά το ςυνολικό φυςικό αντικείμενο, με το 

πζρασ του οποίου βεβαιϊνεται θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων του Αναδόχου. 

3. Κατά τον ζλεγχο του φυςικοφ αντικειμζνου του Ζργου. εξετάηεται θ τιρθςθ των όρων 

τθσ Σφμβαςθσ. 

4. Οι ζλεγχοι διενεργοφνται είτε επί τόπου, είτε κατόπιν εγγράφου προςκλιςεωσ από τθν 

Ανακζτουςα Αρχι με τθν προςκόμιςθ από τον ανάδοχο ςε αυτι όλων των αναγκαίων 

ςτοιχείων, εντόσ των δεςμευτικϊν και εφλογων χρονικϊν ορίων που τίκενται από το 

αρμόδιο ελεγκτικό όργανο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, είτε αιφνιδίωσ. 

5. Μετά τθ διενζργεια του ελζγχου, ςυντάςςεται ζκκεςθ και αποτζλεςμα ελζγχου από τουσ 

ελεγκτζσ που διενιργθςαν τον ζλεγχο. 

α.  Στον Ανάδοχο κοινοποιείται το αποτζλεςμα ελζγχου. Με το ίδιο ζγγραφο καλείται ο 

Ανάδοχοσ να διατυπϊςει εγγράφωσ και εντόσ τθσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν, από τθ 

λιψθ του αποτελζςματοσ ελζγχου, τισ απόψεισ του κατά του ανωτζρω αποτελζςματοσ 

ελζγχου. 

β.  Σε περίπτωςθ που ο ζλεγχοσ διενεργείται κατά τθ διάρκεια υλοποίθςθσ του Ζργου 

και διαπιςτωκοφν ςοβαρζσ ελλείψεισ, ο Ανάδοχοσ ενθμερϊνεται εγγράφωσ 

(ταχυδρομικϊσ ι με ταχυμεταφορά ι με τθλεομοιοτυπία) από τθν Ανακζτουςα Αρχι για 

τθ διαπίςτωςθ αυτι, εντόσ πζντε (5) εργαςίμων θμερϊν από τθν θμερομθνία 

διενζργειασ του ελζγχου, προκειμζνου να προβεί ςε αναςτολι τθσ υλοποίθςθσ των 

Τμθμάτων κατάρτιςθσ. 

γ.  Εάν κατά το διενεργθκζντα ζλεγχο διαπιςτωκεί θ αχρεϊςτθτθ ι παράνομθ 

καταβολι χρθματικϊν ποςϊν των δόςεων τθσ χρθματοδότθςθσ, εφαρμόηονται, - κατά 

αναλογία -, οι διατάξεισ τθσ με αρικμό Κ.Υ.Α. αρικμ. 126829 / EΥΚΥ 1217/8.12.2015 

Σφςτθμα δθμοςιονομικϊν διορκϊςεων και διαδικαςίεσ ανάκτθςθσ αχρεωςτιτωσ ι 

παρανόμωσ καταβλθκζντων ποςϊν από πόρουσ του κρατικοφ προχπολογιςμοφ για τθν 

υλοποίθςθ προγραμμάτων ςυγχρθματοδοτοφμενων ςτο πλαίςιο του ΕΣΡΑ 2014- 2020, 

ςφμφωνα με το αρ. 22 του Ν. 4314/2014, όπωσ ιςχφει κάκε φορά. 

δ.  Θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα να κακορίςει μονομερϊσ μθχανιςμοφσ 

πιςτοποίθςθσ και ελζγχου τθσ υλοποίθςθσ του Ζργου από τον Ανάδοχο οι οποίοι κα 

εξαςφαλίηουν τον αποτελεςματικό ζλεγχο τθσ ποιότθτασ και ποςότθτασ των υπθρεςιϊν 

και του τελικοφ αποτελζςματοσ. 
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ΑΘΟ 16 - ΛΟΙΡΕΣ ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

1. Ο Ανάδοχοσ ευκφνεται ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, για κάκε υποχρζωςθ που 

απορρζει από τθ ςφμβαςθ, τθ διακιρυξθ και το Νόμο. 

2. Ο Ανάδοχοσ οφείλει, ςτο πλαίςιο τθσ υλοποίθςθσ του Ζργου να υποβάλει ςτουσ 

εκπροςϊπουσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, των αρμόδιων εκνικϊν αρχϊν (Ε.Υ. Διαχείριςθσ του 

Ε.Ρ., Αρχι Ρλθρωμισ, Ε.Δ.ΕΛ. κλπ.), και τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, όποτε του ηθτθκεί, 

οποιοδιποτε αποδεικτικό τθσ ομαλισ εξζλιξθσ του Ζργου ςτοιχείο, ςφμφωνα με τθ 

Σφμβαςθ, όπωσ, ενδεικτικά, φορολογικά ςτοιχεία και δικαιολογθτικά δαπανϊν, ςτοιχεία 

που αφοροφν ςτθν πορεία του φυςικοφ αντικειμζνου του Ζργου, ςυμβάςεισ εκπαιδευτϊν 

κλπ. 

3. Για τθ ςωςτι παρακολοφκθςθ του Ζργου (φυςικό και οικονομικό αντικείμενο) ο 

Ανάδοχοσ οφείλει: 

3.1. Να επιτρζπει τθ διενζργεια επιτόπιων ελζγχων από το αρμόδιο ελεγκτικό όργανο τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ, από τα αρμόδια εκνικά και κοινοτικά όργανα, να ςυνεργάηεται ςτθ 

διενζργεια ελζγχων και να προετοιμάηει και επεξεργάηεται όλα τα απαραίτθτα ςτοιχεία για 

τθν ομαλι διεξαγωγι του ελζγχου του Ζργου. 

3.2. Να τθρεί (εντφπωσ ι με ψθφιακϊσ ιςοδφναμο τρόπο) : Α. Φάκελο Ζργου Β. Φάκελο 

Συμβουλευτικισ και Γ. Φάκελο Τμιματοσ κατάρτιςθσ (με Υποφακζλουσ : Γ.1. Υποφάκελοσ 

Διοικθτικισ Ραρακολοφκθςθσ του Τμιματοσ, Γ. 2. Υποφάκελοσ Ραρακολοφκθςθσ του 

Φυςικοφ Αντικειμζνου του Τμιματοσ ), οι οποίοι κα περιλαμβάνουν τα κάτωκι : 

3.2.Α. Φάκελοσ Ζργου 

α. Θ Απόφαςθ Κατακφρωςθσ του Ζργου 

β. Θ Σφμβαςθ με τισ τυχόν τροποποιιςεισ τθσ 

γ. Θ Ρροςφορά του Αναδόχου 

δ. Θ Σφμβαςθ με τον Φορζα Ριςτοποίθςθσ 

 

3.2.Β. Φάκελοσ Ενζργειασ Συμβουλευτικισ 

α. Ζκκεςθ Υλοποίθςθσ τθσ Ενζργειασ 1 

β. Κατάςταςθ Συμβοφλων  

γ. Δελτία παρακολοφκθςθσ ςυνεδριϊν υπογεγραμμζνα από τουσ ωφελοφμενουσ και τουσ 

ςυμβοφλουσ (((υπογεγραμμζνα ζντυπα από τουσ ωφελοφμενουσ και τουσ Συμβοφλουσ για 

τισ διά ηϊςθσ ςυνεδρίεσ ι ψθφιακά ιςοδφναμα για τισ εξ αποςτάςεωσ ςυνεδρίεσ) 

3.2.Γ. Φάκελοσ Τμιματοσ κατάρτιςθσ 

Γ.1. Υποφάκελοσ Διοικθτικισ Ραρακολοφκθςθσ Τμιματοσ 

i. Στοιχεία Τμιματοσ 

α. Θ διλωςθ ζναρξθσ Τμιματοσ. 

β. Διλωςθ οριςμοφ Υπευκφνου Υλοποίθςθσ Τμιματοσ. 

γ. Συμφωνθτικό ενοικίαςθσ /παραχϊρθςθσ δομϊν εφόςον χρθςιμοποιοφνται δομζσ 

τρίτου (για τισ ϊρεσ τθσ ςυμβατικισ διά ηϊςθσ κατάρτιςθσ) 

δ. Ο πίνακασ καταρτιηομζνων 

ii. Στοιχεία καταρτιηομζνων 
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α. Συγκεντρωτικι Κατάςταςθ των καταρτιηομζνων με τα ςτοιχεία τουσ, τα δείγματα 

υπογραφισ τουσ 

iii. Στοιχεία Εκπαιδευτϊν 

α. Συγκεντρωτικι κατάςταςθ εκπαιδευτϊν με τα ςτοιχεία τουσ  

β. Βεβαιϊςεισ πιςτοποίθςθσ των εκπαιδευτϊν από τον ΕΟΡΡΕΡ 

iv. Ροιοτικά ςτοιχεία υλοποίθςθσ του Τμιματοσ 

α. Ρεριγραφι του εκπαιδευτικοφ υλικοφ που χρθςιμοποιείται και πλιρεσ αντίγραφο του 

εκπαιδευτικοφ υλικοφ. 

β. Αναλυτικι ζκκεςθ αξιολόγθςθσ του πραγματοποιθκζντοσ Τμιματοσ (αξιολόγθςθσ των 

εκπαιδευτϊν, των καταρτιηομζνων και όλων των ςυντελεςτϊν του Τμιματοσ) 

 

Γ.2. Υποφάκελοσ Ραρακολοφκθςθσ του Φυςικοφ Αντικειμζνου του Τμιματοσ 

i. Αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα (για τισ ϊρεσ τθσ ςυμβατικισ διά ηϊςθσ 

κατάρτιςθσ και τισ ϊρεσ τθσ ςφγχρονθσ τθλεκατάρτιςθσ) 

ii. Τα θμεριςια δελτία παρακολοφκθςθσ του Τμιματοσ υπογεγραμμζνα από τουσ 

καταρτιηόμενουσ και τουσ εκπαιδευτζσ (για τισ ϊρεσ τθσ ςυμβατικισ διά ηϊςθσ 

κατάρτιςθσ) 

iii. Αναφορζσ (reports) που παράγει το ΟΣΤΚ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ 

VIII τθσ Διακιρυξθσ «Ρλαίςιο ποιοτικϊν προδιαγραφϊν για τον ςχεδιαςμό και τθν 

υλοποίθςθ ςυγχρθματοδοτοφμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) 

προγραμμάτων Συνεχιηόμενθσ Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ (ΣΕΚ)». 

iv. Κατάςταςθ ςυμμετεχόντων ςτισ εξετάςεισ πιςτοποίθςθσ, ςτθν οποία κα αποτυπϊνονται 

και τα αποτελζςματα των εξετάςεων 

 

Ο Ανάδοχοσ οφείλει : 

 Να παραδϊςει τισ βεβαιϊςεισ παρακολοφκθςθσ τθσ κατάρτιςθσ ςτουσ δικαιοφχουσ 

καταρτιςκζντεσ. 

 Να τθρεί τουσ όρουσ του Οδθγοφ Δθμοςιότθτασ και Ρλθροφόρθςθσ Υποζργων που 

υλοποιοφνται από τουσ Αναδόχουσ Φορείσ του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ, όπωσ 

αυτοί προκφπτουν από τον Κανονιςμό (ΕΕ) 1303/2013, ο οποίοσ κα αποτελεί 

αναπόςπαςτο μζροσ τθσ ςφμβαςθσ και να τθρεί αρχείο δράςεων δθμοςιότθτασ. 

 Να εξαςφαλίςει ότι ςε όςεσ ςυμβάςεισ ςυνάψει κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου, αυτζσ 

κα πρζπει να φζρουν ωσ υποςζλιδο λογότυπο και κείμενο ςχετικό με τθ 

χρθματοδότθςθ, μετά από υπόδειξθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 
 

Θ Σφμβαςθ μεταξφ του Αναδόχου και τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ μπορεί να τροποποιείται ςε 

αντικειμενικά δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ, εφόςον ςυμφωνιςουν προσ τοφτο και τα δφο 

ςυμβαλλόμενα μζρθ, φςτερα από ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ αρμόδιασ Διαχειριςτικισ Αρχισ. 

 

ΑΘΟ 17 - ΕΚΧΩΘΣΘ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

Ο Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται να εκχωρεί τθ ςφμβαςθ ςε οποιοδιποτε τρίτο, οφτε να ανακζτει 

υπεργολαβικά ςε τρίτουσ μζροσ ι το ςφνολο του αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ, οφτε να 
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υποκακίςταται από τρίτο, πλιν των περιπτϊςεων που ρθτά ορίηονται ςτο άρκρο 4.4 τθσ 

παροφςασ και υπό τουσ όρουσ και προχποκζςεισ του άρκρου αυτοφ κακϊσ και πλθν τθσ 

περίπτωςθσ του άρκρου 132 παρ. 1 ςτοιχείο δ ςθμείο ββ του Ν. 4412/2016. Κατ εξαίρεςθ, 

επιτρζπεται θ εκχϊρθςθ μζρουσ ι ολόκλθρων των απαιτιςεων (πλθρωμϊν+ του Αναδόχου 

ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ μόνο προσ Τράπεηεσ ι Ριςτωτικοφσ Οργανιςμοφσ προσ 

χρθματικι διευκόλυνςθ του Αναδόχου, υπό τισ εξισ απαραίτθτεσ προχποκζςεισ: 1) Ο 

εκδοχζασ πρζπει να γνωρίηει και να αποδζχεται όλουσ τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, 2) Θ 

Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται να αντιτάξει κατά του εκδοχζα όλεσ τισ ενςτάςεισ που ζχει 

κατά του εκχωρθτι και μετά τθν αναγγελία τθσ εκχϊρθςθσ, 3) ςε περίπτωςθ που για λόγουσ 

που άπτονται των ςυμβατικϊν ςχζςεων μεταξφ Αναδόχου και Ανακζτουςασ Αρχισ δεν 

προκφψει εν όλω ι εν μζρει υπζρ τθσ Τράπεηασ το εκχωροφμενο τίμθμα (ενδεικτικά 

αναφζρονται ζκπτωςθ Αναδόχου, απομείωςθ ςυμβατικοφ τιμιματοσ, αναςτολι εκτζλεςθσ 

τθσ ςφμβαςθσ, διακοπι ςφμβαςθσ, καταλογιςμόσ ρθτρϊν, ςυμβιβαςμόσ κλπ.) θ 

Ανακζτουςα Αρχι δεν ζχει καμία ευκφνθ ζναντι τθσ εκδοχζωσ Τράπεηασ 

 

ΑΘΟ 18 - ΛΥΣΘ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  

1. Θ ςφμβαςθ κεωρείται ότι εκτελζςτθκε όταν: 

i. Ραραδόκθκε και παραλιφκθκε ολόκλθρο το Ζργο (ποςότθτα και ποιότθτα) 

ii. Ολοκλθρϊκθκε θ αποπλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ και 

iii. Εκπλθρϊκθκαν και οι τυχόν λοιπζσ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ και από τα δφο ςυμβαλλόμενα 

μζρθ και αποδεςμεφκθκαν οι ςχετικζσ εγγυιςεισ κατά τα προβλεπόμενα από τθ Σφμβαςθ. 

Θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να 

καταγγείλει τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον: 

α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 

132 του ν. 4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

β) ο Ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ 

καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 τθσ διακιρυξθσ και, ωσ εκ τοφτου, 

κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον Ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των 

υποχρεϊςεων που υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει 

αναγνωριςτεί με απόφαςθ του Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει 

του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ, 

δ) ο Ανάδοχοσ δεν εκπλθρϊνει προςθκόντωσ και εμπροκζςμωσ τισ υποχρεϊςεισ του που 

απορρζουν από τθ Σφμβαςθ, 

ε) ο Ανάδοχοσ δεν ςυμμορφϊνεται προσ τισ ςφμφωνεσ με τισ διατάξεισ τθσ Σφμβαςθσ 

εντολζσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, 

ςτ) ο Ανάδοχοσ εκχωρεί τθ Σφμβαςθ ι ανακζτει εργαςίεσ υπεργολαβικά χωρίσ τθν άδεια 

τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, 

η) εάν ο Ανάδοχοσ πτωχεφςει, τεκεί υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι εκκακάριςθ ι 

ςυνδιαλλαγι, λυκεί ι ανακλθκεί θ άδεια λειτουργίασ του ι γίνουν πράξεισ αναγκαςτικισ 

εκτελζςεωσ ςε βάροσ του, ςτο ςφνολο ι ςε ςθμαντικό μζροσ των περιουςιακϊν του 

ςτοιχείων. 
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Σε περίπτωςθ καταγγελίασ τθσ Σφμβαςθσ, θ Ανακζτουςα Αρχι αναςτζλλει τθν καταβολι 

οποιουδιποτε ποςοφ πλθρωτζου ςφμφωνα με τθν Σφμβαςθ προσ τον Ανάδοχο μζχρισ 

εκκακαρίςεωσ των μεταξφ τουσ υποχρεϊςεων και οι Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ καταπίπτουν. 

Θ Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται να ηθτιςει πλιρθ αποηθμίωςθ από τον Ανάδοχο για όλεσ τισ 

ηθμίεσ και τα ζξοδα που προκλικθκαν ςτισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ και τθν ίδια, τα οποία 

προκφπτουν άμεςα ι ζμμεςα από παράλειψθ του Αναδόχου, ςυμπεριλαμβανομζνων των 

εξόδων για τθ διαδικαςία λφςθσ. Αυτι θ αποηθμίωςθ είναι ανεξάρτθτθ από τθν κατάπτωςθ 

των Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν, όπωσ προβλζπεται παραπάνω. 

Σε περίπτωςθ ζκπτωςθσ του Αναδόχου κατά τθ διάρκεια υλοποίθςθσ του ζργου, θ 

Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται, να κρατιςει μζροσ ι το ςφνολο των παραδοτζων, 

καταβάλλοντασ το αναλογοφν ςυμβατικό τίμθμα, ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τθ 

διαδικαςία που προβλζπεται ςτθ διακιρυξθ του Ζργου. 

Ο Ανάδοχοσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ ςυνδρομισ λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται 

υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, 

ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 203 του Ν.4412/16, εάν δεν εκπλθρϊςει τισ 

ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι δεν ςυμμορφωκεί με τισ γραπτζσ εντολζσ του ανακζτοντοσ 

φορζα, που είναι ςφμφωνεσ με τθν ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ διατάξεισ και εάν υπερβεί 

υπαίτια τθ ςυνολικι προκεςμία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, λαμβανομζνων υπόψθ των 

παρατάςεων. 

Στθν περίπτωςθ αυτι του κοινοποιείται ειδικι όχλθςθ, θ οποία περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ 

περιγραφι των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οφείλει να προβεί αυτόσ, κζτοντασ προκεςμία για τθ 

ςυμμόρφωςι του, θ οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερθ των δεκαπζντε (15) θμερϊν. Αν θ 

προκεςμία που τεκεί με τθν ειδικι όχλθςθ παρζλκει χωρίσ να ςυμμορφωκεί, κθρφςςεται 

αιτιολογθμζνα ζκπτωτοσ μζςα ςε τριάντα (30) θμζρεσ από τθν άπρακτθ πάροδο τθσ ωσ άνω 

προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ. 

Στον Ανάδοχο που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλεται, μετά από κλιςθ 

του για παροχι εξθγιςεων, ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

 

ΑΘΟ 19 - ΚΘΥΞΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΕΑ ΕΚΡΤΩΤΟΥ - ΚΥΩΣΕΙΣ 

 

Ο ανάδοχοσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ ςυνδρομισ λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται 

υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν:  

 εάν δεν εκπλθρϊςει τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι δεν ςυμμορφωκεί με τισ γραπτζσ 

εντολζσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, που είναι ςφμφωνεσ με τθν ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ διατάξεισ,  

 εάν υπερβεί υπαίτια τθ ςυνολικι προκεςμία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, λαμβανομζνων υπόψθ 

των παρατάςεων, 

 

Στθν περίπτωςθ αυτι του κοινοποιείται ειδικι όχλθςθ, θ οποία περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ 

περιγραφι των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οφείλει να προβεί αυτόσ, κζτοντασ προκεςμία για τθ 

ςυμμόρφωςι του, θ οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερθ των δεκαπζντε (15) θμερϊν. Αν θ 

προκεςμία που τεκεί με τθν ειδικι όχλθςθ παρζλκει χωρίσ να ςυμμορφωκεί, κθρφςςεται 

αιτιολογθμζνα ζκπτωτοσ μζςα ςε τριάντα (30) θμζρεσ από τθν άπρακτθ πάροδο τθσ ωσ άνω 

προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ.  
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Στον ανάδοχο που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλεται, ακροιςτικά μετά 

από κλιςθ του για παροχι εξθγιςεων, 

(α)  ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

(β)  είςπραξθ εντόκωσ τθσ προκαταβολισ που χορθγικθκε, είτε από ποςόν που δικαιοφται 

να λάβει, είτε με κατάκεςθ του ποςοφ από τον ίδιο, είτε με κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ 

προκαταβολισ. Ο υπολογιςμόσ των τόκων γίνεται από τθν θμερομθνία λιψθσ τθσ 

προκαταβολισ μζχρι τθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ απόφαςθσ κιρυξισ του ωσ εκπτϊτου, με 

το ιςχφον κάκε φορά ανϊτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από τθν 

θμερομθνία δε αυτι και μζχρι τθσ επιςτροφισ τθσ, με το ιςχφον κάκε φορά επιτόκιο για 

τόκο υπερθμερίασ *θ περίπτωςθ αυτι ςυμπλθρϊνεται εφόςον προβλζπεται θ χοριγθςθ 

προκαταβολισ+. 

Επιπλζον, μπορεί να του επιβλθκεί ο προβλεπόμενοσ από το άρκρο 74 του ν. 4412/2016 

αποκλειςμόσ από τθ ςυμμετοχι του ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

Σε περίπτωςθ ζκπτωςθσ του Αναδόχου κατά τθ διάρκεια υλοποίθςθσ τθσ Σφμβαςθσ, θ 

Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται, αηθμίωσ, να κρατιςει μζροσ ι το ςφνολο των παραδοτζων. 

Θ Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται να ηθτιςει πλιρθ αποηθμίωςθ από τον Ανάδοχο για όλεσ τισ 

ηθμίεσ και τα ζξοδα που προκλικθκαν ςτισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ και τθν ίδια, τα οποία 

προκφπτουν άμεςα ι ζμμεςα από παράλειψθ του Αναδόχου, ςυμπεριλαμβανομζνων των 

εξόδων για τθ διαδικαςία ζκπτωςθσ. Αυτι θ αποηθμίωςθ είναι ανεξάρτθτθ από τθν 

κατάπτωςθ των Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν, όπωσ προβλζπεται παραπάνω. 

 

Αν οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ 

τθσ ςφμβαςθσ και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που τυχόν χορθγικθκε είναι 

δυνατό να επιβάλλονται εισ βάροσ του ποινικζσ ριτρεσ, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ 

Αρχισ. Ροινικζσ ριτρεσ δφναται να επιβάλλονται και για πλθμμελι εκτζλεςθ των όρων τθσ 

ςφμβαςθσ. 

Οι ποινικζσ ριτρεσ υπολογίηονται ωσ εξισ: 

α) για κακυςτζρθςθ που περιορίηεται ςε χρονικό διάςτθμα που δεν υπερβαίνει το 50% τθσ 

προβλεπόμενθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ επιβάλλεται ποινικι ριτρα 2,5% επί τθσ 

ςυμβατικισ αξίασ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα, 

β) για κακυςτζρθςθ που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινικι ριτρα 5% επί τθσ 

ςυμβατικισ αξίασ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα. 

Το ποςό των ποινικϊν ρθτρϊν αφαιρείται / ςυμψθφίηεται από / με τθν αμοιβι του 

αναδόχου. Θ επιβολι ποινικϊν ρθτρϊν δεν ςτερεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι το δικαίωμα 

να κθρφξει τον ανάδοχο ζκπτωτο. 

 

Θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να 

καταγγείλει τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον ο Ανάδοχοσ 

πτωχεφςει, τεκεί υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι εκκακάριςθ ι ςυνδιαλλαγι, λυκεί ι 

ανακλθκεί θ άδεια λειτουργίασ του ι γίνουν πράξεισ αναγκαςτικισ εκτελζςεωσ ςε βάροσ 

του, ςτο ςφνολο ι ςε ςθμαντικό μζροσ των περιουςιακϊν του ςτοιχείων. 
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Σε περίπτωςθ καταγγελίασ τθσ Σφμβαςθσ, θ Ανακζτουςα Αρχι αναςτζλλει τθν καταβολι 

οποιουδιποτε ποςοφ πλθρωτζου ςφμφωνα με τθν Σφμβαςθ προσ τον Ανάδοχο μζχρισ 

εκκακαρίςεωσ των μεταξφ τουσ υποχρεϊςεων και οι Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ καταπίπτουν 

 

Άρκρο 20 - ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΕΣ ΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΘΝ ΕΚΤΕΛΕΣΘ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

 

Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει 

των όρων των παραγράφων 5.2.1 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ) και 6.1 

(Ραρακολοφκθςθ και Ραραλαβι τθσ ςφμβαςθσ), κακϊσ και κατϋ εφαρμογι των ςυμβατικϊν 

όρων να αςκιςει προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ 

αρχισ, μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία που 

ζλαβε γνϊςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Θ εμπρόκεςμθ άςκθςθ τθσ προςφυγισ αναςτζλλει τισ 

επιβαλλόμενεσ κυρϊςεισ. Επί τθσ προςφυγισ, αποφαςίηει το ΔΣ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, 

φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου, εντόσ προκεςμίασ τριάντα 

(30) θμερϊν από τθν άςκθςι τθσ, άλλωσ κεωρείται ωσ ςιωπθρϊσ απορριφκείςα. Κατά τθσ 

απόφαςθσ αυτισ δεν χωρεί θ άςκθςθ άλλθσ οποιαςδιποτε φφςθσ διοικθτικισ προςφυγισ. 

Αν κατά τθσ απόφαςθσ που επιβάλλει κυρϊςεισ δεν αςκθκεί εμπρόκεςμα θ προςφυγι ι αν 

απορριφκεί αυτι από το αποφαινόμενο αρμοδίωσ όργανο, θ απόφαςθ κακίςταται 

οριςτικι. Αν αςκθκεί εμπρόκεςμα προςφυγι, αναςτζλλονται οι ςυνζπειεσ τθσ απόφαςθσ 

μζχρι αυτι να οριςτικοποιθκεί. 

 

ΑΘΟ 21 - ΡΟΣΘΕΤΕΣ ΔΘΛΩΣΕΙΣ 

1. Δεν επιτρζπεται θ εκχϊρθςθ ι θ μεταβίβαςθ τθσ ςφμβαςθσ ι μζρουσ αυτιν ι 

οποιουδιποτε δικαιϊματοσ ι υποχρζωςθσ που απορρζει από αυτιν, ςε οποιονδιποτε 

τρίτο, πλθν των περιπτϊςεων που ρθτά ορίηονται ςτο άρκρο 4.4 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ 

και υπό τουσ όρουσ και προχποκζςεισ του άρκρου αυτοφ κακϊσ και πλθν τθσ περίπτωςθσ 

του άρκρου 132 παρ. 1 ςτοιχείο δ ςθμείο ββ του Ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεςθ, επιτρζπεται 

θ εκχϊρθςθ μζρουσ ι ολόκλθρων των απαιτιςεων (πλθρωμϊν+ του Αναδόχου ζναντι τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ μόνο προσ Τράπεηεσ ι Ριςτωτικοφσ Οργανιςμοφσ προσ χρθματικι 

διευκόλυνςθ του Αναδόχου, υπό τισ εξισ απαραίτθτεσ προχποκζςεισ: 1) Ο εκδοχζασ πρζπει 

να γνωρίηει και να αποδζχεται όλουσ τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, 2) Θ Ανακζτουςα Αρχι 

δικαιοφται να αντιτάξει κατά του εκδοχζα όλεσ τισ ενςτάςεισ που ζχει κατά του εκχωρθτι 

και μετά τθν αναγγελία τθσ εκχϊρθςθσ, 3) ςε περίπτωςθ που για λόγουσ που άπτονται των 

ςυμβατικϊν ςχζςεων μεταξφ Αναδόχου και Ανακζτουςασ Αρχισ δεν προκφψει εν όλω ι εν 

μζρει υπζρ τθσ Τράπεηασ το εκχωροφμενο τίμθμα (ενδεικτικά αναφζρονται ζκπτωςθ 

Αναδόχου, απομείωςθ ςυμβατικοφ τιμιματοσ, αναςτολι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, διακοπι 

ςφμβαςθσ, καταλογιςμόσ ρθτρϊν, ςυμβιβαςμόσ κλπ.) θ Ανακζτουςα Αρχι δεν ζχει καμία 

ευκφνθ ζναντι τθσ εκδοχζωσ Τράπεηασ. 

2. Ο Ανάδοχοσ δθλϊνει, ότι τα πρόςωπα που κα χρθςιμοποιθκοφν από αυτόν για τθν 

υλοποίθςθ του Ζργου ζχουν τα κατάλλθλα προςόντα και τθν απαραίτθτθ επαγγελματικι 

εμπειρία, όπωσ αυτά ζχουν οριςτεί ςτθν παροφςα και ςτθν προςφορά του. 

3. Ο Ανάδοχοσ υπόςχεται τθν καταβολι ποινικισ ριτρασ, για τθν περίπτωςθ που δεν κα 

εκπλθρϊςει ι κα εκπλθρϊςει πλθμμελϊσ τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, με δικι του 
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υπαιτιότθτα. Θ απόδοςθ τθσ ποινισ αυτισ μπορεί  να γίνει μζςω τθσ ολικισ ι μερικισ 

κατάπτωςθσ τθσ κατατεκειμζνθσ εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ του Αναδόχου, με 

αναφορά αυτοφ ςτθν ςχετικι απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ· Αρχισ. Στθν περίπτωςθ αυτι κι 

εφόςον δεν ζχει ολοκλθρωκεί θ υλοποίθςθ του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου του 

ζργου, πρζπει ο Ανάδοχοσ να προςκομίςει νζα εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ ςε 

αντικατάςταςθ τθσ πρϊτθσ, άλλωσ θ Ανακζτουςα Αρχι δφναται να προβεί ςε καταγγελία 

τθσ ςφμβαςθσ. 

 

ΑΘΟ 22 - ΤΟΡΟΡΟΙΘΣΘ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα 

διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του 

άρκρου 132 του ν. 4412/2016, κατόπιν γνωμοδότθςθσ του αρμοδίου οργάνου και μετά από 

πρότερθ ζγκριςθ τθσ Ε.Υ.Δ. ΡΕΛΦΕΕΛΑΣ ΘΡΕΛΟΥ. Ουδεμία τροποποίθςθ, διαγραφι, 

προςκικθ, ακφρωςθ, παραίτθςθ ι μεταβολι των όρων τθσ ςφμβαςθσ δεν κα είναι ιςχυρι, 

παρά μόνο εάν διατυπωκεί εγγράφωσ και φζρει τισ υπογραφζσ των νομίμων εκπροςϊπων 

αμφοτζρων των ςυμβαλλομζνων. Δθλϊνεται ρθτϊσ ότι καμία αφξθςθ οικονομικοφ 

αντικειμζνου δεν μπορεί να ςυμφωνθκεί ςε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

δεδομζνου ότι οι δαπάνεσ για ςυμπλθρωματικζσ εργαςίεσ δεν είναι επιλζξιμεσ. Θ ςφμβαςθ 

δφναται να τροποποιθκεί εάν ςυμφωνιςουν, εγγράφωσ, προσ τοφτο, τα δφο ςυμβαλλόμενα 

μζρθ (αλλαγι ΦΡΑ, τροποποίθςθ ΤΔΡ, κλπ) και με τθν απαραίτθτθ προχπόκεςθ τθσ 

ςφμφωνθσ γνϊμθσ τθσ Επιτροπισ Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ του Ζργου και τθ 

ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ αρμόδιασ Διαχειριςτικισ Αρχισ. Σε κάκε περίπτωςθ το οικονομικό 

αντικείμενο δεν μπορεί να αυξθκεί. 

 

ΑΘΟ 23 - ΟΛΟΚΛΘΩΣΘ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

 
Θ ςφμβαςθ κεωρείται ότι ζχει ολοκλθρωκεί, όταν παραλθφκοφν οριςτικά, ποςοτικά και 
ποιοτικά οι υπθρεςίεσ, όταν αποπλθρωκεί το ςυμβατικό τίμθμα και εκπλθρωκοφν και οι 
τυχόν λοιπζσ ςυμβατικζσ ι νόμιμεσ υποχρεϊςεισ και από τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ και 
αποδεςμευκοφν οι ςχετικζσ εγγυιςεισ κατά τα προβλεπόμενα ςτθ ςφμβαςθ.  
 
ΑΘΟ 24 - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΟΥΣ ΛΥΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

Θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηονται ςτο άρκρο 4.6 τθσ 
Διακιρυξθσ, να καταγγείλει τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ. 
 

 

ΑΘΟ 21 - ΕΦΑΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΡΙΛΥΣΘ ΔΙΑΦΟΩΝ 

1. Θ παροφςα διζπεται από το Ελλθνικό Δίκαιο και ειδικότερα α) από το κεςμικό πλαίςιο 
που αναφζρεται ςτο άρκρο 1.4. τθσ Διακιρυξθσ και β) τθ Διακιρυξθ και τα Ζγγραφα τθσ 
Σφμβαςθσ.   
 
2. Ο Ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ που επιβάλλουν ςε 
βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των άρκρων τθσ Διακιρυξθσ  5.2. (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα 
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εκπτϊτου -Κυρϊςεισ), 6.1. (Χρόνοσ επιμζρουσ ςταδίων παροχισ υπθρεςιϊν/υποβολισ 
παραδοτζων), 6.4. (Απόρριψθ παραδοτζων –αντικατάςταςθ), μπορεί να αςκιςει τα 
δικαιϊματα που του αναγνωρίηονται και υπό τισ προχποκζςεισ και ζννομεσ ςυνζπειεσ που 
ορίηονται ςτο άρκρο 5.3. τθσ Διακιρυξθσ.  
 
3. Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, κάκε διαφορά που προκφπτει αναφορικά με τθν 
ερμθνεία, και/ι το κφροσ και/ι  τθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ, ι εξ αφορμισ τθσ,  επιλφονται 
ςφμφωνα με το άρκρο 5.4. τθσ Διακιρυξθσ.  
 

ΑΘΟ 25–Υπεργολαβία 

1.Ο Ανάδοχοσ, ςφμφωνα με το άρκρο 4.4.1. τθσ Διακιρυξθσ,  δεν απαλλάςςεται από τισ 
ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ λόγω ανάκεςθσ 
τθσ εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των 
υποχρεϊςεων τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν 
ευκφνθ του Αναδόχου.  
 
2. Ο Ανάδοχοσ ςφμφωνα με το  άρκρο 4.4.2. τθσ Διακιρυξθσ, ενθμζρωςε τθν Ανακζτουςα 
Αρχι για τθν επωνυμία/όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ 
των υπεργολάβων του, οι οποίοι ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ. Ο 
Ανάδοχοσ υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν Ανακζτουςα Αρχι κάκε αλλαγι των 
πλθροφοριϊν αυτϊν, κατά τθ διάρκεια τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ 
απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο υπεργολάβο, τον οποίο ο Ανάδοχοσ κα 
χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ, προςκομίηοντασ τα ςχετικά 
ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ. Σε περίπτωςθ διακοπισ τθσ ςυνεργαςίασ του 
Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ παροφςασ  ςφμβαςθσ, ο Ανάδοχοσ 
υποχρεοφται ςε άμεςθ γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι και  
οφείλει να διαςφαλίςει τθν ομαλι εκτζλεςθ του τμιματοσ/ τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ είτε 
από τον ίδιο, είτε από νζο υπεργολάβο τον οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι 
κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία.  
 
3.Θ Ανακζτουςα Αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ 
υπεργολάβουσ, όπωσ αυτοί περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.3  τθσ Διακιρυξθσ και με 
τα αποδεικτικά μζςα τθσ παραγράφου 2.2.9.2  τθσ Διακιρυξθσ  ςφμφωνα με τα οριηόμενα 
ςτο άρκρο 4.4.3. τθσ Διακιρυξθσ. Επιπλζον, θ Ανακζτουςα Αρχι, προκειμζνου να μθν 
ακετοφνται οι υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016, δφναται να 
επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω λόγουσ και για τμιμα ι τμιματα τθσ ςφμβαςθσ που 
υπολείπονται του ποςοςτοφ που ορίηεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 4.4.3. τθσ 
Διακιρυξθσ. 
 

ΑΘΟ 26 - Ανωτζρα Βία 

1.Τα ςυμβαλλόμενα μζρθ δεν ευκφνονται για τθ μθ εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν τουσ 
υποχρεϊςεων, ςτο μζτρο που θ αδυναμία εκπλιρωςθσ οφείλεται ςε περιςτατικά ανωτζρασ 
βίασ.  
2.Ο Ανάδοχοσ, επικαλοφμενοσ υπαγωγι τθσ αδυναμίασ εκπλιρωςθσ υποχρεϊςεϊν του ςε 
γεγονόσ που εμπίπτει ςτθν ζννοια τθσ ανωτζρασ βίασ, οφείλει να γνωςτοποιιςει και 
επικαλεςκεί προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι τουσ ςχετικοφσ λόγουσ και περιςτατικά εντόσ 
αποςβεςτικισ προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τότε που ςυνζβθςαν, προςκομίηοντασ τα 
απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία. Θ Ανακζτουςα Αρχι αποφαςίηει μετά από γνωμοδότθςθ 
του αρμόδιου για αυτό οργάνου.  
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Μόνο θ ζγγραφθ αναγνϊριςθ από τθν Ανακζτουςα Αρχι τθσ ανϊτερθσ βίασ που 
επικαλείται ο Ανάδοχοσ τον απαλλάςςει από τισ ςυνζπειεσ τθσ εκπρόκεςμθσ ι μθ 
κατάλλθλα εκπλιρωςθσ τθσ προμικειασ. 
 
ΑΘΟ 27 - Λοιποί όροι 

 
Άπαντεσ οι όροι τθσ Διακιρυξθσ και των Εγγράφων τθσ Σφμβαςθσ που ςχετίηονται με τθν 
εκτζλεςθ τθσ παροφςασ αποτελοφν αναπόςπαςτο τμιμα αυτισ. 
Αφοφ ςυντάχκθκε θ παροφςα ςφμβαςθ ςε δφο αντίτυπα, αναγνϊςκθκε και υπογράφθκε ωσ 
ακολοφκωσ από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ. 
 

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

 

 

ΡΑΑΤΘΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 
ΦΤΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ- ΠΑΡΑΔΟΣΕΑ – 
ΥΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ 
 
(Το Ραράρτθμα εξειδικεφεται με βάςθ τθν τεχνικι και οικονομικι προςφορά του Αναδόχου 

τθσ Σφμβαςθσ όπωσ αφτοσ κα προκφψει από τθ διενζργεια τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ) 

 

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

 

1.2 ΕΝΕΓΕΛΑ 1 ΤΟΥ ΕΓΟΥ (Ραροχι υπθρεςιϊν επαγγελματικισ ςυμβουλευτικισ 

υποςτιριξθσ) 

1.2.1. Μεκοδολογία Υλοποίθςθσ  

 

1.3 ΕΝΕΓΕΛΑ 2 ΤΟΥ ΕΓΟΥ (Υλοποίθςθ προγραμμάτων Κατάρτιςθσ) 

 

1.3.1. Μεκοδολογία Υλοποίθςθσ   

 

1.4 ΕΝΕΓΕΛΑ 3 ΤΟΥ ΕΓΟΥ (Ριςτοποίθςθ) 

1.4.1 Μεκοδολογία Υλοποίθςθσ  

 

2. ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ  ΤΩΝ ΟΛΟΚΛΘΩΜΕΝΩΝ 

ΡΛΘΟΦΟΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΘΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΓΟΥ 

 

3. ΡΙΝΑΚΑΣ ΡΑΑΔΟΤΕΩΝ – ΤΟΡΟΣ ΡΛΘΩΜΘΣ  

 

4. ΧΟΝΟΔΙΑΓΑΜΜΑ ΥΛΟΡΟΙΘΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 
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ΡΑΑΤΘΜΑ VIII – Ρλαίςιο ποιοτικϊν προδιαγραφϊν για τον 

ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ ςυγχρθματοδοτοφμενων από το 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) προγραμμάτων Συνεχιηόμενθσ 

Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ (ΣΕΚ) 
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