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Γενικές Πληροφορίες 
Τίτλος «∆ράσεις χαρτογράφησης αναγκών και ικανοποίησης 

ωφελούµενου πληθυσµού / Υποστήριξη παρεχόµενων υπηρεσιών», 
κωδικός: EPSETKD0501 

Είδος διαδικασίας 
Ανοικτός ∆ιεθνής ∆ιαγωνισµός µε κριτήριο επιλογής την πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά 

Πράξη 
«Εθνικό Πληροφοριακό Σύστηµα Έρευνας και Τεχνολογίας/ 
Κοινωνικά ∆ίκτυα – Περιεχόµενο Παραγόµενο από Χρήστες» 

Υποέργο 
5: ∆ράσεις χαρτογράφησης αναγκών και ικανοποίησης 
ωφελούµενου πληθυσµού / Υποστήριξη παρεχόµενων υπηρεσιών 

Κωδικός ΟΠΣ 296115 
Π/Υ 545.536,00€ 
Π/Υ (Χωρίς ΦΠΑ) 443.525,20€ 

∆ικαίωµα Προαίρεσης 50% επί του ποσού της προσφοράς που θα κατακυρωθεί 
(συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) 

Αναθέτουσα Αρχή Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης/ ΕΙΕ 

Χρηµατοδότηση Πράξης Από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το 
Ελληνικό ∆ηµόσιο, στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών 
Προγραµµάτων «Ψηφιακή Σύγκλιση», «Μακεδονία Θράκη», 
«Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου», «Θεσσαλία-Στερεά Ελλάδα-Ήπειρος» 
και «Αττική» 

∆ιάρκεια Έργου 22 µήνες από την υπογραφή της σύµβασης 

Ταξινόµηση κατά CPV 72221000-0  και 72224000-1 

Ηµεροµηνία αποστολής για 
δηµοσίευση  

Στην επίσηµη εφηµερίδα της Ε.Ε.: ΧΧ.ΧΧ.2012 
Στο Εθνικό Τυπογραφείο: ΧΧ.ΧΧ.2012 

Ηµεροµηνία δηµοσίευσης 
στον Ηµερήσιο Τύπο 

ΧΧ.ΧΧ.2012 

Ηµεροµηνία ανάρτησης στο 
διαδίκτυο 

http://www.epset.gr/el/Press-Center/Announcements 
http://www.ekt.gr/news 
ΧΧ.ΧΧ.2012 
http://www.diavgeia.gov.gr/ ΧΧ.ΧΧ.2012 

Ηµεροµηνία αποστολής για 
δηµοσίευση 

Κεντρική Ένωση Επιµελητηρίων: ΧΧ.ΧΧ.2012 
Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας: ΧΧ.ΧΧ.2012 

Στοιχεία Τεύχους 
∆ιαγωνισµού 

Αρ. πρωτ.:ΧΧΧ/ΧΧ.ΧΧ.2012 

∆ιάθεση Τεύχους 
∆ιαγωνισµού 

Α) Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης/ΕΙΕ 
Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, 11635, Αθήνα 
6ος όροφος, Γραµµατεία ΕΚΤ 
∆ευτέρα – Παρασκευή 11.00 – 13.00 

Β) http://www.epset.gr/el/Press-Center/Announcements 
και http://www.ekt.gr/news/ 

Προθεσµία για υποβολή 
διευκρινίσεων 

ΧΧ.ΧΧ.2012 

Καταληκτική ηµεροµηνία και 
ώρα υποβολής προσφορών 

ΧΧ.ΧΧ.2012  ώρα: 15.00 

Τόπος υποβολής 
προσφορών 

Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης/ΕΙΕ 
Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, 11635, Αθήνα, 6ος όροφος 

Ηµεροµηνία και ώρα 
αποσφράγισης προσφορών 

ΧΧ.ΧΧ.2012  ώρα: 15.00 
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Αρ. Πρωτοκόλλου: ΧΧΧ/ΧΧ.ΧΧ.2012 

Ανοικτός ∆ιεθνής ∆ιαγωνισµός µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµική άποψη προσφορά. 

Ηµεροµηνία αποστολής περίληψης της προκήρυξης στην Επίσηµη Εφηµερίδα των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: ΧΧ.ΧΧ.2012. 

 

Ανοικτός ∆ιεθνής ∆ιαγωνισµός, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµική άποψη προσφορά µε τίτλο: «∆ράσεις χαρτογράφησης αναγκών και ικανοποίησης 
ωφελούµενου πληθυσµού / Υποστήριξη παρεχόµενων υπηρεσιών», κωδικός: EPSETKD0501, 
στο πλαίσιο της Πράξης µε τίτλο «Εθνικό Πληροφοριακό Σύστηµα Έρευνας και Τεχνολογίας/ 
Κοινωνικά ∆ίκτυα – Περιεχόµενο Παραγόµενο από Χρήστες» στο πλαίσιο του Υποέργου 5: 
«∆ράσεις χαρτογράφησης αναγκών και ικανοποίησης ωφελούµενου πληθυσµού / Υποστήριξη 
παρεχόµενων υπηρεσιών». 

 

Συντοµογραφίες - γενικά 

ΓΓΕΤ Γενική Γραµµατεία Έρευνας & Τεχνολογίας 

ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση 

ΕΕΕΕ 

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης / επίσηµο έντυπο 
όπου δηµοσιεύεται η Νοµοθεσία, καθώς και διοικητικές πράξεις, 
ανακοινώσεις, προκηρύξεις κλπ, που έχουν νοµικές ή άλλες 
δεσµεύσεις για τα κράτη µέλη ή αυτούς που αφορούν. 

Ε.Ι.Ε. Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών 

E.K.T. (ΕΚΤ) Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης 

ΕΟΧ Ευρωπαϊκός Οικονοµικός Χώρος 

ΕΠΣΕΤ Εθνικό Πληροφοριακό Σύστηµα Έρευνας και Τεχνολογίας 

ΕΠ ΨΣ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ψηφιακή Σύγκλιση» 

ΕΣΠΑ Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 

ΕΥ∆ ΨΣ 
Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
«Ψηφιακή Σύγκλιση» 

ΝΠ∆∆  
Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου σύµφωνα µε το ελληνικό 
δίκαιο 

ΝΠΙ∆ 
Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ∆ικαίου σύµφωνα µε το ελληνικό 
δίκαιο 

ΣΑΕ Συλλογική Απόφαση Έργου 

ΤΠΕ Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών 

 

 

 

Ορισµοί της διακήρυξης 

Ανάδοχος Ο προσφέρων που θα επιλεγεί και θα κληθεί να υπογράψει τη 
Σύµβαση και θα υλοποιήσει το σύνολο του Έργου. 

Αναθέτουσα Αρχή Το ΕΚΤ/ ΕΙΕ το οποίο θα υπογράψει µε τον Ανάδοχο τη Σύµβαση 
για την εκτέλεση του Έργου. 

Αντίκλητος Το πρόσωπο που ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ µε έγγραφη δήλωσή 
του, στην οποία περιλαµβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου 
(ονοµατεπώνυµο, ταχυδροµική διεύθυνση, αριθµός τηλεφώνου, 
fax, κλπ.) ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόµενες ανάγκες 
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Ορισµοί της διακήρυξης 

επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής µε αυτόν. 

Αριθµός ∆ιακήρυξης Ο αριθµός Πρωτοκόλλου της απόφασης της διενέργειας του 
διαγωνισµού του Έργου 

ΑΡΜΟ∆ΙΑ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

Η Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού που 
συστήνεται κάθε φορά µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του 
ΕΙΕ. 

∆ιακήρυξη Το παρόν έγγραφο που εκδίδεται για τους ενδιαφερόµενους/ 
υποψηφίους διαγωνιζόµενους από την Αναθέτουσα Αρχή και 
περιέχει την περιγραφή του αντικειµένου και τις προϋποθέσεις µε 
βάση τις οποίες διενεργείται ο ∆ιαγωνισµός. 

Επίσηµη γλώσσα του 
∆ιαγωνισµού και της 
Σύµβασης 

Επίσηµη γλώσσα του ∆ιαγωνισµού και της Σύµβασης είναι η 
Ελληνική. Η παρούσα ∆ιακήρυξη, τα έντυπα της Τεχνικής και 
Οικονοµικής Προσφοράς και η Σύµβαση είναι συνταγµένα στην 
ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά και οι προσφορές των 
διαγωνιζοµένων που θα υποβληθούν θα είναι συνταγµένα στην 
ελληνική γλώσσα, εκτός από τα τεχνικά φυλλάδια/ εγχειρίδια που 
µπορεί να είναι στην αγγλική γλώσσα. 

ΕΠΠΕ Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου 

Η ΕΠΠΕ συστήνεται κάθε φορά µε απόφαση του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου του ΕΙΕ. 

Έργο Το σύνολο του υπό ανάθεση Έργου. 

Προϋπολογισµός 
Έργου 

Η εκτιµώµενη από την Αναθέτουσα Αρχή δαπάνη για την υλοποίηση 
του Έργου (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ). 

Σύµβαση Το συµφωνητικό που θα υπογραφεί µεταξύ των συµβαλλοµένων 
µερών για το σύνολο του Έργου, δηλαδή µεταξύ του ΕΚΤ/ΕΙΕ ως 
Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου του Έργου που θα επιλεγεί. 

Συµβατικά τεύχη Τα τεύχη της Σύµβασης µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του 
Αναδόχου, καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη 
συµπληρώνουν και περιλαµβάνουν κατά σειρά ισχύος :  

α. τη Σύµβαση,  

β. το νοµικό και θεσµικό πλαίσιο του διαγωνισµού, όπως αυτό 
ορίζεται στην § B.1.3  

γ. την Προσφορά του Αναδόχου,  

δ. τη ∆ιακήρυξη. 

Συµβατικό Τίµηµα Το συνολικό τίµηµα της Σύµβασης (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ). 
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Συντοµογραφίες - γενικά 4 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 6 

A ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 9 

A.1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΟΥ 9 

A.1.1 Εµπλεκόµενοι στην υλοποίηση του Έργου 9 

A.1.1.1 Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης 9 

A.1.1.2 Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ) 9 

A.1.1.3 Θεµατικές Οµάδες Εργασίας 9 

A.1.2 Υφιστάµενη Κατάσταση (σε σχέση µε τις απαιτήσεις του έργου) 10 

A.1.2.1 Συνοπτική περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας του Φορέα 10 

A.1.2.2 Οργανωτική ∆οµή και Στελέχωση του Φορέα 13 

A.1.2.3 Περιγραφή των κύριων επιχειρησιακών διαδικασιών 13 

A.1.3 Συνάφεια του έργου µε τις αναπτυξιακές δραστηριότητες του φορέα 15 

A.2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΣΤΟΧΟΙ-ΚΡΙΣΙΜΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΕΡΓΟΥ 20 

A.2.1 Συνοπτική Περιγραφή του αντικειµένου του έργου 20 

A.2.2 Σκοπιµότητα – Αναµενόµενα Οφέλη 20 

A.2.3 Στόχοι του Έργου 20 

A.2.4 Κρίσιµοι Παράγοντες Επιτυχίας του Έργου 20 

A.3 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 21 

A.3.1 1η Ενότητα εργασιών: Στρατηγικός Σχεδιασµός για την αποτελεσµατική αποτύπωση 
της µακροπρόθεσµης στόχευσης του φορέα 22 

A.3.1.1 Μελέτη για τον προσδιορισµό των υπηρεσιών ψηφιακής βιβλιοθήκης 24 

A.3.1.2 Μελέτη για την επέκταση των υπηρεσιών ηλεκτρονικών εκδόσεων 24 

A.3.1.3 Μελέτη λειτουργίας ψηφιακών αποθετηρίων 25 

A.3.1.4 Μελέτη για τον προσδιορισµό νέων υπηρεσιών για λοιπές δραστηριότητες του 
ΕΚΤ 25 

A.3.2 2η Ενότητα Εργασιών:  Επιχειρησιακό Σχέδιο Φορέα 26 

A.3.3 3η Ενότητα Εργασιών: Παροχή υπηρεσιών Υποστήριξης στην υλοποίηση και 
εφαρµογή των νέων επιχειρησιακών προτάσεων 27 

A.3.3.1 Υλοποίηση και εφαρµογή των νέων επιχειρησιακών προτάσεων 27 

A.3.3.2 Αναθέωρηση Επιχειρησιακού Σχεδίου 29 

A.4 ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ - ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 30 

A.4.1 Παραδοτέα Έργου 30 

A.4.2 Ανάλυση Έργου 31 

A.4.3 Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης Έργου 31 

A.4.4 Τόπος Υλοποίησης Έργου 31 

A.5 ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 32 

A.5.1 Μέθοδοι και Τεχνικές υλοποίησης και υποστήριξης 32 
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A.5.2 Μέθοδοι και Τεχνικές παρακολούθησης και διαχείρισης 32 

A.5.3 Σχήµα ∆ιοίκησης και Υλοποίησης Έργου 32 

A.5.3.1 ∆ιοίκησης: Υπεύθυνος Έργου & Αναπληρωτής 32 

A.5.3.2 Senior Experts (εξειδικευµένοι εµπειρογνώµονες) 33 

A.5.3.3 Experts 33 

A.5.3.4 Λοιπά µέλη διοικητικής/διαχειριστικής υποστήριξης 33 

A.5.4 ∆ιασφάλιση Ποιότητας Έργου 33 

A.5.5 Προϋποθέσεις και Κίνδυνοι Υλοποίησης 34 

A.5.6 ∆ιαδικασία παραλαβής Έργου 34 

B ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 36 

B.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 36 

B.1.1 Αντικείµενο ∆ιαγωνισµού 36 

B.1.2 Προϋπολογισµός Έργου 36 

B.1.3 Νοµικό και Θεσµικό πλαίσιο ∆ιαγωνισµού 36 

B.1.4 Ηµεροµηνία Αποστολής της Προκήρυξης 37 

B.1.5 Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών 37 

B.1.6 Τρόπος λήψης εγγράφων ∆ιαγωνισµού 37 

B.1.7 Παροχή ∆ιευκρινίσεων επί της ∆ιακήρυξης 38 

B.2 ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 39 

B.2.1 ∆ικαίωµα Συµµετοχής / Αποκλεισµός Συµµετοχής 39 

B.2.2 ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής 40 

B.2.3 ∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης 44 

B.2.3.1 Οι Έλληνες Πολίτες 44 

B.2.3.2 Οι Αλλοδαποί Πολίτες 46 

B.2.3.3 Τα ηµεδαπά Νοµικά Πρόσωπα 49 

B.2.3.4 Οι συνεταιρισµοί 52 

B.2.3.5 Τα αλλοδαπά Νοµικά Πρόσωπα 54 

B.2.3.6 Οι Ενώσεις / Κοινοπραξίες 57 

B.2.4 Λοιπές Υποχρεώσεις / διευκρινίσεις 57 

B.2.5 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συµµετοχής 58 

B.2.6 Εγγύηση Συµµετοχής 62 

B.3 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 64 

B.3.1 Τρόπος Υποβολής Προσφορών 64 

B.3.2 Περιεχόµενο Προσφορών 64 

B.3.2.1 Περιεχόµενα Φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» 66 

B.3.2.2 Περιεχόµενα Φακέλου «Τεχνική Προσφορά» 66 

B.3.2.3 Περιεχόµενα Φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» 67 
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A  ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 

 

A.1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΟΥ 

A.1.1 Εµπλεκόµενοι στην υλοποίηση του Έργου 

Για την υλοποίηση του Έργου της παρούσας ∆ιακήρυξης εµπλέκονται οι ακόλουθοι: 

 

ΦΟΡΕΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠ 
ΨΣ 

ΕΥ∆ ΨΣ www.digitalplan.gov.gr 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΤ Βλ. παρ. A.1.1.1 

ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΓΓΕΤ http://www.gsrt.gr/ 

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΚΤ Βλ. παρ. A.1.1.1 

ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ 

ΕΚΤ Βλ. παρ. A.1.1.1 

ΕΠΠΕ - Βλ. παρ. A.1.1.2 

Θεµατικές Οµάδες εργασίας - Βλ. παρ. A.1.1.3 

 

A.1.1.1 Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης 

Το Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης (ΕΚΤ) είναι ο εθνικός οργανισµός για την τεκµηρίωση, την 
πληροφόρηση και την υποστήριξη σε θέµατα έρευνας, επιστήµης και τεχνολογίας. Ιδρύθηκε το 
1980 και λειτουργεί  ως εγκατάσταση εθνικής χρήσης στο Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών (ΕΙΕ), υπό 
την εποπτεία της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ). 

Η εθνικής κλίµακας ηλεκτρονική υποδοµή του ΕΚΤ διαθέτει ολοκληρωµένα πληροφοριακά 
συστήµατα και διαδικασίες (e-infrastructure) για τη συγκέντρωση, οργάνωση, διαχείριση, 
διατήρηση  και διαδικτυακή διάθεση ψηφιακού περιεχοµένου και παρέχει υπηρεσίες προς ένα 
ευρύτατο σύνολο χρηστών, αποτελώντας κοµβικό σηµείο πληροφόρησης και υπηρεσιών για την 
Έρευνα και την Τεχνολογία. 

Αναλυτικότερη πληροφόρηση σχετικά µε τις δραστηριότητες του ΕΚΤ µπορεί να ανακτηθεί µέσω 
του δικτυακού τόπου του φορέα http://www.ekt.gr καθώς και µέσω του δικτυακού κόµβου του 
Εθνικού Πληροφοριακού Συστήµατος Έρευνας και Τεχνολογίας http://www.epset.gr 

A.1.1.2 Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ) 

Για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου, ορίσθηκε η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής 
Έργου (ΕΠΠΕ). 

Αρµοδιότητα της ΕΠΠΕ αποτελεί η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης και η τµηµατική και 
οριστική παραλαβή του Έργου (βλ. παρ. A.5.6 «∆ιαδικασία παραλαβής Έργου»). 

A.1.1.3 Θεµατικές Οµάδες Εργασίας 

Η προετοιµασία και υποστήριξη της υλοποίησης του Έργου µπορεί, κατά την κρίση της 
Αναθέτουσας Αρχής, να υποβοηθείται µε τη λειτουργία Θεµατικών Οµάδων Εργασίας, οι οποίες 
θα στελεχώνονται από τον Κύριο του Έργου. Ο συντονισµός των Θεµατικών Οµάδων Εργασίας 
γίνεται από τον Υπεύθυνο Έργου που έχει οριστεί από τo ΕΚΤ.  
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A.1.2 Υφιστάµενη Κατάσταση (σε σχέση µε τις απαιτήσεις του έργου) 

A.1.2.1 Συνοπτική περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας του Φορέα 

Το Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης (www.ekt.gr), εγκατάσταση εθνικής χρήσης στο Εθνικό Ίδρυµα 
Ερευνών, δραστηριοποιείται θεσµικά στη συλλογή, οργάνωση και διάθεση επιστηµονικών και 
τεχνολογικών πληροφοριών στον ελληνικό και διεθνή χώρο. Στρατηγική προτεραιότητα του ΕΚΤ 
είναι η συσσώρευση, διάθεση και διαφύλαξη του περιεχοµένου που παράγεται από την 
ερευνητική δραστηριότητα της χώρας σε µια ενιαία ερευνητική υποδοµή. 

Η ηλεκτρονική υποδοµή του ΕΚΤ ενσωµατώνει πληροφοριακά συστήµατα και τεχνολογίες 
αιχµής, αξιοποιεί µακροχρόνιες συνεργασίες µε φορείς έρευνας, παιδείας και πολιτισµού, 
εφαρµόζει διεθνή πρότυπα σε όλα τα επίπεδα (οργάνωση δεδοµένων, διαφύλαξη περιεχοµένου, 
παροχή υπηρεσιών, διαλειτουργικότητα συστηµάτων) και υλοποιεί την πολιτική της Ανοικτής 
Πρόσβασης στα ερευνητικά αποτελέσµατα. Εξυπηρετεί καταγεγραµµένες ανάγκες χρηστών, 
υποστηρίζει τη µεταφορά γνώσης και εντάσσεται στο υπό διαµόρφωση διεθνές δίκτυο ανάλογων 
υποδοµών.  

Κύριο αναπτυξιακό έργο του ΕΚΤ είναι το "Εθνικό Πληροφοριακό Σύστηµα Έρευνας και 
Τεχνολογίας (ΕΠΣΕΤ)". Από το 1996 έως σήµερα, εξελίσσεται µε κύριους άξονες: 

• το Περιεχόµενο: συγκεντρώνεται, ψηφιοποιείται, οργανώνεται και διατίθεται στους 
χρήστες έγκριτη πληροφορία και περιεχόµενο στους τοµείς επιστήµης, τεχνολογίας και 
πολιτισµού, µέσω δράσεων ψηφιοποίησης, συσσώρευσης και φιλοξενίας. 

• τις Υποδοµές: αναπτύσσονται τεχνολογικές υποδοµές µε πρότυπα τεχνικά και 
λειτουργικά χαρακτηριστικά για τη διαχείριση µεγάλου όγκου ψηφιακού περιεχοµένου, 
ερευνητικών δεδοµένων και εξειδικευµένων εφαρµογών επιστηµονικής πληροφόρησης. 

• τις Υπηρεσίες: παρέχονται εξειδικευµένες υπηρεσίες για επιστηµονική πληροφόρηση, 
τεχνολογική υποστήριξη οργάνωσης και διάθεσης περιεχοµένου, έκδοση δεικτών και 
δηµιουργία κεντρικών καταλόγων µεταδεδοµένων, υποστήριξη ερευνητικών και 
επιχειρηµατικών συνεργασιών, επικοινωνία της ερευνητικής και ακαδηµαϊκής κοινότητας. 

Ο δικτυακός τόπος του ΕΠΣΕΤ (www.epset.gr) φιλοδοξεί να καλύψει τις ανάγκες της 
επιστηµονικής κοινότητας ως µια κεντρική ενιαία πύλη εισόδου σε αξιόπιστο ψηφιακό 
περιεχόµενο µέσα από σύγχρονο σχεδιασµό. Συγκεντρώνει και προσφέρει ανοικτή πρόσβαση σε 
περισσότερες από 4.500.000 ηλεκτρονικές σελίδες εκδόσεων, ηλεκτρονικών αποθετηρίων και 
ψηφιακών βιβλιοθηκών µε υλικό από όλες τις επιστήµες. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα είναι το 
Εθνικό Αρχείο ∆ιδακτορικών ∆ιατριβών, το Αποθετήριο Ήλιος µε το επιστηµονικό υλικό του ΕΙΕ, 
το Αποθετήριο Πανδέκτης µε συλλογές Ιστορίας και Πολιτισµού, η ψηφιακή Ζωφόρος του 
Παρθενώνα, 10 ηλεκτρονικά Επιστηµονικά Περιοδικά και περιοδικές εκδόσεις Ανοικτής 
Πρόσβασης στον τοµέα των Ανθρωπιστικών Επιστηµών.  

Σηµαντικός είναι επίσης ο ρόλος του EKT για τoν εκσυγχρονισµό και τη δικτύωση βιβλιοθηκών, 
µουσείων και αρχείων. Το ΕΚΤ παρέχει υπηρεσίες στις ελληνικές βιβλιοθήκες για περισσότερα 
από 20 χρόνια µε την παροχή εργαλείων για την οργάνωση και διάθεση ψηφιακού περιεχοµένου 
(σύστηµα ΑΒΕΚΤ, Θησαυρός Ελληνικών Όρων, Ελληνική Έκδοση Dewey). Το Σύστηµα 
Αυτοµατισµού Βιβλιοθηκών ΑΒΕΚΤ καλύπτει, από το 1986, τις ανάγκες οργάνωσης και 
εκσυγχρονισµού των ελληνικών βιβλιοθηκών, µε εξειδικευµένα εργαλεία λογισµικού και έχει 
διατεθεί και εγκατασταθεί σε 2.380 βιβλιοθήκες στην Ελλάδα και την Κύπρο.  

Παράλληλα, το ΕΚΤ παρέχει πληροφόρηση για θέµατα έρευνας και καινοτοµίας, και υποστηρίζει 
τη συµµετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράµµατα και την αξιοποίηση ερευνητικών 
αποτελεσµάτων. Το ΕΚΤ είναι Εθνικό Σηµείο Επαφής για το 7ο Πρόγραµµα Πλαίσιο, συντονίζει 
τον ελληνικό κόµβο του δικτύου Εnterprise Europe Network-Hellas, του µεγαλύτερου δικτύου 
επιχειρηµατικότητας και καινοτοµίας στην Ευρώπη, ενώ συµµετέχει σε πλήθος ευρωπαϊκών 
πρωτοβουλιών και δικτύων. Επίσης, εκδίδει το περιοδικό "Καινοτοµία, Έρευνα και Τεχνολογία" 
και το eNewsletter "Έρευνα και Καινοτοµία".   

 

Υπηρεσίες & Υποδοµές ΕΚΤ  

 

Το διαθέσιµο περιεχόµενο, οι υπηρεσίες και τα εργαλεία του ΕΚΤ απευθύνονται στο σύνολο της 
ερευνητικής, ακαδηµαϊκής, εκπαιδευτικής και επιχειρηµατικής κοινότητας της χώρας, καθώς και 
σε φορείς αρµόδιους για τη χάραξη πολιτικών. 
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προς Βιβλιοθήκες - Αρχεία - Μουσεία 

• Συνεργασίες για οργάνωση περιεχοµένου επιστήµης και πολιτισµού σε ηλεκτρονικά 
αποθετήρια 

• Παροχή εφαρµογών και εργαλείων για οργάνωση και διάθεση ψηφιακού περιεχοµένου 
(Σύστηµα αυτοµατισµού βιβλιοθηκών ΑΒΕΚΤ, ∆ιαδικτυακή υπηρεσία ΑΒΕΚΤ e-opac για 
διάθεση ψηφιακού περιεχοµένου βιβλιοθηκών, Θησαυρός Ελληνικών Όρων γενικής και 
ιατρικής ορολογίας, Ελληνική Έκδοση ∆εκαδικής Ταξινόµησης Dewey) 

• Συντονισµός Εθνικού ∆ικτύου Επιστηµονικών και Τεχνολογικών Βιβλιοθηκών (Ε∆ΕΤΒ) 

• Ανάπτυξη και διάθεση του Συλλογικού Καταλόγου Περιοδικών των ελληνικών επιστηµονικών 
και τεχνολογικών βιβλιοθηκών 

• Λειτουργία Συστήµατος ∆ιαδανεισµού για τις βιβλιοθήκες του Ε∆ΕΤΒ 

• ΑΡΓΩ: περιβάλλον ανοικτής πρόσβασης σε εθνικές και διεθνείς βιβλιογραφικές πηγές 
πληροφόρησης. 

• Συντονισµός της κοινοπραξίας των βιβλιοθηκών των ερευνητικών κέντρων της ΓΓΕΤ για 
συµµετοχή στο ∆ίκτυο των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών (Heal-Link) 

• Οργάνωση και διαχείριση του αρχείου της έντυπης συλλογής των επιστηµονικών περιοδικών 
του Heal-Link. 

 

προς Ακαδηµαϊκή Κοινότητα 

• Εθνικό Αρχείο ∆ιδακτορικών ∆ιατριβών (το ΕΚΤ έχει την ευθύνη συγκρότησης και διάθεσης 
του - 25.000 διδακτορικές διατριβές Ελλήνων επιστηµόνων στο www.didaktorika.gr). 

• Aποθετήρια Ελλήνων ερευνητών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, για επιστηµονικές 
δηµοσιεύσεις, πρωτογενή δεδοµένα, ερευνητικά αποτελέσµατα, κ.ά. 

• Ηλεκτρονικές εκδόσεις ανοικτής πρόσβασης (επιστηµονικά περιοδικά, βιβλία και πρακτικά 
συνεδρίων) 

• Βιβλιοµετρικοί δείκτες ελληνικών επιστηµονικών δηµοσιεύσεων, δείκτες συµµετοχής σε 
ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράµµατα, δείκτες από τη βάση δεδοµένων των διδακτορικών 
διατριβών κ.ά. 

• Συλλογή και διαχείριση στοιχείων που αποτελούν τη βάση γνώσης του ελληνικού 
συστήµατος έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτοµίας (ΕΤΑΚ) και τη συνδυασµένη 
επεξεργασία τους για την έκδοση δεικτών που επιτρέπουν τη συγκριτική τοποθέτηση της 
Ελλάδας στο διεθνές περιβάλλον. 

• Yπηρεσίες υποστήριξης για συµµετοχή σε ευρωπαϊκά προγράµµατα έρευνας και καινοτοµίας 
(Εθνικό Σηµείο Επαφής για το 7ο ΠΠ) 

• Προώθηση ερευνητικών αποτελεσµάτων, µέσω ευρωπαϊκών δικτύων 

• Λειτουργία Βιβλιοθήκης Επιστήµης και Τεχνολογίας Κ.Θ. ∆ηµαράς στο ΕΙΕ 

• Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης (αναζήτηση βιβλιογραφικών αναφορών και citation index, 
παραγγελία επιστηµονικών δηµοσιευµάτων από Ελλάδα και εξωτερικό, κ.ά.) 

• Σύγχρονα συστήµατα CRIS διαχείρισης πληροφορίας για την ερευνητική δραστηριότητα 

• Τεκµηρίωση επιστηµονικής παραγωγής στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήµες 

 

προς ∆ηµόσια ∆ιοίκηση 

• Συγκέντρωση, τεκµηρίωση, και κεντρική διαδικτυακή διάθεση, µε οργανωµένο τρόπο, 
υλικού που έχει παραχθεί µε δηµόσια χρηµατοδότηση (στους φορείς περιλαµβάνονται 
Υπουργεία, Ειδικές Υπηρεσίες ∆ιαχείρισης, Γενικές Γραµµατείες κ.ά.) 

• Παροχή εργαλείων και υποδοµών για οργάνωση και διάθεση ανοικτών δεδοµένων και 
ανοικτού περιεχοµένου, ως φορέας που υποστηρίζει επιχειρησιακά τον νέο νόµο για την 
ηλεκτρονική διακυβέρνηση. 

• Αποτύπωση µέσω αξιόπιστων δεικτών και κατανόηση των συστηµάτων ΕΤΑΚ ώστε να  
παράγεται τεκµηριωµένη πληροφορία για την χάραξη πολιτικών στη βάση στοιχείων 
(evidence based policy) και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας µέσω της ανάδειξης 
ερευνητικών περιοχών αριστείας και καινοτοµικών περιοχών της επιχειρηµατικής δράσης.  
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• Υποστήριξη σε θέµατα έρευνας και καινοτοµίας για Επιµελητήρια, Φορείς Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, ∆ήµους, Περιφέρειες. 

 

προς Εκπαιδευτική Κοινότητα 

• Οργάνωση και διαδικτυακή πρόσβαση σε έγκυρες πηγές και ψηφιακό υλικό για την 
εκπαίδευση και τη δια βίου µάθηση 

• ∆ιάθεση συστήµατος αυτοµατισµού βιβλιοθηκών στις σχολικές βιβλιοθήκες, καθώς και 
εγκατάσταση, εξ αποστάσεως επιµόρφωση των υπευθύνων των βιβλιοθηκών, και 
διαδικτυακή υποστήριξη στη χρήση του συστήµατος. 

 

προς Επιχειρηµατική Κοινότητα 

• Αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσµάτων και καινοτόµων τεχνολογιών 

• Υποστήριξη για τη συµµετοχή σε ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά προγράµµατα έρευνας, 
τεχνολογίας, επιχειρηµατικότητας και καινοτοµίας 

• Υπηρεσίες για διεθνείς επιχειρηµατικές συνεργασίες και µεταφορά καινοτοµίας και 
τεχνολογίας, ενηµέρωση για ευρωπαϊκές πολιτικές (συντονιστής του Enterprise Europe 
Network-Hellas). 

 

προς Ευρύ Κοινό 

• Ενηµερωτικοί δικτυακοί τόποι για την έρευνα, την τεχνολογία και την καινοτοµία 

• ∆ράσεις προβολής και διάχυσης της επιστήµης στην κοινωνία 

• Έκδοση διµηνιαίου περιοδικού «Καινοτοµία, Έρευνα και Τεχνολογία» και 15ήµερου 
ηλεκτρονικού newsletter «Έρευνα και Καινοτοµία» 

• Εκδόσεις σχετικά µε ερευνητικά έργα, πολιτικές & δείκτες έρευνας και καινοτοµίας. 

• ∆ιοργάνωση ενηµερωτικών εκδηλώσεων και διεθνών συνεδρίων 

• Συνεργασία µε έντυπα και ηλεκτρονικά Μέσα Ενηµέρωσης για την προβολή ερευνητικών 
αποτελεσµάτων και την ευαισθητοποίηση σε θέµατα έρευνας και τεχνολογίας. 
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A.1.2.2 Οργανωτική ∆οµή και Στελέχωση του Φορέα 

 
 

A.1.2.3 Περιγραφή των κύριων επιχειρησιακών διαδικασιών 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών αποτελεί το ανώτατο διοικητικό 
και ελεγκτικό όργανο. Το ∆.Σ. του ΕΙΕ εγκρίνει όλες τις αποφάσεις σχετικά µε την προκήρυξη 
των διαγωνισµών, τη δηµοσιοποίηση των εκδηλώσεων ενδιαφέροντος, τη σύναψη συµβάσεων 
κλπ.  

 

Το Επιστηµονικό Συµβούλιο του ΕΚΤ (ΕΣΕΚΤ) αποτελεί επιστηµονικό όργανο. Λαµβάνει 
γνώση και εγκρίνει την ευρύτερη στρατηγική που υλοποιείται από το έργο. Ενηµερώνεται 
τακτικά για την πορεία εξέλιξης του έργου. Συµµετέχει στις ενέργειες του έργου που απαιτούν 
τη διασφάλιση επιστηµονικής ορθότητας 

 

Ο ∆ιευθυντής του ΕΚΤ εισηγείται στα όργανα και ελέγχει την πορεία υλοποίησης των έργων. 
Εγκρίνει επιµέρους διαδικασίες.  

 

Το Τµήµα Στρατηγικής και Ανάπτυξης έχει επιτελικό ρόλο και είναι υπεύθυνο για την 
επεξεργασία στρατηγικών καθώς και το σχεδιασµό, την ωρίµανση  και την ανάπτυξη  δράσεων 
ώστε να ικανοποιούνται οι στόχοι που απορρέουν από το θεσµικό ρόλο του φορέα.  

Για την ικανοποίηση του ρόλου του η Προϊσταµένη του Τµήµατος συνεργάζεται µε τους 
Υπεύθυνους των Τµηµάτων και Μονάδων του ΕΚΤ. 

Παρακολουθεί και ενηµερώνεται για πολιτικές και χρηµατοδοτικά πλαίσια κατάλληλα να 
υποστηρίξουν τις εκάστοτε στρατηγικές και επιχειρησιακές επιλογές του φορέα. 

∆ιαµορφώνει και υποβάλλει προτάσεις έργων για χρηµατοδότηση από τρίτους και έχει την 
ευθύνη του συντονισµού όλων των έργων που υλοποιούνται στο ΕΚΤ. 

Φροντίζει για την εξασφάλιση συµπληρωµατικότητας και συνεργιών ανάµεσα στα έργα που 
υλοποιούνται, ώστε να επιτυγχάνονται οικονοµίες κλίµακας σε ανθρώπινο δυναµικό και 
υποδοµές. 

∆.Σ. ΕΙΕ ΕΣΕΚΤ 

∆ιευθυντής ΕΚΤ 

ΤΜΗΜΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

• Μονάδα Στρατηγικής Σχεδιασµού & 
Αποτίµησης 

•  Μονάδα Συντονισµού & 
Παρακολούθησης Έργων 

Μονάδα 

∆ιοικητικής Υποστήριξης 

& Οικονοµικής ∆ιαχείρισης 

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

• Μονάδα Συστηµάτων & 
∆ικτύων 

• Μονάδα ανάπτυξης 
εφαρµογών 

• Μονάδα ανάπτυξης ΑΒΕΚΤ 

ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 

•  Μονάδα ∆ιαχείρισης Έντυπης 
Συλλογής 

• Μονάδα Πρόσκτησης & Οργάνωσης 
Υλικού 

•  Μονάδα Υπηρεσιών Ε+Τ 
Πληροφόρησης  

ΤΜΗΜΑ ΕΚ∆ΟΣΕΩΝ & 
ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 

• Μονάδα Εκδόσεων 

• Μονάδα Προώθησης 
Προϊόντων  
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Έχει την ευθύνη για τη διαµόρφωση των προϋπολογισµών των έργων που υποβάλλονται και µε 
τη συνεργασία της Μονάδας Οικονοµικής ∆ιαχείρισης ασκεί τον έλεγχο της οικονοµικής  
διαχείρισης των έργων που υλοποιούνται και αποδίδει τις απαιτούµενες  οικονοµικές εκθέσεις. 

Στο πλαίσιο του Τµήµατος Ανάπτυξης λειτουργούν δύο Μονάδες:  

� Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασµού & Αποτίµησης 

� Μονάδα Συντονισµού και Παρακολούθησης Έργων. 

 

Το Τµήµα Πληροφοριακών Συστηµάτων είναι αρµόδιο για την υποστήριξη της εύρυθµης 
λειτουργίας του συνόλου των υπολογιστικών και δικτυακών υποδοµών που διαθέτει το ΕΚΤ, 
καθώς και του συνόλου των εφαρµογών και υπηρεσιών που υποστηρίζονται από αυτές, όπως 
και για τον σχεδιασµό, ανάπτυξη και δοκιµή εξειδικευµένων εφαρµογών οι οποίες απαιτούνται 
για την άσκηση του θεσµικού του ρόλου. 

Η υποστήριξη αφορά τόσο στη σχεδίαση και µακροπρόθεσµη ανάπτυξη, σε επίπεδο εφαρµογών 
και συστηµάτων, όσο και στην καθηµερινή παρακολούθηση και λειτουργία του συστήµατος, 
συµπεριλαµβάνοντας την παρακολούθηση επιµέρους συµβολαίων συντήρησης. 

Είναι υπεύθυνο για τον σχεδιασµό της συνολικής αρχιτεκτονικής των πληροφοριακών 
υποδοµών, καθώς και τη διαµόρφωση των προδιαγραφών των επιµέρους συστηµάτων που 
καλύπτουν τις εκάστοτε επιχειρησιακές ανάγκες του ΕΚΤ. 

Στο Τµήµα Πληροφοριακών Συστηµάτων εντάσσονται οι παρακάτω λειτουργικές µονάδες: 

� Μονάδα Υποστήριξης και Λειτουργίας Υποδοµών, Συστηµάτων και Υπηρεσιών 

� Μονάδα Ανάπτυξης Εφαρµογών Λογισµικού 

� Μονάδα Ανάπτυξης ΑΒΕΚΤ 

 

Το Τµήµα Ψηφιακής Βιβλιοθήκης είναι αρµόδιο για την χάραξη πολιτικής αγορών 
επιστηµονικού περιεχοµένου, σε µορφή επιστηµονικών περιοδικών και Βάσεων ∆εδοµένων. Έχει 
την ευθύνη των παραγγελιών και της παρακολούθησης των σχετικών συµβολαίων που 
υπογράφονται µε τους προµηθευτές. 

Στην ευθύνη του Τµήµατος εντάσσονται οι δράσεις που στοχεύουν στην οργάνωση του 
πληροφοριακού υλικού όπως η καταλογογράφηση, η ταξινόµηση, και η ευρετηρίαση, αλλά και 
δράσεις που αποσκοπούν στην εξασφάλιση της διάθεσης του υλικού αυτού όπως η φυσική 
τοποθέτηση του έντυπου υλικού στους χώρους της βιβλιοθήκης και η µέριµνα για τη σωστή 
εγκατάσταση και ενηµέρωση των αρχείων του ψηφιακού επιστηµονικού περιεχοµένου. 

Επίσης, το Τµήµα διαµορφώνει πολιτική παροχής υπηρεσιών, που εισηγείται στη ∆ιοίκηση. 
Αναπτύσσει και παρέχει υπηρεσίες επιστηµονικής πληροφόρησης µε διάφορους τρόπους. 
Ενδεικτικά στις υπηρεσίες του Τµήµατος εντάσσονται: η βιβλιογραφική αναζήτηση, η ανάπτυξη 
θεµατικών βιβλιογραφιών και η αναζήτηση πλήρων κειµένων δηµοσιευµάτων από τη συλλογή 
της βιβλιοθήκης, από το Ε∆ΕΤΒ και από βιβλιοθήκες του εξωτερικού, η αναζήτηση και κατάρτιση 
citation index στο δηµοσιευµένο έργο χρηστών, η υπηρεσία του Ηλεκτρονικού Αναγνωστηρίου 
για την άµεση διάθεση του ψηφιακού περιεχοµένου σε τελικούς χρήστες κ.ά. 

Στο Τµήµα Ψηφιακής Βιβλιοθήκης εντάσσονται οι παρακάτω Λειτουργικές Μονάδες: 

� Μονάδα ∆ιαχείρισης Έντυπης Συλλογής 

� Μονάδα Παροχής Υπηρεσιών Ε &Τ Πληροφόρησης 

� Μονάδα Πρόσκτησης και Οργάνωσης Υλικού 

 

Kύριο αντικείµενο του Τµήµατος Εκδόσεων και Προώθησης Προϊόντων είναι ο σχεδιασµός 
της επικοινωνιακής πολιτικής, η παραγωγή και επιµέλεια των έντυπων και ηλεκτρονικών 
εκδόσεων, και του περιεχοµένου των δικτυακών τόπων του ΕΚΤ, καθώς και η παραγωγή υλικού 
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προώθησης των προϊόντων και υπηρεσιών του ΕΚΤ, µε ιδιαίτερη έµφαση στην προώθηση και 
την υποστήριξη του συστήµατος αυτοµατισµού βιβλιοθηκών ΑΒΕΚΤ.  

Στο παραπάνω πλαίσιο, το Τµήµα έχει την ευθύνη για την επικοινωνία µε τα Μέσα Μαζικής 
Ενηµέρωσης για την προβολή των δραστηριοτήτων, των υπηρεσιών και των έργων του ΕΚΤ 
προς την κοινωνία.  

Το Τµήµα απαρτίζεται από:  

� τη Μονάδα Εκδόσεων  

� και τη Μονάδα Προώθησης Προϊόντων. 

Αντικείµενο της Μονάδας ∆ιοικητικής Υποστήριξης και Οικονοµικής ∆ιαχείρισης είναι ο 
έλεγχος και η προετοιµασία για τη διεκπεραίωση των οικονοµικών συναλλαγών που προκύπτουν 
από την πάγια δραστηριότητα, καθώς και την υλοποίηση των έργων που αναλαµβάνει ο φορέας 
και η υποστήριξη στη διεκπεραίωση θεµάτων διοικητικών του Τακτικού Προσωπικού του ΕΚΤ. Το 
ΕΚΤ, ως µέρος, χρησιµοποιεί τη Μονάδα Λογιστηρίου της Υπηρεσίας Υποστήριξης του ΕΙΕ για τη 
διεκπεραίωση της οικονοµικής του δραστηριότητας. 

 

A.1.3 Συνάφεια του έργου µε τις αναπτυξιακές δραστηριότητες του φορέα  

Το παρόν έργο αποτελεί µέρος (Υποέργο 5) της Πράξης «ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ∆ΙΚΤΥΑ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟ ΑΠΟ 
ΧΡΗΣΤΕΣ» (ΟΠΣ 296115). Μέσω της περαιτέρω ανάπτυξης ψηφιακών υποδοµών και υπηρεσιών 
περιεχοµένου, µεγάλο µέρος του οποίου διατίθεται µε ανοικτή πρόσβαση, και της ενεργοποίησης 
κοινωνικών δικτύων και της συνεργατικής ανάπτυξης περιεχοµένου µε τη συµµετοχή χρηστών, 
η Πράξη στοχεύει στην ενίσχυση της ποιότητας της έρευνας και της επικοινωνίας που διεξάγεται 
στον ακαδηµαϊκό και επιστηµονικό χώρο και στην αξιοποίηση έγκριτου ψηφιακού περιεχοµένου 
από ευρύτερες κατηγορίες χρηστών για την εξυπηρέτηση αναγκών µε προτεραιότητα την 
προώθηση της ερευνητικής δραστηριότητας, την ευρύτερη αξιοποίηση των αποτελεσµάτων της 
έρευνας σε επιχειρηµατικές δραστηριότητες, την εκπαίδευση και τη δια βίου µάθηση.  

Αναλυτικότερα, η πράξη υλοποιεί δράσεις για την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών στους 
ακόλουθους άξονες:  

1. Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Ψηφιακής Βιβλιοθήκης 

2. Υπηρεσίες Κοινωνικής ∆ικτύωσης και Περιεχοµένου  

3. Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Εκδόσεων  

4. Υπηρεσίες Αποθετηρίων 

5. Υπηρεσίες Ανάπτυξης Ηλεκτρονικών Εργαλείων Έρευνας  

6. Υπηρεσίες Καταγραφής, αξιολόγησης και οργάνωσης της ερευνητικής δραστηριότητας  

7. Οριζόντιες ηλεκτρονικές υπηρεσίες  

8. Έκδοση δεικτών ΕΤΑΚ 

Οι Υπηρεσίες της πράξης απευθύνονται σε µεγάλο αριθµό χρηστών, οργανισµούς και τελικούς 
χρήστες, που προέρχονται κυρίως από την ερευνητική και ακαδηµαϊκή κοινότητα, φορείς 
χάραξης πολιτικής - policy makers, την καινοτοµική επιχειρηµατική κοινότητα, την εκπαιδευτική 
κοινότητα, αλλά και το ευρύ κοινό.  

 

1. Υπηρεσίες ηλεκτρονικής ψηφιακής βιβλιοθήκης 

Μια εξειδικευµένη και ιδιαίτερα σηµαντική, δράση της πράξης αφορά την ανάπτυξη υπηρεσιών 
ψηφιακής βιβλιοθήκης. Στο πλαίσιο της δράσης θα αναπτυχθούν συστήµατα για την παροχή 
υπηρεσιών προληπτικής, εξατοµικευµένης επιστηµονικής πληροφόρησης µε βάση το ψηφιακό 
περιεχόµενο που συγκεντρώνει και διαθέτει η e-υποδοµή του ΕΚΤ. Επίσης, θα αξιοποιηθούν οι 
τεχνολογίες για την πλήρως ηλεκτρονική παροχή των υπηρεσιών της βιβλιοθήκης του ΕΚΤ µε 
εναλλακτικούς τρόπους, ώστε οι υπηρεσίες να είναι χρηστικές και ελκυστικές για διάφορες 
κατηγορίες τελικών χρηστών αλλά και για διαφορετικούς τύπους περιεχοµένου. Ακόµα, θα 
επαναπροσδιοριστούν οι υπηρεσίες που βασίζονται στον Εθνικό Συλλογικό Κατάλογο 
Περιοδικών του Εθνικού ∆ικτύου Ερευνητικών και Τεχνολογικών Βιβλιοθηκών (Ε∆ΕΤΒ) µε 
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στόχο την ωρίµανση σε τεχνολογικό επίπεδο και σε επίπεδο διαδικασιών καθώς και την παροχή 
υπηρεσιών όχι µόνο στο προσωπικό βιβλιοθηκών αλλά και απευθείας στον τελικό χρήστη. 

Τίτλος υπηρεσίας Ωφελούµενοι * 

Υπηρεσία προληπτικής επιστηµονικής πληροφόρησης  
ΕΑΚ, ΕρΟργ, Επιχ, Επιστήµονες, 

Κοινό 

Υπηρεσίες βιβλιοθήκης: διαθεσιµότητα καταλόγων και εργαλεία 
αναζήτησης  

ΕΑΚ, ΕρΟργ, Επιχ, Επιστήµονες, 
Κοινό 

Πλήρως ηλεκτρονικές υπηρεσίες παραγγελίας επιστηµονικού 
περιεχοµένου 

ΕΑΚ, ΕρΟργ, Επιχ, Επιστήµονες, 
Κοινό 

Υπηρεσία διαδανεισµού υλικού από Ε∆ΕΤΒ απευθείας από τους 
τελικούς χρήστες 

Βιβλ, Κοινό 

 

 

2. Υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης και περιεχοµένου 

Ένα σηµαντικό πεδίο εφαρµογής για την αξιοποίηση του περιεχοµένου που συγκεντρώνεται και 
διατίθεται µέσω των υποδοµών του ΕΠΣΕΤ είναι η χρήση του ως πηγής εκπαιδευτικού 
περιεχοµένου χρήσιµου για την πρωτοβάθµια και τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Στην 
κατεύθυνση αυτή η πράξη θα αναπτύξει παραδειγµατικές εφαρµογές και δράσεις µε στόχο την 
ανάδειξη των δυνατοτήτων χρήσης του περιεχοµένου για την υποβοήθηση της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας.  Αναλυτικότερα, έχει σχεδιαστεί η ανάπτυξη πλατφόρµας λογισµικού, η 
διαµόρφωση σεναρίων χρήσης περιεχοµένου και η παρoχή εργαλείων και οδηγιών (guidelines) 
σε καθηγητές και µαθητές, που θα τους επιτρέψουν να οργανώσουν και να παρουσιάσουν, 
σύµφωνα µε τις ανάγκες τους, τεκµηριωµένο περιεχόµενο που είναι διαθέσιµο στο διαδίκτυο, 
από την υποδοµή του ΕΚΤ αλλά και ευρύτερα από άλλες ελληνικές ψηφιακές συλλογές και 
βιβλιοθήκες, εκµεταλλευόµενοι, πέρα από τις δυνατότητες κοινωνικής δικτύωσης, και 
εξελιγµένους µηχανισµούς διάδρασης και οπτικοποίησης. Με δεδοµένο ότι το περιεχόµενο των 
αποθετηρίων περιέχει και µεγάλο όγκο υλικού µε ειδικό ενδιαφέρον για το ευρύ κοινό, 
αντίστοιχες λειτουργίες θα αναπτυχθούν για τη διάθεσή τους σε πολίτες που ενδιαφέρονται για 
επιµόρφωση και πληροφόρηση σε επιστηµονικά και πολιτιστικά θέµατα.  

Τίτλος υπηρεσίας Ωφελούµενοι * 

Υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης, δηµιουργίας περιεχοµένου από 
χρήστες και προσαρµογής περιεχοµένου στην εκπαιδευτική 
διαδικασία -προς εκπαιδευτικούς 

ΕκπΑ, ΕκπΒ, ΕΑΚ 

Υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης, δηµιουργίας περιεχοµένου από 
χρήστες και προσαρµογής περιεχοµένου -προς µαθητές 

Μαθ 

Υπηρεσίες δηµιουργίας συλλογών περιεχοµένου - προς πολίτες  Κοινό 

 

3. Υπηρεσίες ηλεκτρονικών εκδόσεων 

Σηµαντικό τµήµα της πράξης αφορά την ανάπτυξη ολοκληρωµένης υποδοµής για ηλεκτρονικές 
εκδόσεις η οποία θα µπορεί να διατεθεί σε ερευνητικούς,  ακαδηµαϊκούς και φορείς δηµοσίου 
συµφέροντος. Τα υπάρχοντα συστήµατα για την έκδοση ηλεκτρονικών περιοδικών (e-journals) 
θα επεκταθούν ώστε να υποστηρίζουν την έκδοση ηλεκτρονικών βιβλίων (e-books) και 
πρακτικών συνεδρίων (e-proceedings), ενώ θα αναπτυχθούν υπηρεσίες προστιθέµενης αξίας, 
εναρµονισµένες µε τη φιλοσοφία του web 2.0, που θα αξιοποιούν τις σχετικές τεχνολογίες, 
επιτρέποντας στον τελικό χρήστη όχι µόνο την πλοήγηση και ανάγνωση αλλά και τον 
εµπλουτισµό του συστήµατος µε περιεχόµενο. Επίσης, θα υποστηριχθεί τεχνολογικά η έκδοση 
νέων επιστηµονικών περιοδικών µε έµφαση στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήµες, τον 
πολιτισµό και τις ιατρικές επιστήµες. 

Τίτλος υπηρεσίας Ωφελούµενοι * 

 Υπηρεσίες ηλεκτρονικών εκδόσεων για ερευνητικούς, 
ακαδηµαϊκούς και δηµόσιους φορείς 

ΕΑΚ, ΕρΟργ, Περιεχ, ∆ηµόσια 
∆ιοίκηση 
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Υπηρεσίες προστιθέµενης αξίας – προς εκδότες. 
ΕΑΚ, ΕρΟργ, Περιεχ, ∆ηµόσια 

∆ιοίκηση 

Υπηρεσίες προστιθέµενης αξίας – προς επιστήµονες και 
πολίτες. 

Επιστήµονες, Κοινό 

 

4. Υπηρεσίες θεµατικών αποθετηρίων 

Η πράξη περιλαµβάνει δράσεις για τη διεύρυνση των ηλεκτρονικών αποθετηρίων, την περαιτέρω 
διάδοσή τους και την εγκαθίδρυσή τους ως υποδοµών συγκέντρωσης, οργάνωσης και διάθεσης 
περιεχοµένου. Θα αναπτυχθεί αποθετήριο για τη συγκέντρωση της ελληνικής ερευνητικής 
παραγωγής, περιβάλλον διάθεσης, τεκµηρίωσης και αρχειοθέτησης επιστηµονικών εκδόσεων 
καθώς και νέα αποθετήρια µε υλικό επιστήµης και πολιτισµού µεγάλης αξίας. Σηµαντική δράση 
του έργου είναι η διάθεση συστήµατος συσσωρευτή που θα επιτρέπει την ενιαία πρόσβαση και 
αναζήτηση στις ελληνικές ψηφιακές βιβλιοθήκες και αποθετήρια περιεχοµένου. Κύριες δράσεις 
αφορούν επίσης την ανάπτυξη υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας οι οποίες θα ενσωµατωθούν στη 
βασική υποδοµή των αποθετηρίων για την προσέλκυση των χρηστών. Εκτός από την 
υποστήριξη υπηρεσιών web 2.0, όπως επισηµείωσης και διαµοιρασµού περιεχοµένου και 
κοινωνικής δικτύωσης, έµφαση θα δοθεί στην αυτοαρχειοθέτηση κειµένων, διατριβών και 
πρωτογενών επιστηµονικών δεδοµένων (data sets) και στην αυτοµατοποιηµένη παραγωγή 
διοικητικών εγγράφων και αναφορών. Επιπλέον, θα υποστηριχθεί η ηλεκτρονική κατάθεση 
διατριβών και η διαλειτουργικότητα του αποθετηρίου του Εθνικού Αρχείου ∆ιδακτορικών 
∆ιατριβών.  

Τίτλος υπηρεσίας Ωφελούµενοι * 

Υπηρεσίες αποθετηρίων για Έλληνες ερευνητές και επιστήµονες ΕΑΚ, Επιστήµονες 

Υπηρεσίες συσσώρευσης περιεχοµένου Περιεχ, ΕρΟργ, ΕΑΚ 

Υπηρεσία ηλεκτρονικής κατάθεσης διδακτορικών διατριβών ∆ιδάκτορες, Βιβλιοθήκες 

Υπηρεσίες διάθεσης, τεκµηρίωσης και αρχειοθέτησης 
επιστηµονικών εκδόσεων  

ΕΑΚ, Ερευνητικοί Οργανισµοί   

Προσωποποιηµένες υπηρεσίες αποθετηρίου ΕΑΚ 

Υπηρεσίες ηλεκτρονικής αυτοαρχειοθέτησης επιστηµονικών 
κειµένων 

ΕΑΚ, ΕρΟργ 

Υπηρεσία παραγωγής διοικητικών εγγράφων  ΕΑΚ, ΕρΟργ 

Υπηρεσία δηµοσίευσης συλλογών σε αποθετήρια Περιεχ, ΕρΟργ, ΕΑΚ 

 

5. Υπηρεσίες ανάπτυξης ηλεκτρονικών εργαλείων έρευνας  

Όσον αφορά την ερευνητική δραστηριότητα, οι τεχνολογίες web 2.0 θα χρησιµοποιηθούν για 
ανάπτυξη εργαλείων που θα απευθύνονται στο σύνολο της ερευνητικής, επιστηµονικής και 
ακαδηµαϊκής κοινότητας, συµπεριλαµβανοµένων των φοιτητών, και θα συµβάλλουν στην 
καλύτερη αναζήτηση, διαχείριση, επισηµείωση και δηµιουργία περιεχοµένου και τη δυνατότητα 
παραγωγής πληροφορίας από τους τελικούς χρήστες. Το κύριο εργαλείο που θα αναπτυχθεί θα 
αφορά τη διαχείριση προσωπικών ή και οµαδικών συλλογών επιστηµονικού περιεχοµένου. 
Επιπλέον, θα διερευνηθεί η δυνατότητα παροχής εξειδικευµένων υπηρεσιών για επιστήµονες-
ερευνητές µε στόχο τη δηµιουργία ‘εικονικών ερευνητικών κοινοτήτων’ (virtual research 
communities) οι οποίες θα προωθούν και θα υποστηρίζουν τη συνεργατική έρευνα.  

 

Τίτλος υπηρεσίας Ωφελούµενοι * 

Υπηρεσία διαχείρισης προσωπικών και οµαδικών συλλογών 
επιστηµονικού περιεχοµένου  

Φοιτ, ΕΑΚ, Επιστήµονες, ΕρΟργ 

Υπηρεσία διαχείρισης βιβλιογραφικής πληροφορίας σε δοµηµένη 
µορφή. 

Φοιτ, ΕΑΚ, Επιστήµονες, ΕρΟργ 
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Υπηρεσίες εικονικών ερευνητικών κοινοτήτων  ΕΑΚ 

Υπηρεσίες ηλεκτρονικής αυτοαρχειοθέτησης επιστηµονικών 
δεδοµένων (data sets) 

ΕΑΚ, ΕρΟργ 

 

6. Υπηρεσίες καταγραφής, αξιολόγησης και οργάνωσης της ερευνητικής 
δραστηριότητας 

Για  την ανάπτυξη πλατφόρµας για Σύγχρονα Συστήµατα ∆ιαχείρισης της Πληροφορίας για την 
Ερευνητική ∆ραστηριότητα (CRIS), καθώς και εργαλείων  επεξεργασίας βιβλιοµετρικών βάσεων 
δεδοµένων και εξαγωγής δεικτών. Τα συστήµατα CRIS έχουν ευρεία διάδοση τα τελευταία 
χρόνια και αποσκοπούν στη συστηµατική καταγραφή, επεξεργασία και προβολή στοιχείων 
καθώς και την παραγωγή αναφορών (reports) για την ερευνητική δραστηριότητα σε όλο τον 
κύκλο ζωής της. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στην καταγραφή των αποτελεσµάτων της 
ερευνητικής δραστηριότητας (δηµοσιεύσεις, πατέντες, ερευνητικά δεδοµένα, υπηρεσίες) και τη 
σύνδεσή τους µε το περιβάλλον από το οποίο αυτά προέρχονται (ερευνητές, οργανισµοί, 
χρηµατοδοτούµενα προγράµµατα & έργα, ερευνητικές υποδοµές). Η βιβλιοµετρική ανάλυση των 
επιστηµονικών δηµοσιεύσεων και ο υπολογισµός βιβλιοτερικών δεικτών αποτελεί µια επίσης 
σηµαντική παράµετρο για τη µέτρηση και την αποτύπωση των χαρακτηριστικών των 
ερευνητικών δραστηριοτήτων µιας χώρας, την παρακολούθηση και τη διαµόρφωση της 
ερευνητικής πολιτικής 

 

Τίτλος υπηρεσίας Ωφελούµενοι * 

Υπηρεσία Σύγχρονων Συστηµάτων ∆ιαχείρισης της Πληροφορίας για 
την Ερευνητική ∆ραστηριότητα (CRIS) – αυτόνοµη λειτουργία 
(προτυποποιηµένη καταγραφή ερευνητικής δραστηριότητας σε 
επίπεδο οργανισµού: δηµοσιεύσεις, πατέντες, ερευνητικά δεδοµένα, 
υπηρεσίες, ερευνητές, οργανισµοί, χρηµατοδοτούµενα 
προγράµµατα και έργα, ερευνητικές υποδοµές) 

ΕΑΚ, ΕρΟργ 

Υπηρεσία Σύγχρονων Συστηµάτων ∆ιαχείρισης της Πληροφορίας για 
την Ερευνητική ∆ραστηριότητα – λειτουργία ως συσσωρευτής 
(συγκέντρωση πληροφοριών από επιµέρους συστήµατα CRIS και 
άλλες πηγές που παρέχουν πληροφορία ερευνητικών 
δραστηριοτήτων σε πρότυπη µορφή µε στόχο την αποτύπωση και 
µέτρηση της ελληνικής ερευνητικής δραστηριότητας) 

ΓΓΕΤ, ∆ηµόσια ∆ιοίκηση, ΕΑΚ, 
ΕρΟργ 

Υπηρεσίες βιβλιοµετρικής ανάλυσης και εξαγωγής βιβλιοµετρικών 
δεικτών για τις ελληνικές επιστηµονικές δηµοσιεύσεις  

ΕΑΚ, ΕρΟργ, ΓΓΕΤ, ∆ηµόσια 
∆ιοίκηση 

Υπηρεσία αναζήτησης ειδικευµένων ερευνητών/επιστηµόνων και 
ερευνητικών οµάδων σε συγκεκριµένους θεµατικούς τοµείς 

ΕρΟργ, Επιχ, ∆ηµόσια ∆ιοίκηση 

Υπηρεσία αναζήτησης ερευνητικών αποτελεσµάτων  ΕρΟργ, Επιχ 

 

7. Έκδοση δεικτών ΕΤΑΚ   

Σηµαντικός στόχος της πράξης, που επεκτείνει και ολοκληρώνει τις υπηρεσίες καταγραφής, 
αξιολόγησης και οργάνωσης της ερευνητικής δραστηριότητας, είναι η δηµιουργία 
περιβάλλοντος, ολοκληρωµένου σε επίπεδο πληροφοριακών συστηµάτων, διαδικασιών και 
οργανωτικών δοµών και σε συµφωνία µε τις διεθνείς πρακτικές, για τη συλλογή και διαχείριση 
στοιχείων που αποτελούν τη βάση γνώσης του ελληνικού συστήµατος έρευνας, τεχνολογικής 
ανάπτυξης και καινοτοµίας (ΕΤΑΚ) και τη συνδυασµένη επεξεργασία τους για την έκδοση 
δεικτών που επιτρέπουν τη συγκριτική τοποθέτηση της Ελλάδας στο διεθνές περιβάλλον. Με 
χρήση ηλεκτρονικών διαδικασιών και πληροφοριακών συστηµάτων, θα πραγµατοποιηθούν 
δράσεις για τη συλλογή στοιχείων και την έκδοση αξιόπιστων δεικτών ΕΤΑΚ µε συγκεκριµένο 
και σαφώς προσδιορισµένο µεθοδολογικό πλαίσιο και σε συστηµατική βάση. Στόχος η 
ικανοποίηση των διευρυµένων απαιτήσεων από τη σύγκλιση της Ελλάδας στον τοµέα της 
έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτοµίας, η υποστήριξη στη διαµόρφωση εθνικών 
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πολιτικών στη βάση αξιόπιστων στοιχείων (evidence based policy) και η ανάδειξη των 
καινοτοµικών χαρακτηριστικών συνολικά της χώρας, συγκεκριµένων περιφερειών και τοµέων 
της επιστηµονικής και επιχειρηµατικής δραστηριότητας. 

 

Τίτλος υπηρεσίας Ωφελούµενοι * 

Υπηρεσίες συλλογής και επεξεργασίας στοιχείων και έκδοσης 
καθιερωµένων δεικτών ‘Ερευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και 
Καινοτοµίας σύµφωνα µε τις απαιτήσεις διεθνών οργανισµών 
(Eurostat, OECD, IEA, She Figures κ.α.)   

∆ηµόσια ∆ιοίκηση,  ΓΓΕΤ, 
ΕρΟργ, ΕΑΚ, Επιχ 

Υπηρεσίες ηλεκτρονικών µητρώων µε στοιχεία φορέων που 
διεξάγουν έρευνα και καινοτόµων οργανισµών 

∆ηµόσια ∆ιοίκηση,  ΓΓΕΤ, 
ΕρΟργ, ΕΑΚ, Επιχ 

Υπηρεσία συνδυασµένης ανάλυσης δεικτών και παραγωγής έξυπνων 
εξειδικευµένων αναφορών  

∆ηµόσια ∆ιοίκηση,  ΓΓΕΤ, 
ΕρΟργ, ΕΑΚ, Επιχ 

 

 
* Βιβλ: Βιβλιοθήκες, ∆ηµ∆ιοικ: ∆ηµόσια ∆ιοίκηση, decision makers, ∆ιδάκτορες: Έλληνες διδάκτορες 
ελληνικών ή ξένων ΑΕΙ, ΕΑΚ: Ερευνητική/Ακαδηµαϊκή κοινότητα, ΕκπΑ: Εκπαιδευτικοί Αθµια, ΕκπΒ: 
Εκπαιδευτικοί Βθµια, Επιστήµονες: Επιστήµονες εκτός ΕΑΚ, Επιχ: Επιχειρήσεις, ΕρΟργ: 
Ερευνητικοί/Ακαδηµαϊκοί οργανισµοί, σχολές, ινστιτούτα, εργαστήρια, ερευνητικές οµάδες, Κοινό: Ευρύ 
κοινό, Μαθ: Μαθητές, Περιεχ: Πάροχοι περιεχοµένου, (π.χ. Μουσεία), Φοιτ: Φοιτητές 
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A.2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΣΤΟΧΟΙ-ΚΡΙΣΙΜΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΕΡΓΟΥ 

A.2.1 Συνοπτική Περιγραφή του αντικειµένου του έργου 

Το παρόν έργο «∆ράσεις χαρτογράφησης αναγκών και ικανοποίησης ωφελούµενου 
πληθυσµού / Υποστήριξη παρεχόµενων υπηρεσιών», αφορά ένα σύνολο µελετών και 
δράσεων που στοχεύει στην υποστήριξη του Εθνικού Κέντρου Τεκµηρίωσης (ΕΚΤ) για τον 
αποτελεσµατικό σχεδιασµό και υλοποίηση/εφαρµογή των νέων υπηρεσιών οι οποίες 
αναπτύσσονται στο πλαίσιο της Πράξης «Εθνικό Πληροφοριακό Σύστηµα Έρευνας και 
Τεχνολογίας / Κοινωνικά ∆ίκτυα – Περιεχόµενο παραγόµενο από χρήστες» (βλ. §A.1.3) και οι 
οποίες έχουν χαρακτήρα καινοτοµίας για το φορέα αλλά και για το ελληνικό περιβάλλον. 

 

A.2.2 Σκοπιµότητα – Αναµενόµενα Οφέλη 

Με την υλοποίηση του έργου θα πραγµατοποιηθεί το σύνολο των µελετών και των δράσεων οι 
οποίες απαιτούνται για την επακριβή χαρτογράφηση των αναγκών του ωφελούµενου από τις 
νέες υπηρεσίες πληθυσµού και τη µέτρηση του βαθµού ικανοποίησής του. Θα υλοποιηθούν 
εργασίες µελετητικού και συµβουλευτικού χαρακτήρα που θα εστιάζουν σε οργανωτικές, 
λειτουργικές, τεχνολογικές και ευρύτερα επιχειρησιακές πτυχές της λειτουργίας του ΕΚΤ. 

Αυτές αφορούν τη συµπληρωµατική (µε τους ήδη διατιθέµενους πόρους του φορέα) παροχή 
τεχνογνωσίας σε εξειδικευµένες επιστηµονικές και τεχνολογικές περιοχές και την παροχή 
συµβουλευτικών υπηρεσιών για τη διαµόρφωση επιχειρησιακών σχεδίων προκειµένου το ΕΚΤ να 
επιτύχει αποτελεσµατικότερη λειτουργία και παροχή υπηρεσιών µε υψηλές απαιτήσεις και 
βιωσιµότητα. 

A.2.3 Στόχοι του Έργου 

Οι προσφερόµενες µελετητικές και συµβουλευτικές υπηρεσίες, στοχεύουν: 

� Στην ορθή επιχειρησιακή σχεδίαση και διάρθρωση υπηρεσιών µε τη µέγιστη δυνατή 
προστιθέµενη αξία για τη βέλτιστη αξιοποίησή τους από τους τελικούς χρήστες 

� Στην υποστήριξη λειτουργίας κατά τη µεταβατική περίοδο και ευαισθητοποίησης του 
ωφελούµενου πληθυσµού 

� Στην υποστήριξη υλοποίησης των λοιπών υποέργων της Πράξης 

Μέσω της επιτυχούς υλοποίησης του έργου θα καταστούν διαθέσιµες οι απαραίτητες 
επιχειρησιακές παρεµβάσεις, προκειµένου να διασφαλισθεί η πλήρης αξιοποίηση των 
αποτελεσµάτων της Πράξης. 

A.2.4 Κρίσιµοι Παράγοντες Επιτυχίας του Έργου 

Ως κρίσιµοι παράγοντες επιτυχίας του έργου κρίνονται οι ακόλουθοι: 

• Η υψηλής ποιότητας ∆ιαχείριση του Έργου και η αντιµετώπιση των προκλήσεων υπό το 
πρίσµα της συνολικής παρέµβασης που επιχειρείται από τον Φορέα Υλοποίησης 
προκειµένου να παρέχονται Ψηφιακές Υπηρεσίες µε ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα σε 
ένα ευρύ φάσµα χρηστών. 

• Η υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών που αφορούν την καλή υλοποίηση του Έργου, 
συµπεριλαµβανοµένης της συστηµατικής καταγραφής των κινδύνων και των λοιπών 
παραγόντων που επηρεάζουν την υλοποίησή του. 

• Η (όσο το δυνατόν) πιο ακριβής και ορθή καταγραφή των ποιοτικών και ποσοτικών 
χαρακτηριστικών απαιτήσεων πληθυσµού ενδιαφέροντος, ώστε να τροφοδοτηθεί µε 
χρήσιµα δεδοµένα ο στρατηγικός και επιχειρησιακός σχεδιασµός.  

• Η στενή συνεργασία των στελεχών του Φορέα Υλοποίησης µε την οµάδα έργου του 
Αναδόχου. 

• Ο κατάλληλος χρονισµός των επιµέρους φάσεων και εργασιών σε συνάρτηση µε την 
εξέλιξη υλοποιήσεων των λοιπών έργων της Πράξης 

• Η ποιότητα των παραδοτέων 
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A.3 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 

Το παρόν έργο «∆ράσεις χαρτογράφησης αναγκών και ικανοποίησης ωφελούµενου 
πληθυσµού / Υποστήριξη παρεχόµενων υπηρεσιών», αφορά ένα σύνολο µελετών και 
δράσεων που στοχεύει στην υποστήριξη του Εθνικού Κέντρου Τεκµηρίωσης (ΕΚΤ) για τον 
αποτελεσµατικό σχεδιασµό και υλοποίηση/εφαρµογή των νέων υπηρεσιών οι οποίες 
αναπτύσσονται στο πλαίσιο της Πράξης «Εθνικό Πληροφοριακό Σύστηµα Έρευνας και 
Τεχνολογίας / Κοινωνικά ∆ίκτυα – Περιεχόµενο παραγόµενο από χρήστες». 

Το αντικείµενο του έργου αναλύεται σε 3 Ενότητες Εργασιών:  

1η Ενότητα Εργασιών Στρατηγικού σχεδιασµού, ο οποίος επιτυγχάνεται µέσω της 
εκπόνησης σχετικών µελετών σε τέσσερις άξονες/τοµείς δραστηριότητας του φορέα και 
συγκεκριµένα τις υπηρεσίες ψηφιακής βιβλιοθήκης, τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών εκδόσεων, τις 
υπηρεσίες ψηφιακών αποθετηρίων και τις νέες υπηρεσίες που αφορούν λοιπές δραστηριότητες 
του φορέα. Τα αποτελέσµατα αποτυπώνονται στα παραδοτέα Π1-Π4.  

2η Ενότητα Εργασιών Συνολικού Επιχειρησιακού σχεδιασµού µε την πραγµατοποίηση 
µελέτης που αποτυπώνεται στο παραδοτέο Π5.   

3η Ενότητα Εργασιών η οποία περιλαµβάνει υπηρεσίες υποστήριξης υλοποίησης. Τα 
αποτελέσµατα ενσωµατώνονται στα παραδοτέα Π6 και Π7.  

Ανάλογα µε τη φύση και τη χρονική αλληλουχία των ζητούµενων υπηρεσιών διακρίνονται δύο 
φάσεις στην υλοποίηση του έργου: Α) µελετητικές υπηρεσίες σχεδιασµού (στρατηγικού- 
επιχειρησιακού) και Β) υποστήριξη υλοποίησης και εφαρµογής του σχεδιασµού. 

Οι ενότητες εργασιών (µε τις επιµέρους µελέτες-υπηρεσίες) στις αντίστοιχες φάσεις υλοποίησης 
αποτυπώνονται στο σχήµα που ακολουθεί, και αναλύονται στη συνέχεια σε συνδυασµό µε τα 
αναµενόµενα αποτελέσµατα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 1: Απεικόνιση φυσικού αντικειµένου του έργου 

 

Υποστήριξη 
Υλοποίησης 

Επιχειρησιακός 
Σχεδιασµός 

Στρατηγικός 
Σχεδιασµός 

Παραδοτέο Π1 
Μελέτη για τον προσδιορισµό των 
υπηρεσιών ψηφιακής βιβλιοθήκης 

Παραδοτέο Π2 
Μελέτη για την επέκταση των 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών εκδόσεων 

Παραδοτέο Π3 
Μελέτη λειτουργίας ψηφιακών 
αποθετηρίων 

Παραδοτέο Π4 
Μελέτη για τον προσδιορισµό νέων 
υπηρεσιών για λοιπές  
δραστηριότητες του ΕΚΤ 

 

 
 
 
 
Παραδοτέο Π5 
Επιχειρησιακό 
Σχέδιο Φορέα 

 

Παραδοτέο Π6 
Παροχή υπηρεσιών 
Υποστήριξης στην 
υλοποίηση και 
εφαρµογή των 
επιχειρησιακών 
προτάσεων 
 
Παραδοτέο Π7 
Αναθεωρηµένο 
Επιχειρησιακό Σχέδιο 
Φορέα   
 
 
 
 
 

 

Φάση Α:  
Μελετητικές Υπηρεσίες 

Φάση Β:  
Υπηρεσίες Υποστήριξης 
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A.3.1 1η Ενότητα εργασιών: Στρατηγικός Σχεδιασµός για την αποτελεσµατική 
αποτύπωση της µακροπρόθεσµης στόχευσης του φορέα 

Στόχος της παρούσας ενότητας εργασιών είναι η κατάρτιση σαφών, συνεκτικών και περιεκτικών 
σχεδίων που να αποτυπώνουν τις προοπτικές και την αναπτυξιακή δυνατότητα του φορέα, 
θέτοντας µακροπρόθεσµους στόχους στρατηγικής καινοτοµίας και σταδιακής και συνεχούς 
βελτίωσης στους άξονες δραστηριότητας του φορέα. Απώτερος στόχος είναι η βελτίωση της 
ποιότητας των παρεχόµενων  υπηρεσιών προς πολίτες, επιχειρήσεις ή άλλους φορείς, αλλά και 
η ισχυροποίηση της θέσης του φορέα στο εσωτερικό και διεθνές περιβάλλον. Μέσα από τον 
στρατηγικό σχεδιασµό και τον προσδιορισµό νέων υπηρεσιών ή/και λειτουργικοτήτων θα 
επιτευχθεί η βέλτιστη αξιοποίηση των υποδοµών και των συστηµάτων του φορέα αλλά και η 
γενικότερη βέλτιστη αξιοποίηση του συνόλου των δοµών του. 

Η ενότητα εργασίας αυτή, η οποία περιλαµβάνει τον στρατηγικό σχεδιασµό, θα επικεντρωθεί σε 
4 κύριους άξονες δραστηριότητας του φορέα (ψηφιακές βιβλιοθήκες, ηλεκτρονικές 
εκδόσεις, ψηφιακά αποθετήρια, λοιπές δραστηριότητες/δράσεις), µέσω της εκπόνησης των 
ακόλουθων µελετητικών υπηρεσιών: 

 Μελέτη για τον προσδιορισµό των υπηρεσιών ψηφιακής βιβλιοθήκης  

 Μελέτη για την επέκταση των υπηρεσιών ηλεκτρονικών εκδόσεων 

 Μελέτη λειτουργίας ψηφιακών αποθετηρίων 

 Μελέτη για τον προσδιορισµό νέων υπηρεσιών για λοιπές δραστηριότητες του 
ΕΚΤ (υφιστάµενων ή υπό ανάπτυξη) 

 

Στη συνέχεια παρατίθενται τα γενικά χαρακτηριστικά των ανωτέρω µελετών, ενώ στις 
υποενότητες που ακολουθούν εξειδικεύονται περαιτέρω οι απαιτήσεις.  

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΛΕΤΩΝ 

Α) Οι ανωτέρω µελέτες θα ακολουθούν γενικά µια κοινή δόµηση στρατηγικής 
σχεδίασης, η οποία θα περιλαµβάνει τις ακόλουθες ενότητες (η ανάλυση θα αφορά ανά άξονα 
δραστηριότητας): 

I Ανάλυση Εξωτερικού Περιβάλλοντος 

I.1 Θεσµικό πλαίσιο 

I.2 ∆ιεθνείς τάσεις και πρακτικές 

I.3 Σύγκλιση µε Ευρωπαϊκές στρατηγικές και κατευθύνσεις  

Οριζόντιες αλλά και εξειδικευµένες ανά άξονα δράσεων π.χ. µε σχετικές 
δράσεις του Ψηφιακού Θεµατολογίου για την Ευρώπη Digital Agenda for 
Europe 1, υιοθέτηση πολιτικών για την Ανοικτή Πρόσβαση2 κ.α.) 

I.4 Ανάλυση αναγκών αγοράς 

I.5 Ανάλυση ανταγωνισµού µε έµφαση στο ελληνικό περιβάλλον 

I.6 Ανάλυση δραστηριοτήτων και τοποθέτησης οµόλογων φορέων του εξωτερικού 

I.7 Ανάλυση περιβάλλοντος (π.χ. PEST, PESTLE).  

II Ανάλυση Εσωτερικού Περιβάλλοντος 

II.1 Χαρτοφυλάκιο Προϊόντων και Υπηρεσιών (υπαρχόντων και υπό ανάπτυξη) 

Επίσης προσδιορισµός των δυνητικά ωφελούµενων ανά άξονα δραστηριότητας 
και ανά κατηγορία (τρίτοι φορείς – τελικοί µεµονωµένοι αποδέκτες) 

II.2 Μοντέλο Οργάνωσης και Λειτουργίας 

II.3 Ανθρώπινο ∆υναµικό (στελέχη και εξωτερικοί συνεργάτες) 

II.4 Πληροφοριακά Συστήµατα (υφιστάµενα και υπό ανάπτυξη) 

II.5 Υποδοµές 

                                           

1 http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/publications/index_en.htm  

 

2 http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/era-communication-towards-better-access-to-
scientific-information_en.pdf  
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II.6 Χρηµατοοικονοµική Ανάλυση σχετικών δραστηριοτήτων φορέα  

ανάλυση εσόδων ανά πηγή, ανάλυση κόστους λειτουργίας (λειτουργικά έξοδα, 
αµοιβές προσωπικού, άλλες δαπάνες), ανάλυση επενδύσεων (εγκαταστάσεις, 
υλικό, λογισµικό, κλπ) κ.λπ. 

II.7 Εκτίµηση κρίσιµων στρατηγικών παραγόντων µε σκοπό τον καθορισµό του 
πλαισίου διαµόρφωσης του νέου επιχειρησιακού µοντέλου λειτουργίας 

III ∆ιαµόρφωση Στρατηγικής 

III.1 Ανάπτυξη Στρατηγικών Επιλογών.  

Αρχικός προσδιορισµός εναλλακτικών µορφών ανταπόκρισης του φορέα ως 
προς τις ζητούµενες υπηρεσίες ή λειτουργικές παρεµβάσεις, 

III.2 Αξιολόγηση Στρατηγικών Επιλογών.  

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να περιγράψει στην τεχνική του προσφορά 
µεθοδολογίες και µεθοδολογικά εργαλεία  

o αξιολόγησης των επιµέρους σεναρίων που έχουν αρχικά διαµορφωθεί 
(νέες υπηρεσίες ή λειτουργίες), κ.λπ. 

o προτεραιοποίησης των επιµέρους σεναρίων ανά άξονα δραστηριότητας 
µέσω διαµόρφωσης των κατάλληλων κριτηρίων  

Με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης θα προκύψει ο τελικός προσδιορισµός 
των ζητούµενων υπηρεσιών ή λειτουργικών παρεµβάσεων ανά άξονα 
δραστηριότητας.  

III.3 Κρίσιµοι Παράγοντες Επιτυχίας.  

Θα πρέπει να προσδιορισθούν οι κρίσιµοι παράγοντες επιτυχίας (critical 
success factors), καθώς και οι πιθανοί κίνδυνοι που µπορεί να προκαλέσουν 
απόκλιση από τους επιθυµητούς ή προβλεπόµενους στόχους, ώστε να 
προταθούν µέτρα που πιθανά µπορεί να αναλάβει ο φορέας για να µειωθούν ή 
µετριασθούν οι κίνδυνοι και οι συνέπειες αυτών.  

 

Β) Για την ικανοποιητική προσέγγιση των αναγκών του έργου, θα διενεργηθεί για κάθε 
τοµέα δραστηριότητας ή/και επιµέρους δράσης χαρτογράφηση ποιοτικών και ποσοτικών 
χαρακτηριστικών απαιτήσεων πληθυσµού ενδιαφέροντος, η οποία αφορά:  

• έρευνα για τον προσδιορισµό των απαιτήσεων των χρηστών και  

• µέτρηση βαθµού ικανοποίησης ωφελούµενου πληθυσµού 

Μέσω της έρευνας αναµένεται να εξαχθούν χρήσιµα συµπεράσµατα: 

o αφενός σε σχέση µε την αποτύπωση και καταγραφή των πραγµατικών 
αναγκών των δυνητικά ωφελούµενων, 

o αφετέρου σε σχέση µε την αποδοτικότητα των παρεχόµενων και 
σχεδιαζόµενων ψηφιακών υπηρεσιών (αποτελεσµατική εξυπηρέτηση – κάλυψη 
αναγκών,  ταχύτητα απόκρισης) 

και επακόλουθα σε σχέση µε τον βαθµό ανταπόκρισης του φορέα στις πραγµατικές ανάγκες των 
ωφελούµενων. 

Η µεθοδολογία της χαρτογράφησης, η οποία θα προταθεί αναλυτικά ως προς τα ποιοτικά και 
ποσοτικά της χαρακτηριστικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο: 

� θα συµπεριλαµβάνει το σύνολο των διαφορετικών κατηγοριών δυνητικά ωφελούµενων 
ανά άξονα δραστηριότητας του φορέα και ανά κατηγορία ωφελούµενων (τρίτοι φορείς – 
τελικοί µεµονωµένοι αποδέκτες), λαµβάνοντας υπόψη τις επιµέρους δράσεις του φορέα 

� θα διενεργείται µε τη συµπλήρωση ερωτηµατολογίου σε επιλεγµένες οµάδες ή/και τη 
διενέργεια στοχευµένων συνεντεύξεων και στις δύο ως άνω κατηγορίες (τρίτων φορέων 
– τελικών αποδεκτών). 

Σηµειώνεται, ότι στο µέτρο που αυτό είναι εφικτό, θα πρέπει να ληφθεί µέριµνα ώστε στις 
περιπτώσεις των κοινών αποδεκτών υπηρεσιών σε διαφορετικούς τοµείς δραστηριότητας ή 
επιµέρους δράσεων, η ανωτέρω έρευνα να διενεργείται συνδυαστικά. 
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Γ) Η διαµόρφωση στρατηγικής θα πρέπει να συµπληρώνεται (ανά επιµέρους µελέτη-τοµέα 
δραστηριότητας) µε προτάσεις για πιθανές στρατηγικές συνεργασίες και συνέργειες µε 
τρίτους στο εσωτερικό ή εξωτερικό. 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος καλείται στην τεχνική του προσφορά να παραθέσει την προτεινόµενη 
από αυτόν διάρθρωση των σχετικών µελετών καλύπτοντας τις θεµατικές ενότητες που 
ζητούνται ανωτέρω και εξειδικεύοντας το περιεχόµενο των κεφαλαίων. 

 

Στη συνέχεια παρατίθεται η αναλυτική περιγραφή της 1ης ενότητας εργασιών: 

 

A.3.1.1 Μελέτη για τον προσδιορισµό των υπηρεσιών ψηφιακής βιβλιοθήκης  

Μέσα από τη µελέτη αυτή, θα προσδιοριστούν και προταθούν υπηρεσίες ψηφιακής βιβλιοθήκης, 
λαµβάνοντας υπόψη τους υπάρχοντες µηχανισµούς και τις υπηρεσίες ερευνητικών βιβλιοθηκών 
στο ελληνικό και διεθνές περιβάλλον σε συνδυασµό µε τις τεχνολογίες αιχµής και τις διεθνείς 
εξελίξεις στον τοµέα της ηλεκτρονικής επιστηµονικής πληροφόρησης. Στο πλαίσιο αυτό και 
σύµφωνα µε τους στρατηγικούς στόχους που θα τεθούν, θα εξετασθούν και τελικά θα 
προσδιορισθούν νέες υπηρεσίες, διεύρυνση ή αναβάθµιση υπηρεσιών όσον αφορά: 

− Υπηρεσίες προς τρίτους (π.χ. βιβλιοθήκες, γραµµατείες σχολών), όπως π.χ. νέες 
πηρεσίες συλλογικού καταλόγου, (δια)δανεισµού, αναζήτησης βιβλιογραφικών 
αναφορών κ.λπ.  

− Υπηρεσίες προς τελικούς αποδέκτες (ακαδηµαϊκοί, ερευνητές, εκπαιδευτική κοινότητα, 
κ.λπ.), παραγγελία επιστηµονικών δηµοσιευµάτων από Ελλάδα και εξωτερικό κ.ά. 

Ενδεικτικά, δύναται να εξετασθούν δυνατότητες όπως παροχή υπηρεσιών µέσω συνδροµών σε 
Οργανισµούς ή Ιδρύµατα (π.χ. Εκπαιδευτικά), διερεύνηση ηλεκτρονικών πληρωµών (e-
payment) και ηλεκτρονικής τιµολόγησης (e-invoice), διαχείριση κάρτας µέλους, κ.λπ. 

Το αποτέλεσµα της µελέτης θα αποτυπωθεί στο Παραδοτέο Π1 «Μελέτη για τον προσδιορισµό 
των υπηρεσιών ψηφιακής βιβλιοθήκης». 

 

A.3.1.2 Μελέτη για την επέκταση των υπηρεσιών ηλεκτρονικών εκδόσεων 

Αντικείµενο της µελέτης αυτής αποτελεί η διερεύνηση και προσδιορισµός των τελικών 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών εκδόσεων προς τους επιχειρησιακούς και τελικούς χρήστες σύµφωνα 
µε τις τελευταίες διεθνείς εξελίξεις. Στο πλαίσιο αυτό και σύµφωνα µε τους στρατηγικούς 
στόχους που θα τεθούν, θα εξετασθούν και τελικά θα προσδιορισθούν νέες υπηρεσίες, 
διεύρυνση ή αναβάθµιση υπηρεσιών όσον αφορά: 

− Υπηρεσίες προς τρίτους (π.χ. εκδότες), που προσφέρονται από την πλατφόρµα εκδόσεων 
του ΕΚΤ, µε τις αντίστοιχες ροές εργασιών. Ενδεικτικά αναφέρεται η διερεύνηση της 
δυνατότητας παροχής υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας προς εκδότες µε µοντέλο 
συνδροµητικού τύπου.  

− Υπηρεσίες προς τελικούς αποδέκτες µε αξιοποίηση/ εκµετάλλευση διατιθέµενου 
περιεχοµένου (σε συνεργασία πιθανώς µε τους κατόχους πνευµατικών δικαιωµάτων, 
συνεργασία µε εκδότες κ.ά.) 

Επίσης, στο πλαίσιο της µελέτης αυτής θα διερευνηθούν:  

− παράµετροι και προδιαγραφές λειτουργικότητας ηλεκτρονικών εκδόσεων  

− µέθοδοι για την αναβάθµιση και προτυποποίηση των εκδοτικών διαδικασιών (όπως 
κανονισµοί έκδοσης, αξιολόγηση, εκκαθάριση και διαχείριση πνευµατικών δικαιωµάτων), 
ώστε να ανταποκρίνονται σε διεθνώς αναγνωρισµένα πρότυπα και δυνατότητες 
τεκµηρίωσης αυτών. 

− εργαλεία-δυνατότητες ενίσχυσης της προστιθέµενης αξίας των ηλεκτρονικών εκδόσεων, 
συµπεριλαµβανοµένων υπηρεσιών που αφορούν σε εκδοτικά δεδοµένα (π.χ. 
Βιβλιογραφικά δεδοµένα) και µεταδεδοµένα, που αφενός µεν θα διευκολύνουν την 
προσέλκυση εκδοτών, αφετέρου θα δίδουν τη δυνατότητα συνδυασµένης αξιοποίησης 
από τον φορέα και τους εκδότες των υπηρεσιών αυτών.  

Επιπρόσθετα, ο φορέας έχει ξεκινήσει δράσεις για την υιοθέτηση και καθιέρωση µοντέλου 
ηλεκτρονικών εκδόσεων στις ανθρωπιστικές επιστήµες και κοινωνικές επιστήµες. Με στόχο την 
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ανάπτυξη αντίστοιχου µοντέλου στον τοµέα των ιατρικών επιστηµών, όπου υπάρχει σηµαντική 
ελληνική επιστηµονική εκδοτική δραστηριότητα στο πλαίσιο της µελέτης θα πραγµατοποιηθεί:  

− η συγκέντρωση στοιχείων για τις περιοδικές επιστηµονικές εκδόσεις και τα επιστηµονικά 
συνέδρια στον τοµέα. Θα πραγµατοποιηθεί συστηµατική καταγραφή, σύµφωνα µε 
προδιαγραφές του ΕΚΤ και σε βάση δεδοµένων που αυτό θα υποδείξει, των ελληνικών 
επιστηµονικών περιοδικών στον τοµέα των ιατρικών επιστηµών, των αντίστοιχων 
εκδοτικών οίκων, των επιστηµονικών συνεδρίων που πραγµατοποιούνται κ.λπ. 

Το αποτέλεσµα της µελέτης θα αποτυπωθεί στο Παραδοτέο Π2 «Μελέτη για την επέκταση των 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών εκδόσεων». 

 

A.3.1.3 Μελέτη λειτουργίας ψηφιακών αποθετηρίων 

Αντικείµενο της µελέτης αυτής αποτελεί ο προσδιορισµός λειτουργίας ψηφιακών αποθετηρίων 
µέσω της ανάπτυξης και παροχής σχετικών ψηφιακών υπηρεσιών και σύµφωνα µε αρχές και 
πλαίσιο καλής λειτουργίας πληροφοριακών συστηµάτων όπως το ITIL (IT Infrastructure Library) 
και πρότυπα ασφαλείας όπως η οικογένεια ISO27K. Στο πλαίσιο αυτό και σύµφωνα µε τους 
στρατηγικούς στόχους που θα τεθούν, θα εξετασθούν και τελικά θα προσδιορισθούν: 

− ∆ιάθεση και διαχείριση υπηρεσιών ψηφιακών αποθετηρίων σε τρίτους (π.χ. υπηρεσίες µε 
τη µορφή SaaS που θα παρέχoυν τη δυνατότητα σε τρίτους να 
κατασκευάζουν/δηµιουργούν µόνοι τους τα δικά τους αποθετήρια) που να ικανοποιούν 
καλές πρακτικές όπως, ενδεικτικά αναφέρονται: ITIL, Agile Development και Agile 
Operations. 

− Λοιπές λειτουργικές παρεµβάσεις (π.χ. πιθανή δηµιουργία virtual εξειδικευµένων 
κέντρων τεκµηρίωσης υποστηριζόµενων µε υπηρεσίες ψηφιακών αποθετηρίων σε 
συγκεκριµένες περιοχές ή αντικείµενα) 

Επίσης, στο πλαίσιο της µελέτης αυτής θα:  

− επικαιροποιηθούν οι κανόνες και συνθήκες που προβλέπονται σχετικά µε τη 
διατηρησιµότητα περιεχοµένου (long term preservation) όπως π.χ. κανόνες τήρησης 
αντιγράφων ασφαλείας, πιθανή εκµετάλλευση διαµοιρασµού περιεχοµένου κλπ). Αφού 
γίνει καταγραφή των υφιστάµενων διαδικασιών, θα κατατεθούν προτάσεις 
βελτιστοποίησης. 

− εξειδικευθούν  οι υπηρεσίες που µπορεί να προσφερθούν µέσω της δράσης του ΕΚΤ για 
την τεκµηρίωση της ελληνικής επιστηµονικής παραγωγής στις Ανθρωπιστικές και 
Κοινωνικές επιστήµες. Η δράση  έχει  στόχο τη συγκέντρωση, τεκµηρίωση και διάθεση, 
από ένα µοναδικό σηµείο, περιεχοµένου και µεταδεδοµένων έγκυρων επιστηµονικών 
εκδόσεων ελληνικών φορέων, προάγοντας την ελληνική ερευνητική παραγωγή και την 
ελληνόφωνη έρευνα και ενισχύοντας την έρευνα στους τοµείς των ανθρωπιστικών και 
κοινωνικών επιστηµών.  

Το αποτέλεσµα της µελέτης θα αποτυπωθεί στο Παραδοτέο Π3 «Μελέτη λειτουργίας ψηφιακών 
αποθετηρίων». 

 

A.3.1.4 Μελέτη για τον προσδιορισµό νέων υπηρεσιών για λοιπές δραστηριότητες 
του ΕΚΤ 

Αντικείµενο της µελέτης αυτής αποτελεί η διερεύνηση και προσδιορισµός των τελικών 
υπηρεσιών, προς επιχειρησιακούς και τελικούς χρήστες, σε συγκεκριµένους τοµείς 
δραστηριότητας του ΕΚΤ. Στο πλαίσιο αυτό και σύµφωνα µε τους στρατηγικούς στόχους που θα 
τεθούν, θα εξετασθούν για το σύνολο των δράσεων που αφορούν αυτές τις δραστηριότητες του 
ΕΚΤ και τελικά θα προσδιορισθούν (σε όσες δράσεις κριθεί τελικά σκόπιµο): 

− Υπηρεσίες προς τρίτους (φορείς, οργανισµοί, ιδρύµατα κλπ) 

− Υπηρεσίες προς τελικούς αποδέκτες (ακαδηµαϊκοί, ερευνητές, εκπαιδευτική κοινότητα, 
φορείς δηµόσιας διοίκησης κ.λπ.) 

Οι λοιπές δραστηριότητες του ΕΚΤ που θα εξετασθούν, αφορούν επιµέρους δράσεις σχετικά µε: 

− Την ανάπτυξη υπηρεσιών µε βάση τον κεντρικό διαδικτυακό τόπο (www.didaktorika.gr) 
του ΕΑ∆∆ (Εθνικό Αρχείο ∆ιδακτορικών ∆ιατριβών), του οποίου την ευθύνη 
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συγκρότησης και διατήρησης έχει το ΕΚΤ.Θα διερευνηθεί επίσης η παροχή  υπηρεσιών 
µητρώων µε βάση το υπό ανάπτυξη Μητρώο  ∆ιδακτόρων . 

− Την παροχή υπηρεσιών για τη δηµιουργία εικονικών ερευνητικών κοινοτήτων µε βάση 
τις ψηφιακές υποδοµές, το περιεχόµενο και τα δεδοµένα που συγκεντρώνει το ΕΚΤ 
(ενδεικτικά αναφέρονται οι τοµείς της Βιολογίας και των ανθρωπιστικών επιστηµών) 

− Παροχή υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας µε βάση τα Πληροφοριακά Συστήµατα 
Ερευνητικών ∆ραστηριοτήτων (CRIS), διαχείρισης πληροφορίας για την ερευνητική 
κοινότητα. Η ανάπτυξη συστηµάτων CRIS (η οποία είναι σε εξέλιξη την τρέχουσα 
περίοδο) και η διάθεσή τους σε ακαδηµαϊκούς και ερευνητικούς φορείς συνδράµει στην 
οργάνωση και καταγραφή των ερευνητικών δραστηριοτήτων. 

− Παροχή υπηρεσιών µε βάση το περιβάλλον για τη συλλογή και επεξεργασία στοιχείων και 
την έκδοση δεικτών που αναπτύσσει το ΕΚΤ. Το ΕΚΤ δραστηριοποιείται ήδη στον τοµέα 
των βιβλιοµετρικών αναλύσεων και δεικτών (www,metrics,ekt.gr) ενώ πρόσφατα 
ανέλαβε µε απόφαση της ΓΓΕΤ (ΦΕΚ1359/Β/25.04.2012) τη συλλογή, επεξεργασία 
στοιχείων και την έκδοση δεικτών ΕΤΑΚ. Παράλληλα το ΕΚΤ ως Εθνικό Σηµείο Επαφής 
στα Προγράµµατα Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διαθέτει πλήθος στοιχείων για τη 
συµµετοχή των ελληνικών φορέων σε ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα. Στο πλαίσιο αυτό θα 
διερευνηθούν και θα προσδιοριστούν σύµφωνα µε τις διεθνείς πρακτικές οι υπηρεσίες 
που µπορεί να παρέχει το ΕΚΤ είτε προς τρίτους φορείς (∆ηµόσια ∆ιοίκηση, επιχειρήσεις 
κ.λπ.) είτε προς µεµονωµένους χρήστες ή οµάδες χρηστών.  

Παράλληλα, στο πλαίσιο αυτής της µελέτης, θα πρέπει να διερευνηθεί η πιθανή διείσδυση σε 
νέους τοµείς δραστηριοτήτων και η ανάπτυξη νέων δράσεων και υπηρεσιών. 

Για παράδειγµα, δύναται να µελετηθεί η δυνατότητα εκµετάλλευσης επιστηµονικού 
περιεχοµένου και αποτελεσµάτων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης και να διερευνηθούν 
πιθανές υπηρεσίες επιχειρηµατικής αξιοποίησης, αποτυπώνοντας ενδεχόµενες δράσεις οι οποίες 
θα διαµορφώσουν το απαραίτητο περιβάλλον για την παροχή των υπηρεσιών αυτών (π.χ. 
οργάνωσης στοιχείων, χρηστών κ.λπ.)  

Τέλος, στο πλαίσιο αυτής της µελέτης θα αποτυπωθεί και θα κωδικοποιηθεί η πολιτική της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τοµέα των ερευνητικών ηλεκτρονικών υποδοµών (research e 
infrastructures) όπως εκφράζεται από οργανισµούς όπως το European Science Foundation 
(ESF) και θα προσδιοριστούν οι απαραίτητες ενέργειες για την πλήρη εναρµόνιση της υποδοµής 
του ΕΚΤ µε το υπό διαµόρφωση δίκτυο αντίστοιχων υποδοµών.   

Το αποτέλεσµα της µελέτης θα αποτυπωθεί στο Παραδοτέο Π4 «Μελέτη για τον προσδιορισµό 
νέων υπηρεσιών για λοιπές δραστηριότητες του ΕΚΤ». 

 

A.3.2 2η Ενότητα Εργασιών:  Επιχειρησιακό Σχέδιο Φορέα 

Σε συνέχεια της στρατηγικής σχεδίασης που διαµορφώθηκε µε την προηγούµενη ενότητα 
εργασιών και αξιοποιώντας κάθε παραγόµενη πληροφορία, ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να 
καταρτίσει αναλυτικό Επιχειρησιακό Σχέδιο, όπου θα εξειδικεύσει τη σχεδιαζόµενη πολιτική, 
προσδιορίζοντας τους απαιτούµενους επιχειρησιακούς πόρους και καθορίζοντας τον τρόπο 
λειτουργίας του φορέα.  

Οι βασικές ενότητες που θα καλύπτει ο επιχειρησιακός σχεδιασµός είναι: 

1) Σχέδιο Θεσµικών Προσαρµογών 

Αντικείµενο της συγκεκριµένης ενότητας είναι ο εντοπισµός τυχόν αναγκών 
αναµόρφωσης του θεσµικού πλαισίου. Ειδικότερα, κατά την παρούσα εργασία, σε 
συνέχεια της διαγνωστικής ανάλυσης του υφιστάµενου θεσµικού πλαισίου κατά τον 
στρατηγικό σχεδιασµό, ο Ανάδοχος καλείται να προτείνει παρεµβάσεις µε στόχο τον 
εκσυγχρονισµό αυτού και την άρση τυχόν υφιστάµενων εµποδίων / περιορισµών που 
σχετίζονται µε το θεσµικό και νοµικό πλαίσιο. 

2) Σχέδιο Επιχειρησιακής Αξιοποίησης 

Στη συγκεκριµένη ενότητα, θα πρέπει να εκπονηθεί ένα αναλυτικό σχέδιο επιχειρησιακής 
αξιοποίησης που να περιλαµβάνει ενδεικτικά: προσδιορισµό των key performance 
indicators, µέτρα και δράσεις αύξησης της ικανοποίησης του ωφελούµενου 
πληθυσµού, εκτίµηση ζήτησης, τιµολογιακή πολιτική (π.χ. τιµολόγηση µε βάση τον 
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υπολογισµό του κόστους, µε βάση τον ανταγωνισµό, µε βάση τη ζήτηση κ.λπ.), πλάνο 
marketing µε ενέργειες ενηµέρωσης και προώθησης των υπηρεσιών, κ.λπ. 

3) Σχέδιο Αναδιοργάνωσης Λειτουργιών & ∆οµών και Μετάβασης στη νέα κατάσταση 

Στην ενότητα αυτή, θα περιγραφούν οι οργανωτικές δοµές που θα πρέπει να 
διαµορφωθούν για την υλοποίηση των επιχειρησιακών προτάσεων, οι σχετικές 
διαδικασίες και ροές εργασιών καθώς και οι απαραίτητοι ρόλοι και αρµοδιότητες.   

Επιθυµητή είναι η µοντελοποίηση των νέων διαδικασιών (process mapping) µε χρήση 
κατάλληλου εργαλείου διαχείρισης και µοντελοποίησης διαδικασιών (Business Process 
Management Tool – BPM Tool).   

Η ενότητα θα περιλαµβάνει και συγκεκριµένο σχέδιο για την οµαλή µετάβαση του φορέα 
από την υφιστάµενη στη νέα κατάσταση.  

4) Σχέδιο Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστηµάτων ή απαιτούµενων τεχνολογικών 
παρεµβάσεων 

Θα προσδιοριστεί ο βαθµός και το είδος της πληροφοριακής-τεχνολογικής υποστήριξης 
και θα εξειδικευτούν οι απαιτήσεις προσαρµογής των υπό ανάπτυξη ή υπό 
διαµόρφωση/παραµετροποίηση πληροφοριακών συστηµάτων και εφαρµογών για την 
υλοποίηση των νέων υπηρεσιών. 

5) Σχέδιο Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού 

Αφορά σχέδιο εκπαιδεύσεων που θα απαιτηθούν σε συνδυασµό µε πλάνο διαρκών και 
τακτικών ενηµερώσεων (συµµετοχή σε ηµερίδες, συνέδρια κ.λπ.) του προσωπικού του 
φορέα, πιθανή ανάγκη ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναµικού σε συγκεκριµένα τµήµατα 
µε την αντίστοιχη περιγραφή των προσόντων και ικανοτήτων των στελεχών που θα 
απαιτηθούν κ.ά. 

6) Χρηµατοοικονοµικό Σχέδιο 

Θα εκπονηθεί χρηµατοοικονοµικό πλάνο, όπου θα αναλύονται οι χρηµατοοικονοµικές 
προβλέψεις, ήτοι εκτίµηση/ποσοτικοποίηση εσόδων, λειτουργικού κόστους, επενδύσεων 
και τρόπου χρηµατοδότησης συµπεριλαµβανοµένων παραδοχών για εναλλακτικές πηγές 
χρηµατοδότησης (στρατηγικοί επενδυτές, επιχορηγούµενα προγράµµατα κ.λπ.) κλπ.  

7) Σχέδιο Υλοποίησης 

Αναλυτικό χρονοδιάγραµµα και ενέργειες υλοποίησης. Στο σχέδιο αυτό θα 
αποτυπώνονται αλληλεξαρτήσεις ενεργειών καθώς και η προτεραιοποίηση δράσεων ή 
σχεδιαζόµενων νέων υπηρεσιών στο συνολικό επιχειρησιακό σχεδιασµό, λαµβάνοντας 
υπόψη τις επιµέρους προτεραιότητες ανά άξονα δραστηριότητας που τέθηκαν στα 
προηγούµενα στάδια. Επίσης, θα καταρτισθεί σύστηµα δεικτών µέτρησης επίτευξης 
στόχων και αξιολόγησης των αποτελεσµάτων. 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος καλείται στην τεχνική του προσφορά να παραθέσει την προτεινόµενη 
από αυτόν διάρθρωση των ενοτήτων του επιχειρησιακού σχεδίου καλύπτοντας τις ανωτέρω 
επιµέρους θεµατικές ενότητες και να εξειδικεύσει περαιτέρω το περιεχόµενο αυτών. 

Το αποτέλεσµα των µελετητικών υπηρεσιών αυτών θα αποτυπωθεί στο Παραδοτέο Π5 
«Επιχειρησιακό Σχέδιο ΕΚΤ». 

 

A.3.3 3η Ενότητα Εργασιών: Παροχή υπηρεσιών Υποστήριξης στην υλοποίηση και 
εφαρµογή των νέων επιχειρησιακών προτάσεων  

 

A.3.3.1 Υλοποίηση και εφαρµογή των νέων επιχειρησιακών προτάσεων   

Στο πλαίσιο της παρούσας ενότητας εργασιών, ο Ανάδοχος θα υποστηρίξει το ΕΚΤ στην 
εφαρµογή του νέου επιχειρησιακού µοντέλου λειτουργίας που θα διαµορφωθεί µε τις ανωτέρω 
περιγραφόµενες µελέτες και στην υιοθέτηση των επιχειρησιακών αλλαγών. Σκοπός της παροχής 
υπηρεσιών υποστήριξης προς τον φορέα είναι η κατάλληλη προετοιµασία, η απρόσκοπτη 
εφαρµογή και η αξιολόγηση και συνεχής βελτίωση της αποτελεσµατικότητας και της 
αποδοτικότητας των νέων λειτουργιών. 

Ειδικότερα, στο πλαίσιο αυτής της ενότητας εργασιών, ο Ανάδοχος καλείται να παράσχει 
υπηρεσίες on-site συνολικής απασχόλησης τουλάχιστον 40 ανθρωποµηνών για την 
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υποστήριξη της εφαρµογής των νέων υπηρεσιών και την παροχή τεχνικής/συµβουλευτικής 
υποστήριξης κατά την αρχική φάση της λειτουργίας και παροχής των νέων υπηρεσιών, 
προκειµένου να διασφαλιστεί η οµαλή και επιτυχής µετάβαση στο νέο επιχειρησιακό µοντέλο 
λειτουργίας.  

Συγκεκριµένα, ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποστηρίξει τη διαδικασία µετάβασης του φορέα 
µέσω των ακόλουθων ενεργειών:  

� ∆ιασφάλιση της ετοιµότητας για εφαρµογή του νέου επιχειρησιακού µοντέλου 
λειτουργίας. 

� Ενηµέρωση εµπλεκοµένων και ευαισθητοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού που θα 
ασχοληθεί µε τις νέες διαδικασίες, που ως άµεσος αποδέκτης των αλλαγών που 
συντελούνται µέσω του έργου θα κληθεί να συµβάλλει καθοριστικά στην επιτυχηµένη 
εφαρµογή του.  

� Υποστήριξη λειτουργίας help-desk στο ΕΚΤ για την υποστήριξη των νέων υπηρεσιών. 
� Συστηµατική παρακολούθηση της πορείας εφαρµογής του νέου επιχειρησιακού µοντέλου 

λειτουργίας.  
� Εξαγωγή συµπερασµάτων από την αρχική περίοδο της εφαρµογής του νέου 

επιχειρησιακού µοντέλου, µέσω αποτίµησης του συστήµατος δεικτών µέτρησης επίτευξης 
στόχων µε προτάσεις για διορθωτικά µέτρα ή ενέργειες.  

� Επαναµέτρηση βαθµού ικανοποίησης ωφελούµενου πληθυσµού στους διάφορους τοµείς 
δραστηριότητας. 

� Τυχόν πρόσθετες υπηρεσίες που θα απαιτηθούν κατά την αρχική περίοδο της εφαρµογής 
των νέων διαδικασιών και οι οποίες θα πρέπει να εξειδικευτούν και να περιγραφούν µε 
βάση την εµπειρία του Αναδόχου σε αντίστοιχες υπηρεσίες υποστήριξης υλοποίησης. 

 

Στην προσφορά του ο Ανάδοχος πρέπει να προσδιορίσει ακριβώς τον τρόπο υποστήριξης και τον 
τρόπο µέτρησης της αποτελεσµατικότητας της υποστήριξης. 

 

Επιπρόσθετα των ανωτέρω υπηρεσιών, ο Ανάδοχος θα πρέπει να υλοποιήσει ενέργειες και 
δράσεις ευαισθητοποίησης του ωφελούµενου πληθυσµού, που αποσκοπούν στην 
πληρέστερη, έγκυρη και αποτελεσµατική ενηµέρωση των δυνητικών και τελικών ωφελούµενων. 
Περιλαµβάνει: 

� Πλάνο ευαισθητοποίησης και ενηµέρωσης σχετικά µε τις νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες 
που προσφέρονται, µε σκοπό την ευρεία διάδοση και αποδοχή τους.  

� Εκπόνηση ηλεκτρονικών ενηµερωτικών φυλλαδίων αναφορικά µε τα αποτελέσµατα του 
Έργου.  

� ∆ιάχυση ηλεκτρονικής πληροφόρησης µέσω οργάνωσης και αποστολής ενηµερωτικών 
δελτίων (newsletters) µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και άλλων ηλεκτρονικών µέσων 
επικοινωνίας. 

� Σχεδιασµό δηµοσιεύσεων-καταχωρήσεων στον Τύπο. 

� Σχεδιασµό ηλεκτρονικών καταχωρήσεων σε επιλεγµένες ιστοσελίδες (banners). 

� 2 ηµερίδες δηµοσιότητας . 

� ∆ράσεις για την προώθηση του έργου σε διεθνές επίπεδο (σύνδεση µε οµάδες 
επιστηµόνων του εξωτερικού). 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος καλείται να εξειδικεύσει στην Τεχνική Προσφορά του τις ενέργειες 
αυτές που προσφέρει καθώς και τον τρόπο µέτρησης της αποτελεσµατικότητάς τους. 

 

Το αποτέλεσµα των ανωτέρω εργασιών θα ενσωµατωθεί στο Παραδοτέο Π6 «Παροχή 
υπηρεσιών Υποστήριξης στην υλοποίηση και εφαρµογή των επιχειρησιακών προτάσεων» και θα 
περιλαµβάνει τα εξής: 

� Τετραµηνιαίες Εκθέσεις Απολογισµού, µε αναλυτική αναφορά των υπηρεσιών που 
παρασχέθηκαν για την υποστήριξη της εφαρµογής του Επιχειρησιακού Σχεδίου του 
Φορέα και των αποτελεσµάτων τους. Η τελευταία τετραµηνιαία έκθεση θα ενσωµατώνει 
και τον τελικό απολογισµό των εργασιών/υπηρεσιών του Αναδόχου.  

�  
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A.3.3.2 Αναθέωρηση Επιχειρησιακού Σχεδίου   

Τέλος, ο Ανάδοχος µε βάση την εµπειρία και τα αποτελέσµατα των υπηρεσιών που θα παρέχει  
στη διάρκεια της 3ης αυτής Ενότητας Εργασιών, τόσο όσον αφορά την εφαρµογή του 
Επιχειρησιακού Σχεδίου, την εξαγωγή συµπερασµάτων µέσω του συστήµατος δεικτών µέτρησης 
επίτευξης στόχων, την επαναµέτρηση βαθµού ικανοποίησης ωφελούµενου πληθυσµού στους 
διάφορους τοµείς δραστηριότητας αλλά και των αποτελεσµάτων των δράσεων 
ευασθητοποίησης,  θα αναθεωρήσει, θα προσαρµόσει και θα εµπλουτίσει, όπου αυτό απαιτείται, 
το Επιχειρησιακό Σχέδιο του φορέα το οποίο και θα αποτελέσει το Παραδοτέο Π7 
«Αναθεώρηση Επιχειρησιακού Σχεδίου ΕΚΤ».  
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A.4 ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ - ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 

A.4.1 Παραδοτέα Έργου 

Τα αναµενόµενα παραδοτέα του έργου,  είναι: 

 

 Τίτλος Παραδοτέου Τύπος 

Παραδοτέου  

Σχετικές 

Ενότητες 

Προϋπόθεσ
η Έναρξης 

Ενδεικτική 
∆ιάρκεια 

Υλοποίησης 

Χρόνος (*) 
Παράδοσης 

ΦΑΣΗ Α : Μελετητικές Υπηρεσίες 

Π1.  Μελέτη για τον 
προσδιορισµό των 
υπηρεσιών ψηφιακής 
βιβλιοθήκης 

Μελέτη A.3.1, 
A.3.1.1 

 5 µήνες 5 µήνες από 
την 
υπογραφή 
της 
σύµβασης 

Π2.  Μελέτη για την επέκταση 
των υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών εκδόσεων 

Μελέτη A.3.1, 
A.3.1.2 

 5 µήνες 5 µήνες από 
την 
υπογραφή 
της 
σύµβασης 

Π3.  Μελέτη λειτουργίας 
ψηφιακών αποθετηρίων 

Μελέτη A.3.1, 
A.3.1.3 

 5 µήνες 5 µήνες από 
την 
υπογραφή 
της 
σύµβασης 

Π4.  Μελέτη για τον 
προσδιορισµό νέων 
υπηρεσιών για λοιπές 
δραστηριότητες του ΕΚΤ 

Μελέτη A.3.1, 
A.3.1.4 

 5 µήνες 5 µήνες από 
την 
υπογραφή 
της 
σύµβασης 

Π5.  Επιχειρησιακό Σχέδιο ΕΚΤ Μελέτη A.3.2  5 µήνες 8 µήνες από 
την 
υπογραφή 
της 
σύµβασης 

ΦΑΣΗ Β : Υποστήριξη Υλοποίησης 

Π6.  Παροχή υπηρεσιών 
Υποστήριξης στην 
υλοποίηση και εφαρµογή 
των επιχειρησιακών 
προτάσεων  

Υπηρεσίες 

Υποστήριξης 

A.3.3 

 

παραλαβή 
των Π1-Π4 

16 µήνες 
(**) 

22 µήνες 
από την 
υπογραφή 
της 
σύµβασης 

Π7.  Αναθεώρηση 
Επιχειρησιακού Σχεδίου  
ΕΚΤ 

Υπηρεσίες 

Υποστήριξης 

A.3.3 παραλαβή 
τριών 
εκθέσεων 
απολογισµο
ύ του 
παραδοτέο
υ ε΄του Π6  

1 µήνας 

(**) 

22 µήνες 
από την 
υπογραφή 
της 
σύµβασης 

 όπου : 

 (*) : αφορά µέγιστο επιτρεπτό χρόνο παράδοσης 

(**): η συγκεκριµένη διάρκεια είναι περιοριστική και δεν πρέπει να µεταβληθεί 
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A.4.2 Ανάλυση Έργου  

Ο υποψήφιος Ανάδοχος καλείται να παρουσιάσει στην Τεχνική του Προσφορά ανάλυση του 
έργου σε πακέτα εργασίας, δραστηριότητες, εργασίες (όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο) που 
οδηγούν στην υλοποίηση των ζητούµενων µελετητικών-συµβουλευτικών υπηρεσιών και 
παράγουν τα Παραδοτέα του έργου. 

 

A.4.3 Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης Έργου 

Ο µέγιστος χρόνος υλοποίησης του Έργου ορίζεται σε είκοσι δύο (22) µήνες από την 
ηµεροµηνία υπογραφής της Σύµβασης.  

Στη συνέχεια παρατίθεται το συνοπτικό χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του Έργου. Το 
χρονοδιάγραµµα είναι ενδεικτικό, θα πρέπει όµως να τηρούνται οι περιορισµοί της παραγράφου 
A.4.1. 

 

Έτος 1ο  2ο  

Τρίµηνο 1 2 3 4 5 6 7 8 

Μήνας 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Φάση Α                       

Π1.  Χ Χ Χ Χ Χ                  

Π2.  Χ Χ Χ Χ Χ                  

Π3.  Χ Χ Χ Χ                   

Π4.  Χ Χ Χ Χ Χ                  

Π5.     Χ Χ Χ Χ Χ               

Φάση Β                       

Π6.        Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 

Π7.                       Χ 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συµπεριλάβει στην προσφορά του λεπτοµερές 
χρονοδιάγραµµα υλοποίησης µε τις φάσεις υλοποίησης, δραστηριότητες, επιµέρους εργασίες και 
παραδοτέα, καθώς και τα κύρια ορόσηµα καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του Έργου.  

Με τον όρο «ορόσηµα» εννοούνται κρίσιµα σηµεία/στιγµιότυπα του χρονοδιαγράµµατος του 
Έργου, στα οποία το Έργο απεµπλέκεται από κάποιο σηµαντικό ρίσκο ή/και επιτυγχάνει κάποιο 
σηµαντικό (ενδιάµεσο) στόχο. Τα ορόσηµα ενδέχεται να συνδέονται µε ένα ή περισσότερα 
παραδοτέα, η παράδοση των οποίων συνεπάγεται την επίτευξη του στόχου-ορόσηµο. 

 

A.4.4 Τόπος Υλοποίησης Έργου  

Ο τόπος Υλοποίησης του έργου και παροχής υπηρεσιών (όπου αυτές απαιτούν επιτόπια 
παρουσία βάσει των όρων της διακήρυξης και των αναγκών του έργου) είναι οι εγκαταστάσεις 
της Αναθέτουσας Αρχής, Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, 116 35 Αθήνα.  
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A.5 ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ  

 

A.5.1 Μέθοδοι και Τεχνικές υλοποίησης και υποστήριξης 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να περιγράψει τις µεθοδολογίες, τεχνικά µέσα και εργαλεία 
που θα αξιοποιήσει για την υλοποίηση του έργου και την επιτυχή ολοκλήρωση των 
φάσεων/παραδοτέων ή των υπηρεσιών του Έργου. 

A.5.2 Μέθοδοι και Τεχνικές παρακολούθησης και διαχείρισης 

Στην Τεχνική Προσφορά του υποψηφίου Αναδόχου θα πρέπει να περιγραφούν τα 
χαρακτηριστικά που επιδεικνύονται από την προτεινόµενη µεθοδολογία για την παρακολούθηση 
και διαχείριση του Έργου, π.χ. : 

� Σχεδιασµός και απολογισµός των φάσεων, δραστηριοτήτων και επιµέρους εργασιών του 
έργου 

� Σχεδιασµός των πόρων  

� εξασφάλιση ποιότητας παραδοτέων 

� διαχείριση των αλλαγών 

� καταλληλότητα για το µέγεθος του Έργου 

� άλλο 

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, ο Ανάδοχος θα υποβάλλει ∆ιµηνιαίες Αναφορές 
Προόδου (bimonthly progress reports) σχετικά µε τις δράσεις του και τις διαδικασίες εκτέλεσης 
του Έργου, έτσι ώστε να διασφαλίζεται: 

• Η τήρηση των χρονοδιαγραµµάτων εκτέλεσης, 

• Η ορθή και συµβατή σύµφωνα µε τις προδιαγραφές εκτέλεση των υποχρεώσεων του 
Αναδόχου. 

Οι τακτικές συναντήσεις του Αναδόχου µε την ΕΠΠΕ για την πρόοδο του Έργου θα διεξάγονται 
τουλάχιστον ανά µήνα και κατά περιόδους εβδοµαδιαία κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Έργου. 
Ο Υπεύθυνος ∆ιαχείρισης Έργου του Αναδόχου θα παρουσιάζει αναφορά προόδου υλοποίησης 
σε κάθε συνάντηση, µαζί µε τις ενηµερωµένες εκδόσεις του χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης του 
Έργου. 

Εκτός από τις τακτικές συναντήσεις, ο Υπεύθυνος Έργου από πλευράς του ΕΚΤ µπορεί να 
συγκαλέσει έκτακτες συναντήσεις εάν κριθεί απαραίτητο. 

Ο Ανάδοχος θα τηρεί τα πρακτικά των συναντήσεων που διεξάγονται για την πρόοδο του Έργου 
και θα τα αποστέλλει στο ΕΚΤ και στην Οµάδα Έργου του ΕΚΤ προς έγκριση. 

 

A.5.3 Σχήµα ∆ιοίκησης και Υλοποίησης Έργου 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει στην Τεχνική Προσφορά του ολοκληρωµένη 
πρόταση για το σχήµα διοίκησης του Έργου, παρουσιάζοντας οργανόγραµµα µε λεπτοµερή 
περιγραφή αρµοδιοτήτων/ρόλων/κατηγορίας των µελών της Οµάδας που θα υλοποιήσει το 
Έργο, το γνωστικό αντικείµενο που θα καλύψουν τα µέλη της Οµάδας Έργου, το χρόνο 
απασχόλησης ανά Φάση/παραδοτέο του προσωπικού στο Έργο καθώς και τη σχέση τους µε τον 
υποψήφιο Ανάδοχο (υπάλληλος, εξωτερικός συνεργάτης, στέλεχος υπεργολάβου). Όπου 
απαιτείται ή όπου προβλέπεται, θα γίνεται σαφή διάκριση στην on-site απασχόληση. 

Τυχόν αλλαγή του προσωπικού θα τελεί υπό την έγκριση του ΕΚΤ µετά από σχετική εισήγηση 
της ΕΠΠΕ. Τα κριτήρια για την έγκριση του νέου προσωπικού θα περιλαµβάνουν, ενδεκτικά και 
όχι περιοριστικά, τα προσόντα του νέου προσωπικού, την εµπειρία, το βαθµό ετοιµότητας για 
αποδοτική ένταξη στην Οµάδα έργου (π.χ. µπορεί να προβλέπεται απασχόληση χωρίς αµοιβή 
κατά το στάδιο ενηµέρωσης του νέου προσωπικού).   

Το ΕΚΤ θα έχει την κύρια ευθύνη επίβλεψης και ελέγχου της πορείας εκτέλεσης και υλοποίησης 
του Έργου, ενώ την κύρια ευθύνη υλοποίησης του Έργου θα την έχει ο Ανάδοχος. 

 

Τα µέλη της οµάδας έργου διακρίνονται σε 4 κατηγορίες: 

A.5.3.1 ∆ιοίκησης: Υπεύθυνος Έργου & Αναπληρωτής 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να καθορίσει στην Τεχνική Προσφορά του τα στελέχη που 
θα αναλάβουν τους ρόλους: 
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- του Υπεύθυνου Έργου 

- του Αναπληρωτή Υπεύθυνου Έργου. 

Συγκεκριµένα για τα δύο ανωτέρω στελέχη, τα οποία θα έχουν την συνολική ευθύνη 
παρακολούθησης και υλοποίησης του Έργου και θα λειτουργούν έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η 
συνέχεια της παρακολούθησής του, θα πρέπει:  

- να δηλωθεί το ποσοστό συµµετοχής τους στο Έργο και οι ανθρωποµήνες που θα 
αφιερώσουν ανά Φάση/Παραδοτέο του Έργου 

∆ιευκρινίζεται, ότι επιτρέπεται ο Υπεύθυνος έργου (ή/και ο αναπληρωτής) να αποτελεί και 
µέλος της οµάδας υλοποίησης (experts, senior experts), µε τους χρόνους να παρουσιάζονται 
διακριτά για τα διοικητικά/διαχειριστικά καθήκοντα από αυτά της υλοποίησης. 

 

A.5.3.2 Senior Experts (εξειδικευµένοι εµπειρογνώµονες) 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να καθορίσει στην Τεχνική Προσφορά του τα στελέχη της 
Οµάδας Έργου που αποτελούν τους senior experts (εξειδικευµένοι εµπειρογνώµονες), 
όπως αυτοί ορίζονται και ζητούνται στο εδάφιο 3 της ενότητας 3 του πίνακα της §B.2.5 
(Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συµµετοχής), καθώς επίσης να  

- περιγράψει το ρόλο τους στο προτεινόµενο Σχήµα ∆ιοίκησης και τις αρµοδιότητες 

- δηλώσει το ποσοστό συµµετοχής τους στο Έργο και τους ανθρωποµήνες που θα 
αφιερώσουν ανά Φάση/Παραδοτέο του Έργου 

∆ιευκρινίζεται ότι ως senior experts λογίζονται στο πλαίσιο του παρόντος έργου µόνο στελέχη 
στις ειδικότητες που περιγράφονται στην παράγραφο §B.2.5 και εφόσον διαθέτουν τα 
αντίστοιχα προσόντα που προσδιορίζονται εκεί. 

A.5.3.3 Experts  

Ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να καθορίσει στην Τεχνική Προσφορά του τα στελέχη της 
Οµάδας Έργου που αποτελούν τους experts, όπως αυτοί ορίζονται και ζητούνται στο εδάφιο 4 
της ενότητας 3 του πίνακα της §B.2.5 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συµµετοχής, καθώς επίσης να 

- περιγράψει το ρόλο τους στο προτεινόµενο Σχήµα ∆ιοίκησης και τις αρµοδιότητες 

- δηλώσει το ποσοστό συµµετοχής τους στο Έργο και τους ανθρωποµήνες που θα 
αφιερώσουν ανά Φάση/Παραδοτέο του Έργου 

 

A.5.3.4 Λοιπά µέλη διοικητικής/διαχειριστικής υποστήριξης 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να καθορίσει στην Τεχνική Προσφορά του τα στελέχη της 
Οµάδας Έργου που αποτελούν λοιπά µέλη διοικητικής/διαχειριστικής υποστήριξης, καθώς 
επίσης να περιγράψει το ρόλο τους στο προτεινόµενο Σχήµα ∆ιοίκησης και τις αρµοδιότητες. 

 

A.5.4 ∆ιασφάλιση Ποιότητας Έργου 

Ο Ανάδοχος πρέπει να µεριµνήσει για τη διασφάλιση της ποιότητας και της τεχνικής αρτιότητας 
των παραδοτέων του έργου, εντός των προκαθορισµένων ορίων χρόνου και κόστους. 

Σε αυτό το πλαίσιο και για την επιτυχή υλοποίηση του έργου απαιτείται ο Ανάδοχος να 
καταθέσει ολοκληρωµένο Σχέδιο ∆ιασφάλισης της Ποιότητας Έργου, προσαρµοσµένο στις 
ιδιαιτερότητες που θέτουν οι οργανωτικές, διοικητικές και τεχνολογικές παράµετροι του έργου, 
στο οποίο θα αναφέρονται οι διαδικασίες και µηχανισµοί που θα τηρηθούν ώστε να καλυφθούν 
οι ανάγκες. Ενδεικτικά, θα περιλαµβάνει: 

− Σχήµα ∆ιασφάλισης Ποιότητας 

− Σχέδιο Επικοινωνίας, συντονισµού και συνεργασίας των διαφορετικών εµπλεκόµενων 
και βέλτιστης ροής πληροφορίας µεταξύ των µονάδων του σχήµατος διοίκησης και 
οργάνωσης του έργου 

− ∆ιαχείριση Θεµάτων, Εκτίµηση - ∆ιαχείριση Κινδύνων 

− ∆ιασφάλιση – Έλεγχος Ποιότητας 

− ∆ιαχείριση Αλλαγών  

− ∆ιοικητική Πληροφόρηση 
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Εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος εφαρµόζει σύστηµα διαχείρισης ποιότητας, θα πρέπει να 
συµπεριλάβει στην προσφορά του τις εν λόγω διαδικασίες µε τα έντυπά τους ή/και την ειδική 
µέριµνα για συγκεκριµένες προβλέψεις περί της εφαρµογής συγκεκριµένων µέτρων, 
αναδεικνύοντας τον τρόπο µε τα οποία τα προαναφερθέντα λειτουργούν επ’ ωφελεία της 
διαχείρισης και ποιότητας του έργου.  

 

A.5.5 Προϋποθέσεις και Κίνδυνοι Υλοποίησης 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να περιγράψει τις παραδοχές/προϋποθέσεις οµαλής 
εκτέλεσης του έργου καθώς και τους κινδύνους (assumptions and risks) όπως αυτός τους 
αντιλαµβάνεται και να περιγράψει πως θα εξασφαλίσει ότι οι παραδοχές/προϋποθέσεις αυτές 
ισχύουν ή/και θα υλοποιηθούν και πώς οι κίνδυνοι θα πρέπει να µετριαστούν. Ο υποψήφιος 
Ανάδοχος θα πρέπει να αποδείξει την κατανόηση των κρίσιµων ζητηµάτων που σχετίζονται µε 
την επίτευξη των στόχων του παρόντος Έργου και τους κινδύνους και τις υποθέσεις που 
ενδέχεται να επηρεάσουν την οµαλή υλοποίηση του Αντικειµένου αυτού. Εξυπακούεται ότι η 
αναφορά σε τέτοιους κινδύνους ή προϋποθέσεις δεν τα καθιστά µέρος της Σύµβασης και δεν 
αλλάζει τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των µερών, όπως αυτές απορρέουν από τη 
διακήρυξη. 

 

A.5.6 ∆ιαδικασία παραλαβής Έργου  

Η παραλαβή του έργου θα γίνει από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠΕ), 
που έχει συσταθεί µε απόφαση του αρµόδιου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής, σύµφωνα µε 
τους όρους που θα καθοριστούν στη Σύµβαση και αφορούν Τµηµατικές Παραλαβές καθώς και 
την Οριστική Παραλαβή του Έργου. 

Το έργο του Αναδόχου παρακολουθείται, καθοδηγείται και εγκρίνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της 
σύµβασής του από την Αναθέτουσα Αρχή µε βάση σχετικές εισηγήσεις της Επιτροπής 
Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου και του Υπευθύνου του έργου. 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής είναι αρµόδια για την παρακολούθηση, την 
αξιολόγηση και τον έλεγχο των επιµέρους ενεργειών και του συνόλου του έργου του Αναδόχου, 
συντάσσοντας κάθε φορά σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής, καθώς και πρωτόκολλο οριστικής 
παραλαβής του έργου. Η ΕΠΠΕ γνωµοδοτεί για την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των 
επιµέρους παραδοτέων του Έργου. Για την υποβολή προς έγκριση και αποδοχή Παραδοτέου/ων, 
ο Ανάδοχος καταθέτει στην Αναθέτουσα Αρχή, και κατ’ επέκταση στην ΕΠΠΕ το Παραδοτέο, µε 
το οποίο διαβιβάζει ενδεικτικά τα ακόλουθα: 

• Αναφορά πεπραγµένων και εργασιών. 

• Τεκµηριωτικό υλικό για κάθε παραδοτέο. 

Έντυπα και ηλεκτρονικά αντίγραφα των άυλων παραδοτέων που αφορούν σε µελέτες, 
αναλύσεις, αναφορές, εκθέσεις κλπ. Τα ηλεκτρονικά αντίγραφα θα πρέπει να παραδίδονται σε 
µορφή που δύναται να επεξεργαστεί ηλεκτρονικά µέσω διαδεδοµένων εφαρµογών 
αυτοµατισµού γραφείου. Για την παραλαβή κάθε Παραδοτέου ή πακέτου Παραδοτέων, η ΕΠΠΕ - 
λαµβάνοντας υπόψη τις εκάστοτε ιδιαιτερότητες – πραγµατοποιεί αξιολόγηση της ποσοτικής και 
ποιοτικής πληρότητας/ αρτιότητας των παραδοτέων µέσω ανασκόπησης και αξιολόγησης των 
µελετών, εκθέσεων, αναφορών και λοιπών εντύπων παραδοτέων και τεκµηριωτικού υλικού. 

Επιπρόσθετα η ΕΠΠΕ δύναται να διενεργεί επιθεωρήσεις κατά τη διάρκεια παροχής των 
προβλεπόµενων υπηρεσιών. Λόγω της φύσης του έργου, εργασίες όπως η on-site υποστήριξη 
στην εφαρµογή των νέων διαδικασιών και των επιχειρησιακών αλλαγών, τυχόν εκπαίδευση των 
χρηστών, κ.λπ. θα πιστοποιούνται σε µεγάλο βαθµό κατά την εξέλιξη των εργασιών, πέραν των 
τετραµηνιαίων απολογιστικών εκθέσεων που περιλαµβάνονται στο σχετικό Παραδοτέο Π6.  

Αναλυτικά ο τρόπος εκτέλεσης, παρακολούθησης και παραλαβής του έργου θα περιγράφεται 
στη σύµβαση µεταξύ Αναδόχου και Αναθέτουσας Αρχής. Η παράδοση του Έργου από τον 
Ανάδοχο και η παραλαβή του Έργου από την ΕΠΠΕ, γίνονται επίσης υποχρεωτικά µέσα στις 
προθεσµίες που θα οριστούν στη Σύµβαση. 

Σε κάθε περίπτωση και σε οποιαδήποτε σηµείο της εξέλιξης του έργου, εάν η ΕΠΠΕ διαπιστώνει 
µη συµµορφώσεις µε τους όρους της Σύµβασης και τις τιθέµενες απαιτήσεις, ενηµερώνει 
εγγράφως τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να προβεί σε διορθωτικές ενέργειες και να 
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αναφέρει αυτές στην Αναθέτουσα Αρχή εντός δέκα (10) εργασίµων ηµερών από τη 
γνωστοποίηση των σχετικών ευρηµάτων.  

Εφ’ όσον διαπιστωθεί διατήρηση των µη συµµορφώσεων και µετά τις διορθωτικές ενέργειες του 
Αναδόχου, παράλειψη διορθωτικών ενεργειών ή πρόθεση παραπλάνησης της Αναθέτουσας 
Αρχής, τότε η ΕΠΠΕ µπορεί να εισηγηθεί την έναρξη των διαδικασιών για την κήρυξη του 
Αναδόχου ως έκπτωτου. 



 

EPSETKD0501            36 

B  ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

B.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

B.1.1 Αντικείµενο ∆ιαγωνισµού 

Αντικείµενο του ∆ιαγωνισµού είναι η επιλογή Αναδόχου για το Έργο, όπως αυτό περιγράφεται 
στο Α ΜΕΡΟΣ της παρούσας. 

Ο ∆ιαγωνισµός πραγµατοποιείται στο πλαίσιο συγχρηµατοδότησής του από το Επιχειρησιακό 
Πρόγραµµα «Ψηφιακή Σύγκλιση» που έχει ενταχθεί στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 
(ΕΣΠΑ) µε την Απόφαση CCI 2007 GR 16 1 PO 002/26-10-2007 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και 
υλοποιείται από το Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης ως ∆ικαιούχου της Πράξης µε κωδικό ΟΠΣ 
296115. 

Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των ζητουµένων. ∆ε γίνονται δεκτές και 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που υποβάλλονται για µέρος του Έργου. 

B.1.2 Προϋπολογισµός Έργου 

Το Έργο χρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ελληνικό 
∆ηµόσιο, στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων «Ψηφιακή Σύγκλιση», «Μακεδονία 
Θράκη», «Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου», «Θεσσαλία-Στερεά Ελλάδα-Ήπειρος» και «Αττική» 

Το σύνολο των δαπανών του Έργου (κοινοτική συνδροµή και εθνική συµµετοχή), θα βαρύνουν 
τις πιστώσεις του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε), και συγκεκριµένα τον ενάριθµο 
κωδικό Συλλογικής Απόφασης Ένταξης (ΣΑΕ) Ε0138. 

Ο προϋπολογισµός του Έργου (χωρίς δικαιώµατα προαίρεσης) ανέρχεται στο ποσό των 
πεντακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα έξι ευρώ, € 545.536,00  
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23% (Προϋπολογισµός χωρίς ΦΠΑ: € 443.525,20 – ΦΠΑ(23%): € 
102.010,80). 

 

Τα δικαιώµατα προαίρεσης του Έργου (περιλαµβάνουν επιπλέον φυσικό αντικείµενο έργου 
και µπορεί να προκύψουν µετά την υπογραφή της Σύµβασης σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην 
B.5.1) ανέρχονται στο ποσό των διακοσίων εβδοµήντα δύο χιλιάδων επτακοσίων εξήντα οκτώ 
Ευρώ, € 272.768,00  συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23% (προϋπολογισµός χωρίς ΦΠΑ : € 
221.762,60 - ΦΠΑ (23 %): € 51.005,40).  

Με βάση τα ανωτέρω, ο Προϋπολογισµός του Έργου, συµπεριλαµβανοµένων των 
δικαιωµάτων προαίρεσης, ανέρχεται στο ποσό των οκτακοσίων δέκα οκτώ χιλιάδων 
τριακοσίων τεσσάρων ευρώ, € 818.304,00 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23% (Προϋπολογισµός 
χωρίς ΦΠΑ: € 665.287,80 – ΦΠΑ(23%): € 153.016,20). 

 

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

Αναθέτουσα αρχή είναι η Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης (ΕΚΤ). 

∆ιεύθυνση έδρας της Αναθέτουσας Αρχής: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, 11635 Αθήνα, 6ος 
όροφος 

- Τηλέφωνο: 00 30 210 7273900 

- Fax: 00 30 210 7246824 

- E-mail: epsetkd_tenders@ekt.gr 

- Πληροφορίες: Γραµµατεία ΕΚΤ 

 

B.1.3 Νοµικό και Θεσµικό πλαίσιο ∆ιαγωνισµού 

Ο ∆ιαγωνισµός διέπεται από τις ακόλουθες διατάξεις : 

 

1) Το Ν. 1514/85 «Ανάπτυξη της επιστηµονικής και τεχνολογικής έρευνας» (ΦΕΚ 130 Α), 
όπως κάθε φορά ισχύει. 

2) Το Π∆ 226/89 «Οργανισµός του Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών Ε.Ι.Ε.» (ΦΕΚ 107 Α), όπως 
κάθε φορά έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

3) Το Π∆ 347/96 «Τροποποίηση του Π∆ 226/89 “Οργανισµός του Εθνικού Ιδρύµατος 
Ερευνών”» (ΕΙΕ) (ΦΕΚ 107/Α/02.05.1989). 
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4) το Ν. 3614/2007 «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την 
προγραµµατική περίοδο 2007-2013», (ΦΕΚ 267/Α/3-12-2007), όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει µε το Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ 53/31-03-2010) 

5) Την υπ’ αριθµ. 14053/ΕΥΣ 1749 απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών 
«Υπουργική απόφαση συστήµατος διαχείρισης», (ΦΕΚ 540/Β/2008) όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει. 

6) Το Ν. 2362/95 «Περί ∆ηµόσιου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες 
διατάξεις» όπως ισχύει. 

7) το N. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/30-09-2010) και την εγκύκλιο 23/06-12-2010 
(Εφαρµογή Ν. 3886/10) ∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµόσιων συµβάσεων − 
Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 
21ης Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 
25ηςΦεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης ∆εκεµβρίου 2007 (L 335). 

8) το Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16-3-2007) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις 
διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων 
συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 
2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005», 

9) Τον Κανονισµό (ΕΚ) 1251/2011 της Επιτροπής περί καθορισµού νέων κατωτάτων ορίων 
εφαρµογής της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. 

10) Την οδηγία 2004/18 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 31ης 
Μαρτίου 2004 περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης των δηµοσίων συµβάσεων 
έργων, προµηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε µε την οδηγία 2005/51/ΕΚ της 
Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 
της 16ης Νοεµβρίου 2005. 

11) Το Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου» αναλογικά και συµπληρωµατικά 
(ΦΕΚ 150/Α/10-7-2007), όπου στην παρούσα γίνεται ρητή αναφορά σε άρθρα του. 

 

B.1.4 Ηµεροµηνία Αποστολής της Προκήρυξης 

Η Προκήρυξη του ∆ιαγωνισµού στάλθηκε για δηµοσίευση : 

1. Στην Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις __ /__ /____ 

2. Στο «Τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων» της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης στις __ 
/__ /____.  

3. Στον ελληνικό τύπο (να αναφερθούν οι σχετικές εφηµερίδες) στις __ /__ /____ όπου και 
δηµοσιεύθηκε στις __ /__ /____. 

Καταχωρήθηκε επίσης και στο διαδίκτυο στη διεύθυνση http://www.ekt.gr/news/tenders/ και 
http://www.epset.gr/el/Press-Center/Announcements στις __ /__ /____. 

 

B.1.5 Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών 

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
στην παρούσα ∆ιακήρυξη το αργότερο µέχρι τις __ /__ /____ και ώρα ΧΧ.00 στην έδρα της 
Αναθέτουσας Αρχής, Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, 11635 Αθήνα, 6ος όροφος. 

Προσφορές που θα κατατεθούν µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται 
αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσµες. 

 

B.1.6 Τρόπος λήψης εγγράφων ∆ιαγωνισµού  

Η διάθεση της ∆ιακήρυξης γίνεται από την έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, Βασιλέως 
Κωνσταντίνου 48, 11635 Αθήνα, 6ος όροφος, και η παραλαβή της γίνεται είτε αυτοπροσώπως 
είτε µε ταχυµεταφορική (courier). Στην περίπτωση παραλαβής της ∆ιακήρυξης µέσω 
ταχυµεταφορικής (courier), η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καµία απολύτως ευθύνη για την 
έγκαιρη και σωστή παράδοσή της. 
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Οι παραλήπτες της ∆ιακήρυξης υποχρεούνται να συµπληρώνουν σχετικό έντυπο µε τα στοιχεία 
των ενδιαφεροµένων (επωνυµία, διεύθυνση, ΑΦΜ, επάγγελµα, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, αρµόδιος επικοινωνίας), έτσι ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να έχει στη 
διάθεσή της πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε 
να τους αποστείλει τυχόν συµπληρωµατικά έγγραφα ή διευκρινίσεις επ’ αυτής.  

Οι παραλήπτες της ∆ιακήρυξης υποχρεούνται µέσα σε τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες να την 
ελέγξουν από άποψη πληρότητας σύµφωνα µε τον πίνακα περιεχοµένων και τον συνολικό 
αριθµό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν εγγράφως 
στην Αναθέτουσα Αρχή και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της 
νοµιµότητας του ∆ιαγωνισµού µε το αιτιολογικό της µη πληρότητας του παραληφθέντος 
αντιγράφου της ∆ιακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Προς διευκόλυνση των ενδιαφεροµένων, το πλήρες κείµενο της ∆ιακήρυξης διατίθεται και σε 
ηλεκτρονική µορφή στις ηλέκτρονικές διευθύνσεις http://www.ekt.gr/news/tenders/ και 
http://www.epset.gr/el/Press-Center/Announcements. Η διακήρυξη διατίθεται χωρίς κόστος. 

Σε περίπτωση παραλαβής της ∆ιακήρυξης µέσω ∆ιαδικτύου, οι παραλήπτες υποχρεούνται να 
συµπληρώσουν και να αποστείλουν το έντυπο «∆ελτίο Παραλαβής ∆ιακήρυξης». 

Για τυχόν ελλείψεις στη συµπλήρωση/αποστολή των ανωτέρω στοιχείων την ευθύνη φέρει ο 
παραλήπτης της ∆ιακήρυξης. 

Τυχόν ενηµερώσεις και διευκρινίσεις για την διακήρυξη θα αποσταλούν εγγράφως στους 
ενδιαφερόµενους που έχουν παραλάβει τη ∆ιακήρυξη, παρέχοντας ταυτόχρονα τα στοιχεία 
επικοινωνίας τους προς το ΕΚΤ/ΕΙΕ, ενώ θα αναρτηθούν συγκεντρωτικά και σε ηλεκτρονική 
µορφή στις προαναφερθείσες ηλεκτρονικές διευθύνσεις. 

 

B.1.7 Παροχή ∆ιευκρινίσεων επί της ∆ιακήρυξης 

Οι υποψήφιοι µπορούν να ζητήσουν εγγράφως και ενυπογράφως διευκρινίσεις για το 
περιεχόµενο της παρούσας προκήρυξης από το ΕΚΤ/ΕΙΕ. 

Η Αναθέτουσα Αρχή θα αποστείλει έγγραφη απάντηση για όλες τις διευκρινίσεις που θα 
ζητηθούν και σε όλους τους υποψηφίους που θα το ζητήσουν εγγράφως σε έντυπη µορφή µέχρι 
τις ΧΧ.ΧΧ.2011. Η αποστολή των εγγράφων απαντήσεων εκ µέρους της Αναθέτουσας Αρχής θα 
πραγµατοποιηθεί το αργότερο µέχρι τις ΧΧ.ΧΧ.2011. 

Τυχόν ενηµερώσεις και διευκρινίσεις για την προκήρυξη θα αναρτηθούν ταυτόχρονα και 
συγκεντρωτικά σε ηλεκτρονική µορφή στις ηλέκτρονικές διευθύνσεις  
http://www.ekt.gr/news/tenders/ και http://www.epset.gr/el/Press-Center/Announcements. 

Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση των προσφορών, διευκρινίσεις, τροποποιήσεις ή 
αποκρούσεις όρων της προκήρυξης ή των προσφορών δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 

Κανένας υποψήφιος δεν µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές 
απαντήσεις εκ µέρους οποιουδήποτε υπαλλήλου της Αναθέτουσας Αρχής. 

Προς διευκόλυνση της διαδικασίας η υποβολή των ερωτήσεων γίνονται εγγράφως, µε 
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-mail): epsetkd_tenders@ekt.gr ή µε fax: 2107246824 – Υπόψη 
Γραµµατείας ΕΚΤ. 
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B.2 ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

B.2.1 ∆ικαίωµα Συµµετοχής / Αποκλεισµός Συµµετοχής 

∆ικαίωµα συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή Ενώσεις φυσικών 
ή/και νοµικών προσώπων καθώς και Συνεταιρισµοί, που: 

� είναι εγκατεστηµένα στα κράτη – µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή  

� είναι εγκατεστηµένα στα κράτη – µέλη της Συµφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό 
Χώρο (ΕΟΧ) ή  

� είναι εγκατεστηµένα στα κράτη – µέλη που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία περί 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (Σ.∆.Σ.) του Παγκοσµίου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία 
κυρώθηκε από την Ελλάδα µε το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α΄139) υπό τον όρο ότι η σύµβαση 
καλύπτεται από την Σ.∆.Σ. – ή  

� είναι εγκατεστηµένα σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συµφωνίες µε την 
Ε.Ε. ή 

� έχουν συσταθεί µε τη νοµοθεσία κράτους – µέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή του κράτους – 
µέλους που έχει υπογράψει τη Σ.∆.Σ. ή της τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή 
συµφωνία µε την Ε.Ε. και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή 
τους ή την έδρα τους στο εσωτερικό µιας εκ των ανωτέρω χωρών 

τα οποία : 

- πληρούν τους όρους που καθορίζονται στις παραγράφους B.2.2 ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής 
και B.2.5 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συµµετοχής 

 

∆εν έχουν ∆ικαίωµα συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό: 

• Όσοι δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις Συµµετοχής. 

• Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγρ. B.2.2 ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής. 

• Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγρ. B.2.5 Ελάχιστες Προϋποθέσεις 
Συµµετοχής. 

• Όσοι έχουν κηρυχθεί µε τελεσίδικη απόφαση έκπτωτοι από σύµβαση προµηθειών ή 
υπηρεσιών του δηµόσιου τοµέα. 

• Όσοι έχουν τιµωρηθεί µε τελεσίδικη απόφαση µε αποκλεισµό από τους διαγωνισµούς 
προµηθειών ή υπηρεσιών του δηµόσιου τοµέα, µε αµετάκλητη απόφαση του Υπουργού 
Ανάπτυξης 

• Όσοι υποψήφιοι Ανάδοχοι εµπίπτουν στις κατηγορίες που αναφέρονται στο Άρθρο 43.1 του 
Π∆ 60/2007, ήτοι υπάρχει εις βάρος τους αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση, γνωστή στην 
Αναθέτουσα Αρχή, για έναν ή περισσότερους από τους κατωτέρω λόγους: 

 

α)  συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 
1 της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου, 

β)  δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου 
της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 
98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου, 

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

δ)  νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 
της οδηγίας 91/308/EOK του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη 
χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων 
από παράνοµες δραστηριότητες. 

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

 

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

• Οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις αποκλεισµού 
της παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον µέλος της. 
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• Όσα πρόσωπα, µετέχουν αυτόνοµα ή σε Ένωση ή ως υπεργολάβοι σε περισσότερα του ενός 
σχήµατα διαγωνιζόµενων. 

 

B.2.2 ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής 

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά µαζί µε την Προσφορά τους, 
τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά Συµµετοχής. Επίσης, θα πρέπει να συµπεριλάβουν 
στο «Φάκελο ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής», συµπληρωµένους τους παρακάτω πίνακες κατά 
περίπτωση (σύµφωνα µε τη νοµική τους µορφή), λαµβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες 
επεξηγήσεις / οδηγίες:  

 

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

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

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

4. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί από τον υποψήφιο Ανάδοχο το αντίστοιχο 
κεφάλαιο ή ενότητα του «Φακέλου ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής» στο οποίο περιλαµβάνεται 
το απαιτούµενο δικαιολογητικό 

5. Όπου ζητείται Υπεύθυνη ∆ήλωση ως δικαιολογητικό, αυτή πρέπει να είναι υπογεγραµµένη 
και θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής, την ηµέρα της κατάθεσης της προσφοράς και 
όχι απαραίτητα, την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. 

 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα 

- στην παράγραφο B.2.6 Εγγύηση Συµµετοχής  
ΝΑΙ   

2.  Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986 στις οποίες 
θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού 
και στις οποίες ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει 
ότι: 

Α: 

1. ∆ε συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού στο 
πρόσωπό του από τους αναφερόµενους στο 
άρθρο 43 του Π∆ 60/2007  

2. ∆εν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, 
παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, 
πτωχευτικό συµβιβασµό, συνδιαλλαγή (ή σε 
περίπτωση αλλοδαπών φυσικών / νοµικών 
προσώπων σε ανάλογη κατάσταση ή 
διαδικασία) και επίσης ότι δεν έχει κινηθεί 
εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε 
πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής 
διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού, 
συνδιαλλαγής (ή σε περίπτωση αλλοδαπών 
φυσικών / νοµικών προσώπων σε ανάλογη 
κατάσταση ή διαδικασία). 

3. Είναι ενήµερος ως προς τις υποχρεώσεις 
καταβολής εισφορών σε οργανισµούς κύριας 
και επικουρικής κοινωνικής ασφάλισης και 
τις φορολογικές του υποχρεώσεις 

ΝΑΙ   
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4. Είναι εγγεγραµµένος στο οικείο 
Επιµελητήριο αναγράφοντας και το ειδικό 
επάγγελµά του (τα αλλοδαπά φυσικά ή 
νοµικά πρόσωπα δηλώνουν ότι είναι 
εγγεγραµµένα στα Μητρώα του οικείου 
Επιµελητηρίου ή ισοδύναµες επαγγελµατικές 
οργανώσεις της χώρας εγκατάστασης τους 
και το ειδικό επάγγελµα τους). 

5. Σε περίπτωση που ανακηρυχθεί Ανάδοχος 
της σύµβασης, θα προσκοµίσει για τη 
σύναψή της, εντός προθεσµίας είκοσι (20) 
ηµερολογιακών ηµερών από τη σχετική 
πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής τα 
επιµέρους δικαιολογητικά Κατακύρωσης 
σύµφωνα µε το άρθρο 25 του Ν3614/2007. 

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

7. O/οι νόµιµος/οι εκπρόσωπος/οι του 
υποψηφίου αναδόχου (σηµ.: εφόσον 
πρόκειται για Ο.Ε. και Ε.Ε. οι οµόρρυθµοι 
εταίροι και διαχειριστές αυτών, εφόσον 
πρόκειται για Ε.Π.Ε. οι διαχειριστές αυτής, 
εφόσον πρόκειται για Α.Ε., ο Πρόεδρος και ο 
∆ιευθύνων Σύµβουλος αυτής, οι νόµιµοι 
εκπρόσωποι κάθε άλλου νοµικού 
προσώπου), καθώς και στην περίπτωση που 
ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι φυσικό 
πρόσωπο δηλώνει ότι µέχρι και την ηµέρα 
υποβολής της Προσφοράς τους ή της 
κατάθεσής της στο ταχυδροµείο: 

- i. ∆εν έχουν καταδικασθεί µε 
αµετάκλητη δικαστική απόφαση για 
κάποιο από τα αδικήµατα της 
παραγράφου 1 του άρθρου 43 του 
Π∆60/2007, ήτοι: Α) συµµετοχή σε 
εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή 
ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 
της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ 
του Συµβουλίου Β) δωροδοκία, όπως 
αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 
της πράξης του Συµβουλίου της 26ης 
Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 
παράγραφος 1 της κοινής δράσης 
98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου, Γ) 
απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 
1 της σύµβασης σχετικά µε την 
προστασία των οικονοµικών 
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων, ∆) νοµιµοποίηση 
εσόδων από παράνοµες 
δραστηριότητες, όπως ορίζεται από 
το άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ 
του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 
1991, για την πρόληψη 
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χρησιµοποίησης του 
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για 
την νοµιµοποίηση εσόδων από 
παράνοµες δραστηριότητες 

- ii. ∆εν έχουν καταδικασθεί µε 
αµετάκλητη απόφαση για κάποιο από 
τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της 
απάτης, της εκβίασης, της 
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της 
δωροδοκίας και της δόλιας 
χρεοκοπίας. 

Β: 

1. δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύµβαση 
προµηθειών ή υπηρεσιών του δηµόσιου 
τοµέα 

2. ∆εν έχει τιµωρηθεί µε αποκλεισµό από τους 
διαγωνισµούς προµηθειών ή υπηρεσιών του 
δηµόσιου τοµέα. 

 

Γ: 

1. η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους 
όρους της παρούσας ∆ιακήρυξης της οποίας 
έλαβε γνώση και ότι αποδέχεται 
ανεπιφύλαχτα τους όρους της  

2. παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσης 
για απόφαση του Οργάνου Λήψης 
Αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, 
µαταίωσης, ακύρωσης ή διακοπής του 
διαγωνισµού 

3.  Τα Νοµικά Πρόσωπα θα υποβάλουν τα 
δικαιολογητικά σύστασής τους, και συγκεκριµένα : 

Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε : 

1. ΦΕΚ σύστασης, 

2. Επικυρωµένο αντίγραφο του ισχύοντος 
καταστατικού µε τα ΦΕΚ στο οποίο έχουν 
δηµοσιευτεί όλες οι µέχρι σήµερα 
τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωµένο 
αντίγραφο κωδικοποιηµένου καταστατικού 
(εφόσον υπάρχει), 

3. ΦΕΚ στο οποίο έχει δηµοσιευτεί το πρακτικό 
∆Σ ή απόφαση των εταίρων περί 
εκπροσώπησης του νοµικού προσώπου, 

4. Πρακτικό ∆.Σ περί έγκρισης συµµετοχής στο 
διαγωνισµό, στο οποίο µπορεί να περιέχεται 
και εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό 
προβλέπεται από το καταστατικό του 
υποψηφίου αναδόχου) για υπογραφή και 
υποβολή προσφοράς σε περίπτωση που δεν 
υπογράφει ο ίδιος ο νόµιµος εκπρόσωπος 
του φορέα την προσφορά και τα λοιπά 
απαιτούµενα έγγραφα του διαγωνισµού και 
ορίζεται συγκεκριµένα άτοµο, ως 

ΝΑΙ   
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αντίκλητος, 

5. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του 
καταστατικού / µη λύσης της εταιρείας, το 
οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρείς 
(3) µήνες πριν από την ηµεροµηνία 
υποβολής προσφορών 

 

Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε : 

1. Αντίγραφο του καταστατικού µε όλα τα 
µέχρι σήµερα τροποποιητικά 

2. Πιστοποιητικά αρµόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής περί των τροποποιήσεων 
του καταστατικού 

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, 
τα δικαιολογητικά σύστασής τους εκδίδονται µε 
βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι 
εγκατεστηµένα, από την οποία και εκδίδεται το 
σχετικό πιστοποιητικό 

 

Εάν ο προσφέρων είναι Φυσικό Πρόσωπο, 
οφείλει να καταθέσει: 

1. Έναρξη Επιτηδεύµατος από την αντίστοιχη 
∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία και τις 
µεταβολές του. 

 

Εάν ο προσφέρων είναι ένωση ή κοινοπραξία, 
οφείλει επιπλέον να καταθέσει: 

1. Για κάθε µέλος της 
Ένωσης/Κοινοπραξίας όλα τα 
∆ικαιολογητικά Συµµετοχής, ανάλογα µε 
την περίπτωση (ηµεδαπό/ αλλοδαπό φυσικό 
πρόσωπο, ηµεδαπό/ αλλοδαπό νοµικό 
πρόσωπο, συνεταιρισµός).  

2. Πράξη του αρµόδιου οργάνου κάθε Μέλους 
της Ένωσης/ Κοινοπραξίας από το οποίο να 
προκύπτει η έγκριση του για τη συµµετοχή 
του Μέλους:  

� στην Ένωση/ Κοινοπραξία, και  

� στο ∆ιαγωνισµό 

3. Συµφωνητικό µεταξύ των µελών της 
Ένωσης/ Κοινοπραξίας όπου: 

� να συστήνεται η Ένωση/ Κοινοπραξία, 

� να αναγράφεται και να οριοθετείται µε 
τη µέγιστη δυνατή σαφήνεια το µέρος 
του Έργου (φυσικό και οικονοµικό 
αντικείµενο) που αναλαµβάνει κάθε 
Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας στο 
σύνολο της Προσφοράς,  

� να δηλώνεται ένα Μέλος ως υπεύθυνο 
για το συντονισµό και τη διοίκηση όλων 
των Μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας 
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(leader), 

� να δηλώνουν από κοινού ότι 
αναλαµβάνουν εις ολόκληρο την 
ευθύνη για την εκπλήρωση του Έργου 

� να ορίζεται (µε συµβολαιογραφική 
πράξη, η οποία επίσης προσκοµίζεται) 
κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης/ 
Κοινοπραξίας και των µελών της για τη 
συµµετοχή της στο ∆ιαγωνισµό και την 
εκπροσώπηση της Ένωσης / 
Κοινοπραξίας και των µελών της έναντι 
της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισµένα από τα πιο πάνω 
δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω 
περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να αναπληρωθούν µε ένορκη βεβαίωση του 
υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, µε υπεύθυνη 
δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή 
αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού της χώρας του υποψήφιου Αναδόχου στην οποία θα 
βεβαιώνεται το αντίστοιχο περιεχόµενο. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά 
από τον υποψήφιο Ανάδοχο εντός του «Φακέλου ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής». 

 

B.2.3 ∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο ∆ιαγωνισµός οφείλει να 
καταθέσει εντός είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης 
ειδοποίησης, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά. Θα πρέπει να συµπεριλάβει στο 
«Φάκελο ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης», συµπληρωµένους τους παρακάτω πίνακες κατά 
περίπτωση (σύµφωνα µε τη νοµική τους µορφή), λαµβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες 
επεξηγήσεις / οδηγίες:  

 

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

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

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

4. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί από τον υποψήφιο Ανάδοχο το αντίστοιχο 
κεφάλαιο ή ενότητα του «Φακέλου ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης» στο οποίο 
περιλαµβάνεται το απαιτούµενο δικαιολογητικό. 

 

B.2.3.1 Οι Έλληνες Πολίτες 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  

Απόσπασµα ποινικού µητρώου από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει 
καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση 
της επαγγελµατικής του δραστηριότητας για 
κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, 
απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, 
δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας και για τα 
αδικήµατα που προβλέπονται στο άρθρο 43 
παράγρ. 1 του Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 

ΝΑΙ   
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16.03.2007) περί προσαρµογής της Ελληνικής 
Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 
2004/18/ΕΚ. Το απόσπασµα αυτό πρέπει να έχει 
εκδοθεί το πολύ τρεις (3) µήνες πριν από την 
ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης 
του ∆ιαγωνισµού. 

2.  

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση. 
Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το 
πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

3.  

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία 
κήρυξης σε πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό 
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες 
πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

4.  

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική 
διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 
εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την 
ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης 
του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

5.  

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία 
θέσης σε αναγκαστική διαχείριση. Το 
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το 
πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

6.  

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 
προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης. Το 
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το 
πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

7.  

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία 
θέσης σε προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης. 
Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το 
πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία 

ΝΑΙ   
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κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

8.  

Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής από το οποίο 
να προκύπτει ότι είναι εγγεγραµµένος στα 
µητρώα του οικείου 
Επιµελητηρίου/Επαγγελµατικού Μητρώου και το 
ειδικό επάγγελµα του, από το οποίο να 
προκύπτει η εγγραφή του, κατά την ηµέρα 
υποβολής της Προσφοράς και ότι εξακολουθεί να 
παραµένει εγγεγραµµένος µέχρι την κοινοποίηση 
της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

ΝΑΙ   

9.  

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην 
οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει όλους 
τους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης στους 
οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το 
απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό.  

ΝΑΙ   

10.  

Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής 
ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει 
στην Υπεύθυνη ∆ήλωση της προηγουµένης 
παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης έκδοσης µετά 
την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 
υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης 
του ∆ιαγωνισµού.  

ΝΑΙ   

11.  

Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι 
ενήµερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις 
του έκδοσης µετά την ηµεροµηνία κοινοποίησης 
της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

12.  
Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας 
προς εκείνον που υποβάλλει το Φάκελο 
∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης. 

ΝΑΙ 3   

 

Σε περίπτωση που ορισµένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν 
στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να 
αναπληρωθούν µε Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συµβολαιογράφου ή 
Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δε βρίσκεται στην αντίστοιχη 
κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο 
στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο ∆ιαγωνισµός εντός του «Φακέλου ∆ικαιολογητικών 
Κατακύρωσης». 

 

B.2.3.2 Οι Αλλοδαποί Πολίτες 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ελλείψει αυτού, 
ισοδυνάµου εγγράφου που εκδίδεται από την 

ΝΑΙ   

                                           

3
 Εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλλει το Φάκελο ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης µέσω Αντιπροσώπου.  
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αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας 
καταγωγής ή προέλευσης του προσώπου αυτού 
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος δεν έχει καταδικαστεί για αδίκηµα 
σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής του 
δραστηριότητας για κάποιο από τα αδικήµατα της 
υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, 
ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλια χρεοκοπίας, 
και για τα αδικήµατα που προβλέπονται στο 
άρθρο 43 παράγρ. 1 του Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ 
64/Α’/ 16.03.2007) περί προσαρµογής της 
Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 
2004/18/ΕΚ. Το απόσπασµα αυτό πρέπει να έχει 
εκδοθεί το πολύ τρεις (3) µήνες πριν από την 
ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης 
του ∆ιαγωνισµού. 

2.  

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση ή 
ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο 
της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να 
έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την 
ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης 
του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

3.  

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία 
κήρυξης σε πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που 
προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το 
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το 
πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

4.  

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική 
διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση που 
προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το 
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το 
πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

5.  

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία 
θέσης σε αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη 
κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της 
χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 
εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την 
ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης 

ΝΑΙ   
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του ∆ιαγωνισµού.   

6.  

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 
προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης ή ανάλογη 
κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της 
χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 
εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την 
ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης 
του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

7.  

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία 
θέσης σε προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης 
ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο 
δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό 
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες 
πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

8.  

Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής ή ισοδύναµο 
πιστοποιητικό της χώρας εγκατάστασης, από το 
οποίο να προκύπτει ότι είναι εγγεγραµµένος στα 
µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου/ 
Επαγγελµατικού Μητρώου και το ειδικό 
επάγγελµα του, από το οποίο να προκύπτει η 
εγγραφή του, κατά την ηµέρα υποβολής της 
Προσφοράς και ότι εξακολουθεί να παραµένει 
εγγεγραµµένος µέχρι την κοινοποίηση της ως 
άνω έγγραφης ειδοποίησης 

ΝΑΙ   

9.  

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη 
δήλωση ενώπιον αρµόδιας αρχής ή 
συµβολαιογράφου ή, αν στη χώρα του 
υποψήφιου Αναδόχου δεν προβλέπεται ένορκη 
δήλωση, υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής 
ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή 
αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού, στην 
οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει όλους 
τους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης στους 
οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το 
απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό.  

ΝΑΙ   

10.  

Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής 
ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει 
στην Υπεύθυνη ∆ήλωση της προηγουµένης 
παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης έκδοσης µετά  
την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 
υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης 
του ∆ιαγωνισµού.  

ΝΑΙ   

11.  Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής από το οποίο να ΝΑΙ   
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προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι 
ενήµερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις 
του έκδοσης µετά την ηµεροµηνία κοινοποίησης 
της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

12.  
Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας 
προς εκείνον που υποβάλλει το Φάκελο 
∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης.  

ΝΑΙ 4   

 

Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισµένα από τα πιο πάνω 
δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω 
περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να αναπληρωθούν µε Ένορκη Βεβαίωση του 
υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, µε Υπεύθυνη 
∆ήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητική αρχής, συµβολαιογράφου ή 
αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού της χώρας του υποψήφιου Αναδόχου στην οποία θα 
βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη 
αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να 
κατακυρωθεί ο ∆ιαγωνισµός εντός του «Φακέλου ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης». 

 

B.2.3.3 Τα ηµεδαπά Νοµικά Πρόσωπα 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  

Απόσπασµα ποινικού µητρώου από το οποίο να 
προκύπτει ότι α) οµόρρυθµοι εταίροι και 
διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. β) διαχειριστές Ε.Π.Ε. 
γ) Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος Α.Ε. δ) 
οι νόµιµοι εκπρόσωποι κάθε άλλου νοµικού 
προσώπου δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα 
σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους 
δραστηριότητας για κάποιο από τα αδικήµατα 
της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, 
πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και 
δόλια χρεοκοπίας και για τα αδικήµατα που 
προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγρ. 1 του Π.∆. 
60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 16.03.2007) περί 
προσαρµογής της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις 
διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το 
απόσπασµα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ 
τρεις (3) µήνες πριν από την ηµεροµηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 
∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

2.  

Εφόσον από την προσκόµιση των 
νοµιµοποιητικών εγγράφων για τη λειτουργία 
των νοµικών προσώπων έχει υπάρξει 
οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση, ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει µε τα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης και τα σχετικά 
έγγραφα (λ.χ. τροποποίηση καταστατικού). 

ΝΑΙ   

                                           

4
 Εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλλει το Φάκελο ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης µέσω Αντιπροσώπου. 
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3.  

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση. 
Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το 
πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 
∆ιαγωνισµού.  

ΝΑΙ   

4.  

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία 
κήρυξης σε πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό 
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες 
πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

5.  

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό 
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες 
πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

6.  

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία 
θέσης σε αναγκαστική διαχείριση. Το 
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το 
πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 
∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

7.  

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται σε 
εκκαθάριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να 
έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την 
ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης 
του ∆ιαγωνισµού.  

ΝΑΙ   

8.  

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 
προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης. Το 
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το 
πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 
∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

9.  
Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία 

ΝΑΙ   
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θέσης σε προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης. 
Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το 
πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 
∆ιαγωνισµού. 

10.  

Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής από το οποίο 
να προκύπτει ότι είναι εγγεγραµµένος στα 
µητρώα του οικείου 
Επιµελητηρίου/Επαγγελµατικού Μητρώου και το 
ειδικό επάγγελµα του, από το οποίο να 
προκύπτει η εγγραφή του, κατά την ηµέρα 
υποβολής της προσφοράς και ότι εξακολουθεί 
να παραµένει εγγεγραµµένος µέχρι την 
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης 

ΝΑΙ   

11.  

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην 
οποία ο νόµιµος εκπρόσωπος του υποψήφιου 
Αναδόχου θα δηλώνει όλους τους οργανισµούς 
κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο 
υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει 
εισφορές για το απασχολούµενο από αυτόν 
προσωπικό. 

ΝΑΙ   

12.  

Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών 
κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος 
Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη ∆ήλωση της 
προηγουµένης παραγράφου, από τα οποία να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι 
ενήµερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης έκδοσης µετά την ηµεροµηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης του 
∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

13.  

Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι 
ενήµερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις 
του έκδοσης µετά  την ηµεροµηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης του 
∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

14.  
Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας 
προς εκείνον που υποβάλλει το Φάκελο 
∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης.  

ΝΑΙ   

 

Σε περίπτωση που ορισµένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν 
στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να 
αναπληρωθούν µε Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συµβολαιογράφου ή 
Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δε βρίσκεται στην αντίστοιχη 
κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο 
στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο ∆ιαγωνισµός εντός του «Φακέλου ∆ικαιολογητικών 
Κατακύρωσης». 
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1.  

Απόσπασµα ποινικού µητρώου από το οποίο να 
προκύπτει ότι οι νόµιµοι εκπρόσωποι ή 
διαχειριστές δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα 
σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής του 
δραστηριότητας για κάποιο από τα αδικήµατα της 
υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, 
ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλια χρεοκοπίας 
και για τα αδικήµατα που προβλέπονται στο 
άρθρο 43 παράγρ. 1 του Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ 
64/Α’/ 16.03.2007) περί προσαρµογής της 
Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 
2004/18/ΕΚ. Το απόσπασµα αυτό πρέπει να έχει 
εκδοθεί το πολύ τρεις (3) µήνες πριν από την 
ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης 
του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

2.  

Εφόσον από την προσκόµιση των 
νοµιµοποιητικών εγγράφων για τη λειτουργία 
των νοµικών προσώπων έχει υπάρξει 
οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση, ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να προσκοµίσει µε τα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης και τα σχετικά 
έγγραφα (λ.χ. τροποποίηση καταστατικού). 

ΝΑΙ   

3.  
Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής, ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος λειτουργεί νόµιµα. 

ΝΑΙ   

4.  

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση. 
Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το 
πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού 

ΝΑΙ   

5.  

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία 
κήρυξης σε πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό 
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες 
πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

6.  

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική 
διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 
εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την 
ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης 
του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

7.  
Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία 

ΝΑΙ   
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θέσης σε αναγκαστική διαχείριση. Το 
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το 
πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

8.  

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται σε 
εκκαθάριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να 
έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την 
ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης 
του ∆ιαγωνισµού.   

ΝΑΙ   

9.  

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 
προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης.. Το 
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το 
πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

10.  

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία 
θέσης σε προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης.. 
Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το 
πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

11.  

Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής ή ισοδύναµο 
πιστοποιητικό της χώρας εγκατάστασης, από το 
οποίο να προκύπτει ότι είναι εγγεγραµµένος στα 
µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου/ 
Επαγγελµατικού Μητρώου και το ειδικό 
επάγγελµα του, από το οποίο να προκύπτει η 
εγγραφή του, κατά την ηµέρα υποβολής της 
Προσφοράς και ότι εξακολουθεί να παραµένει 
εγγεγραµµένος µέχρι την κοινοποίηση της ως 
άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

ΝΑΙ   

12.  

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην 
οποία ο νόµιµος εκπρόσωπος του υποψήφιου 
Αναδόχου θα δηλώνει όλους τους οργανισµούς 
κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο 
υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει 
εισφορές για το απασχολούµενο από αυτόν 
προσωπικό.  

ΝΑΙ   

13.  

Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής 
ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει 
στην Υπεύθυνη ∆ήλωση της προηγουµένης 
παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης έκδοσης µετά 

ΝΑΙ   
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την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 
υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης 
του ∆ιαγωνισµού. 

14.  

Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι 
ενήµερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις 
του κατά την ηµεροµηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού 

ΝΑΙ   

15.  
Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας 
προς εκείνον που υποβάλει τον Φάκελο 
∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης.  

ΝΑΙ 5   

 

Σε περίπτωση που ορισµένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν 
στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να 
αναπληρωθούν µε Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συµβολαιογράφου ή 
Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δε βρίσκεται στην αντίστοιχη 
κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο 
στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο ∆ιαγωνισµός εντός του «Φακέλου ∆ικαιολογητικών 
Κατακύρωσης». 

 

B.2.3.5 Τα αλλοδαπά Νοµικά Πρόσωπα 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  

Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ελλείψει 
αυτού, ισοδυνάµου εγγράφου που εκδίδεται 
από την αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή 
της χώρας καταγωγής ή προέλευσης του 
προσώπου αυτού από το οποίο να προκύπτει ότι 
οι νόµιµοι εκπρόσωποι ή διαχειριστές του 
νοµικού αυτού προσώπου δεν έχουν 
καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την 
άσκηση της επαγγελµατικής του 
δραστηριότητας για κάποιο από τα αδικήµατα 
της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, 
πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και 
δόλια χρεοκοπίας και για τα αδικήµατα που 
προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγρ. 1 του Π.∆. 
60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 16.03.2007) περί 
προσαρµογής της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις 
διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το 
απόσπασµα ή το έγγραφο αυτό πρέπει να έχει 
εκδοθεί το πολύ τρεις (3) µήνες πριν από την 
ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης 
του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

2.  Εφόσον από την προσκόµιση των 
νοµιµοποιητικών εγγράφων για τη λειτουργία 

ΝΑΙ   

                                           

5
 Εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλλει το Φάκελο ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης  µέσω Αντιπροσώπου 

που δεν είναι νόµιµος εκπρόσωπός του.  
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των νοµικών προσώπων έχει υπάρξει 
οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση, ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει µε τα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης και τα σχετικά 
έγγραφα (λ.χ. τροποποίηση καταστατικού). 

3.  

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση ή 
ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο 
της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να 
έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την 
ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης 
του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

4.  

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία 
κήρυξης σε πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση 
που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το 
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το 
πολύ έξι (6) µήνες πριν από την κοινοποίηση 
της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

5.  

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση 
που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το 
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το 
πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 
∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

6.  

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία 
θέσης σε αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη 
κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της 
χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να 
έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την 
ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης 
του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

7.  

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται σε 
εκκαθάριση ή ανάλογη κατάσταση που 
προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το 
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το 
πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 
∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   
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8.  

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 
προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης  ή 
ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο 
της χώρας του.. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει 
να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από 
την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης 
του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

9.  

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία 
θέσης σε προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης. 
ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο 
δίκαιο της χώρας του.. Το πιστοποιητικό αυτό 
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες 
πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

10.  

Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής ή ισοδύναµο 
πιστοποιητικό της χώρας εγκατάστασης, από το 
οποίο να προκύπτει ότι είναι εγγεγραµµένος στα 
µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου/ 
Επαγγελµατικού Μητρώου και το ειδικό 
επάγγελµα του, από το οποίο να προκύπτει η 
εγγραφή του, κατά την ηµέρα υποβολής της 
Προσφοράς και ότι εξακολουθεί να παραµένει 
εγγεγραµµένος µέχρι την κοινοποίηση της ως 
άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

ΝΑΙ   

11.  

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη 
δήλωση ενώπιον αρµόδιας αρχής ή 
συµβολαιογράφου ή, αν στη χώρα του 
υποψήφιου Αναδόχου δεν προβλέπεται ένορκη 
δήλωση, υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής 
ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή 
αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού, στην 
οποία ο νόµιµος εκπρόσωπος του υποψήφιου 
Αναδόχου θα δηλώνει όλους τους οργανισµούς 
κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο 
υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει 
εισφορές για το απασχολούµενο από αυτόν 
προσωπικό. 

ΝΑΙ   

12.  

Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών 
κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος 
Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη ∆ήλωση της 
προηγουµένης παραγράφου, από τα οποία να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι 
ενήµερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης έκδοσης µετά την ηµεροµηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης του 
∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   
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13.  

Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι 
ενήµερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις 
του έκδοσης µετά την ηµεροµηνία κοινοποίησης 
της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

14.  
Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας 
προς εκείνον που υποβάλλει το Φάκελο 
∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης.  

ΝΑΙ   

 

Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισµένα από τα πιο πάνω 
δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω 
περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να αναπληρωθούν µε ένορκη βεβαίωση του 
υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, µε υπεύθυνη 
δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή 
αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού της χώρας του υποψήφιου Αναδόχου στην οποία θα 
βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δε βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη 
αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται 
να κατακυρωθεί ο ∆ιαγωνισµός εντός του «Φακέλου ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης». 

 

B.2.3.6 Οι Ενώσεις / Κοινοπραξίες 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  

Για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας 
πρέπει να κατατεθούν όλα τα ∆ικαιολογητικά 
Κατακύρωσης, ανάλογα µε την περίπτωση 
(ηµεδαπό/ αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, 
ηµεδαπό/ αλλοδαπό νοµικό πρόσωπο, 
συνεταιρισµός). 

ΝΑΙ   

 

 

B.2.4 Λοιπές Υποχρεώσεις / διευκρινίσεις 

 

Υποχρεώσεις σχετικά µε υποβολή ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής/Κατακύρωσης 

1. ∆ικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της Ελληνικής, θα συνοδεύονται 
υποχρεωτικά από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

2. Οι Υπεύθυνες ∆ηλώσεις που αναφέρονται ανωτέρω, θα προσκοµίζονται µε νόµιµα 
θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής. 

 

Υποχρεώσεις / διευκρινίσεις σχετικά µε Ένωση/ Κοινοπραξία 

1. Ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν υποχρεούται από την Αναθέτουσα Αρχή να περιβληθεί 
ιδιαίτερη νοµική µορφή, ούτε κατά τη φάση υποβολής Προσφοράς, ούτε στην περίπτωση 
που του ανατεθεί το Έργο. 

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

3. Η κοινή Προσφορά υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλα τα µέλη της ένωσης, είτε 
από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική πράξη. 

4. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, Μέλος της Ένωσης/ 
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Κοινοπραξίας δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ως µέλους της Ένωσης/ 
Κοινοπραξίας κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύµβασης, τότε εάν οι συµβατικοί όροι 
µπορούν να εκπληρωθούν από τα εναποµείναντα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, η 
Σύµβαση εξακολουθεί να υφίσταται ως έχει και να παράγει όλα τα έννοµα αποτελέσµατά 
της µε την ίδια τιµή και όρους. Η δυνατότητα εκπλήρωσης των συµβατικών όρων από τα 
εναποµείναντα Μέλη θα εξετασθεί από την Αναθέτουσα Αρχή η οποία και θα αποφασίσει 
σχετικά. Εάν η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίσει ότι τα εναποµείναντα Μέλη δεν επαρκούν 
να εκπληρώσουν τους όρους της Σύµβασης τότε αυτά οφείλουν να ορίσουν 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗ µε προσόντα αντίστοιχα του Μέλους που αξιολογήθηκε κατά τη 
διάρκεια του ∆ιαγωνισµού. O ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ ωστόσο, πρέπει να εγκριθεί από την 
Αναθέτουσα Αρχή. 

 

 

B.2.5 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συµµετοχής 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να αποδεικνύει και να τεκµηριώνει επαρκώς, µε ποινή 
αποκλεισµού, την τήρηση των παρακάτω ελαχίστων προϋποθέσεων συµµετοχής, 
τεκµηριώνοντας 

i. Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα (κριτήρια παραγράφων 1-3 κατωτέρω) 

ii. Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική ικανότητα (κριτήριο παραγράφου 4 κατωτέρω) 

προσκοµίζοντας τα σχετικά δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία εντός του φακέλου 
∆ικαιολογητικών Συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό: 

 

1  Να διαθέτει την κατάλληλη οργάνωση, δοµή και µέσα, ώστε να αντεπεξέλθει επιτυχώς στις 
απαιτήσεις του υπό ανάθεση Έργου.  

Συγκεκριµένα, ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει µεταξύ άλλων:  

• Να διαθέτει επαγγελµατική µεθοδολογία και οργανωµένο σύστηµα διαχείρισης 
ποιότητας στο πεδίο µελετητικών & συµβουλευτικών υπηρεσιών 

• Να συµπεριλαµβάνει στην οργανωτική του δοµή, οντότητες (όπως ενδεικτικά 
Τµήµατα, Μονάδες, Υπηρεσίες) µε αρµοδιότητα τη ∆ιαχείριση Έργων, την 
εκπόνηση Μελετών, την Αναδιάρθρωση Επιχειρησιακών ∆ιαδικασιών, την παροχή 
υπηρεσιών Συµβούλου Τεχνικής Υποστήριξης, ή ισοδύναµες δοµές µε 
αρµοδιότητες που στηρίζουν τις παραπάνω διεργασίες υλοποίησης του κύκλου 
ζωής ενός συµβουλευτικού/µελετητικού Έργου .  

 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση 
συµµετοχής, καταθέτοντας µε την προσφορά του (εντός του Φακέλου ∆ικαιολογητικών 
Συµµετοχής) τα ακόλουθα στοιχεία τεκµηρίωσης: 
 

1.1 Αναλυτική παρουσίαση των κάτωθι χαρακτηριστικών του υποψήφιου Αναδόχου: 

- επιχειρηµατική δοµή (νοµική µορφή, οργανόγραµµα, εγκαταστάσεις και υποδοµές που 
διαθέτει για την παροχή των ζητουµένων υπηρεσιών κλπ), συνεργασίες µε 
εξωτερικούς προµηθευτές, κανάλια εξυπηρέτησης 

- τοµείς δραστηριότητας (αντικείµενο, πελατολόγιο κλπ) και κλάδοι εξειδίκευσης 

- προϊόντα και υπηρεσίες 

µε σαφή αναφορά στις οντότητες (π.χ. Τµήµατα, Μονάδες, Υπηρεσίες) οι οποίες καλύπτουν 
την ανωτέρω Ελάχιστη Προϋπόθεση Συµµετοχής. 

1.2 Περιγραφή των µέτρων που λαµβάνει ο υποψήφιος Ανάδοχος για την εξασφάλιση της 
ποιότητας των παρεχόµενων µελετητικών & συµβουλευτικών υπηρεσιών του. Σχετική 
τεκµηρίωση θα µπορούσε να αποτελεί µεταξύ άλλων σχετικό πιστοποιητικό συστήµατος 
διαχείρισης ποιότητας. 

1.3 Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπεργολαβικά σε 
τρίτους την υλοποίηση τµήµατος του υπό ανάθεση Έργου, τότε θα πρέπει να καταθέσει 
συµπληρωµένο τον παρακάτω πίνακα καθώς και τις σχετικές δηλώσεις συνεργασίας. 
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Περιγραφή τµήµατος Έργου που προτίθεται 
ο υποψήφιος Ανάδοχος να αναθέσει σε 

Υπεργολάβο 
Επωνυµία Υπεργολάβου 

Ηµεροµηνί
α 

∆ήλωσης 
Συνεργασί

ας 

   

   

  

2  Να διαθέτει την κατάλληλα τεκµηριωµένη και αποδεδειγµένη επαγγελµατική ικανότητα και 
τεχνογνωσία στο πλαίσιο Έργων αντίστοιχου µεγέθους και πολυπλοκότητας µε το υπό 
ανάθεση Έργο.  

Πιο συγκεκριµένα, θα πρέπει: 

� να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τα τελευταία τρία (3) έτη (2009-2011) συν το 
τρέχον τουλάχιστον δύο (2) έργα συµβατικής αξίας τουλάχιστον €300.000,00 
πλέον ΦΠΑ έκαστο, τα οποία αθροιστικά να καλύπτουν τις ακόλουθες θεµατικές 
περιοχές: 

o Στρατηγικός και επιχειρησιακός σχεδιασµός 

o Υπηρεσίες Αναδιοργάνωσης Φορέων & Οργανισµών 

o Εκπόνηση και υποστήριξη υλοποίησης προγράµµατος αλλαγών 

o Σχεδιασµός ή/και σύνταξη προτύπων για ψηφιακές υπηρεσίες 

 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση 
συµµετοχής, καταθέτοντας µε την προσφορά του (εντός του Φακέλου 
∆ικαιολογητικών) τα ακόλουθα στοιχεία τεκµηρίωσης: 

 

2.1 Πίνακα των κυριότερων έργων που εκτέλεσε ή στα οποία συµµετείχε ο υποψήφιος 
Ανάδοχος κατά τα τελευταία τρία (3) έτη (2009-2011) συν το τρέχον και είναι συναφή µε 
το υπό ανάθεση Έργο. 

Εάν ο Πελάτης είναι ∆ηµόσιος Φορέας ως στοιχείο τεκµηρίωσης υποβάλλεται πιστοποιητικό 
ή πρωτόκολλο παραλαβής που συντάσσεται από την αρµόδια ∆ηµόσια Αρχή.  

Εάν ο Πελάτης είναι ιδιώτης, ως στοιχείο τεκµηρίωσης υποβάλλεται δήλωση είτε του 
ιδιώτη, είτε του υποψηφίου Αναδόχου, και όχι η σχετική Σύµβαση Έργου. 

 

Ο Πίνακας έργων πρέπει να συνταχθεί σύµφωνα µε το ακόλουθο Υπόδειγµα: 

 

Α/
Α 

ΠΕΛΑΤ
ΗΣ 

ΣΥΝΤΟΜ
Η 

ΠΕΡΙΓΡΑ
ΦΗ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ 

∆ΙΑΡΚΕΙ
Α 

ΕΚΤΕΛΕ
ΣΗΣ 

ΕΡΓΟΥ 

ΠΡΟΫΠΟ
-

ΛΟΓΙΣΜ
ΟΣ 

ΠΑΡΟΥ
ΣΑ 

ΦΑΣΗ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚ
Η 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΣΥΝΕΙΣΦΟ
ΡΑΣ ΣΤΟ 

ΕΡΓΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Σ 

ΣΤΟ ΕΡΓΟ 

(προϋπολογι
σµός) 

ΣΤΟΙΧΕΙΟ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩ

ΣΗΣ 

(τύπος & 
ηµ/νία) 

         

όπου  

- «ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ»: ολοκληρωµένο επιτυχώς / σε εξέλιξη 

- «ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ»: πιστοποιητικό ∆ηµόσιας Αρχής, πρωτόκολλο παραλαβής 
∆ηµόσιας Αρχής, δήλωση πελάτη-ιδιώτη, δήλωση υποψηφίου Αναδόχου 

Από τα παραπάνω έργα, αυτά που τεκµηριώνουν τις απαιτήσεις του εδαφίου «2» και 
έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς από τον Υποψήφιο Ανάδοχο, θα πρέπει να παρουσιαστούν 
αναλυτικά (σε έκταση όχι µεγαλύτερη των τεσσάρων (4) σελίδων έκαστο). 

3  Να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του Έργου. 
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Συγκεκριµένα απαιτείται: 

1. κατ’ ελάχιστον το 30% του ανθρωποχρόνου που θα διατεθεί για το Έργο να 
καλύπτεται από υπαλλήλους 6 του υποψήφιου Αναδόχου. (δηλ. ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3.1 
≥ 30%). 

2. να διατεθεί ένας Υπεύθυνος Έργου και ένας Αναπληρωτής Υπεύθυνος Έργου, οι 
οποίοι να διαθέτουν πτυχίο πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης, µε 10-ετή τουλάχιστον 
επαγγελµατική εµπειρία σε Έργα Συµβουλευτικών/Μελετητικών Υπηρεσιών. 
Απαραίτητα προσόντα είναι: 

� εµπειρία σε ένα (1) τουλάχιστον έργο συναφούς αντικειµένου 
συµβουλευτικών υπηρεσιών (παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών 
επιχειρησιακού σχεδιασµού ή/και αναδιοργάνωσης φορέων και οργανισµών 
ή/και πληροφορικής) ως Υπεύθυνος Έργου ή Αναπληρωτής µε συµβατική 
αξία τουλάχιστον € 500.000,00 πλέον ΦΠΑ. 

3. να διατεθούν στην Οµάδα Έργου ως senior experts (εξειδικευµένοι 
εµπειρογνώµονες) στελέχη τα οποία να διαθέτουν πτυχίο πανεπιστηµιακής 
εκπαίδευσης και µε τις κάτωθι ειδικότητες:  

� ∆ύο (2) κατ’ ελάχιστον έµπειροι επιχειρησιακοί σύµβουλοι - σύµβουλοι 
επιχειρησιακών διαδικασιών που να διαθέτουν 8-ετή τουλάχιστον επαγγελµατική 
εµπειρία, η οποία προκύπτει από έργα στους κάτωθι τοµείς (σωρευτικά πρέπει να 
καλύπτονται όλοι οι τοµείς από τους προτεινόµενους συµβούλους):  

o Εκπόνηση επιχειρησιακών σχεδίων 

o Αναδιοργάνωση/αναδιάρθρωση φορέων και οργανισµών 

o Υποστήριξη της εφαρµογής νέων επιχειρησιακών διαδικασιών 

o Ανασχεδιασµός διαδικασιών 

� ∆ύο (2) κατ’ ελάχιστον έµπειροι επιστήµονες, ειδικότητας/κατεύθυνσης 
Πληροφορικής, που να διαθέτουν 8-ετή τουλάχιστον σχετική επαγγελµατική 
εµπειρία στο χώρο της πληροφορικής 

� Ένας (1) κατ’ ελάχιστον έµπειρος νοµικός σύµβουλος µε 8-ετή τουλάχιστον 
σχετική επαγγελµατική εµπειρία, και τουλάχιστον 4-ετή επαγγελµατική εµπειρία 
σε κατάρτιση και νοµοτεχνική επεξεργασία σχεδίων νόµων, προεδρικών 
διαταγµάτων και κανονιστικών αποφάσεων 

� Ένας (1) κατ’ ελάχιστον έµπειρος επιστήµονας Οικονοµικών Επιστηµών, που να 
διαθέτει 8-ετή τουλάχιστον σχετική επαγγελµατική εµπειρία σε θέµατα 
στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασµού ή/και εκπόνησης µελετών 
σκοπιµότητας-βιωσιµότητας ή/και εκπόνησης οικονοµοτεχνικών µελετών 

4. Στελέχη που ενδεχοµένως διατεθούν στην Οµάδα Έργου ως experts, πρέπει να 
διαθέτουν Τίτλο Σπουδών Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης και 3-ετή τουλάχιστον σχετική 
επαγγελµατική εµπειρία στις κάτωθι ειδικότητες: 

� επιχειρησιακοί σύµβουλοι - Αναλυτές Επιχειρησιακών ∆ιαδικασιών  

� σύµβουλος ΤΠΕ 

� σύµβουλος Οικονοµικών Επιστηµών 

� νοµικός σύµβουλος  

� Λοιπές ειδικότητες κατά την κρίση του υποψήφιου αναδόχου 

5. Ο συνολικά προσφερόµενος ανθρωποχρόνος για τις ανωτέρω 3 κατηγορίες στελεχών 
(διοίκησης, senior experts, experts) θα πρέπει να ανέρχεται σε τουλάχιστον 75 α/µ, 
εκ των οποίων οι 40 α/µ τουλάχιστον να προέρχονται από στελέχη των 2 πρώτων 
κατηγοριών (διοίκησης, senior experts) 

 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση 

                                           

6
 όπως εµφανίζονται στη µισθολογική κατάσταση του υποψηφίου Αναδόχου, η οποία ∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ να 

προσκοµιστεί 
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συµµετοχής, καταθέτοντας µε την προσφορά του (εντός του Φακέλου 
∆ικαιολογητικών) τα ακόλουθα στοιχεία τεκµηρίωσης: 

 

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

Α/Α 
Εταιρεία (σε 

περίπτωση Ένωσης 
/ Κοινοπραξίας) 

Ονοµατεπώνυµο 
Μέλους Οµάδας 

Έργου 

Κατηγορία 
στελέχους 

7 

Ρόλος 
στην 

Οµάδα 
Έργου/ 

Ειδικότητα 

Ανθρωπ
οµήνες 

Ποσοστό(
%) 

συµµετοχ
ής*  

       

       

       

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (3.1)    

  

3.2 Πίνακας των στελεχών των Υπεργολάβων του υποψήφιου Αναδόχου που 
συµµετέχουν στην Οµάδα Έργου, σύµφωνα µε το ακόλουθο υπόδειγµα:  

Α/Α 
Εταιρεία (σε 

περίπτωση Ένωσης 
/ Κοινοπραξίας) 

Ονοµατεπώνυµο 
Μέλους Οµάδας 

Έργου 

Κατηγορία 
στελέχους 

8 

Ρόλος 
στην 

Οµάδα 
Έργου/ 

Ειδικότητα 

Ανθρωπ
οµήνες 

Ποσοστό(
%) 

συµµετοχ
ής*  

       

       

       

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (3.2)    

  

3.3 Πίνακας των εξωτερικών συνεργατών του υποψήφιου Αναδόχου που συµµετέχουν 
στην Οµάδα Έργου, σύµφωνα µε το ακόλουθο υπόδειγµα: 

Α/Α 
Εταιρεία (σε 

περίπτωση Ένωσης 
/ Κοινοπραξίας) 

Ονοµατεπώνυµο 
Μέλους Οµάδας 

Έργου 

Κατηγορία 
στελέχους 

9 

Ρόλος 
στην 

Οµάδα 
Έργου/ 

Ειδικότητα 

Ανθρωπ
οµήνες 

Ποσοστό(
%) 

συµµετοχ
ής*  

       

       

       

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (3.3)    

 

*ως Ποσοστό Συµµετοχής του Μέλους ορίζεται το πηλίκο των ανθρωποµηνών του δια 
των συνολικών προσφερόµενων ανθρωποµηνών (άθροισµα των µερικών συνόλων 3.1, 
3.2, 3.3) 

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

                                           

7
 όπως ορίζονται στην παρ. A.5.3 

8
 όπως ορίζονται στην παρ. A.5.3 

9
 όπως ορίζονται στην παρ. A.5.3 
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δηλώσεις συνεργασίας των εξωτερικών συνεργατών. 

3.4 Αναλυτικά Βιογραφικά Σηµειώµατα όλων των µελών της Οµάδας Έργου (βάσει του 
υποδείγµατος στο C.2) από τα οποία να αποδεικνύεται ευθέως και χωρίς άλλη αναγκαία 
πληροφορία ή διευκρίνιση, η εξειδίκευση, τα επαγγελµατικά προσόντα και η εµπειρία του 
σχετικά τις απαιτήσεις που αναλαµβάνει όπως προκύπτει από την κατηγορία στελέχους, 
τον ρόλο που προτείνεται να συµµετέχει στην Οµάδα Έργου και τις απαιτήσεις της 
∆ιακήρυξης. 

4  Να έχει συνολικό κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων 
(2009, 2010, 2011) µεγαλύτερο από το 300% του προϋπολογισµού του υπό ανάθεση 
Έργου µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος 
δραστηριοποιείται για χρονικό διάστηµα µικρότερο των τριών διαχειριστικών χρήσεων, 
τότε ο συνολικός κύκλος εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιούνται, θα 
πρέπει να είναι µεγαλύτερος από το 200% του προϋπολογισµού του Έργου µη 
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.. 

4.1 Ο υποψήφιος Ανάδοχος, σύµφωνα µε την περί εταιρειών νοµοθεσία της χώρας όπου είναι 
εγκατεστηµένος, υποβάλλει Ισολογισµούς των τελευταίων τριών (3) κλεισµένων 
διαχειριστικών χρήσεων, σε περίπτωση που υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισµών ή 
Ένορκη Βεβαίωση του συνολικού ύψους του ετήσιου κύκλου εργασιών, σε περίπτωση που 
δεν υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισµών. 

 

∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 

1.  Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ δύναται να ζητήσει από τον υποψήφιο Ανάδοχο διευκρινίσεις 
επί των ανωτέρω στοιχείων τεκµηρίωσης, ο οποίος υποχρεούται να τα υποβάλει επί ποινή 
αποκλεισµού εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την λήψη του σχετικού αιτήµατος. 

2.  Ο υποψήφιος Ανάδοχος µπορεί να υποβάλει εκτός των ανωτέρω στοιχείων τεκµηρίωσης 
και κάθε άλλο στοιχείο που θεωρεί ότι τεκµηριώνει την ικανότητα για συµµετοχή του στο 
διαγωνισµό στην ανάλογη κατηγορία δικαιολογητικών µόνο κατά την υποβολή της 
πρότασης και όχι εκ των υστέρων. 

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

- τα απαιτούµενα στην παρούσα παράγραφο στοιχεία τεκµηρίωσης πρέπει να 
υποβάλονται ανάλογα µε τη φύση τους χωριστά για κάθε Μέλος της Ένωσης / 
Κοινοπραξίας ή συγκεντρωτικά για την Ένωση / Κοινοπραξία  

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

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

5.  Επιτρέπεται η κάλυψη των προϋποθέσεων συµµετοχής 1 και 2 ανωτέρω, από τρίτους, 
σύµφωνα µε τα άρθρα 45 παρ. 2 και 46 (παράγραφος 3) του Π∆ 60/2007.  Στην 
περίπτωση αυτή απαιτείται η προσκόµιση – εντός του φακέλου δικαιολογητικών 
συµµετοχής – της σχετικής έγγραφης δέσµευσης του τρίτου, ότι για την εκτέλεση της 
σύµβασης, θα θέσει στη διάθεση του υποψηφίου τους αναγκαίους πόρους. 

6.  Στοιχεία τεκµηρίωσης που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της Ελληνικής, θα 
συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

 

B.2.6 Εγγύηση Συµµετοχής 

Η Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου πρέπει υποχρεωτικά και µε ποινή αποκλεισµού να 
συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε 
ευρώ (€) ποσοστό 5% του προϋπολογισµού του Έργου (συµπεριλαµβανοµένου του 
αναλογούντος ΦΠΑ).  
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Συγκεκριµένα το ύψος της Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής είναι είκοσι επτά χιλιάδες 
διακόσια εβδοµήντα έξι Ευρώ και ογδόντα λεπτά, € 27.276,80 συµπεριλαµβανοµένου 
ΦΠΑ. 

1. Οι Εγγυητικές Επιστολές Συµµετοχής εκδίδονται από αναγνωρισµένο τραπεζικό ή πιστωτικό 
ίδρυµα ή άλλο νοµικό πρόσωπο που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-µέλος 
της ΕΕ και του ΕΟΧ, και έχουν σύµφωνα µε τη νοµοθεσία των κρατών-µελών αυτό το 
δικαίωµα. Οι εγγυήσεις µπορούν επίσης να προέρχονται και από τραπεζικό ή πιστωτικό 
ίδρυµα που λειτουργεί νόµιµα σε χώρα-µέρος διµερούς ή πολυµερούς συµφωνίας µε την ΕΕ 
ή χώρα που έχει υπογράψει και κυρώσει τη συµφωνία για τις ∆ηµόσιες Συµβάσεις και έχει το 
σχετικό δικαίωµα έκδοσης εγγυήσεων. 

2. Εγγυητικές Επιστολές Συµµετοχής που εκδίδονται σε οποιοδήποτε κράτος από τα παραπάνω 
εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσηµη µετάφρασή τους στην 
ελληνική γλώσσα.  

3. Οι Εγγυητικές Επιστολές Συµµετοχής θα πρέπει να είναι συµπληρωµένες σύµφωνα µε το 
υπόδειγµα C.1.1. 

4. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος, στον οποίο θα κατακυρωθεί το Έργο, αρνηθεί 
να υπογράψει εµπροθέσµως τη Σύµβαση ή να καταθέσει προ της υπογραφής της Σύµβασης 
Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο B.4.1.6, 
ή να εκπληρώσει εµπρόθεσµα οποιαδήποτε άλλη υποχρέωσή του, που απορρέει από τη 
συµµετοχή του στο ∆ιαγωνισµό, κηρύσσεται έκπτωτος, οπότε η Εγγύηση Συµµετοχής 
καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής µετά την έκδοση σχετικής απόφασης 
της Αναθέτουσας Αρχής.  

5. Η Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ ένα (1) τουλάχιστον µήνα 
µετά τον χρόνο λήξης ισχύος της Προσφοράς και επιστρέφεται στον Ανάδοχο του 
∆ιαγωνισµού µε την κατάθεση από αυτόν της Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης, στους δε λοιπούς 
υποψηφίους Αναδόχους µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία της απόφασης 
περί αποκλεισµού, µε την προϋπόθεση ότι δεν έχουν ασκηθεί ένδικα/ ενδικοφανή µέσα από 
τον υποψήφιο Ανάδοχο που αποκλείστηκε. 

6. Στην περίπτωση Ένωσης/ Κοινοπραξίας η Εγγύηση Συµµετοχής περιλαµβάνει και όρο ότι 
αυτή καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των Μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας. 
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B.3 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

B.3.1 Τρόπος Υποβολής Προσφορών  

Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος αποδέχεται 
ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας ∆ιακήρυξης. Επίσης, σε περίπτωση νοµικών 
προσώπων, θεωρείται ότι η υποβολή της Προσφοράς και η συµµετοχή στο διαγωνισµό έχουν 
εγκριθεί από το αρµόδιο όργανο του συµµετέχοντος νοµικού προσώπου. Οι ενδιαφερόµενοι 
υποβάλλουν την Προσφορά τους είτε καταθέτοντάς την αυτοπροσώπως ή µε ειδικά προς τούτο 
εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό τους, είτε αποστέλλοντάς την ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή 
ή ιδιωτικό ταχυδροµείο (courier) στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, Βασιλέως Κωνσταντίνου 
48, 11635 Αθήνα, 6ος όροφος. 

Κατά την υποβολή τους οι Προσφορές συνοδεύονται και από έγγραφο υποβολής για 
πρωτοκόλλησή τους. Προσφορές που πρωτοκολλούνται µετά την ορισµένη κατά το άρθρο 
B.1.5 της παρούσας ∆ιακήρυξης ηµεροµηνία και ώρα δεν λαµβάνονται υπόψη. Η ηµεροµηνία 
αυτή αποδεικνύεται µόνο από το πρωτόκολλο εισερχοµένων της Αναθέτουσας αρχής όπου 
γίνεται και χρονοσήµανση. 

Στην περίπτωση της ταχυδροµικής αποστολής, οι προσφορές παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε 
την απαραίτητη όµως προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην Αναθέτουσα Αρχή µέχρι την 
καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα υποβολής τους.  

∆ε θα ληφθούν υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν µετά από την καθορισµένη 
ηµεροµηνία και ώρα είτε ταχυδροµήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στην Αναθέτουσα Αρχή 
εµπρόθεσµα.  

Η Αναθέτουσα Αρχή ουδεµία ευθύνη φέρει για τη µη εµπρόθεσµη παραλαβή της Προσφοράς ή 
για το περιεχόµενο των φακέλων που τη συνοδεύουν. 

 

B.3.2 Περιεχόµενο Προσφορών  

Οι Προσφορές συντάσσονται σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας ∆ιακήρυξης. Οι Προσφορές 
κατατίθενται µέσα σε ενιαίο σφραγισµένο φάκελο που πρέπει να περιλαµβάνει όλα όσα 
καθορίζονται στην παρούσα ∆ιακήρυξη.  

Ο ενιαίος σφραγισµένος φάκελος περιέχει τρεις (3) επί µέρους, ανεξάρτητους, σφραγισµένους 
φακέλους, δηλαδή :  

Α. «Φάκελος ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής», ο οποίος περιέχει τα νοµιµοποιητικά στοιχεία 
και άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία προσδιορίζονται στην παρ. B.3.2.1. Τα 
δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι ταξινοµηµένα µέσα στον Φάκελο µε τη σειρά που ζητούνται. 

Β. «Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς 
του υποψήφιου Αναδόχου, τα οποία προσδιορίζονται στην παρ. B.3.2.2. 

Γ. «Φάκελος Οικονοµικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Οικονοµικής 
Προσφοράς του υποψήφιου Αναδόχου, τα οποία προσδιορίζονται στην παρ. B.3.2.3 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα ∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης δεν υποβάλλονται κατά τη φάση 
υποβολής των Προσφορών των υποψηφίων Αναδόχων. 

 

Οι ανωτέρω Φάκελοι θα υποβληθούν ως εξής : 

∆ικαιολογητικά συµµετοχής: 

- ένα (1) πρωτότυπο  

- ένα (1) αντίγραφο  

που θα περιλαµβάνονται στο σφραγισµένο φάκελο ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής.  

Τεχνική Προσφορά:  

- ένα (1) πρωτότυπο  

- ένα (1) αντίγραφο  

- ένα (1) πλήρες ηλεκτρονικό αρχείο σε µη επανεγγράψιµο µέσο (CD/DVD), εκτός των 
τεχνικών φυλλαδίων,  

που θα περιλαµβάνονται στο σφραγισµένο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς.  
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Σηµείωση 1: Σε περίπτωση που το σύνολο ή µέρος των τεχνικών φυλλαδίων είναι δυνατό να 
συµπεριληφθούν σε CD/DVD, τότε δεν είναι αναγκαίο να υποβληθούν έντυπα στο αντίγραφο 
της Τεχνικής Προσφοράς. 

Σηµείωση 2: Είναι ιδιαίτερα επιθυµητό ο σφραγισµένος φάκελος Τεχνικής Προσφοράς να έχει 
µέγιστες διαστάσεις πλάτους 60 εκατοστών και µήκους 80 εκατοστών. 

Οικονοµική Προσφορά:  

- ένα (1) πρωτότυπο  

- ένα (1) αντίγραφο  

- ένα (1) πλήρες ηλεκτρονικό αρχείο σε µη επανεγγράψιµο µέσο (CD/DVD)  

που θα περιλαµβάνονται στο σφραγισµένο φάκελο Οικονοµικής Προσφοράς. 

 

Ο ενιαίος σφραγισµένος φάκελος πρέπει να φέρει την ένδειξη:  

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

«∆ράσεις χαρτογράφησης αναγκών και ικανοποίησης 
ωφελούµενου πληθυσµού / Υποστήριξη παρεχόµενων 

υπηρεσιών» 

 

Αριθµ. ∆ιακήρυξης : 

 

AΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης/Ε.Ι.Ε. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : __ /__ /____ 

 

Όλοι οι επιµέρους φάκελοι αναγράφουν την επωνυµία και διεύθυνση, αριθµό τηλεφώνου, φαξ 
και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του υποψήφιου Ανάδοχου, τον τίτλο του 
∆ιαγωνισµού και τον τίτλο του φακέλου. 

Σε περίπτωση Ένωσης/ Κοινοπραξίας πρέπει να αναγράφονται η πλήρης επωνυµία και 
διεύθυνση, καθώς και αριθµός τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου όλων των µελών της. 

Απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων που είναι δυνατόν να αποσφραγιστούν και να 
επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη.  

Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα, µε εξαίρεση τα συνηµµένα στην Τεχνική 
Προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που µπορούν να είναι στην αγγλική 
γλώσσα. 

Σε ένα από τα αντίτυπα που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, πρέπει να 
αναγράφεται ευκρινώς η λέξη “ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ” και να µονογράφεται από τον υποψήφιο Ανάδοχο. 
Το περιεχόµενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από τα άλλα αντίτυπα και τα ηλεκτρονικά 
αντίγραφα, σε περίπτωση ασυµφωνίας αυτών µε το πρωτότυπο. 

Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η τάξη και η 
σειρά των όρων της ∆ιακήρυξης.  

Οι απαντήσεις σε όλες τις απαιτήσεις της ∆ιακήρυξης πρέπει να είναι σαφείς. ∆εν επιτρέπονται 
ασαφείς απαντήσεις της µορφής “ελήφθη υπόψη”, “συµφωνούµε και αποδεχόµεθα”, κλπ. 

Οι προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφηµένες και δεν πρέπει να φέρουν ξυσίµατα, 
σβησίµατα, διαγραφές, προσθήκες κλπ. Εάν υπάρχει στην Προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, 
πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον υποψήφιο Ανάδοχο. Όλες οι 
διορθώσεις θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της Προσφοράς. Η ΑΡΜΟ∆ΙΑ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ προσυπογράφει το ανακεφαλαιωτικό φύλλο µε τις τυχόν, διορθώσεις και τις 
αναφέρει στο συντασσόµενο πρακτικό, ώστε να αποδεικνύεται αδιαφιλονίκητα ότι προϋπήρχαν 
της ηµεροµηνίας αποσφράγισης.  
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Σε περίπτωση που στο περιεχόµενο της Προσφοράς χρησιµοποιούνται συντοµογραφίες 
(abbreviations), για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τον 
υποψήφιο Ανάδοχο να αναφέρει σε συνοδευτικό πίνακα την επεξήγησή τους. 

Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται βέβαιο, ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι απολύτως 
ενήµερος από κάθε πλευρά των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης του Έργου, των πηγών 
προέλευσης των πάσης φύσης υλικών, ειδών εξοπλισµού κλπ. και ότι έχει µελετήσει όλα τα 
στοιχεία που περιλαµβάνονται στο φάκελο ∆ιαγωνισµού.  

Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της Προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρµόδιας 
Επιτροπής εξοµοιώνεται µε αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαµβάνεται υπόψη. 

Μετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών δεν γίνεται αποδεκτή αλλά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της ∆ιακήρυξης 
ή της Προσφοράς. ∆ιευκρινίσεις δίνονται µόνο όταν ζητούνται από την ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ και 
λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. Στην περίπτωση 
αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο και δεν θεωρείται 
αντιπροσφορά.  

Οι διευκρινίσεις των υποψηφίων Αναδόχων πρέπει να δίνονται γραπτά, εφόσον ζητηθούν, σε 
χρόνο που θα ορίζει η ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ.  

B.3.2.1 Περιεχόµενα Φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» 

Ο φάκελος «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» που θα υποβάλει κάθε υποψήφιος Ανάδοχος 
πρέπει να περιέχει τα νοµιµοποιητικά στοιχεία και άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά του 
υποψήφιου Αναδόχου ως προς τις τυπικές, χρηµατοοικονοµικές και τεχνικές απαιτήσεις 
συµµετοχής στον ∆ιαγωνισµό και τα οποία προσδιορίζονται στις παραγράφους:  

• B.2.2 ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής  

• B.2.5 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συµµετοχής,  

• B.2.6 Εγγύηση Συµµετοχής,  

 

B.3.2.2 Περιεχόµενα Φακέλου «Τεχνική Προσφορά» 

Ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που θα υποβάλει ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να περιέχει 
τα παρακάτω: 

Α/Α τίτλος Ενότητας 
Σύµφωνα µε 

παραγράφους: 

1  Συνολική Προσέγγιση -Κατανόηση του Έργου  

1.1 
Συνοπτική παρουσίαση της προτεινόµενης λύσης, Κατανόηση 
απαιτήσεων, στόχου και έκτασης του αντικειµένου 

Α 

1.2 
Παραδοχές/προϋποθέσεις οµαλής εκτέλεσης, διαχείριση 
κινδύνων (assumptions and risks) 

A.5.5 

1.3 
Επισήµανση σηµείων υπεροχής της προσφοράς έναντι των 
απαιτήσεων της διακήρυξης 

 

2  Μεθοδολογία Υλοποίησης  

2.1 
Αναλυτική περιγραφή των φάσεων,  δραστηριοτήτων ή/και των 
επιµέρους εργασιών  

A.3, A.4.2 

2.2 
Αναλυτική περιγραφή των παραδοτέων του έργου και των 
περιεχοµένων αυτών 

A.3, A.4.1 

2.3 Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης A.4.3 

2.4 
Προτεινόµενες µεθοδολογίες, τεχνικά µέσα και εργαλεία για την 
υλοποίηση του έργου.  

A.5.1 

3  Οργάνωση και ∆ιοίκηση Έργου  

3.1 
Μεθοδολογία  διοίκησης του έργου και διασφάλισης ποιότητας, 
που περιλαµβάνει 

 

3.1.1 • µεθοδολογίας διαχείρισης του έργου σε σχέση µε τις A.5.2 
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Α/Α τίτλος Ενότητας 
Σύµφωνα µε 

παραγράφους: 

απαιτήσεις  

3.1.2 • ∆ιασφάλιση Ποιότητας Έργου A.5.4 

3.2 Σχήµα ∆ιοίκησης και Υλοποίησης Έργου A.5.3 

3.3 
Κατανοµή προφερόµενου ανθρωποχρόνου σε σχέση µε τη φύση 
των επί µέρους Εργασιών και Παραδοτέων 

A.5.3 

4  

Πίνακες Οικονοµικής Προσφοράς, χωρίς τιµές 

� Η εµφάνιση τιµής/ τιµών στον εν λόγω πίνακα αποτελεί λόγο 
απόρριψης της προσφοράς. 

Σύµφωνα µε C.3 

 

Επίσης ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» πρέπει να περιέχει: 

- οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκµηριώνει πληρέστερα την Προσφορά του υποψήφιου 
Αναδόχου και απαντά στις επιµέρους απαιτήσεις που τίθενται στην παρούσα ∆ιακήρυξη, 
αλλά και στα αντίστοιχα κριτήρια αξιολόγησης. 

Η ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ θα αξιολογήσει τα παρεχόµενα από τους υποψήφιους Αναδόχους 
στοιχεία κατά την αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών.  

 

B.3.2.3 Περιεχόµενα Φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» 

Ο φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τον οποίο θα υποβάλει ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει 
να περιέχει, συµπληρωµένους τους Πίνακες Οικονοµικής Προσφοράς (βλ. C.3). 

Για τις περιπτώσεις που απαιτούνται νέες εκδόσεις λογισµικού και αυτές παρέχονται 
από τον κατασκευαστή του λογισµικού σαν ξεχωριστό προϊόν/υπηρεσία µε αξία, ο 
υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να αναγράφει το εν λόγω προϊόν/υπηρεσία στους 
Πίνακες Οικονοµικής Προσφοράς. 

 

B.3.2.4 Περιεχόµενα Φακέλου «∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης» 

Ο φάκελος «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ», που θα υποβάλει ο υποψήφιος Ανάδοχος στον 
οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο ∆ιαγωνισµός, πρέπει να περιέχει τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά του υποψήφιου Αναδόχου τα οποία προσδιορίζονται στην παράγραφο B.2.3 
∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης. 

 

B.3.3 Ισχύς Προσφορών 

Οι Προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους υποψήφιους Αναδόχους για έξι (6) µήνες από την 
επόµενη µέρα της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει µικρότερο 
χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Η ισχύς της Προσφοράς µπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή πριν 
από τη λήξη της, για διάστηµα ακόµη έξι (6) µηνών. 

Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού στον Ανάδοχο µπορεί να γίνει και µετά τη 
λήξη της ισχύος της Προσφοράς, τον δεσµεύει όµως µόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί.  

Σε περίπτωση που η εν ισχύ Προσφορά ή µέρος της αποσυρθεί, ο υποψήφιος Ανάδοχος 
υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα: 

- απώλεια κάθε δικαιώµατος για κατακύρωση  

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

-  

B.3.4 Εναλλακτικές Προσφορές  

Εναλλακτικές Προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές Προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφιος 
Ανάδοχος, ο οποίος θα υποβάλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δε δικαιούται σε καµία περίπτωση να 
διαµαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών. 
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Η προσφορά προαιρετικών προϊόντων ή υπηρεσιών τα οποία δεν είναι απαραίτητα για την 
ικανοποίηση των απαιτήσεων της ∆ιακήρυξης δεν αποκλείεται, θα διαχωρίζεται όµως σαφώς, 
τόσο στην Τεχνική όσο και στην Οικονοµική Προσφορά και θα διευκρινίζεται ότι πρόκειται περί 
προσφοράς προαιρετικών προϊόντων ή υπηρεσιών. 

 

B.3.5 Τιµές Προσφορών – Νόµισµα 

Οι τιµές των Προσφορών που αφορούν σε οποιοδήποτε προσφερόµενο είδος θα εκφράζονται σε 
ευρώ. Στις τιµές θα περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη 
επιβάρυνση, εκτός από τον ΦΠΑ, για παράδοση, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του 
εξοπλισµού, ελεύθερου στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται από την παρούσα 
∆ιακήρυξη.  

Σε ιδιαίτερη στήλη των ως άνω τιµών, ο υποψήφιος Ανάδοχος θα καθορίζει το ποσό µε το οποίο 
θα επιβαρύνει αθροιστικά τις τιµές αυτές µε τον ΦΠΑ. Σε περίπτωση που αναφέρεται 
εσφαλµένος ΦΠΑ αυτός θα διορθώνεται από την ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. 

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος κάνει έκπτωση, οι τιµές που θα αναφέρονται στους 
Πίνακες Οικονοµικής Προσφοράς για κάθε προσφερόµενο είδος θα είναι οι τελικές τιµές µετά 
την έκπτωση. Επίσης δεν επιτρέπονται στην Οικονοµική Προσφορά συνολικές εκπτώσεις σε επί 
επιµέρους αθροίσµατα ή επί του συνολικού τιµήµατος της Προσφοράς. 

Από την Οικονοµική Προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιµή µονάδας για κάθε 
προσφερόµενο είδος, για να µπορεί να προσδιορίζεται το ακριβές κόστος, σε περίπτωση 
αυξοµείωσης φυσικού αντικειµένου. Προσφερόµενο είδος το οποίο αναφέρεται στην Οικονοµική 
Προσφορά χωρίς τιµή, θεωρείται ότι προσφέρεται µε µηδενική αξία. 

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

Σε περίπτωση λογιστικής ασυµφωνίας µεταξύ της τιµής µονάδας και της συνολικής τιµής, 
υπερισχύει η τιµή µονάδας.  

Προσφορά που δε δίδει τιµή σε ευρώ ή δίδει τιµή σε συνάλλαγµα ή µε ρήτρα συναλλάγµατος 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

Για την ανάλυση των τιµών της Προσφοράς τους οι υποψήφιοι Ανάδοχοι είναι υποχρεωµένοι να 
συµπληρώσουν τους ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (βλ. §C.3). 

Οι τιµές των προσφορών δεν υπόκεινται σε µεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της Προσφοράς. 
Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της Προσφοράς, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δε 
δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για την παράταση αυτή, να 
υποβάλουν νέους πίνακες τιµών ή να τους τροποποιήσουν. 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες στοιχεία 
απαραίτητα για τη τεκµηρίωση των προσφεροµένων τιµών, οι δε προµηθευτές υποχρεούνται να 
τα παρέχουν. 
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B.4 ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

B.4.1 ∆ιαδικασία ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού, Αξιολόγησης Προσφορών και 
Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού 

Παρακάτω περιγράφεται η διαδικασία διενέργειας του ∆ιαγωνισµού και αποσφράγισης των 
προσφορών, η διαδικασία αξιολόγησης Προσφορών και η διαδικασία κατακύρωσης του 
∆ιαγωνισµού. 

B.4.1.1 ∆ιαδικασία διενέργειας ∆ιαγωνισµού - Αποσφράγιση προσφορών 

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια από την ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ κατά την 
καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα υποβολής των προσφορών, στα γραφεία της Αναθέτουσας 
Αρχής (Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, 11635 Αθήνα, 6ος όροφος), παρουσία των προσφερόντων ή 
των νοµίµως εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων τους. 

Οι Προσφορές κατά την παραλαβή τους από την αρµόδια Επιτροπή πρωτοκολλούνται και σε 
κάθε φάκελο σηµειώνεται ο αριθµός πρωτοκόλλου, η ηµεροµηνία και η ώρα καταχώρησης. 

Η αρµόδια Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των Προσφορών την 
ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στην παρούσα ∆ιακήρυξη. 

Η αποσφράγιση γίνεται µε την εξής διαδικασία: 

1. Ανοίγονται, σε δηµόσια συνεδρίαση, οι ενιαίοι φάκελοι και αποσφραγίζονται οι Φάκελοι 
∆ικαιολογητικών Συµµετοχής, µονογράφονται και σφραγίζονται από την αρµόδια 
Επιτροπή όλα τα πρωτότυπα στοιχεία των Φακέλων ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής κατά 
φύλλο, ή γίνεται διάτρηση αυτών µε την ειδική διατρητική µηχανή της Αναθέτουσας 
Αρχής, εφόσον διατίθεται. 

2. Οι Φάκελοι Τεχνικών και Οικονοµικών Προσφορών δεν αποσφραγίζονται αλλά 
µονογράφονται, και αφού σφραγισθούν από την αρµόδια Επιτροπή φυλάσσονται. 
Ειδικότερα οι Φάκελοι Οικονοµικών Προσφορών τοποθετούνται σε νέο ενιαίο φάκελο ο 
οποίος επίσης σφραγίζεται, υπογράφεται από την αρµόδια Επιτροπή και φυλάσσεται. 

3. Η αρµόδια Επιτροπή, σε κλειστή συνεδρίαση, ελέγχει µόνο ως προς την αριθµητική 
πληρότητα και εγκυρότητα (δηλ. έναντι του πίνακα δικαιολογητικών) τα δικαιολογητικά 
Συµµετοχής. Ανάλογα µε τον αριθµό και τον όγκο των δικαιολογητικών η αρµόδια 
Επιτροπή, δύναται να ελέγξει το περιεχόµενο των δικαιολογητικών και την πλήρωση των 
ελαχίστων προϋποθέσεων συµµετοχής – κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σε επόµενη 
συνεδρίαση. 

4. Μετά τον έλεγχο της κάλυψης του κριτήριου συµµετοχής µέσω της εξέτασης του 
περιεχοµένου των δικαιολογητικών συµµετοχής, η Επιτροπή εισηγείται στο αρµόδιο 
όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο αποφαίνεται σχετικά, και µε µέριµνά του 
γνωστοποιείται στους υποψήφιους Αναδόχους η απόφασή του. Με την ίδια απόφαση 
δύναται να καθορισθούν και ο τόπος, η ώρα και η ηµεροµηνία της αποσφράγισης των 
Τεχνικών Προσφορών για τους υποψήφιους Αναδόχους των οποίων η Προσφορά ως 
προς τα δικαιολογητικά Συµµετοχής έχει γίνει αποδεκτή. 

5. Μετά την παραπάνω διαδικασία, οι σφραγισµένοι Φάκελοι Τεχνικών Προσφορών 
επαναφέρονται στην αρµόδια Επιτροπή για την αποσφράγιση τους, όσες Προσφορές 
έγιναν αποδεκτές για συµµετοχή στο διαγωνισµό (βάσει των δικαιολογητικών 
Συµµετοχής) σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ανωτέρω απόφαση της Αναθέτουσα Αρχή. 
Οι Φάκελοι Τεχνικών Προσφορών για όσες Προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την 
αξιολόγηση των δικαιολογητικών Συµµετοχής αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται. 

6. Κατά την αποσφράγιση του Φακέλου Τεχνικών Προσφορών, µονογράφονται και 
σφραγίζονται από την αρµόδια Επιτροπή, σε δηµόσια συνεδρίαση, όλα τα πρωτότυπα 
στοιχεία του κατά φύλλο ή γίνεται διάτρηση αυτών µε ειδική διατρητική µηχανή της 
Αναθέτουσα Αρχή, (εκτός των τεχνικών φυλλαδίων). 

7. Η αρµόδια Επιτροπή, σε κλειστή συνεδρίαση, αξιολογεί τις Τεχνικές Προσφορές και 
εισηγείται στο αρµόδιο όργανο της Αναθέτουσα Αρχή, το οποίο αποφαίνεται σχετικά και 
µε µέριµνά του γνωστοποιείται στους υποψήφιους Αναδόχους η απόφασή του. Με την 
ίδια απόφαση δύναται να καθορισθούν και ο τόπος, ώρα και ηµεροµηνία της 
αποσφράγισης των Οικονοµικών Προσφορών για τους υποψήφιους Αναδόχους των 
οποίων η Τεχνική Προσφορά έχει γίνει αποδεκτή. 
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8. Μετά την παραπάνω διαδικασία, οι σφραγισµένοι φάκελοι των Οικονοµικών Προσφορών 
επαναφέρονται - για όσες Προσφορές έγιναν αποδεκτές - στην αρµόδια Επιτροπή για την 
αποσφράγισή τους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ανωτέρω απόφαση της Αναθέτουσα 
Αρχή Όσες δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. Οµοίως 
επιστρέφονται και οι Φάκελοι Τεχνικών Προσφορών που δεν είχαν αποσφραγισθεί. 

9. Κατά την αποσφράγιση του Φακέλου Οικονοµικών Προσφορών, µονογράφονται και 
σφραγίζονται από την αρµόδια Επιτροπή, σε δηµόσια συνεδρίαση, όλα τα πρωτότυπα 
στοιχεία του κατά φύλλο ή γίνεται διάτρηση αυτών µε ειδική διατρητική µηχανή της 
Αναθέτουσα Αρχή. 

10. Μετά το πέρας και της οικονοµικής αξιολόγησης, η αρµόδια Επιτροπή, σε κλειστή 
συνεδρίαση, συντάσσει τον τελικό Πίνακα Κατάταξης των διαγωνιζοµένων κατά 
φθίνουσα σειρά αξιολόγησης σύµφωνα µε τα κριτήρια αξιολόγησης το κριτήριο ανάθεσης 
του διαγωνισµού, από τον οποίο προκύπτει ο προτεινόµενος προς κατακύρωση του 
Έργου, επικρατέστερος Ανάδοχος. 

11. Η αρµόδια Επιτροπή διαβιβάζει το Πρακτικό της στο αρµόδιο όργανο της Αναθέτουσας 
Αρχής το οποίο αποφαίνεται σχετικά και µε µέριµνά του γνωστοποιείται στους 
συµµετέχοντες το αποτέλεσµα του ∆ιαγωνισµού.  

12. Ο ουσιαστικός έλεγχος και η αξιολόγηση των Προσφορών, (∆ικαιολογητικά Συµµετοχής, 
Τεχνική και Οικονοµική Προσφορά) γίνεται από την αρµόδια Επιτροπή σε κλειστές 
συνεδριάσεις, εντός των χρονικών ορίων που έχουν καθορισθεί µε την απόφαση ορισµού 
της. 

13. Κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του ∆ιαγωνισµού οι παρευρισκόµενοι λαµβάνουν 
γνώση µόνο των συµµετεχόντων στο ∆ιαγωνισµό. Όσοι από τους υποψήφιους 
Αναδόχους επιθυµούν, µπορούν να πληροφορηθούν το περιεχόµενο των άλλων 
Προσφορών (σε κάθε στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης) ύστερα από σχετική 
ειδοποίησή τους από την αρµόδια Επιτροπή. Η εξέταση των Προσφορών θα γίνει χωρίς 
αποµάκρυνσή τους από το χώρο της Αναθέτουσα Αρχής και χωρίς να επιτρέπεται η 
φωτοαντιγραφή ή µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο ψηφιοποίησης, αναπαραγωγής ή 
αναµετάδοσης.  

14. Σε περίπτωση που µε την Προσφορά υποβάλλονται στοιχεία και πληροφορίες 
εµπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους Συνδιαγωνιζόµενους θα 
έθιγε τα έννοµα συµφέροντά τους, τότε ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να σηµειώνει επ’ 
αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα» και να ενηµερώνει την 
αρµόδια Επιτροπή κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του ∆ιαγωνισµού. Όλες οι 
πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην 
αρχή της Προσφοράς. Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαµβάνουν γνώση αυτών 
των πληροφοριών οι Συνδιαγωνιζόµενοι. Η έννοια της πληροφορίας εµπιστευτικού 
χαρακτήρα αφορά µόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή 
εµπορικά ζητήµατα της επιχείρησης του ενδιαφεροµένου. 

15. Σε κάθε στάδιο της διαδικασίας αποσφράγισης των Προσφορών η αρµόδια Επιτροπή 
συντάσσει πρακτικά τα οποία παραδίδει στο αρµόδιο όργανο της Αναθέτουσα Αρχή σε 
δύο (2) όµοια αντίτυπα. 

 

Σηµείωση: 

Η ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ελέγχει τα µέσα (CDs/DVDs) που περιέχουν τα ηλεκτρονικά αρχεία των 
Τεχνικών και των Οικονοµικών Προσφορών αναφορικά µε: 

• το κατά πόσον είναι αναγνώσιµα και µη επανεγγράψιµα 

• οποιαδήποτε άλλη παράλειψη υποπέσει στην αντίληψή της. 

Σε περίπτωση που παρουσιαστεί πρόβληµα σε κάποιο µέσο (CD/DVD) αυτό επιστρέφεται στον 
υποψήφιο Ανάδοχο, ο οποίος αναλαµβάνει την υποχρέωση να προσκοµίσει νέο, σύµφωνα µε τις 
προαναφερθείσες απαιτήσεις της ∆ιακήρυξης, εντός δύο (2) ηµερών από την µε απόδειξη 
παραλαβής, έγγραφη ενηµέρωση. 

Το ΕΚΤ/ΕΙΕ δικαιούται κατά την ελεύθερη κρίση του να ακυρώνει µέρος ή ολόκληρο το 
διαγωνισµό, ή να τον αναβάλλει, είτε τέλος να υπαναχωρεί απ' αυτόν χωρίς να αποζηµιώσει 
τους υποψηφίους. 
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B.4.1.2 ∆ιαδικασία αξιολόγησης προσφορών 

Η αξιολόγηση θα γίνει µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
Προσφορά. Για την επιλογή της πιο συµφέρουσας από οικονοµική άποψη Προσφοράς η 
ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ θα προβεί στα παρακάτω: 

- Αξιολόγηση και βαθµολόγηση των τεχνικών προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν 
απορριφθεί κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών και ελάχιστων 
προϋποθέσεων συµµετοχής. 

- Αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί σε 
προηγούµενο στάδιο της αξιολόγησης. 

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

Λi = 80 * ( Βi / Βmax ) + 20 * (Kmin/Ki) 

όπου: 

Βmax  η συνολική βαθµολογία που έλαβε η καλύτερη Τεχνική Προσφορά  

Βi η συνολική βαθµολογία της Τεχνικής Προσφοράς i 

Kmin  το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς µε τη µικρότερη τιµή  

Κi το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς i  

Λi το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία. 

Επικρατέστερη είναι η Προσφορά µε το µεγαλύτερο Λ. Σε περίπτωση ισοβαθµίας, επικρατέστερη 
είναι η Προσφορά µε την καλύτερη Τεχνική Αξιολόγηση (µεγαλύτερο Βi), ενώ σε περίπτωση 
πλήρους ισοβαθµίας (Λi, Βi) διενεργείται δηµόσια κλήρωση παρουσία όλων των 
ενδιαφεροµένων.  

Σε κάθε στάδιο της αξιολόγησης των προσφορών, η ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ συντάσσει πρακτικά 
στα οποία τεκµηριώνει την αποδοχή ή την απόρριψη των προσφορών και τη βαθµολόγηση των 
τεχνικών προσφορών, τα οποία παραδίδει στο αρµόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής σε δύο 
(2) αντίτυπα. 

 

B.4.1.3 Βαθµολόγηση τεχνικών προσφορών  

Η Βαθµολόγηση των τεχνικών προσφορών θα γίνει σύµφωνα µε τα “Κριτήρια Αξιολόγησης”, 
όπως αυτά προσδιορίζονται στον πίνακα της παρ. B.4.1.4 . 

Όλα τα επί µέρους κριτήρια βαθµολογούνται αυτόνοµα 100 έως 120 βαθµούς. 

Η βαθµολογία των επί µέρους κριτηρίων: 

-  είναι 100 όταν καλύπτονται ακριβώς όλες οι υποχρεωτικές [απαράβατοι όροι] απαιτήσεις, 

-  αυξάνεται έως 120 όταν καλύπτονται εκτός από τις υποχρεωτικές [απαράβατοι όροι] και 
λοιπές απαιτήσεις της διακήρυξης, και υπερκαλύπτονται κάποιες από τις υποχρεωτικές ή/και 
λοιπές απαιτήσεις της διακήρυξης. 

 

Η σταθµισµένη βαθµολογία του κάθε κριτηρίου είναι το γινόµενο του επί µέρους συντελεστή 
βαρύτητας του κριτηρίου επί τη βαθµολογία του, το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά 
ψηφία, και η συνολική βαθµολογία της κάθε Προσφοράς είναι το άθροισµα των σταθµισµένων 
βαθµολογιών όλων των κριτηρίων. 

 

B.4.1.4 Οµάδες και Συντελεστές Κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης 

Η αξιολόγηση των προσφορών των υποψηφίων Αναδόχων, για την επιλογή του 
καταλληλότερου, θα γίνει µε βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 
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Α/Α 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ -  

Κάλυψη τιθέµενων προδιαγραφών και 
απαιτήσεων 

Συντ. 
βαρύτητας 

(%) 

Σχετικές  

παράγραφοι 

1  Συνολική Προσέγγιση -Κατανόηση του Έργου 25  

1.1 
Κατανόηση απαιτήσεων, στόχου και έκτασης του 
αντικειµένου 

15 A 

1.2 
Παραδοχές/προϋποθέσεις οµαλής εκτέλεσης, διαχείριση 
κινδύνων (assumptions and risks) 

5 
A.5.5 

1.3 Σαφήνεια της πρότασης 5 A 

2  Μεθοδολογία Υλοποίησης 55  

2.1 
Αναλυτική περιγραφή των πακέτων εργασίας,  
δραστηριοτήτων ή/και των επιµέρους εργασιών 

25 
A.3, A.4.2 

2.2 
Αναλυτική περιγραφή των παραδοτέων του έργου και 
των περιεχοµένων αυτών 

15 
A.3, A.4.1 

2.3 Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης 5 A.4.3 

2.4 
Προτεινόµενες µεθοδολογίες, τεχνικά µέσα και 
εργαλεία για την υλοποίηση του έργου. 

10  
A.5.1 

3  Οργάνωση και ∆ιοίκηση Έργου 20  

3.1 
Μεθοδολογία  διοίκησης του έργου και διασφάλισης 
ποιότητας 

5 
A.5.2, A.5.4 

3.2 
Οργανωτική Αποτελεσµατικότητα του σχήµατος 
διοίκησης και υλοποίησης Έργου 

5 
A.5.3 

3.3 
Κατανοµή προφερόµενου ανθρωποχρόνου σε σχέση µε 
τη φύση των επί µέρους Εργασιών και Παραδοτέων 10 

10 
A.5.3 

ΣΥΝΟΛΟ 100  

Πίνακας 1 : Πίνακας Κριτηρίων Τεχνικής Αξιολόγησης 

 

Επεξήγηση Κριτηρίων:  

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ 

1  Συνολική Προσέγγιση -Κατανόηση του Έργου 

1.1 
Κατανόηση απαιτήσεων, 
στόχου και έκτασης του 
αντικειµένου 

Αξιολογούνται: 

• Η συνολική αντίληψη του υποψήφιου Αναδόχου όσον αφορά 
στο αντικείµενο του έργου, τους σκοπούς και τους στόχους 
του, τους κρίσιµους παράγοντες επιτυχίας και τους 
κινδύνους. 

• Η συνολική κατανόηση από πλευράς του υποψήφιου 
Αναδόχου του περιβάλλοντος του έργου και συγκεκριµένα 
των εµπλεκοµένων µερών, των ωφελούµενων, των 
παραγόντων που προσθέτουν αδράνεια ή µπορεί να 
συµβάλλουν στην  επιτάχυνση των διαδικασιών, καθώς και 
τα µέτρα που θα ληφθούν για την αξιοποίηση της δυναµικής 
των εµπλεκόµενων µερών προς όφελος του έργου. 

• Η τεκµηριωµένη αντίληψη του υποψήφιου Αναδόχου σχετικά 
µε τις παραµέτρους που συνθέτουν την υφιστάµενη 

                                           

10
 ∆ιευκρινίζεται ότι, δεν κρίνεται το γνωστικό αντικείµενο των µελών της Οµάδας έργου, ούτε ο βαθµός επάρκειας 

(ικανότητας και καταλληλότητας) αυτής, τα οποία ελέγχονται ως on/off κριτήρια ποιοτικής επιλογής σε προγενέστερη 
φάση της διαδικασίας του διαγωνισµού (§ B.2.5 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συµµετοχής).  
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Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ 

κατάσταση τόσο σε επιχειρησιακό όσο και σε τεχνολογικό 
επίπεδο. 

• Η τεκµηριωµένη αντίληψη του υποψήφιου Αναδόχου σχετικά 
µε τη διαδικασία αλλαγής που συνεπάγεται η υλοποίηση του 
έργου, τόσο σε επίπεδο λειτουργίας του φορέα όσο και στις 
σχέσεις του φορέα µε το περιβάλλον του, καθώς και κυρίως η 
πρότασή του σχετικά µε τη διαχείριση των εν λόγω αλλαγών. 

1.2 

Παραδοχές/προϋποθέσεις 
οµαλής εκτέλεσης, 
διαχείριση κινδύνων 
(assumptions and risks) 

Εξετάζεται το κατά πόσον η εξασφάλιση των 
προϋποθέσεων/παραδοχών και η προτεινόµενη διαχείριση των 
επικινδυνοτήτων ως προς την επίτευξη των στόχων του έργου 
όπως τις αντιλαµβάνεται και αναγνωρίζει ο Ανάδοχος, είναι 
εφικτή και αποδοτική, στο πλαίσιο της οργανωτικής δοµής, της 
υφιστάµενης τεχνολογικής ωριµότητας και των επιχειρησιακών 
διεργασιών που εµπλέκονται στο έργο. (§A.5.5) 

1.3 Σαφήνεια της πρότασης 

Αξιολογείται ο βαθµός της σαφήνειας, περιεκτικότητας και 
σφαιρικότητας της αντίληψης και απόδοσης των απαιτήσεων, 
της περιγραφόµενης πολυπλοκότητας των στόχων και των 
ορίων της έκτασης του αντικειµένου του έργου, όπως 
τεκµηριώνεται στην προσφορά. 

2  Μεθοδολογία Υλοποίησης 

2.1 

Αναλυτική περιγραφή 
των πακέτων εργασίας,  
δραστηριοτήτων ή/και 
των επιµέρους εργασιών 

Αξιολογείται ο τρόπος οργάνωσης της υλοποίησης του έργου, 
σε πακέτα εργασίας και δραστηριότητες (όπου αυτό κρίνεται) 
που οδηγούν στην παραγωγή των παραδοτέων, καθώς και η 
πιθανή περαιτέρω ανάλυση σε επιµέρους εργασίες, υπό την 
προϋπόθεση ότι αυτά συµβάλουν είτε στον αρτιότερο 
σχεδιασµό του Έργου είτε στην καλύτερη δυνατή επιτυχία 
αυτού. 

Αξιολογείται επίσης ο βαθµός εσωτερικής συνοχής και 
επαρκούς συγκρότησης και διάρθρωσης των δραστηριοτήτων 
και επιµέρους εργασιών υλοποίησης, καθώς και η συµφωνία µε 
την αντίληψη και τη µεθοδολογία του προσφέροντος. 

2.2 

Αναλυτική περιγραφή 
των παραδοτέων του 
έργου και των 
περιεχοµένων αυτών 

Αξιολογείται η αναλυτική εξειδίκευση των παραδοτέων, η 
σαφήνεια του περιεχοµένου των µελετών, αναφορών, 
εκθέσεων κλπ 

2.3 
Χρονοδιάγραµµα 
υλοποίησης 

Αξιολογούνται η προσέγγιση του υποψήφιου Αναδόχου όσον 
αφορά: 

• στην ανάδειξη των σηµαντικών οροσήµων που σχετίζονται µε 
την υλοποίηση του έργου. 

• κατά πόσο το προτεινόµενο χρονοδιάγραµµα είναι ρεαλιστικό 
(πχ. αναγνώριση και αντιµετώπιση εξωτερικών 
αλληλεξαρτήσεων) και η διάρθρωσή του εξυπηρετεί τους 
στόχους του έργου,  

• η ρεαλιστικότητα της εκτίµησης της διάρκειας των επιµέρους 
εργασιών και των τεχνικών και χρονικών περιορισµών. 

2.4 

Προτεινόµενες 
µεθοδολογίες, τεχνικά 
µέσα και εργαλεία για 
την υλοποίηση του 
έργου. 

Αξιολογείται η πρακτικότητα, εφικτότητα και χρηστικότητα των 
προτύπων, τεχνικών µέσων και εργαλείων που προ΄τιθεται να 
χρησιµοποιήσει ο υποψήφιος Ανάδοχος κατά την υλοποίηση. 
(§A.5.1) 

3  Οργάνωση και ∆ιοίκηση Έργου 
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Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ 

3.1 
Μεθοδολογία  διοίκησης 
του έργου 

Αξιολογείται ο βαθµός καταλληλότητας της προτεινόµενης 
µεθοδολογίας διαχείρισης του έργου. (§A.5.2) 

Επίσης, εξετάζεται αν και κατά πόσο εφαρµόζονται αρχές 
ποιότητας διοίκησης έργων (στον τοµέα µελετητικών και 
συµβουλευτικών έργων) και διασφαλίζεται η εύρυθµη 
υλοποίηση και επίτευξη των στόχων του έργου. (§A.5.4) 

3.2 

Οργανωτική 
Αποτελεσµατικότητα του 
σχήµατος διοίκησης και 
υλοποίησης Έργου 

 

Θα αξιολογηθούν: 

• Η αποτελεσµατικότητα του οργανωτικού σχήµατος της 
Οµάδας Έργου που προτίθεται να συστήσει ο υποψήφιος 
Ανάδοχος και η ορθολογικότητα στην κατανοµή των 
επιµέρους λειτουργιών και ρόλων. 

• Η ποιότητα και η πληρότητα της περιγραφής των λειτουργιών 
και των ρόλων που θα επιτελέσουν τα επιµέρους όργανα που 
προτείνονται στο πλαίσιο του οργανωτικού σχήµατος της 
Οµάδας Έργου. 

• Η αποτελεσµατικότητα του προτεινοµένου συστήµατος 
διοίκησης του έργου που θα περιλαµβάνει και τον 
προσδιορισµό των σχέσεων των οργάνων διοίκησης και 
εκτέλεσης λειτουργιών του Εργοδότη µε τα αντίστοιχα 
όργανα του Αναδόχου. 

3.3 

Κατανοµή προφερόµενου 
ανθρωποχρόνου σε 
σχέση µε τη φύση των 
επί µέρους Εργασιών και 
Παραδοτέων  

Θα αξιολογηθούν: 

• Η ρεαλιστικότητα κατανοµής ανθρωποχρόνου σε σχέση µε 
τους ρόλους της Οµάδας Έργου και το προφίλ των στελεχών. 

• Η ρεαλιστικότητα στον προσδιορισµό της κατανοµής του 
ανθρωποχρόνου ανά Φάση, Πακέτο Εργασίας και κατηγορία 
στελέχους. 

Πίνακας 2 : Πίνακας Επεξήγησης Κριτηρίων Τεχνικής Αξιολόγησης 

 

B.4.1.5 ∆ιαµόρφωση Συγκριτικού Κόστους Προσφοράς 

 

Το συγκριτικό κόστος Κ κάθε Προσφοράς περιλαµβάνει:  

- το συνολικό κόστος για το Έργο, χωρίς ΦΠΑ {βλ. C.3.3 Συγκεντρωτικός Πίνακας 
Οικονοµικής Προσφοράς Έργου}  

όπως προκύπτει από τους Πίνακες Οικονοµικής Προσφοράς του υποψηφίου Αναδόχου.  

 

B.4.1.6 ∆ιαδικασία κατακύρωσης ∆ιαγωνισµού 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού και της Αξιολόγησης των 
Προσφορών, µε Απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος στον οποίο πρόκειται να 
κατακυρωθεί ο ∆ιαγωνισµός, καλείται να υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή, εντός προθεσµίας 
που δεν µπορεί να είναι µικρότερη των είκοσι (20) ηµερών (Ν. 3614/2007, άρθρο 25) 
από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, τον Φάκελο ∆ικαιολογητικών 
Κατακύρωσης (βλ. B.3.2.4 Περιεχόµενα Φακέλου «∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης»), 
προκειµένου αυτά να ελεγχθούν από αρµόδια Επιτροπή. Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης 
υποβάλλονται σε ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο. 

Σε ηµεροµηνία που θα καθορίζεται µε την ανωτέρω απόφαση αποσφραγίζεται ο Φάκελος 
∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης, µονογράφονται δε και σφραγίζονται από την αρµόδια Επιτροπή 
όλα τα πρωτότυπα στοιχεία του Φακέλου κατά φύλλο, ή γίνεται διάτρηση αυτών µε την ειδική 
διατρητική µηχανή της Αναθέτουσας Αρχής. Στη διαδικασία αυτή καλούνται να παραστούν 
όσοι έχουν υποβάλλει παραδεκτή τεχνική και οικονοµική Προσφορά. 

Η ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ελέγχει τα ∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης και εισηγείται στο αρµόδιο 
όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο αποφαίνεται µε σχετική του απόφαση και µε µέριµνά 
του γνωστοποιείται στους υποψήφιους Αναδόχους η απόφασή του. 
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Η µη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ∆ικαιολογητικών κατακύρωσης συνιστά λόγο 
αποκλεισµού του προσφέροντος και κατάπτωση της Εγγυητικής Συµµετοχής του. Σε αυτή την 
περίπτωση η Αναθέτουσα Αρχή καλεί τον επόµενο στον τελικό Πίνακα Κατάταξης των 
διαγωνιζοµένων υποψήφιο Ανάδοχο, να υποβάλλει τα ∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης και 
συνεχίζεται η διαδικασία ως ανωτέρω. 

Σε περίπτωση αποδοχής των ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης, η Αναθέτουσα Αρχή καλεί 
εγγράφως τον Ανάδοχο στον οποίο έχει κατακυρωθεί ο ∆ιαγωνισµός, να υποβάλει τα 
απαραίτητα ∆ικαιολογητικά και Νοµιµοποιητικά έγγραφα για την υπογραφή της 
Σύµβασης, τα οποία θα είναι: 

I) Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύµβασης,  

II) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 
εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού,  

III) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το πιστοποιητικό 
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 
∆ιαγωνισµού,  

IV) Πιστοποιητικά από τα οποία να προκύπτει ότι είναι ενήµερος ως προς τις υποχρεώσεις 
καταβολής εισφορών σε οργανισµούς κύριας και επικουρικής κοινωνικής ασφάλισης και 
τις φορολογικές του υποχρεώσεις.  

Εφόσον τα παραπάνω δικαιολογητικά (πλην του i) που έχουν υποβληθεί στο Φάκελο 
∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης είναι εν ισχύ, δε χρειάζεται να προσκοµιστούν εκ νέου. 

 

B.4.2 Απόρριψη προσφορών 

Η απόρριψη Προσφοράς γίνεται µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής, 
ύστερα από γνωµοδότηση της ΑΡΜΟ∆ΙΑΣ Επιτροπής. 

Η προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε µία ή 
περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις: 

1. Έλλειψη δικαιώµατος συµµετοχής σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παρ. B.2.1 ∆ικαίωµα 
Συµµετοχής / Αποκλεισµός Συµµετοχής  

2. Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού ή/και παράβαση οποιασδήποτε υποχρέωσης της παρ. 
B.2.2 ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής. 

3. Έλλειψη πλήρους και αιτιολογηµένης τεκµηρίωσης των ελάχιστων προϋποθέσεων 
συµµετοχής της παρ. B.2.5 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συµµετοχής. 

4. Χρόνος ισχύος Προσφοράς µικρότερος από το ζητούµενο. 

5. Χρόνος παράδοσης Έργου µεγαλύτερος από τον προβλεπόµενο. 

6. Προσφορά που είναι αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίµησης, υπό αίρεση ή/και δεν προκύπτει µε 
σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή. 

7. Προσφορά που δεν καλύπτει πλήρως απαράβατους όρους της ∆ιακήρυξης. 

8. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές 
προδιαγραφές της ∆ιακήρυξης. 

9. Προσφορά που δεν συνοδεύεται από τη νόµιµη εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο 
διαγωνισµό. 

10. Προσφορά που αφορά µόνο σε µέρος του Έργου και δεν καλύπτει το σύνολο των 
ζητούµενων υπηρεσιών/προϊόντων. 

11. Υπερβολικά χαµηλή Οικονοµική Προσφορά: της οποίας το συγκριτικό κόστος (βλ. 
§B.4.1.5) είναι µικρότερο του 85% της διαµέσου (median) του συγκριτικού κόστους 
των αποδεκτών Οικονοµικών Προσφορών. Πριν την απόρριψη της προσφοράς θα ζητείται 
από τον υποψήφιο Ανάδοχο έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της Οικονοµικής 
Προσφοράς (π.χ. σχετικά µε την οικονοµία της µεθόδου παροχής υπηρεσίας/ τις επιλεγείσες 
τεχνικές λύσεις/ τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες υπό τις οποίες ο υποψήφιος Ανάδοχος θα 
παράσχει την υπηρεσία/ την πρωτοτυπία/καινοτοµία της προτεινόµενης λύσης). Εάν και 
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µετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόµενες τιµές κριθούν ως υπερβολικά 
χαµηλές, η Προσφορά θα απορρίπτεται. 

12. Προσφορά η οποία εµφανίζει οποιοδήποτε στοιχείο του προσφεροµένου κόστους σε είδος, 
προϊόν ή υπηρεσία (εκτός εάν ρητά απαιτείται από τη διακήρυξη), ή σε µερικό ή γενικό 
σύνολο σε άλλο µέρος πλην των αντιτύπων της Οικονοµικής Προσφοράς. 

13. Προσφορά που παρουσιάζει διαφορές µεταξύ των Πινάκων Συµµόρφωσης και των Πινάκων 
Οικονοµικής Προσφοράς χωρίς τιµές. 

14. Προσφορά που παρουσιάζει διαφορές µεταξύ των Πινάκων Οικονοµικής Προσφοράς χωρίς 
τιµές και των αντιστοίχων Πινάκων Οικονοµικής Προσφοράς µε τιµές. 

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

Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται του δικαιώµατος να απορρίψει, ανεξάρτητα από το στάδιο 
που βρίσκεται ο ∆ιαγωνισµός, Προσφορά υποψηφίου Αναδόχου για την οποία προκύπτει ότι 
συντρέχουν λόγοι απόρριψης ή λόγοι αποκλεισµού του Υποψηφίου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
στην παρούσα. 

 

B.4.3 Προσφυγές 

Προσφυγές κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, της συµµετοχής προσφέροντος σ’ αυτόν και 
της νοµιµότητας της διενέργειας του έως και της κατακυρωτικής απόφασης υποβάλλονται 
σύµφωνα µε το Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ Α΄ 173). 

 

B.4.4 Αποτελέσµατα – Κατακύρωση - Ματαίωση ∆ιαγωνισµού 

Κριτήριο ανάθεσης είναι αυτό της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη Προσφοράς, 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο παρόν κεφάλαιο. Η κατακύρωση γίνεται κατόπιν ελέγχου των 
υποβληθέντων δικαιολογητικών κατακύρωσης µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου της 
Αναθέτουσας Αρχής ύστερα από γνωµοδότηση της Αρµόδιας Επιτροπής. Η κατακύρωση (Άρθρο 
5 παρ. 2, ν. 3886/2010) γίνεται αφού παρέλθουν 10 ηµέρες για την άσκηση της προδικαστικής 
προσφυγής µε αφετηρία την κοινοποίηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού στους 
ενδιαφεροµένους (λοιπούς υποψηφίους). 

Η απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισµού του Έργου στον ανάδοχο γνωστοποιείται σε αυτόν 
και στους λοιπούς συµµετέχοντες. 

Η ανακοίνωση της κατακύρωσης στον Ανάδοχο θα γίνει εγγράφως από την Αναθέτουσα Αρχή. 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να µαταιώσει ή επαναλάβει τον ∆ιαγωνισµό σε κάθε 
στάδιο της διαδικασίας, ιδίως: 

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

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

(iii)  εάν ο ανταγωνισµός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε 
συνεννόηση των ∆ιαγωνιζοµένων προς αποφυγή πραγµατικού ανταγωνισµού,  

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

Σε περίπτωση µαταίωσης του ∆ιαγωνισµού, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν θα έχουν δικαίωµα 
αποζηµίωσης για οποιοδήποτε λόγο. 

 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα κατακύρωσης του αποτελέσµατος του ∆ιαγωνισµού 
για µέρος του υπό ανάθεση Έργου, όχι όµως λιγότερο του 50% επί του φυσικού αντικειµένου. 
Για κατακύρωση µέρους του φυσικού αντικειµένου κάτω του ποσοστού αυτού, απαιτείται 
προηγουµένη αποδοχή του Αναδόχου.  

 

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις θα ισχύσει η προσφερθείσα τιµή. 
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B.5 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

B.5.1 Κατάρτιση, υπογραφή, διάρκεια Σύµβασης – Εγγυήσεις 

1. Μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου θα υπογραφεί Σύµβαση για την εκτέλεση 
του αντικειµένου του παρόντος διαγωνισµού. 

2. Τυχόν υποβολή σχεδίων Σύµβασης από τους υποψηφίους µαζί µε τις προσφορές τους, δε 
δηµιουργεί καµία δέσµευση για την Αναθέτουσα Αρχή. 

3. Η Σύµβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα µε βάση τους όρους που περιλαµβάνονται 
στη ∆ιακήρυξη και την Προσφορά του Αναδόχου, θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και δεν 
µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόµενο της παρούσας. Το κείµενο της 
Σύµβασης θα κατισχύει των παραρτηµάτων της, εκτός προφανών ή πασίδηλων 
παραδροµών. Για θέµατα, που δε θα ρυθµίζονται ρητώς από τη Σύµβαση και τα 
παραρτήµατα αυτής ή σε περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόµενοι - αντιφατικοί όροι και 
διατάξεις αυτής, θα λαµβάνονται υπόψη κατά σειρά η Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου, η 
Οικονοµική του Προσφορά και η παρούσα ∆ιακήρυξη, εφαρµοζοµένων επίσης 
συµπληρωµατικώς των οικείων διατάξεων του Αστικού Κώδικα. 

4. Ο Ανάδοχος στον οποίο έχει κατακυρωθεί ο ∆ιαγωνισµός υποχρεούται να προσέλθει µέσα σε 
δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης των αποτελεσµάτων του ελέγχου των 
∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης, για υπογραφή της σχετικής Σύµβασης προσκοµίζοντας 
Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύµβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε 
ποσοστό 10% του συµβατικού τιµήµατος µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. 

5. Αν περάσει η προθεσµία των ανωτέρω δέκα (10) ηµερών χωρίς ο Ανάδοχος να έχει 
παρουσιαστεί για να υπογράψει τη Σύµβαση, ή προσέλθει αλλά δεν καταθέσει Εγγύηση 
Καλής Εκτέλεσης Σύµβασης, εντός του ανωτέρω χρονικού ορίου, µπορεί να κηρυχθεί 
έκπτωτος και να καταπέσει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η Εγγύηση Συµµετοχής, χωρίς 
άλλη διαδικαστική ενέργεια.Σε αυτή την περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει την 
ανάθεση της Σύµβασης στον επόµενο στη σειρά κατάταξης διαγωνιζόµενο. Η απόφαση αυτή 
λαµβάνεται εις βάρος του εκπτώτου και θα αφορά κάθε µέτρο για την αποκατάσταση κάθε 
ζηµιάς της Αναθέτουσας Αρχής.  

6. Η ανωτέρω Εγγυητική Επιστολή εκδίδεται σύµφωνα µε το υπόδειγµα  (βλ. § C.1.2) 

7. Η Εγγύηση Συµµετοχής που αφορά στον Ανάδοχο στον οποίο κατακυρώθηκε η Σύµβαση, 
επιστρέφεται µετά την κατάθεση της προβλεπόµενης Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης και µέσα σε 
δέκα (10) ηµέρες από την υπογραφή της Σύµβασης. Οι Εγγυήσεις Συµµετοχής των 
υπόλοιπων υποψηφίων Αναδόχων τους επιστρέφονται µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την 
ηµεροµηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης. 

8. Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης Σύµβασης και η Εγγύηση Προκαταβολής (εφόσον 
προβλέπεται καταβολή προκαταβολής) επιστρέφονται µετά την οριστική ποσοτική και 
ποιοτική παραλαβή του Έργου, ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους 
δύο συµβαλλόµενους.  

9. Εάν µετά την κατακύρωση του ∆ιαγωνισµού και πριν από την παράδοση εξοπλισµού/έτοιµου 
λογισµικού, στα πλαίσια της πρότασης επικαιροποίησης, έχουν ανακοινωθεί νεώτερα 
µοντέλα/ εκδόσεις, αποδεδειγµένα ισχυρότερα και καλύτερα από εκείνα που προσφέρθηκαν 
και αξιολογήθηκαν, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται, και η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να 
αποδεχθεί, να τα προµηθεύσει αντί των προσφερθέντων, µε την προϋπόθεση ότι δεν 
επέρχεται οποιαδήποτε πρόσθετη οικονοµική επιβάρυνση. 

10. Η Σύµβαση δύναται να τροποποιηθεί κατόπιν έγγραφης συµφωνίας των συµβαλλόµενων 
µερών στο πλαίσιο της ∆ιακήρυξηςκαι του ισχύοντος θεσµικού Κοινοτικού πλαισίου 
δηµοσίων συµβάσεων. 

 

Μετά την υπογραφή της Σύµβασης, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να προβεί στη διαδικασία 
διαπραγµατεύσεων µε τον Ανάδοχο για την επέκταση της σύµβασης ή σύναψη νέας : 

o κατά την έννοια του άρθρου 25 παρ. 4 εδάφιο (β) του Π.∆. 60/2007, που αφορά νέα 
έργα ή νέες υπηρεσίες που συνίστανται στην επανάληψη παρόµοιων έργων ή 
υπηρεσιών οι οποίες αποτέλεσαν αντικείµενο της αρχικής σύµβασης,  

o σύµφωνα µε τα οριζόµενα και τις προϋποθέσεις του άρθρου 25 παρ. 4 εδάφιο (α) του 
Π.∆. 60/2007, όσον αφορά συµπληρωµατικά έργα ή υπηρεσίες που δεν 
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περιλαµβάνονται στη πρώτη συναφθείσα σύµβαση λόγω µη προβλέψιµων 
περιστάσεων. 

Στις ανωτέρω περιπτώσεις,  

i. η πρόσθετη αµοιβή του αναδόχου για τα έργα ή τις υπηρεσίες αυτές θα υπολογίζεται µε 
βάση τις κοστολογήσεις της αρχικής σύµβασης οι οποίες δεν αναπροσαρµόζονται. 
Εφόσον για τα έργα αυτά ή τις υπηρεσίες αυτές δεν είχε προβλεφθεί κοστολόγηση στην 
αρχική σύµβαση, τότε η πρόσθετη αµοιβή θα προσδιορισθεί µε διαπραγµάτευση µεταξύ 
της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου.  

ii. Προσφυγή στις διαδικασίες αυτές επιτρέπεται µόνο επί µία τριετία µετά τη σύναψη της 
αρχικής σύµβασης.  

iii. Το σωρευτικό ποσό των προϋπολογισµών των επεκτάσεων - συναπτοµένων συµβάσεων 
συµπληρωµατικών έργων ή υπηρεσιών,  δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 50% του 
ποσού της αρχικής σύµβασης. 

B.5.2 Τρόπος Πληρωµής - Κρατήσεις  

 

Στην Προσφορά θα πρέπει να επιλέγεται µε σαφήνεια ένας από τους κάτωθι τρόπους πληρωµής: 

1.  α) Χορήγηση έντοκης προκαταβολής τριάντα τοις εκατό (30%) του συµβατικού 
τιµήµατος (µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) µετά την υπογραφή της Σύµβασης, 
έναντι ισόποσης Εγγυητικής Επιστολής Προκαταβολής συντεταγµένης σύµφωνα µε 
το υπόδειγµα (βλ. C.1.3). Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη σύµφωνα µε το 
Νόµο 2362/95 ή όπως εκάστοτε ισχύει "Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού Ελέγχου των 
∆απανών του Κράτους και άλλες ∆ιατάξεις". Κατά την εξόφληση θα παρακρατείται 
τόκος επί της εισπραχθείσης προκαταβολής και για το χρονικό διάστηµα 
υπολογιζόµενου από την ηµεροµηνία λήψεως µέχρι την ηµεροµηνία οριστικής 
παραλαβής του Έργου. Για τον υπολογισµό του τόκου θα λαµβάνεται υπόψη το ύψος 
του επιτοκίου των εντόκων γραµµατίων του ∆ηµοσίου 12µηνης διάρκειας που θα 
ισχύει κατά την ηµεροµηνία λήψης της προκαταβολής προσαυξηµένο κατά 0,25 
ποσοστιαίες µονάδες. Η εγγυητική επιστολή προκαταβολής θα αποδεσµευτεί άπαξ και 
θα επιστραφεί µε την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του έργου. 

β) Το υπόλοιπο του συµβατικού τιµήµατος, µετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική 
παραλαβή του συνόλου του Έργου, αφού παρακρατηθεί ο µε τον παραπάνω τρόπο 
υπολογισθείς (1α) τόκος.  

2.  α) Χορήγηση έντοκης προκαταβολής τριάντα τοις εκατό (30%) του συµβατικού 
τιµήµατος (µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) µετά την υπογραφή της Σύµβασης, έναντι 
ισόποσης Εγγυητικής Επιστολής Προκαταβολής συντεταγµένης σύµφωνα µε το 
υπόδειγµα (βλ. C.1.3). Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη σύµφωνα µε το 
Νόµο 2362/95 "Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού Ελέγχου των ∆απανών του Κράτους και 
άλλες ∆ιατάξεις”. Σε κάθε πληρωµή, θα παρακρατείται τόκος όπως ορίζεται κατωτέρω. 
Για τον υπολογισµό του τόκου θα λαµβάνεται υπόψη το ύψος του επιτοκίου των 
εντόκων γραµµατίων του ∆ηµοσίου 12µηνης διάρκειας που θα ισχύει κατά την 
ηµεροµηνία λήψης της προκαταβολής προσαυξηµένου κατά 0,25 ποσοστιαίες 
µονάδες. Η εγγυητική επιστολή προκαταβολής θα αποδεσµεύεται τµηµατικά κατά το 
ποσό που αντιστοιχεί στο τµήµα έργου που παραλαµβάνεται.  

γ) Ενδιάµεση πληρωµή, µετά την πάροδο του 8ου µήνα, για την αποπληρωµή των 
προβλεπόµενων παραδοτέων για το χρονικό διάστηµα αυτό (Π1-Π5, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στην §A.4.3) και αφού έχουν ολοκληρωθεί και παραληφθεί, 
αφαιρουµένου του ποσού της προκαταβολής που τους αναλογεί (βάσει της 
οικονοµικής προσφοράς του αναδόχου) και αφού παρακρατηθεί ο µε το παραπάνω 
(2α) επιτόκιο υπολογισθείς τόκος επί της αναλογούσας εισπραχθείσας προκαταβολής, 
και για το χρονικό διάστηµα από την ηµεροµηνία λήψης της προκαταβολής µέχρι την 
ηµεροµηνία που θα ολοκληρωθούν και παραληφθούν τα εν λόγω παραδοτέα. 

δ) Ενδιάµεση πληρωµή, µετά την πάροδο του 14ου µήνα, µε την παράδοση και παραλαβή 
της 2ης Τετραµηνιαίας Έκθεσης Απολογισµού, (σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 
§A.4.3). Από το ποσό που θα καταβάλλεται θα αφαιρείται το ποσό της προκαταβολής 
που αναλογεί (βάσει της οικονοµικής προσφοράς του αναδόχου) και αφού 
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παρακρατηθεί ο µε το παραπάνω (2α) επιτόκιο υπολογισθείς τόκος επί της 
αναλογούσας εισπραχθείσας προκαταβολής, και για το χρονικό διάστηµα από την 
ηµεροµηνία λήψης της προκαταβολής µέχρι την ηµεροµηνία που θα παραληφθούν οι 
αντίστοιχες τετραµηνιαίες εκθέσεις.  

ε) Για τη διενέργεια της τελευταίας ανωτέρω τµηµατικής πληρωµής - εξόφληση 
συµβατικής αµοιβής (22ος µήνας του έργου), απαιτείται η έκδοση πρωτόκολλου 
οριστικής παραλαβής του έργου.  

 

Σε περίπτωση που στην Προσφορά δε δηλώνεται ο ένας από τους παραπάνω τρόπους 
πληρωµής, θεωρείται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος αποδέχεται τον τρόπο πληρωµής που θα 
επιλέξει από τους ανωτέρω η Αναθέτουσα Αρχή. 

Η πληρωµή της αξίας του υπό ανάθεση Έργου θα γίνεται µε την προσκόµιση των νοµίµων 
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και 
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που 
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή. 

Οι ανωτέρω τρόποι πληρωµής δύναται να τροποποιηθούν για τις ανάγκες του Έργου κατά τη 
διάρκεια υλοποίησης της Σύµβασης, µε βάση τα ορόσηµα του Έργου, υπό την προϋπόθεση ότι η 
εκάστοτε πληρωµή δε θα υπερβαίνει το αντικείµενο του Έργου που θα έχει παραληφθεί. 

Σηµειώνεται ότι η καθαρή αξία των παραστατικών υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 
εισοδήµατος βάσει του Ν. 2238/94 (ΦΕΚ 151/Α/94) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

B.5.3 Ποινικές Ρήτρες – Έκπτωση Αναδόχου 

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

Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης ενδιάµεσης Φάσης του Έργου ή του συνόλου αυτού 
από υπέρβαση τµηµατικής ή συνολικής προθεσµίας µε υπαιτιότητα του Αναδόχου επιβάλλονται 
κυρώσεις σύµφωνα µε τα παρακάτω: 

1. Αν παρέλθουν οι συµφωνηµένες ηµεροµηνίες παράδοσης και τα παραδοτέα δεν παραδοθούν 
σύµφωνα µε τους συµβατικούς όρους, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει ως 
ποινική ρήτρα για κάθε ηµέρα καθυστέρησης: 

� ποσοστό 0,2% επί της συµβατικής τιµής των παραδοτέων που καθυστερούν, εφόσον 
αυτά είναι διακριτά κοστολογηµένα στην οικονοµική προσφορά του Αναδόχου 

� ποσοστό 0,02% του συµβατικού τιµήµατος του έργου, σε κάθε άλλη περίπτωση.  

2. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει 
ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής. 

3. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωµα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο αν δεν εκπληρώνει ή 
εκπληρώνει πληµµελώς τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της 
Σύµβασης που θα υπογραφεί, ή εάν οι ρήτρες καθυστέρησης υπερβούν το 20% του 
συµβατικού τιµήµατος, χωρίς να καταβάλει οποιαδήποτε αποζηµίωση. 

4. Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ηµερολογιακές ηµέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στη 
Σύµβαση (µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) και οι προθεσµίες χωρίς µεταθέσεις. 

5. Οι ως άνω ρήτρες καθυστέρησης και µε τους ίδιους όρους επιβάλλονται στην περίπτωση 
υπέρβασης τυχόν τµηµατικών προθεσµιών ή µη ολοκλήρωσης φάσεων ή µη παράδοσης 
παραδοτέων όπως περιγράφονται στο χρονοδιάγραµµα του Έργου, από υπαιτιότητα του 
Αναδόχου.  

6. Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα περιέχονται στη Σύµβαση, θα επιβάλλονται 
µε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και θα παρακρατούνται από την εποµένη πληρωµή του 
Αναδόχου ή θα καταβάλλονται από τον ίδιο ή θα καταπίπτουν από την Εγγύηση Καλής 
Εκτέλεσης. 

7. Με ίδια ως άνω απόφαση ανακαλούνται οι ρήτρες καθυστέρησης για τυχόν τµηµατικές 
προθεσµίες µόνο αν το σύνολο των φάσεων του Έργου περατωθεί µέσα στη συνολική 
προθεσµία που προβλέπεται στο οριστικό χρονοδιάγραµµα. Οι ρήτρες καθυστέρησης που 
επιβάλλονται για υπέρβαση τµηµατικών προθεσµιών, αν δεν ανακληθούν βαρύνουν τον 
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Ανάδοχο επιπλέον των ρητρών λόγω υπέρβασης συνολικής προθεσµίας που έχουν 
επιβληθεί. 

8. Σε περίπτωση Ένωσης οι ως ανωτέρω ποινικές ρήτρες επιβάλλονται στα µέλη της Ένωσης, 
τα οποία συµφωνείται να ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον. Οι ως άνω ποινικές 
ρήτρες επιβάλλονται σε όλα τα µέλη της Ένωσης.  

9. Σε περίπτωση έκπτωσης του Αναδόχου, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, κατά την κρίση της, 
να κρατήσει µέρος ή το σύνολο των παραδοτέων, καταβάλλοντας το αναλογούν συµβατικό 
τίµηµα. 

10. Για την απόρριψη παραδοτέων και την αντικατάσταση αυτών ισχύουν όσα αναφέρονται στην 
§A.5.6 ∆ιαδικασία παραλαβής Έργου. 

 

B.5.4 Υποχρεώσεις Αναδόχου 

1. Μετά την υπογραφή της Σύµβασης, ο Ανάδοχος θα υποβάλει αναλυτικό πρόγραµµα 
ενεργειών (Πρόγραµµα υλοποίησης του Έργου) στην Αναθέτουσα Αρχή. Εάν κατά τη 
διάρκεια εκτέλεσης του Έργου προκύπτουν αλλαγές στο χρονοδιάγραµµα ενεργειών, τότε οι 
αλλαγές αυτές θα υποβάλλονται ως εισηγήσεις στην Αναθέτουσα Αρχή, η οποία και θα τις 
εγκρίνει κατά περίπτωση ή θα τις απορρίπτει. Το Πρόγραµµα υλοποίησης του Έργου δεν 
ταυτίζεται µε επιµέρους Μελέτες ή άλλα παραδοτέα που προβλέπεται να παραδοθούν στη 
διάρκεια του Έργου. 

2. Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά 
µε την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαµβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε 
παρατηρήσεις της σχετικά µε την εκτέλεση του Έργου. 

3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν στο 
Έργο (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την 
αποτελεσµατική λήψη αποφάσεων. 

4. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά µόνος υπεύθυνος για την τήρηση της 
ισχύουσας νοµοθεσίας σε σχέση µε οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από µέλη της Οµάδας 
Έργου, που θα ασχοληθούν ή θα παράσχουν οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε σχέση µε την 
παρούσα Σύµβαση. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζηµίας που προκληθεί σε 
τρίτους υποχρεούται µόνος αυτός προς αποκατάστασή της. 

5. Ο Ανάδοχος εγγυάται για τη διάθεση του αναφεροµένου στην Προσφορά του, επιστηµονικού 
και λοιπού προσωπικού, καθώς επίσης και συνεργατών και των δηλωµένων υπεργολάβων, 
που θα διαθέτουν την απαιτούµενη εµπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να 
ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της Σύµβασης, υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι θα 
επιδεικνύουν πνεύµα συνεργασίας κατά τις επαφές τους µε τις αρµόδιες υπηρεσίες και τα 
στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής ή των εκάστοτε υποδεικνυοµένων από αυτήν προσώπων. 
Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει την αντικατάσταση µέλους 
της Οµάδας Έργου του Αναδόχου, οπότε ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί σε αντικατάσταση µε 
άλλο πρόσωπο, ανάλογης εµπειρίας και προσόντων. Αντικατάσταση µέλους της Οµάδας 
Έργου του Αναδόχου, κατόπιν αιτήµατός του, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του Έργου, 
δύναται να γίνει µόνον µετά από έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής και µόνο µε άλλο 
πρόσωπο αντιστοίχων προσόντων ή εµπειρίας. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει την 
Αναθέτουσα Αρχή εγγράφως δεκαπέντε (15) ηµέρες πριν από την αντικατάσταση.  

6. Σε περίπτωση που µέλη της Οµάδας Έργου του Αναδόχου αποχωρήσουν από αυτήν ή 
λύσουν τη συνεργασία τους µαζί του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει ότι κατά το 
χρονικό διάστηµα, µέχρι την αποχώρησή τους, θα παρέχουν κανονικά τις υπηρεσίες τους και 
αφετέρου να αντικαταστήσει άµεσα τους αποχωρήσαντες συνεργάτες, µε άλλους ανάλογης 
εµπειρίας και προσόντων µετά από έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής.  

7. Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί µε επιµέλεια και φροντίδα, ώστε να εµποδίζει πράξεις ή 
παραλείψεις, που θα µπορούσαν να έχουν αποτέλεσµα αντίθετο µε το συµφέρον της 
Αναθέτουσας Αρχής ή του Φορέα Λειτουργίας. 

8. Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να εκχωρεί τη σύµβαση σε οποιοδήποτε τρίτο, ούτε να αναθέτει 
υπεργολαβικά σε τρίτους µέρος ή το σύνολο του αντικειµένου της Σύµβασης, ούτε να 
υποκαθίσταται από τρίτο, χωρίς την προηγούµενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας 
Αρχής, η οποία δίδεται, κατά την απόλυτη κρίση της, σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις. Σε 
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περίπτωση εκχώρησης, υπεργολαβίας κλπ., ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προσκοµίζει 
στην Αναθέτουσα Αρχή τα σχετικά συµφωνητικά σε πρώτη αίτηση αυτής. Σε καµία δε 
ανάλογη περίπτωση ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συµβατικές του υποχρεώσεις και 
ευθύνες λόγω ανάθεσης εργασιών σε τρίτους ή εκχώρησης ή υπεργολαβίας, ούτε η 
Αναθέτουσα Αρχή συνδέεται συµβατικά µε τα τρίτα αυτά πρόσωπα. Εάν το συµβατικό τίµηµα 
εκχωρηθεί εν όλω ή εν µέρει σε Τράπεζα, κατά τα ως άνω, σε περίπτωση που, για λόγους 
που άπτονται στις συµβατικές σχέσεις µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών, δεν προκύψει εν 
όλω ή εν µέρει υπέρ της Τράπεζας το εκχωρούµενο τίµηµα (ενδεικτικά αναφέρονται 
έκπτωση Αναδόχου, αποµείωση συµβατικού τιµήµατος, αναστολή εκτέλεσης της σύµβασης, 
διακοπή σύµβασης, καταλογισµός ρητρών, συµβιβασµός κλπ.) η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει 
καµία ευθύνη έναντι της εκδοχέως Τράπεζας.  

Σηµειώνεται ότι: Εκχώρηση-µεταβίβαση της σύµβασης συντελείται µόνο για ιδιαιτέρως 
σοβαρό λόγο και χρήζει πλήρους αιτιολόγησης. Επισηµαίνεται ότι ο σοβαρός λόγος δεν 
πρέπει σε καµία περίπτωση να προσβάλει τα δικαιώµατα των συνυποψήφιων αναδόχων που 
µετείχαν στη διαδικασία και που θα είχαν δικαίωµα στην ανάθεση της σύµβασης µετά από 
τυχόν έκπτωση του Αναδόχου. Θα πρέπει να υφίσταται νόµιµη αιτία που επιβάλλει την 
υποκατάσταση του αναδόχου από συγκεκριµένο τρίτο όπως λ.χ. συγχώνευση µε 
απορρόφηση. Μόνη η πλήρωση των κριτηρίων επιλογής που ίσχυσαν για την ανάθεση της 
σύµβασης στο πρόσωπο εκείνου που υποκαθιστά δεν αρκεί δεδοµένου ότι οι προϋποθέσεις 
αυτές πληρούνται και από το δεύτερο στη σειρά κατάταξης υποψήφιο ανάδοχο. 

9. Ο Ανάδοχος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της Σύµβασης ή της ∆ιακήρυξης ή 
της Προσφοράς του, έχει υποχρέωση να αποζηµιώσει την Αναθέτουσα Αρχή ή και τον Κύριο 
του Έργου ή και το Ελληνικό ∆ηµόσιο, για κάθε θετική και αποθετική ζηµία που προκάλεσε 
µε αυτήν την παράβαση εξ οιασδήποτε αιτίας και αν προέρχεται, αλλά µέχρι το ύψος του 
ποσού της Σύµβασης. 

10. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο 
οποίος υποχρεούται µέσα σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από τότε που συνέβησαν τα 
περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκοµίσει 
στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.  

11. Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχηµα ή 
από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση του Έργου. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση 
καταβολής αποζηµίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αµοιβή στο 
προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων. 

12. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν την 
Ένωση/ Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της 
Αναθέτουσας Αρχής για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη ∆ιακήρυξη 
υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάµενες µεταξύ τους συµφωνίες περί κατανοµής των 
ευθυνών τους έχουν ισχύ µόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καµία περίπτωση δεν 
δύνανται να προβληθούν έναντι της Αναθέτουσας Αρχής ως λόγος απαλλαγής του ενός 
Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων Μελών για την 
ολοκλήρωση του Έργου. 

13.  Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της 
εκτέλεσης της Σύµβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, εξαιτίας 
ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δε µπορεί να ανταποκριθεί στις 
υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της 
Σύµβασης µε τους ίδιους όρους. 

14. Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή ειδικής 
εκκαθάρισης ενός εκ των µελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η Σύµβαση εξακολουθεί να 
υφίσταται και οι απορρέουσες από τη Σύµβαση υποχρεώσεις βαρύνουν τα εναποµείναντα 
µέλη του Αναδόχου, µόνον εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις εκπληρώσουν. Η κρίση για τη 
δυνατότητα εκπλήρωσης ή µη των όρων της Σύµβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια 
του αρµοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή 
δύναται να καταγγείλει τη Σύµβαση. Επίσης σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς, 
µεταβίβασης της επιχείρησης κλπ. κάποιου εκ των µελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η 
συνέχιση ή όχι της Σύµβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής. 
Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του Αναδόχου, όταν αυτός αποτελείται από µία εταιρεία, ή 
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θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η σύµβαση λύεται αυτοδίκαια 
από την ηµέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτουν υπέρ 
της Αναθέτουσας Αρχής και οι Εγγυητικές Επιστολές Προκαταβολής και Καλής Εκτέλεσης 
που προβλέπονται στη Σύµβαση. 

15. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να γνωρίζει και να τηρεί τις υποχρεώσεις του οι οποίες προκύπτουν 
από τους Κανονισµούς ΕΚ 1083/2006 (άρθρο 69) και ΕΚ 1828/2006 (άρθρα 2 - 10) 
(ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά: σήµανση χώρων υλοποίησης έργων/ παραδοτέων/ 
εκπαιδευτικού υλικού/ χώρων εκπαίδευσης/ εξοπλισµού/ λογισµικού/ ιστοσελίδων, 
ενηµέρωση Φορέα και εκπαιδευοµένων σχετικά µε τον τρόπο χρηµατοδότησης της 
εκπαίδευσης). 

16. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει τις τυχόν απαιτούµενες αδειοδοτήσεις στα πλαίσια 
υλοποίησης του έργου. 

17. Ο  Ανάδοχος (καθώς και η Αναθέτουσα Αρχή) υποχρεούται να τηρεί τις διατάξεις περί 
προστασίας του ατόµου από την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και 
προστασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 

  

B.5.5 Υπεργολαβίες 

Σε περίπτωση αποδεδειγµένης διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου µε υπεργολάβο/ 
υπεργολάβους που έχει συµπεριλάβει στην Προσφορά, ο Ανάδοχος υποχρεούται σε άµεση 
γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή και η εκτέλεση του Έργου θα 
συνεχίζεται από τον Ανάδοχο ή από νέο συνεργάτη / υπεργολάβο συνεπικουρούµενο από 
πιθανά νέους συνεργάτες / υπεργολάβους µε σκοπό την πλήρη υλοποίηση του Έργου, µετά από 
προηγούµενη σύµφωνη γνώµη της Αναθέτουσας Αρχής. Για την αντικατάσταση του 
Υπεργολάβου και προκειµένου να δοθεί η σύµφωνη γνώµη της Αναθέτουσας Αρχής, θα πρέπει 
να αποδείξει ο Ανάδοχος ότι στο πρόσωπο του νέου υπεργολάβου συντρέχουν όλες εκείνες οι 
προϋποθέσεις µε τις οποίες ο αρχικός υπεργολάβος κρίθηκε κατάλληλος. 

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

 

B.5.6 Εµπιστευτικότητα 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύµβασης αλλά και µετά τη λήξη ή λύση αυτής και για διάρκεια 
τουλάχιστον πέντε (5) ετών, ο Ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει 
εµπιστευτικές και να µη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή 
πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την 
εκπλήρωση των υποχρεώσεων του.  

Επίσης θα αναλάβει την υποχρέωση να µην γνωστοποιήσει µέρος ή το σύνολο του Έργου που 
θα εκτελέσει χωρίς την προηγούµενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. 

Ειδικότερα:  

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διασφαλίσει ασφαλές πληροφορικό περιβάλλον ώστε ουδείς 
τρίτος προς την Αναθέτουσα Αρχή – υπερκείµενος ή υποκείµενος αυτής - να µπορεί να 
έχει πρόσβαση στο δίκτυο πληροφοριών του χωρίς την προηγούµενη δική της έγκριση.  

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί εχεµύθεια ως προς τις εµπιστευτικές πληροφορίες και τα 
στοιχεία που σχετίζονται µε τις δραστηριότητες της Αναθέτουσας Αρχής ή/και του Φορέα 
Λειτουργίας. Ως εµπιστευτικές πληροφορίες και στοιχεία νοούνται όσα δεν είναι γνωστά 
στους τρίτους, ακόµα και αν δεν έχουν χαρακτηρισθεί από τον Φορέα Λειτουργίας ως 
εµπιστευτικά. Η τήρηση εµπιστευτικών πληροφοριών από τον Ανάδοχο διέπεται από τις 
κείµενες διατάξεις και το νοµοθετικό πλαίσιο και πρέπει να είναι εφάµιλλη της 
εµπιστευτικότητας που τηρεί ο Ανάδοχος για τον δικό του οργανισµό και για τις δικές του 
πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα.  

3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποφεύγει οποιαδήποτε εµπλοκή των συµφερόντων του µε τα 
συµφέροντα του Φορέα Λειτουργίας ή της Αναθέτουσας Αρχής, να παραδώσει µε τη λήξη 
της Σύµβασης όλα τα στοιχεία, έγγραφα κλπ. που έχει στην κατοχή του και αφορούν στο 
Φορέα Λειτουργίας ή/και την Αναθέτουσα Αρχή, να τηρεί µια πλήρη σειρά των αρχείων 
και εγγράφων και του λοιπού υλικού που αφορά στην υλοποίηση και διοίκηση του Έργου 
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καθώς και στις υπηρεσίες που θα παρέχονται στο πλαίσιο του Έργου από αυτόν. Τα αρχεία 
αυτά πρέπει να είναι εύκολα διαχωρίσιµα από άλλα αρχεία του Αναδόχου που δεν αφορούν 
το Έργο. 

4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προστατεύει το απόρρητο και τα αρχεία που αφορούν σε 
προσωπικά δεδοµένα ατόµων και που τυχόν έχει στην κατοχή του για την υλοποίηση και 
παραγωγική λειτουργία του Έργου, ακόµη και µετά τη λήξη του Έργου, να επιτρέπει στην 
Αναθέτουσα Αρχή, στον Φορέα Λειτουργίας και στα άτοµα που ορίζονται από την 
Αναθέτουσα Αρχή να διενεργούν, κατόπιν έγγραφης αιτήσεως, ελέγχους των τηρούµενων 
αρχείων προκειµένου να αξιολογηθεί η δυνατότητα υλοποίησης και ολοκλήρωσης του Έργου 
µε βάση τα αναφερόµενα στη Σύµβαση. 

5. Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει όλα τα αναγκαία µέτρα προκειµένου να διασφαλίσει ότι και οι 
υπάλληλοι/ συνεργάτες / υπεργολάβοι του γνωρίζουν και συµµορφώνονται µε τις παραπάνω 
υποχρεώσεις. Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν ότι σε περίπτωση υπαιτιότητας του 
Αναδόχου στην µη τήρηση των παραπάνω υποχρεώσεων εχεµύθειας, ο Ανάδοχος θα 
καταβάλει στην Αναθέτουσα Αρχή ποινική ρήτρα ίση µε το ποσό της αµοιβής του από τη 
Σύµβαση. Επίσης, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να απαιτήσει από τον Ανάδοχο 
την αποκατάσταση κάθε τυχόν περαιτέρω ζηµίας.  

6. Η Αναθέτουσα Αρχή δεσµεύεται να τηρεί εµπιστευτικά για δύο (2) έτη τα στοιχεία που 
τίθενται στη διάθεσή της από τον Ανάδοχο εάν αφορούν σε τεχνικά στοιχεία ή πληροφορίες 
και τεχνογνωσία ή δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας εφόσον αυτά φέρουν την ένδειξη 
«εµπιστευτικό έγγραφο». Σε καµία περίπτωση η εµπιστευτικότητα δεν δεσµεύει την 
Αναθέτουσα Αρχή προς τις αρχές του Ελληνικού Κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

7. Η εµπιστευτικότητα αίρεται αυτοδικαίως σε περίπτωση εκκρεµούς δίκης, ένστασης, 
διαιτησίας, στο απολύτως αναγκαίο µέτρο και αποκλειστικά για χρήση της από τα µέρη, τους 
δικαστικούς παραστάτες καθώς και τους δικαστές της διαιτησίας. 

 

B.5.7 Πνευµατικά δικαιώµατα  

Όλα τα αποτελέσµατα - µελέτες, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο σχετικό µε το Έργο 
καθώς και όλα τα υπόλοιπα παραδοτέα που θα αποκτηθούν ή θα αναπτυχθούν από τον Ανάδοχο 
µε δαπάνες του Έργου, θα αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής και του 
Φορέα Λειτουργίας, που µπορεί να τα διαχειρίζονται και να τα εκµεταλλεύονται (όχι 
εµπορικά), εκτός και αν ήδη προϋπάρχουν σχετικά πνευµατικά δικαιώµατα.  

Τα αποτελέσµατα θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νοµίµων εκπροσώπων της Αναθέτουσας 
Αρχής και του Κυρίου του Έργου / Φορέα Λειτουργίας κατά τη διάρκεια ισχύος της 
Σύµβασης, και εάν βρίσκονται στην κατοχή του Αναδόχου, θα παραδοθούν στην Αναθέτουσα 
Αρχή (ή στον Φορέα Λειτουργίας) κατά την καθ’ οποιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της 
Σύµβασης. Σε περίπτωση αρχείων µε στοιχεία σε ηλεκτρονική µορφή, ο Ανάδοχος υποχρεούται 
να συνοδεύσει την παράδοσή τους µε έγγραφη τεκµηρίωση και µε οδηγίες για την ανάκτηση / 
διαχείρισή τους. 

Με την οριστική παραλαβή του έργου τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας που θα παραχθούν 
κατά την εκτέλεση του Έργου και δεν εµπίπτουν στις παραπάνω παραγράφους µεταβιβάζονται 
από τον Ανάδοχο αυτοδίκαια στην Αναθέτουσα Αρχή και στον Φορέα Λειτουργίας (αν 
πρόκειται για διαφορετικό νοµικό πρόσωπο), οι οποίοι θα είναι πλέον οι αποκλειστικοί δικαιούχοι 
επί του Έργου και θα φέρουν όλες τις εξουσίες που απορρέουν από αυτό, ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά αναφεροµένων της εξουσίας οριστικής ή προσωρινής αναπαραγωγής του 
λογισµικού µε κάθε µέσο και µορφή, εν όλω ή εν µέρει, την εξουσία φόρτωσης, εµφάνισης στην 
οθόνη, εκτέλεσης µεταβίβασης, αντιγραφής, αποθήκευσης αλλά και τροποποίησης χωρίς άδεια 
του Αναδόχου, η οποία σε κάθε περίπτωση παρέχεται ανέκκλητα δια της υπογραφής της 
σύµβασης. 

 

B.5.8 Εφαρµοστέο ∆ίκαιο – ∆ιαιτησία 

Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθµίζουν φιλικά κάθε διαφορά, που 
τυχόν θα προκύψει στις µεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της Σύµβασης που θα 
υπογραφεί.  



 

EPSETKD0501            84 

Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριµένα τα 
δικαστήρια Αθηνών, εφαρµοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό και το Κοινοτικό δίκαιο. 

∆εν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισµένες περιπτώσεις εφόσον συµφωνούν και τα δύο µέρη, να 
προβλεφθεί στη Σύµβαση προσφυγή των συµβαλλοµένων, αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία 
σύµφωνα πάντα µε την ελληνική νοµοθεσία και µε όσα µεταξύ τους συµφωνήσουν. Αν δεν 
επέλθει τέτοια συµφωνία, η αρµοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα ελληνικά 
δικαστήρια κατά τα οριζόµενα στην προηγούµενη παράγραφο. 
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C  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

C.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

C.1.1 Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής 

 

ΕΚ∆ΟΤΗΣ....................................................................... 

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

Προς: το Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης  

Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, 11635 Αθήνα 

 

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

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

{Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας: της Εταιρίας ……….. οδός …………. αριθµός … ΤΚ ………..,} 

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών  

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

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

γ)………….. οδός............................. αριθµός.................ΤΚ……………… 

µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατοµικά για κάθε µια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις 
ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,} 

και µέχρι του ποσού των ευρώ........................., για τη συµµετοχή στο διενεργούµενο 
διαγωνισµό της (συµπληρώνετε την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού)….…………. µε 
αντικείµενο (συµπληρώνετε τον τίτλο του έργου) ……………….. συνολικής αξίας (συµπληρώνετε 
τον προϋπολογισµό µε διευκρίνιση εάν περιλαµβάνει ή όχι τον ΦΠΑ) ..................................., 
σύµφωνα µε τη µε αριθµό................... ∆ιακήρυξή σας.  

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της µόνο τις από τη συµµετοχή στον 
ανωτέρω διαγωνισµό απορρέουσες υποχρεώσεις 

{Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας.} 

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατοµικά για 
κάθε µια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς 
τους ως µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας. } 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούµαστε να σας 
καταβάλουµε ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να 
ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησής σας, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την έγγραφη 
ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει µέχρι και την ………………(Σηµείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος 
πρέπει να είναι µεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) µήνα του χρόνου ισχύος της 
Προσφοράς). 

Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη δήλωσή σας, µε 
την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµα σας θα µας υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης 
της. 

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

(Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή) 
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C.1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύµβασης 

 

ΕΚ∆ΟΤΗΣ....................................................................... 

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

Προς: το Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης  

Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, 11635 Αθήνα 

 

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

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

{Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθµός ……. Τ.Κ. 
………}  

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών  

α) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. ………….. 

β) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..  

γ) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..  

…… 

µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατοµικά για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις 
ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας},  

και µέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της σύµβασης µε 
αριθµό................... που αφορά στο διαγωνισµό της (συµπληρώνετε την ηµεροµηνία 
διενέργειας του διαγωνισµού) …………. µε αντικείµενο (συµπληρώνετε τον τίτλο του έργου) 
…….………..…… συνολικής αξίας (συµπληρώνετε το συνολικό συµβατικό τίµηµα µε διευκρίνιση 
εάν περιλαµβάνει ή όχι τον ΦΠΑ) ………........, σύµφωνα µε τη µε αριθµό................... 
∆ιακήρυξή σας. 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούµαστε να σας 
καταβάλουµε ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να 
ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησής σας, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την έγγραφη 
ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη δήλωσή 
σας ότι µπορούµε να θεωρήσουµε την Τράπεζά µας απαλλαγµένη από κάθε σχετική υποχρέωση. 

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

 

(Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή) 
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C.1.3 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής 

 

 

ΕΚ∆ΟΤΗΣ....................................................................... 

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

Προς: το Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης  

Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, 11635 Αθήνα 

 

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

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

{Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας : της Εταιρίας …………………. Οδός …………………. Αριθµός 
……. Τ.Κ. ………}  

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών  

α) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. ………….. 

β) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..  

γ) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..  

…… 

µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατοµικά για κάθε µια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις 
ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.} 

για την λήψη προκαταβολής για τη χορήγηση του …% της συµβατικής αξίας µη 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, ευρώ ………… σύµφωνα µε τη σύµβαση µε 
αριθµό...................και τη ∆ιακήρυξή σας µε αριθµό………., στο πλαίσιο του διαγωνισµού της 
(συµπληρώνετε την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού) …………. για εκτέλεση του έργου 
(συµπληρώνετε τον τίτλο του έργου) ……… ……… συνολικής αξίας (συµπληρώνετε το συνολικό 
συµβατικό τίµηµα µε διευκρίνιση εάν περιλαµβάνει ή όχι τον ΦΠΑ) ..................................., 
και µέχρι του ποσού των ευρώ (συµπληρώνετε το ποσό το οποίο καλύπτει η συγκεκριµένη 
εγγυητική επιστολή) ......................... πλέον τόκων επί της προκαταβολής αυτής που θα 
καταλογισθούν σε βάρος της Εταιρίας …………… ή, σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, υπέρ 
των Εταιριών της Ένωσης ……………… ή Κοινοπραξίας ……………, υπέρ της οποίας εγγυόµαστε σε 
εφαρµογή του νοµικού πλαισίου του ∆ιαγωνισµού, στο οποίο και µόνο περιορίζεται η εγγύησή 
µας. 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούµαστε να σας 
καταβάλουµε ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να 
ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησής σας, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την έγγραφη 
ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη δήλωσή 
σας ότι µπορούµε να θεωρήσουµε την Τράπεζά µας απαλλαγµένη από κάθε σχετική υποχρέωση. 

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

 

 (Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή) 
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C.2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ 

 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

Επώνυµο:  Όνοµα:  

 

Πατρώνυµο:  Μητρώνυµο:  

 

Ηµεροµηνία 
Γέννησης: 

__ /__ / ____ Τόπος Γέννησης:  

 

Τηλέφωνο:  E-mail:  

Fax:    

    

∆ιεύθυνση Κατοικίας:    

    

    

 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ  

Όνοµα Ιδρύµατος Τίτλος Πτυχίου Ειδικότητα 
Ηµεροµηνία 
Απόκτησης 

Πτυχίου 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ  

(στο προτεινόµενο, από τον 
υποψήφιο Ανάδοχο, σχήµα 

διοίκησης Έργου) 
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

 

Έργο Εργοδότης Θέση11 και Καθήκοντα στο Έργο  

Απασχόληση 
στο Έργο 

Περίοδος 

(από - 
έως) 

Α/Μ 

 

 

  

 

 

__ /__ / 
___ 

- 

__ /__ / 
___ 

 

   __ /__ / 
___ 

- 

__ /__ / 
___ 

 

   __ /__ / 
___ 

- 

__ /__ / 
___ 

 

 

 

 

 

 

                                           
11  Ως ΘΕΣΕΙΣ ενδεικτικά αναφέρονται : manager, senior consultant, consultant, business expert κλπ. 
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C.3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

C.3.1 Υπηρεσίες  Έργου (βλ. § A.3 και § A.4) 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ανθρωποµήνες 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] 

ΦΠΑ [€] 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ  

ΜΕ ΦΠΑ [€] 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

 Παραδοτέο Π1      

 ….      

 ….      

 Παραδοτέο Π2      

       

       

 Παραδοτέο Π3      

       

       

 Παραδοτέο Π4      

       

       

 Παραδοτέο Π4      

       

       

 Παραδοτέο Π6      

       

       

ΣΥΝΟΛΟ Υπηρεσιών Έργου       

 

 



 

EPSETKD0501                  91 

 

C.3.2 Άλλες δαπάνες Έργου 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣ
ΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] 

ΦΠΑ [€] 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

ΜΕ ΦΠΑ [€] 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

        

        

        

ΣΥΝΟΛΟ Άλλων ∆απανών Έργου     

 

 

C.3.3 Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονοµικής Προσφοράς Έργου 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 
ΕΡΓΟΥ  

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] 

ΦΠΑ [€] 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 
ΕΡΓΟΥ 

ΜΕ ΦΠΑ [€] 

1.  Υπηρεσίες έργου  (Πίνακας C.3.1 )    

2.  Άλλες ∆απάνες έργου (Πίνακας C.3.2)    

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    
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C.3.4 Πίνακας Κατανοµής Οικονοµικού Αντικειµένου Έργου ανά φορέα συµµετοχής στο υποψήφιο σχήµα 

 

Α/Α Φορείς Υποψηφίου Σχήµατος 
Ποσοστό αναλογούντος 

οικονοµικού αντικειµένου 

Υποψήφιος Ανάδοχος/Μέλη Υποψήφιας Ένωσης-Κοινοπραξίας 

1   

2   

Υπεργολάβοι/Εξωτερικοί Συνεργάτες 

3   

4   

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 100% 
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C.4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
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EKT / EIE: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ / ΕΘΝΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ 
EKT / NHR: NATIONAL DOCUMENTATION CENTRE / NATIONAL HELLENIC RESEARCH FOUNDATION 

Σύµβαση Ανάθεσης Έργου  
µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα  

από οικονοµική άποψη προσφορά  

µε τίτλο: 
«∆ράσεις χαρτογράφησης αναγκών και ικανοποίησης ωφελούµενου 

πληθυσµού / Υποστήριξη παρεχόµενων υπηρεσιών» 
 

στο πλαίσιο του υποέργου 5: 
«∆ράσεις χαρτογράφησης αναγκών και ικανοποίησης ωφελούµενου πληθυσµού / 

Υποστήριξη παρεχόµενων υπηρεσιών» 

Κωδικός: EPSETKD0501 

 

Άξονας 
Προτεραιότητας:  

ΤΠΕ και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής 

Στόχος: Σύγκλιση 

Τίτλος Πράξης: 
«Εθνικό Πληροφοριακό Σύστηµα Έρευνας και 
Τεχνολογίας/Κοινωνικά ∆ίκτυα – Περιεχόµενο 
Παραγόµενο από Χρήστες» 

Κωδικός Πράξης 
(ΟΠΣ):  

296115 

 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΕΙΤΑΙ  
ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &  
ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ 
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Στην Αθήνα σήµερα την <ηµεροµηνία>, ηµέρα <ηµέρα>, µεταξύ  

 

Αφενός 

της Εταιρείας <επωνυµία> που εδρεύει στην <ονοµασία πόλης (ταχ.δ/νση)>, εκπροσωπείται 
νόµιµα από τον Πρόεδρο <ονοµατεπώνυµο> και στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα 
σύµβαση ως «ο Ανάδοχος»  

και αφετέρου  

του νοµικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου µε την επωνυµία «Εθνικό Κέντρο 
Τεκµηρίωσης/Ε.Ι.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Βασ. Κωνσταντίνου 48, 11635 και 
υπάγεται στη Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων και εκπροσωπείται νόµιµα από τον 
διευθυντή του κ. Ευάγγελο Μπούµπουκα, ∆ιευθυντή σύµφωνα µε την από 2012/10/17.05.2012 
απόφαση του ∆.Σ. ΕΙΕ και στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύµβαση ως «ΕΚΤ/ΕΙΕ»,  

και έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

1.1. Του Ν. 1514/85 «Ανάπτυξη της επιστηµονικής και τεχνολογικής έρευνας» (ΦΕΚ 130 
Α), όπως κάθε φορά ισχύει. 

1.2. Του Π∆ 226/89 «Οργανισµός του Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών Ε.Ι.Ε.» (ΦΕΚ 107 Α), 
όπως κάθε φορά έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

1.3. Του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ Α΄267) «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών 
παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007–2013» όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει 

1.4. Της υπ’ αριθµ. 14053/ΕΥΣ 1749 απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών 
«Υπουργική απόφαση συστήµατος διαχείρισης», (ΦΕΚ 540/Β/2008) όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει 

1.5. Το Ν.2362/95 «Περί ∆ηµόσιου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και 
άλλες διατάξεις» όπως ισχύει. 

1.6. Του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ Α΄ 173/30.09.2010) «∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη 
δηµόσιων συµβάσεων - Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 
89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 
92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως 
τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 11ης ∆εκεµβρίου 2007 (L 335)». 

1.7. Του Ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισµό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» 
(φεκ 101/Α/1990), άρθρο 88 «Υποχρεώσεις αναδόχων πληροφορικής». 

1.8. Του Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16.3.2007) περί προσαρµογής της Ελληνικής 
Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «Περί συντονισµού των 
διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών», 
όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 
2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 
2005. 

1.9. Του Κανονισµού (ΕΚ) 1251/2011 της Επιτροπής περί καθορισµού νέων κατωτάτων 
ορίων εφαρµογής της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. 

1.10. Της οδηγίας 2004/18 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 31ης 
Μαρτίου 2004 περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης των δηµοσίων συµβάσεων 
έργων, προµηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε µε την οδηγία 2005/51/ΕΚ 
της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005. 
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1.11. Του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου» αναλογικά και 
συµπληρωµατικά. 

2. Την απόφαση ΕΕ µε αριθµό Ε92007 5339/26.10.2007 που αφορά στην έγκριση του Ε. Π. 
«Ψηφιακή Σύγκλιση» όπως ισχύει. 

3. Την µε αρ. πρωτ. 152.869/ΨΣ6044-Α2 Απόφαση ένταξης της οριζόντιας πράξης «ΕΘΝΙΚΟ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ/ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ∆ΙΚΤΥΑ – 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΧΡΗΣΤΕΣ» µε κωδικό MIS 296115 και ΣΑΕ 0138. 

4. Την µε αρ. πρωτ. 152.303/ΨΣ3713-Α2 2η Τροποποίηση της οριζόντιας πράξης «ΕΘΝΙΚΟ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ/ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ∆ΙΚΤΥΑ – 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΧΡΗΣΤΕΣ» µε κωδικό MIS 296115 και ΣΑΕ 0138. 

5. Το από 01.08.2012 και µε κωδικό: 2012/ΕΠΣΕΤΚ∆/ΠΣ06 Πλαίσιο Συνεργασίας µεταξύ του 
ΕΚΤ και του Πανεπιστηµίου Πατρών – Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης για την 
Εγκατάσταση και υποστήριξη της πιλοτικής λειτουργίας της πλατφόρµας λογισµικού CRIS 
στο Πανεπιστήµιο Πατρών ως αυτόνοµο CRIS του ιδρύµατος. 

6. Το από ΧΧ/ΧΧ.ΧΧ.2012 τεύχος προκήρυξης. 

7. Την από …. προσφορά του «Αναδόχου». 

8. Την από …. απόφαση του ∆Σ του ΕΙΕ. 

9. ∆ΙΑΥΓΕΙΑ- Ανάρτηση κατακύρωσης. 

συνοµολογήθηκαν και συµφωνήθηκαν τα ακόλουθα: 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Άρθρο 1. Ορισµοί 

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

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

Έργο: 
Είναι η προµήθεια υπηρεσιών για ανάπτυξη λογισµικού - Ανάπτυξη Λογισµικού CRIS. 

Υποστηρικτικά Έγγραφα:  
Συνιστούν τα εγχειρίδια του προϊόντος µαζί µε τα σχετιζόµενα τεχνικά έντυπα, όπως αυτά θα 
καθορίζονται από τον Ανάδοχο σαν υποστηρικτικό υλικό για τους σκοπούς αυτής της Σύµβασης. 

Προσωπικό 
Αποτελεί κάθε πρόσωπο συµπεριλαµβανοµένων των υπαλλήλων κάποιου τρίτου, εκτός από τους 
Υπαλλήλους του Αναδόχου, που χρησιµοποιούνται από το ΕΚΤ/ΕΙΕ για να διεκπεραιωθούν οι 
Υπηρεσίες. 

Ανάδοχος:  

Αποτελεί τους νοµίµους εκπροσώπους, τους εργαζόµενους στον Ανάδοχο µε οποιαδήποτε 
σχέση, µόνιµο προσωπικό, εξωτερικούς συνεργάτες, υπεργολάβους και άλλους που εµπλέκονται 
στο έργο από την πλευρά του Αναδόχου. 

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

Ηµέρα:  
Η ηµερολογιακή ηµέρα. 

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

Προσφορά:  
Η από <ηµεροµηνία κατάθεσης> προσφορά του Αναδόχου. 

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

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

 

Άρθρο 2 Αντικείµενο του Έργου 

1. Ο Ανάδοχος, στο πλαίσιο της Σύµβασης, αναλαµβάνει την εκτέλεση του Έργου που 
περιλαµβάνει την εκπόνηση µελετών και την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης. 

2. Συγκεκριµένα το έργο περιγράφεται στο Παράρτηµα 1 της παρούσας (Τεχνικό 
Παράρτηµα). 
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3. Το Έργο θα υλοποιηθεί από τον Ανάδοχο σύµφωνα µε τον τρόπο, τους όρους και τις 
προϋποθέσεις που περιγράφονται αναλυτικά στη Σύµβαση.  

 

Άρθρο 3 Γλώσσα της Σύµβασης 

Κάθε επικοινωνία µεταξύ του ΕΚΤ/ΕΙΕ και του Αναδόχου γίνεται στην Ελληνική γλώσσα. Στην 
Ελληνική γλώσσα συντάσσονται επίσης και υποβάλλονται τα έγγραφα Παραδοτέα και όλο το 
υλικό τεκµηρίωσης (π.χ. οδηγίες, εκθέσεις, συστάσεις) που τα συνοδεύει. 

 

Άρθρο 4 Ιεράρχηση συµβατικών τευχών 

Η Σύµβαση περιλαµβάνει το σύνολο των συµφωνηθέντων µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών, 
τους όρους και τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση του Έργου και κατισχύει κάθε άλλου 
εγγράφου.  

 

Άρθρο 5 Έγγραφη επικοινωνία 

1. Η έγγραφη επικοινωνία µεταξύ του και του ΕΚΤ/ΕΙΕ πραγµατοποιείται ηλεκτρονικά, 
ταχυδροµικά ή τηλεοµοιοτυπικά ή και ιδιοχείρως, ως ακολούθως:  

Για τον Ανάδοχο: Επωνυµία: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Ταχ. ∆/νση: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ταχ. Κωδ.:. . . . . ΠΟΛΗ:  . . . . . . . . . 

Τηλ.: . . . . . . . . .   fax:  . . . . . . . . . . . 

E-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Για το ΕΚΤ/ΕΙΕ:   Επωνυµία: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Ταχ. ∆/νση: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ταχ. κωδ.:. . . . . ΠΟΛΗ:  . . . . . . . . . 

Τηλ.: . . . . . . . . .   fax:  . . . . . . . . . . . 

E-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

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

3. Όποτε στη Σύµβαση γίνεται λόγος για ειδοποίηση, κοινοποίηση, συµφωνία, έγκριση, 
βεβαίωση, πιστοποίηση ή απόφαση, και εφόσον δεν προβλέπεται άλλως, η εν λόγω 
ειδοποίηση, κοινοποίηση, συµφωνία, έγκριση, πιστοποίηση, βεβαίωση ή απόφαση θα είναι 
γραπτή. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Υποχρεώσεις ΕΚΤ/ΕΙΕ 

 

Άρθρο 6 ∆ιάθεση Προσωπικού- Παροχή ∆ιευκολύνσεων 

1. Το ΕΚΤ οφείλει να παρέχει στον Ανάδοχο, κάθε πληροφορία διευκόλυνσης και υπηρεσίες 
που εύλογα απαιτεί ο Ανάδοχος για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.  

2. Το ΕΚΤ είναι υποχρεωµένο να εξασφαλίζει την πρόσβαση του Αναδόχου σε πηγές 
πληροφοριών στις οποίες το ΕΚΤ έχει δικαίωµα πρόσβασης, για την απόκτηση κάθε 
πρόσθετης πληροφορίας ή στοιχείων που κατά την κρίση του ΕΚΤ είναι απαραίτητα για το 
έργο του Αναδόχου.  

3. Το ΕΚΤ απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη µη προβλεπόµενη στην παρούσα Σύµβαση. 

4. Επίσης το ΕΚΤ θα διαθέσει το προσωπικό που απαιτείται για τις ανάγκες, την 
παρακολούθηση και τον έλεγχο της πορείας υλοποίησης του Έργου. 

5. Το ΕΚΤ όρισε ως υπεύθυνο του έργου τον/την κ. ……………. 

 

Άρθρο 7 Εποπτεία – Έλεγχοι 

1. Ο Ανάδοχος (δια του Υπευθύνου του έργου) παρέχει στο ΕΚΤ κάθε πληροφορία, την οποία 
αυτή εύλογα απαιτεί, σε σχέση µε την εφαρµογή του προγράµµατος εργασιών σύµφωνα µε 
την παρούσα σύµβαση, καθώς επίσης υποβάλλει στο ΕΚΤ σχετικά έγγραφα τεχνικού και 
οικονοµικού περιεχοµένου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Παράρτηµα 3 της παρούσας για 
να εξακριβώσει εάν η εν λόγω προµήθεια υπηρεσιών προσφέρεται οµαλώς.  

2. Ο Ανάδοχος, αναλαµβάνει την υποχρέωση, όπως κατά τη περίοδο παροχής των υπό 
προµήθεια υπηρεσιών, σύµφωνα µε τη σύµβαση και για εύλογο χρονικό διάστηµα µετά το 
πέρας της, να συµµετέχει και να παρίσταται καθώς και να εκπροσωπείται από το κατάλληλο 
τεχνικό και διοικητικό προσωπικό, στις συσκέψεις που πιθανά θα οργανώσει το ΕΚΤ για την 
παρακολούθηση και τη σωστή υλοποίηση του έργου στον βαθµό που είναι αναγκαίο.  

3. Το ΕΚΤ διατηρεί το δικαίωµα να αναπτύξει και να εφαρµόσει µηχανισµούς πιστοποίησης της 
εκτέλεσης του έργου, οι οποίοι θα εξασφαλίζουν τον αποτελεσµατικό έλεγχο της ποιότητας 
και ποσότητας των παρεχόµενων ειδών και υπηρεσιών. 

 

Άρθρο 8 Συνδροµή σε θέµατα επικοινωνίας µε τρίτους 

Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει τη συνδροµή του ΕΚΤ/ΕΙΕ προκειµένου να διευκολυνθεί στην 
επικοινωνία του µε τυχόν εµπλεκόµενες αρµόδιες αρχές ή άλλα πρόσωπα, εφ’ όσον θεωρεί ότι η 
επικοινωνία αυτή απαιτείται για να τον υποβοηθήσει στην εκπλήρωση των συµβατικών 
υποχρεώσεών του. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

Άρθρο 9 Γενικές υποχρεώσεις 

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

 

Άρθρο 10 Εγγυητική ευθύνη 

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να φέρει εις πέρας το ανατεθέν «έργο», όπως αυτό περιγράφεται 
στο Παράρτηµα 1 της παρούσας σύµβασης. Ο Ανάδοχος θα εκπληρώσει όλες τις 
υποχρεώσεις του που απορρέουν από την παρούσα Σύµβαση σύµφωνα µε τους όρους 
αυτής και σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα και συστάσεις, την επιστηµονική δεοντολογία µε 
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επαγγελµατική δεξιότητα και µε υψηλό βαθµό ικανότητας και επαγγελµατικής κρίσης που 
αρµόζει σε φορείς αναγνωρισµένους για την προµήθεια των ειδών/υπηρεσιών που 
περιγράφονται στο Παράρτηµα 1, της παρούσας σύµβασης. 

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διορθώσει αµέσως και δωρεάν οποιαδήποτε έλλειψη 
συµφωνηµένης ιδιότητας, η οποία εντοπίζεται στο Παραδοτέο και συνιστά παράβαση της 
προηγούµενης παραγράφου. Για το σκοπό αυτό θα προβαίνει ο Ανάδοχος στις απαραίτητες 
τροποποιήσεις και αναπροσαρµογές. 

3. Ο Ανάδοχος ευθύνεται έναντι του ΕΚΤ για κάθε θετική ζηµία που θα υποστεί το τελευταίο 
και που θα οφείλεται: 

α. Στην καθ’ οιονδήποτε τρόπο µη εκπλήρωση των συµβατικών υποχρεώσεων του 
Αναδόχου όπως αυτές απορρέουν από την παρούσα Σύµβαση, που οφείλεται σε 
υπαιτιότητα του Αναδόχου και 

β. Στην οποιαδήποτε παράταση, πράξη ή παράλειψη που έχει σχέση µε την παρούσα 
Σύµβαση και οφείλεται σε δόλο ή αµέλεια του Αναδόχου, των υπαλλήλων ή 
εκπροσώπων αυτού. 

4. Ο Ανάδοχος ορίζει ως υπεύθυνο του έργου τον/την κ. ………………. 

Ο υπεύθυνος έργου θα συνεργάζεται µε τον αρµόδιο υπεύθυνο εκ µέρους του ΕΚΤ για τον 
καθορισµό προτεραιοτήτων και τη διατύπωση των απαιτήσεων κατά την εξέλιξη του 
έργου. 

� ∆ιαδικασίες ∆ιαχείρισης 

Ο υπεύθυνος έργου θα αναπτύξει σε συνεργασία µε τον αρµόδιο χειριστή του έργου εκ 
µέρους του ΕΚΤ τις διαδικασίες διαχείρισης που θα αφορούν τις παραλαβές, πληρωµές, 
έλεγχο ποιότητας κλπ.  

� Συντονισµός µε το ΕΚΤ 

Κατά την υλοποίηση του έργου, η Αναθέτουσα Αρχή θα διατηρήσει την απόλυτη 
τεχνική και διαχειριστική εποπτεία υποβοηθούµενη σε αυτό τον ρόλο από τον Ανάδοχο. 
Για τους λόγους αυτούς ο υπεύθυνος έργου θα συνεργάζεται σταθερά µε τον υπεύθυνο 
έργου εκ µέρους του ΕΚΤ. 

� ∆ιοίκηση προσωπικού 

Ο υπεύθυνος έργου θα είναι επίσης επιφορτισµένος µε την κατανοµή των 
απασχολούµενων στο έργο σε διάφορες εργασίες που υλοποιούνται στο πλαίσιο αυτού 
και σύµφωνα µε τον χρονικό προγραµµατισµό που έχει συµφωνηθεί µε τον υπεύθυνο 
έργου εκ µέρους του ΕΚΤ.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. Πρόγραµµα εκτέλεσης– Τρόπος υλοποίησης- Τροποποιήσεις 

 

Άρθρο 11 Υλοποίηση του Έργου, Χρόνος, Τρόπος Παράδοσης- Παραλαβής, 
Υπηρεσίες Υποστήριξης 

1. Ο Ανάδοχος θα παραδώσει τα παραδοτέα, όπως αυτά περιγράφονται στο τεύχος 
προκήρυξης του διαγωνισµού και θα παράσχει τις υπηρεσίες που περιγράφονται στο Άρθρο 
2 της παρούσας, εντός ..........ηµερών από την υπογραφή της παρούσας.  

2. Για την παρακολούθηση της εκτέλεσης και την παραλαβή του έργου έχει οριστεί από το 
ΕΚΤ/ΕΙΕ, Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου, η οποία θα παραλάβει 
κατά το χρόνο που παραδίδεται, το παραδοτέο του Αναδόχου, συντάσσοντας σχετικό 
πρωτόκολλο.  

3. Το έργο του Αναδόχου παρακολουθείται, καθοδηγείται και εγκρίνεται καθ’ όλη τη διάρκεια 
της σύµβασής του από την Αναθέτουσα Αρχή µε βάση σχετικές εισηγήσεις της Επιτροπής 
Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου του έργου και του Υπευθύνου του έργου. 
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4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργάζεται µε την Επιτροπή Παρακολούθησης και 
Παραλαβής του Έργου και να διευκολύνει στο έργο τους το προσωπικό και τους 
συνεργάτες της Αναθέτουσας Αρχής και της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής 
του Έργου. 

5. Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου είναι αρµόδια για την 
παρακολούθηση, την αξιολόγηση και τον έλεγχο των επιµέρους ενεργειών και του 
συνόλου του έργου του Αναδόχου, συντάσσοντας σχετικά πρωτόκολλα προσωρινής και 
οριστικής παραλαβής του έργου.  

6. Η Οριστική Παραλαβή θα γίνει αφού παραδοθούν και παραληφθούν οριστικά τα 
Παραδοτέα, όπως αυτά ορίζονται στο τεύχος διαγωνισµού. 

7. Όλες οι ενότητες εργασίας του Παραδοτέου, το έντυπο υλικό και ότι άλλο υλικό, που 
παραδίδεται στο ΕΚΤ/ΕΙΕ θα ακολουθεί ή θα παράγεται µε τις κατάλληλες προδιαγραφές 
που αναφέρονται στην Προσφορά του Αναδόχου, εκτός αν έχει γραπτώς διαφορετικά 
συµφωνηθεί αµοιβαία. 

8. Ο Ανάδοχος και το ΕΚΤ/ΕΙΕ δύνανται να ονοµάσουν, προ της ενάρξεως των Υπηρεσιών, ο 
καθένας έναν υπεύθυνο επικοινωνίας ο οποίος θα αποτελεί το βασικό σηµείο επαφής 
µεταξύ του και του ΕΚΤ/ΕΙΕ σε θέµατα που αφορούν τις Υπηρεσίες. 

 

Άρθρο 12 ∆ιάρκεια Σύµβαση 

Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται µέχρι την ΧΧ.ΧΧ.201Χ µε έναρξη την ηµεροµηνία υπογραφής 
της. Σε περίπτωση που όλες το παραδοτέο παραδοθεί και παραληφθεί οριστικά πριν την 
ΧΧ.ΧΧ.201Χ, η σύµβαση µπορεί να αποπληρωθεί και να λήξει πριν από την ως άνω ηµεροµηνία. 

 

Άρθρο 13 Περιορισµός ευθύνης ΕΚΤ/ΕΙΕ 

1. Το ΕΚΤ/ΕΙΕ σε καµία περίπτωση δεν θα ευθύνεται:  

� για οποιεσδήποτε ζηµίες προκληθούν από την παράλειψη του Αναδόχου να εκπληρώσει 
τις υποχρεώσεις του,  

� για οποιεσδήποτε ζηµιές προκληθούν από µη ορθή χρήση των προϊόντων από τον 
Ανάδοχο, καθώς και για δυσλειτουργίες που προκληθούν από προβλήµατα και κακή 
χρήση του περιβάλλοντος χρήσης των προϊόντων, µεταξύ άλλων και κατά το διάστηµα 
µετά την προσωρινή παραλαβή και πριν την οριστική παραλαβή του έργου. 

2. Κάθε αξίωση που εγείρεται από ένα µέρος κατά του άλλου θα είναι απαράδεκτη εάν δεν 
υποβάλλεται γραπτά και δεν υποβάλλεται εντός ενός µήνα από την ηµεροµηνία κατά την 
οποία το υπό κρίση ζήτηµα έγινε γνωστό στο µέρος που εγείρει την αξίωση. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Προϊόντα και Υπηρεσίες 

 

Άρθρο 14 Ποιότητα Υπηρεσιών 

Οι υπηρεσίες που προβλέπεται να παρασχεθούν στο πλαίσιο της Σύµβασης καθώς και ο τρόπος 
εκτέλεσής τους, πρέπει να συµφωνούν, από κάθε άποψη, µε τα οριζόµενα στην παρούσα. 

 

Άρθρο 15 Πνευµατικά ∆ικαιώµατα 

1. Το σύνολο των παραδοτέων πληροφοριών, εγγράφων, λογισµικού καθώς και οποιουδήποτε 
άλλου έργου προστατευόµενου από τις διατάξεις του Ν. 2121/1993 που παράγεται από τον 
ανάδοχο στα πλαίσια του παρόντος διαγωνισµού θα πρέπει να ακολουθούν τις προδιαγραφές 
διαλειτουργικότητας που ορίζονται από   

2. (α) το Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης καθώς και  
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3. (β) το σύνολο της νοµοθεσίας για τα δηµόσια δεδοµένα και την Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση 
(Ν. 3979/2011 –ΦΕΚΑ138-16.6.2011). 

4. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να δίδονται στην Αναθέτουσα Αρχή οι κατάλληλες άδειες ή να 
µεταβιβάζονται τα πλήρη δικαιώµατα διανοητικής ιδιοκτησίας επί των παραγόµενων 
δεδοµένων, των σχετικών µεταδεδοµένων, λογισµικού καθώς και επί οποιασδήποτε άλλης 
πληροφορίας, δεδοµένων ή έργου που ρυθµίζεται από την οικεία νοµοθεσία για την 
προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας, τη διαλειτουργικότητα, την ελεύθερη πρόσβαση στη 
δηµόσια πληροφορία και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, έτσι ώστε να είναι δυνατή η χρήση 
και διάθεσή τους χωρίς κανέναν απολύτως περιορισµό ή επιφύλαξη, ιδίως για το 
διαµοιρασµό και περαιτέρω χρήση µεταξύ δηµοσίων αρχών ή τη διάθεσή τους σε τρίτους µε 
κατάλληλες άδειες.  

5. Το σύνολο του περιεχοµένου, δεδοµένων, λογισµικού καθώς και κάθε άλλης πληροφορίας 
θα πρέπει να παραδίδονται σε ψηφιακή µορφή, αυτόµατα επεξεργάσιµη, χωρίς περιορισµούς 
τεχνικούς ή άλλους και βασιζόµενα σε ανοιχτό µορφότυπο και πρότυπα. 

6. Ειδικότερα, ο ανάδοχος πρέπει να παρέχει το σύνολο των εκθέσεων και των συναφών 
στοιχείων, δεδοµένων, πηγαίου κώδικα, πληροφορίας και συλλογών αυτών όπως και επί 
κάθε άλλου σχετικού έγγραφου ή υλικού, που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται 
από τον ανάδοχο κατά την εκτέλεση της σύµβασης, µε τέτοιες άδειες ή µε µεταβίβαση των 
δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, έτσι ώστε η αναθέτουσα αρχή να µπορεί 

7. (α) να χρησιµοποιεί και να εκτελεί τα παραδοτέα  
8. (β) να µελετά τα παραδοτέα, ιδίως τον πηγαίο κώδικα, και να χρησιµοποιεί την πληροφορία 

που υπάρχει σε αυτά 
9. (γ) να αναδιανέµει αντίγραφα των παραδοτέων ελεύθερα  
10. (δ) να βελτιώνει ή να πραγµατοποιεί αλλαγές στα παραδοτέα και να δηµοσιεύει τις 

βελτιώσεις ή αλλαγές στο ευρύ κοινό  
11. Η αναθέτουσα θα πρέπει να µπορεί να διαθέτει όλα τα παραπάνω παραδοτέα µε την έκδοση 

3.0 της Ελληνικής άδειας Creative Commons Αναφορά ή Αναφορά Παρόµοια ∆ιανοµή, ή µε 
την άδεια European Public Licence αν πρόκειται για λογισµικό τα οποία θα πρέπει να 
κατατίθενται και στο αποθετήριο της αναθέτουσας αρχής, ή σε οποιοδήποτε άλλο ισοδύναµο 
δηµόσια και ανοιχτά προσβάσιµο αποθετήριο.  

12. Ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει όλα τα απαραίτητα δικαιώµατα διανοητικής ιδιοκτησίας επί 
των παραδοτέων ώστε να προσφέρει τις κατάλληλες άδειες ή να µεταβιβάζει τα σχετικά 
δικαιώµατα στην αναθέτουσα αρχή. 

13. Ο ανάδοχος ρητά και ανεπιφύλακτα συµφωνεί, συνοµολογεί και αποδέχεται ότι δε θα 
ασκήσει κανένα από τα δικαιώµατα διανοητικής ιδιοκτησίας που τυχόν έχει επί των 
παραδοτέων ή άλλου αντικειµένου που προστατεύεται από δικαιώµατα διανοητικής 
ιδιοκτησίας, ιδίως πνευµατικά δικαιώµατα, σήµατα ή διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, προκειµένου 
να εµποδίσει την άσκηση οποιασδήποτε από τις παραπάνω αναφερθείσες πράξεις της 
αναθέτουσας αρχής. 

14. Τα παραδοτέα θα πρέπει να κατατίθενται και στο αποθετήριο της αναθέτουσας αρχής, το 
http://forge.osor.eu/ ή σε οποιοδήποτε άλλο ισοδύναµο δηµόσια και ανοιχτά προσβάσιµο 
αποθετήριο σε επεξεργάσιµη µορφή και µε ρητή αναφορά στους όρους διάθεσής τους όπως 
αυτοί προσδιορίζονται ανωτέρω. 
 

Άρθρο 16 Παραβίαση Πνευµατικής Ιδιοκτησίας Τρίτων 

1. Ο ανάδοχος έχει όλα τα απαραίτητα δικαιώµατα διανοητικής ιδιοκτησίας επί των παραδοτέων 
ώστε να µπορεί να προσφέρει τις κατάλληλες άδειες ή να µεταβιβάζει τα σχετικά δικαιώµατα 
στην αναθέτουσα αρχή. 

2. Σε περίπτωση άσκησης αγωγής ή υποβολής οποιουδήποτε άλλου ενδίκου βοηθήµατος ή 
µέσου κατά της αναθέτουσας αρχής από τρίτο για οποιοδήποτε θέµα σχετικά µε δικαιώµατα 
επί του λογισµικού ή των εφαρµογών, η αναθέτουσα αρχή οφείλει να ειδοποιήσει αµέσως 
και γραπτά µε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να 
καλύψει το σύνολο των δικαστικών εξόδων, να αποζηµιώσει την αναθέτουσα αρχή για την 
οποιαδήποτε ζηµία, υλική ή µη, θετική ή αποθετική, προκύψει από τη σχετική διαφορά και 
να συνδράµει την αναθέτουσα αρχή δικαστικά και εξωδικαστικά έναντι του τρίτου. 
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3. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασκήσει µετά την έναρξη της 
εκκρεµοδικίας κύρια παρέµβαση άλλως θα προσεπικληθεί νοµίµως από την αναθέτουσα 
Αρχή (EKT/EIE) βάσει των σχετικών διατάξεων του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. Πληρωµές- Ποινικές Ρήτρες 

Άρθρο 17 Γενικές ∆ιατάξεις 

Ο Ανάδοχος θεωρείται ότι, προτού υποβάλει την Προσφορά του, είχε λάβει υπόψη εκτέλεση της  
Σύµβασης και συνεπώς, στο Συµβατικό Τίµηµα περιλαµβάνονται όλα τα σχετικά µε την 
υλοποίηση του Έργου έξοδα, όπως: 

α) τα γενικά έξοδα (πχ µεταφοράς) που προβλέπονται στη Σύµβαση. 

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

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

 

Άρθρο 18 Τίµηµα- Τρόπος Πληρωµής 

1. Το συµβατικό τίµηµα είναι ..... πλέον ΦΠΑ ποσού.............., ήτοι το συνολικό ποσό των 
………….. 

2. Το τελικό τίµηµα έχει προκύψει από την οικονοµική προσφορά του Αναδόχου, η οποία 
αποτελεί το Παράρτηµα 3 της παρούσας σύµβασης. 

3. Το εν λόγω τίµηµα περιλαµβάνει όλες τις δαπάνες του Αναδόχου, οποιασδήποτε φύσης και 
είδους, οποτεδήποτε και για οποιαδήποτε αιτία απαιτηθούν, συµπεριλαµβανοµένων και των 
εξόδων συσκευασίας, ναύλων, ασφαλίστρων, δασµών, εξόδων εκτελωνισµού, φύλαξης, 
µεταφορικών, φόρων, και κέρδους του Αναδόχου, ρητά συµφωνηµένου ότι η ανωτέρω 
απαρίθµηση είναι ενδεικτική. 

4. Ο οικονοµικός διακανονισµός όσον αφορά στην καταβολή της πληρωµής προς τον 
Ανάδοχο, για την συγκεκριµένη σύµβαση ορίζεται σύµφωνα µε το τεύχος διαγωνισµού και 
τον τρόπο πληρωµής που θα επιλέξει ο Ανάδοχος. 

1. Απαραίτητη προϋπόθεση για τις πληρωµές αποτελεί η καταβολή από την Εποπτεύουσα Αρχή, 
του χρηµατικού ποσού που αντιστοιχεί. Η πληρωµή του Αναδόχου θα πρέπει να συσχετίζεται 
µε την ολοκλήρωση και την παραλαβή των εκάστοτε µερών/παραδοτέων του έργου. 

2. Η πληρωµή θα γίνεται σε ΕΥΡΩ µε την προσκόµιση των νοµίµων δικαιολογητικών που 
προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωµής και σε χρόνο 
προσδιοριζόµενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών 
χρηµατικών ενταλµάτων. 

3. Για τις πληρωµές ο Ανάδοχος απαιτείται να προσκοµίσει πέραν των εγγυήσεων που ορίζονται 
στο Άρθρο 20, τα εξής δικαιολογητικά:  

Τιµολόγια Παροχής Υπηρεσιών κατά περίπτωση 

απόδειξη είσπραξης για το εκάστοτε ποσό πληρωµής 

φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα 

και τις εξής πληροφορίες για την κατάθεση της πληρωµής σε λογαριασµό που τηρεί σε 
τράπεζα που λειτουργεί νόµιµα σε κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης:  

Τράπεζα:   ………………………………......... 

Αριθµός Λογαριασµού:  ………………………………......... 

Υπέρ:    ………………………………......... 
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Άρθρο 19 Ποινικές Ρήτρες 

1. Αν παρέλθει η συµφωνηµένη ηµεροµηνία παράδοσης του παραδοτέου και το παραδοτέο 
δεν παραδοθεί σύµφωνα µε τους συµβατικούς όρους, τότε ο Ανάδοχος µπορεί να 
υποχρεωθεί από το ΕΚΤ/ΕΙΕ να καταβάλλει ως ποινική ρήτρα για κάθε µέρα καθυστέρησης 
ποσοστό 0.2% επί του συµβατικού τιµήµατος του έργου ή των υπηρεσιών που 
καθυστερούν και µέχρι 5% επί του συµβατικού τιµήµατος αυτών. 

2. Αν παρέλθει χρονικό διάστηµα ενός (1) µηνός από την συµφωνηθείσα ηµεροµηνία 
παράδοσης του παραδοτέου και τα παραδοτέα δεν παραδοθούν, τότε το ΕΚΤ µπορεί να 
κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο. 

3. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει 
ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανωτέρα βία ή σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής. 

4. Επίσης, ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος αν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πληµµελώς τις 
συµβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της σύµβασης.  

 

Άρθρο 20 Εγγυητικές Επιστολές 

1. Εγγύηση προκαταβολής: Ο Ανάδοχος , το αργότερο κατά την υπογραφή της σύµβασης, 
υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή προκαταβολής, ίση µε το ποσό της 
προκαταβολής και σύµφωνα µε το οριζόµενα στο άρθρο 25 παρ. 6α και β καθώς και 8 του 
π.δ. 118/2007. 

2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης: Ο Ανάδοχος, το αργότερο κατά την υπογραφή της σύµβασης, 
υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης 
ύψους 10% επί της συµβατικής αξίας του έργου που αναλαµβάνει χωρίς τον ΦΠΑ, σύµφωνα 
µε τα οριζόµενα στο άρθρο 25 του π.δ. 118/2007. Σε περίπτωση παράβασης κάποιου όρου 
της σύµβασης ή πληµµελούς άσκησης των υποχρεώσεων του Αναδόχου, το ΕΚΤ/ΕΙΕ διατηρεί 
το δικαίωµα να προβεί σε καταγγελία της σύµβασης και αντικατάσταση του Αναδόχου ενώ 
ταυτόχρονα µπορεί να απαιτήσει κάθε άλλη ζηµία, και να προχωρήσει σε έκπτωση της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης. 

3. Προδιαγραφές εγγυητικών επιστολών 

Όλες οι ως άνω εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που 
περιβάλλονται πρέπει απαραίτητα να περιλαµβάνουν και τα ακόλουθα στοιχεία: 

� την ηµεροµηνία έκδοσης 

� τον εκδότη 

� την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται (ΕΚΤ/ΕΙΕ) 

� την σχετική διακήρυξη, την ηµεροµηνία του διαγωνισµού και τα προς προµήθεια υλικά 

� την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης τον αριθµό εγγύησης 

� το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση 

� την πλήρη επωνυµία και τη διεύθυνση του προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η 
εγγύηση 

� Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα και ότι ο εκδότης παραιτείται του 
δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως. 

� Ότι το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση του ΕΚΤ/ΕΙΕ και ότι θα καταβληθεί ολικά 
ή µερικά, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίηση. 

� Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε 
πάγιο τέλος χαρτοσήµου. 

� Το χρόνο ισχύος της εγγύησης (όπως προκύπτει από τη διακήρυξη).  
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� Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της 
εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο του ΕΚΤ/ΕΙΕ. Το σχετικό αίτηµα πρέπει να γίνει 
πριν από την ηµεροµηνία λήξης της εγγύησης. 

� Ότι η εγγύηση επιστρέφεται στο χρόνο που καθορίζεται στην προκήρυξη και ύστερα από 
την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους. 

� Σε περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων οι εγγυήσεις περιλαµβάνουν και τον όρο ότι 
η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης. 

Σε κάθε περίπτωση οι εγγυητικές επιστολές πρέπει να καλύπτουν τις απαιτήσεις του άρθρου 
25 του π.δ. 118/2007. 

1. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που 
λειτουργούν νόµιµα στα κράτη – µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν αυτό το δικαίωµα 
σύµφωνα µε τη νοµοθεσία των κρατών –µελών. Εγγυητικές επιστολές που έχουν εκδοθεί 
στο εξωτερικό θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Σε 
περίπτωση που η απόδοση όρου της ξενόγλωσσης εγγυητικής επιστολής διαφέρει από την 
απόδοση της στην ελληνική, η ελληνική µετάφραση υπερισχύει του πρωτότυπου κειµένου.  

2. Σε περίπτωση Ένωσης οικονοµικών φορέων οι ως άνω εγγυήσεις µπορεί να καλύπτονται 
από µία ή από περισσότερες εγγυητικές επιστολές που θα αναφέρουν όλα τα µέλη της 
Ένωσης, το δε άθροισµα τους θα καλύπτει το συνολικό ποσό κάθε εγγυητικής επιστολής. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. Αθέτηση και Καταγγελία της Σύµβασης 

Άρθρο 21 Καταγγελία εκ µέρους του ΕΚΤ/ΕΙΕ 

1. Η παρούσα σύµβαση δύναται να λυθεί µονοµερώς µε καταγγελία του ΕΚΤ/ΕΙΕ µόνο για 
σπουδαίο λόγο. Σπουδαίοι λόγοι καταγγελίας της Σύµβασης εκ µέρους του ΕΚΤ/ΕΙΕ είναι 
α. η παράβαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας, β. οι προβλεπόµενοι  από το ισχύον 
θεσµικό πλαίσιο λόγοι που αναφέρονται ως λόγοι καταγγελίας και γ. οποιεσδήποτε από τις 
ακόλουθες περιπτώσεις:  

i) Εφόσον δεν πληρούνται οι προδιαγραφές του παραδοτέου και ο Ανάδοχος δεν 
εκπληρώνει εγκαίρως και προσηκόντως τις έναντι του ΕΚΤ/ΕΙΕ συµβατικές 
υποχρεώσεις του. 

ii) Εφόσον εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκηµα σχετικό µε την 
άσκηση του επαγγέλµατός του. Σε περίπτωση έκδοσης αµετάκλητης καταδικαστικής 
απόφασης εις βάρος του νοµίµου εκπροσώπου του για κάποιο από τα αναφερόµενα στο 
άρθρο 43 παρ. 1 του π.δ. 60/2007, ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύµβαση 
µε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. 

2. Τα αποτελέσµατα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον Ανάδοχο εκ 
µέρους του ΕΚΤ/ΕΙΕ της καταγγελίας. Κατ’ εξαίρεση, το ΕΚΤ/ΕΙΕ δύναται, κατ’ ενάσκηση 
διακριτικής της ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό δυνατό, να 
τάξει εύλογη (κατ’ αυτήν) προθεσµία θεραπείας της παραβάσεως, οπότε τα αποτελέσµατα 
της καταγγελίας επέρχονται αυτόµατα µε την πάροδο της ταχθείσας προθεσµίας, εκτός εάν 
το ΕΚΤ/ΕΙΕ γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι θεωρεί την παράβαση 
θεραπευθείσα. 

3. Με την µετά από καταγγελία του ΕΚΤ/ΕΙΕ λύση της Σύµβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται 
µετά από αίτηση του ΕΚΤ/ΕΙΕ: 

α) Να απόσχει από τη διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής υπηρεσιών ή 
εκτέλεσης υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη Σύµβαση, πλην εκείνων που 
επιβάλλονται για την διασφάλιση προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων. 

β) Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει το ΕΚΤ/ΕΙΕ, όποιο έργο ή εργασία 
(ολοκληρωµένο ή µη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του καθώς και τα πάσης 
φύσεως υποστηρικτικά έγγραφα και µέσα (µαγνητικά ή µη). 
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γ) Να παραδώσει στο ΕΚΤ/ΕΙΕ κάθε εξοπλισµό, υλικά ή άλλα αγαθά που αφορούν άµεσα ή 
έµµεσα το Έργο και ευρίσκονται στην κατοχή του. 

 

Άρθρο 22 Καταγγελία εκ µέρους του Αναδόχου 

1. Η παρούσα σύµβαση δύναται να λυθεί µονοµερώς µε καταγγελία του Αναδόχου µόνο για 
σπουδαίο λόγο. Σπουδαίοι λόγοι καταγγελίας της Σύµβασης εκ µέρους του Αναδόχου είναι 
α. η παράβαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας, β. οι προβλεπόµενοι  από το ισχύον 
θεσµικό πλαίσιο λόγοι που αναφέρονται ως λόγοι καταγγελίας και γ. όταν το ΕΚΤ δεν 
εκπληρώνει εγκαίρως και προσηκόντως τις έναντι του Αναδόχου συµβατικές και 
οικονοµικές του υποχρεώσεις και 

2. Τα αποτελέσµατα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στο ΕΚΤ εκ µέρους του 
Αναδόχου της καταγγελίας. Κατ’ εξαίρεση, ο Ανάδοχος δύναται, κατ’ ενάσκηση διακριτικής 
της ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό δυνατό, να τάξει 
εύλογη (κατ’ αυτήν) προθεσµία θεραπείας της παραβάσεως, οπότε τα αποτελέσµατα της 
καταγγελίας επέρχονται αυτόµατα µε την πάροδο της ταχθείσας προθεσµίας, εκτός εάν ο 
Ανάδοχος γνωστοποιήσει εγγράφως προς το ΕΚΤ/ΕΙΕ ότι θεωρεί την παράβαση 
θεραπευθείσα. 

 

Άρθρο 23 Ανωτέρα Βία 

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

2. Ο Ανάδοχος, επικαλούµενος υπαγωγή της αδυναµίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε 
γεγονός που εµπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και 
επικαλεσθεί προς το ΕΚΤ/ΕΙΕ τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής 
προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από τότε που συνέβησαν, προσκοµίζοντας τα απαραίτητα 
αποδεικτικά στοιχεία. Το ΕΚΤ/ΕΙΕ υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) περαιτέρω 
ηµερών στο σχετικό αίτηµα του Αναδόχου, διαφορετικά, µε την πάροδο άπρακτης της 
προθεσµίας, τεκµαίρεται µη αποδοχή του αιτήµατος. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. Γενικοί Όροι – Επίλυση ∆ιαφορών 

Άρθρο 24 Γενικοί Όροι 

1. Καµία τροποποίηση αυτής της Σύµβασης δε θα ισχύει, πλην αν γίνεται γραπτώς και 
υπογράφεται από προσηκόντως εξουσιοδοτηµένους αντιπροσώπους του ΕΚΤ και του 
Αναδόχου. 

2. Αν κάποιος όρος αυτής της Σύµβασης που δεν είναι ουσιώδης, κριθεί παράνοµος ή 
ανίσχυρος, το έγκυρο ή η ισχύς της λοιπής συµφωνίας δε θα πληγεί. 

3. Η παραίτηση ή η τροποποίηση από οποιονδήποτε συµβαλλόµενο οποιουδήποτε 
δικαιώµατος ή όρου της παρούσας Σύµβασης, δε θα καθιστά ανίσχυρο και δε θα 
τροποποιεί κάποιον άλλο όρο της Σύµβασης. Η παράλειψη κάποιου συµβαλλόµενου 
µέρους, να επιµείνει, σε µία ή περισσότερες περιπτώσεις, για την εκτέλεση κάποιων όρων 
αυτής της Σύµβασης δε θα θεωρείται ως παραίτηση ή εγκατάλειψη του δικαιώµατος αυτού. 

4. Ο Ανάδοχος δεν µπορεί να εκχωρήσει αυτή την Σύµβαση ούτε οποιοδήποτε προϊόν που 
αυτή αφορά χωρίς την γραπτή συγκατάθεση του ΕΚΤ/ΕΙΕ. 

 

Άρθρο 25. Παραρτήµατα 

1. Τα κατωτέρω παραρτήµατα αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας σύµβασης και 
συνιστούν µε αυτήν ένα ενιαίο σύνολο. Η παρούσα σύµβαση µε τα παραρτήµατά της 
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αντικαθιστούν όλες τις προηγούµενες συµβάσεις, διαπραγµατεύσεις και προτάσεις, έγγραφες 
ή προφορικές, που σχετίζονται µε την ουσία της και υπερισχύουν κάθε άλλης ρύθµισης, 
σύµβασης, καταστατικού: 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: Τεχνική Περιγραφή Έργου – Προδιαγραφές -Χρονοδιάγραµµα 

 Α. ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆Η 

 Β. ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: Η ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ: ΧΧΧ/ΧΧ.ΧΧ.2012 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ  

2. Η παρούσα σύµβαση έχει συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα και κάθε µετάφρασή της σε άλλη 
γλώσσα θα χρησιµοποιείται αποκλειστικά για πληροφοριακούς σκοπούς. 

3. Σε περίπτωση διαφοράς µεταξύ του κύριου µέρους και των Παραρτηµάτων που συνιστούν τη 
Σύµβαση η ισχύς αυτών έχει ως εξής: 

Α) Κύριο Μέρος της Σύµβασης 

Β) Παράρτηµα 1, το οποίο έχει προκύψει από την προσφορά του Αναδόχου  

Γ) Παράρτηµα 2, το Τεύχος Προκήρυξης του ∆ιαγωνισµού 

∆) Παράρτηµα 3, η µε αρ. πρωτ.: ΧΧΧ/ΧΧ.ΧΧ.2012, προσφορά του αναδόχου 

 

Άρθρο 26 Εφαρµοστέο ∆ίκαιο – Επίλυση ∆ιαφορών 

1. Η Σύµβαση διέπεται από το Ελληνικό και το κοινοτικό δίκαιο. 

2. Ο Ανάδοχος και το ΕΚΤ καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυση κάθε 
διαφοράς σχετικής µε τη Σύµβαση που µπορεί να προκύψει µεταξύ τους σχετικά µε την 
ερµηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρµογή της Σύµβασης ή εξ’ αφορµής της, σύµφωνα µε 
τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών 

3. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί φιλική επίλυση της διαφοράς µέσα σε χρονική προθεσµία 
δύο (2) µηνών από την εµφάνιση της διαφοράς, αυτή διευθετείται βάσει της Ελληνικής 
νοµοθεσίας και αρµόδια θα είναι τα ∆ικαστήρια που εδρεύουν στην Αθήνα. 

 

Το παρόν συντάσσεται σε τέσσερα αντίγραφα εκ των οποίων έλαβαν από ένα οι συµβαλλόµενοι, 
το τρίτο κατατέθηκε στο Λογιστήριο του ΕΙΕ, και το τέταρτο στη Μονάδα ∆ιοικητικής 
Υποστήριξης και Οικονοµικής ∆ιαχείρισης του ΕΚΤ. 

Για την ………………….      Για το ΕΚΤ/ΕΙΕ 

 

 

 

 

        Ευάγγελος Μπούµπουκας 

        ∆ιευθυντής ΕΚΤ 
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