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ΤΝΟΠΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ Οηθνλνκηθά θαη Κνηλσληθά Δπηηξνπά (ΟΚΔ) 

ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΟΤ 
«Τπεξεζέεο ΑλΪπηπμεο θαη Δθαξκνγάο Γηαδξαζηηθάο 

Πιαηθφξκαο Πξνιεπηηθάο Γηαρεέξηζεο ηνπ Εεηάκαηνο ηεο 

Δλεξγνχ Γάξαλζεο» 

ΔΗΓΟ ΤΜΒΑΖ 

(ΣΑΞΗΝΟΜΖΖ ΚΑΣΑ CPV) 

Κχξην Αληηθεέκελν: 

CPV 72212000: Τπεξεζέεο Πξνγξακκαηηζκνχ Λνγηζκηθνχ 
Δθαξκνγψλ 

Πξφζζεην Αληηθεέκελν: 

CPV 72310000: Τπεξεζέεο Δπεμεξγαζέαο ΓεδνκΫλσλ 

CPV 73200000: Τπεξεζέεο Παξνράο πκβνπιψλ ζε 
ΘΫκαηα Έξεπλαο θαη ΑλΪπηπμεο 

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑ ΣΟΝ ΟΠΟΗΟ 

ΠΡΟΟΡΗΕΔΣΑΗ ΣΟ ΔΡΓΟ 
Οηθνλνκηθά θαη Κνηλσληθά Δπηηξνπά (ΟΚΔ) 

ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΖ Ακβξνζένπ Φξαληδά 9, 11743 Αζάλα 

ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 
Αλνηθηφο Γηεζλάο Γηαγσληζκφο κε θξηηάξην αλΪζεζεο ηελ 

πιΫνλ ζπκθΫξνπζα απφ νηθνλνκηθά Ϊπνςε πξνζθνξΪ 

ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ 

Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ Έξγνπ αλΫξρεηαη ζην 

πνζφ ησλ 890.243,90€ (Δπξψ) πιΫνλ ΦΠΑ (23%) έζν κε 

204.756,10 Δπξψ, άηνη ζπλνιηθΪ €1.095.000,00 Δπξψ. 

ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΔΡΓΟΤ 

Σν Έξγν ρξεκαηνδνηεέηαη απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ 

Πξφγξακκα «ΑλΪπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ», ζην 

πιαέζην ηνπ ΔΠΑ. 

ΥΡΟΝΟ ΤΛΟΠΟΗΖΖ – 

ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΔΡΓΟΤ 
ΓΔΚΑΣΔΔΡΗ (14) ΜΖΝΔ 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ 14/11/2011 

ΚΑΣΑΛΖΚΣΗΚΖ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 

ΚΑΗ ΩΡΑ ΤΠΟΒΟΛΖ 

ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

27/12/2011, εκΫξα Σξέηε θαη ψξα 12:30 

ΣΟΠΟ ΚΑΣΑΘΔΖ 

ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Ζ Ϋδξα ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο, Ακβξνζένπ Φξαληδά 9, 

ΣΚ 11743, Αζάλα 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΚΑΗ ΩΡΑ 

ΑΠΟΦΡΑΓΗΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 
04/01/2012, εκΫξα ΣεηΪξηε θαη ψξα 11:00 
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I.1 ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

Σν παξφλ Ϋξγν απνηειεέ ην ππνΫξγν 2 ηεο εγθεθξηκΫλεο πξΪμεο κε Σειηθφ Γηθαηνχρν ηελ Οηθνλνκηθά 

θαη Κνηλσληθά Δπηηξνπά ΔιιΪδαο κε ηέηιν  «ΑλΪπηπμε ΔμεηδηθεπκΫλσλ Καηλνηφκσλ Πνιηηηθψλ θαη 

Πξαθηηθψλ Γηνέθεζεο Δπηρεηξάζεσλ, ΔλδπλΪκσζεο ηνπ Κνηλσληθνχ Γηαιφγνπ θαη 

Τπνζηάξημεο ησλ Κνηλσληθψλ Δηαέξσλ κε ηφρν ηηο Καηλνηφκεο ΠξνηΪζεηο Πνιέηηθεο γηα ην 

Εάηεκα ηεο Γηαρεέξηζεο ηεο Δλεξγνχ Γάξαλζεο ζηελ ΔιιΪδα». 

Ζ πξΪμε εληΪζζεηαη ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «ΑλΪπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ» ηνπ ΔΠΑ 

θαη ζπγρξεκαηνδνηεέηαη απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακεέν (ΔΚΣ). Οη ΣερληθΫο ΠξνζθνξΫο ησλ 

ππνςεθέσλ Αλαδφρσλ νθεέινπλ λα πεξηιακβΪλνπλ ηηο ελφηεηεο πνπ αθνινπζνχλ. 

 

I.1.1 Πεξηγξαθά ηνπ Γηθαηνχρνπ 

Ο ζεζκφο ησλ Ο.Κ.Δ. Ϊξρηζε λα αλαπηχζζεηαη ζηε δεθαεηέα ηνπ ΄50 ζε εζληθφ επέπεδν θαη ζηε 

ζπλΫρεηα πηνζεηάζεθε απφ ηε πλζάθε ηεο Ρψκεο γηα ηελ Δπξσπατθά Οηθνλνκηθά Κνηλφηεηα. Έθηνηε 

γλψξηζε κεγΪιε αλΪπηπμε ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηεο Κνηλφηεηαο. Πην πξφζθαηα ηδξχζεθαλ Ο.Κ.Δ. 

θαη ζηηο ρψξεο ηεο αλαηνιηθάο Δπξψπεο ζην πιαέζην ηεο εληαμηαθάο δηαδηθαζέαο, θαζψο θαη ζε ηξέηεο 

κεζνγεηαθΫο ρψξεο, γηα ηηο νπνέεο απεηΫιεζε ζεκαληηθφ κεραληζκφ Ϊκεζεο επηθνηλσλέαο κε ηελ 

Δπξσπατθά Έλσζε. 

Ζ Δπξσπατθά Οηθνλνκηθά θαη Κνηλσληθά Δπηηξνπά, Ϋλα απφ ηα ζεζκηθΪ φξγαλα ηεο Δπξσπατθάο 

Έλσζεο, ηδξχζεθε ην 1957 θαη πξαγκαηνπνέεζε ηελ πξψηε ηεο επέζεκε ζπλεδξέαζε ην 1958. Οη 

δηαδνρηθΫο δηεπξχλζεηο ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο αχμεζαλ ζηαδηαθΪ ηνλ αξηζκφ ησλ κειψλ ηεο, αιιΪ 

θπξέσο νη δηαδνρηθΫο πλζάθεο ηεο Ϋδσζαλ φιν θαη πεξηζζφηεξεο θαη ζεκαληηθφηεξεο αξκνδηφηεηεο. 

Σν θπξηφηεξν θαζάθνλ ηεο Ο.Κ.Δ. εέλαη λα εθδέδεη γλσκνδνηάζεηο, ηηο νπνέεο ππνβΪιιεη ζηελ 

Δπηηξνπά, ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ζην πκβνχιην. Ζ Ο.Κ.Δ. κπνξεέ λα γλσκνδνηεέ γηα φινπο 

ηνπο ηνκεέο θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο επξσπατθάο λνκνζεηηθάο δηαδηθαζέαο ά λα εθπνλεέ γλσκνδνηάζεηο κε 

δηθά ηεο πξσηνβνπιέα. 

Ζ ειιεληθά Ο.Κ.Δ. ηδξχζεθε ην 1994, κε πξφηππν ηελ Ο.Κ.Δ. ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο, πνπ ζηεξέδεηαη 

ζηνλ ηξηκεξά δηαρσξηζκφ ησλ εθπξνζσπνχκελσλ ζπκθεξφλησλ, δηαρσξηζκφ δειαδά ζε ηξεηο 

ΟκΪδεο, κέα ησλ εξγνδνηψλ - επηρεηξεκαηηψλ, κέα ησλ εξγαδνκΫλσλ - ζηνλ ηδησηηθφ θαη ην δεκφζην 

ηνκΫα, θαη κέα ησλ ινηπψλ θαηεγνξηψλ ζηελ νπνέα εθπξνζσπνχληαη νη αγξφηεο, νη ειεχζεξνη 

επαγγεικαηέεο, ε Σνπηθά Απηνδηνέθεζε θαη νη θαηαλαισηΫο. 

Απφ ην ΜΪην ηνπ 2001 ε Ο.Κ.Δ. απνηειεέ ζπληαγκαηηθΪ αλαγλσξηζκΫλν ζεζκφ ηνπ ειιεληθνχ θξΪηνπο. 

χκθσλα κε ην Ϊξζξν 82, παξ. 3, ηνπ πληΪγκαηνο “Νφκνο νξέδεη ηα ζρεηηθΪ κε ηε ζπγθξφηεζε, ηε 

ιεηηνπξγέα θαη ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο Οηθνλνκηθάο θαη Κνηλσληθάο Δπηηξνπάο, απνζηνιά ηεο νπνέαο εέλαη 

ε δηεμαγσγά ηνπ θνηλσληθνχ δηαιφγνπ γηα ηε γεληθά πνιηηηθά ηεο ρψξαο θαη ηδέσο γηα ηηο θαηεπζχλζεηο 

ηεο νηθνλνκηθάο θαη θνηλσληθάο πνιηηηθάο, θαζψο θαη ε δηαηχπσζε γλψκεο επέ ησλ λνκνζρεδέσλ θαη 

πξνηΪζεσλ λφκσλ πνπ παξαπΫκπνληαη ζε απηάλ”. 
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Δπηδέσμε ηεο Ο.Κ.Δ. εέλαη ε πξνψζεζε ηνπ θνηλσληθνχ δηαιφγνπ θαη κΫζσ απηνχ ε δηακφξθσζε (αλ 

εέλαη δπλαηφλ) θνηλΪ απνδεθηψλ ζΫζεσλ γηα ζΫκαηα πνπ απαζρνινχλ ηελ θνηλσλέα επξχηεξα ά 

εηδηθφηεξα ηκάκαηα απηάο. Ζ Ο.Κ.Δ. δελ Ϋρεη ζηφρν ηελ Ϊκβιπλζε ησλ δηαθνξεηηθψλ ηδενινγηθψλ θαη 

πνιηηηθψλ απφςεσλ, αιιΪ ηελ αλΪδεημε, κΫζσ ηεο παξΪζεζεο ησλ δηαθνξεηηθψλ επηρεηξεκΪησλ θαη 

πξνηΪζεσλ, ηεο θνηλάο θνηλσληθάο ζπληζηακΫλεο, εθφζνλ ππΪξρεη ά εέλαη δπλαηφλ λα δηακνξθσζεέ. 

ΣΫινο, κε ηηο πξνηΪζεηο ηεο θαη ηηο γλσκνδνηάζεηο ηεο επηρεηξεέ ηε κεγηζηνπνέεζε ηνπ θνηλσληθνχ 

νθΫινπο ά ηελ ειαρηζηνπνέεζε ησλ πηζαλψλ παξελεξγεηψλ απφ ηελ Ϊζθεζε ησλ επηκΫξνπο 

απνθΪζεσλ ηεο εθηειεζηηθάο θαη ηεο λνκνζεηηθάο εμνπζέαο. 

 

I.1.1.1 Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα ΑλΪπηπμεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ θαη 

Κνηλσληθνέ Δηαέξνη 

Σν Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «ΑλΪπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ» ζηνρεχεη αθελφο ζηελ αμηνπνέεζε 

ηνπ ζπλφινπ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο θηλεηάξηαο δχλακεο γηα ηελ αλΪπηπμε ηεο Υψξαο θαη 

αθεηΫξνπ ζηελ ελέζρπζε ηεο θνηλσληθάο ζπλνράο. 

Ζ απαζρφιεζε θαη ε θνηλσληθά ζπλνρά απνηεινχλ δηαθξηηφ ζεκαηηθφ πεδέν ηνπ ΔΠΑ 2007-2013, ην 

νπνέν εμεηδηθεχεηαη ζηνπο αθφινπζνπο ζηφρνπο: 

1. Δλέζρπζε ηεο πξνζαξκνζηηθφηεηαο ησλ εξγαδνκΫλσλ θαη ησλ επηρεηξάζεσλ 

2. Γηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο ζηελ απαζρφιεζε, ηδέσο ησλ λΫσλ 

3. Πξνψζεζε ηεο Κνηλσληθάο ΔλζσκΪησζεο 

4. Γεκηνπξγέα ελφο απνδνηηθνχ θαη νηθνλνκηθΪ βηψζηκνπ ζπζηάκαηνο Τγεέαο θαη Κνηλσληθάο 

Αιιειεγγχεο 

5. ΑλΪδεημε ηνπ νηθνλνκηθνχ, θνηλσληθνχ θαη αλαπηπμηαθνχ ραξαθηάξα ησλ ζεκΪησλ ηζφηεηαο 

ησλ θχισλ, κε ηελ Ϊκεζε ζχλδεζά ηνπο κε ηηο θπξέαξρεο εζληθΫο πνιηηηθΫο πξνηεξαηφηεηεο 

(αλΪπηπμε – απαζρφιεζε – θνηλσληθά ζπλνρά) 

Ζ ελζσκΪησζε ηεο δηΪζηαζεο ηνπ θχινπ (gender mainstreaming), νη έζεο επθαηξέεο εθθέλεζεο γηα 

φινπο, ε αξρά ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξέα θαη ηεο κε δηαθξηηηθάο κεηαρεέξηζεο, ε 

απνζπγθΫληξσζε θαη απνθΫληξσζε αξκνδηνηάησλ, ε ελδπλΪκσζε ησλ εηαηξηθψλ ζρΫζεσλ κε ηνπο 

Κνηλσληθνχο Δηαέξνπο, ηελ ηνπηθά απηνδηνέθεζε, ηηο ΜΚΟ θαζψο θαη ηνπο θνξεέο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκΫα 

γηα ην ζρεδηαζκφ, εθαξκνγά θαη απνηέκεζε ησλ παξεκβΪζεσλ –θαη’ αληηζηνηρέα κε ηελ πΫκπηε (5ε) 

πξνηεξαηφηεηα ηνπ Καλνληζκνχ ηνπ ΔΚΣ, ε ελζσκΪησζε ηεο δηΪζηαζεο ηεο Κνηλσλέαο ηεο 

Πιεξνθνξέαο εέλαη νη βαζηθΫο αξρΫο θαη πνιηηηθΫο πνπ ππνζηεξέδνπλ ηελ επέηεπμε ησλ παξαπΪλσ 

ζηφρσλ. 

χκθσλα κε ην επέζεκν θεέκελν ηνπ ΔΠ «ΑλΪπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ», θαη βΪζεη ησλ 

απνηειεζκΪησλ ησλ πξνεγνχκελσλ Κνηλνηηθψλ Πιαηζέσλ ηάξημεο, πξνθχπηνπλ ζεκαληηθΫο αλΪγθεο 

– πξνηεξαηφηεηεο ηφζν ζε επέπεδν ηεο δηαρεέξηζεο ηεο ελεξγνχ γάξαλζεο γηα ηε κεηΪβαζε ζε κέα 

θνηλσλέα ηεο γλψζεο, φζν θαη ζε επέπεδν πεξαηηΫξσ αμηνπνέεζεο ηνπ ξφινπ ησλ θνηλσληθψλ εηαέξσλ 

κΫζα απφ ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνέεζε παξεκβΪζεσλ ζηάξημεο θαη επαηζζεηνπνέεζεο γηα ηελ 

αλΪπηπμε ηθαλνηάησλ θαη θνηλψλ δξΪζεσλ. 

ε φ,ηη αθνξΪ ηνπο Άμνλεο Πξνηεξαηφηεηαο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ ΠξνγξΪκκαηνο «ΑλΪπηπμε 

Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ» παξαηεξεέηαη φηη ν Θεκαηηθφο Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο 2 κε ηέηιν «ελέζρπζε 

ηεο πξνζαξκνζηηθφηεηαο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ησλ επηρεηξάζεσλ» δέλεη ηδηαέηεξε Ϋκθαζε θαη 
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ζηνρεχεη ζηε δπλακηθά πξνζαξκνγά θαη ηε ζπλερά αλαβΪζκηζε ησλ γλψζεσλ θαη δεμηνηάησλ ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηηο απαηηάζεηο κέαο ζχγρξνλεο θνηλσλέαο θαη αληαγσληζηηθάο νηθνλνκέαο. 

Μεηαμχ Ϊιισλ, ν εηδηθφο ζηφρνο 4 ηνπ ζπγθεθξηκΫλνπ Ϊμνλα πξνηεξαηφηεηαο αλαθΫξεηαη ζηελ 

αλΪπηπμε πνιηηηθψλ θαη ππεξεζηψλ γηα ηελ πξφβιεςε θαη ηε ζεηηθά δηαρεέξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

αιιαγψλ. 

Μεηαμχ ησλ ελδεηθηηθψλ παξεκβΪζεσλ ηηο νπνέεο ελζαξξχλεη θαη πξνσζεέ ην ΔΠ «ΑλΪπηπμε 

Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ» εέλαη θαη ε ελζΪξξπλζε ηεο ελεξγνχ ζπκκεηνράο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ 

κεγαιχηεξεο ειηθέαο (ελεξγφο γάξαλζε). 

 

I.2 ΚΟΠΟ ΚΑΗ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

I.2.1 Σν πιαέζην θαη ην ππφβαζξν ηνπ Ϋξγνπ 

Ζ δεκνγξαθηθά γάξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ ζηηο αλεπηπγκΫλεο ρψξεο, απνηειεέ ζάκεξα Ϋλα θπξέαξρν 

δεδνκΫλν κε ζνβαξφηαηεο θνηλσληθΫο, νηθνλνκηθΫο θαη πξνλνηαθΫο πξνεθηΪζεηο. Δηδηθφηεξα ζηελ 

ΔιιΪδα, ε αχμεζε ηνπ πξνζδφθηκνπ ρξφλνπ επηβέσζεο (δσάο) θαη ε δξακαηηθά πηψζε ηεο 

γελλεηηθφηεηαο, Ϋρεη σο απνηΫιεζκα ε ρψξα καο λα εέλαη κέα απφ ηα πιΫνλ γεξαζκΫλα Ϋζλε ηνπ 

θφζκνπ καδέ κε ηελ Ηηαιέα, ηε Γεξκαλέα θαη ηε νπεδέα. 

Δλψ ζηηο ΖΠΑ, ε αλαινγέα αηφκσλ Ϊλσ ησλ 60 εηψλ, ζην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ, εέλαη 16,5%, ζηελ 

ΔιιΪδα ην αληέζηνηρν πνζνζηφ εέλαη 22,3%. 

χκθσλα κε ζρεηηθΫο εθηηκάζεηο ηεο Διιεληθάο ηαηηζηηθάο Αξράο, ην Ϋηνο 2030 ν αξηζκφο ησλ αηφκσλ 

Ϊλσ ησλ 60 εηψλ ζηε ρψξα καο ζα απμεζεέ θαηΪ 10%, θηΪλνληαο ην 1/3 ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ. 

χκθσλα κε φια ηα δηαζΫζηκα δεκνγξαθηθΪ ζηνηρεέα, ν κΫζνο φξνο ειηθέαο αλΪ ηελ πθάιην εκθαλέδεη 

αλνδηθΫο ηΪζεηο. Ηδηαέηεξα ζηηο αλεπηπγκΫλεο ρψξεο, ν ξπζκφο κεηαβνιάο ηεο πιεζπζκηαθάο 

ππξακέδαο εέλαη πςειφο θαη ε δηαδηθαζέα γάξαλζεο ηνπ πιεζπζκνχ επηηαρχλεηαη δηαξθψο. 

Σα ζηνηρεέα ηνπ Οξγαληζκνχ ΖλσκΫλσλ Δζλψλ εθηηκνχλ ην πνζνζηφ ησλ ειηθησκΫλσλ αλζξψπσλ επέ 

ηνπ ζπλφινπ ηνπ πιεζπζκνχ ζηηο αλεπηπγκΫλεο ρψξεο ζην 20%, κε ηηο κειινληηθΫο ηΪζεηο γηα ηηο 

πξνζερεέο δεθαεηέεο λα ην πξνζδηνξέδνπλ θνληΪ ζην 25%. 

Οη ηΪζεηο απηΫο Ϋρνπλ Ϊκεζεο επηπηψζεηο ζηνλ παξαγσγηθφ ηζηφ ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκέαο κε 

απνηΫιεζκα λα Ϋρεη αλαδπζεέ ζηελ επηθΪλεηα κέα ζεηξΪ δεηεκΪησλ πνπ απαζρνινχλ ηε δηεζλά 

επηζηεκνληθά θνηλφηεηα. 

Οη ζεκαηηθΫο ελφηεηεο βΪζεη ησλ νπνέσλ ε δηεζλάο θνηλφηεηα πξαγκαηεχεηαη θαη αλαιχεη ην δάηεκα ηεο 

δηαρεέξηζεο ηεο ελεξγνχ γάξαλζεο, κπνξνχλ λα νκαδνπνηεζνχλ ζε ηξεηο βαζηθνχο Ϊμνλεο νη νπνένη 

απνξξΫνπλ βΪζεη ησλ νηθνλνκηθψλ επηπηψζεσλ πνπ παξΪγεη ην θαηλφκελν. 

Έηζη, δηαδνρηθΪ, δηαθξέλνπκε ηνπο αθφινπζνπο Ϊμνλεο: 

• Γάξαλζε θαη δηαρεέξηζε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ 

 Γάξαλζε θαη επηπηψζεηο ζε βαζηθΪ καθξννηθνλνκηθΪ κεγΫζε 
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• Γάξαλζε θαη θνηλσληθά πξφλνηα 

 

I.2.2 θνπφο – ηφρνο ηνπ Ϋξγνπ 

ΛακβΪλνληαο ππφςε ηα αλσηΫξσ θαη εληνπέδνληαο ηελ αλΪγθε κέαο πξνζΫγγηζεο «απφ ηα θΪησ πξνο 

ηα πΪλσ» γηα ηε ρψξα καο ζην πνιχ ζεκαληηθφ απηφ δάηεκα, ε Οηθνλνκηθά θαη Κνηλσληθά Δπηηξνπά 

(ΟΚΔ), σο θαηεμνράλ ζεζκφο θνηλσληθνχ δηαιφγνπ θαη δηαβνχιεπζεο ησλ θνηλσληθψλ εηαέξσλ, 

αλαιακβΪλεη ηελ πξσηνβνπιέα λα πινπνηάζεη ην Έξγν κε ηέηιν «Τπεξεζέεο ΑλΪπηπμεο θαη Δθαξκνγάο 

Γηαδξαζηηθάο Πιαηθφξκαο Πξνιεπηηθάο Γηαρεέξηζεο ηνπ Εεηάκαηνο ηεο Δλεξγνχ Γάξαλζεο» κε 

βαζηθφ ζηφρν ηε δηεξεχλεζε θαη ηελ πξφηαζε ελεξγψλ πξνιεπηηθψλ πνιηηηθψλ δηαρεέξηζεο ηνπ 

ελεξγνχ πιεζπζκνχ ηεο Υψξαο. ΜΫζσ ηεο πινπνέεζεο ηνπ Ϋξγνπ, ε ΟΚΔ ζηνρεχεη επέζεο αθελφο 

ζηελ αλΪδεημε θαη ηελ επηθνηλσλέα ησλ πξνβιεκΪησλ ηνπ ζχγρξνλνπ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβΪιινληνο 

ζε ζρΫζε κε ην δάηεκα ηεο δηαρεέξηζεο ηεο ελεξγνχ γάξαλζεο (πιεζπζκφο Ϊλσ ησλ 55 εηψλ) θαη 

αθεηΫξνπ ζηε δεκηνπξγέα λΫσλ θαηλνηφκσλ πξνιεπηηθψλ εξγαιεέσλ ππνζηάξημεο φισλ ησλ 

ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ φπσο: 

 νη εξγαδφκελνη θαη νη Ϊλεξγνη Ϊλσ ησλ 55 εηψλ,  

 νη εξγνδφηεο θαη νη πξντζηΪκελνη ησλ ειιεληθψλ επηρεηξάζεσλ  

 νη θνηλσληθνέ εηαέξνη φισλ ησλ βαζκέδσλ ησλ θιΪδσλ κειΫηεο ηνπ Έξγνπ. 

ΔπηκΫξνπο ζηφρνη ηνπ παξφληνο Ϋξγνπ εέλαη: 

o Ζ κειΫηε θαη ε απνηχπσζε ηεο πθηζηΪκελεο θαηΪζηαζεο ζηνλ ηνκΫα ηεο δηαρεέξηζεο ηεο ειηθηαθάο 

δηΪξζξσζεο ηνπ αλζξσπέλνπ δπλακηθνχ ζε επηιεγκΫλνπο θιΪδνπο ηεο Οηθνλνκέαο (θιαδηθφ 

επέπεδν) κε ζηφρν ηε ιεπηνκεξά δηεξεχλεζε ησλ ππαξρνπζψλ επηρεηξεκαηηθψλ πνιηηηθψλ θαη 

πξαθηηθψλ δηαρεέξηζεο ηεο γάξαλζεο, ησλ πθηζηΪκελσλ θαηλνηνκηψλ θαη ησλ ζπλαθφινπζσλ 

πξνβιεκΪησλ 

o Ζ κειΫηε, ε αλΪδεημε θαη ε δηΪρπζε ησλ βΫιηηζησλ πξαθηηθψλ δηαρεέξηζεο ηεο ελεξγνχ γάξαλζεο 

ζε επξσπατθφ επέπεδν 

o Ζ αλΪπηπμε θνηλψλ εξγαιεέσλ θαη πξφηππσλ δηαδηθαζηψλ πξνιεπηηθάο θαη ελεξγεηηθάο 

δηαρεέξηζεο ησλ εξγαδνκΫλσλ Ϊλσ ησλ 55 εηψλ πνπ απαζρνινχληαη ζηηο επηρεηξάζεηο θαη ζηνπο 

νξγαληζκνχο ησλ ππφ δηεξεχλεζε θιΪδσλ ηνπ Ϋξγνπ [ππφ ηε κνξθά ελφο ρΪξηε νδεγνχ 

(roadmap)] 

o Ζ αλΪπηπμε ζχγρξνλσλ θαη θαηλνηφκσλ ππνζηεξηθηηθψλ κεραληζκψλ γηα ηελ παξνρά 

ζπκβνπιεπηηθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπ Ϊκεζνπο θαη Ϋκκεζνπο σθεινχκελνπο 

ηνπ Ϋξγνπ 

o Ζ ελεκΫξσζε ησλ εξγαδνκΫλσλ θαη ησλ επηρεηξάζεσλ ησλ επηιεγκΫλσλ θιΪδσλ γηα δηεζλεέο 

βΫιηηζηεο πξαθηηθΫο. 

o Ζ αλΪπηπμε απαηηνχκελσλ πιεξνθνξηαθψλ ππνδνκψλ γηα ηελ ελδπλΪκσζε δηαδηθαζηψλ 

Κνηλσληθνχ Γηαιφγνπ θαη ζεζκηθνχ ραξαθηάξα παξεκβΪζεσλ - θηλάηξσλ κε ζηφρν ηελ θαζηΫξσζε 

θαη ηελ επηηπρέα ησλ πνιηηηθψλ δηαρεέξηζεο ηεο ελεξγνχ γάξαλζεο ζηηο επηρεηξάζεηο, ζε θιαδηθφ 

επέπεδν. 

o Ζ ιεπηνκεξάο δηεξεχλεζε ησλ θιαδηθψλ δηαζηΪζεσλ ηνπ δεηάκαηνο, 

o Ζ ζχλζεζε κΫηξσλ πξνιεπηηθάο δηαρεέξηζεο ηνπ απαζρνινχκελνπ Ϊλσ ησλ 55 εηψλ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ ζηνπο ππφ κειΫηε θιΪδνπο ηεο νηθνλνκέαο  

Ο ΑλΪδνρνο ζα πξΫπεη λα παξνπζηΪζεη ηελ πξνζΫγγηζε πινπνέεζεο ηνπ Έξγνπ κε ηξφπν ηΫηνηνλ πνπ 

λα εγγπΪηαη ηελ επέηεπμε φισλ ησλ αλσηΫξσ επηκΫξνπο ζηφρσλ ηνπ Έξγνπ: 
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I.2.2.1 ΚιΪδνη ΜειΫηεο θαη Δθαξκνγάο ηνπ Έξγνπ 

Οη επηρεηξεκαηηθνέ θιΪδνη νη νπνένη ζα πεξηιεθζνχλ ζην Ϋξγν Ϋρνπλ πξνθχςεη Ϋπεηηα απφ ελδειερά 

Ϋξεπλα θαη αλΪιπζε ησλ δεκνγξαθηθψλ ζηνηρεέσλ ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ηνπο, φπσο επέζεο θαη ηνπ 

βαζκνχ επηξξνάο ηνπο ζην ζχλνιν ησλ θιΪδσλ ηεο Διιεληθάο Οηθνλνκέαο. 

Πην ζπγθεθξηκΫλα, θχξηα θξηηάξηα επηινγάο ππάξμαλ: 

 Ζ δηΪξζξσζε ηεο ειιεληθάο Οηθνλνκέαο αλΪ ΣνκΫα Παξαγσγάο 

 Ζ δπλακηθά ησλ ελ ιφγσ θιΪδσλ θαη ε επέδξαζά ηνπο ζην παξαγφκελν εγρψξην εζληθφ πξντφλ 

 Σν πιάζνο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ πνπ απαζρνιεέηαη ζε απηνχο ηνπο θιΪδνπο θαη ε 

πνζνζηηαέα θαηαλνκά ηνπ ζην ζχλνιν ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ηεο Υψξαο 

 Ζ ειηθηαθά δηΪξζξσζε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ πνπ απαζρνιεέηαη ζηνπο ππφ κειΫηε θιΪδνπο 

 Σα απαηηνχκελα πξνζφληα ζε δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο πνπ ραξαθηεξέδνπλ ην αληέζηνηρν 

εξγαηηθφ δπλακηθφ 

 Οη ηδηαέηεξεο ζπλζάθεο θαη πξαθηηθΫο δηνέθεζεο ζηνπο ελ ιφγσ θιΪδνπο 

 Ο ξπζκφο εηζαγσγάο θαη ε απαέηεζε γηα ηε ρξάζε λΫσλ ηερλνινγηψλ 

 Σν κΫγεζνο θαη ε δηΪξζξσζε ησλ Δηαηξεηψλ θαη Δπηρεηξάζεσλ πνπ απαξηέδνπλ ηνπο ελ ιφγσ 

θιΪδνπο 

Έρνληαο σο βΪζε ηελ αλΪιπζε ησλ αλσηΫξσ θξηηεξέσλ, ν ΑλΪδνρνο ζα πξΫπεη λα κειεηάζεη θαη λα 

αλαιχζεη ζην πιαέζην ηνπ Ϋξγνπ νθηψ (8) επηρεηξεκαηηθνχο θιΪδνπο, νη νπνένη εέλαη νη αθφινπζνη: 

 Ληαληθφ Δκπφξην 

 ΞελνδνρεηαθΫο Δπηρεηξάζεηο 

 ΚαηαζθεπΫο 

 Μεηαιινπξγέα 

 ΣξΪπεδεο 

 ΑζθαιηζηηθΫο Δηαηξεέεο 

 Αγξνηηθφο ΚιΪδνο 

 ΓΔΚΟ (ΝΠΗΓ επνπηεπφκελα απφ ην ΚξΪηνο) 

ε πεξέπησζε πνπ ν ΑλΪδνρνο πξνηεέλεη ηε κειΫηε δηαθνξεηηθψλ επηρεηξεκαηηθψλ θιΪδσλ ζην 

πιαέζην ηνπ Έξγνπ, ζα πξΫπεη ζηελ πξνζθνξΪ ηνπ λα ζηνηρεηνζεηάζεη επαθξηβψο θαη κε θΪζε 

ιεπηνκΫξεηα ηνλ ιφγν επηινγάο Ϊιισλ θιΪδσλ φπσο επέζεο θαη ηα ζπγθξηηηθΪ πιενλεθηάκαηα θαη 

απνηειΫζκαηα ηεο επηινγάο ηνπ απηάο. 

 

I.2.3 Αληηθεέκελν ηνπ Έξγνπ 

Κχξην αληηθεέκελν ηνπ Ϋξγνπ εέλαη ε ελδπλΪκσζε ησλ εξγαδνκΫλσλ Ϊλσ ησλ 55 εηψλ ηεο Υψξαο θαη ε 

δεκηνπξγέα ζχγρξνλσλ ππνζηεξηθηηθψλ θαη ζπκβνπιεπηηθψλ κεραληζκψλ βειηέσζεο ηεο 

απνδνηηθφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηΪο ηνπο κε απψηεξν ζηφρν ηελ πηνζΫηεζε απφ ηηο ειιεληθΫο 

επηρεηξάζεηο πξνιεπηηθψλ δξΪζεσλ δηαρεέξηζεο ηνπ δεηάκαηνο ηεο ελεξγνχ γάξαλζεο ηνπ πιεζπζκνχ, 

ηε κεέσζε ηεο δηαξξνάο εξγαδνκΫλσλ Ϊλσ ησλ 55 εηψλ ιφγσ Ϋιιεηςεο ηεο απαηηνχκελεο ζχγρξνλεο 

ηερλνγλσζέαο θαη ηε βειηέσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ επηρεηξάζεσλ ησλ ππφ κειΫηε θιΪδσλ θαη 

ηεο ειιεληθάο Οηθνλνκέαο γεληθφηεξα κΫζα απφ ηελ επΫλδπζε ζην αλζξψπηλν θεθΪιαην. 
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Αληηθεέκελν ηνπ Ϋξγνπ εέλαη πην ζπγθεθξηκΫλα ε ιεπηνκεξάο θαηαγξαθά θαη ε κειΫηε ησλ ζπλζεθψλ 

εξγαζέαο ησλ αηφκσλ Ϊλσ ησλ 55 εηψλ, ε αλΪδεημε ησλ πξνβιεκΪησλ θαη επθαηξηψλ ζε 

ζπγθεθξηκΫλνπο θιΪδνπο ηεο ειιεληθάο Οηθνλνκέαο θαη ε εμαγσγά ζπκπεξαζκΪησλ θαη θαηλνηφκσλ 

εξγαιεέσλ ππνζηάξημεο ησλ σθεινπκΫλσλ (εξγαδφκελνη, εξγνδφηεο θαη θνηλσληθνέ εηαέξνη) κΫζα απφ 

θαηλνηφκεο ππεξεζέεο ζπκβνπιεπηηθάο θαη δηθηχσζεο, επαηζζεηνπνέεζεο θαη εθπαέδεπζεο φπσο 

επέζεο θαη εμαηνκηθεπκΫλεο ππνζηάξημεο ηνπ πιεζπζκνχ ζηφρνπ. 

ΒΪζε ηνπ Ϋξγνπ ζα απνηειΫζνπλ νη απαηηνχκελεο κειΫηεο θαη Ϋξεπλεο πνπ ζα πξΫπεη λα πινπνηάζεη ν 

ΑλΪδνρνο (κειΫηε θαιψλ πξαθηηθψλ, πξσηνγελάο θαη δεπηεξνγελάο Ϋξεπλα) θαη νη νπνέεο ζα 

αλαιχζνπλ ιεπηνκεξψο θαη ζα επεμεξγαζηνχλ ην ζχλνιν ησλ παξαγφλησλ θαη ησλ ζπλζεθψλ 

εξγαζέαο ησλ αηφκσλ Ϊλσ ησλ 55 εηψλ θαη νη νπνέεο ζα εζηηΪδνπλ ηφζν ζην εμσηεξηθφ φζν θαη ζην 

εζσηεξηθφ πεξηβΪιινλ ησλ επηρεηξάζεσλ ησλ ππφ κειΫηε θιΪδσλ ηνπ Έξγνπ. 

Μεηαμχ Ϊιισλ, βαζηθνέ ηνκεέο δηεξεχλεζεο ησλ αλσηΫξσ κειεηψλ θαη εξεπλψλ ζα εέλαη ν ιεπηνκεξάο 

εληνπηζκφο θαη ε εκπεξηζηαησκΫλε αλΪιπζε ησλ αηηηψλ δηαξξνάο ησλ εξγαδνκΫλσλ ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ θιΪδσλ ηνπ Έξγνπ απφ ηελ αγνξΪ εξγαζέαο, ε αλΪδεημε ησλ απαηηνχκελσλ 

πξνζφλησλ θαη δεμηνηάησλ γηα ηηο εθΪζηνηε ζΫζεηο εξγαζέαο πξνθεηκΫλνπ ε νκΪδα ζηφρνο λα κπνξεέ 

λα δηαηεξεζεέ ζηελ αγνξΪ εξγαζέαο θαζψο θαη νη πθηζηΪκελεο πξαθηηθΫο δηνέθεζεο ησλ επηρεηξάζεσλ 

ζε ζχγθξηζε κε ηηο επηζπκεηΫο πξαθηηθΫο βΪζεη ηεο κειΫηεο βΫιηηζησλ πξαθηηθψλ, πξνθεηκΫλνπ εθ ησλ 

Ϊλσ λα πηνζεηεζεέ κέα λΫα θνπιηνχξα πξνιεπηηθάο δηαρεέξηζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, 

ελζΪξξπλζεο θαη δηαηάξεζεο ησλ αηφκσλ Ϊλσ ησλ 55 εηψλ εληφο ηεο αγνξΪο εξγαζέαο. 

Σα απνηειΫζκαηα ησλ εξεπλψλ θαη κειεηψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ γηα ηελ θχξηα νκΪδα ζηφρν 

(εξγαδφκελνη ειηθέαο 55-64) εέλαη πνιιαπιΪ. Καηαξράλ, ζα αλαδεηρζεέ ην δάηεκα ηεο δηαρεέξηζεο ησλ 

ειηθηψλ ηνπ θιΪδνπ ηνπο, κε ηηο κειΫηεο θαη ηηο πηινηηθΫο εθαξκνγΫο ζα ηεθκεξησζνχλ ηα δπλαηΪ θαη 

αδχλαηα ζεκεέα ηεο ζπκκεηνράο ησλ εξγαδνκΫλσλ ηεο θαηεγνξέαο απηάο ζηελ αγνξΪ εξγαζέαο θαη ζηε 

ζπλΫρεηα ζα ππνζηεξηρζνχλ γηα ηελ παξακνλά ηνπο ζε θαζεζηψο απαζρφιεζεο κε κΫηξα φπσο νη 

εθπαηδεχζεηο, ε εμαηνκηθεπκΫλε ζπκβνπιεπηηθά θαη ε ιεηηνπξγέα ησλ πνιιαπιαζηαζηψλ. Αθνινχζσο, 

κε ηε ζΫζπηζε θαη εθαξκνγά κΫηξσλ κε ιεηηνπξγηθφ ά/θαη νηθνλνκηθφ ραξαθηάξα ζα ππνζηεξηρζεέ ε 

βειηέσζε ησλ ζπλζεθψλ εξγαζέαο θαη ε επΫιηθηε απαζρφιεζε ά αληέζηνηρα ε ζηαδηαθά απνρψξεζε 

απφ ηελ εξγαζέα. Οη κΫζσ ηνπ Ϋξγνπ παξεκβΪζεηο ζα ζπληειΫζνπλ επέζεο ζεκαληηθΪ ζηελ ςπρνινγηθά 

ελδπλΪκσζε ησλ κειψλ ηεο νκΪδαο-ζηφρνπ, ελψ ε ζηαδηαθά απνρψξεζε απφ ηελ εξγαζέα ζα 

πεξηνξέζεη ζεκαληηθΪ ηα ςπρνινγηθΪ, νηθνγελεηαθΪ θαη θνηλσληθΪ πξνβιάκαηα πνπ παξνπζηΪδνληαη 

ζπρλΪ εμαηηέαο ηεο πξφσξεο «απνζηξΪηεπζεο» πγηψλ, δπλακηθψλ θαη ρξάζηκσλ θνηλσληθΪ θαη 

νηθνλνκηθΪ πξνζψπσλ. 

ηηο επφκελεο παξαγξΪθνπο παξαηέζεληαη ε δηΪξζξσζε θαη νη ελφηεηεο εξγαζέαο ηνπ Έξγνπ. 

 

I.2.4 ΓηΪξζξσζε ηνπ Έξγνπ 

Σν Έξγν ρσξέδεηαη ζε δχν Δλφηεηεο Δξγαζέαο: 

 Δλφηεηα Δξγαζέαο 1: ΓηΪγλσζε αλαγθψλ & ζχλζεζε απνηειεζκΪησλ (νδηθφο ρΪξηεο) ησλ 

απαζρνινχκελσλ αηφκσλ Ϊλσ ησλ 55 εηψλ ζηνπο ππφ κειΫηε επηρεηξεκαηηθνχο θιΪδνπο ηεο 

ειιεληθάο νηθνλνκέαο θαη δεκηνπξγέα πξφηππνπ πεξηερνκΫλνπ εθπαέδεπζεο, ππνζηάξημεο θαη 

πξνιεπηηθάο δηαρεέξηζεο ηνπ δεηάκαηνο ηεο ελεξγνχ γάξαλζεο ζηελ ΔιιΪδα. 

 Δλφηεηα Δξγαζέαο 2. ΑλΪπηπμε ΟινθιεξσκΫλεο Γηαδξαζηηθάο Πιαηθφξκαο Πξνιεπηηθάο 

Γηαρεέξηζεο ηνπ Εεηάκαηνο ηεο Δλεξγνχ Γάξαλζεο. 
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I.2.4.1 Πεξηγξαθά Φπζηθνχ ΑληηθεηκΫλνπ Δλφηεηαο Δξγαζέαο 1. 

Ζ ζπγθεθξηκΫλε ελφηεηα εξγαζέαο αθνξΪ: 

1. ηε δηΪγλσζε ηεο πθηζηΪκελεο θαηΪζηαζεο ζρεηηθΪ κε ηηο ζπλζάθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ 

αγνξΪ εξγαζέαο (θιΪδνη κειΫηεο ηνπ Ϋξγνπ) φζνλ αθνξΪ ηνπο εξγαδνκΫλνπο Ϊλσ ησλ 55 εηψλ, 

ηηο δηαρξνληθΫο εμειέμεηο ζε ζχγθξηζε κε ηηο ινηπΫο ειηθηαθΫο νκΪδεο εξγαηηθνχ δπλακηθνχ 

θαζψο θαη ηνλ εληνπηζκφ ησλ βαζηθψλ δηαθνξνπνηάζεσλ πνπ αλαθχπηνπλ κεηαμχ ησλ ππφ 

κειΫηε θιΪδσλ νηθνλνκηθάο δξαζηεξηφηεηαο πΪλσ ζηε δηαρεέξηζε ηεο ειηθηαθάο νκΪδαο 55+. Ζ 

δηΪγλσζε ηεο πθηζηΪκελεο θαηΪζηαζεο ζα γέλεη κΫζσ: 

a. πξσηνγελνχο Ϋξεπλαο ζε επηρεηξάζεηο ησλ ππφ κειΫηε θιΪδσλ 

b. δεπηεξνγελνχο Ϋξεπλαο γηα ηνπο ππφ κειΫηε θιΪδνπο 

2. ηελ αλΪδεημε θαιψλ πξαθηηθψλ (ζρεηηθά κειΫηε) απφ ηηο Υψξεο εθεέλεο πνπ Ϋρνπλ πινπνηάζεη 

ζεζκηθΪ κΫηξα πνιηηηθάο πνπ ζεκεηψλνπλ πξφνδν σο πξνο ηελ εθπιάξσζε ησλ ζηφρσλ ηεο 

ζηξαηεγηθάο ηεο Ληζζαβφλαο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο δηαρεέξηζεο ηεο ελεξγνχ γάξαλζεο. 

3. ηε ζπγθξηηηθά κειΫηε θαη αλΪιπζε ησλ απνηειεζκΪησλ απφ ηηο ζπλδπαζκΫλεο πνιηηηθΫο ζε 

θιαδηθφ επέπεδν ζε θξΪηε κΫιε ηεο ΔΔ πνπ αλΫπηπμαλ θαιΫο πξαθηηθΫο φζνλ αθνξΪ ηε 

δηαρεέξηζε ηεο ελεξγνχ γάξαλζεο 

4. ηελ αλΪπηπμε ελφο νδηθνχ ρΪξηε εηζαγσγάο θαη πιάξνπο πηνζΫηεζεο ησλ απνηειεζκΪησλ απφ 

ηηο ειιεληθΫο επηρεηξάζεηο ησλ ππφ κειΫηε θιΪδσλ γηα ηε δηαρεέξηζε ησλ εξγαδνκΫλσλ Ϊλσ ησλ 

55 εηψλ. 

5. ηελ αλΪπηπμε ησλ απαηηνχκελσλ γηα ηηο ειιεληθΫο επηρεηξάζεηο θαη εξγαδνκΫλνπο εξγαιεέσλ 

θαη δηαδηθαζηψλ δηαρεέξηζεο ησλ εξγαδνκΫλσλ Ϊλσ ησλ 55 εηψλ. Σα εξγαιεέα θαη νη δηαδηθαζέεο 

θαηεγνξηνπνηνχληαη σο εμάο: 

a. ΔμαηνκηθεπκΫλε ζπκβνπιεπηηθά θαη ζπκβνπιεπηηθά θαξηΫξαο 

b. Δθαξκνγά επΫιηθησλ κνξθψλ νξγΪλσζεο ηεο εξγαζέαο 

c. Βειηέσζε ζπλζεθψλ πγηεηλάο θαη αζθΪιεηαο ηεο εξγαζέαο 

d. ΠξνηππνπνηεκΫλεο δηαδηθαζέεο ζηε δηνέθεζε πξνζσπηθνχ ησλ επηρεηξάζεσλ. 

6. ηελ αλΪπηπμε ηνπ ππνζηεξηθηηθνχ θαη εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ην νπνέν ζα πξνθχςεη φηη 

απαηηεέηαη βΪζεη ησλ κειεηψλ θαη εξεπλψλ πνπ ζα Ϋρεη εθπνλάζεη ν ΑλΪδνρνο θαη ην νπνέν ζα 

απνηειΫζεη ην πεξηερφκελν ηεο δηαδηθηπαθάο πιαηθφξκαο (βι. ελφηεηα εξγαζέαο 2) 

ΚαηΪ ηελ πινπνέεζε ηεο Δλφηεηαο Δξγαζέαο 1 ν ΑλΪδνρνο ζα πξΫπεη λα δψζεη ηδηαέηεξε Ϋκθαζε 

αθελφο ζηηο ζχγρξνλεο επηρεηξεκαηηθΫο πξαθηηθΫο δηνέθεζεο αλΪ επηιεγκΫλν θιΪδν θαη αθεηΫξνπ ζηηο 

αλΪγθεο εθπαέδεπζεο ησλ εξγαδνκΫλσλ Ϊλσ ησλ 55 εηψλ. 

Ζ πξνζΫγγηζε πινπνέεζεο ηεο Δλφηεηαο 1. ζα πξΫπεη επέζεο λα Ϋρεη ζηφρν ηελ θηλεηνπνέεζε ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ φισλ ησλ ειηθηψλ θαη θαηεγνξηψλ (εξγαδφκελνη, πξντζηΪκελνη, δηεπζπληΫο, 

ηδηνθηάηεο, θνηλσληθνέ εηαέξνη) εληφο ησλ επηρεηξάζεσλ. 

Σν θχξην πεξηερφκελν ην νπνέν ζα πξΫπεη λα αλαπηπρζεέ θαηΪ ηελ πινπνέεζε ηεο 

ζπγθεθξηκΫλεο ελφηεηαο εξγαζέαο ζα πξΫπεη λα εέλαη ε αλαδάηεζε θαη ε πξφηαζε ιχζεσλ γηα 

ηελ πξνιεπηηθά δηαρεέξηζε ησλ αηφκσλ Ϊλσ ησλ 55 εηψλ εληφο ησλ επηρεηξάζεσλ. 

Ζ αλΪδεημε επέζεο θαιψλ πξαθηηθψλ απφ ηηο ρψξεο εθεέλεο πνπ Ϋρνπλ πινπνηάζεη ζεζκηθΪ κΫηξα 

πνιηηηθάο θαη ζεκεηψλνπλ πξφνδν σο πξνο ηελ εθπιάξσζε ησλ ζηφρσλ ηεο Ληζζαβφλαο γηα ηελ 

πξνψζεζε ηεο δηαρεέξηζεο ηεο ελεξγνχ γάξαλζεο ζα απνηειΫζεη επέζεο αληηθεέκελν ηεο ελφηεηαο 

εξγαζέαο 1. 
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ΜΫζα απφ ηελ πινπνέεζε ηεο Δλφηεηαο Δξγαζέαο 1. ζα επηηεπρζεέ ν αθξηβάο πξνζδηνξηζκφο ησλ 

δηαρξνληθψλ κεηαβνιψλ πνπ αθνξνχλ ζηελ απαζρφιεζε, ζηελ αλεξγέα ά/θαη ζηε κε-ζπκκεηνρά ησλ 

εξγαδνκΫλσλ κεγαιχηεξεο ειηθέαο ζηελ αγνξΪ εξγαζέαο ζε θιαδηθφ επέπεδν θαη ζηηο πξαθηηθΫο ησλ 

επηρεηξάζεσλ θαη νξγαληζκψλ ησλ θιΪδσλ ζε ζρΫζε κε ηελ ειηθηαθά νκΪδα ησλ 55+. 

Ζ πξνζΫγγηζε θαη ηα βάκαηα ηα νπνέα ζα αθνινπζάζεη ν ΑλΪδνρνο θαηΪ ηελ πινπνέεζε ηεο Δλφηεηαο 

Δξγαζέαο 1. ζα πξΫπεη λα εέλαη ζαθάο θαηΪ ηελ πξνζθνξΪ ηνπ θαη λα θαιχπηνπλ ην ζχλνιν ησλ 

ζηφρσλ ηνπ Έξγνπ. 

 

I.2.4.2 Πεξηγξαθά Φπζηθνχ ΑληηθεηκΫλνπ Δλφηεηαο Δξγαζέαο 2. 

 

I.2.4.2.1 ΛεηηνπξγηθΫο Δλφηεηεο θαη Τπεξεζέεο πζηάκαηνο 

Οη δηαδξαζηηθΫο ππεξεζέεο ηεο πιαηθφξκαο Πξνιεπηηθάο Γηαρεέξηζεο ηνπ δεηάκαηνο ηεο Δλεξγνχ 

Γάξαλζεο, νη νπνέεο ζα παξΫρνληαη κΫζσ θαηΪιιειεο Γηαδηθηπαθάο Πιαηθφξκαο πνπ ζα 

αλαπηπρζεέ, ζα παξΫρνπλ ζπκβνπιεπηηθΫο θαη εθπαηδεπηηθΫο ππεξεζέεο, θαζψο θαη Ϊκεζε ελεκΫξσζε 

θαη πιεξνθφξεζε ησλ εκπιεθφκελσλ κεξψλ, κε Ϋκθαζε ζηα αθφινπζα: 

 ηελ ςεθηαθά δηθηχσζε θαη ηελ ελδπλΪκσζε ηνπ θνηλσληθνχ δηαιφγνπ ησλ εκπιεθφκελσλ 

κεξψλ (Κνηλσληθψλ Δηαέξσλ, ησλ ΔξγαδνκΫλσλ θαη ησλ Δξγνδνηψλ) 

 ηελ εμ απνζηΪζεσο εθπαέδεπζε θαη θαηΪξηηζε φισλ ησλ εκπιεθνκΫλσλ κε ηε ρξάζε λΫσλ 

ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθάο θαη επηθνηλσλέαο (e-learning) 

Δπέζεο, ζα ελζσκαησζεέ ε δπλαηφηεηα παξνράο πξνζσπνπνηεκΫλσλ ππεξεζηψλ ζχκθσλα κε ην 

πξνθέι ηνπ θΪζε ρξάζηε, ελψ ζα ππνζηεξηρζνχλ ηξφπνη δηΪζεζεο ηνπ πεξηερνκΫλνπ θαη ζε 

ελαιιαθηηθΪ κΫζα επηθνηλσλέαο. Δηδηθφηεξα, ε πιαηθφξκα ζα εέλαη πξνζβΪζηκε ζηνπο ρξάζηεο, 

αλΪινγα κε ηελ πεξέπησζε, κΫζσ ελαιιαθηηθψλ θαλαιηψλ πξφζβαζεο: 

 Γηαδηθηπαθά Πχιε (πξφζβαζε κΫζσ PCs, Laptops) 

 Mobile Site (πξφζβαζε κΫζσ Smartphones, Σablets θιπ.) 

 χληνκα κελχκαηα SMS/ΜΜS 

Οη ππεξεζέεο ηεο πιαηθφξκαο Πξνιεπηηθάο Γηαρεέξηζεο ηνπ δεηάκαηνο ηεο Δλεξγνχ Γάξαλζεο ζα 

παξΫρνληαη ζε πιάξε αλΪπηπμε κΫζσ ηεο Γηαδηθηπαθάο Πιαηθφξκαο, ε νπνέα ζα επηηξΫπεη επηπιΫνλ 

ηε δηαβαζκηζκΫλε πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν, ελψ κΫζσ ησλ ππφινηπσλ θαλαιηψλ πξφζβαζεο ζα 

παξΫρεηαη πξφζβαζε, αλΪινγα κε ηηο δπλαηφηεηεο θΪζε θαλαιηνχ, ζε επηιεγκΫλεο θαηεγνξέεο 

ππεξεζηψλ. 

πλεπψο, νη πξνζθεξφκελεο ππεξεζέεο πνπ ζα αλαπηπρζνχλ ζηα πιαέζηα ηνπ Ϋξγνπ απαηηνχλ ηε 

δεκηνπξγέα κηαο νινθιεξσκΫλεο ππνδνκάο πνπ ζα ζπληειΫζεη ζηελ επηηπρά επέηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ 

Ϋξγνπ. ηηο ελφηεηεο πνπ αθνινπζνχλ παξαηέζεηαη αλαιπηηθά πεξηγξαθά ησλ απαηηνχκελσλ 

ιεηηνπξγηθψλ πξνδηαγξαθψλ ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηνπ Ϋξγνπ. 

 

I.2.4.2.2 Πιεξνθφξεζε – ΔλεκΫξσζε Δκπιεθφκελσλ Μεξψλ 
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ΜΫζα απφ ηελ εκπεξηζηαησκΫλε κειΫηε θαη απνηχπσζε ηεο πθηζηΪκελεο θαηΪζηαζεο ζηνλ ηνκΫα ηεο 

δηαρεέξηζεο ηεο ειηθηαθάο δηΪξζξσζεο ηνπ αλζξσπέλνπ δπλακηθνχ ζε επηιεγκΫλνπο θιΪδνπο ηεο 

Οηθνλνκέαο (θιαδηθφ επέπεδν), ζα πξνθχςεη ην θχξην κΫξνο ηνπ πεξηερνκΫλνπ ηεο πιαηθφξκαο 

Πξνιεπηηθάο Γηαρεέξηζεο ηνπ δεηάκαηνο ηεο Δλεξγνχ Γάξαλζεο, φπνπ, κεηαμχ Ϊιισλ: 

 ζα παξνπζηΪδνληαη νη ππΪξρνπζεο πνιηηηθΫο δηαρεέξηζεο ηεο γάξαλζεο νη νπνέεο εθαξκφδνληαη 

απφ ηηο επηρεηξάζεηο ησλ θιΪδσλ, φπσο επέζεο θαη νη θαηλνηνκέεο θαη ηα πξνβιάκαηα πνπ 

απνξξΫνπλ σο απνηΫιεζκα φισλ ησλ αλσηΫξσ 

 ζα αλαδεηθλχνληαη νη θαιΫο πξαθηηθΫο ρσξψλ πνπ Ϋρνπλ πινπνηάζεη ζεζκηθΪ κΫηξα πνιηηηθάο 

θαη ζεκεηψλνπλ πξφνδν σο πξνο ηελ εθπιάξσζε ησλ ζηφρσλ ηεο Ληζζαβφλαο γηα ηελ 

πξνψζεζε ηεο δηαρεέξηζεο ηεο ελεξγνχ γάξαλζεο ζε θιαδηθφ επέπεδν 

 ζα παξΫρνληαη θαηλνηφκα ηππνπνηεκΫλα εξγαιεέα θαη δηαδηθαζέεο πνπ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηηο επηρεηξάζεηο γηα ηε δηαρεέξηζε ησλ ειηθησκΫλσλ εξγαδνκΫλσλ. 

ΔλδεηθηηθΪ, ηα εξγαιεέα θαη νη δηαδηθαζέεο ζα θαηεγνξηνπνηνχληαη σο εμάο: 

o ΔμαηνκηθεπκΫλε ζπκβνπιεπηηθά θαη ζπκβνπιεπηηθά θαξηΫξαο 

o Δθαξκνγά επΫιηθησλ κνξθψλ νξγΪλσζεο ηεο εξγαζέαο 

o Βειηέσζε ζπλζεθψλ πγηεηλάο θαη αζθΪιεηαο ηεο εξγαζέαο 

o ΠξνηππνπνηεκΫλεο δηαδηθαζέεο ζηε δηνέθεζε πξνζσπηθνχ ησλ επηρεηξάζεσλ 

 ζα πξνζδηνξέδνληαη νη δηαρξνληθΫο κεηαβνιΫο πνπ αθνξνχλ ζηελ απαζρφιεζε, ζηελ αλεξγέα 

ά/θαη ζηε κε-ζπκκεηνρά ησλ εξγαδνκΫλσλ κεγαιχηεξεο ειηθέαο ζηελ αγνξΪ εξγαζέαο ζε 

θιαδηθφ επέπεδν θαη ζηηο πξαθηηθΫο ησλ επηρεηξάζεσλ θαη νξγαληζκψλ ησλ θιΪδσλ ζε ζρΫζε 

κε ηελ ειηθηαθά νκΪδα ησλ 55+ 

 ζα αλαιχνληαη νη παξΪγνληεο πνπ επεξεΪδνπλ ηε δηνέθεζε ηεο ειηθηαθάο νκΪδαο 55+ απφ ηηο 

επηρεηξάζεηο ζα αλαδεηθλχνληαη νη δηαδηθαζέεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

 ζα παξΫρεηαη αδηΪιεηπηε ελεκΫξσζε / πιεξνθφξεζε ησλ εκπιεθφκελσλ κεξψλ γηα ηηο 

λνκνζεηηθΫο θαη πνιηηηθΫο πξσηνβνπιέεο ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο θαη ηεο Διιεληθάο 

ΚπβΫξλεζεο γηα ην ζΫκα ηεο δηαρεέξηζεο ηεο ελεξγνχ γάξαλζεο 

 ζα ππνβΪιινληαη εξσηάκαηα – αηηάκαηα πξνο ηελ ΟΚΔ θαη ηνπο Κνηλσληθνχο Δηαέξνπο γηα 

ζΫκαηα πξνιεπηηθάο δηαρεέξηζεο ηεο ελεξγνχ γάξαλζεο ηνπ πιεζπζκνχ 

ΠαξΪιιεια, ζα παξΫρνληαη πξνζσπνπνηεκΫλεο θαη πξνδξαζηηθΫο ππεξεζέεο ζε εγγεγξακκΫλνπο 

ρξάζηεο, βΪζεη ησλ ελδηαθεξφλησλ θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ Ϋρνπλ θαηαρσξάζεη, δέλνληΪο ηνπο 

ηελ δπλαηφηεηα λα ιακβΪλνπλ κελχκαηα κΫζσ ελαιιαθηηθψλ θαλαιηψλ επηθνηλσλέαο (Πξνζσπηθφο 

ρψξνο ρξάζηε, ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκεέν, SMS, θιπ.) πνπ ζα ηνπο ελεκεξψλεη π.ρ. γηα ηελ 

θαηαρψξεζε κέα λΫαο εγγξαθάο ζηελ παξνχζα ιεηηνπξγηθά ελφηεηα. 

 

I.2.4.2.3 Ζιεθηξνληθά Βηβιηνζάθε 

ΜΫζσ ηεο ειεθηξνληθάο βηβιηνζάθεο ζα παξΫρεηαη πιεζψξα εγγξΪθσλ ηεο ΟΚΔ θαη Ϊιισλ ζπλαθψλ 

Οξγαληζκψλ γηα ην ζχλνιν ησλ ζεκΪησλ πνπ Ϊπηνληαη ησλ εξγαζηαθψλ ζρΫζεσλ θαη ησλ ππφ κειΫηε 

θιΪδσλ φπσο ειεθηξνληθΪ βηβιέα, εθπαηδεπηηθΪ βνεζάκαηα, λΫα / αλαθνηλψζεηο θ.ιπ. Θα πεξηΫρνληαη 

επέζεο νη δηΪθνξεο εθδνηηθΫο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Ο.Κ.Δ. ζηηο νπνέεο πεξηιακβΪλνληαη, κεηαμχ Ϊιισλ: 

 ΔλεκεξσηηθΪ Ϋληππα γηα ην ζεζκφ ηεο Ο.Κ.Δ. θαη ην Ϋξγν ηεο 

 Σν πεξηνδηθφ «Κνηλσληθφο ΓηΪινγνο» (Οθηψβξηνο 2008-ζάκεξα) κε φιεο ηηο ηξΫρνπζεο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη εθδειψζεηο ηεο 

 ηα ΠξαθηηθΪ ησλ εθδειψζεσλ θαη ζπλεδξέσλ ηεο Ο.Κ.Δ. 

 ηνλ εηάζην Απνινγηζκφ Γξαζηεξηνηάησλ ηεο 

http://www.oke.gr/oke_pub_mag.html
http://www.oke.gr/docs/review_2008.pdf
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Όιεο νη πεγΫο ζα δηαλεκεζνχλ ζε πξνθαζνξηζκΫλεο θαηεγνξέεο θαη ζα ηαμηλνκεζνχλ ζε θαηαιφγνπο 

ηεο βηβιηνζάθεο. ΔπηπιΫνλ ε ειεθηξνληθά βηβιηνζάθε ζα παξΫρεη εχξσζην κεραληζκφ αλαδάηεζεο 

πνιιαπιψλ θξηηεξέσλ ζην ζχλνιν ηνπ πεξηερνκΫλνπ ηεο. 

ην πιαέζην ησλ παξερφκελσλ πξνζσπνπνηεκΫλσλ ππεξεζηψλ πνπ ζα αλαιπζνχλ ζηε ζπλΫρεηα, ν 

ρξάζηεο ζα Ϋρεη ηε δπλαηφηεηα, βΪζεη ησλ πξνζσπηθψλ ελδηαθεξφλησλ θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ 

Ϋρεη ν έδηνο θαηαρσξάζεη, λα ιακβΪλεη εηδνπνηεηάξηα κελχκαηα κΫζσ ελαιιαθηηθψλ θαλαιηψλ 

επηθνηλσλέαο (Πξνζσπηθφο ρψξνο ρξάζηε, Ζιεθηξνληθφ ηαρπδξνκεέν, SMS θιπ.) πνπ ζα ηνλ 

ελεκεξψλνπλ πρ. γηα ηελ θαηαρψξεζε κέα λΫαο εγγξαθάο ζηελ ειεθηξνληθά βηβιηνζάθε, ζρεηηθάο κε ηηο 

πξνζσπηθΫο ηνπ πξνηηκάζεηο. 

 

I.2.4.2.4 Φεθηαθά Γηθηχσζε Κνηλσληθψλ Δηαέξσλ, ΔξγαδνκΫλσλ θαη Δξγνδνηψλ 

Οη ππεξεζέεο Φεθηαθάο Γηθηχσζεο ζηνρεχνπλ ζηελ αλΪπηπμε θαη πξνψζεζε ηνπ Κνηλσληθνχ 

Γηαιφγνπ απφ ηελ ΟΚΔ, παξΫρνληαο Ϋλα ζχγρξνλν κΫζν θνηλσληθνπνέεζεο, αιιειεπέδξαζεο ησλ 

Κνηλσληθψλ Δηαέξσλ / ΔξγαδνκΫλσλ / Δξγνδνηψλ, αληαιιαγάο εκπεηξηψλ θαη ελδηαθεξφλησλ θαη 

ζπλεξγαηηθάο δεκηνπξγέαο. 

Δηδηθφηεξα, κΫζσ ηεο Φεθηαθάο Γηθηχσζεο νη πηζηνπνηεκΫλνη ρξάζηεο ζα κπνξνχλ λα απνιακβΪλνπλ 

θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ππεξεζέεο ηφζν ζε πξνζσπηθφ επέπεδν φζν θαη επέπεδν θνηλφηεηαο. 

πγθεθξηκΫλα, θΪζε ρξάζηεο ζα κπνξεέ αθελφο λα Ϋρεη ηνλ πξνζσπηθφ ηνπ ρψξν γηα δξαζηεξηφηεηεο 

πνπ μεθηλνχλ ά ελδηαθΫξνπλ ηνλ έδην θαη αθεηΫξνπ λα Ϋρεη πξφζβαζε ζην ρψξν ηεο θνηλφηεηαο φπνπ 

ζα ζπκκεηΫρεη ελεξγεηηθΪ ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ νιφθιεξε ελ γΫλεη ηελ θνηλφηεηα.  

Παξαδεέγκαηα ππεξεζηψλ πνπ ζα παξΫρνληαη ζε πξνζσπηθφ επέπεδν εέλαη: 

 Ζ δεκηνπξγέα θαη ζπληάξεζε αηνκηθάο ζειέδαο: ηηο ζειέδεο πξνβνιάο ηνπο νη ρξάζηεο ζα 

εέλαη ζε ζΫζε λα πξνβΪιινπλ ηνλ εαπηφ ηνπο θαη ηα ελδηαθΫξνληΪ ηνπο ά αθφκα θαη ηηο 

επαγγεικαηηθΫο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο, εθφζνλ απηΫο ζεσξεζνχλ σο ελδηαθΫξνπζεο γηα ην επξχ 

θνηλφ. Με απηφ ηνλ ηξφπν, ν θΪζε ρξάζηεο ζα απνθηΪ κηα ειεθηξνληθά ππφζηαζε, ε νπνέα ζα 

ηνλ θΪλεη γλσζηφ ζηελ ςεθηαθά, ζε πξψηε θΪζε, θνηλφηεηα θαη ελ γΫλεη ζηελ θνηλφηεηα πνπ δεη 

 Ζ απνζηνιά θαη ιάςε πξνζσπηθψλ κελπκΪησλ (private messaging) κεηαμχ ησλ 

ρξεζηψλ 

 H δεκηνπξγέα θαη ζπληάξεζε πξνζσπηθψλ ά δεκφζησλ ηζηνινγέσλ (blogs): Σα 

ηζηνιφγηα ά blogs απνηεινχλ δηαδεδνκΫλν κΫζν δηαδξαζηηθάο ελ γΫλεη επηθνηλσλέαο, κΫζσ ησλ 

νπνέσλ ν νπνηνζδάπνηε κπνξεέ λα βξεη δηΫμνδν Ϋθθξαζεο. Πην πεξηνξηζκΫλα ζε πιεξνθνξέα 

ζπγθξηηηθΪ κε Ϋλαλ ηζηνρψξν, αιιΪ πην απιΪ ζηελ θαηαζθεπά θαη ζπληάξεζά ηνπο θαη πην 

επηθεληξσκΫλα ζηελ παξνρά δπλαηφηεηαο Ϋθθξαζεο, ηα blogs δέλνπλ ζηνπο ρξάζηεο ηε 

δπλαηφηεηα λα επηθνηλσλάζνπλ κΫζσ ηνπ γξαπηνχ (θαη φρη κφλν) ιφγνπ κε ηνλ ππφινηπν 

θφζκν, δηαρΫνληαο ηηο γλψζεηο, απφςεηο θαη πξνβιεκαηηζκνχο ηνπο. Ζ εθαξκνγά ησλ 

ηζηνινγέσλ αθνξΪ θπξέσο ζηνπο Κνηλσληθνχο Δηαέξνπο ησλ θιΪδσλ εμΫηαζεο ηνπ Έξγνπ θαη 

απνθιεηζηηθΪ γηα ην ζΫκα ηεο δηαρεέξηζεο ηεο ελεξγνχ γάξαλζεο ηνπ πιεζπζκνχ. 

 Ζ δεκνζέεπζε θαη αληαιιαγά ςεθηαθνχ πεξηερφκελνπ: Ζ επηθξΪηεζε ηεο ςεθηαθάο 

ηερλνινγέαο γηα ηελ αλαπαξΪζηαζε πεξηερνκΫλνπ φπσο άρνο, εηθφλα, νπηηθναθνπζηηθφ 

πεξηερφκελν θ.ιπ. θαζψο θαη ε αλΪπηπμε ηεο επξπδσληθφηεηαο, ζα  επηηξΫςεη ηελ εχθνιε θαη 

γξάγνξε αληαιιαγά πεξηερνκΫλνπ κεηαμχ ησλ κειψλ κηαο ά πεξηζζνηΫξσλ ςεθηαθψλ 

θνηλνηάησλ (Κνηλσληθνέ Δηαέξνη) θαηαξγψληαο απνζηΪζεηο θαη Ϊιινπο θπζηθνχο πεξηνξηζκνχο 

Απφ ηελ Ϊιιε πιεπξΪ, παξαδεέγκαηα ππεξεζηψλ ζε επέπεδν θνηλφηεηαο απνηεινχλ: 
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 Ζ νξγΪλσζε θαη ζπκκεηνρά ζε θνηλσληθΫο νκΪδεο: Οη θνηλσληθΫο νκΪδεο απνηεινχλ 

επηκΫξνπο ςεθηαθΫο θνηλφηεηεο, πνπ επηθεληξψλνληαη ζε θΪπνην εμεηδηθεπκΫλν ηνκΫα 

ελδηαθΫξνληνο, θαη φπνπ νη ρξάζηεο ηνπο κνηξΪδνληαη ζπλάζσο θνηλΪ ελδηαθΫξνληα ά θνηλνχο 

ζηφρνπο. ε κέα θνηλσληθά νκΪδα δέλεηαη ηδηαέηεξε Ϋκθαζε ζηελ αλΪπηπμε δεζκψλ θαη 

ζρΫζεσλ κεηαμχ ησλ κειψλ (εέηε ζε πξνζσπηθφ εέηε ζε επαγγεικαηηθφ επέπεδν) ψζηε ηειηθΪ ε 

δνκά ηνπ δηθηχνπ λα κεηαθΫξεηαη θαη εθηφο ςεθηαθνχ θφζκνπ. Οη ρξάζηεο ζα Ϋρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα αλαδεηνχλ θαη λα εληαρζνχλ ζηα δέθηπα πνπ πηζαλφλ ηνπο ελδηαθΫξνπλ 

 Ζ δεκνζέεπζε λΫσλ θαη ελεκΫξσζε απφ πέλαθεο αλαθνηλψζεσλ ηεο θνηλφηεηαο: 

ΔπηηξΫπεη ηε καδηθά ελεκΫξσζε ησλ κειψλ ηεο θνηλφηεηαο γηα ζΫκαηα πνπ ηνπο αθνξνχλ 

 Ζ δεκνζέεπζε θαη αληαιιαγά απφςεσλ ζε ζεκαηηθΪ forum ηεο θνηλφηεηαο: 

Υαξαθηεξηζηηθφ ελφο forum εέλαη ε αζχγρξνλε αληαιιαγά κελπκΪησλ κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ, 

αιιΪ θαη ε θαηεγνξηνπνέεζε ησλ δηαθνξεηηθψλ ζπδεηάζεσλ ζε λάκαηα (threads), ηα νπνέα 

αλαπαξΪγνπλ ηελ ηζηνξηθφηεηα ηεο ζπδάηεζεο 

 Ζ ζπδάηεζε ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν (chat): Μνξθά ζχγρξνλεο επηθνηλσλέαο κεηαμχ δχν ά 

πεξηζζνηΫξσλ ρξεζηψλ, θαηΪ ηελ νπνέα νη ηειεπηαένη ζπλνκηινχλ δσληαλΪ (γξαπηΪ ζπλάζσο) 

πξνζθΫξνληαο ακεζφηεηα ζηελ επηθνηλσλέα θαη αληαιιαγά πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ 

Σνλέδεηαη φηη ε δνκά ηεο Φεθηαθάο Γηθηχσζεο ζα δηαζθαιέδεη ηε ζπλερά απηνηξνθνδφηεζε ηνπ 

ζπζηάκαηνο θαη ηελ αλαλΫσζε ηνπ πεξηερνκΫλνπ, φρη απνθιεηζηηθΪ απφ ην πξνζσπηθφ ηεο Ο.Κ.Δ., 

αιιΪ θαη απφ ην δέθηπν ησλ ρξεζηψλ (Κνηλσληθνέ Δηαέξνη, Δξγαδφκελνη, Δξγνδφηεο), γεγνλφο πνπ ζα 

ππνβνεζάζεη ηε δεκνθηιέα θαη ζα εληζρχζεη ηε βησζηκφηεηΪ ηνπ. 

 

I.2.4.2.5 Δμ AπνζηΪζεσο Δθπαέδεπζε (e-Learning) 

 

I.2.4.2.5.1 Τπεξεζέεο Αζχγρξνλεο ηειε-εθπαέδεπζεο 

ΛεηηνπξγηθΪ, ε πιαηθφξκα  ζα πξΫπεη λα ππνζηεξέδεη ηηο παξαθΪησ ηνπιΪρηζηνλ ππεξεζέεο πνπ ζα 

κπνξνχλ λα αληαιιΪζνπλ δεδνκΫλα θαη ζα νινθιεξψλνληαη κε Ϋλα εληαέν ηξφπν απνηειψληαο 

νπζηαζηηθΪ ζην επέπεδν ηνπ ρξάζηε κηα θαη κφλν νινθιεξσκΫλε εθαξκνγά εθπαέδεπζεο.  

I.2.4.2.5.1.1 Δγγξαθά θαη δηαρεέξηζε ρξεζηψλ 

Ζ ππεξεζέα απηά ζα εέλαη ππεχζπλε γηα ηελ εγγξαθά θαη ηε δηαρεέξηζε φισλ ησλ θαηεγνξηψλ ρξεζηψλ 

πνπ ζα ππνζηεξέδνληαη απφ ηελ πξνηεηλφκελε πιαηθφξκα. Ζ ππεξεζέα απηά ζα εέλαη ππεχζπλε γηα ηε 

δεκηνπξγέα θαη ελεξγνπνέεζε θσδηθψλ πξφζβαζεο θαη δηθαησκΪησλ ζηηο δηΪθνξεο θαηεγνξέεο 

ρξεζηψλ. 

I.2.4.2.5.1.2 Τπεξεζέα δηαρεέξηζεο εθπαηδεπηηθψλ δηαδηθαζηψλ 

Ζ ππεξεζέα απηά ζα εέλαη ππεχζπλε γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ πνπ ζα επηηξΫπνληαη ζηα πιαέζηα ηνπ πξνζθεξφκελνπ ζπζηάκαηνο ηα πιαέζηα ηεο 

ππεξεζέαο απηάο ε πιαηθφξκα ζα πξΫπεη λα Ϋρεη ηε δπλαηφηεηα θαηαγξαθάο ησλ εθπαηδεπνκΫλσλ, ηελ 

θαηΪηαμά ηνπο ζε Ϋλα ζπγθεθξηκΫλν εθπαηδεπηηθφ αληηθεέκελν, ηε δηαζεζηκφηεηα θαη δηαλνκά ηνπ 

θαηΪιιεινπ ζπλνδεπηηθνχ πιηθνχ, ηελ παξαθνινχζεζε ησλ εθπαηδεπνκΫλσλ ζε ζρΫζε κε ην 

εθπαηδεπηηθφ ηνπο αληηθεέκελν, θηι. ΠξαθηηθΪ, ε ππεξεζέα απηά ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζπζηάκαηνο ζα 

πξΫπεη λα δηαρεηξέδεηαη θαη λα ππνζηεξέδεη θΪζε ιεηηνπξγέα πνπ Ϋρεη ζρΫζε κε ηελ Ϋληαμε θαη ηελ 
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απφδνζε ησλ εθπαηδεπφκελσλ ζην δεδνκΫλν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ην νπνέν πξφθεηηαη λα 

παξαθνινπζάζνπλ.  

I.2.4.2.5.1.3 Τπεξεζέα δηαρεέξηζεο εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκΫλνπ 

Ζ ππεξεζέα απηά ζα δέλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο ρξάζηεο ηεο πιαηθφξκαο πνπ Ϋρνπλ ηα θαηΪιιεια 

δηθαηψκαηα λα δηαρεηξέδνληαη (δεκηνπξγνχλ, αλαλεψλνπλ, δηακνξθψλνπλ θιπ.) ην πξσηνγελΫο πιηθφ 

πνπ ζα Ϋρνπλ ζηε δηΪζεζε ηνπο (ζεσξέα, εξσηάζεηο, πνιπκεζηθφ πιηθφ) θαη βΪζε ηνπ νπνένπ ζα 

ζπλζΫηνπλ ά ζα δεκηνπξγνχλ ηε ηειηθά κνξθά ελφο πεξηβΪιινληνο  πνπ ζα ππνζηεξέδεη ηελ 

εθπαέδεπζε απφ απφζηαζε 

I.2.4.2.5.1.4 Τπεξεζέα Αμηνιφγεζεο εθπαηδεπνκΫλσλ θαη εμαγσγάο ζηαηηζηηθψλ ζηνηρεέσλ θαη 

Ϋθδνζεο αλαθνξψλ  

Ζ ππεξεζέα απηά ζα εέλαη ππεχζπλε γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπνκΫλσλ ζε Ϋλα εθπαηδεπηηθφ 

πξφγξακκα / κεκνλσκΫλν κΪζεκα κΫζσ εμεηΪζεσλ, αζθάζεσλ θαη ηελ ζπζρΫηηζε ησλ εμεηΪζεσλ κε ηα 

αλΪινγα καζάκαηα, ηελ ηαθηηθά παξαθνινχζεζε ηεο απφδνζεο ησλ εθπαηδεπνκΫλσλ, θηι. Δπέζεο 

κΫζσ ηεο ππεξεζέαο απηάο ζα δέλεηαη ε δπλαηφηεηα λα εμΪγνληαη νη απαξαέηεηεο αλαθνξΫο πνπ 

ρξεηΪδνληαη γηα ηελ πηζηνπνέεζε ηεο παξαθνινχζεζεο ησλ εθπαηδεπνκΫλσλ θαη ηε ζπζρΫηηζε 

πηζηνπνηεηηθψλ βεβαέσζεο φπνπ απηφ δεηεέηαη. 

Οη εμεηΪζεηο πνπ ζα δηεμΪγνληαη κΫζα απφ ηελ ππεξεζέα απηά ζα πξΫπεη λα Ϋρνπλ ηηο αθφινπζεο 

δπλαηφηεηεο 

 Γεκηνπξγέα ηχπσλ αμηνινγάζεσλ  

o Διεχζεξε 

o Μαζάκαηνο 

o Δθπαηδεπηηθνχ πξνγξΪκκαηνο 

 ΔλζσκΪησζε απεξηφξηζηνπ αξηζκνχ εξσηάζεσλ 

 Καζνξηζκφο αξηζκνχ εκθΪληζεο εξσηάζεσλ αλΪ ζειέδα 

 Καζνξηζκφο ρξφλνπ νινθιάξσζεο ηεο εμΫηαζεο  

 Καζνξηζκφο δηαθνξεηηθψλ θαηαιεθηηθψλ εκεξνκεληψλ ά/θαη σξψλ ππνβνιάο ησλ εμεηΪζεσλ, 

αλΪινγα κε ην κΪζεκα ά/θαη ηνλ εθπαηδεπφκελν ζηνλ νπνέν αλαθΫξνληαη 

 Καζνξηζκφο δηεμαγσγάο κέα θαη κφλε θνξΪ απφ ηνλ θΪζε ρξάζηε  

 Καζνξηζκφο δηαθνπηφκελεο εμΫηαζεο, ε νπνέα λα κπνξεέ λα ππνβιεζεέ κΫζα ζε επηιεγκΫλν 

αξηζκφ εκεξψλ 

 Καζνξηζκφο επαλΪιεςεο εμΫηαζεο θαη θαηαγξαθάο ηνπ αληέζηνηρνπ ηζηνξηθνχ ππνβνιάο. ηελ 

πεξέπησζε απηά ζα πξνζδηνξέδεηαη θαη ν κΫγηζηνο αξηζκφο επαλαιάςεσλ, πνπ ζα κπνξεέ Ϋλαο 

εθπαηδεπφκελνο λα επαλαιΪβεη ηελ εμΫηαζε 

 Γεκηνπξγέα εμΫηαζεο κε ηπραέα επηινγά εξσηάζεσλ απφ ηελ απνζάθε εξσηάζεσλ  

(randomization) θΪζε θνξΪ πνπ εθπνλεέηαη απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο 

 Απηφκαηε δηφξζσζε ησλ εμεηΪζεσλ απφ ηελ πιαηθφξκα κε δπλαηφηεηα εκθΪληζεο ά φρη ησλ 

απνηειεζκΪησλ εμεηΪζεσλ ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο.  

 χλδεζε εμΫηαζεο κε κΪζεκα ά εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα, θαζψο θαη δπλαηφηεηα λα 

παξακεέλεη ε εμΫηαζε ρσξέο θακέα ζχλδεζε θαη λα απνηειεέ γεληθνχ πεξηερνκΫλνπ εμΫηαζε  

 Καζνξηζκφο εμΫηαζεο σο πξναπαηηνχκελε γηα κΪζεκα ά/θαη εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα. ηελ 

πεξέπησζε απηά ην κΪζεκα ά/θαη εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ζα γέλνπλ δηαζΫζηκα ζηνλ θΪζε 

εθπαηδεπφκελν κφλν αλ απηφο νινθιεξψζεη επηηπρψο ηελ εμΫηαζε απηά 
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 Καζνξηζκφο εμΫηαζεο σο πξναπαηηνχκελε γηα εμΫηαζε. ηελ πεξέπησζε απηά ε εμΫηαζε κε 

ηελ νπνέα ζπλδΫεηαη ζα εέλαη δηαζΫζηκε ζηνλ θΪζε εθπαηδεπφκελν κφλν αλ απηφο νινθιεξψζεη 

επηηπρψο ηελ εμΫηαζε απηά ά εμαληιάζεη πξνθαζνξηζκΫλν απφ ηνλ δεκηνπξγφ ηεο εμΫηαζεο 

αξηζκφ κε επηηπρεκΫλσλ πξνζπαζεηψλ 

 Καζνξηζκφο εκθΪληζεο επηιεγκΫλσλ εξσηάζεσλ κε ηπραέα ζεηξΪ 

ΔπηπιΫνλ νη εξσηάζεηο πνπ ζα πεξηΫρνληαη ζηηο εμεηΪζεηο ζα πξΫπεη λα εέλαη ηνπιΪρηζηνλ απφ ηνπο 

αθφινπζνπο ηχπνπο: 

 Πνιιαπιψλ επηινγψλ  κε κέα κφλν ζσζηά απΪληεζε  

 Πνιιαπιψλ επηινγψλ  κε παξαπΪλσ απφ κέα ζσζηΫο απαληάζεηο  

 σζηφ/ ΛΪζνο  

 Ναη/ Όρη  

 Αληηζηνέρεζεο Λέζηαο 

 Δπηζχλαςεο αξρεένπ 

 Διεχζεξνπ θεηκΫλνπ 

 πκπιάξσζεο θελνχ 

Σν ζχλνιν ησλ ππεξεζηψλ πνπ ζα παξΫρνληαη απφ ηελ πιαηθφξκα αζχγρξνλεο εθπαέδεπζεο απφ 

απφζηαζε, ζα πξΫπεη λα εέλαη ελνπνηεκΫλεο θαη ηειεέσο δηαθαλεέο γηα ηνλ ηειηθφ ρξάζηε, ν νπνένο δελ 

ζα πξΫπεη λα ρξεηΪδεηαη εμεηδηθεπκΫλεο γλψζεηο πΫξα απφ ηηο βαζηθΫο γλψζεηο πξφζβαζεο ζην 

Internet. 

Οη ππεξεζέεο πνπ ζα πξνζθΫξνληαη απφ ηελ πιαηθφξκα αζχγρξνλεο εθπαέδεπζεο απφ απφζηαζε, 

εθηφο απφ ηηο παξαπΪλσ πνπ εέλαη εληνπηζκΫλεο ζηε δηαρεέξηζε ηεο εθπαηδεπηηθάο δηαδηθαζέαο ζα 

πξΫπεη λα θαιχπηνπλ θαη δηαδεδνκΫλεο θαη επξΫσο εθαξκνδφκελεο ππεξεζέεο ηνπ Internet, φπσο νη 

αλαθνηλψζεηο θνηλνχ ελδηαθΫξνληνο (News Groups), ρψξνπο ζπδεηάζεσλ (discussion forums), 

ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκεέν θ.ιπ. 

I.2.4.2.5.1.5 Υξάζηεο θαη ξφινη ρξεζηψλ Πιαηθφξκαο Αζχγρξνλεο Σειε-εθπαέδεπζεο 

Ζ πξνζθεξφκελε πιαηθφξκα Αζχγρξνλεο Σειε-εθπαέδεπζεο ζα πξΫπεη λα ππνζηεξέδεη δηΪθνξεο 

κνξθΫο νξγΪλσζεο ηεο πιεξνθνξέαο θαη λα επηηξΫπεη ζηνπο ρξάζηεο ηνπ ζηαδηαθά θαη 

δηαθνξνπνηεκΫλε πξνζπΫιαζε αλΪινγα κε θΪπνηα θαζνξηζκΫλε θιηκΪθσζε ζπνπδαηφηεηαο 

πιεξνθνξηψλ θαη ηε δεκηνπξγέα δπλακηθψλ κνλνπαηηψλ αλΪθηεζεο πιεξνθνξηψλ αλΪινγα κε ηηο 

αλΪγθεο θαη ηηο απαηηάζεηο ηνπ θΪζε ρξάζηε.  

Γηα θΪζε ρξάζηε ηεο πιαηθφξκαο ζα ππΪξρεη κηα πξνζσπηθά ζειέδα. Ζ πξφζβαζε ζηελ πξνζσπηθά 

ζειέδα ζα πξΫπεη λα γέλεηαη κε ρξάζε νλφκαηνο ρξάζηε θαη θσδηθνχ. Ζ ζειέδα ηνπ θΪζε ρξάζηε ζα 

εκθαλέδεη πιεξνθνξέεο αλΪινγα κε ην ξφιν πνπ Ϋρεη ν ρξάζηεο ζηελ πιαηθφξκα.  

Οη ρξάζηεο ηνπ πξνζθεξφκελνπ ζπζηάκαηνο ζα πξΫπεη λα δηαθξέλνληαη ηνπιΪρηζηνλ ζηηο παξαθΪησ 5 

θαηεγνξέεο - ξφινπο αλΪινγα κε ηα δηθαηψκαηα - δπλαηφηεηεο πνπ Ϋρνπλ: 

 Δμσηεξηθνέ Υξάζηεο  

 Δθπαηδεπφκελνη 

 ΓηαρεηξηζηΫο πζηάκαηνο 

 πγγξαθεέο 

 ΔηζεγεηΫο 
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Ο Γηαρεηξηζηάο ζα κπνξεέ λα επεκβαέλεη ζε φια ηα ζηνηρεέα, ν εθπαηδεπηάο ζα κπνξεέ λα δηαρεηξέδεηαη 

κφλν ηα ζηνηρεέα πνπ ηνλ/ηελ αθνξνχλ, Ϋρνληαο πεξηνξηζκΫλα δηθαηψκαηα επΫκβαζεο θαη ν 

ζπγγξαθΫαο ζα κπνξεέ λα δηαρεηξέδεηαη κφλν ηα ζηνηρεέα πνπ Ϋρνπλ ζρΫζε κε ηε δεκηνπξγέα θαη ηελ 

επεμεξγαζέα ηνπ πεξηερνκΫλνπ. Οη εθπαηδεπφκελνη ζα κπνξνχλ λα βιΫπνπλ ηα ζηνηρεέα πνπ ηνπο 

αθνξνχλ θαη ζα κπνξνχλ λα ζπκκεηΫρνπλ κφλν ζε πξνγξΪκκαηα πνπ εέλαη εληαγκΫλνη. 

Δπέζεο, θΪζε ρξάζηεο ζα πξΫπεη λα κπνξεέ, φπνπ απηφ εέλαη επηζπκεηφ λα Ϋρεη πεξηζζφηεξνπο απφ 

Ϋλα ξφινπο. 

 

Γπλαηφηεηεο Δμσηεξηθψλ Υξεζηψλ 

Οη εμσηεξηθνέ ρξάζηεο εέλαη φινη νη ρξάζηεο πνπ δε δηαζΫηνπλ εμνπζηνδνηεκΫλε πξφζβαζε ζην 

ππνζχζηεκα. Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξΫπεη λα παξΫρνληαη ζε απηφ ηνλ ηχπν ρξεζηψλ αλαθΫξνληαη 

ζπλνπηηθΪ παξαθΪησ: 

 Πξνβνιά/ Πιεξνθφξεζε πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ 

 Πξνβνιά/ Πιεξνθφξεζε πξνζθεξφκελσλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκΪησλ /καζεκΪησλ  

 Αέηεζε εγγξαθάο  γηα ηα εθπαηδεπηηθΪ πξνγξΪκκαηα 

 

Γπλαηφηεηεο Γηαρεηξηζηά 

Ο ηχπνο ρξάζηε Γηαρεηξηζηάο πζηάκαηνο εέλαη απφ ηνπο πιΫνλ βαζηθνχο ξφινπο ζηελ πιαηθφξκα θαη 

πξΫπεη λα Ϋρεη ηε δπλαηφηεηα λα επΫκβεη ζε θΪζε δηαδηθαζέα ηεο πιαηθφξκαο. πλνπηηθΪ, νη 

δπλαηφηεηεο ηνπ πξνζθεξφκελνπ ζπζηάκαηνο ζηηο νπνέεο ζα κπνξεέ λα επεκβαέλεη ν δηαρεηξηζηάο ζα 

πξΫπεη λα εέλαη θαη’ ειΪρηζηνλ: 

 Όιεο ηηο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθΫξνληαη ζηνπο εμσηεξηθνχο ρξάζηεο 

 ΔμνπζηνδνηεκΫλε πξφζβαζε 

 Γηαρεέξηζε Υξεζηψλ 

 ΑλΪζεζε Ρφισλ  

 Γηαρεέξηζε Καηαιφγνπ (καζεκΪησλ) Αζχγρξνλεο Δθπαέδεπζεο  

 Αιιαγά Πξνθέι 

 Παξαθνινχζεζε ηαηηζηηθψλ ηνηρεέσλ 

 ηαηηζηηθΪ ηνηρεέα ΔπηζθΫςεσλ  

 ηαηηζηηθΪ ηνηρεέα Δθαξκνγάο 

o ΑλΪ καζάκαηα 

o ΑλΪ Δθπαηδεπφκελν 

o ΑλΪ εμΫηαζε 

o ΑλΪ νκΪδα 

 Γηαρεέξηζε εμεηΪζεσλ 

 Γηαρεέξηζε εξσηάζεσλ 
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 Γηαρεέξηζε αλαθνηλψζεσλ  

 Γηαρεέξηζε ζπδεηάζεσλ 

 Δζσηεξηθφ Ζιεθηξνληθφ Σαρπδξνκεέν (Email) 

 Γηαρεέξηζε αηηάζεσλ εγγξαθάο ζηελ πιαηθφξκα 

 Γπλαηφηεηα «θιεηδψκαηνο» ζεκαληηθψλ πφξσλ, φπσο καζεκΪησλ, αζθάζεσλ θαη εμεηΪζεσλ, Ϋηζη 

ψζηε λα κελ κπνξνχλ Ϊιινη ρξάζηεο, εθηφο απφ ην δεκηνπξγφ ηνπο, λα ηνπο ηξνπνπνηάζνπλ. 

 

Γπλαηφηεηεο πγγξαθΫσλ 

Ο ηχπνο ρξάζηε ζπγγξαθΫαο ζα πξΫπεη λα εέλαη ν απνθιεηζηηθφο ππεχζπλνο γηα ηε δεκηνπξγέα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκΫλνπ πνπ ζα κπνξεέ λα δεκηνπξγεέηαη κΫζσ ηνπ πξνζθεξφκελνπ ζπζηάκαηνο. 

πλνπηηθΪ νη δπλαηφηεηεο πνπ θαη’ ειΪρηζηνλ ζα πξΫπεη λα Ϋρεη ν ζπγγξαθΫαο εέλαη:  

 Όιεο ηηο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθΫξνληαη ζηνπο εμσηεξηθνχο ρξάζηεο 

 ΔμνπζηνδνηεκΫλε πξφζβαζε 

 Γηαρεέξηζε πξσηνγελνχο πιηθνχ (ζεσξέα, αζθάζεηο, πνιπκεζηθφ πιηθφ). 

 Πξνζηαζέα επηιεγκΫλσλ δεδνκΫλσλ απφ ηξνπνπνέεζε ά δηαγξαθά 

 Γηαρεέξηζε πξνηχπσλ (templates) γηα εχθνιε δεκηνπξγέα εθπαηδεπηηθψλ ηέηισλ 

 Δπηινγά δνκάο θαη δεκηνπξγέα καζεζηαθψλ αληηθεηκΫλσλ (learning objects) 

 Γεκηνπξγέα εθπαηδεπηηθνχ ηέηινπ 

 Δηζαγσγά ηνπ ηειηθνχ SCORM παθΫηνπ (SCORM package). 

 

Γπλαηφηεηεο Δηζεγεηά 

αλ εηζεγεηάο νξέδεηαη ν επηζηεκνληθφο ππεχζπλνο θΪπνηνπ καζάκαηνο. Χο εμνπζηνδνηεκΫλνο 

ρξάζηεο ζα πξΫπεη λα Ϋρεη θαη’ ειΪρηζηνλ ηηο αθφινπζεο δπλαηφηεηεο: 

 Όιεο ηηο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθΫξνληαη ζηνπο εμσηεξηθνχο ρξάζηεο 

 ΔμνπζηνδνηεκΫλε πξφζβαζε 

 Πιεξνθφξεζε γηα ηέηινπο ζηνπο νπνένπο εέλαη ππεχζπλνο/ε 

 Καζνξηζκφο ρξφλνπ επηθνηλσλέαο  

 Πξνβνιά ηαηηζηηθψλ ζηνηρεέσλ γηα ηνπο ηέηινπο θαη ηνπο εθπαηδεπφκελνπο γηα ηνπο νπνένπο εέλαη 

ππεχζπλνο 

 Πξνβνιά ησλ ηέηισλ αζχγρξνλεο ηειε-εθπαέδεπζεο ζηα νπνέα εέλαη ππεχζπλνο/ε 

 Πέλαθαο Αλαθνηλψζεσλ 

 Δζσηεξηθφ Ζιεθηξνληθφ Σαρπδξνκεέν (Email) 

 Πέλαθαο πδεηάζεσλ 

 Γηαρεέξηζε εμεηΪζεσλ ζηνπο ηέηινπο πνπ εέλαη ππεχζπλνο/ε 

 Γηαρεέξηζε απνηειεζκΪησλ εμεηΪζεσλ ζηνπο ηέηινπο πνπ εέλαη ππεχζπλνο/ε 

Αμηνινγάζεηο/εμεηΪζεηο 

 Γηαρεέξηζε εξσηάζεσλ 

 

Γπλαηφηεηεο Δθπαηδεπφκελσλ 
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Χο εθπαηδεπφκελνη νξέδνληαη φινη νη εγγεγξακκΫλνη ζηελ πιαηθφξκα ρξάζηεο, γηα ηνπο νπνένπο Ϋρεη 

πξνβιεθζεέ ε παξαθνινχζεζε θΪπνηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξΪκκαηνο. Οη ρξάζηεο απηνέ ζα πξΫπεη λα 

Ϋρνπλ θαη’ ειΪρηζηνλ ηηο αθφινπζεο δπλαηφηεηεο: 

 Όιεο ηηο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθΫξνληαη ζηνπο εμσηεξηθνχο ρξάζηεο 

 ΔμνπζηνδνηεκΫλε πξφζβαζε 

 Πξνζσπηθφο θαηΪινγνο καζεκΪησλ 

 Πξνβνιά πιεξνθνξηψλ ζπζρεηηδφκελσλ κε καζάκαηα πνπ παξαθνινπζνχλ (πιεξνθνξέεο 

καζάκαηνο, ζπκκεηΫρνληεο, εθπαηδεπηΫο) 

 Παξαθνινχζεζε ηέηισλ αζχγρξνλεο ηειε-εθπαέδεπζεο 

 Καηαγξαθά ρξφλνπ εηζφδνπ, εμφδνπ απφ κΪζεκα 

 πκκεηνρά ζε αμηνινγάζεηο/εμεηΪζεηο (απηφκαηε δηφξζσζε θαη θαηαγξαθά ζηελ πιαηθφξκα) 

 Πξνβνιά ησλ απνηειεζκΪησλ αμηνιφγεζεο/εμΫηαζεο 

 Αιιαγά πξνθέι 

 Δπηθνηλσλέα 

 Πέλαθαο Αλαθνηλψζεσλ 

 Πέλαθαο πδεηάζεσλ 

 Δζσηεξηθφ Ζιεθηξνληθφ Σαρπδξνκεέν (Email) 

 

ΔπηπιΫνλ Γπλαηφηεηεο 

Ζ πξνζθεξφκελε πιαηθφξκα επηζπκεηφ ζα άηαλ λα κπνξεέ λα ππνζηεξέμεη θαη θΪπνηεο επηπιΫνλ 

δπλαηφηεηεο, νη νπνέεο ελδεηθηηθΪ ζα κπνξνχζαλ λα εέλαη νη αθφινπζεο: 

 ΟκΪδεο (group) ρξεζηψλ  

 Γπλαηφηεηα εμαγσγάο ζηαηηζηηθψλ ζηνηρεέσλ αλΪ ηΪμε ά αλΪ νκΪδα εθπαηδεπφκελσλ 

 Γπλαηφηεηα χπαξμεο εκεξνινγένπ γηα ηε δεκηνπξγέα ζπκβΪλησλ 

 Πξνψζεζε ππφ κνξθά notification ησλ κελπκΪησλ εζσηεξηθνχ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκεένπ (email) 

ζε email πνπ Ϋρεη νξηζηεέ απφ ηνπο ρξάζηεο. 

 Γπλαηφηεηα θαζνξηζκνχ πνιηηηθάο γηα ηελ πνιππινθφηεηα ηεο δεκηνπξγέαο ηνπ θσδηθνχ ρξάζηε 

(password). 

 Γπλαηφηεηα ζχλδεζεο κε mail server θαη απνζηνιάο ζηνηρεέσλ ησλ εζσηεξηθψλ emails θαη ζε 

εμσηεξηθφ email. 

 Γπλαηφηεηα ππελζχκηζεο ηνπ θσδηθνχ πξφζβαζεο ελφο ρξάζηε. 

 

I.2.4.2.5.2 Πιαηθφξκα χγρξνλεο Σειε-εθπαέδεπζεο 

 

I.2.4.2.5.2.1 ΓεληθΪ ΥαξαθηεξηζηηθΪ 

Ζ πξνηεηλφκελε πιαηθφξκα ζα κπνξεέ λα ππνζηεξέμεη απνηειεζκαηηθΪ ηε δεκηνπξγέα ελφο 

νινθιεξσκΫλνπ καζεζηαθνχ πεξηβΪιινληνο γηα ηελ παξνρά ππεξεζηψλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, 
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πξνζαλαηνιηζκΫλσλ ζηελ εθπαηδεπηηθά δηαδηθαζέα θαη δηαλνκά εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ θαη καζεζηαθψλ 

πφξσλ ην νπνέν ζα ιεηηνπξγεέ κΫζσ ηνπ δηαδηθηχνπ (Internet).  

Ζ πξνηεηλφκελε πιαηθφξκα χγρξνλεο Σειε-εθπαέδεπζεο ζα απνηειεέ κηα νινθιεξσκΫλε ιχζε γηα 

ηελ παξνρά κηαο πιάξνπο γθΪκαο αιιειεπηδξαζηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ζπλεξγαηηθψλ ζπλεδξηψλ 

πΪλσ απφ ππΪξρνπζεο δηθηπαθΫο ππνδνκΫο, ην Internet ά intranets ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ πιάξσο 

αιιειεπηδξαζηηθψλ εηθνληθψλ ηΪμεσλ θαη ζπλαληάζεσλ, ελψ ζα πξΫπεη λα επηηξΫπεη ηελ ππνζηάξημε 

ηνπιΪρηζηνλ ηεο ειιεληθάο θαη αγγιηθάο γιψζζαο, ηφζν ζην δηαρεηξηζηηθφ ηνπ θνκκΪηη φζν θαη ζηηο 

δσληαλΫο ζπλεδξέεο. 

Ζ πιαηθφξκα χγρξνλεο Σειε-εθπαέδεπζεο ζα επηηξΫπεη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηε δηεμαγσγά 

δσληαλψλ ζπλεδξηψλ/εθδειψζεσλ εέηε γηα εθπαέδεπζε ά γηα ζπλεξγαζέα, ζε εζσηεξηθΪ ά εμσηεξηθΪ 

αθξναηάξηα, κηθξΪ ά κεγΪια. ΠαξΪιιεια ζα εέλαη απνηειεζκαηηθφ γηα πςεινχ βαζκνχ 

αιιειεπηδξαζηηθά νκαδηθά ζπλεξγαζέα, εηθνληθΫο ηΪμεηο θαη εθαξκνγΫο εθπαέδεπζεο γηα Ϊκεζε 

εξγαζηεξηαθά εμΪζθεζε. ΚΪζε ζπλεδξέα ζα ππνζηεξέδεη απεξηφξηζηνπο ηαπηφρξνλνπο ρξάζηεο, ζε 

Ϋλα δσληαλφ δνκεκΫλν πεξηβΪιινλ.  

Ζ πξνηεηλφκελε πιαηθφξκα ζα παξΫρεη Ϋλα θηιηθφ πξνο ην ρξάζηε πεξηβΪιινλ θαη ραξαθηεξηζηηθΪ 

πνπ πεξηιακβΪλνπλ νινθιεξσκΫλν ακθέδξνκν άρν, πνιιψλ ζεκεέσλ εηθνλνδηΪζθεςε (video 

conferencing), δηακνηξαζκφ εθαξκνγψλ κε ελζσκαησκΫλν εξγαιεέν επηζάκαλζεο, θαη ππνζηάξημε γηα 

πινχζην πεξηερφκελν θαζψο θαη δηαδηθαζέεο ζπλνκηιέαο θεηκΫλνπ δεκφζηνπ ά ηδησηηθνχ ραξαθηάξα.  

Ζ πιαηθφξκα χγρξνλεο Σειε-εθπαέδεπζεο ζα παξΫρεη ηα θαηΪιιεια εξγαιεέα ζπγγξαθάο ηνπ 

πεξηερφκελνπ ησλ ζπλεδξηψλ. Πην ζπγθεθξηκΫλα, ζα δηαζΫηεη εξγαιεέα γηα ηελ εχθνιε θαη γξάγνξε 

ζχλζεζε ηνπ πιηθνχ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεέ θαηΪ ηελ δηΪξθεηα ησλ δσληαλψλ ζπλεδξέσλ θαη 

ππνζηεξέδεη πινχζηεο θαη δπλακηθΫο κνξθνπνηάζεηο πεξηερνκΫλνπ (HTML, PPT, PPT κε animation, 

Flash, Javascript, .wmv, .avi, .mpeg, θηι.). 

Γηα ηελ θαιχηεξε αμηνπνέεζε ηνπ δηθηχνπ πνπ δηαζΫηεη Ϋλαο νξγαληζκφο, ε πξνηεηλφκελε πιαηθφξκα 

ζα πξΫπεη λα ππνζηεξέδεη ηελ δπλαηφηεηα IP multicast ηφζν ζε άρν θαη video, φζν θαη θαηΪ ηε δηΪξθεηα 

ηνπ δηακνηξαζκνχ εθαξκνγάο δεδνκΫλσλ θαη πεξηερνκΫλνπ. 

Ζ πξνηεηλφκελε πιαηθφξκα πξΫπεη λα παξΫρεη ππνζηάξημε ηνπιΪρηζηνλ ηεο ειιεληθάο θαη αγγιηθάο 

γιψζζαο ζε Ϋλα server, θαηΪ ηΫηνην ηξφπν ψζηε νη ζπκκεηΫρνληεο ζηελ έδηα ζπλεδξέα λα βιΫπνπλ ηφζν 

ην web πεξηβΪιινλ δηεπαθάο φζν θαη ην πεξηβΪιινλ δηεπαθάο ηνπ client ζηε γιψζζα ηεο επηινγάο 

ηνπο. 

I.2.4.2.5.2.2 Πεξηγξαθά πλεδξηψλ 

Μηα ζπλεδξέα πνπ ζα πξαγκαηνπνηεέηαη κΫζα απφ ην πεξηβΪιινλ ηεο πιαηθφξκαο χγρξνλεο Σειε-

εθπαέδεπζεο εέλαη νπζηαζηηθΪ κηα πξνγξακκαηηζκΫλε παξνπζέαζε πΪλσ ζε Ϋλα ζΫκα.  

Όπσο ζπκβαέλεη θαη κε ηηο πξαγκαηηθΫο παξνπζηΪζεηο πνπ ιακβΪλνπλ ρψξα ζε κηα πξαγκαηηθά 

αέζνπζα, Ϋηζη θαη ζηηο ζπλεδξέεο πνπ ζα παξΫρνληαη κΫζα απφ ην πεξηβΪιινλ ζα κπνξεέ λα θαζνξηζηεέ 

ε εκεξνκελέα θαη ε ψξα Ϋλαξμεο ηεο ζπλεδξέαο θαζψο θαη ε ρξνληθά ηεο δηΪξθεηα. Γηα ιφγνπο φκσο 

κεγαιχηεξεο επειημέαο ζα παξΫρεηαη θαη ε δπλαηφηεηα αλεμαξηεζέαο κηαο ζπλεδξέαο απφ ρξνληθνχο 

πεξηνξηζκνχο.  

Γηα ιφγνπο αζθΪιεηαο ηνπ πιηθνχ ησλ ζπλεδξηψλ, ε πιαηθφξκα ζα Ϋρεη ηελ δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγεέ 

ζπλεδξέεο, ζηηο νπνέεο κπνξνχλ λα ζπκκεηΪζρνπλ κφλν φζνη ρξάζηεο ζα Ϋρνπλ πξνκεζεπηεέ Ϋλαλ 

θσδηθφ πξφζβαζεο πνπ Ϋρεη νξηζηεέ θαη αληηζηνηρεέ ζηε ζπγθεθξηκΫλε ζπλεδξέα. Θα κπνξνχλ δειαδά 
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λα δεκηνπξγεζνχλ ζπλεδξέεο, ζηηο νπνέεο δελ ζα κπνξνχλ λα Ϋρνπλ πξφζβαζε φινη νη ρξάζηεο ηεο 

πιαηθφξκαο παξΪ κφλν νη εμνπζηνδνηεκΫλνη γηα απηφ. Ο θσδηθφο πξφζβαζεο ζε κηα ζπλεδξέα εέλαη 

αλεμΪξηεηνο απφ ηνλ θσδηθφ πνπ Ϋρεη θΪζε ρξάζηεο γηα λα κπνξεέ λα Ϋρεη πξφζβαζε ζην πεξηβΪιινλ. 

Δπέζεο, ζα παξΫρεηαη ε δπλαηφηεηα λα νξηζηεέ Ϋλα κΫγηζην φξην ζπκκεηερφλησλ ζε κηα ζπλεδξέα.  

ε θΪζε ζπλεδξέα ζα νξέδεηαη Ϋλα παξνπζηαζηάο, ν νπνένο ζα ζπληνλέδεη ηελ ζπλεδξέα. Με ηελ Ϋλαξμε 

ηεο ζπλεδξέαο ζα επηηπγρΪλεηαη απηφκαηα ζπγρξνληζκφο ηνπ πιηθνχ πνπ βιΫπνπλ νη ζπκκεηΫρνληεο κε 

απηφ πνπ δεέρλεη ν παξνπζηαζηάο.  ΠαξΪιιεια, ε πξνηεηλφκελε πιαηθφξκα χγρξνλεο Σειε-

εθπαέδεπζεο ζα επηηξΫπεη ζηνπο ρξάζηεο ηε δπλαηφηεηα ελζσκΪησζεο αμηνινγάζεσλ θαη 

εξσηεκαηνινγέσλ θαζψο θαη Ϊιισλ εξγαιεέσλ ζπλδηΪζθεςεο, φπσο εξγαιεέα επηζάκαλζεο θαη 

δηακνηξαζκφ εθαξκνγψλ ζην πιηθφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεέ ζηελ ζπλεδξέα. Ζ πιαηθφξκα ζα παξΫρεη 

αθφκε δπλαηφηεηεο επηινγάο ηεο θαηεγνξέαο εξσηάζεσλ (εξσηάζεηο ηχπνπ ΝΑΗ/ΟΥΗ, ζπκπιάξσζεο 

θελψλ, θηι.), θαηαγξαθάο ησλ απαληάζεσλ, δπλαηφηεηα επηιεγκΫλεο πξφζβαζεο ησλ ρξεζηψλ ζην 

πιηθφ πξηλ ηελ ζχλνδν θαζψο θαη δπλαηφηεηα επηινγάο εέηε downloading ηνπ πιηθνχ πξηλ ηελ ζχλνδν, 

εέηε broadcasting ηνπ πιηθνχ θαηΪ ηελ δηΪξθεηα ηεο ζπλφδνπ. 

ΣΫινο, γηα ιφγνπο επθνιφηεξεο θαη θαιχηεξεο δηαρεέξηζεο, ε πιαηθφξκα πξΫπεη λα επηηξΫπεη ηε 

δεκηνπξγέα πξνγξακκΪησλ, ηα νπνέα απνηεινχληαη απφ πεξηζζφηεξεο απφ κηα ζπλεδξέεο θαη Ϋρνπλ 

θΪπνην θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ.  

 

I.2.4.2.6 Φεθηαθά ΜεηΪδνζε Οπηηθναθνπζηηθνχ ΠεξηερνκΫλνπ 

Ζ παξνχζα ιεηηνπξγηθά ελφηεηα ζα αμηνπνηεέ κε ηε ζεηξΪ ηεο πνηθέια θαλΪιηα επηθνηλσλέαο, 

παξΫρνληαο κέα ζεηξΪ αλαβαζκηζκΫλσλ ππεξεζηψλ πξνο ην ζχλνιν ησλ εκπιεθφκελσλ κεξψλ, κΫζσ 

ηεο πιαηθφξκαο Πξνιεπηηθάο Γηαρεέξηζεο ηνπ δεηάκαηνο ηεο Δλεξγνχ Γάξαλζεο. ΔλδεηθηηθΪ 

ραξαθηεξηζηηθΪ ηεο παξνχζαο ιεηηνπξγηθφηεηαο, γηα ηελ νπνέα δχλαηαη λα αμηνπνηεζνχλ νη 

ππεξεζέεο πθηζηΪκελσλ δεκνθηιψλ Γηαδηθηπαθψλ Κφκβσλ θηινμελέαο θαη δηακνηξαζκνχ 

νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ, ζα απνηειΫζνπλ: 

 Ζ ππνζηάξημε ηεο δπλαηφηεηαο κεηΪδνζεο νπηηθναθνπζηηθνχ πεξηερνκΫλνπ θαη’ 

απαέηεζε (on demand) θαη ζε δηΪθνξεο πνηφηεηεο αλΪιπζεο, κε ζθνπφ ηελ ππνζηάξημε ηεο 

πξφζβαζεο απφ πιεζψξα δηαζΫζηκσλ ζπζθεπψλ (ΤπνινγηζηΫο, θνξεηΫο ζπζθεπΫο θιπ.) θαη 

ζπλδΫζεσλ δηαθνξεηηθψλ δπλαηνηάησλ 

 Ζ δσληαλά κεηΪδνζε (live broadcast) νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ, φπνηε απηφ θξηζεέ 

απαξαέηεην (πρ. απεπζεέαο κεηΪδνζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ καζεκΪησλ) 

 Ζ πξνζσπνπνηεκΫλε ελεκΫξσζε ηνπ ρξάζηε γηα ηελ αλακεηΪδνζε εθδειψζεσλ – βΪζεη ησλ 

επηινγψλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ πξνθέι – θαη κε αμηνπνέεζε πνιιαπιψλ θαλαιηψλ 

επηθνηλσλέαο (πξνζσπηθφο ρψξνο ρξάζηε, ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκεέν, SMS θιπ.) 

 

I.2.4.3 ΠξνδηαγξαθΫο Δθαξκνγψλ θαη πζηάκαηνο 

ηε ζπλΫρεηα παξνπζηΪδνληαη ελδεηθηηθΪ νη εθαξκνγΫο πνπ αλακΫλεηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ 

πινπνέεζε ηεο πιαηθφξκαο Πξνιεπηηθάο Γηαρεέξηζεο ηνπ δεηάκαηνο ηεο Δλεξγνχ Γάξαλζεο. Ο 

ππνςάθηνο ΑλΪδνρνο θαιεέηαη ζηελ παξνχζα ελφηεηα λα εμεηδηθεχζεη πεξαηηΫξσ θαη λα παξνπζηΪζεη 

ηελ αξρηηεθηνληθά ηνπ ζπζηάκαηνο, ην ζχλνιν ησλ εθαξκνγψλ πνπ ζα αμηνπνηεζνχλ ζην πιαέζην ηνπ 

Ϋξγνπ. 



Πποκήπςξη Ανοικηού Γιεθνούρ Γιαγυνιζμού για ηο έπγο: «Τπηπεζίερ Ανάπηςξηρ και Δθαπμογήρ Γιαδπαζηικήρ 
Πλαηθόπμαρ Πποληπηικήρ Γιασείπιζηρ ηος Εηηήμαηορ ηηρ Δνεπγού Γήπανζηρ» 

 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΛΛΑΓΟ (ΟΚΔ) ει. 26 

 

Σν ζχλνιν ησλ εθαξκνγψλ πνπ ζα πξνζθΫξεη ν Τπνςάθηνο ΑλΪδνρνο ζα πξΫπεη λα εέλαη αλνηθηνχ 

θψδηθα (open source). 

 

I.2.4.3.1 Δθαξκνγά Γηαρεέξηζεο ΠεξηερνκΫλνπ 

H Δθαξκνγά Γηαρεέξηζεο ΠεξηερνκΫλνπ (Content Management System – CMS) ζπγθεληξψλεη ην 

ζχλνιν ησλ ιεηηνπξγηψλ γηα ηελ εχθνιε, απηνκαηνπνηεκΫλε θαη απνδνηηθά δηαρεέξηζε ηεο 

πιεξνθνξέαο, ε νπνέα δηαηέζεηαη ζε δηΪθνξεο κνξθΫο. Ζ παξνχζα εθαξκνγά ζα αμηνπνηεζεέ γηα ηελ 

αλΪπηπμε ησλ ζειέδσλ ηεο Πιαηθφξκαο θαη ηελ ππνζηάξημε ησλ ιεηηνπξγηθψλ ελνηάησλ πνπ 

αλαθΫξζεθαλ ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα. ηηο γεληθΫο αξρΫο, πνπ ζα πξΫπεη λα δηΫπνπλ ηελ 

Δθαξκνγά Γηαρεέξηζεο ΠεξηερνκΫλνπ, ζε ιεηηνπξγηθφ θαη ηερλνινγηθφ επέπεδν, πεξηιακβΪλνληαη: 

 Αληηθεηκελνζηξαθάο αξρηηεθηνληθά ζρεδηαζκνχ θαη νξγΪλσζεο ησλ δνκψλ, ησλ νληνηάησλ θαη 

ησλ επηκΫξνπο ζηνηρεέσλ πνπ ζπλζΫηνπλ ηα πεξηερφκελα ηεο Πιαηθφξκαο επηηξΫπνληαο 

εχθνιε θαη επΫιηθηε δηαρεέξηζε ηνπ πεξηερνκΫλνπ θαη επαλαρξεζηκνπνέεζε ησλ ζηνηρεέσλ ζε 

κειινληηθΫο ηξνπνπνηάζεηο – επεθηΪζεηο ηεο Πιαηθφξκαο 

 Γηαδηθηπαθά δηεπαθά ρξάζεο (web interface), ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε πξφζβαζε ζηελ 

εθαξκνγά θαη ζηα δεδνκΫλα κΫζσ Γηαδηθηχνπ απφ εμνπζηνδνηεκΫλνπο ρξάζηεο 

 Γπλαηφηεηα απζεληηθνπνέεζεο θαη παξακεηξνπνηεκΫλεο πξφζβαζεο (Personalization) ησλ 

ρξεζηψλ ηεο εθαξκνγάο 

 Σαμηλφκεζε θαη θαηεγνξηνπνέεζε πεξηερνκΫλνπ πξνζαξκνζκΫλε ζηηο αλΪγθεο ησλ ρξεζηψλ - 

Παξνπζέαζε εμαηνκηθεπκΫλνπ πεξηερνκΫλνπ ππνζηεξέδνληαο ηηο ηδηαέηεξεο αλΪγθεο θαη 

πξνηηκάζεηο γηα πιεξνθφξεζε ησλ ρξεζηψλ, φπσο επέζεο θαη ηελ αλΪγθε γηα Ϊκεζε 

ελεκΫξσζε θαη παξΪθακςε ησλ ιεηηνπξγηψλ αλαδάηεζεο πιεξνθνξέαο θαη πινάγεζεο ζηελ 

πιεξνθνξέα 

 ΔλζσκΪησζε εξγαιεέσλ πνπ επηηξΫπνπλ ηελ εχθνιε δεκηνπξγέα, δηαγξαθά, ελεξγνπνέεζε θαη 

αλαδηνξγΪλσζε ησλ θαηεγνξηψλ πεξηερνκΫλνπ ηεο Πιαηθφξκαο 

 Πιάξσο ιεηηνπξγηθά δηαρεέξηζε ρξεζηψλ ηεο Πιαηθφξκαο κε νκΪδεο, ξφινπο θαη αλαιπηηθφ 

θαζνξηζκφ δηθαησκΪησλ πξφζβαζεο γηα θαζΫλα απφ απηνχο, ζε  επέπεδν ζειέδσλ, 

θαηεγνξηψλ πεξηερνκΫλνπ θιπ. Ζ δηαρεέξηζε ρξεζηψλ ζα παξΫρεη ηηο εμάο ιεηηνπξγέεο: (α) 

Μεραληζκφο πνιπεπέπεδνπ νξηζκνχ θαη δηαρεέξηζεο δηθαησκΪησλ πξφζβαζεο γηα θΪζε 

θαηεγνξέα ρξεζηψλ θαη ξφισλ ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε δηαβαζκηζκΫλε πξφζβαζε ζηα 

επηκΫξνπο ππνζπζηάκαηα θαη ζην πεξηερφκελν ηνπ ςεθηαθνχ κνπζεένπ, (β) Σε  δηαρεέξηζε ησλ 

θσδηθψλ πξφζβαζεο ζε επέπεδν ρξάζηε κε δπλαηφηεηεο ελεξγνπνέεζεο/ απελεξγνπνέεζεο 

ινγαξηαζκψλ, αιιαγάο θσδηθψλ πξφζβαζεο, θηι, (γ) Σε δηαρεέξηζε ηνπ πξνθέι ησλ ρξεζηψλ 

κε δπλαηφηεηεο αιιαγάο ησλ πεδέσλ πνπ ζπλζΫηνπλ ην πξνθέι, (δ) Σνλ νξηζκφ δηθαησκΪησλ 

πξφζβαζεο θαη εμνπζηνδνηάζεσλ γηα θΪζε ρξάζηε μερσξηζηΪ αιιΪ θαη γηα δηαθξηηΫο νκΪδεο 

ρξεζηψλ (user groups). 

 Ύπαξμε κεραληζκνχ Ϋμππλεο αλαδάηεζεο. Ο ρξάζηεο κπνξεέ λα νξέδεη παξακΫηξνπο θαη 

θέιηξα γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ απνηειεζκΪησλ αλαδάηεζεο 

 Χο πξνο ηελ παξνπζέαζε ησλ ηεθκεξέσλ, ζα πξΫπεη λα ππνζηεξέδεηαη ε δπλαηφηεηα 

πνιιαπιάο απεηθφληζεο θαη επεμεξγαζέαο ησλ δεδνκΫλσλ:  

o απεηθφληζε ζε κνξθά κηθξνγξαθέαο (thumbnail), 

o απεηθφληζε ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπ έδηνπ ηεθκεξένπ (πςειάο/ρακειάο αλΪιπζεο), 

o ππνζηάξημε δηαθφξσλ κνξθψλ (Ϋγγξαθα, εηθφλεο, θηι.), 

o ζεηξηαθά πινάγεζε ά κε βΪζε θξηηάξηα αλαδάηεζεο, 

o απιά επηζθφπεζε ζε φιεο ηηο κνξθΫο, 

o δπλαηφηεηα επεμεξγαζέαο φισλ ησλ κνξθνηχπσλ κε απηφκαηε θιάζε ηεο θαηΪιιειεο 

εθαξκνγάο 
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 Χο πξνο ηελ παξνπζέαζε ησλ κεηαδεδνκΫλσλ ηεθκεξέσζεο, ην ζχζηεκα ζα πξΫπεη λα δέλεη 

ζηνλ δηαρεηξηζηά ηε δπλαηφηεηα δηακφξθσζεο ηεο ζειέδαο παξνπζέαζεο κε επηινγά ησλ 

ζηνηρεέσλ εθεέλσλ πνπ επηζπκεέ θαη επηηξΫπεηαη λα δεη ν ρξάζηεο, βΪζεη ησλ δηθαησκΪησλ 

πξφζβαζεο πνπ Ϋρεη 

 Ζ εθαξκνγά ζα πξΫπεη λα εέλαη αλνηθηάο (open) θαη αξζξσηάο (modular) αξρηηεθηνληθάο ψζηε 

λα ππΪξρεη ε δπλαηφηεηα ηπρφλ κειινληηθψλ ηξνπνπνηάζεσλ ά πξνζζεθψλ/επεθηΪζεσλ απφ 

ηα ζηειΫρε ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο θαζψο θαη ηεο νκαιάο επΫθηαζεο ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη 

ππεξεζηψλ πνπ πξνζθΫξνληαη πξνο ηνπο ρξάζηεο, ρσξέο ηε δηαηαξαρά ιεηηνπξγέαο ηνπο 

 

I.2.4.3.2 Δθαξκνγά Φεθηαθάο Γηθηχσζεο 

Ζ εθαξκνγά Φεθηαθάο Γηθηχσζεο ζα παξΫρεη ζηνπο εγγεγξακκΫλνπο ρξάζηεο ππεξεζέεο ηερλνινγέαο 

ηζηνχ WEB 2.0 ηφζν ζε πξνζσπηθφ επέπεδν φζν θαη ζε επέπεδν θνηλφηεηαο ρξεζηψλ. ΚΪζε ρξάζηεο 

επνκΫλσο ζα κπνξεέ αθελφο λα Ϋρεη ηνλ πξνζσπηθφ ηνπ ρψξν γηα δξαζηεξηφηεηεο πνπ μεθηλνχλ ά 

ελδηαθΫξνπλ ηνλ έδην θαη αθεηΫξνπ λα Ϋρεη πξφζβαζε ζην ρψξν ηεο θνηλφηεηαο φπνπ ζα ζπκκεηΫρεη 

ελεξγεηηθΪ ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ νιφθιεξε ελ γΫλεη ηελ θνηλφηεηα.  Ζ εθαξκνγά θαιεέηαη λα 

ππνζηεξέμεη κηα ζεηξΪ απφ ππεξεζέεο θνηλσληθάο δηθηχσζεο θαη ζηηο νπνέεο, κεηαμχ Ϊιισλ, 

πεξηιακβΪλεηαη: 

 Γεκηνπξγέα θαη ζπληάξεζε αηνκηθάο ζειέδαο 

 Απνζηνιά θαη ιάςε πξνζσπηθψλ κελπκΪησλ 

 Γεκηνπξγέα θαη ζπληάξεζε ηζηνινγέσλ (blogs) 

 Γεκνζέεπζε θαη αληαιιαγά ςεθηαθνχ πεξηερνκΫλνπ 

 Γεκηνπξγέα θαη ζπκκεηνρά ζε θνηλσληθΫο νκΪδεο 

 Γεκνζέεπζε θαη αληαιιαγά απφςεσλ ζε δηαδηθηπαθΪ forum 

 πδάηεζε ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν (chat) 

 

I.2.4.3.3 Δθαξκνγά Δμ AπνζηΪζεσο Δθπαέδεπζεο (e-Learning) 

I.2.4.3.3.1 Πιαηθφξκα αζχγρξνλεο ηειε-εθπαέδεπζεο 

Ζ πιαηθφξκα αζχγρξνλεο ηειε-εθπαέδεπζεο πνπ ζα πξνζθεξζεέ ζην πιαέζην ηνπ Ϋξγνπ, ζα πξΫπεη λα 

εέλαη πξνζβΪζηκε γηα ην ζχλνιν ησλ ρξεζηψλ κΫζσ WEB Browser (ηνπιΪρηζηνλ Microsoft Explorer 7.0 

θαη λεψηεξν, Mozilla 3.0 θαη λεψηεξν θ.α.). Δπέζεο, ε πξνζθεξφκελε πιαηθφξκα ζα πξΫπεη λα 

δηαηέζεηαη ηφζν ζηελ Διιεληθά φζν θαη ζηελ Αγγιηθά γιψζζα θαη λα Ϋρεη ηε δπλαηφηεηα γηα επΫθηαζε ζε 

επηπιΫνλ γιψζζεο. 

Ζ ππφ πξνκάζεηα πιαηθφξκα ζα πξΫπεη θαη’ ειΪρηζηνλ λα  ππνζηεξέδεη δηαθνξνπνηεκΫλα επέπεδα 

αζθαιεέαο αλΪινγα κε ηε δηαβΪζκηζε θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

πεξηερνκΫλνπ πνπ ζα δηαηέζεηαη. Ζ αλαγλψξηζε ησλ ρξεζηψλ ζα πξαγκαηνπνηεέηαη κε ηε ρξάζε 

ζπγθεθξηκΫλσλ νλνκΪησλ ρξάζεο θαη θσδηθψλ πξφζβαζεο, νη νπνένη δέλνληαη απφ ηνπο δηαρεηξηζηΫο 

ηεο πιαηθφξκαο.  

 

I.2.4.3.3.2 Πιαηθφξκα ζχγρξνλεο ηειε-εθπαέδεπζεο 

ΠαξαθΪησ παξνπζηΪδνληαη ηα βαζηθΪ ηερληθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ ηεο πιαηθφξκαο: 
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 ΟινθιεξσκΫλνο ακθέδξνκνο άρνο κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ βξέζθνληαη κΫζα ζηελ 

εηθνληθά αέζνπζα.  

 ΟινθιεξσκΫλε δπλαηφηεηα video conference. Γπλαηφηεηα πνιιαπιάο επηινγάο (εκθΪληζε κΫρξη 

θαη ηεζζΪξσλ ελεξγψλ παξαζχξσλ κε ρξάζηεο πνπ Ϋρνπλ εγθαηεζηεκΫλεο web θΪκεξεο. Οη 

ζπκκεηΫρνληεο κπνξνχλ λα δνπλ ηφζν ηνλ παξνπζηαζηά φζν θαη Ϊιινπο ζπκκεηΫρνληεο 

ηαπηφρξνλα.)  

 Λεηηνπξγέα «εθψλσ ην ρΫξη κνπ», παξαπιάζηαο δηαδηθαζέαο κε εθεέλε κηαο πξαγκαηηθάο 

αέζνπζαο. 

 Γεκφζηα ά Ηδησηηθά ζπλνκηιέα κΫζσ θεηκΫλνπ.  

 Αιιειεπηδξαζηηθφο, πνιπρξεζηηθφο πέλαθαο εξγαζέαο (whiteboard)  

 Γπλαηφηεηα ρξάζεο εξγαιεέσλ Γεηθηνδφηεζεο. 

 Αιιειεπηδξαζηηθφ εξγαιεέν δηακνηξαζκνχ εθαξκνγάο.  

 Γηακνηξαζκφο νπνηαζδάπνηε εθαξκνγάο ιεηηνπξγεέ ζην πεξηβΪιινλ ησλ Windows. Ο 

Γηακνηξαζκφο ζα κπνξεέ λα γέλεη εέηε απφ ην πληνληζηά, εέηε απφ νπνηνδάπνηε ζπκκεηΫρνληα κε 

εχθνιε, πξνο ην ρξάζηε, δηαδηθαζέα. Ηδαληθφ γηα εθαξκνγΫο πιεξνθνξηαθάο ηερλνινγέαο θαη 

εθπαέδεπζε ινγηζκηθνχ. 

 Δσναηόηηηα λειηοσργίας εργαλείων επιζήμανζης καηά ηη διάρκεια ηοσ διαμοιραζμού.Δξγαιεέν 

Web Safari πνπ ζα επηηξΫπεη ζηνλ πληνληζηά ηεο εηθνληθάο αέζνπζαο λα πεξηεγεζεέ καδέ κε 

ηνπο ζπκκεηΫρνληεο ζπγρξνληζκΫλα θαη λα αληιάζνπλ πιεξνθνξέεο απφ θΪπνηα ζειέδα ηνπ 

internet. 

 Πνιπγισζζηθφ Interface κε ππνζηάξημε ηνπιΪρηζηνλ ηεο Διιεληθάο θαη Αγγιηθάο Γιψζζαο, ηφζν 

ζην δηαρεηξηζηηθφ ηνπ θνκκΪηη φζν θαη ζηηο δσληαλΫο ζπλεδξέεο. 

 Να παξΫρεη ηε δπλαηφηεηα δπλακηθάο επηινγάο ηεο εκθαληδφκελεο γιψζζαο ηνπ  πεξηβΪιινληνο 

ηνπ ζπληνληζηά, ζπκκεηΫρνληα  θαηΪ ηε δηΪξθεηα κέαο ζπλεδξέαο (ηνπιΪρηζηνλ ΔιιεληθΪ θαη 

ΑγγιηθΪ). 

 Ειζαγωγή μαθηζιακών ανηικειμένων ασηομάθηζης ζε πραγμαηικό τρόνο.Δηζαγσγά 

αιιειεπηδξαζηηθνχ πιηθνχ πξηλ ά θαηΪ ηελ δηΪξθεηα ηεο δσληαλάο εθπνκπάο. Με απηάλ ηε 

κΫζνδν, νη ζπκκεηΫρνληεο ζα κπνξνχλ λα πΪξνπλ κΫξνο ζε αιιειεπηδξαζηηθΫο αζθάζεηο 

απηνκΪζεζεο ά αθφκα θαη λα κνηξαζηνχλ ην πιηθφ ηνπο κε ηνπο ππφινηπνπο ζπκκεηΫρνληεο. 

 Γηαρσξηζκφο ζε νκΪδεο. Γηαρσξηζκφο ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ βξέζθνληαη ζηελ θεληξηθά 

αέζνπζα ζε δηαθνξεηηθΫο κηθξφηεξεο αέζνπζεο γηα εέηε νκαδηθά, εέηε εξγαζηεξηαθά Ϊζθεζε. Οη 

πληνληζηΫο ζα κπνξνχλ λα ειΫγρνπλ απηΫο ηηο νκΪδεο θαη λα δηαρεηξέδνληαη ηηο εθαξκνγΫο πνπ 

κνηξΪδνπλ νη ζπκκεηΫρνληεο. 

 ΑλΪζεζε ζπκκεηΫρνληα ζε ξφιν πκπαξνπζηαζηά πξηλ ά θαηΪ ηελ δηΪξθεηα κηαο δσληαλάο 

εθπνκπάο κε φια ηα εξγαιεέα ηνπ πληνληζηά ζηε δηΪζεζε ηνπ πκπαξνπζηαζηά. 

 Γπλαηφηεηα απνζηνιάο ζρνιέσλ ζην ζπληνληζηά θαηΪ ηε δηΪξθεηα κηαο δσληαλάο εθπνκπάο. 

 Ειζαγωγή πριν ή καηά ηη διάρκεια μιας ζωνηανής εκπομπής διαθανειών ηοσ PowerPoint. ΚαηΪ ηε 

δηΪξθεηα ηεο παξνπζέαζεο ησλ δηαθαλεηψλ ηνπ PowerPoint λα ππΪξρεη ε δπλαηφηεηα λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ πΪλσ ηνπο, εξγαιεέα επηζάκαλζεο θαζψο θαη λα γέλεηαη απνζάθεπζε ησλ 

επηζεκΪλζεσλ γηα ρξάζε εθ ησλ πζηΫξσλ. 

 Γπλαηφηεηα αλαπαξαγσγάο θΪπνηαο θαηαγξαθάο θαηΪ ηε δηΪξθεηα κηαο δσληαλάο εθπνκπάο. 

Ηδαληθά ιεηηνπξγέα ζε πεξέπησζε πνπ ν ζπληνληζηάο ηεο θαηαγεγξακκΫλεο εθδάισζεο δελ εέλαη 

παξφλ. 

 Να σπάρτει η δσναηόηηηα καηαγραθής ηων ζσνεδριών με δσναηόηηηα καηαγραθής Voice Over 

IP και ήτοσ. Να παξΫρεη ηε δπλαηφηεηα ηνπ ζπληνληζηά λα πξνζαξκφδεη ηηο ξπζκέζεηο άρνπ γηα 

θΪζε ζπκκεηΫρνληα μερσξηζηΪ.  

 Να παξΫρεη ηε δπλαηφηεηα απηφκαηεο ελαιιαγάο ηνπ Video, απφ ηνλ εηζεγεηά ζην 

πκπαξνπζηαζηά ά ην ζπκκεηΫρνληα, θαη ην αληέζεην. 

 Γπλαηφηεηα δπλακηθάο αιιαγάο ησλ αξηζκψλ ησλ ηαπηφρξνλσλ αηφκσλ πνπ ζπλνκηινχλ κΫζα 

ζηελ εηθνληθά αέζνπζα, κε κΫγηζην αξηζκφ ζπλνκηιεηψλ ηνπο ηΫζζεξηο (4). 

 Γπλαηφηεηα απνβνιάο ζπκκεηΫρνληα απφ ηελ εθδάισζε.  
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 Τπνζηάξημε RSS reader. 

 Δμαγσγά ηνπ πιηθνχ ηεο παξνπζέαζεο απφ ηνπο ζπκκεηΫρνληεο ζε κνξθά PDF 

 Γπλαηφηεηα παξακεηξνπνέεζεο: 

 Tνπ κεγΫζνπο ηνπ Video πνπ ζα ρξεζηκνπνηεέηαη θαηΪ ηε δηΪξθεηα ησλ εθδειψζεσλ, κε 

κΫγηζην παξΪζπξν αλΪιπζεο 640x480 

 Toπ Bandwidth πνπ απαηηεέ ην παξΪζπξν ηνπ Video θαηΪ ηε δηΪξθεηα ησλ εθδειψζεσλ.  

 Δλαιιαθηηθνέ ηξφπνη πξφζβαζεο ζηελ πιαηθφξκα ζχγρξνλεο εθπαέδεπζεο 

o Desktop Client (Windows – Linux – Macintosh) 

o Web Access Client (Internet Explorer – Firefox – Safari) 

o Tablet computers, (iPAD support) 

o Smart Phones (iPhone support) 

 

I.2.4.3.4 Δθαξκνγά Απνζηνιάο ΜελπκΪησλ SMS 

Ζ απνζηνιά κελπκΪησλ SMS απνηειεέ Ϋλα απφ ηα θαλΪιηα επηθνηλσλέαο πνπ ζα ππνζηεξηρζνχλ, ζην 

πιαέζην ηνπ παξφληνο Ϋξγνπ, γηα ηελ ελεκΫξσζε ησλ ρξεζηψλ ηεο πιαηθφξκα Πξνιεπηηθάο 

Γηαρεέξηζεο ηνπ δεηάκαηνο ηεο Δλεξγνχ Γάξαλζεο. Γηα ηελ ελζσκΪησζε ηεο ζπγθεθξηκΫλεο 

δπλαηφηεηαο ζηηο ιεηηνπξγέεο ηνπ ζπζηάκαηνο, ζα επηιεγεέ θαηΪιιειε ππεξεζέα απνζηνιάο καδηθψλ 

κελπκΪησλ κΫζσ Γηαδηθηχνπ. 

Ζ Ϋξεπλα ησλ ζρεηηθψλ εηαηξηψλ, ησλ αληέζηνηρσλ δηαζΫζηκσλ παθΫησλ θαη ησλ δπλαηνηάησλ 

ελζσκΪησζεο απηφκαηεο απνζηνιάο κελπκΪησλ SMS ζηηο ζειέδεο ηεο Πιαηθφξκαο (κΫζσ 

αληέζηνηρνπ API), ζα πξαγκαηνπνηεζεέ απφ ηνλ ΑλΪδνρν θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο κειΫηεο εθαξκνγάο ηνπ 

Ϋξγνπ. Ζ επηινγά ηνπ SMS HTTP API πνπ ηειηθΪ ζα ελζσκαησζεέ ζηηο ζειέδεο ηεο Πιαηθφξκαο, ζα 

πξαγκαηνπνηεζεέ θαηφπηλ ζπλεξγαζέαο κεηαμχ Αλαδφρνπ θαη ΑλαζΫηνπζαο Αξράο. Δπηζεκαέλεηαη, φηη 

ην θφζηνο ησλ παθΫησλ SMS πνπ ζα απαηηνχληαη γηα ηελ απνζηνιά κελπκΪησλ ελεκΫξσζεο ησλ 

ρξεζηψλ, δελ απνηειεέ αληηθεέκελν ηνπ παξφληνο Ϋξγνπ. 

 

 

 

I.2.4.4 ΓεληθΫο ΠξνδηαγξαθΫο πζηάκαηνο 

 

I.2.4.4.1 Πξνζσπνπνέεζε ΠεξηερνκΫλνπ θαη Πξνδξαζηηθά ΔλεκΫξσζε 

Οη δηεπαθΫο πνπ ζα αλαπηπρζνχλ ζα πξΫπεη λα ζρεδηαζηνχλ κε ηΫηνην ηξφπν ψζηε λα εμαζθαιηζηεέ ε 

επηηπράο αιιειεπέδξαζε - δηΪδξαζε ηνπ ρξάζηε θαζψο θαη ε παξνρά νινθιεξσκΫλσλ 

πξνζσπνπνηεκΫλσλ θαη πξνδξαζηηθψλ ππεξεζηψλ, πξνθεηκΫλνπ ν ρξάζηεο λα Ϋρεη ηε δπλαηφηεηα, 

βΪζεη ησλ ελδηαθεξφλησλ θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ Ϋρεη θαηαρσξάζεη, λα ελεκεξψλεηαη κΫζσ 

ελαιιαθηηθψλ θαλαιηψλ επηθνηλσλέαο (Πξνζσπηθφο ρψξνο ρξάζηε, ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκεέν, SMS 

θιπ.). Σα κελχκαηα ζα ηνλ ελεκεξψλνπλ γηα ηελ θαηαρψξεζε λΫνπ πεξηερνκΫλνπ ζρεηηθφ κε ηηο 

πξνζσπηθΫο ηνπ πξνηηκάζεηο, πξαγκαηνπνέεζε εθπαηδεπηηθψλ ζεκηλαξέσλ θιπ. 
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πλεπψο, αλαθνξηθΪ κε ηελ παξνπζέαζε ηνπ πεξηερνκΫλνπ ζε Ϋλα ζχλνιν απφ ζπζθεπΫο πξφζβαζεο 

φπσο PCs, Tablets ά Smartphones, ζα πξΫπεη λα ιεθζνχλ ππφςε εηδηθΫο πξνδηαγξαθΫο ζε επέπεδν 

παξνπζέαζεο ηνπ πεξηερνκΫλνπ απηνχ. Οη εμαηνκηθεπκΫλεο ππεξεζέεο ππνζηεξέδνπλ ηηο ηδηαέηεξεο 

αλΪγθεο θαη πξνηηκάζεηο γηα πιεξνθφξεζε ησλ ρξεζηψλ, φπσο επέζεο θαη ηελ αλΪγθε γηα Ϊκεζε 

ελεκΫξσζε θαη παξΪθακςε ησλ ιεηηνπξγηψλ αλαδάηεζεο θαη πινάγεζεο ζηελ πιεξνθνξέα.  

Ζ αλαγλψξηζε ησλ ρξεζηψλ θαη ηεο θαηεγνξέαο ζηελ νπνέα αλάθνπλ ζα πξΫπεη λα πξαγκαηνπνηεέηαη 

κε ηελ ρξάζε ζπγθεθξηκΫλσλ νλνκΪησλ ρξάζεο θαη θσδηθψλ πξφζβαζεο, νη νπνένη δέλνληαη απφ ηνπο 

δηαρεηξηζηΫο ηνπ ζπζηάκαηνο. ΠαξΪιιεια, ν δηαρεηξηζηάο ηνπ ζπζηάκαηνο ζα πξΫπεη λα εέλαη ζε ζΫζε 

λα δεκηνπξγάζεη μερσξηζηΫο νκΪδεο ρξεζηψλ πνπ ζα αληαλαθινχλ ηηο δηαθνξεηηθΫο ζεκαηηθΫο ελφηεηεο 

ησλ ζπζηεκΪησλ ηνπ Ϋξγνπ. 

Βαζηθά ζπληζηψζα θαη αθεηεξέα παξνράο εμαηνκηθεπκΫλσλ ππεξεζηψλ απνηειεέ ν θαζνξηζκφο ηνπ 

πξνθέι θΪζε ρξάζηε κΫζα απφ ηε θαηαγξαθά ησλ βαζηθψλ ζηνηρεέσλ ά ζπζθεπψλ πξφζβαζεο, ησλ 

ελδηαθεξφλησλ θαη ησλ επηινγψλ ηνπ. Ο ππνςάθηνο ΑλΪδνρνο θαιεέηαη λα πεξηγξΪςεη ζηελ πξνζθνξΪ 

ηνπ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνέν ζα ζρεδηΪζεη θαη ζα αλαπηχμεη ηηο δηεπαθΫο κε ζθνπφ λα επηηχρεη ηνλ 

βΫιηηζην βαζκφ εμαηνκέθεπζεο θαη πξνδξαζηηθφηεηαο ηνπ ζπλφινπ ησλ ππεξεζηψλ παξνράο 

πεξηερνκΫλνπ ηνπ παξφληνο Ϋξγνπ. 

 

 

I.2.4.4.2 Γηαιεηηνπξγηθφηεηα 

O ζρεδηαζκφο ηνπ Ϋξγνπ νθεέιεη λα ιακβΪλεη ππφςε θαη λα δηαζθαιέδεη ηελ ελαξκφληζε ηεο 

πινπνέεζεο θαη ησλ απνηειεζκΪησλ ηνπ κε ηηο θαηεπζχλζεηο, ηηο ζηξαηεγηθΫο, ηα πξφηππα θαη ηηο 

πξαθηηθΫο ηνπ Διιεληθνχ Πιαηζένπ Παξνράο Τπεξεζηψλ Ζιεθηξνληθάο ΓηαθπβΫξλεζεο θαη 

Πξνηχπσλ Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο (www.e-gif.gov.gr). 

ην πιαέζην ηεο ππνζηάξημεο ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο, εέλαη απαξαέηεην λα εμαζθαιέδεηαη ε 

επηθνηλσλέα θαη αληαιιαγά πιεξνθνξηψλ, φπνπ εέλαη εθηθηφ, ηφζν κεηαμχ ησλ ιεηηνπξγηθψλ ελνηάησλ, 

εθαξκνγψλ θαη ππεξεζηψλ ηνπ ππφ πξνκάζεηα ζπζηάκαηνο, αιιΪ θαη ε δηαζχλδεζε κε ηηο πθηζηΪκελεο 

ά ηηο ππφ αλΪπηπμε κεραλνγξαθηθΫο ππνδνκΫο ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο. 

 

I.2.4.4.3 Πνιπθαλαιηθά ΠξνζΫγγηζε 

Οη ππεξεζέεο ηνπ παξφληνο Ϋξγνπ, ζα δηαρΫνληαη ζηνπο ρξάζηεο, θαηΪ πεξέπησζε, κΫζσ ησλ 

αθφινπζσλ ελαιιαθηηθψλ θαλαιηψλ πξφζβαζεο επηηξΫπνληαο ηελ πξφζβαζε ηνπ ζπλφινπ ησλ 

ρξεζηψλ, απφ νπνηαδάπνηε ζεκεέν θαη ηε ιάςε πιεξνθνξηψλ θαηφπηλ αηηάκαηνο ά απηφκαηα: 

 Γηαδηθηπαθά Πχιε, παξΫρνληαο πιάξε πινάγεζε ησλ ρξεζηψλ ζην πεξηερφκελν ηεο 

δηαδηθηπαθάο πιαηθφξκαο κΫζα απφ εχρξεζηεο δηεπαθΫο. 

 Mobile Site, επηηπγρΪλνληαο πξφζβαζε κΫζσ Smartphones, Tablets θιπ., ζε επηιεγκΫλν 

πεξηερφκελν θαη ππεξεζέεο ηνπ ππφ αλΪπηπμε ζπζηάκαηνο 

 ΔλεκΫξσζε κΫζσ κελπκΪησλ SMS, βΪζεη ησλ ελδηαθεξφλησλ θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ 

Ϋρεη θαηαρσξάζεη ν ρξάζηεο θαηΪ ηε δηακφξθσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ πξνθέι 

http://www.e-gif.gov.gr/
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Οη ππεξεζέεο ηνπ ζπζηάκαηνο ζα παξΫρνληαη ζε πιάξε αλΪπηπμε κΫζσ ηεο Γηαδηθηπαθάο 

Πιαηθφξκαο, ε νπνέα ζα επηηξΫπεη επηπιΫνλ ηε δηαβαζκηζκΫλε πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν, ελψ κΫζσ 

ησλ ππφινηπσλ θαλαιηψλ πξφζβαζεο ζα παξΫρεηαη πξφζβαζε, αλΪινγα κε ηηο δπλαηφηεηεο θΪζε 

θαλαιηνχ, ζε επηιεγκΫλεο θαηεγνξέεο ππεξεζηψλ. 

 

I.2.4.4.4 ΑζθΪιεηα 

Χο πξνο ηηο πξνδηαγξαθΫο αζθαιεέαο ηνπ ππφ πξνκάζεηα ζπζηάκαηνο, ζα πξΫπεη λα δνζεέ ηδηαέηεξε 

βαξχηεηα ζηα ζΫκαηα πνπ αθνξνχλ ηε δηαζθΪιηζε ησλ παξακΫηξσλ Αλαγλψξηζεο (identification), 

Πηζηνπνέεζεο Σαπηφηεηαο (authentication), ΔμνπζηνδφηεζεκΫλεο Πξφζβαζεο (authorization), 

Αθεξαηφηεηαο (integrity), Δκπηζηεπηηθφηεηαο (confidentiality), Γηαζεζηκφηεηαο (availability) θαη ηεο Με 

Άξλεζεο πκκεηνράο (non-repudiation). Ζ αζθΪιεηα ησλ δεδνκΫλσλ απνηειεέ επέζεο Ϋλα απφ ηα 

πιΫνλ θαέξηα ζεκεέα εζηέαζεο ελδηαθΫξνληνο. 

 

I.2.4.4.5 ρεδηαζκφο Γηεπαθψλ θαη Δπρξεζηέα 

Σν ππφ αλΪπηπμε ζχζηεκα νθεέιεη λα παξΫρεη Ϋλα εχρξεζην θαη θαηαλνεηφ ζεκεέν δηεπαθάο 

(interface) ην νπνέν ζα επηηξΫπεη ηελ εχθνιε πξφζβαζε ζε δεδνκΫλα – πιεξνθνξέεο. ΠαξΪιιεια, ζα 

δηαζθαιέδεηαη ε εχθνιε πινάγεζε ζην ςεθηαθφ πεξηερφκελν θαη ν εληνπηζκφο ηνπ ρσξέο κεγΪιν 

αξηζκφ βεκΪησλ. Δηδηθφηεξα, ζην πιαέζην ηνπ παξφληνο Ϋξγνπ, ε Γηαδηθηπαθά Πχιε θαζψο θαη νη 

ινηπΫο εθαξκνγΫο ζα πξΫπεη λα βαζέδνληαη ζε δηαδεδνκΫλεο ζρεδηαζηηθΫο αξρΫο, φπσο εέλαη ε γξαθηθά 

θαη πνιπκεζηθά δηεπαθά ρξάζηε, δηαθΪλεηα, Ϊκεζε απφθξηζε, θηιηθφηεηα θιπ.  

ηε ζπλΫρεηα παξαηέζεληαη νη ειΪρηζηεο πξνδηαγξαθΫο πνπ ζα πξΫπεη λα πιεξνχληαη απφ ην ζχλνιν 

ησλ δηεπαθψλ:  

 Ζ ζρεδέαζε θαη πινπνέεζε ησλ δηεπαθψλ ζα πξΫπεη λα ιΪβεη ππφςε ηελ αξρά ηεο ζηφρεπζεο 

πξνο ηνλ ηειηθφ ρξάζηε, δηαζθαιέδνληαο ηελ απαέηεζε απηά κε δηΪθνξνπο ηξφπνπο φπσο 

επθνιέα ρξάζεο ησλ δηεπαθψλ, νκνηνκνξθέα θαη ζπλΫπεηα ζηνλ ζρεδηαζκφ, εμαζθΪιηζε 

εχθνιεο πινάγεζεο, θιπ. 

 εκαληηθά ζπληζηψζα ηεο ζρεδέαζεο απνηειεέ ν απμεκΫλνο βαζκφο αιιειεπηδξαζηηθφηεηαο κε 

ηνπο ρξάζηεο 

 Όιεο νη δηεπαθΫο ζα πξΫπεη λα ραξαθηεξέδνληαη απφ νκνηνκνξθέα θαη ζπλΫπεηα σο πξνο ηνλ 

ηξφπν παξνπζέαζεο, δέλνληαο, αθελφο, ην νπηηθφ ζηέγκα ηνπ θνξΫα θαη αθεηΫξνπ, 

δηεπθνιχλνληαο ηε γξάγνξε εμνηθεέσζε θαη πξνζαξκνγά ηνπ ρξάζηε ζηελ εηθφλα θαη ηνλ ηξφπν 

ιεηηνπξγέαο ηεο. Έηζη, φιεο νη δηεπαθΫο ζα πξΫπεη λα βαζηζηνχλ ζε εληαέν ζρεδηαζκφ 

κνξθνηχπσλ, ελψ ε ρξάζε ζπκβφισλ, γξαθηθψλ απεηθνλέζεσλ, θνπκπηψλ, ρξσκΪησλ, 

ιεμηινγένπ θηι. ζα πξΫπεη λα αληαλαθιΪ αληέζηνηρε ζεκαζέα 

 Ζ πινάγεζε/πεξηάγεζε ηνπ ρξάζηε ζα πξΫπεη λα ππνζηεξέδεηαη κΫζσ ηεο εκθΪληζεο 

ελαιιαθηηθψλ ζηνηρεέσλ δηεπθφιπλζεο πξφζβαζεο θαη «πξνζαλαηνιηζκνχ», φπσο κνλνπΪηηα 

(breadcrumbs), ρΪξηεο (sitemaps) θιπ. 

 Ζ ζρεδέαζε θαη πινπνέεζε ησλ δηεπαθψλ ζα πξΫπεη λα εμαζθαιέδεη πςειφ βαζκφ 

ζπληεξεζηκφηεηαο κε ηηο θαηΪιιειεο ηερληθΫο ιχζεηο πνπ λα επηηξΫπνπλ ηε γξάγνξε θαη 

εχθνιε ελεκΫξσζε θαη αληηθαηΪζηαζε ηνπ πεξηερνκΫλνπ, ηελ αθαέξεζε πεξηερνκΫλνπ πνπ 

θξέλεηαη μεπεξαζκΫλν θιπ. 
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I.2.4.4.6 Πξνζβαζηκφηεηα 

Ζ πξνζβαζηκφηεηα εζηηΪδεη ζηελ αλΪγθε λα εμππεξεηεζνχλ φια ηα µΫιε ηεο θνηλφηεηαο ρξεζηψλ. 

Δέλαη ζεκαληηθφ λα ζεκεησζεέ φηη ε πξφζβαζε ζηηο παξερφκελεο ππεξεζέεο απνηειεέ δηθαέσκα φισλ 

ησλ πνιηηψλ αλεμαξηάησο ησλ ηθαλνηάησλ ηνπο ά ηεο ηερλνινγέαο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ. 

Γηα απηφ ην ιφγν, νη ππεξεζέεο ηεο Γηαδηθηπαθάο Πιαηθφξκαο ηνπ παξφληνο Ϋξγνπ, ζα πξΫπεη λα 

ιακβΪλνπλ ππφςε ηα δηεζλά πξφηππα θαη πξνδηαγξαθΫο ππνζηάξημεο πξφζβαζεο ζε ΑκεΑ θαη λα 

ζπκκνξθψλνληαη κε ην πξφηππν Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0) ζην επέπεδν 

πξνζβαζηκφηεηαο ΑΑ. 

 

I.2.4.4.7 Δπεθηαζηκφηεηα 

Έλα ζχζηεκα πινπνηεέηαη γηα λα αληαπνθξέλεηαη ζηηο αλΪγθεο ηνπ πεξηβΪιινληνο ηνπ, δει. ηνπ 

νξγαληζκνχ ζηνλ νπνέν ζα εγθαηαζηαζεέ, ησλ αλαγθψλ θαη γλψζεσλ/ δεμηνηάησλ ησλ ρξεζηψλ, ηνπ 

ζεζκηθνχ πιαηζένπ θιπ. Σν πεξηβΪιινλ ελφο ζπζηάκαηνο φκσο ζπΪληα παξακΫλεη ακεηΪβιεην κε ηελ 

πΪξνδν ηνπ ρξφλνπ. Γηα λα παξακεέλεη Ϋλα ζχζηεκα ιεηηνπξγηθφ ζε Ϋλα ζπλερψο κεηαβαιιφκελν 

πεξηβΪιινλ ζα πξΫπεη λα πξνζαξκφδεηαη αλΪινγα ζε απηφ. 

Σα ζπζηάκαηα πνπ ζα αλαπηπρζνχλ ζηα πιαέζηα ηνπ παξφληνο Ϋξγνπ νθεέινπλ λα πηνζεηνχλ ηηο αξρΫο 

ηεο αλνηρηάο (open) αξρηηεθηνληθάο πνπ ζα βαζέδεηαη ζε δηεζλά, αλνηρηΪ πξφηππα, αιιΪ θαη ηεο 

αξζξσηάο (modular) αξρηηεθηνληθάο, ψζηε λα επηηξΫπεηαη ε βειηέσζε θαη νκαιά επΫθηαζά ηνπο, ρσξέο 

ηε δηαηαξαρά ιεηηνπξγέαο ηνπο. 

 

I.2.4.4.8 Πξνζηαζέα Πλεπκαηηθψλ ΓηθαησκΪησλ θαη Πξνζσπηθψλ ΓεδνµΫλσλ 

ΚαηΪ ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ αλΪπηπμε ηνπ ηειηθνχ ζπζηάκαηνο ζα ιακβΪλνληαη θαη’ ειΪρηζην νη 

απαηηάζεηο νη νπνέεο ηέζεληαη ην ζεζκηθφ θαη λνκηθφ πιαέζην πνπ ηζρχεη (π.ρ. πξνζηαζέα ησλ 

πξνζσπηθψλ δεδνκΫλσλ Ν. 2472/97, πξνζηαζέα ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκΫλσλ ζηνλ ηειεπηθνηλσληαθφ 

ηνκΫα Ν. 2774/99), θαζψο ζε θφκβνπο ειεθηξνληθάο δηαθπβΫξλεζεο ν θέλδπλνο εθκεηΪιιεπζεο θαη 

απζαέξεηεο επαλαρξεζηκνπνέεζεο ηνπ πεξηερφκελνπ πιηθνχ εέλαη πςειφο.  
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I.3 ΟΡΓΑΝΧΖ ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ – ΦΑΔΗ ΑΝΑ 

ΔΝΟΣΖΣΑ ΔΡΓΑΗΑ 

 

I.3.1 ΦΪζεηο ΑλΪ Δλφηεηα Δξγαζέαο Τινπνέεζεο Έξγνπ 

ηε ζπλΫρεηα πεξηγξΪθνληαη νη βαζηθφηεξεο θΪζεηο θαη ηα ειΪρηζηα απαηηνχκελα παξαδνηΫα ηνπ Ϋξγνπ. 

Ο ππνςάθηνο ΑλΪδνρνο θαιεέηαη ζηελ πξνζθνξΪ ηνπ λα αλαιχζεη πιάξσο ηηο παξερφκελεο ππεξεζέεο 

θαη ηνλ ρξνλνπξνγξακκαηηζκφ απηψλ θαη λα ηεθκεξηψζεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνέν απηΫο θαιχπηνπλ ηηο 

απαηηάζεηο ηνπ Ϋξγνπ. 

Σν Ϋξγν ζα πξΫπεη θαη’ ειΪρηζην λα αλαιπζεέ ζηηο αθφινπζεο ΦΪζεηο αλΪ Δλφηεηα Δξγαζέαο: 

 Δλφηεηα Δξγαζέαο 1.: 

o ΦΪζε 1.1.: Απνηχπσζε ηεο ΤθηζηΪκελεο ΚαηΪζηαζεο 

o ΦΪζε 1.2.: πκπεξΪζκαηα θαη ΠξνηΪζεηο Πνιηηηθάο θαη Πξαθηηθψλ 

πξνιεπηηθάο δηαρεέξηζεο ησλ εξγαδνκΫλσλ Ϊλσ ησλ 55 εηψλ 

o ΦΪζε 1.3.: ΑλΪπηπμε Δθπαηδεπηηθνχ ΠεξηερνκΫλνπ γηα ηνπο ππφ κειΫηε 

ΚιΪδνπο 

o Δλφηεηα Δξγαζέαο 2. 

o ΦΪζε 2.1.: Σειηθά ΜειΫηε Δθαξκνγάο θαη Δπηθαηξνπνέεζε Πξνδηαγξαθψλ 

πζηάκαηνο 

o ΦΪζε 2.2.: ΑλΪπηπμε, ΔγθαηΪζηαζε θαη Παξακεηξνπνέεζε πζηάκαηνο 

o ΦΪζε 2.3.: Δθπαέδεπζε – ΚαηΪξηηζε Υξεζηψλ 

o ΦΪζε 2.4.: Έιεγρνο πζηάκαηνο - Πηινηηθά Λεηηνπξγέα 

ηε ζπλΫρεηα πεξηγξΪθνληαη νη ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ αλΪ θΪζε πινπνέεζεο ηεο εθΪζηνηε 

Δλφηεηαο Δξγαζέαο ηνπ Ϋξγνπ κΫρξη θαη ηελ νξηζηηθά παξαιαβά ηνπ. 

 

Δλφηεηα Δξγαζέαο 1.: ΓηΪγλσζε αλαγθψλ & ζχλζεζε απνηειεζκΪησλ (νδηθφο ρΪξηεο) ησλ 

απαζρνινχκελσλ αηφκσλ Ϊλσ ησλ 55 εηψλ ζηνπο ππφ κειΫηε επηρεηξεκαηηθνχο θιΪδνπο ηεο 

ειιεληθάο νηθνλνκέαο θαη δεκηνπξγέα πξφηππνπ πεξηερνκΫλνπ εθπαέδεπζεο, ππνζηάξημεο θαη 

πξνιεπηηθάο δηαρεέξηζεο ηνπ δεηάκαηνο ηεο ελεξγνχ γάξαλζεο ζηελ ΔιιΪδα. 

 

ΦΪζε 1.1.: Απνηχπσζε ηεο ΤθηζηΪκελεο ΚαηΪζηαζεο 

θνπφο ηεο ζπγθεθξηκΫλεο ΦΪζεο εέλαη ε απνηχπσζε ηεο πθηζηΪκελεο θαηΪζηαζεο ζηνλ ειιεληθφ θαη 

επξσπατθφ ρψξν κΫζσ ηεο αλΪδεημεο ησλ δηαρξνληθψλ κεηαβνιψλ πνπ αθνξνχλ ζηελ απαζρφιεζε, 

ζηελ αλεξγέα ά/θαη ζηε κε-ζπκκεηνρά ησλ εξγαδνκΫλσλ κεγαιχηεξεο ειηθέαο ζηελ αγνξΪ εξγαζέαο αλΪ 

παξαγσγηθφ θιΪδν (ε αλΪιπζε ζα πξΫπεη λα δηεμαρζεέ ζε θιαδηθφ επέπεδν). 

ΑξρηθΪ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ δχν Ϋξεπλεο – κειΫηεο: 
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 Ζ δεπηεξνγελάο κειΫηε απνηχπσζεο ηεο πθηζηΪκελεο θαηΪζηαζεο ζηνλ ηνκΫα ηεο δηαρεέξηζεο 

ηεο ειηθηαθάο δηΪξζξσζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο Υψξαο θαη  

 Ζ κειΫηε απνηχπσζεο θαιψλ πξαθηηθψλ δξΪζεσλ πξνιεπηηθψλ πξαθηηθψλ δηαρεέξηζεο ηηπ 

δεηάκαηνο ηεο ελεξγνχ γάξαλζεο ζε επξσπατθφ επέπεδν 

ΠαξΪιιεια ν ΑλΪδνρνο ζα πξΫπεη λα δηεξεπλάζεη δηεμνδηθΪ ην ζεζκηθφ πιαέζην ζηελ ΔΔ, ηηο 

αληέζηνηρεο πξσηνβνπιέεο ηεο Δπξσπατθάο ΟΚΔ, ηα εζληθΪ ζπζηάκαηα επηρεηξεκαηηθψλ θηλάηξσλ 

θαζψο θαη ηηο εζληθΫο πνιηηηθΫο δηαρεέξηζεο ηεο ελεξγνχ γάξαλζεο. 

Οη αλσηΫξσ κειΫηεο ζα αθνξνχλ ζηε ζπιινγά, αλΪιπζε θαη θαηαγξαθά δεπηεξνγελψλ ζηνηρεέσλ, 

δεδνκΫλεο ηεο δηεζλνχο βηβιηνγξαθέαο αλαθνξηθΪ κε ηε δηαρεέξηζε ηεο ελεξγνχ γάξαλζεο, θαζψο θαη 

ησλ ζρεηηθψλ εθζΫζεσλ ηνπ ΟΟΑ. Δπέζεο, ηδηαέηεξε Ϋκθαζε ζα πξΫπεη λα δέλεηαη ζηελ αλΪδεημε 

θαιψλ πξαθηηθψλ ζε επηιεγκΫλεο ρψξεο ηεο ΔΔ ηφζν ζε πνιηηηθφ θαη καθξννηθνλνκηθφ φζν θαη ζε 

επηρεηξεκαηηθφ (κηθξννηθνλνκηθφ) επέπεδν. 

Δλ ζπλερεέα, ε απνζαθάληζε ησλ ηδηαέηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ εκπιεθνκΫλσλ κεξψλ, θαζψο θαη 

ησλ θελψλ πνπ ελδΫρεηαη λα πξνθχςνπλ απφ ηε δεπηεξνγελά Ϋξεπλα θαη ηε κειΫηε θαιψλ πξαθηηθψλ 

ζε επξσπατθφ επέπεδν, ζα γέλεη κΫζσ ηεο εθπφλεζεο πξσηνγελνχο Ϋξεπλαο ζηηο ειιεληθΫο 

επηρεηξάζεηο. Ζ ζπγθξηηηθά πξνζΫγγηζε ζα επηηεπρζεέ παξαβΪιινληαο ηα πξναλαθεξφκελα 

ραξαθηεξηζηηθΪ ηεο νκΪδαο ησλ εξγαδνκΫλσλ 55-64 εηψλ κε απηΪ ησλ ππνινέπσλ ειηθηαθψλ νκΪδσλ 

(15-54 εηψλ), ελψ ζα θαηαγξΪθνληαη νη παξΪγνληεο πνπ επεξεΪδνπλ ηηο απνθΪζεηο ησλ επηρεηξάζεσλ 

αλαθνξηθΪ κε ηηο δηαδηθαζέεο θαη ηηο επηινγΫο δηνέθεζεο ηεο ελ ιφγσ ειηθηαθάο νκΪδαο. 

Ζ πξσηνγελάο Ϋξεπλα ζα δηεμαρζεέ ζε δΫθα (10) επηρεηξάζεηο αλΪ επηιεγκΫλν θιΪδν ηνπ Ϋξγνπ.  Ζ 

πξσηνγελάο Ϋξεπλα ζα δηεμαρζεέ γηα θΪζε επηρεέξεζε θαη ζα απεπζχλεηαη ζε θΪζε νκΪδα 

σθεινπκΫλσλ (εξγνδφηεο, εξγαδφκελνη, θνηλσληθνέ εηαέξνη) εληφο ησλ επηρεηξάζεσλ ηνπ επηιερζΫληνο 

δεέγκαηνο. 

Γηα θΪζε επηρεέξεζε ζα δηελεξγεζνχλ δΫθα (10) ζπλεληεχμεηο (ζπκπιάξσζε εξσηεκαηνινγέσλ). Ζ 

ζηξσκαηνπνέεζε ηνπ δεέγκαηνο αλΪ επηρεέξεζε ζα εμαρζεέ απφ ηα δεδνκΫλα πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ 

ηε δεπηεξνγελά κειΫηε θαη ζα επηρεηξεέηαη ν αληηθαηνπηξηζκφο ησλ αλαινγηψλ ησλ σθεινπκΫλσλ πνπ 

παξαηεξνχληαη ζηνλ πιεζπζκφ. 

ΚαηΪ ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ θαηΪξηηζε ησλ εξσηεκαηνινγέσλ ζα πξΫπεη λα ιεθζεέ ππφςε θαη ν δεέθηεο 

εξγαζηαθάο ηθαλφηεηαο (Work Αbility Index). 

Ο ΑλΪδνρνο ηνπ Έξγνπ θαηΪ ηελ πξσηνγελά Ϋξεπλα ζα πξΫπεη λα πξνζεγγέζεη ηελ θαηΪξηηζε πνπ ζα 

πινπνηεζεέ κΫζσ ηνπ ζπγθεθξηκΫλνπ Ϋξγνπ σο κέα κνξθά ελδν-επηρεηξεζηαθάο θαηΪξηηζεο ζηα πιαέζηα 

ηεο δηα βένπ εθπαέδεπζεο ησλ αηφκσλ πνπ απνηεινχλ ηελ νκΪδα ζηφρν. Ο ζρεδηαζκφο θαη ε 

πινπνέεζε ηεο θαηΪξηηζεο γηα κηα νκΪδα ζηφρν ζπλδΫεηαη Ϊκεζα, ηφζν κε ηηο πεγΫο ησλ πξνβιεκΪησλ 

πνπ απηά αληηκεησπέδεη, φζν θαη κε ηηο δπλαηφηεηεο κΪζεζεο ζηνλ έδην ηνλ εξγαζηαθφ ρψξν. Ζ 

αλΪιπζε ηεο νκΪδαο ζηφρνπ εέλαη ην πξψην αλαγθαέν βάκα ψζηε λα γέλεη ν εληνπηζκφο θαη ε 

θαηαγξαθά ησλ γλψζεσλ θαη δεμηνηάησλ πνπ απαηηνχληαη απφ ηνλ θΪζε Ϋλα ρσξηζηΪ ψζηε λα εέλαη ζε 

ζΫζε λα αληαπνθξηζεέ ζηα θαζάθνληα θαη ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο ζΫζεο εξγαζέαο ηνπ. Ζ απνηχπσζε ησλ 

απαηηνχκελσλ γλψζεσλ θαη δεμηνηάησλ ζα επηηξΫςεη ηνλ εληνπηζκφ ησλ θελψλ ζηηο γλψζεηο θαη 

δεμηφηεηεο πνπ δηαζΫηνπλ νη ζπκκεηΫρνληεο θαη ηελ θαηαγξαθά ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ, ζε 

ζπζρεηηζκφ κε ηηο απαηηάζεηο ηεο ζΫζεο εξγαζέαο. Σα νινθιεξσκΫλα εθπαηδεπηηθΪ πξνγξΪκκαηα ζα 

πξΫπεη λα αληαπνθξέλνληαη ζε πθηζηΪκελεο, ππαξθηΫο αλΪγθεο.  Ο ζθνπφο θαη νη εθπαηδεπηηθνέ ζηφρνη 

ζα πξΫπεη εέλαη ην απνηΫιεζκα ηεο αλΪιπζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ θαη ηνπ πεξηγξΪκκαηνο ηεο 

ζΫζεο εξγαζέαο. 
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Ο ΑλΪδνρνο θαιεέηαη λα εθαξκφζεη κέα απφ ηηο θνηλΪ απνδεθηΫο κεζνδνινγέεο Ϋξεπλαο δηεξεχλεζεο 

εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ θαη λα απνδψζεη, ζην ηΫινο ηεο ελΫξγεηαο, ηφζν ην εξγαιεέν κε ην νπνέν 

αλαιχεηαη κέα ζΫζε εξγαζέαο, φζν θαη ην εξγαιεέν γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ. 

Ο Τπνςάθηνο ΑλΪδνρνο θαηΪ ηελ πξνζθνξΪ ηνπ ζα πξΫπεη ιεπηνκεξψο λα πεξηγξΪςεη ηνλ ηξφπν 

πινπνέεζεο ηεο Ϋξεπλαο θαη λα εληνπέζεη πηζαλνχο θηλδχλνπο θαη ηξφπνπο αληηκεηψπηζάο ηνπο θαηΪ ηε 

δηελΫξγεηα ηεο Ϋξεπλαο. Δπέζεο, ν Τπνςάθηνο ΑλΪδνρνο ζα πξΫπεη λα πεξηγξΪςεη ιεπηνκεξψο ηνπο 

παξΪγνληεο θαη ηηο παξακΫηξνπο πνπ ζα ιΪβεη ππφςε ηνπ θαηΪ ηε ζηξσκαηνπνέεζε θαη επηινγά ηνπ 

δεέγκαηνο νχησο ψζηε απηφ λα εέλαη πιάξσο αληηπξνζσπεπηηθφ γηα ηνπο ζθνπνχο θαη ηνπο ζηφρνπο 

ηνπ Έξγνπ. 

ΣΫινο, θαηΪ ηελ παξνχζα θΪζε ν ΑλΪδνρνο ζα πξΫπεη λα εθπνλάζεη ηεχρνο επεμεξγαζέαο θαη 

ζχλζεζεο ησλ απνηειεζκΪησλ ηεο δεπηεξνγελνχο, ηεο πξσηνγελνχο θαη ηεο κειΫηεο θαιψλ 

πξαθηηθψλ. 

 

ΦΪζε 1.2.: «Οδηθφο ΥΪξηεο» ΤηνζΫηεζεο θαη Δθαξκνγάο ησλ Πνιηηηθψλ θαη Πξαθηηθψλ 

πξνιεπηηθάο δηαρεέξηζεο ησλ εξγαδνκΫλσλ Ϊλσ ησλ 55 εηψλ 

Με ηε ρξάζε ηφζν βηβιηνγξαθηθψλ πεγψλ φζν θαη κε ηα δεδνκΫλα πνπ Ϋρνπλ πξνθχςεη απφ ηε 

δεπηεξνγελά θαη ηελ πξσηνγελά Ϋξεπλα, ζα αλαπηπρζνχλ δηαδηθαζέεο θαη εξγαιεέα πνπ αθνξνχλ ζηελ 

εμαηνκηθεπκΫλε ζπκβνπιεπηηθά πξνο ηηο νκΪδεο ησλ σθεινχκελσλ (θνηλσληθνέ εηαέξνη, εξγαδφκελνη, 

εξγνδφηεο) θαη πξνηππνπνηεκΫλεο δηαδηθαζέεο δηνέθεζεο πξνζσπηθνχ. 

Πην ζπγθεθξηκΫλα, θαηΪ ηελ πινπνέεζε ηεο ζπγθεθξηκΫλεο θΪζεο, ν ΑλΪδνρνο ζα πξΫπεη λα εθπνλάζεη 

ηε ΜειΫηε πηνζΫηεζεο θαη εθαξκνγάο ησλ επξεκΪησλ ηεο Ϋξεπλαο απφ ηηο ειιεληθΫο επηρεηξάζεηο. 

ΠΫξαλ ησλ πξνηΪζεσλ πνιηηηθάο θαη πξαθηηθψλ δηνέθεζεο πνπ ζα πξΫπεη λα πηνζεηεζνχλ, ν ΑλΪδνρνο 

ζα πξΫπεη ζην ζπγθεθξηκΫλν παξαδνηΫν λα πεξηιΪβεη εγρεηξέδηα πξνηππνπνηεκΫλσλ δηαδηθαζηψλ νη 

νπνέεο ζα εέλαη δπλαηφ λα πηνζεηεζνχλ απφ ηηο ειιεληθΫο επηρεηξάζεηο ησλ ππφ κειΫηε θιΪδσλ ζηα 

αθφινπζα ζεκαηηθΪ πεδέα: 

 ΔμαηνκηθεπκΫλε ζπκβνπιεπηηθά θαη ζπκβνπιεπηηθά θαξηΫξαο 

 Δθαξκνγά επΫιηθησλ κνξθψλ νξγΪλσζεο ηεο εξγαζέαο 

 Βειηέσζε ζπλζεθψλ πγηεηλάο θαη αζθΪιεηαο ηεο εξγαζέαο 

 ΠξνηππνπνηεκΫλεο δηαδηθαζέεο ζηε δηνέθεζε πξνζσπηθνχ ησλ επηρεηξάζεσλ. 

 

ΦΪζε 1.3.: ΑλΪπηπμε Δθπαηδεπηηθνχ ΠεξηερνκΫλνπ γηα ηνπο ππφ κειΫηε ΚιΪδνπο 

Αληηθεέκελν ηεο παξνχζαο θΪζεο εέλαη ε αλΪπηπμε νινθιεξσκΫλσλ πξνγξακκΪησλ ειεθηξνληθάο 

εθπαέδεπζεο  πνπ ζα αμηνινγνχλ θαη ζα πηζηνπνηνχλ γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο ησλ εθπαηδεπνκΫλσλ. Σν 

εθπαηδεπηηθφ πεξηερφκελν ζα απνηειΫζεη ην πεξηερφκελν ησλ εθπαηδεπηηθψλ ελνηάησλ πνπ ζα 

παξαζρεζνχλ απφ ηελ νινθιεξσκΫλε δηαδξαζηηθά πιαηθφξκα πξνιεπηηθάο δηαρεέξηζεο ηνπ 

δεηάκαηνο ηεο ελεξγνχ γάξαλζεο θαη πην ζπγθεθξηκΫλα ηεο εθαξκνγάο e-learning. 

θνπφο ηεο θΪζεο εέλαη ε αλΪπηπμε εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ θαη πιηθνχ/εξγαιεέσλ αμηνιφγεζεο θαη 

πηζηνπνέεζεο γλψζεσλ/δεμηνηάησλ, ζπκβαηψλ κε ην κνληΫιν ηεο εμ απνζηΪζεσο εθπαέδεπζεο κε 

ειεθηξνληθΪ κΫζα (e-learning), πνπ ζα απνηειΫζεη ζεκΫιην γηα ηε δεκηνπξγέα κηαο ςεθηαθάο βΪζεο 

γλψζεο γηα απηνχο πνπ απνηεινχλ ηελ νκΪδα ζηφρν ηνπ ζπγθεθξηκΫλνπ Ϋξγνπ. 
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Σν Έξγν ηνπ Αλαδφρνπ ζπλέζηαηαη ζην ζρεδηαζκφ κηαο κεζνδνινγέαο νινθιεξσκΫλσλ πξνγξακκΪησλ 

(ΑλΪιπζε ηεο νκΪδαο ζηφρνπ, κεζνδνινγέα εθπφλεζεο πξνγξακκΪησλ, κεζνδνινγέα πηζηνπνέεζεο 

γλψζεσλ θαη δεμηνηάησλ) θαη ηελ εθαξκνγά ηεο κεζνδνινγέαο πνπ ζα παξαρζεέ γηα ηελ πινπνέεζε 

δΫθα (10) νινθιεξσκΫλσλ πξνγξακκΪησλ (Δθπφλεζε πξνγξακκΪησλ, αλΪπηπμε ειεθηξνληθνχ 

εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, εθπφλεζε εξσηάζεσλ πηζηνπνέεζεο). 

Σα νινθιεξσκΫλα εθπαηδεπηηθΪ πξνγξΪκκαηα ηα νπνέα ζα πξΫπεη λα αλαπηχμεη ν ΑλΪδνρνο εέλαη ηα 

αθφινπζα: 

 ΝΫεο ηερλνινγέεο πιεξνθνξηθάο θαη επηθνηλσλέαο 

 πκβνπιεπηηθά θαξηΫξαο 

 Γηνέθεζε Αλζξψπηλσλ Πφξσλ 

 Γηνέθεζε Οιηθάο Πνηφηεηαο 

 Κνηλσληθά νηθνλνκέα θαη ηα νθΫιε ηεο γηα ηα Ϊηνκα Ϊλσ ησλ 55 εηψλ 

 Δηαηξηθά θνηλσληθά επζχλε θαη Αληαγσληζηηθφηεηα Δπηρεηξάζεσλ 

 Δπξσπατθά ηξαηεγηθά θαη ΠνιηηηθΫο Γηαρεέξηζεο ηνπ δεηάκαηνο ηνπ ελεξγνχ πιεζπζκνχ Ϊλσ 

ησλ 55 εηψλ 

Σα εθπαηδεπηηθΪ ζεκηλΪξηα ζα απεπζχλνληαη ζε φια ηα ελδηαθεξφκελα κΫξε ησλ επηρεηξάζεσλ ησλ 

ππφ κειΫηε θιΪδσλ, δειαδά: 

 Αλψηαηε Γηνέθεζε 

 ΠξντζηΪκελνη  

 Δξγαδφκελνη 

 Κνηλσληθνέ Δηαέξνη 

Ο ΑλΪδνρνο ζα πξΫπεη θαηΪ ηελ πξνζθνξΪ ηνπ λα πεξηγξΪθεη κε ζαθάλεηα ηε κεζνδνινγηθά 

πξνζΫγγηζε αλΪπηπμεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζεκηλαξέσλ, ησλ εθπαηδεπηηθψλ ελνηάησλ πνπ απηΪ ζα 

θαιχςνπλ φπσο επέζεο θαη ηνλ πιεζπζκφ ζηφρν ηνπ θΪζε ζεκηλαξένπ. 

Δπέζεο, ζε επέπεδν ζεκηλαξένπ, ν ΑλΪδνρνο ζα πξΫπεη λα πξνδηαγξΪςεη επαθξηβψο ηηο γλψζεηο θαη 

δεμηφηεηεο, ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηα καζεζηαθΪ απνηειΫζκαηα ηνπ θΪζε εθπαηδεπηηθνχ ζεκηλαξένπ θαη 

εθπαηδεπηηθψλ ελνηάησλ, φπσο θαη ηνπο παξΪγνληεο επηινγάο ησλ επηκΫξνπο εθπαηδεπηηθψλ ελνηάησλ 

πνπ απηφο ζα πξνζθΫξεη. 

Σν Έξγν ηνπ Αλαδφρνπ ζπλέζηαηαη ζην ζρεδηαζκφ κηαο κεζνδνινγέαο νινθιεξσκΫλσλ πξνγξακκΪησλ 

(ΑλΪιπζε ηεο νκΪδαο ζηφρνπ, κεζνδνινγέα εθπφλεζεο πξνγξακκΪησλ θαη ηελ εθαξκνγά ηεο 

κεζνδνινγέαο πνπ ζα παξαρζεέ γηα ηελ πινπνέεζε δΫθα (10) νινθιεξσκΫλσλ πξνγξακκΪησλ 

(Δθπφλεζε πξνγξακκΪησλ, αλΪπηπμε ειεθηξνληθνχ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ). 

Ζ θΪζε 1.3. αλαιχεηαη ζηηο επηκΫξνπο δξΪζεηο: 

ΓξΪζε 1.3.1. Μεζνδνινγέα αλΪπηπμεο ΟινθιεξσκΫλσλ ΠξνγξακκΪησλ 

Ζ Μεζνδνινγέα ΑλΪπηπμεο ΟινθιεξσκΫλσλ ΠξνγξακκΪησλ ΚαηΪξηηζεο (ΜΑΟΠΚ), ζα εέλαη ε κειΫηε 

εθαξκνγάο, βΪζεη ηεο νπνέαο ζα εθπνλεζνχλ ζηε ζπλΫρεηα ηα 10 ΟινθιεξσκΫλα ΠξνγξΪκκαηα. 

θνπφο ηεο κειΫηεο απηάο εέλαη ε θαηαγξαθά ησλ κεζνδνινγηψλ, ησλ ηξφπσλ θαη ησλ εξγαιεέσλ πνπ 

ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ αλΪιπζε ησλ ζηνηρεέσλ πνπ απνηεινχλ Ϋλα ΟινθιεξσκΫλν Πξφγξακκα 

ΚαηΪξηηζεο. 
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Ζ κειΫηε απηά (ΜΑΟΠΚ), ζα πξΫπεη λα πεξηγξΪθεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνέν ζα γέλεη ε πξνζΫγγηζε ηνπ 

Έξγνπ απφ ηνλ ΑλΪδνρν. ΠαξΪιιεια ε κειΫηε απηά ζα κπνξεέ, ζην κΫιινλ λα απνηειεέ Ϋλαλ αζθαιά 

νδεγφ δεκηνπξγέαο λΫσλ ΟινθιεξσκΫλσλ ΠξνγξακκΪησλ θαηΪξηηζεο απφ ηνπο ππεχζπλνπο  

εθπαέδεπζεο ηεο ΟΚΔ. Με ηνλ ηξφπν απηφ ε ΟΚΔ ζα απνθηάζεη δηαδηθαζέεο ζρεδηαζκνχ θαη 

δεκηνπξγέαο ΟινθιεξσκΫλσλ ΠξνγξακκΪησλ θαηΪξηηζεο. 

ηε κειΫηε απηά ζα πεξηγξΪθνληαη αλαιπηηθΪ ε Δθπφλεζε Δθπαηδεπηηθψλ ηφρσλ,  ν ρεδηαζκφο ηνπ 

Δθπαηδεπηηθνχ Τιηθνχ, νη ΔθπαηδεπηηθΫο ΜΫζνδνη θαη ηα ΜΫζα, ε Τινπνέεζε θαη ε Αμηνιφγεζε-

Πηζηνπνέεζε. 

Ο ΑλΪδνρνο ηνπ Έξγνπ ζα πξΫπεη λα ιΪβεη ππ’ φςηλ θαηΪ ηελ εθπφλεζε ηεο κεζνδνινγέαο, κέα 

ζηαζεξΪ, ε νπνέα αθνξΪ ηελ απφθαζε ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο γηα ηε ρξάζε σο κνληΫινπ πινπνέεζεο 

ηεο εθπαηδεπηηθάο δηαδηθαζέαο ηνπ e-learning. 

ΓξΪζε 1.3.2. Δθπφλεζε 10 ΟινθιεξσκΫλσλ ΠξνγξακκΪησλ 

Ζ ελΫξγεηα απηά μεθηλΪεη αθνχ ν ΑλΪδνρνο Ϋρεη νινθιεξψζεη ηε θΪζε ρεδηαζκνχ θαη Ϋρεη εθπνλάζεη 

φια ηα παξαδνηΫα πνπ εέλαη πξναπαηηνχκελα γηα λα γέλεη ε εθπφλεζε θαη αλΪπηπμε ησλ 10 

ΟινθιεξσκΫλσλ ΠξνγξακκΪησλ. 

Σα 10 πξνγξΪκκαηα επηιΫγνληαη ζε ζπλεξγαζέα κε ηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά. χκθσλα κε ηε 

κεζνδνινγέα πνπ Ϋρεη εθπνλεζεέ, ζρεδηΪδνληαη απφ εηδηθνχο επηζηάκνλεο νη 10 πξνθαζνξηζκΫλνη ηέηινη. 

ηε θΪζε απηά εθαξκφδνληαη φια ηα εξγαιεέα πνπ Ϋρνπλ δεκηνπξγεζεέ  θαη παξΪγνληαη αλαιπηηθΪ ε 

πεξηγξαθά θαη ην πεξηερφκελν θΪζε πξνγξΪκκαηνο, θαζψο θαη ν αλαιπηηθφο ζρεδηαζκφο θαη νη 

δηαδηθαζέεο γηα ηελ πινπνέεζά ηνπο. 

Ο ΑλΪδνρνο θαιεέηαη λα εθπνλάζεη 10 ΟινθιεξσκΫλα ΠξνγξακκΪησλ δηΪξθεηαο 100 σξψλ ην θαζΫλα. 

ΓξΪζε 1.3.3. ΑλΪπηπμε ειεθηξνληθνχ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ γηα ηα 10 πξνγξΪκκαηα. 

Ζ ελΫξγεηα πξνβιΫπεηαη λα μεθηλάζεη ακΫζσο κεηΪ ηελ πινπνέεζε ησλ παξαδνηΫσλ ησλ πξψησλ δχν 

πξνγξακκΪησλ. Δπηζεκαέλεηαη φηη ζηε θΪζε απηά ηα παξαδνηΫα ηεο ελΫξγεηαο «Δθπφλεζε 10 

ΟινθιεξσκΫλσλ πξνγξακκΪησλ» εέλαη πξναπαηηνχκελα γηα λα παξαρζεέ ην Ϋληππν θαη ην 

ειεθηξνληθφ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ. 

Γηα θΪζε πξφγξακκα πξνβιΫπεηαη ε ζπγγξαθά ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, ε Ϋγθξηζά ηνπ απφ ηελ 

ΑλαζΫηνπζα Αξρά θαη ζηε ζπλΫρεηα ε ζελαξηνγξΪθεζε θαη παξαγσγά ηνπ ειεθηξνληθνχ πιηθνχ. Σν 

ειεθηξνληθφ πιηθφ εέλαη πνιπκεζηθφ θαη ζα πξΫπεη λα αλαπηπρζεέ Ϋρνληαο ππ’ φςηλ ηηο γεληθΫο 

πξνδηαγξαθΫο πνιπκεζηθνχ πιηθνχ φπσο παξαηέζεληαη ζηελ παξΪγξαθν 1.6  ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ, ηνπ παξφληνο παξαξηάκαηνο.  

Σν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ ζα δεκηνπξγεζεέ ζα πξΫπεη λα εέλαη δνκεκΫλν ζε καζεζηαθΪ αληηθεέκελα 

(learning objects) θαη λα ιακβΪλεη ππ’ φςηλ ηηο βαζηθΫο ΑξρΫο Δθπαέδεπζεο Δλειέθσλ. 

ΓξΪζε 1.3.4. ΠξνδηαγξαθΫο ειεθηξνληθνχ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ 

Σν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ζα πξΫπεη λα πεξηιακβΪλεη ηα απαξαέηεηα πνιπκεζηθΪ ζηνηρεέα πνπ ην 

θαζηζηνχλ δηαδξαζηηθφ θαη απνηειεζκαηηθφ. 
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Θα πξΫπεη λα δηαζθαιέδεηαη ε θαηαγξαθά ησλ αλαγθαέσλ κεηαδεδνκΫλσλ (metadata) θαζψο θαη ε 

ηαμηλφκεζά ηνπο ψζηε λα ππΪξρεη ςεθηνπνηεκΫλε θαη αμηνπνηάζηκε θαηαγξαθά ηνπ παξαγφκελνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ 

Σα αξρεέα πνπ ζα παξΪγνληαη ζα εέλαη δπλαηφλ λα παξΫρνληαη κΫζα απφ ηηο ηειεπηθνηλσληαθΫο 

ζπλδΫζεηο πνπ ζα επηιεγνχλ απφ ηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά γηα ηελ παξνρά ηειεθαηΪξηηζεο. 

Ο ΑλΪδνρνο ζα πξΫπεη λα παξαδψζεη ην ειεθηξνληθφ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ ζα παξαρζεέ ζε κνξθά 

αξρεέσλ ζπκβαηψλ κε ηα δηεζλά πξφηππα AICC/SCORM. 

Σν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πξΫπεη λα δνκεέηαη ζε καζεζηαθΪ αληηθεέκελα. Έλα καζεζηαθφ αληηθεέκελν 

(learning object), εέλαη απηφλνκν, κεηαθΫξζηκν θαη  πξΫπεη λα γέλεηαη αληηιεπηφ θαη λα δνκεέηαη σο εμάο:  

1) Μαζεζηαθφο ηφρνο 2) Δθπαηδεπηηθφ / καζεζηαθφ πεξηερφκελν 3) Ζ πξαθηηθά, ε αλαηξνθνδφηεζε / 

ν Ϋιεγρνο (απηναμηνιφγεζε) ζρεηηθΪ κε ηε γλψζε πνπ απφθηεζε ν εθπαηδεπφκελνο θαη ηελ επέηεπμε 

ηνπ ζηφρνπ. 

Σν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ζα πξΫπεη απαξαέηεηα λα ρξεζηκνπνηεέ πνιπκΫζα, ηα νπνέα πξνζδέδνπλ 

δσληΪληα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ παξνπζέαζε θαη αθνκνέσζε ηεο πιεξνθνξέαο θαη θΪλνπλ ην 

πεξηβΪιινλ ηνπ καζάκαηνο ειθπζηηθφ ζηνλ εθπαηδεπφκελν. Γηα ην ζρεδηαζκφ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ 

ν ΑλΪδνρνο ζα πξΫπεη λα ιΪβεη ππ΄ φςηλ ηε ρξεζηηθφηεηα θΪζε κΫζνπ θαζψο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο 

πνπ πξνθχπηνπλ ζρεηηθΪ κε ηελ θαηνρχξσζε ησλ πλεπκαηηθψλ δηθαησκΪησλ θαη ηα δηθαηψκαηα 

ρξάζεο ά ηηο Ϊδεηεο πνπ απαηηνχληαη. ΔλδεηθηηθΪ αλαθΫξνληαη ηα πνιπκΫζα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 

ηελ παξαγσγά ειεθηξνληθνχ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ: Κεέκελν, Ήρνο, Video, Animation, Δηθφλεο(γξαθηθΪ 

θαη θσηνγξαθέα), Πξνζνκνέσζε-ζελΪξηα. 

Σν πεξηβΪιινλ επηθνηλσλέαο, ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ,  πξΫπεη λα δηΫπεηαη απφ ηελ αξρά ηεο 

ρξεζηηθφηεηαο. Ο φξνο ρξεζηηθφηεηα, αλαθΫξεηαη ζηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθΪ: Δπθνιέα εθκΪζεζεο , 

ΜεγΪιε ηαρχηεηα ηνπ ρξάζηε ζηελ εθπιάξσζε ησλ εξγαζηψλ, Μηθξφο βαζκφο ιαζψλ απφ ηνλ ρξάζηε, 

Τπνθεηκεληθά επραξέζηεζε ηνπ ρξάζηε, ηαζεξφηεηα ηνπ ρξάζηε ζηελ εθηΫιεζε ησλ απαηηνχκελσλ 

δηεξγαζηψλ θαηΪ ην ρξφλν ελαζρφιεζεο κε ην πιηθφ. 

Ο ρεδηαζκφο ηνπ πεξηβΪιινληνο επηθνηλσλέαο (user interface) ζα πξΫπεη λα  ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο 

αθφινπζνπο θαλφλεο: 

 Οπηηθά δηαχγεηα - απαηηεέηαη ψζηε λα ελεξγνπνηάζεη ηνλ ρξάζηε γηα λα βξεη θαη λα δηαβΪζεη ηηο 

πιεξνθνξέεο θαη λα δεη πνπ βξέζθνληαη ζηελ νζφλε γξάγνξα θαη εχθνια. 

 πκβαηφηεηα -  εμαζθαιέδεη φηη ην interface αληαπνθξέλεηαη ζηηο πξνζδνθέεο θαη ηνπο θαλφλεο 

ηνπ ρξάζηε. 

 ηαζεξφηεηα – δηεπθνιχλεη ηε κΪζεζε, κεηψλεη ηνπο ρξφλνπο αλαδάηεζεο θαη αληαπφθξηζεο 

κηα θαη ν εθπαηδεπφκελνο μΫξεη πψο λα ιεηηνπξγάζεη, βειηηψλεη ηε ζπγθΫληξσζά ηνπ θαη θαηΪ 

ζπλΫπεηα ηελ επέδνζε θαη κεηψλεη ηα ιΪζε. 

 Δπειημέα  θαη Ϋιεγρνο – παξαρψξεζε επηινγψλ ζην ρξάζηε, ψζηε λα αηζζΪλεηαη φηη ειΫγρεη ην 

εθπαηδεπηηθφ πιηθφ θαη θαηΪ ζπλΫπεηα ηε δηθά ηνπ καζεζηαθά δηαδηθαζέα. 

 Καζνδάγεζε θαη ππνζηάξημε ηνπ ρξάζηε - Ϋλα ππνζχζηεκα βνάζεηαο 

 Δλεκεξσηηθά αλΪδξαζε - βνεζΪ ηνπο ρξάζηεο λα θαηαλνάζνπλ πσο λα ρξεζηκνπνηνχλ ην 

εθπαηδεπηηθφ πιηθφ θαη ηη θΪλεη 

 αθάλεηα – ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ θαη ε ιεηηνπξγέα ηεο πινάγεζεο δε ζα πξΫπεη λα 

δεκηνπξγνχλ ζχγρπζε ζην ρξάζηε. 

Όζνλ αθνξΪ ηελ πινάγεζε κΫζα ζην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, ν ΑλΪδνρνο ζα πξΫπεη λα ιΪβεη ππ’ φςηλ 

θαηΪ ηνλ ζρεδηαζκφ φηη ην πιηθφ ζα πξνζεγγέδεηαη κΫζα απφ ηελ πιαηθφξκα ειεθηξνληθάο κΪζεζεο 
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πνπ ζα επηιΫμεη ηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά θαη ε νπνέα ζα θαζνξέζεη ηα ραξαθηεξηζηηθΪ ηεο πξσηεχνπζαο 

πινάγεζεο. ΜΫζα ζην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ε πινάγεζε κπνξεέ λα γέλεηαη εέηε κε κπΪξα πινάγεζεο, 

εέηε κε θνπκπηΪ θέλεζεο. Ζ δπλαηφηεηα λα Ϋρεη ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ θαη  δεπηεξεχνπζα πινάγεζε κε 

ην πιεθηξνιφγην (φρη δειαδά κφλν κε ην πνληέθη αιιΪ θαη κε ηα βειΪθηα ηνπ πιεθηξνινγένπ) απνηειεέ 

κέα πξνζηηζΫκελε αμέα ζε Ϋλα ειεθηξνληθφ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ θαη ζεσξεέηαη ζαλ Ϋλα επηπιΫνλ πνηνηηθφ 

ζηνηρεέν, πνπ δηεπθνιχλεη ηα Ϊηνκα κε θηλεηηθΪ πξνβιάκαηα. 

 

Δλφηεηα Δξγαζέαο 2.: ΑλΪπηπμε ΟινθιεξσκΫλεο Γηαδξαζηηθάο Πιαηθφξκαο Πξνιεπηηθάο 

Γηαρεέξηζεο ηνπ Εεηάκαηνο ηεο Δλεξγνχ Γάξαλζεο 

 

ΦΪζε 2.1.: Σειηθά ΜειΫηε Δθαξκνγάο θαη Δπηθαηξνπνέεζε Πξνδηαγξαθψλ πζηάκαηνο 

Ζ παξνχζα θΪζε πεξηιακβΪλεη ηελ επηθαηξνπνέεζε ησλ πξνδηαγξαθψλ ηεο πξνο αλΪπηπμε 

ΟινθιεξσκΫλεο Γηαδξαζηηθάο Πιαηθφξκαο Πξνιεπηηθάο Γηαρεέξηζεο ηνπ δεηάκαηνο ηεο Δλεξγνχ 

Γάξαλζεο θαη πεξηιακβΪλεη ηελ αλΪιπζε, επηινγά, ζρεδηαζκφ θαη εμαγσγά ησλ ηειηθψλ ιεηηνπξγηθψλ 

πξνδηαγξαθψλ, ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, θαζψο θαη ησλ αλαιπηηθψλ απαηηάζεσλ ρξεζηψλ. 

 

ΦΪζε 2.2.: ΑλΪπηπμε, ΔγθαηΪζηαζε θαη Παξακεηξνπνέεζε πζηάκαηνο 

Με βΪζε ηα απνηειΫζκαηα ηεο ΦΪζεο 2.1., ην επφκελν ζηΪδην αλαθΫξεηαη ζηελ πινπνέεζε ηνπ 

ζπζηάκαηνο θαη ηνλ θαζνξηζκφ πξνδηαγξαθψλ ειΫγρνπ απνδνράο, πνπ ζα πεξηιακβΪλνπλ: 

 Σν ζρεδηαζκφ θαη ηελ αλΪπηπμε ηνπ ινγηζκηθνχ ηνπ ζπζηάκαηνο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεέ κε 

ηε ρξάζε ππνζηεξηθηηθψλ, δηεζλψο αλαγλσξηζκΫλσλ εξγαιεέσλ θαη πξνηχπσλ ζρεδηαζκνχ 

ινγηζκηθνχ εθαξκνγψλ 

 Σν ζρεδηαζκφ θαη ηελ αλΪπηπμε ηεο βΪζεο δεδνκΫλσλ ηνπ ζπζηάκαηνο 

 Σν ζρεδηαζκφ ηνπ πεξηβΪιινληνο αιιειεπέδξαζεο ηνπ ρξάζηε (user interface) κε ηνλ 

θαζνξηζκφ ησλ κελνχ θαη ηνπ ηξφπνπ πινάγεζεο ζην πεξηερφκελν, θαζψο  θαη ηεο 

πξφζβαζεο ζηηο ιεηηνπξγέεο ηνπ ζπζηάκαηνο 

 Σελ εγθαηΪζηαζε ηεο πηινηηθάο Ϋθδνζεο ηνπ ζπζηάκαηνο, ηεο παξακεηξνπνέεζεο θαη ηεο 

ζΫζεο ηνπ ζε ιεηηνπξγέα 

 Σελ κεηΪπησζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ θαη ησλ δηδαθηηθψλ εξγαιεέσλ 

 Σνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ΚΫληξνπ ΓεδνκΫλσλ (Data Center) πνπ ζα θαιχςεη ηηο αλΪγθεο 

θηινμελέαο ηνπ ζπζηάκαηνο 

 Σε ζπγγξαθά αλαιπηηθψλ εγρεηξηδέσλ ρξάζεο θαη εγθαηΪζηαζεο ηνπ ζπζηάκαηνο 

 

ΦΪζε 2.3.: Δθπαέδεπζε – ΚαηΪξηηζε Υξεζηψλ 

ην πιαέζην ηεο ζπγθεθξηκΫλεο θΪζεο ζα παξαζρεζνχλ ππεξεζέεο εθπαέδεπζεο ζηνπο ρξάζηεο θαη 

δηαρεηξηζηΫο ηεο ΟινθιεξσκΫλεο Γηαδξαζηηθάο Πιαηθφξκαο Πξνιεπηηθάο Γηαρεέξηζεο ηνπ δεηάκαηνο 

ηεο Δλεξγνχ Γάξαλζεο. ΑπνδΫθηεο ηεο εθπαέδεπζεο ζα εέλαη νη ΓηαρεηξηζηΫο ηνπ πζηάκαηνο (ζηειΫρε 

ΟΚΔ) θαη ζηειΫρε Κνηλσληθψλ Δηαέξσλ (θιαδηθψλ Οξγαλψζεσλ εζληθάο εκβΫιεηαο).  πγθεθξηκΫλα, ζα 

δηελεξγεζνχλ νθηψ (8) ζεκηλΪξηα θαη ζα εθπαηδεπζνχλ δεθαπΫληε(15) ζηειΫρε ησλ Κνηλσληθψλ 
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Δηαέξσλ αλΪ ζεκηλΪξην ζηηο εγθαηαζηΪζεηο ηεο ΟΚΔ.  Ζ ρξνληθά δηΪξθεηα πινπνέεζεο ηνπ θΪζε 

ζεκηλαξένπ ζα εέλαη επηΪ (7) ψξεο. 

ΚαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο παξνχζαο θΪζεο ν ΑλΪδνρνο ζα πξνεηνηκΪζεη θαη ζα θαηαζΫζεη: 

• ΥξνλνδηΪγξακκα εθπαέδεπζεο κε θαζνξηζκφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ελνηάησλ, εηζεγεηψλ θιπ. 

• Σν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεέ (εγρεηξέδηα ρξάζεο, Ϋληππα παξαθνινχζεζεο, 

θχιια αμηνιφγεζεο εθπαέδεπζεο θιπ.) 

• Έθζεζε Αμηνιφγεζεο πνπ ζα ιακβΪλεη ππφςε θαη ηε γλψκε ησλ εθπαηδεπφκελσλ, ε νπνέα ζα 

θαηαγξαθεέ ζηα θχιια αμηνιφγεζεο πνπ ζα ζπκπιεξσζνχλ απφ ηνπο έδηνπο, κε ηελ 

νινθιάξσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξΪκκαηνο. 

 

ΦΪζε 2.4.: Έιεγρνο πζηάκαηνο - Πηινηηθά Λεηηνπξγέα 

Ζ πηινηηθά ιεηηνπξγέα ηνπ ζπζηάκαηνο απνζθνπεέ ζηελ θαηαγξαθά πηζαλψλ αδπλακηψλ ηνπ 

ζπζηάκαηνο ζε ζπλζάθεο πξαγκαηηθάο ιεηηνπξγέαο. ΚαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο πηινηηθάο ιεηηνπξγέαο, ζα 

ιΪβεη ρψξα ε ππνζηάξημε ησλ ρξεζηψλ, ε θαηαγξαθά φισλ ησλ επηκΫξνπο ζηνηρεέσλ ηνπ ζπζηάκαηνο 

πνπ ρξάδνπλ αιιαγψλ, βΪζεη θαη ησλ παξαηεξάζεσλ ησλ ρξεζηψλ θαη ησλ δηαρεηξηζηψλ θαη ε 

πξαγκαηνπνέεζε ησλ αληέζηνηρσλ δηνξζψζεσλ, νη νπνέεο ζα νδεγάζνπλ ζηελ παξΪδνζε ηεο ηειηθάο 

Ϋθδνζεο ηνπ ζπζηάκαηνο, ε νπνέα ζα ηεζεέ ζε πιάξε παξαγσγηθά ιεηηνπξγέα. 

Ο ΑλΪδνρνο Ϋρεη ηελ ππνρξΫσζε θηινμελέαο ηνπ πζηάκαηνο γηα δηΪζηεκα Ϋμη (6) κελψλ απφ ηελ 

εκεξνκελέα νξηζηηθάο παξαιαβάο ηνπ Έξγνπ. 
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I.3.2 ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

Σν Ϋξγν «Γηεξεχλεζε, ΜειΫηε θαη Αληηκεηψπηζε ηνπ δεηάκαηνο ηεο Δλεξγνχ Γάξαλζεο ζηελ ΔιιΪδα -  

ΑλΪπηπμε πξνιεπηηθψλ Πνιηηηθψλ Γηαρεέξηζεο - ΑλΪπηπμε θαη Δθαξκνγά ΟινθιεξσκΫλεο 

Γηαδξαζηηθάο Πιαηθφξκαο Πξνιεπηηθάο Γηαρεέξηζεο Δλεξγνχ Γάξαλζεο» πεξηιακβΪλεη ηα εμάο: 

ηνλ πέλαθα πνπ αθνινπζεέ παξνπζηΪδνληαη ηα παξαδνηΫα πνπ ζα πξΫπεη λα πεξηΫρεη, θαη’ ειΪρηζηνλ, 

θΪζε θΪζε πινπνέεζεο ηνπ Ϋξγνπ: 
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ΦΪζεηο Τινπνέεζεο ΠαξαδνηΫα 

Δλφηεηα Δξγαζέαο 1 

ΦΪζε 1.1.: Απνηχπσζε ηεο 

ΤθηζηΪκελεο ΚαηΪζηαζεο 

 ΠΑ 1.1.1: Γεπηεξνγελάο ΜειΫηε Απνηχπσζεο ηεο 

πθηζηΪκελεο θαηΪζηαζεο ζηνλ ηνκΫα ηεο 

δηαρεέξηζεο ηεο ειηθηαθάο δηΪξζξσζεο ηνπ 

αλζξσπέλνπ δπλακηθνχ ηεο Υψξαο 

 ΠΑ 1.1.2: Πξσηνγελάο Έξεπλα Απνηχπσζεο ηεο 

πθηζηΪκελεο θαηΪζηαζεο ζε ζπγθεθξηκΫλνπο 

θιΪδνπο επηρεηξάζεσλ αλΪ νκΪδα σθεινπκΫλσλ 

 ΠΑ 1.1.3: ΜειΫηε Απνηχπσζεο Καιψλ 

Πξαθηηθψλ ΓξΪζεσλ Πξνιεπηηθψλ Πξαθηηθψλ 

Γηαρεέξηζεο ηνπ Εεηάκαηνο ηεο Δλεξγνχ 

Γάξαλζεο ζε Δπξσπατθφ Δπέπεδν 

 ΠΑ 1.1.4: Καηαγξαθά θαη ΑλΪιπζε πθηζηΪκελσλ 

εξγαζηψλ αλΪ εηδηθφηεηα ησλ ππφ κειΫηε θιΪδσλ 

 ΠΑ 1.1.5: Δξγαιεέν ΓηΪγλσζεο εθπαηδεπηηθψλ 

Αλαγθψλ 

 ΠΑ 1.1.6: Σεχρνο Δπεμεξγαζέαο ΑπνηειεζκΪησλ 

ηεο πξσηνγελνχο θαη δεπηεξνγελνχο Έξεπλαο 

ΦΪζε 1.2.: «Οδηθφο ΥΪξηεο» 

ΤηνζΫηεζεο θαη Δθαξκνγάο ησλ 

Πνιηηηθψλ θαη Πξαθηηθψλ 

πξνιεπηηθάο δηαρεέξηζεο ησλ 

εξγαδνκΫλσλ Ϊλσ ησλ 55 εηψλ 

 ΠΑ 1.2.1: Οδηθφο ΥΪξηεο ηεο ελεξγνχ γάξαλζεο 

ζηελ ΔιιΪδα 2012 – 2020. 

ΦΪζε 1.3.: ΑλΪπηπμε Δθπαηδεπηηθνχ 

ΠεξηερνκΫλνπ γηα ηνπο ππφ κειΫηε 

ΚιΪδνπο 

 ΠΑ 1.3.1.: Μεζνδνινγέα ρεδηαζκνχ 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκΪησλ e-learning 

 ΠΑ 1.3.2.: Δξγαιεέα αμηνιφγεζεο εθπαηδεπηηθνχ 

πξνγξΪκκαηνο 

 ΠΑ 1.3.3.: ΠξνδηαγξαθΫο θαη εξγαιεέα ζρεδέαζεο 

Δθπαηδεπηηθνχ Τιηθνχ,  Έληππνπ θαη 

Ζιεθηξνληθνχ 

Γηα θΪζε Ϋλα απφ ηα δΫθα (10) ΟινθιεξσκΫλα 

ΠξνγξΪκκαηα ν ΑλΪδνρνο ζα πξΫπεη λα παξαδψζεη 

ηα αθφινπζα: 

 ΠΑ 1.3.4.:  Μεζνδνινγέα ΑλΪπηπμεο θαη 

Δθαξκνγάο ηνπ πξνγξΪκκαηνο 

 ΠΑ 1.3.5.: Πεξηγξαθά θαη Πεξηερφκελν ηνπ 

πξνγξΪκκαηνο 

 ΠΑ 1.3.6.: (4) Modules ηνπιΪρηζηνλ αλΪ 

πξφγξακκα (ζε κνξθά Scorm) 

 ΠΑ 1.3.7: Έληππν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ  

 ΠΑ 1.3.8: Δγρεηξέδην εθπαηδεπφκελνπ, αλΪ 

πξφγξακκα  

 ΠΑ 1.3.9.: Δγρεηξέδην εθπαηδεπηά 
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Δλφηεηα Δξγαζέαο 2 

ΦΪζε 2.1.: Δπηθαηξνπνέεζε 

Πξνδηαγξαθψλ πζηάκαηνο 

 ΠΑ 2.1.1: ΜειΫηε Δθαξκνγάο θαη ΣειηθΫο 

ΔπηθαηξνπνηεκΫλεο ΠξνδηαγξαθΫο πζηάκαηνο 

ΦΪζε 2.2.: ΑλΪπηπμε, ΔγθαηΪζηαζε 

θαη Παξακεηξνπνέεζε πζηάκαηνο 

 ΠΑ 2.2.1: Πηινηηθά Έθδνζε θαη εθαξκνγά - 

δνθηκά ηνπ πζηάκαηνο 

 ΠΑ 2.2.2: Δγρεηξέδηα Υξάζεο 

 ΠΑ 2.2.3: Δγρεηξέδην ΔγθαηΪζηαζεο πζηάκαηνο  

ΦΪζε 2.3.: Δθπαέδεπζε – ΚαηΪξηηζε 

Υξεζηψλ 

 ΠΑ 2.3.1.: Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα θαη Τιηθφ 

Δθπαέδεπζεο Γηαρεηξηζηψλ/Υξάζησλ γηα ηε 

Υξάζε ηεο Πιαηθφξκαο 

 ΠΑ 2.3.2.: ΓηνξγΪλσζε νθηψ (8) ζεκηλαξέσλ 

ζηνπο ΓηαρεηξηζηΫο/Υξάζηεο ηεο Πιαηθφξκαο 

 ΠΑ 2.3.3.: Έθζεζε Αμηνιφγεζεο Δθπαέδεπζεο 

ΦΪζε 2.4.: Έιεγρνο πζηάκαηνο - 

Πηινηηθά Λεηηνπξγέα 

 ΠΑ 2.4.1.:  Σειηθά Έθδνζε πζηάκαηνο: ΠηζαλΫο 

ηερληθΫο νινθιεξψζεηο/απνθαηαζηΪζεηο 

ζπζηάκαηνο, ηειηθφο Ϋιεγρνο, πηινηηθά ιεηηνπξγέα 

Ο ππνςάθηνο ΑλΪδνρνο εέλαη ππνρξεσκΫλνο λα παξαζΫζεη πέλαθα πξνζθνξΪο ηνπ ζε Τπεξεζέεο θαη 

ΤιηθΪ γηα ηελ νινζρεξά εθπιάξσζε ησλ δεηνπκΫλσλ ζηελ παξνχζα πξνθάξπμε. Δηδηθφηεξα, νη 

Τπεξεζέεο ηνπ ζα πξΫπεη λα εέλαη εθπεθξαζκΫλεο ζε αλζξσπν-ρξφλν (αλζξσπνκάλεο: Α/Μ) ηφζν ζε 

αξηζκφ, φζν θαη ζε επέπεδν εκπεηξέαο. Αληέζηνηρα, ν ππνςάθηνο ΑλΪδνρνο ζα πξΫπεη λα αλαθΫξεη ηα 

πιηθΪ πνπ ζα δηαζΫζεη (πρ ινγηζκηθφ, Ϊδεηεο ρξάζεο, Ϊιια εμαξηάκαηα) εθπεθξαζκΫλα ζε κνλαδηαέεο 

πνζφηεηεο (ηεκΪρην), πνζφηεηα θαη αξηζκφ απηψλ. 

Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ παξαηέζεληαη ελδεηθηηθνέ πέλαθεο πξνζθεξνκΫλσλ Τπεξεζηψλ θαη Τιηθψλ νη νπνένη 

ζα πξΫπεη λα ζπκπιεξσζνχλ θαηΪιιεια απφ ηνλ ππνςάθην αλΪδνρν. Οη ηειηθΪ δηακνξθσκΫλνη 

πέλαθεο πξΫπεη λα παξαηεζνχλ θαη σο πέλαθεο Οηθνλνκηθάο πξνζθνξΪο ζηνλ αληέζηνηρν θΪθειν, 

πξνζζΫηνληαο ηηο ηηκΫο κνλΪδαο θαη ηηο ζπλνιηθΫο ηηκΫο, φπνπ απαηηεέηαη. 

ΠΡΟΟΥΖ: ηνχο παξαθΪησ πέλαθεο –επη πνηλά απνθιεηζκνχ- δελ πξΫπεη λα θαηαρσξεζνχλ 

νηθνλνκηθΪ ά Ϊιια ζηνηρεέα πνπ παξαπΫκπνπλ ζε νηθνλνκηθά πξνζθνξΪ κεξηθψο ά νιηθψο.  
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ΠΗΝΑΚΔ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

Πέλαθαο Τπεξεζηψλ Α. 

α/α Ολνκαηεπψλπκν ζηειΫρνπο Δπέπεδν 

εκπεηξέαο 

πλνιηθά 

απαζρφιεζε ζην 

Ϋξγν (Α/Μ) 

1    

2    

3    

.    

.    

.    

ΤΝΟΛΟ Α/Μ:  

Σα αλαθεξφκελα ζηειΫρε πξΫπεη λα εέλαη απηΪ πνπ παξαηέζεληαη ζηνλ θΪθειν δηθαηνινγεηηθψλ. 

Σα επέπεδα εκπεηξέαο εέλαη: 

 Δπηθεθαιάο/αλαπιεξσηάο ππεχζ. Έξγνπ 

 Δκπεηξνο ζχκβνπινο 

 χκβνπινο 

Πέλαθαο Τπεξεζηψλ Β. 

Α/
Α 

ΔΝΟΣΖΣ
Α 

ΔΡΓΑΗΑ
 

ΦΑΖ 
ΤΛΟΠΟΗΖΖ

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ  
ΔΝΔΡΓΔΗΑ 

ΜΟΝΑΓΑ 
ΜΔΣΡΖΖ

 

 
 
 

Δέδνο* 

Π
Ο

Ο
Σ
Ζ
Σ
Α 

ΑΞΗΑ ΥΧΡΗ ΦΠΑ 

ΦΠ
Α 
(€) 

ΤΝΟΛΗΚ
Ζ ΑΞΗΑ 

ΜΔ ΦΠΑ 
(€) 

ΣΗΜΖ 
ΜΟΝΑΓΑ
 (€ αλΪ 

Α/Μ) 

ΤΝΟΛ
Ο (€) 

1 Δλφηεηα 1 1.1  Α/Μ 

Δπηθεθαιάο/αλα
πιεξσηάο 

 
 

Έκπεηξνο 
χκβνπινο 

 
χκβνπινο 

     

…  1.2  Α/Μ 

Δπηθεθαιάο/αλα
πιεξσηάο 

 
 

Έκπεηξνο 
χκβνπινο 

 
χκβνπινο 

     

…  1.3  Α/Μ 

Δπηθεθαιάο/αλα
πιεξσηάο 

 
 

Έκπεηξνο 
χκβνπινο 

 
χκβνπινο 

     

… Δλφηεηα 2 2.1  Α/Μ 

Δπηθεθαιάο/αλα
πιεξσηάο 

 
 

Έκπεηξνο 
χκβνπινο 

 
χκβνπινο 
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…  2.2  Α/Μ 

Δπηθεθαιάο/αλα
πιεξσηάο 

 
 

Έκπεηξνο 
χκβνπινο 

 
χκβνπινο 

     

…  2.3  Α/Μ 

Δπηθεθαιάο/αλα
πιεξσηάο 

 
 

Έκπεηξνο 
χκβνπινο 

 
χκβνπινο 

     

…  2.4  Α/Μ 

Δπηθεθαιάο/αλα
πιεξσηάο 

 
 

Έκπεηξνο 
χκβνπινο 

 
χκβνπινο 

     

…     
 

     

…ΤΝΟΛΑ:    

ην θφζηνο Α/Μ πξΫπεη λα ζπκπεξηιακβΪλεηαη θΪζε θφζηνο πνπ αθνξΪ πηζαλΪ ηαμέδηα, 

κεηαθηλάζεηο,πιηθΪ αλΪισζεο, πιηθΪ επεμεξγαζέαο, ρξάζε ζπζηεκΪησλ ζηαηηζηηθάο αλΪιπζεο, 

αζθΪιηζε πξνζσπηθνχ (φπνπ απαηηεέηαη), αγνξΪ ά ρξάζε κεζνδνινγηψλ θαη Ϊιισλ εξγαιεέσλ 

ζρεδέαζεο, πηζαλφ θφζηνο ζπλεληεχμεσλ, εγρεηξέδηα, παξειθφκελα εθπαέδεπζεο, θηινμελέα 

ιφγηζκηθνχ(hosting), παξειθφκελα δηνξγΪλσζεο ζεκηλαξέσλ, θιη. 

Πέλαθαο Τιηθψλ Α. 

Α/
Α 

ΔΝΟΣΖΣ
Α 

ΔΡΓΑΗΑ
 

ΦΑΖ 
ΤΛΟΠΟΗΖΖ

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 
ΓΑΠΑΝΖ 

ΜΟΝΑΓΑ 
ΜΔΣΡΖΖ 

 
 
 

Δέδνο 

Π
Ο

Ο
Σ
Ζ
Σ
Α 

ΑΞΗΑ ΥΧΡΗ ΦΠΑ 

ΦΠ
Α 
(€) 

ΤΝΟΛΗΚ
Ζ ΑΞΗΑ 

ΜΔ ΦΠΑ 
(€) 

ΣΗΜΖ 
ΜΟΝΑΓΑ
 (€ αλΪ 
εέδνο) 

ΤΝΟΛ
Ο (€) 

1 Δλφηεηα 1 1.1    
     

…  1.2    
     

…  1.3    
     

… Δλφηεηα 2 2.1   
 

     

…  2.2   
 

     

…  2.3   
 

     

…  2.4   
 

     

…     
 

     

…ΤΝΟΛΑ:    

εκ: Σν εέδνο κπνξεέ λα εέλαη Ϋηνηκν πξντφλ ινγηζκηθφ (off the shelve), Ϊδεηεο ρξάζεο, εξγαιεέα, 

ππεξεζέεο ηξέησλ, Ϊιια πιηθΪ. 
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I.3.3 ΥΡΟΝΟΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΓΟΣΔΩΝ 

ηνλ αθφινπζν πέλαθα αλαπαξέζηαηαη ην αξρηθΪ εθηηκψκελν ρξνλνδηΪγξακκα ηνπ πξνθεξπζζφκελνπ 

Ϋξγνπ. 

Δλφηεηα 

Δξγαζέαο 

ΦΪζε 

Τινπνέε

ζεο 

Πεξηγξαθά 
Μάλαο 

Έλαξμεο 

Μάλαο 

Λάμεο 

1 1.1 Απνηχπσζε ηεο ΤθηζηΪκελεο ΚαηΪζηαζεο Μ1 Μ3 

1 1.2. «Οδηθφο ΥΪξηεο» ΤηνζΫηεζεο θαη 

Δθαξκνγάο ησλ Πνιηηηθψλ θαη Πξαθηηθψλ 

πξνιεπηηθάο δηαρεέξηζεο ησλ εξγαδνκΫλσλ 

Ϊλσ ησλ 55 εηψλ 

Μ3 Μ4 

1 1.3. ΑλΪπηπμε Δθπαηδεπηηθνχ ΠεξηερνκΫλνπ γηα 

ηνπο ππφ κειΫηε ΚιΪδνπο 

Μ1 Μ7 

2 2.1 Δπηθαηξνπνέεζε Πξνδηαγξαθψλ πζηάκαηνο Μ3 Μ4 

2 2.2. ΑλΪπηπμε, Παξακεηξνπνέεζε πζηάκαηνο - 

ΠξνδηαγξαθΫο ΔιΫγρνπ Απνδνράο 

Μ5 Μ12 

2 2.3. Δθπαέδεπζε – ΚαηΪξηηζε Υξεζηψλ Μ12 Μ13 

2 2.4. Έιεγρνο πζηάκαηνο - Πηινηηθά Λεηηνπξγέα Μ12 Μ14 

Ο ππνςάθηνο αλΪδνρνο αλΪινγα κε ηελ κεζνδνινγέα πνπ ζα πξνηεέλεη ζηελ ηερληθά ηνπ πξνζθνξΪ, 

ζα πξΫπεη λα θαζνξέζεη κε ζαθάλεηα ην ηειηθφ ρξνλνδηΪγξακκα πνπ ζα αθνινπζάζεη, ην νπνέν εέλαη 

δπλαηφλ λα εέλαη κηθξφηεξν απφ ην αξρηθΪ εθηηκψκελν ηνπ πξνεγνπκΫλνπ πέλαθα, αιιΪ δε ζα πξΫπεη 

ζε θακέα πεξέπησζε λα ππεξβαέλεη ηνπο δεθαηΫζζεξηο (14) κάλεο απφ ηελ Ϋλαξμε ηνπ Ϋξγνπ. 

Οη αθξηβεέο εκεξνκελέεο ππνβνιάο ησλ παξαδνηΫσλ απφ ηνλ ΑλΪδνρν ζα πξνζδηνξηζζνχλ ζηε 

ζχκβαζε αλΪζεζεο ηνπ Έξγνπ. 

 

I.3.4 ΤΝΟΛΗΚΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ  

Ζ δηΪξθεηα ηνπ Ϋξγνπ εέλαη δεθαηΫζζεξηο (14) κάλεο απφ ηελ ππνγξαθά ηεο ζχκβαζεο. 
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I.3.5 ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ 

Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ Ϋξγνπ αλΫξρεηαη ζην πνζφ ησλ νρηαθνζέσλ ελελάληα ρηιηΪδσλ 

δηαθνζέσλ ζαξΪληα ηξηψλ Δπξψ θαη ελελάληα ιεπηψλ (€890.243,90) κε ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ ηνπ 

αλαινγνχληνο ΦΠΑ θαη ελφο εθαηνκκπξένπ θαη ελελάληα πΫληε Δπξψ (€1.095.000,,00) 

ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ ηνπ αλαινγνχληνο ΦΠΑ. 

ην αλσηΫξσ πνζφ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ πεξηιακβΪλνληαη θΪζε εέδνπο Ϋμνδα θαη δαπΪλεο πνπ ζα 

πξνθιεζνχλ γηα ηελ εθηΫιεζε ηνπ Έξγνπ. 

Σν Ϋξγν ζπγρξεκαηνδνηεέηαη απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακεέν (ΔΚΣ) ζην πιαέζην ηνπ ΔΠΑΝΑΓ θαη 

ζπγθεθξηκΫλα ζηνλ Ϊμνλα πξνηεξαηφηεηαο 2.1. “Δλέζρπζε ηεο Πξνζαξκνζηηθφηεηαο ηνπ Αλζξψπηλνπ 

Γπλακηθνχ θαη ησλ Δπηρεηξάζεσλ ζηηο 8 ΠεξηθΫξεηεο χγθιηζεο” (Α.Π. 4 ΔΠ ΑΝΑΓ 2.1) κε 

πξνυπνινγηζκφ €516.074,39, “Δλέζρπζε ηεο Πξνζαξκνζηηθφηεηαο ηνπ Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ θαη 

ησλ Δπηρεηξάζεσλ ζηηο 3 ΠεξηθΫξεηεο  ηαδηαθάο Δμφδνπ”    (ΑΠ 5 ΔΠ ΑΝΑΓ  2.2) κε πξνυπνινγηζκφ 

€343.189,02 θαη “Δλέζρπζε ηεο Πξνζαξκνζηηθφηεηαο ηνπ Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ θαη ησλ 

Δπηρεηξάζεσλ ζηηο 2 ΠεξηθΫξεηεο ηαδηαθάο Δηζφδνπ “ (Α.Π. 6 ΔΠ ΑΝΑΓ 2.3 ) κε πξνυπνινγηζκφ 

€30.980,49. Σα αληέζηνηρα πνζΪ ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ ΦΠΑ εέλαη €634.771,50, €422.122,50 θαη 

€38/106,00.
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ΜΔΡΟ II. Γεληθνέ θαη Δηδηθνέ Όξνη 
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Οξηζκνέ θαη ΓεληθΫο ΑξρΫο 

ΑΡΘΡΟ 1 Δηζαγσγά 

Ζ Οηθνλνκηθά θαη Κνηλσληθά Δπηηξνπά ΔιιΪδαο πξνθεξχζζεη αλνηθηφ δεκφζην δηεζλά δηαγσληζκφ, 

πξνυπνινγηζκνχ δαπΪλεο ενός εκαηομμσρίοσ ενενήνηα πένηε τιλιάδων Εσρώ (1.095.000,00€) 

(ζσμπεριλαμβανομένοσ ηοσ ΦΠΑ), κε θξηηάξην θαηαθχξσζεο ηελ πιΫνλ ζπκθΫξνπζα απφ 

νηθνλνκηθά Ϊπνςε πξνζθνξΪ κε αληηθεέκελν: 

Α. Κχξην Αληηθεέκελν: 

  CPV 72212000: Τπεξεζέεο Πξνγξακκαηηζκνχ Λνγηζκηθνχ Δθαξκνγψλ 

Β. Πξφζζεην Αληηθεέκελν: 

  CPV 72310000: Τπεξεζέεο Δπεμεξγαζέαο ΓεδνκΫλσλ 
  CPV 73200000: Τπεξεζέεο Παξνράο πκβνπιψλ ζε ΘΫκαηα Έξεπλαο θαη ΑλΪπηπμεο 

 

Σν Ϋξγν εληΪζζεηαη ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «ΑλΪπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ», ζην 

πιαέζην ηνπ ΔΠΑ θαη ζπγρξεκαηνδνηεέηαη απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακεέν (ΔΚΣ). 

 

ΑλαιπηηθΪ, ην αληηθεέκελν ηνπ Ϋξγνπ θαη ζπλνιηθΪ νη ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ πεξηγξΪθνληαη ζην 

κΫξνο Β «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ» ηεο Γηαθάξπμεο απηάο. 

ΑΡΘΡΟ 2 Οξηζκνέ 

Οη αθφινπζνη φξνη ζα Ϋρνπλ, πιελ ηεο πεξηπηψζεσο πνπ ηα ζπκθξαδφκελα απαηηνχλ δηαθνξεηηθΪ, ηηο 

Ϋλλνηεο πνπ ηνπο απνδέδνληαη ζηε ζπλΫρεηα: 

 

ΑλαζΫηνπζα Αξρά 

Ζ Οηθνλνκηθά θαη Κνηλσληθά Δπηηξνπά ΔιιΪδαο πνπ εδξεχεη ζηε δηεχζπλζε Ακβξνζένπ Φξαληδά 9, 

Σ.Κ. 11743, Αζάλα ε νπνέα, κε ηελ αξηζκ. 614/07-11-2011 ζρεηηθά απφθαζε ηεο εθηειεζηηθάο 

επηηξνπάο ηεο Οηθνλνκηθάο θαη Κνηλσληθάο Δπηηξνπάο ηεο ΔιιΪδνο, πξνθεξχζζεη ηνλ δηαγσληζκφ 

απηφ. 

 

Τπεξεζέα ΓηελΫξγεηαο Γηαγσληζκνχ  

Ζ ΑλαζΫηνπζα Αξρά πνπ ζηεγΪδεηαη ζηε δηεχζπλζε Ακβξνζένπ Φξαληδά 9, ΣΚ 11743 Αζάλα. 

 

Αξκφδηνο Τπεξεζέαο ΓηελΫξγεηαο 

Ο θνο Γεψξγηνο Γθφγθαο, πνπ παξΫρεη ζρεηηθΫο κε ην δηαγσληζκφ πιεξνθνξέεο (ηειΫθσλν 

επηθνηλσλέαο:210-9249510, fax: 210-9249515,) θαη ζηε δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκεένπ (e-mail) 

ggogas@scadoke.ondsl.gr. 
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Γηαθάξπμε 

Ζ παξνχζα δηαθάξπμε πνπ απνηειεέηαη απφ ην ΜΫξνο Α: ΠεξηβΪιινλ – Αληηθεέκελν ηνπ Έξγνπ, ην 

ΜΫξνο Β: Γεληθνέ θαη Δηδηθνέ Όξνη, ην ΜΫξνο Γ: ΔηδηθΫο Απαηηάζεηο Οηθνλνκηθάο ΠξνζθνξΪο θαη ηα 

Παξαξηάκαηα Η: Τπνδεέγκαηα Δγγπάζεσλ, ΗΗ: ΜΫζνδνο Αμηνιφγεζεο,  ΗΗΗ: Τπφδεηγκα χκβαζεο, IV: 

Τπφδεηγκα Βηνγξαθηθνχ εκεηψκαηνο. 

 

Έξγν 

Τπεξεζέεο ΑλΪπηπμεο θαη Δθαξκνγάο Γηαδξαζηηθάο Πιαηθφξκαο Πξνιεπηηθάο Γηαρεέξηζεο ηνπ 

Εεηάκαηνο ηεο Δλεξγνχ Γάξαλζεο 

 

Δπηηξνπά ΓηελΫξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ  

Σν αξκφδην γηα ηελ απνζθξΪγηζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ Πξνζθνξψλ ζπιινγηθφ φξγαλν ηεο 

ΑλαζΫηνπζαο Αξράο, ην νπνέν ζα ζπγθξνηεζεέ εηδηθΪ γηα ην ζθνπφ απηφ θαη ην νπνέν ιεηηνπξγεέ 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο θεέκελεο δηαηΪμεηο πεξέ ιεηηνπξγέαο ησλ ζπιινγηθψλ νξγΪλσλ ηεο 

δηνέθεζεο. 

 

ΠξνζθΫξσλ 

Οπνηνδάπνηε θπζηθφ ά λνκηθφ πξφζσπν ά νκΪδα πξνζψπσλ ζπκκεηΫρεη ζην δηαγσληζκφ θαη 

ππνβΪιιεη ΠξνζθνξΪ κε ζθνπφ ηε ζχλαςε χκβαζεο κε ηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά. 

 

Δθπξφζσπνο 

Ο ππνγξΪθσλ ηελ ΠξνζθνξΪ πνπ κπνξεέ λα εέλαη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ ΠξνζθΫξνληα, ά 

πξφζσπν εμνπζηνδνηεκΫλν απφ ηνλ ΠξνζθΫξνληα, ά, ζε πεξέπησζε Ϋλσζεο πξνζψπσλ, πξφζσπν 

εμνπζηνδνηεκΫλν απφ φια ηα κΫιε ηεο Ϋλσζεο. 

 

Αληέθιεηνο 

Σν πξφζσπν πνπ ν ΠξνζθΫξσλ κε δάισζά ηνπ, ζηελ νπνέα πεξηιακβΪλνληαη ηα πιάξε ζηνηρεέα ηνπ 

πξνζψπνπ (νλνκαηεπψλπκν, ηαρπδξνκηθά δηεχζπλζε, αξηζκφο ηειεθψλνπ, fax θ.ιπ.), νξέδεη ζαλ 

ππεχζπλν γηα ηηο ελδερφκελεο αλΪγθεο επηθνηλσλέαο ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο κε ηνλ ΠξνζθΫξνληα. 

 

ΑλΪδνρνο 

Ο ΠξνζθΫξσλ πνπ ζα επηιεγεέ θαη ζα ζπλΪςεη χκβαζε κε ηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά, ζχκθσλα κε ηνλ 

ηξφπν θαη ηε δηαδηθαζέα πνπ πεξηγξΪθνληαη ζην παξφλ ηεχρνο. 
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Καηαθχξσζε 

Ζ απφθαζε ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο κε ηελ νπνέα θαηαθπξψλεηαη ε πινπνέεζε ηνπ Ϋξγνπ ζηνλ 

ΑλΪδνρν. 

 

χκβαζε 

Ζ Ϋγγξαθε ζπκθσλέα κεηαμχ ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο θαη ηνπ Αλαδφρνπ, ε νπνέα θαηαξηέδεηαη κεηΪ ηελ 

αλαθνέλσζε ηεο Καηαθχξσζεο. 

 

Πξνυπνινγηζκφο 

Ζ εθηηκψκελε απφ ηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά σο πηζαλά δαπΪλε γηα ηελ πινπνέεζε ηνπ 

πξνθεξπζζφκελνπ Έξγνπ ππνδνκψλ θαη αληέζηνηρσλ ππεξεζηψλ πιεξνθνξηθάο. 

 

πκβαηηθφ Σέκεκα 

Ζ ηηκά ΠξνζθνξΪο ζηελ νπνέα ζα θαηαθπξσζεέ ην Έξγν. 

 

Δπηηξνπά Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβάο ηνπ Ϋξγνπ 

ΟκΪδα πξνζψπσλ, νξηζκΫλε απφ ηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά, ε νπνέα εμνπζηνδνηεέηαη λα εθπξνζσπεέ ηελ 

ΑλαζΫηνπζα Αξρά ζηελ εθηΫιεζε ησλ ππνρξεψζεσλ, ησλ δηθαησκΪησλ ά θαη ησλ εμνπζηψλ πνπ ηεο 

αλάθνπλ δπλΪκεη ηεο χκβαζεο θαη Ϋρεη ηελ επζχλε γηα ηελ επέβιεςε ηεο εθηΫιεζεο ηεο χκβαζεο απφ 

ηνλ ΑλΪδνρν θαη ηελ παξαιαβά ησλ ΠαξαδνηΫσλ ηνπ Έξγνπ. 

 

ΖκΫξα 

Ζκεξνινγηαθά εκΫξα εθηφο αλ ξεηΪ αλαθΫξεηαη αιιηψο.  

 

Οη επηθεθαιέδεο, νη ηέηινη, νη ππφηηηινη θαη ν πέλαθαο πεξηερνκΫλσλ ηέζεληαη γηα δηεπθφιπλζε ηεο 

αλΪγλσζεο θαη δε ιακβΪλνληαη ππφςε γηα ηελ εξκελεέα ηεο Γηαθάξπμεο. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 Ννκηθφ Πιαέζην θαη ΓεληθΫο ΑξρΫο 

3.1 Ηζρχνπζα Ννκνζεζέα 

Ο Γηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεέ ζχκθσλα κε ηελ θεέκελε λνκνζεζέα θαη ηδηαέηεξα ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηΪμεηο: 
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1. ηνπ ΦΔΚ ππ’ αξηζκ. 1930/Β/26-10-1999 «Καλνληζκφο ακνηβψλ, απνδεκέσζεο κειψλ θαη 

πξνΫδξνπ, ινηπψλ δαπαλψλ, γεληθάο δηαρεέξηζεο πφξσλ, πξνκεζεηψλ θαη αλΪζεζεο εθηΫιεζεο 

εξγαζηψλ θΪζε εέδνπο ηεο Οηθνλνκηθάο θαη Κνηλσληθάο Δπηηξνπάο», 

2. ηνπ Π.Γ. 185/95 (ΦΔΚ 145/Α/4.7.1996) «Δμαέξεζε θνξΫα απφ ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ν.2286/1995», 

3. ηνπ Π.Γ. 118/07 (ΦΔΚ 150/Α/10.7.2007) «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζένπ» 

4. ηνπ Π.Γ. 60/2007 (ΦΔΚ 64/Α΄/16.3.2007) πεξέ πξνζαξκνγάο ηεο Διιεληθάο Ννκνζεζέαο ζηηο 

δηαηΪμεηο ηεο Οδεγέαο 2004/18/ΔΚ, φπσο ηξνπνπνηάζεθε θαη ηζρχεη. 

5. ηνπ Ν. 2362/95 «Πεξέ Γεκνζένπ Λνγηζηηθνχ, ειΫγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ θξΪηνπο θαη Ϊιιεο 

δηαηΪμεηο», 

6. ηνπ Ν. 2522/1997, «Πεξέ δηθαζηηθάο πξνζηαζέαο θαηΪ ην ζηΪδην πνπ πξνεγεέηαη ηεο ζχλαςεο 

ζπκβΪζεσο δεκνζέσλ Ϋξγσλ, θξαηηθψλ πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ, ζχκθσλα κε ηελ νδεγέα 

89/665/ΔΟΚ», 

7. ηνπ Ν. 3614/2007, «Γηαρεέξηζε, Ϋιεγρνο θαη εθαξκνγά αλαπηπμηαθψλ παξεκβΪζεσλ γηα ηελ 

πξνγξακκαηηθά πεξένδν 2007–2013», 

8. ηνπ Ν. 3548/2007 (ΦΔΚ Α’ 68/20.3.2007), «Καηαρψξεζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξΫσλ ηνπ 

Γεκνζένπ ζην λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Σχπν θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο», 

9. ηνπ Π.Γ. 346/1998, Άξζξν 35 – ΠαξΪγξαθνο 1 θαη Άξζξν 36 (Πξνζαξκνγά ηεο Διιεληθάο 

Ννκνζεζέαο ζηελ Κ.Ο. 92/50), 

10. ηνπ Π.Γ. 82/96, «Ολνκαζηηθνπνέεζε ησλ κεηνρψλ ειιεληθψλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ πνπ κεηΫρνπλ 

ζηηο δηαδηθαζέεο αλΪιεςεο Ϋξγσλ ά πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζένπ ά ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ  ηνπ 

επξχηεξνπ δεκνζένπ ηνκΫα», 

11. ηνπ θαλνληζκνχ ΔΚ 1159/2000 «γηα ηηο δξΪζεηο πιεξνθφξεζεο θαη δεκνζηφηεηαο πνπ πξΫπεη λα 

αλαιακβΪλνπλ ηα θξΪηε κΫιε ζρεηηθΪ κε ηηο παξεκβΪζεηο ησλ δηαξζξσηηθψλ ηακεέσλ», θαζψο θαη 

αλαθνξΪο ηεο θνηλνηηθάο θαη θξαηηθάο ζπκκεηνράο ζε νπνηαδάπνηε δεκνζέεπζε ά δηα ησλ κΫζσλ 

καδηθάο επηθνηλσλέαο δεκνζηφηεηα ηεο πξΪμεο (Καλνληζκφο 1260/99 Ϊξζξν 46), 

12. ηεο Οδεγέαο 2004/18/ΔΚ «πεξέ ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζέσλ ζπκβΪζεσλ 

Ϋξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ», φπσο ηξνπνπνηάζεθε κε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) 2083/2005 θαη 

ηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) 1422/2007 , 

13. ηελ κε αξηζκ. πξση. αξ. πξση. 1.1869/νηθ.6.401 ηεο 7/2/2011 Πξφζθιεζεο ηεο Δηδηθάο Τπεξεζέαο 

Γηαρεέξηζεο ά ΔλδηΪκεζνπ ΦνξΫα Γηαρεέξηζεο ηνπ Δ.Π. «ΑλΪπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ» γηα 

ηελ ππνβνιά πξνηΪζεσλ ζην πιαέζην ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 04, 05, 06 «Δλέζρπζε ηεο 

Πξνζαξκνζηηθφηεηαο ηνπ Αλζξσπέλνπ Γπλακηθνχ θαη ησλ Δπηρεηξάζεσλ», ηνπ Δ.Π. «ΑλΪπηπμε 

Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ», ην νπνέν ζπγρξεκαηνδνηεέηαη απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακεέν 

(ΔΚΣ), 

14. ηελ κε αξηζκ. Πξση.1.5721/6.1034-10.05.2011 απφθαζε ηεο Δηδηθάο Τπεξεζέαο Γηαρεέξηζεο ηνπ 

Δπηρεηξεζηαθνχ ΠξνγξΪκκαηνο «ΑλΪπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ» κε ηελ νπνέα εληΪζζεηαη ζηνλ 

Θεκαηηθφ Άμνλα 2 «Δλέζρπζε ηεο Πξνζαξκνζηηθφηεηαο ηνπ Αλζξσπέλνπ Γπλακηθνχ θαη ησλ 

Δπηρεηξάζεσλ» (Άμνλεο πξνηεξαηφηεηαο 4,5,6) ηνπ Δ.Π. «ΑλΪπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ» ην 

Ϋξγν κε ηέηιν  «ΑλΪπηπμε ΔμεηδηθεπκΫλσλ Καηλνηφκσλ Πνιηηηθψλ θαη Πξαθηηθψλ Γηνέθεζεο 

Δπηρεηξάζεσλ, ΔλδπλΪκσζεο ηνπ Κνηλσληθνχ Γηαιφγνπ θαη Τπνζηάξημεο ησλ Κνηλσληθψλ 
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Δηαέξσλ κε ηφρν ηηο Καηλνηφκεο ΠξνηΪζεηο Πνιέηηθεο γηα ην Εάηεκα ηεο Γηαρεέξηζεο ηεο 

Δλεξγνχ Γάξαλζεο ζηελ ΔιιΪδα» κε θσδηθφ πξΪμεο 339881, 

15. ηελ κε αξηζκ. 614/07-11-2011 απφθαζε ηεο Δθηειεζηηθάο Δπηηξνπάο ηεο Οηθνλνκηθάο θαη 

Κνηλσληθάο Δπηηξνπάο ΔιιΪδαο, πνπ αθνξΪ ηελ Ϋγθξηζε δηελΫξγεηαο δηαγσληζκνχ γηα ηελ επηινγά 

αλαδφρνπ ηνπ «Τπεξεζέεο ΑλΪπηπμεο θαη Δθαξκνγάο Γηαδξαζηηθάο Πιαηθφξκαο Πξνιεπηηθάο 

Γηαρεέξηζεο ηνπ Εεηάκαηνο ηεο Δλεξγνχ Γάξαλζεο», ζηα πιαέζηα ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 

ΠξνγξΪκκαηνο «ΑλΪπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ» ηνπ ΔΠΑ. 

3.2 ΔλζηΪζεηο – ΠξνζθπγΫο 

Οη ΠξνζθΫξνληεο δηθαηνχληαη λα ππνβΪινπλ Ϋλζηαζε: 

α. θαηΪ ηεο δηαθάξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ   

β. θαηΪ ηεο ζπκκεηνράο ππνςεθένπ ζην δηαγσληζκφ   

γ. θαηΪ ηεο λνκηκφηεηαο δηελΫξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

δ. θαηΪ ηεο θαηαθπξσηηθάο απφθαζεο   

Οη αλσηΫξσ ελζηΪζεηο ππνβΪιινληαη εγγξΪθσο ζην αξκφδην γηα ηελ δηελΫξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ 

φξγαλν ηνπ θνξΫα, φπσο νξέδεηαη ζην Ϊξζξν 15 ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαη ζηνλ Ν. 2522/1997. 

3.3 ΓεληθΫο ΑξρΫο 

Ζ ζπκκεηνρά ζηνλ πξνθεξπζζφκελν κε ηελ παξνχζα δηαγσληζκφ εέλαη αλνηθηά, επέ έζνηο φξνηο, ζε 

φζνπο πιεξνχλ ηηο λνκηθΫο, νηθνλνκηθΫο θαη ηερληθΫο πξνυπνζΫζεηο πνπ πξνβιΫπνληαη ζηε Γηαθάξπμε 

θαη δηαζΫηνπλ ηελ απαηηνχκελε επαγγεικαηηθά επΪξθεηα θαη εκπεηξέα. 

ην δηαγσληζκφ γέλνληαη δεθηΫο νη ΠξνζθνξΫο πνπ εέλαη ζχκθσλεο κε φινπο ηνπο φξνπο, ηηο 

πξνυπνζΫζεηο θαη ηηο πξνδηαγξαθΫο ηεο Γηαθάξπμεο. ΠξνζθνξΫο πνπ, θαηΪ ηελ θξέζε ηεο Δπηηξνπάο 

Γηαγσληζκνχ, εέλαη αφξηζηεο θαη αλεπέδεθηεο εθηέκεζεο ά πεξηΫρνπλ φξνπο αληέζεηνπο πξνο ηε 

Γηαθάξπμε ά/ θαη αηξΫζεηο, ραξαθηεξέδνληαη σο κε απνδεθηΫο θαη απνξξέπηνληαη. 

Σα Ϋγγξαθα ηεο ΠξνζθνξΪο θαη ηεο χκβαζεο θαζψο θαη φιε ε ζρεηηθά αιιεινγξαθέα πνπ εέλαη 

δπλαηφ λα απαηηεζεέ θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο δηαδηθαζέαο, κε ηελ εμαέξεζε ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ ξεηΪ 

επηηξΫπεηαη Ϊιισο απφ ηελ παξνχζα, ζπληΪζζνληαη ζηελ ειιεληθά γιψζζα. 

ΑΡΘΡΟ 4  Παξαιαβά Γηαθάξπμεο – Παξνρά Γηεπθξηλέζεσλ 

Ζ δηΪζεζε ησλ ηεπρψλ ηνπ δηαγσληζκνχ γέλεηαη απφ ηελ Οηθνλνκηθά θαη Κνηλσληθά Δπηηξνπά ΔιιΪδαο 

πνπ εδξεχεη ζηε δηεχζπλζε Ακβξνζένπ Φξαληδά 9, Σ.Κ. 11743, Αζάλα, εξγΪζηκεο κΫξεο θαη ψξεο 

09:00 π.κ. Ϋσο 14:30 κ.κ..  

Γηα ηελ παξαιαβά ηεο δηαθάξπμεο δελ πξνβιΫπεηαη θφζηνο. Οη παξαιακβΪλνληεο ηε δηαθάξπμε, 

νθεέινπλ λα πξνζθνκέζνπλ ηα πιάξε ζηνηρεέα ηνπ ελδηαθεξνκΫλνπ (επσλπκέα, επΪγγεικα, δηεχζπλζε, 

ηειΫθσλν, αξηζκφ ηπιενκνηνηππηθάο ζπζθεπάο (fax), e-mail, ΑΦΜ, ΓΟΤ). Γηα ηπρφλ ειιεέςεηο ζηελ 

πξνζθφκηζε ησλ παξαπΪλσ ζηνηρεέσλ, ηελ επζχλε θΫξεη ν ελδηαθεξφκελνο ππνςάθηνο. 

Οη παξαιάπηεο ηεο δηαθάξπμεο ππνρξενχληαη κΫζα ζε ηξεηο (3) εξγΪζηκεο εκΫξεο απφ ηελ παξαιαβά 

ηεο, λα ηελ ειΫγμνπλ απφ Ϊπνςε πιεξφηεηαο ζχκθσλα κε ηνλ πέλαθα πεξηερνκΫλσλ θαη ηνλ ζπλνιηθφ 
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αξηζκφ ζειέδσλ θαη εθφζνλ δηαπηζηψζνπλ νπνηαδάπνηε παξΪιεηςε, λα ην γλσξέζνπλ Ϋγγξαθα ζηελ 

ΑλαζΫηνπζα Αξρά δεηψληαο λΫν πιάξεο αληέγξαθν. ΠξνζθπγΫο θαηΪ ηεο δηαθάξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ 

κε ην αηηηνινγηθφ ηεο κε πιεξφηεηαο ηνπ παξαιεθζΫληνο αληηγξΪθνπ απηάο ζα απνξξέπηνληαη σο 

απαξΪδεθηεο. 

Ζ παξαιαβά ηεο δηαθάξπμεο πξαγκαηνπνηεέηαη κε επζχλε θΪζε ππνςεθένπ εέηε απηνπξνζψπσο εέηε κε 

ηαρπκεηαθνξΫα (courier). ηελ πεξέπησζε παξαιαβάο ηεο δηαθάξπμεο κΫζσ ηαρπκεηαθνξΫα (courier), 

ε ΑλαζΫηνπζα Αξρά δελ Ϋρεη θακέα απνιχησο επζχλε γηα ηελ Ϋγθαηξε θαη ζσζηά παξΪδνζε ηεο 

δηαθάξπμεο. 

Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα δεηάζνπλ εγγξΪθσο, απφ ηελ Τπεξεζέα ΓηελΫξγεηαο Γηαγσληζκνχ, 

ζπκπιεξσκαηηθΫο πιεξνθνξέεο ά δηεπθξηλάζεηο γηα ην πεξηερφκελν ηεο παξνχζαο Γηαθάξπμεο κΫρξη 

θαη νθηψ (8) εκΫξεο πξν ηεο εθπλνάο ηεο πξνζεζκέαο Ϊζθεζεο ηεο Ϋλζηαζεο, φπσο νξέδεηαη ζην 

Ϊξζξν 15, παξ. 2, πεξ. α ηνπ Π.Γ. 118/2007. Οη δεηνχκελεο δηεπθξηλάζεηο παξΫρνληαη ην αξγφηεξν 

ηξεηο (3) εκΫξεο πξν ηεο εθπλνάο ηεο σο Ϊλσ πξνζεζκέαο. ε θΪζε Ϊιιε πεξέπησζε πνπ δεηνχληαη 

απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ππνςεθένπο νη σο Ϊλσ ζπκπιεξσκαηηθΫο πιεξνθνξέεο απηΫο δέλνληαη ην 

αξγφηεξν εληφο Ϋμη (6) εκεξψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελέα ππνβνιάο ησλ πξνζθνξψλ, εθφζνλ απηΫο 

δεηάζεθαλ εγθαέξσο. 

ηελ επηθνηλσλέα ησλ κεξψλ ηνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ παξνρά δηεπθξηλάζεσλ ζα εθαξκφδνληαη νη 

θαλφλεο ηνπ Ϊξζξνπ 36 ηνπ Π.Γ. 60/2007 (Ϊξζξν 42 Οδεγέαο 2004/18/ΔΚ). 

Οη ζπκπιεξσκαηηθΫο πιεξνθνξέεο θαη φζα ζρεηηθΪ Ϋγγξαθα θξηζνχλ απαξαέηεηα, θαζψο θαη νη ηπρφλ 

δηεπθξηλέζεηο επέ ηεο δηαθάξπμεο, ζα απνζηΫιινληαη απφ ηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά ζε φινπο φζνπο 

παξΫιαβαλ ην Ϋληππν ηεχρνο ηεο δηαθάξπμεο. 

ΚαηΪ ηε δηαδηθαζέα παξνράο δηεπθξηλέζεσλ ζε εξσηάκαηα ησλ ππνςάθησλ Αλαδφρσλ ζα ηεξεζεέ, εθ 

κΫξνπο ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο, ε αξρά ηεο έζεο κεηαρεέξηζεο θαη ηεο κε νπζηψδνπο ηξνπνπνέεζεο 

ησλ φξσλ ηεο Γηαθάξπμεο. 

 

ΑΡΘΡΟ 5 Υξφλνο – Σφπνο ΓηελΫξγεηαο 

Ο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεέ ζηνλ πξψην φξνθν ηνπ θηηξένπ ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο, ζηε δηεχζπλζε 

Ακβξνζένπ Φξαληδά 9, Σ.Κ. 11 743, Αζάλα, ηελ ΣεηΪξηε 04/01/2012 θαη ψξα 11:00. 

 

 ηνηρεέα Γηαθάξπμεο 

ΑΡΘΡΟ 6 Πεξέιεςε –θνπνέ ηνπ Έξγνπ 

Ζ Οηθνλνκηθά θαη Κνηλσληθά Δπηηξνπά (ΟΚΔ), σο θαηεμνράλ ζεζκφο θνηλσληθνχ δηαιφγνπ θαη 

δηαβνχιεπζεο ησλ θνηλσληθψλ εηαέξσλ, αλαιακβΪλεη ηελ πξσηνβνπιέα λα πινπνηάζεη ην Έξγν κε ηέηιν 

«Γηεξεχλεζε, ΜειΫηε θαη Αληηκεηψπηζε ηνπ δεηάκαηνο ηεο Δλεξγνχ Γάξαλζεο ζηελ ΔιιΪδα -  

ΑλΪπηπμε πξνιεπηηθψλ Πνιηηηθψλ Γηαρεέξηζεο - ΑλΪπηπμε θαη Δθαξκνγά ΟινθιεξσκΫλεο 

Γηαδξαζηηθάο Πιαηθφξκαο Πξνιεπηηθάο Γηαρεέξηζεο Δλεξγνχ Γάξαλζεο» κε βαζηθφ ζηφρν ηε 

δηεξεχλεζε θαη ηελ πξφηαζε ελεξγψλ πξνιεπηηθψλ πνιηηηθψλ δηαρεέξηζεο ηνπ ελεξγνχ πιεζπζκνχ ηεο 

Υψξαο. ΜΫζσ ηεο πινπνέεζεο ηνπ Ϋξγνπ, ε ΟΚΔ ζηνρεχεη επέζεο αθελφο ζηελ αλΪδεημε θαη ηελ 

επηθνηλσλέα ησλ πξνβιεκΪησλ ηνπ ζχγρξνλνπ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβΪιινληνο ζε ζρΫζε κε ην δάηεκα 
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ηεο δηαρεέξηζεο ηεο ελεξγνχ γάξαλζεο (πιεζπζκφο Ϊλσ ησλ 55 εηψλ) θαη αθεηΫξνπ ζηε δεκηνπξγέα 

λΫσλ θαηλνηφκσλ πξνιεπηηθψλ εξγαιεέσλ ππνζηάξημεο φισλ ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ φπσο: 

 νη εξγαδφκελνη θαη νη Ϊλεξγνη Ϊλσ ησλ 55 εηψλ,  

 νη εξγνδφηεο θαη νη πξντζηΪκελνη ησλ ειιεληθψλ επηρεηξάζεσλ  

 νη θνηλσληθνέ εηαέξνη φισλ ησλ βαζκέδσλ ησλ θιΪδσλ κειΫηεο ηνπ Έξγνπ. 

ΔπηκΫξνπο ζηφρνη ηνπ παξφληνο Ϋξγνπ εέλαη: 

o Ζ κειΫηε θαη ε απνηχπσζε ηεο πθηζηΪκελεο θαηΪζηαζεο ζηνλ ηνκΫα ηεο δηαρεέξηζεο ηεο 

ειηθηαθάο δηΪξζξσζεο ηνπ αλζξσπέλνπ δπλακηθνχ ζε επηιεγκΫλνπο θιΪδνπο ηεο Οηθνλνκέαο 

(θιαδηθφ επέπεδν) κε ζηφρν ηε ιεπηνκεξά δηεξεχλεζε ησλ ππαξρνπζψλ επηρεηξεκαηηθψλ 

πνιηηηθψλ θαη πξαθηηθψλ δηαρεέξηζεο ηεο γάξαλζεο, ησλ πθηζηΪκελσλ θαηλνηνκηψλ θαη ησλ 

ζπλαθφινπζσλ πξνβιεκΪησλ 

o Ζ κειΫηε, ε αλΪδεημε θαη ε δηΪρπζε ησλ βΫιηηζησλ πξαθηηθψλ δηαρεέξηζεο ηεο ελεξγνχ 

γάξαλζεο ζε επξσπατθφ επέπεδν 

o Ζ αλΪπηπμε θνηλψλ εξγαιεέσλ θαη πξφηππσλ δηαδηθαζηψλ πξνιεπηηθάο θαη ελεξγεηηθάο 

δηαρεέξηζεο ησλ εξγαδνκΫλσλ Ϊλσ ησλ 55 εηψλ πνπ απαζρνινχληαη ζηηο επηρεηξάζεηο θαη ζηνπο 

νξγαληζκνχο ησλ ππφ δηεξεχλεζε θιΪδσλ ηνπ Ϋξγνπ [ππφ ηε κνξθά ελφο ρΪξηε νδεγνχ 

(roadmap)] 

o Ζ αλΪπηπμε ζχγρξνλσλ θαη θαηλνηφκσλ ππνζηεξηθηηθψλ κεραληζκψλ γηα ηελ παξνρά 

ζπκβνπιεπηηθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπ Ϊκεζνπο θαη Ϋκκεζνπο σθεινχκελνπο 

ηνπ Ϋξγνπ 

o Ζ ελεκΫξσζε ησλ εξγαδνκΫλσλ θαη ησλ επηρεηξάζεσλ ησλ επηιεγκΫλσλ θιΪδσλ γηα δηεζλεέο 

βΫιηηζηεο πξαθηηθΫο. 

o Ζ αλΪπηπμε απαηηνχκελσλ πιεξνθνξηαθψλ ππνδνκψλ γηα ηελ ελδπλΪκσζε δηαδηθαζηψλ 

Κνηλσληθνχ Γηαιφγνπ θαη ζεζκηθνχ ραξαθηάξα παξεκβΪζεσλ - θηλάηξσλ κε ζηφρν ηελ θαζηΫξσζε 

θαη ηελ επηηπρέα ησλ πνιηηηθψλ δηαρεέξηζεο ηεο ελεξγνχ γάξαλζεο ζηηο επηρεηξάζεηο, ζε θιαδηθφ 

επέπεδν. 

o Ζ ιεπηνκεξάο δηεξεχλεζε ησλ θιαδηθψλ δηαζηΪζεσλ ηνπ δεηάκαηνο, 

o Ζ ζχλζεζε κΫηξσλ πξνιεπηηθάο δηαρεέξηζεο ηνπ απαζρνινχκελνπ Ϊλσ ησλ 55 εηψλ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηνπο ππφ κειΫηε θιΪδνπο ηεο νηθνλνκέαο  

Κχξην αληηθεέκελν ηνπ Ϋξγνπ εέλαη ε ελδπλΪκσζε ησλ εξγαδνκΫλσλ Ϊλσ ησλ 55 εηψλ ηεο Υψξαο θαη ε 

δεκηνπξγέα ζχγρξνλσλ ππνζηεξηθηηθψλ θαη ζπκβνπιεπηηθψλ κεραληζκψλ βειηέσζεο ηεο 

απνδνηηθφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηΪο ηνπο κε απψηεξν ζηφρν ηελ πηνζΫηεζε απφ ηηο ειιεληθΫο 

επηρεηξάζεηο πξνιεπηηθψλ δξΪζεσλ δηαρεέξηζεο ηνπ δεηάκαηνο ηεο ελεξγνχ γάξαλζεο ηνπ πιεζπζκνχ, 

ηε κεέσζε ηεο δηαξξνάο εξγαδνκΫλσλ Ϊλσ ησλ 55 εηψλ ιφγσ Ϋιιεηςεο ηεο απαηηνχκελεο ζχγρξνλεο 

ηερλνγλσζέαο θαη ηε βειηέσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ επηρεηξάζεσλ ησλ ππφ κειΫηε θιΪδσλ θαη 

ηεο ειιεληθάο Οηθνλνκέαο γεληθφηεξα κΫζα απφ ηελ επΫλδπζε ζην αλζξψπηλν θεθΪιαην. 

Αληηθεέκελν ηνπ Ϋξγνπ εέλαη πην ζπγθεθξηκΫλα ε ιεπηνκεξάο θαηαγξαθά θαη ε κειΫηε ησλ ζπλζεθψλ 

εξγαζέαο ησλ αηφκσλ Ϊλσ ησλ 55 εηψλ, ε αλΪδεημε ησλ πξνβιεκΪησλ θαη επθαηξηψλ ζε 

ζπγθεθξηκΫλνπο θιΪδνπο ηεο ειιεληθάο Οηθνλνκέαο θαη ε εμαγσγά ζπκπεξαζκΪησλ θαη θαηλνηφκσλ 

εξγαιεέσλ ππνζηάξημεο ησλ σθεινπκΫλσλ (εξγαδφκελνη, εξγνδφηεο θαη θνηλσληθνέ εηαέξνη) κΫζα απφ 

θαηλνηφκεο ππεξεζέεο ζπκβνπιεπηηθάο θαη δηθηχσζεο, επαηζζεηνπνέεζεο θαη εθπαέδεπζεο φπσο 

επέζεο θαη εμαηνκηθεπκΫλεο ππνζηάξημεο ηνπ πιεζπζκνχ ζηφρνπ. 

ΒΪζε ηνπ Ϋξγνπ ζα απνηειΫζνπλ νη απαηηνχκελεο κειΫηεο θαη Ϋξεπλεο πνπ ζα πξΫπεη λα πινπνηάζεη ν 

ΑλΪδνρνο (κειΫηε θαιψλ πξαθηηθψλ, πξσηνγελάο θαη δεπηεξνγελάο Ϋξεπλα) θαη νη νπνέεο ζα 

αλαιχζνπλ ιεπηνκεξψο θαη ζα επεμεξγαζηνχλ ην ζχλνιν ησλ παξαγφλησλ θαη ησλ ζπλζεθψλ 
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εξγαζέαο ησλ αηφκσλ Ϊλσ ησλ 55 εηψλ θαη νη νπνέεο ζα εζηηΪδνπλ ηφζν ζην εμσηεξηθφ φζν θαη ζην 

εζσηεξηθφ πεξηβΪιινλ ησλ επηρεηξάζεσλ ησλ ππφ κειΫηε θιΪδσλ ηνπ Έξγνπ. 

Μεηαμχ Ϊιισλ, βαζηθνέ ηνκεέο δηεξεχλεζεο ησλ αλσηΫξσ κειεηψλ θαη εξεπλψλ ζα εέλαη ν ιεπηνκεξάο 

εληνπηζκφο θαη ε εκπεξηζηαησκΫλε αλΪιπζε ησλ αηηηψλ δηαξξνάο ησλ εξγαδνκΫλσλ ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ θιΪδσλ ηνπ Έξγνπ απφ ηελ αγνξΪ εξγαζέαο, ε αλΪδεημε ησλ απαηηνχκελσλ 

πξνζφλησλ θαη δεμηνηάησλ γηα ηηο εθΪζηνηε ζΫζεηο εξγαζέαο πξνθεηκΫλνπ ε νκΪδα ζηφρνο λα κπνξεέ 

λα δηαηεξεζεέ ζηελ αγνξΪ εξγαζέαο θαζψο θαη νη πθηζηΪκελεο πξαθηηθΫο δηνέθεζεο ησλ επηρεηξάζεσλ 

ζε ζχγθξηζε κε ηηο επηζπκεηΫο πξαθηηθΫο βΪζεη ηεο κειΫηεο βΫιηηζησλ πξαθηηθψλ, πξνθεηκΫλνπ εθ ησλ 

Ϊλσ λα πηνζεηεζεέ κέα λΫα πξαθηηθά πξνιεπηηθάο δηαρεέξηζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, 

ελζΪξξπλζεο θαη δηαηάξεζεο ησλ αηφκσλ Ϊλσ ησλ 55 εηψλ εληφο ηεο αγνξΪο εξγαζέαο. 

Σα απνηειΫζκαηα ησλ εξεπλψλ θαη κειεηψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ γηα ηελ θχξηα νκΪδα ζηφρν 

(εξγαδφκελνη ειηθέαο 55-64) εέλαη πνιιαπιΪ. Καηαξράλ, ζα αλαδεηρζεέ ην δάηεκα ηεο δηαρεέξηζεο ησλ 

ειηθηψλ ηνπ θιΪδνπ ηνπο, κε ηηο κειΫηεο θαη ηηο πηινηηθΫο εθαξκνγΫο ζα ηεθκεξησζνχλ ηα δπλαηΪ θαη 

αδχλαηα ζεκεέα ηεο ζπκκεηνράο ησλ εξγαδνκΫλσλ ηεο θαηεγνξέαο απηάο ζηελ αγνξΪ εξγαζέαο θαη ζηε 

ζπλΫρεηα ζα ππνζηεξηρζνχλ γηα ηελ παξακνλά ηνπο ζε θαζεζηψο απαζρφιεζεο κε κΫηξα φπσο νη 

εθπαηδεχζεηο, ε εμαηνκηθεπκΫλε ζπκβνπιεπηηθά θαη ε ιεηηνπξγέα ησλ πνιιαπιαζηαζηψλ. Αθνινχζσο, 

κε ηε ζΫζπηζε θαη εθαξκνγά κΫηξσλ κε ιεηηνπξγηθφ ά/θαη νηθνλνκηθφ ραξαθηάξα ζα ππνζηεξηρζεέ ε 

βειηέσζε ησλ ζπλζεθψλ εξγαζέαο θαη ε επΫιηθηε απαζρφιεζε ά αληέζηνηρα ε ζηαδηαθά απνρψξεζε 

απφ ηελ εξγαζέα. Οη κΫζσ ηνπ Ϋξγνπ παξεκβΪζεηο ζα ζπληειΫζνπλ επέζεο ζεκαληηθΪ ζηελ ςπρνινγηθά 

ελδπλΪκσζε ησλ κειψλ ηεο νκΪδαο-ζηφρνπ, ελψ ε ζηαδηαθά απνρψξεζε απφ ηελ εξγαζέα ζα 

πεξηνξέζεη ζεκαληηθΪ ηα ςπρνινγηθΪ, νηθνγελεηαθΪ θαη θνηλσληθΪ πξνβιάκαηα πνπ παξνπζηΪδνληαη 

ζπρλΪ εμαηηέαο ηεο πξφσξεο «απνζηξΪηεπζεο» πγηψλ, δπλακηθψλ θαη ρξάζηκσλ θνηλσληθΪ θαη 

νηθνλνκηθΪ πξνζψπσλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 Πεξηερφκελα Γηαθάξπμεο 

Ζ Γηαθάξπμε απηά απνηειεέηαη απφ: 

α. ην ΜΫξνο Η (ΠεξηβΪιινλ θαη Αληηθεέκελν ηνπ Έξγνπ)  

β. ην ΜΫξνο ΗΗ (Γεληθνέ θαη Δηδηθνέ Όξνη)   

γ. ην ΜΫξνο ΗΗΗ (ΔηδηθΫο Απαηηάζεηο Οηθνλνκηθάο ΠξνζθνξΪο),  

δ. ηα Παξαξηάκαηα  

Η. Τπνδεέγκαηα Δγγπάζεσλ 

ΗΗ. ΜΫζνδνο Αμηνιφγεζεο Πξνζθνξψλ 

IΗΗ. Τπφδεηγκα χκβαζεο 

IV. Τπφδεηγκα Βηνγξαθηθνχ εκεηψκαηνο 
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 ηνηρεέα πκκεηνράο 

ΑΡΘΡΟ 8 Γηθαέσκα ζπκκεηνράο 

8.1 Γηθαηνχκελνη πκκεηνράο 

Σν δηθαέσκα ζπκκεηνράο ζην δηαγσληζκφ παξΫρεηαη ζε θπζηθΪ ά λνκηθΪ πξφζσπα, ελψζεηο ά 

θνηλνπξαμέεο απηψλ πνπ ππνβΪιινπλ θνηλά πξνζθνξΪ, πνπ εέλαη εγθαηεζηεκΫλα ζηα θξΪηε – κΫιε ηεο 

Δπξσπατθάο Έλσζεο ά ζηα θξΪηε – κΫιε ηεο πκθσλέαο γηα ηνλ Δπξσπατθφ Οηθνλνκηθφ Υψξν ά ζηα 

θξΪηε – κΫιε πνπ Ϋρνπλ θπξψζεη ηε πκθσλέα πεξέ Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ ηνπ Παγθφζκηνπ 

Οξγαληζκνχ Δκπνξένπ, ε νπνέα θπξψζεθε απφ ηελ ΔιιΪδα κε ην Ν. 2513/97 (ΦΔΚ 139/Α), ππφ ηνλ 

φξν φηη ε ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηελ Γ, ά ζε ηξέηεο ρψξεο πνπ Ϋρνπλ ζπλΪςεη επξσπατθΫο 

ζπκθσλέεο κε ηελ ΔΔ. Γηθαηνχκελνη ζπκκεηνράο εέλαη επέζεο ηα λνκηθΪ πξφζσπα πνπ Ϋρνπλ ζπζηαζεέ 

κε ηελ λνκνζεζέα θξΪηνπο – κΫινπο ηεο ΔΔ ά ηνπ ΔΟΥ ά θξΪηνπο – κΫινπο πνπ Ϋρεη ππνγξΪςεη ηελ 

Γ ά ηξέηεο ρψξαο πνπ Ϋρεη ζπλΪςεη επξσπατθά ζπκθσλέα κε ηελ ΔΔ θαη Ϋρνπλ ηελ θεληξηθά ηνπ 

δηνέθεζε ά ηελ θχξηα εγθαηΪζηαζά ηνπο ά ηελ Ϋδξα ηνπ ζην εζσηεξηθφ κηαο εθ ησλ αλσηΫξσ ρσξψλ. 

Οη ζπκκεηΫρνληεο ζην δηαγσληζκφ ζα πξΫπεη απαξαηηάησο λα πιεξνχλ, ηηο ειΪρηζηεο πξνυπνζΫζεηο 

ζπκκεηνράο πνπ αλαθΫξνληαη ζηελ ελφηεηα 9.3 «Δλάσιζηερ Πποϋποθέζειρ ςμμεηοσήρ» ηεο 

παξνχζεο. Ζ θΪιπςε ησλ ειαρέζησλ πξνυπνζΫζεσλ ζπκκεηνράο ζα ηεθκεξηψλεηαη απφ ηνπο 

ζπκκεηΫρνληεο κε ηελ θαηΪζεζε ησλ ζρεηηθψλ ζηνηρεέσλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ ηα νπνέα αλαθΫξνληαη 

ζηελ ελ ιφγσ ελφηεηα (9.3). 

Οη ελψζεηο ά θνηλνπξαμέεο νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ κπνξνχλ λα ππνβΪινπλ πξνζθνξΪ ά λα εκθαλέδνληαη 

σο ππνςάθηνη. Οη ελψζεηο ά θνηλνπξαμέεο δελ ππνρξενχληαη λα πεξηβιεζνχλ κε νξηζκΫλε λνκηθά 

κνξθά γηα ηελ ππνβνιά ηεο ΠξνζθνξΪο ηνπο. Ζ επηιεγεέζα Ϋλσζε ά θνηλνπξαμέα εέλαη δπλαηφλ λα 

ππνρξεσζεέ απφ ηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά λα πεξηβιεζεέ ζε ζπγθεθξηκΫλε λνκηθά κνξθά, εΪλ ηεο 

αλαηεζεέ ε ζχκβαζε, ζην κΫηξν πνπ ε πεξηβνιά απηάο ηεο λνκηθάο κνξθάο εέλαη αλαγθαέα γηα ηελ νξζά 

εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

 

8.2 Απνθιεηζκφο πκκεηνράο 

ην δηαγσληζκφ δελ γέλνληαη δεθηνέ: 

 Όζνη δελ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζΫζεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξΪθνπ. 

 ΔΪλ Ϋρεη επηβιεζεέ ζηνλ ππνςάθην ε πνηλά ηνπ απνθιεηζκνχ απφ Γεκφζηνπο δηαγσληζκνχο, κε 

ακεηΪθιεηε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ ΑλΪπηπμεο θαηΪ ηα Ϊξζξα 18, 34 θαη 39 ηνπ ηνπ Π.Γ. 

118/2007. ΔΪλ ε πνηλά ηνπ απνθιεηζκνχ επηβιάζεθε γηα νξηζκΫλν ρξφλν, ην ζηνηρεέν ηνχην 

ιακβΪλεηαη ππφςε γηα ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθνξΪο, κφλν γηα ην ρξνληθφ απηφ δηΪζηεκα. 

 Όζνη απψιεζαλ ην δηθαέσκα λα ζπκκεηΫρνπλ ζε δεκφζηνπο δηαγσληζκνχο κε απφθαζε Ϊιιεο 

Γεκφζηαο Τπεξεζέαο ά Ν.Π.Γ.Γ, Ν.Π.Η.Γ. ά Α.Δ. ηνπ Γεκνζένπ ΣνκΫα γηαηέ δελ εθπιάξσζαλ ηηο 

ζπκβαηηθΫο ηνπο ππνρξεψζεηο. 

 Όζα θπζηθΪ ά λνκηθΪ πξφζσπα ηνπ εμσηεξηθνχ Ϋρνπλ ππνζηεέ αληέζηνηρεο κε ηηο παξαπΪλσ 

θπξψζεηο. 
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 Οη ελψζεηο πξνζψπσλ ά θνηλνπξαμέεο, ζε πεξέπησζε πνπ νπνηαδάπνηε απφ ηηο πξνυπνζΫζεηο 

απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξΪθνπ απηάο, ηζρχεη γηα Ϋλα ηνπιΪρηζηνλ κΫινο ηεο. 

 Όζνη δηαηεξνχλ κε ηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά ζρΫζε εξγνδφηε / ππαιιάινπ ά ζρΫζε κεηξηθάο / 

ζπγαηξηθάο εηαηξεέαο, ζρΫζε εηαέξνπ/κΫινπο, ά ζρΫζε εηαηξεέαο / αληηπξνζψπνπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 9 ηνηρεέα θαη ΓηθαηνινγεηηθΪ πκκεηνράο 

9.1 Δγγχεζε πκκεηνράο 

Οη ΠξνζθΫξνληεο νθεέινπλ κε πνηλά απνθιεηζκνχ, καδέ κε ηελ πξνζθνξΪ, λα θαηαζΫζνπλ Δγγχεζε 

πκκεηνράο ηνπο ζην δηαγσληζκφ, ηεο νπνέαο ην πνζφ ζα πξΫπεη λα θαιχπηεη ην 5% ηεο ζπλνιηθάο 

πξνυπνινγηζζεέζαο δαπΪλεο ηνπ Έξγνπ γηα ην νπνέν γέλεηαη ε πξνζθνξΪ, ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ ηνπ 

ΦΠΑ, δειαδά πνζφ πενήνηα ηέζζερις τιλιάδες και επηακόζια πενήνηα Εσρώ (54.750,00 €).  

Ζ Δγγχεζε πκκεηνράο πξΫπεη λα ηζρχεη γηα ηνπιΪρηζηνλ Ϋλα (1) κάλα κεηΪ ηε ιάμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο 

ηεο ΠξνζθνξΪο. 

Ζ Δγγχεζε πκκεηνράο επηζηξΫθεηαη ζηνλ ΑλΪδνρν κε ηελ θαηΪζεζε ηεο Δγγχεζεο Καιάο ΔθηΫιεζεο 

φπσο πξνβιΫπεηαη ζηελ παξνχζα, ελψ ζηνπο ινηπνχο ΠξνζθΫξνληεο κΫζα ζε πΫληε (5) εξγΪζηκεο 

εκΫξεο απφ ηελ εκεξνκελέα θνηλνπνέεζεο ηεο Καηαθχξσζεο. 

Ζ Δγγχεζε πκκεηνράο εθδέδεηαη απφ πηζησηηθΪ ηδξχκαηα ά Ϊιια λνκηθΪ πξφζσπα πνπ ιεηηνπξγνχλ 

λφκηκα ζηελ ΔιιΪδα ά ζε Ϊιιν θξΪηνο κΫινο ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο (ΔΔ) ά ηνπ Δπξσπατθνχ 

Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (ΔΟΥ) ά λνκηθΪ πξφζσπα ά ζπκπξΪμεηο πνπ Ϋρνπλ ππνγξΪςεη επξσπατθΫο 

ζπκθσλέεο κε ηελ ΔΔ ά ζε ηξέηεο ρψξεο πνπ Ϋρνπλ ππνγξΪςεη ηε πκθσλέα Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ ηνπ 

Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξένπ, ε νπνέα θπξψζεθε κε ην λφκν 2513/1997 θαη Ϋρνπλ, ζχκθσλα κε 

ηελ λνκνζεζέα ησλ θξαηψλ απηψλ, απηφ ην δηθαέσκα. 

Δγγπάζεηο πνπ εθδέδνληαη ζε Ϊιιν θξΪηνο εθηφο ηεο ΔιιΪδαο, ζα ζπλνδεχνληαη απφ επέζεκε 

κεηΪθξαζά ηνπο ζηελ Διιεληθά γιψζζα. 

Ζ Δγγχεζε πκκεηνράο πξΫπεη λα ζπληαρζεέ ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηνπ Παξαξηάκαηνο Η. 

 

9.2 ΓηθαηνινγεηηθΪ πκκεηνράο 

1. Οη ΠξνζθΫξνληεο νθεέινπλ, καδέ κε ηελ πξνζθνξΪ, λα θαηαζΫζνπλ κε ηελ έδηα ζεηξΪ ηα παξαθΪησ 

δηθαηνινγεηηθΪ: 

α. Δγγχεζε ζπκκεηνράο ζην δηαγσληζκφ, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 9.1 ηεο παξνχζαο. 

β. Τπεχζπλε δάισζε ηεο παξ. 4 ηνπ Ϊξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α΄75), φπσο εθΪζηνηε ηζρχεη, κε 

ζεψξεζε γλεζένπ ππνγξαθάο, ζηελ νπνέα : 

a. Να αλαγξΪθνληαη ηα ζηνηρεέα ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ νπνέν ζπκκεηΫρνπλ. 

b. Να δειψλεηαη φηη, κΫρξη θαη ηελ εκΫξα ππνβνιάο ηεο πξνζθνξΪο ηνπο, 

i. δελ Ϋρνπλ θαηαδηθαζζεέ κε ακεηΪθιεηε απφθαζε γηα θΪπνην αδέθεκα απφ ηα 

αλαθεξφκελα ζηελ πεξέπησζε (1) ηνπ εδ. α ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 

118/2007, 
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ii. δελ ηεινχλ ζε θΪπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξέπησζε (2) ηνπ εδ. α ηεο 

παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007, 

iii. εέλαη θνξνινγηθΪ θαη αζθαιηζηηθΪ ελάκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο ηεο 

πεξέπησζεο (3) ηνπ εδ. α ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007, 

iv. εέλαη εγγεγξακκΫλνη ζην νηθεέν Δπηκειεηάξην, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ 

πεξ. (4) ηνπ εδ. α ηεο παξ. 2 θαη ζηελ πεξ. (3) ηνπ εδ. β ηεο παξ. 2 ηνπ 

Ϊξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007, 

v. δελ ηεινχλ ζε θΪπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηε πεξ. (2) ηνπ εδ. γ ηεο παξ. 2 

ηνπ Ϊξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007. 

c. Να αλαιακβΪλεηαη ε ππνρξΫσζε γηα ηελ Ϋγθαηξε θαη πξνζάθνπζα πξνζθφκηζε ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαη ζχκθσλα κε ηνπο 

φξνπο θαη ηηο πξνυπνζΫζεηο ηνπ Ϊξζξνπ 20 ηνπ π.δ/ηνο 118/2007. 

γ. Απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ δηνηθεηηθνχ νξγΪλνπ ζρεηηθΪ κε: 

a. Σελ Ϋγθξηζε ζπκκεηνράο ηνπ ππνςεθένπ αλαδφρνπ ζηνλ ελ ιφγσ δηαγσληζκφ,  

b. ηνλ νξηζκφ εθπξνζψπνπ (ζηελ πεξέπησζε πνπ ε πξνζθνξΪ ηνπ ππνςεθένπ 

Αλαδφρνπ ππνβΪιιεηαη/ππνγξΪθεηαη απφ αληηπξφζσπφ ηνπ πνπ δελ εέλαη λφκηκνο 

εθπξφζσπνο),  

c. ηνλ νξηζκφ αληηθιάηνπ γηα ηνλ παξφληα δηαγσληζκφ,  

d. ηελ ηπρφλ εμνπζηνδφηεζε θπζηθνχ/ψλ πξνζψπνπ/σλ γηα ηελ θαηΪζεζε ηεο 

πξνζθνξΪο θαη ηελ παξνπζέα ζηελ απνζθξΪγηζά ηεο θαη ζε φια ηα ζηΪδηα δηελΫξγεηαο 

ηνπ δηαγσληζκνχ 

δ. ηελ πεξέπησζε λνκηθψλ πξνζψπσλ: 

a. επηθπξσκΫλν αληέγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ ππνςεθένπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, καδέ κε 

ηηο κΫρξη ηελ εκεξνκελέα ππνβνιάο ησλ πξνζθνξψλ ηξνπνπνηάζεηο ηνπ ά ηνπ 

θσδηθνπνηεκΫλνπ θαηαζηαηηθνχ (εθφζνλ πξφθεηηαη γηα Α.Δ. θαη ΔΠΔ) θαη ηα ζρεηηθΪ 

ΦΔΚ, θαζψο θαη ην ΦΔΚ δεκνζέεπζεο (γηα ΑΔ) ά ην αθξηβΫο αληέγξαθν ηνπ πξαθηηθνχ 

ζπγθξφηεζεο ηνπ ηζρχνληνο δηνηθεηηθνχ νξγΪλνπ ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ ζε ζψκα  

b. πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθάο ά δηνηθεηηθάο αξράο πεξέ ηξνπνπνηάζεσλ 

θαηαζηαηηθνχ/κε ιχζεο ηεο εηαηξέαο. 

Απφ ηα αλσηΫξσ λνκηκνπνηεηηθΪ Ϋγγξαθα λα πξνθχπηεη ε λφκηκε ζχζηαζε ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, 

φιεο νη ζρεηηθΫο ηξνπνπνηάζεηο ησλ θαηαζηαηηθψλ, πνηνο δεζκεχεη λφκηκα ηελ εηαηξέα (λφκηκνο 

εθπξφζσπνο, δηθαέσκα ππνγξαθάο θιπ.) θαη  ε ζεηεέα ηνπ ά ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ νξγΪλνπ. 

ε. ηελ πεξέπησζε Έλσζεο / Κνηλνπξαμέαο, ππνβΪιιεηαη θνηλά πξνζθνξΪ ε νπνέα ππνγξΪθεηαη 

ππνρξεσηηθΪ, εέηε απφ φια ηα ΜΫιε ηεο, εέηε απφ ηνλ θνηλφ εθπξφζσπν ηεο Έλσζεο / Κνηλνπξαμέαο. 

Δληφο ηνπ θαθΫινπ δηθαηνινγεηηθψλ ζα πξΫπεη λα πεξηΫρεηαη: 

a. πκθσλεηηθφ κεηαμχ ησλ Μειψλ ηεο Έλσζεο / Κνηλνπξαμέαο φπνπ: 

i. ζπζηάλεηαη ε Έλσζε / Κνηλνπξαμέα  
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ii. αλαγξΪθεηαη θαη νξηνζεηεέηαη κε ζαθάλεηα ην πνζνζηφ ζπκκεηνράο θαη ην 

εηδηθφ κΫξνο ηνπ Ϋξγνπ πνπ αλαιακβΪλεη θΪζε ΜΫινο ηεο Έλσζεο / 

Κνηλνπξαμέαο ζην ζχλνιν ηεο ΠξνζθνξΪο 

iii. δειψλεηαη Ϋλα ΜΫινο σο επηθεθαιάο γηα ην ζπληνληζκφ θαη ηε δηνέθεζε φισλ 

ησλ Μειψλ ηεο Έλσζεο / Κνηλνπξαμέαο 

iv. νξέδεηαη θνηλφο εθπξφζσπνο ηεο Έλσζεο / Κνηλνπξαμέαο θαη ησλ Μειψλ ηεο 

γηα ηε ζπκκεηνρά ηεο ζην Γηαγσληζκφ θαη ηελ εθπξνζψπεζε ηεο Έλσζεο / 

Κνηλνπξαμέαο θαη ησλ Μειψλ ηεο Ϋλαληη ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο. 

v. νξέδεηαη αληέθιεηνο ηεο Έλσζεο / Κνηλνπξαμέαο, άηνη πξφζσπν δεθηηθφ 

θνηλνπνηάζεσλ απφ ηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά 

b. ΠξΪμε ηνπ αξκφδηνπ νξγΪλνπ θΪζε ΜΫινπο ηεο Έλσζεο / Κνηλνπξαμέαο απφ ην νπνέν 

λα πξνθχπηεη ε Ϋγθξηζε ηνπ γηα ηε ζπκκεηνρά ηνπ ΜΫινπο ζηελ Έλσζε/ Κνηλνπξαμέα 

θαη ζην Γηαγσληζκφ. 

Με ηελ ππνβνιά ηεο ΠξνζθνξΪο θΪζε ΜΫινο ηεο Έλσζεο / Κνηλνπξαμέαο επζχλεηαη αιιειΫγγπα θαη 

εηο νιφθιεξνλ Ϋλαληη ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο. ε πεξέπησζε θαηαθχξσζεο ηνπ Έξγνπ ζηελ Έλσζε / 

Κνηλνπξαμέα, ε επζχλε απηά εμαθνινπζεέ κΫρξη πιάξνπο εθηΫιεζεο ηεο χκβαζεο.  

ε πεξέπησζε πνπ, εμ αηηέαο αληθαλφηεηαο γηα νπνηνδάπνηε ιφγν ά αλσηΫξαο βέαο, ΜΫινο ηεο Έλσζεο 

/ Κνηλνπξαμέαο δελ κπνξεέ λα αληαπνθξηζεέ ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο θαηΪ ηνλ ρξφλν αμηνιφγεζεο ησλ 

πξνζθνξψλ, ηα ππφινηπα ΜΫιε ζπλερέδνπλ λα Ϋρνπλ ηελ επζχλε νιφθιεξεο ηεο θνηλάο πξνζθνξΪο κε 

ηελ έδηα ηηκά. ΔΪλ ε παξαπΪλσ αληθαλφηεηα πξνθχςεη θαηΪ ηνλ ρξφλν εθηΫιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηα 

ππφινηπα ΜΫιε ζπλερέδνπλ λα Ϋρνπλ ηελ επζχλε ηεο νινθιάξσζεο απηάο κε ηελ έδηα ηηκά θαη ηνπο 

έδηνπο φξνπο. Σα ππφινηπα ΜΫιε ηεο Ϋλσζεο θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο κπνξνχλ λα πξνηεέλνπλ 

αληηθαηΪζηαζε. Ζ αληηθαηΪζηαζε κπνξεέ λα εγθξηζεέ κε απφθαζε ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο. 

 

2. ΜεηΪ ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, φπσο νξέδεη ην Ϊξζξν 20 πνπ πεξηιακβΪλεηαη ζην Π.Γ. 

118/2007, ν ΠξνζθΫξσλ ζηνλ νπνέν πξφθεηηαη λα γέλεη ε θαηαθχξσζε, εληφο πξνζεζκέαο εέθνζη (20) 

εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνέεζε ηεο ζρεηηθάο Ϋγγξαθεο εηδνπνέεζεο ζ’ απηφλ, κε βεβαέσζε παξαιαβάο ά 

ζχκθσλα κε ην λ. 2672/1998 (Α΄290), νθεέιεη λα ππνβΪιεη, ζε ζθξαγηζκΫλν θΪθειν, ηα εμάο Ϋγγξαθα 

θαη δηθαηνινγεηηθΪ, ηα νπνέα απνζθξαγέδνληαη θαη ειΫγρνληαη θαηΪ ηε δηαδηθαζέα πνπ πξνβιΫπεηαη ζην 

Ϊξζξν 19 παξ. 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007: 

 

α. Οη Έιιελεο πνιέηεο: 

(1) Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ Ϋθδνζεο ηνπ ηειεπηαένπ ηξηκάλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνέεζε 

ηεο σο Ϊλσ Ϋγγξαθεο εηδνπνέεζεο, απφ ην νπνέν λα πξνθχπηεη, φηη δελ Ϋρνπλ θαηαδηθαζζεέ κε 

ακεηΪθιεηε δηθαζηηθά απφθαζε, γηα θΪπνην απφ ηα αδηθάκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ Ϊξζξνπ 43 ηνπ π. 

δ/ηνο 60/2007 ά γηα θΪπνην απφ ηα αδηθάκαηα ηεο ππεμαέξεζεο, ηεο απΪηεο, ηεο εθβέαζεο, ηεο 

πιαζηνγξαθέαο, ηεο ςεπδνξθέαο, ηεο δσξνδνθέαο θαη ηεο δφιηαο ρξεσθνπέαο. 

(2) Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθάο ά δηνηθεηηθάο αξράο, Ϋθδνζεο ηνπ ηειεπηαένπ εμακάλνπ, 

πξηλ απφ ηελ θνηλνπνέεζε ηεο σο Ϊλσ Ϋγγξαθεο εηδνπνέεζεο, απφ ην νπνέν λα πξνθχπηεη φηη δελ 

ηεινχλ ζε πηψρεπζε θαη, επέζεο, φηη δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζέα θάξπμεο πηψρεπζεο. 
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(3) Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδέδεηαη απφ αξκφδηα θαηΪ πεξέπησζε αξρά, απφ ην νπνέν λα πξνθχπηεη 

φηη θαηΪ ηελ εκεξνκελέα ηεο σο Ϊλσ εηδνπνέεζεο, εέλαη ελάκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο 

πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξΫο θνηλσληθάο αζθΪιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθάο) θαη σο πξνο ηηο 

θνξνινγηθΫο ππνρξεψζεηο ηνπο. 

ε πεξέπησζε εγθαηΪζηαζάο ηνπο ζηελ αιινδαπά, ηα δηθαηνινγεηηθΪ ησλ παξαπΪλσ 

πεξηπηψζεσλ (2) θαη (3) εθδέδνληαη κε βΪζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζέα ηεο ρψξαο πνπ εέλαη 

εγθαηεζηεκΫλνη, απφ ηελ νπνέα θαη εθδέδεηαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ. 

(4) Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθεένπ Δπηκειεηεξένπ, κε ην νπνέν ζα πηζηνπνηεέηαη αθελφο ε εγγξαθά ηνπο 

ζ’ απηφ θαη ην εηδηθφ επΪγγεικΪ ηνπο, θαηΪ ηελ εκΫξα δηελΫξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, θαη αθεηΫξνπ 

φηη εμαθνινπζνχλ λα παξακΫλνπλ εγγεγξακκΫλνη κΫρξη ηεο επέδνζεο ηεο σο Ϊλσ Ϋγγξαθεο 

εηδνπνέεζεο. 

 

β. Οη αιινδαπνέ: 

(1) Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ά ηζνδχλακνπ εγγξΪθνπ αξκφδηαο δηνηθεηηθάο ά δηθαζηηθάο 

αξράο ηεο ρψξαο εγθαηΪζηαζάο ηνπο, Ϋθδνζεο ηνπ ηειεπηαένπ ηξηκάλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνέεζε 

ηεο σο Ϊλσ Ϋγγξαθεο εηδνπνέεζεο απφ ην νπνέν λα πξνθχπηεη φηη δελ Ϋρνπλ θαηαδηθαζζεέ κε 

ακεηΪθιεηε δηθαζηηθά απφθαζε γηα θΪπνην απφ ηα αδηθάκαηα ηεο πεξέπησζεο (1) ηνπ εδ. α ηεο 

παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007. 

(2) Πηζηνπνηεηηθφ ηεο θαηΪ πεξέπησζε αξκφδηαο δηθαζηηθάο ά δηνηθεηηθάο αξράο ηεο ρψξαο 

εγθαηΪζηαζάο ηνπο, απφ ην νπνέν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε θΪπνηα απφ ηηο θαηαζηΪζεηο ηεο 

πεξ. (2) ηνπ εδ. α ά ππφ Ϊιιε αλΪινγε θαηΪζηαζε ά δηαδηθαζέα θαη φηη πιεξνχληαη νη 

πξνυπνζΫζεηο ηεο πεξ. (3) ηνπ εδ. α ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007. 

(3) Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο αξράο ηεο ρψξαο εγθαηΪζηαζάο ηνπο, απφ ην νπνέν λα πξνθχπηεη 

φηη άηαλ εγγεγξακκΫλνη ζηα κεηξψα ηνπ νηθεένπ Δπηκειεηεξένπ ά ζε ηζνδχλακεο επαγγεικαηηθΫο 

νξγαλψζεηο, θαηΪ ηελ εκΫξα δηελΫξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη εμαθνινπζνχλ λα παξακΫλνπλ 

εγγεγξακκΫλνη κΫρξη ηελ επέδνζε ηεο σο Ϊλσ Ϋγγξαθεο εηδνπνέεζεο. 

 

γ. Σα λνκηθΪ πξφζσπα εκεδαπΪ ά αιινδαπΪ: 

(1) Σα παξαπΪλσ δηθαηνινγεηηθΪ ησλ πεξηπηψζεσλ ησλ εδαθέσλ α θαη β ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 6 

ηνπ Π.Γ. 118/2007, αληέζηνηρα. 

(2) Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθάο ά δηνηθεηηθάο αξράο, Ϋθδνζεο ηνπ ηειεπηαένπ εμακάλνπ, 

πξηλ απφ ηελ θνηλνπνέεζε ηεο σο Ϊλσ Ϋγγξαθεο εηδνπνέεζεο ηεο παξ. 2, απφ ην νπνέν λα 

πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ θνηλά εθθαζΪξηζε ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο εθΪζηνηε ηζρχεη, ά εηδηθά 

εθθαζΪξηζε ηνπ λ. 1892/1990 (A΄101), φπσο εθΪζηνηε ηζρχεη, ά Ϊιιεο αλΪινγεο θαηαζηΪζεηο (κφλν 

γηα αιινδαπΪ λνκηθΪ πξφζσπα) θαη, επέζεο, φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζέα Ϋθδνζεο απφθαζεο 

θνηλάο ά εηδηθάο εθθαζΪξηζεο ησλ αλσηΫξσ λνκνζεηεκΪησλ ά ππφ Ϊιιεο αλΪινγεο θαηαζηΪζεηο 

(κφλν γηα αιινδαπΪ λνκηθΪ πξφζσπα). 

(3) Δηδηθφηεξα, ηα αλσηΫξσ λνκηθΪ πξφζσπα πξΫπεη λα πξνζθνκέδνπλ γηα ηνπο δηαρεηξηζηΫο, ζηηο 

πεξηπηψζεηο ησλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκΫλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη ησλ πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. 

θαη Δ.Δ.) θαη γηα ηνλ πξφεδξν θαη δηεπζχλνληα ζχκβνπιν γηα ηηο αλψλπκεο εηαηξεέεο (Α.Δ.), 

απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ά Ϊιιν ηζνδχλακν Ϋγγξαθν αξκφδηαο δηνηθεηηθάο ά δηθαζηηθάο 

αξράο ηεο ρψξαο εγθαηΪζηαζεο, απφ ην νπνέν λα πξνθχπηεη φηη ηα αλσηΫξσ πξφζσπα δελ Ϋρνπλ 
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θαηαδηθαζηεέ κε ακεηΪθιεηε δηθαζηηθά απφθαζε, γηα θΪπνην απφ ηα αδηθάκαηα ηεο πεξέπησζεο (1) 

ηνπ εδ. α ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007. 

(4) Δπέ εκεδαπψλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ ηα πξναλαθεξφκελα πηζηνπνηεηηθΪ ηεο εθθαζΪξηζεο ηεο 

πεξέπησζεο (2) ηνπ εδ. γ ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007, εθδέδνληαη, φζνλ αθνξΪ 

ζηελ θνηλά εθθαζΪξηζε απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζέα ηεο Ννκαξρηαθάο Απηνδηνέθεζεο, ζην κεηξψν 

Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ηεο νπνέαο εέλαη εγγεγξακκΫλε ε ζπκκεηΫρνπζα ζην δηαγσληζκφ A.E., 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ησλ Ϊξζξσλ 7α.1.ηα΄ θαη 7β.12 ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο εθΪζηνηε 

ηζρχεη, θαη, φζνλ αθνξΪ ζηελ εηδηθά εθθαζΪξηζε ηνπ λ. 1892/1990, φπσο εθΪζηνηε ηζρχεη, απφ ην 

αξκφδην Δθεηεέν ηεο Ϋδξαο ηεο αλσλχκνπ εηαηξεέαο πνπ ηειεέ ππφ εηδηθά εθθαζΪξηζε. Δπέ 

εκεδαπψλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκΫλεο επζχλεο θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) ην 

πηζηνπνηεηηθφ ηεο εθθαζΪξηζεο, εθδέδεηαη απφ ην αξκφδην ηκάκα ηνπ Πξσηνδηθεένπ ηεο Ϋδξαο ηεο 

ζπκκεηΫρνπζαο ζηνλ δηαγσληζκφ επηρεέξεζεο. 

 

δ. Οη πλεηαηξηζκνέ: 

(1) Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ Ϋθδνζεο ηνπ ηειεπηαένπ ηξηκάλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνέεζε 

ηεο σο Ϊλσ Ϋγγξαθεο εηδνπνέεζεο, ά Ϊιιν ηζνδχλακν Ϋγγξαθν αξκφδηαο δηνηθεηηθάο ά δηθαζηηθάο 

αξράο ηεο ρψξαο εγθαηΪζηαζεο απφ ην νπνέν λα πξνθχπηεη φηη ν πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηνπ 

πκβνπιένπ δελ Ϋρεη θαηαδηθαζζεέ κε ακεηΪθιεηε δηθαζηηθά απφθαζε, γηα θΪπνην απφ ηα 

αδηθάκαηα ηεο πεξέπησζεο (1) ηνπ εδ. α ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007. 

(2) Σα δηθαηνινγεηηθΪ ησλ πεξηπηψζεσλ (2) θαη (3) ηνπ εδ. α ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 

118/2007, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα εκεδαπνχο ζπλεηαηξηζκνχο θαη ηεο πεξέπησζεο (2) ηνπ εδ. β ηεο 

παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα αιινδαπνχο ζπλεηαηξηζκνχο, 

αληέζηνηρα, θαη ηεο πεξέπησζεο (2) ηνπ εδ. γ ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007. 

(3) Βεβαέσζε αξκφδηαο αξράο φηη ν πλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεέ λφκηκα.  

 

ε. Οη Δλψζεηο/Κνηλνπξαμέεο πνπ ππνβΪιινπλ θνηλά πξνζθνξΪ:  

Σα παξαπΪλσ θαηΪ πεξέπησζε δηθαηνινγεηηθΪ, γηα θΪζε κΫινο πνπ ζπκκεηΫρεη ζηελ Έλσζε.  

 

3. ΔΪλ ζε θΪπνηα Υψξα δελ εθδέδνληαη ηα παξαπΪλσ Ϋγγξαθα ά πηζηνπνηεηηθΪ, ά δελ θαιχπηνπλ φιεο 

ηηο σο Ϊλσ αλαθεξφκελεο πεξηπηψζεηο ηνπ Ϊξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007, δχλαηαη λα αληηθαηαζηαζνχλ 

απηΪ σο εμάο: 

 Δθφζνλ πξφθεηηαη γηα δηαγσληζκφ κε πξνυπνινγηζζεέζα αμέα έζε ά αλψηεξε ησλ 

πξνβιεπνκΫλσλ νξέσλ ηεο πεξ. ε ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 4 ηνπ π.δ/ηνο 118/2007, απφ 

Ϋλνξθε βεβαέσζε ηνπ ππφρξενπ πξνο ππνβνιά ηνπ δηθαηνινγεηηθνχ. ΔΪλ ζηε ρψξα απηά 

δελ πξνβιΫπεηαη νχηε Ϋλνξθε βεβαέσζε, δχλαηαη απηά λα αληηθαηαζηαζεέ κε ππεχζπλε 

δάισζε ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθάο ά δηνηθεηηθάο αξράο ά ζπκβνιαηνγξΪθνπ ηεο ρψξαο, 

ζηελ νπνέα εέλαη εγθαηεζηεκΫλνο ν ππνςάθηνο. 

 

4. Ζ κε Ϋγθαηξε θαη πξνζάθνπζα ππνβνιά ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 9.2 ηεο 

παξνχζεο, ζπληζηΪ ιφγν απνθιεηζκνχ ηνπ ππνςεθένπ απφ ηνλ δηαγσληζκφ. 
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5. Ζ απαξέζκεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηα νπνέα κπνξνχλ λα δεηεζνχλ, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 6 ηνπ 

Π.Γ. 118/2007 εέλαη πεξηνξηζηηθά. 

 

9.3 ΔιΪρηζηεο ΠξνυπνζΫζεηο πκκεηνράο 

ΓεδνκΫλσλ ησλ ηδηαέηεξα απμεκΫλσλ ηερλνινγηθψλ θαη επηζηεκνληθψλ απαηηάζεσλ ηνπ 

πξνθεξπζζφκελνπ Ϋξγνπ, ν ππνςάθηνο αλΪδνρνο ζα πξΫπεη λα πιεξνέ θαη λα ηεθκεξηψζεη επαξθψο, 

κε πνηλά απνθιεηζκνχ, ηηο παξαθΪησ ειΪρηζηεο πξνυπνζΫζεηο ζπκκεηνράο ζην Γηαγσληζκφ 

θαηαζΫηνληαο κε ηελ πξνζθνξΪ ηνπ, εληφο ηνπ ΦαθΫινπ Γηθαηνινγεηηθψλ θαη κε ηε δνκά πνπ 

πεξηγξΪθεηαη ζηε ζπλΫρεηα, ηα αληέζηνηρα ζηνηρεέα ηεθκεξέσζεο: 

 

1. Να δηαζΫηεη ηελ θαηΪιιειε νξγΪλσζε, δνκά θαη κΫζα θαη λα Ϋρεη απνδεδεηγκΫλε εκπεηξέα 

ζε Ϋξγα ζπλαθνχο αληηθεηκΫλνπ κε ην πξνθεξπζζφκελν Ϋξγν, εηδηθφηεξα δειαδά εκπεηξέα 

ζε Ϋξγα πνπ αθνξνχλ ζηελ κειΫηε, αλΪπηπμε θαη πινπνέεζε Ϋξγσλ απαζρφιεζεο / 

θνηλσληθάο νηθνλνκέαο / ελδπλΪκσζεο εξγαδνκΫλσλ / πεξηθεξεηαθάο ΑλΪπηπμεο & δνκψλ 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηνλ Γεκφζην ΣνκΫα θαη ζε ΠεξηθεξεηαθΫο ΑξρΫο, θαζψο θαη 

αλΪπηπμε νινθιεξσκΫλσλ ππνδνκψλ ινγηζκηθνχ δηαρεέξηζεο πεξηερνκΫλνπ θαη γλψζεο,  

ζηνπο αλσηΫξσ, Ϋηζη ψζηε λα ηεθκεξηψλεη ηελ θαηαλφεζε ηνπ επξχηεξνπ επηζηεκνληθνχ θαη 

ηερλνινγηθνχ πεξηβΪιινληνο ηνπ Ϋξγνπ θαζψο επέζεο θαη λα δηαζθαιέδεη ηελ δπλαηφηεηα 

ηνπ λα αληαπεμΫιζεη επηηπρψο ζηηο ηδηαέηεξα απμεκΫλεο απαηηάζεηο ηνπ ππφ αλΪζεζε 

Έξγνπ θαη λα ην νινθιεξψζεη επηηπρψο ζηελ πξνβιεπφκελε ρξνληθά δηΪξθεηα. 

Ο ππνςάθηνο ΑλΪδνρνο νθεέιεη λα απνδεέμεη ηελ αλσηΫξσ ειΪρηζηε πξνυπφζεζε 

ζπκκεηνράο, θαηαζΫηνληαο κε ηελ πξνζθνξΪ ηνπ (εληφο ηνπ ΦαθΫινπ Γηθαηνινγεηηθψλ) ηα 

αθφινπζα ζηνηρεέα ηεθκεξέσζεο: 

1.1 Αλαιπηηθά παξνπζέαζε ησλ θΪησζη ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ππνςάθηνπ Αλαδφρνπ: 

- επηρεηξεκαηηθά δνκά 

- ηνκεέο δξαζηεξηφηεηαο 

- πξντφληα θαη ππεξεζέεο. 

1.2 ΚαηΪινγν ησλ θπξηφηεξσλ Ϋξγσλ ηα νπνέα πινπνηεέ ά νινθιάξσζε θαηΪ ηελ ηειεπηαέα 

ηξηεηέα (2008,2009,2010), κε Ϋκθαζε ζε Ϋξγα ζπλαθνχο αληηθεηκΫλνπ (κειΫηε, αλΪπηπμε 

θαη πινπνέεζε Ϋξγσλ απαζρφιεζεο / θνηλσληθάο νηθνλνκέαο / ελδπλΪκσζεο εξγαδνκΫλσλ 

/ πεξηθεξεηαθάο ΑλΪπηπμεο & δνκψλ επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηνλ Γεκφζην ΣνκΫα θαη 

ΠεξηθεξεηαθΫο ΑξρΫο, θαζψο θαη  αλΪπηπμε νινθιεξσκΫλσλ ππνδνκψλ ινγηζκηθνχ 

δηαρεέξηζεο πεξηερνκΫλνπ θαη γλψζεο). 

Ο ΚαηΪινγνο Έξγσλ πξΫπεη λα Ϋρεη ηελ εμάο κνξθά: 



Πποκήπςξη Ανοικηού Γιεθνούρ Γιαγυνιζμού για ηο έπγο: «Τπηπεζίερ Ανάπηςξηρ και Δθαπμογήρ Γιαδπαζηικήρ 
Πλαηθόπμαρ Πποληπηικήρ Γιασείπιζηρ ηος Εηηήμαηορ ηηρ Δνεπγού Γήπανζηρ» 

 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΛΛΑΓΟ (ΟΚΔ) ει. 64 

 

Α/
Α 

ΠΔΛΑΣ
Ζ 

ΤΝΣΟΜ
Ζ 
ΠΔΡΗΓΡΑ-
ΦΖ ΣΟΤ 
ΔΡΓΟΤ 

ΓΗΑΡΚΔ
ΗΑ 

ΔΚΣΔΛ
Δ-Ζ 
ΔΡΓΟΤ 

ΠΡΟΩΠΟ-
ΛΟΓΗΜΟ

 

 (Euro) 
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(ηχπνο & 
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Όπνπ «ΠΑΡΟΤΑ ΦΑΖ»: νινθιεξσκΫλν επηηπρψο / ζε εμΫιημε 

Δθ ησλ αλσηΫξσ Ϋξγσλ, ν ππνςάθηνο ΑλΪδνρνο, νθεέιεη λα ηεθκεξηψζεη ηελ εκπεηξέα ηνπ 

ζε ηνπιΪρηζηνλ ηξέα(3) Ϋξγα ζπλαθνχο αληηθεηκΫλνπ κε ην πξνθεξπζζφκελν Ϋξγν, δειαδά 

εκπεηξέα ζε Ϋξγα πνπ αθνξνχλ ζηελ κειΫηε, αλΪπηπμε θαη πινπνέεζε Ϋξγσλ 

απαζρφιεζεο / θνηλσληθάο νηθνλνκέαο / ελδπλΪκσζεο εξγαδνκΫλσλ / πεξηθεξεηαθάο 

ΑλΪπηπμεο & δνκψλ επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηνλ Γεκφζην ΣνκΫα θαη ζε ΠεξηθεξεηαθΫο 

ΑξρΫο, θαζψο θαη αλΪπηπμε νινθιεξσκΫλσλ ππνδνκψλ ινγηζκηθνχ δηαρεέξηζεο 

πεξηερνκΫλνπ θαη γλψζεο ζηνπο αλσηΫξσ Σα ζπγθεθξηκΫλα Ϋξγα ζα πξΫπεη λα 

παξνπζηαζηνχλ αλαιπηηθΪ ζε ρσξηζηά ελφηεηα ηνπ ππνθαθΫινπ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο 

πξνζθνξΪο ηνπ ππνςεθένπ αλαδφρνπ. 

Ο ππνςάθηνο αλΪδνρνο νθεέιεη επέζεο λα ηεθκεξηψζεη ηελ πινπνέεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ 

Ϋξγσλ πνπ πεξηιακβΪλνληαη ζηνλ ΚαηΪινγν Έξγσλ θαηαζΫηνληαο εληφο ηνπ ππνθαθΫινπ 

δηθαηνινγεηηθψλ θαη κε ηε ζεηξΪ πνπ αλαθΫξνληαη ζηελ ηειεπηαέα ζηάιε ηνπ παξαπΪλσ 

πέλαθα, ηα αληέζηνηρα ζηνηρεέα ηεθκεξέσζεο (πρ. Αληέγξαθα πκβΪζεσλ, Πηζηνπνηεηηθψλ 

Παξαιαβάο Έξγσλ, νηθεέσλ ζηνηρεέσλ ηηκνιφγεζεο θιπ.). 

Ο ππνςάθηνο αλΪδνρνο νθεέιεη ηΫινο λα ππνβΪιιεη ππεχζπλε δάισζε ηεο παξ. 4 ηνπ 

Ϊξζξνπ 8 ηνπ λ.1599/1986 γηα ηελ αιάζεηα ησλ ζηνηρεέσλ πνπ αλαγξΪθνληαη ζηνλ 

ΚαηΪινγν Έξγσλ, θαζψο επέζεο θαη δΫζκεπζε γηα ηελ πξνζάθνπζα θαη Ϋγθαηξε 

πξνζθφκηζε θαηΪ ην ζηΪδην ηεο θαηαθχξσζεο ηπρφλ πξφζζεησλ ζηνηρεέσλ ηα νπνέα 

ελδΫρεηαη λα ηνπ δεηεζνχλ απφ ηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά. 

1.3 ε πεξέπησζε πνπ ν ππνςάθηνο ΑλΪδνρνο πξνηέζεηαη λα αλαζΫζεη ππεξγνιαβηθΪ ζε 

ηξέηνπο (λνκηθΪ πξφζσπα) ηελ πινπνέεζε ηκάκαηνο ηνπ ππφ αλΪζεζε Έξγνπ, νθεέιεη λα 

παξαζΫζεη ζπκπιεξσκΫλν ηνλ παξαθΪησ πέλαθα: 

Πεξηγξαθά ηκάκαηνο Έξγνπ  
πνπ πξνηέζεηαη ν ππνςάθηνο ΑλΪδνρνο 
λα αλαζΫζεη ζε ΤπεξγνιΪβν (λνκηθφ 
πξφζσπν) 

Δπσλπκέα ΤπεξγνιΪβνπ 
Ζκεξνκελέα 
Γάισζεο 
πλεξγαζέαο 
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Ο ππνςάθηνο ΑλΪδνρνο, ζπκπιεξσκαηηθΪ κε ηνλ αλσηΫξσ Πέλαθα, ζα πξΫπεη λα 

θαηαζΫζεη λφκηκα ζεσξεκΫλεο Τπεχζπλεο Γειψζεηο ησλ λνκέκσλ εθπξνζψπσλ ησλ 

ππεξγνιΪβσλ, κε ηηο νπνέεο ζα δειψλεηαη φηη απνδΫρνληαη ηε ζπλεξγαζέα απηά θαη 

δεζκεχνληαη λα ζπλεξγαζηνχλ κε ηνλ ππνςάθην, εθφζνλ απηφο αλαθεξπρζεέ αλΪδνρνο, 

Ϋσο ην πΫξαο ηεο δηΪξθεηαο ηνπ Έξγνπ.  

Δπηζεκαέλεηαη φηη νη ππεξγνιΪβνη πνπ ζα θαηνλνκαζηνχλ απφ ηνλ ππνςάθην ΑλΪδνρν, δελ 

κπνξνχλ λα ζπκκεηΫρνπλ ζε Ϊιιν ππνςάθην ζράκα, επέ πνηλά απνθιεηζκνχ ησλ 

ππνςεθέσλ πνπ Ϋρνπλ ζπκπεξηιΪβεη θνηλφ ππεξγνιΪβν ζην ζράκα ηνπο. εκεηψλεηαη φηη ν 

φξνο απηφο δελ ηζρχεη γηα πξνκεζεπηΫο, δειαδά γηα φζνπο πξνκεζεχνπλ ηνλ ΑλΪδνρν κε 

ινγηζκηθφ ρσξέο λα εθηεινχλ θακέα ππεξεζέα εγθαηΪζηαζεο ά παξακεηξνπνέεζεο ηνπ. 

εκεηψλεηαη φηη ε εκπεηξέα ηνπ δεισκΫλνπ – σο Ϊλσ- ππεξγνιΪβνπ(σλ) 

ππνινγέδεηαη/πξνζκεηξΪηαη απηνχζηα ζηελ εκπεηξέα ηνπ Αλαδφρνπ. 

Οη ηπρφλ ππεξγνιΪβνη ηνπ ππνςεθένπ Αλαδφρνπ δελ πξΫπεη λα Ϋρνπλ/δηαηεξνχλ ζρΫζε κε 

ηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά σο αθνινχζσο: ζρΫζε εξγνδφηε / ππαιιάινπ ά ζρΫζε κεηξηθάο / 

ζπγαηξηθάο εηαηξεέαο, ά ζρΫζε εηαέξνπ/κΫινπο, ά ζρΫζε εηαηξεέαο / αληηπξνζψπνπ 

 

2. 
Να δηαζΫηεη θαηΪιιειν αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη πξνηεηλφκελε ΟκΪδα Έξγνπ. 

Ο ππνςάθηνο ΑλΪδνρνο νθεέιεη λα απνδεέμεη ηελ αλσηΫξσ ειΪρηζηε πξνυπφζεζε ζπκκεηνράο, 

θαηαζΫηνληαο κε ηελ πξνζθνξΪ ηνπ (εληφο ηνπ ΦαθΫινπ Γηθαηνινγεηηθψλ) ηα αθφινπζα ζηνηρεέα 

ηεθκεξέσζεο: 

2.

1 

Ο πξνζθΫξσλ ππνρξενχηαη λα ππνβΪιιεη νινθιεξσκΫλε πξνζΫγγηζε γηα ην ζράκα 

δηνέθεζεο, ηελ νξγΪλσζε ηεο νκΪδαο Ϋξγνπ θαη ην πξνζσπηθφ πνπ ζα δηαζΫζεη γηα ηελ 

πινπνέεζε, θαζψο θαη ηνπο εηδηθνχο ξφινπο, ηα θαζάθνληα θαη ηηο αξκνδηφηεηεο απηνχ. 

ΔπηπιΫνλ, ν ππνςάθηνο ΑλΪδνρνο ππνρξενχηαη λα θαζνξέζεη ζηελ ΠξνζθνξΪ ηνπ ηα ζηειΫρε 

πνπ ζα αλαιΪβνπλ ηνπο ξφινπο: 

 ηνπ Τπεχζπλνπ Έξγνπ. 

 ηνπ Αλαπιεξσηά Τπεπζχλνπ Έξγνπ. 

 ηνπ Τπεχζπλνπ ΓηαζθΪιηζεο Πνηφηεηαο ηνπ Ϋξγνπ 

Δηδηθφηεξα, γηα ηνλ Τπεχζπλν Έξγνπ θαη ηνλ Αλαπιεξσηά Τπεχζπλν Έξγνπ ζα πξΫπεη λα 

ηεθκεξησζνχλ ηα αθφινπζα: 

 Ο Τπεχζπλνο Έξγνπ λα εέλαη θΪηνρνο κεηαπηπρηαθνχ ηέηινπ ζε ζπλαθΫο ζεκαηηθφ-

επηζηεκνληθφ αληηθεέκελν. Δηδηθφηεξα, ζα πξΫπεη λα δηαζΫηεη εκπεηξέα εέηε: ζηελ κειΫηε, 

αλΪπηπμε θαη πινπνέεζε Ϋξγσλ απαζρφιεζεο / θνηλσληθάο νηθνλνκέαο / ελδπλΪκσζεο 

εξγαδνκΫλσλ / πεξηθεξεηαθάο ΑλΪπηπμεο & δνκψλ επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηνλ Γεκφζην ΣνκΫα 
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θαη ζε ΠεξηθεξεηαθΫο ΑξρΫο, εέηε ζηελ αλΪπηπμε νινθιεξσκΫλσλ ππνδνκψλ ινγηζκηθνχ 

δηαρεέξηζεο πεξηερνκΫλνπ θαη γλψζεο ζηηο αλσηΫξσ ΑξρΫο 

 Ο Αλαπιεξσηάο Τπεχζπλνο Έξγνπ λα εέλαη θΪηνρνο κεηαπηπρηαθνχ ηέηινπ ζε ζπλαθΫο 

ζεκαηηθφ-επηζηεκνληθφ αληηθεέκελν. Δηδηθφηεξα, ζα πξΫπεη λα δηαζΫηεη εκπεηξέα εέηε: ζηελ 

κειΫηε, αλΪπηπμε θαη πινπνέεζε Ϋξγσλ απαζρφιεζεο / θνηλσληθάο νηθνλνκέαο / 

ελδπλΪκσζεο εξγαδνκΫλσλ / πεξηθεξεηαθάο ΑλΪπηπμεο & δνκψλ επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηνλ 

Γεκφζην ΣνκΫα θαη ζε ΠεξηθεξεηαθΫο ΑξρΫο, εέηε ζηελ αλΪπηπμε νινθιεξσκΫλσλ ππνδνκψλ 

ινγηζκηθνχ δηαρεέξηζεο πεξηερνκΫλνπ θαη γλψζεο ζηηο αλσηΫξσ ΑξρΫο. 

 Ο Τπεχζπλνο Έξγνπ ζα πξΫπεη λα δηαζΫηεη ππεξδεθαεηά εκπεηξέα ζε Ϋξγα κε ζπλαθΫο 

ζεκαηηθφ, ηερληθφ θαη επηζηεκνληθφ αληηθεέκελν.  

 Οη θχξηεο δξαζηεξηφηεηΫο ηνπο, θαη' ειΪρηζηνλ ηα ηειεπηαέα πΫληε (5) Ϋηε, λα αθνξνχλ ζηε 

δηαρεέξηζε Ϋξγσλ ζπλαθνχο αληηθεηκΫλνπ αληέζηνηρεο θιέκαθαο. 

O ππνςάθηνο αλΪδνρνο ζα πξΫπεη λα παξαζΫζεη ζπγθεληξσηηθφ πέλαθα θαηαγξαθάο ησλ 

ζηειερψλ πνπ ζα ζπκκεηΫρνπλ ζηελ ΟκΪδα Έξγνπ, ζχκθσλα κε ην αθφινπζν ππφδεηγκα: 

 

Α/

Α 

Ολνκαηεπψλπ

κν ηειΫρνπο 

Δπσλπκ

έα 

Δηαηξεέα

ο 

ΘΫζε 

ζηελ 

ΟκΪδ

α 

Έξγν

π 

Αλζξσπνκά

λεο 

Απαζρφιεζε

ο ζην Έξγν 

Πνζνζηφ 

Αζξσπνκελ

ψλ 

πκκεηνράο 

(%) 

      

      

      

χλνιν 

 

100% 

Ζ εκπεηξέα θαη νη ηέηινη ζπνπδψλ θΪζε ζηειΫρνπο ηεο ΟκΪδαο Έξγνπ ζα ηεθκεξηψλνληαη κε 

ηελ παξΪζεζε αλαιπηηθνχ βηνγξαθηθνχ ζεκεηψκαηνο, ην νπνέν ζα αθνινπζεέ ην ππφδεηγκα 

ηνπ Παξαξηάκαηνο V ηεο παξνχζαο. 

Δπηζεκαέλεηαη φηη ηα ζηειΫρε ηεο ΟκΪδαο Έξγνπ πνπ ζα θαηνλνκαζηνχλ απφ ηνλ ππνςάθην 

ΑλΪδνρν, νθεέινπλ λα ζπκκεηΫρνπλ ζε Ϋλα κφλν ππνςάθην ζράκα θαη δε δχλαληαη ζε θακέα 

πεξέπησζε λα εκθαλέδνληαη θαη ζε πξνζθνξΪ Ϊιινπ ππνςεθένπ. 
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3. Γηθαέσκα ζπκκεηνράο ζην δηαγσληζκφ Ϋρνπλ θπζηθΪ ά λνκηθΪ πξφζσπα, ελψζεηο ά 

θνηλνπξαμέεο, κε αληηθεέκελν απαζρφιεζεο, ηνπιΪρηζηνλ θαηΪ ηα ηειεπηαέα ηξέα (3) Ϋηε, 

ηελ παξνρά ππεξεζηψλ ζπκβνχινπ ζε ζΫκαηα αλΪπηπμεο θαη ηελ παξνρά ππεξεζηψλ 

αλΪπηπμεο ινγηζκηθνχ, φπσο δηεπθξηλέδεηαη ζηελ πξνυπφζεζε 1 ηεο παξνχζαο 

παξαγξΪθνπ, θαη εηάζην κΫζν φξν θχθινπ εξγαζηψλ ηεο πξνεγνχκελεο ηξηεηέαο 

(2008, 2009, 2010) κεγαιχηεξν απφ  ην 100% ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 

Ϋξγνπ ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ ηνπ ΦΠΑ. 

Ο ςποτήθιορ Ανάδοσορ οθείλει να αποδείξει ηην ανυηέπυ ελάσιζηη πποϋπόθεζη 

ζςμμεηοσήρ, καηαθέηονηαρ με ηην πποζθοπά ηος (ενηόρ ηος Φακέλος Γικαιολογηηικών) ηα 

ακόλοςθα ζηοισεία ηεκμηπίυζηρ: 

3.1 Αληέγξαθα ά απνζπΪζκαηα Ηζνινγηζκψλ ησλ ηειεπηαέσλ ηξηψλ (3) δηαρεηξηζηηθψλ 

ρξάζεσλ, ζε πεξέπησζε πνπ ππνρξενχηαη ζηελ Ϋθδνζε Ηζνινγηζκψλ. 

ά 

Έλνξθε βεβαέσζε κε αλαιπηηθά αλαθνξΪ ζην ζπλνιηθφ χςνο ηνπ εηάζηνπ θχθινπ 

εξγαζηψλ, γηα ηα Ϋηε γηα ηα νπνέα ν ππνςάθηνο αλΪδνρνο δελ ππνρξενχηαη ζηελ Ϋθδνζε 

Ηζνινγηζκψλ. 

 

4. 
ΓεδνκΫλεο ηεο πνιππινθφηεηαο θαη ηνπ εχξνπο ηνπ Ϋξγνπ, θξέλεηαη απαξαέηεηε επέ πνηλά 

απνθιεηζκνχ, ε αλαιπηηθά πεξηγξαθά ηεο πξνηεηλφκελεο κεζνδνινγέαο δηαζθΪιηζεο 

πνηφηεηαο πνπ ζα αθνινπζάζεη ν ππνςάθηνο αλΪδνρνο θαη επηπιΫνλ ε ηεθκεξέσζε απηάο 

απφ ηζρχνλ θαηΪ ηελ εκεξνκελέα ηεο ππνβνιάο ηεο πξφηαζεο πηζηνπνηεηηθφ ζπζηάκαηνο 

δηαρεέξηζεο πνηφηεηαο.  

Ο ππνςάθηνο ΑλΪδνρνο νθεέιεη λα απνδεέμεη ηελ αλσηΫξσ ειΪρηζηε πξνυπφζεζε 

ζπκκεηνράο, θαηαζΫηνληαο κε ηελ πξνζθνξΪ ηνπ (εληφο ηνπ ΦαθΫινπ Γηθαηνινγεηηθψλ) ηα 

αθφινπζα ζηνηρεέα ηεθκεξέσζεο: 

4.1 Πιεξνθνξέεο γηα ηα κΫηξα θαη ηηο δηαδηθαζέεο πνπ ιακβΪλεη ν δηαγσληδφκελνο γηα λα 

εμαζθαιέδεη ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ηνπ, ηελ επηκφξθσζε ησλ ζηειερψλ ηνπ, θαζψο 

θαη ηα κΫηξα Ϋξεπλαο θαη κειΫηεο ηεο επηρεέξεζεο. 

Πηζηνπνηεηηθφ ΓηαζθΪιηζεο Πνηφηεηαο ηνπ Τπνςάθηνπ Αλαδφρνπ (ISO 9001:2008 ά 

αληέζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ δηεζλνχο θχξνπο θαη απνδνράο). 

 

ΓΗΔΤΚΡΗΝΖΔΗ 

1.  Ζ αξκφδηα Δπηηξνπά δχλαηαη λα δεηάζεη απφ ηνλ ππνςάθην ΑλΪδνρν δηεπθξηλάζεηο επέ ηνπ 

ζπλφινπ ησλ ζηνηρεέσλ ηεθκεξέσζεο θαη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνράο ηνπ παξφληνο 

Ϊξζξνπ. Ζ Δπηηξνπά ζα ελεξγεέ κε γλψκνλα ηελ αξρά ηεο έζεο κεηαρεέξηζεο φισλ ησλ 

ππνςεθέσλ αλαδφρσλ. ε θακέα πεξέπησζε ν ππνςάθηνο ΑλΪδνρνο δελ δηθαηνχηαη ζην 

πιαέζην ησλ δηεπθξηλάζεσλ λα ηξνπνπνηεέ νπζηψδεηο φξνπο ηεο πξνζθνξΪο ηνπ. 
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2.  

Ο ππνςάθηνο ΑλΪδνρνο κπνξεέ λα ππνβΪιιεη εθηφο ησλ αλσηΫξσ ζηνηρεέσλ ηεθκεξέσζεο θαη 

θΪζε Ϊιιν ζηνηρεέν ηεθκεξέσζεο ηεο επΪξθεηΪο ηνπ. Αλ ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο, γηα ζνβαξφ 

ιφγν, δελ εέλαη ζε ζΫζε λα πξνζθνκέζεη ηα δηθαηνινγεηηθΪ πνπ απαηηνχληαη ζηελ παξνχζα 

δηαθάξπμε, κπνξεέ λα απνδεηθλχεη ηελ νηθνλνκηθά θαη ρξεκαηννηθνλνκηθά ηνπ επΪξθεηα κε 

νπνηνδάπνηε Ϊιιν ζηνηρεέν, ην νπνέν ε ΑλαζΫηνπζα Αξρά θξέλεη αηηηνινγεκΫλα σο 

πξφζθνξν. 

3.  

ε πεξέπησζε πνπ ν ππνςάθηνο ΑλΪδνρνο απνηειεέ Έλσζε / Κνηλνπξαμέα: 

- ηα απαηηνχκελα ζηελ παξνχζα παξΪγξαθν ζηνηρεέα ηεθκεξέσζεο πξΫπεη λα 

ππνβΪιινληαη αλΪινγα κε ηε θχζε ηνπο ρσξηζηΪ γηα θΪζε ΜΫινο ηεο Έλσζεο / 

Κνηλνπξαμέαο ά ζπγθεληξσηηθΪ γηα ηελ Έλσζε / Κνηλνπξαμέα  

- νη ειΪρηζηεο πξνυπνζΫζεηο ζπκκεηνράο νθεέινπλ λα θαιχπηνληαη απφ ην ζχλνιν ηεο 

Ϋλσζεο.  

4.  

Αλ ν ππνςάθηνο ΑλΪδνρνο δξαζηεξηνπνηεέηαη γηα ρξνληθφ δηΪζηεκα κηθξφηεξν ησλ ηξηψλ (3) 

δηαρεηξηζηηθψλ ρξάζεσλ, θαηαζΫηεη ηα ζηνηρεέα ηεθκεξέσζεο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθάο ηνπ 

ηθαλφηεηαο γηα ην ρξνληθφ δηΪζηεκα ηεο ιεηηνπξγέαο ηνπ. Ο ππνςάθηνο ΑλΪδνρνο ζα πξΫπεη 

θαη’ ειΪρηζην λα πιεξνέ ηηο ειΪρηζηεο πξνυπνζΫζεηο ζπκκεηνράο ηνπ ζεκεένπ (3) ηεο 

παξνχζαο παξαγξΪθνπ γηα ηηο ελεξγΫο δηαρεηξηζηηθΫο ρξάζεηο ηνπ ρξνληθνχ δηαζηάκαηνο 

ιεηηνπξγέαο ηνπ. Οη ινηπΫο ειΪρηζηεο πξνυπνζΫζεηο ζπκκεηνράο ηεο παξνχζεο ζα πξΫπεη λα 

θαιχπηνληαη θαη λα ηεθκεξηψλνληαη απφ ηνλ ππνςάθην ΑλΪδνρν, αλεμαξηάησο ηεο ρξνληθάο 

δηΪξθεηαο ιεηηνπξγέαο ηνπ.  

5.  

ηνηρεέα ηεθκεξέσζεο πνπ εθδέδνληαη ζε γιψζζα Ϊιιε, εθηφο ηεο ειιεληθάο, ζα ζπλνδεχνληαη 

ππνρξεσηηθΪ απφ επέζεκε κεηΪθξαζά ηνπο ζηελ Διιεληθά γιψζζα. 

 

 ηνηρεέα Πξνζθνξψλ 

ΑΡΘΡΟ 10 Υξφλνο Ηζρχνο Πξνζθνξψλ 

Οη ΠξνζθνξΫο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο ΠξνζθΫξνληεο γηα Ϋμη (6) κάλεο πξνζκεηξνχκελνπο απφ 

ηελ επνκΫλε ηεο εκΫξαο δηελΫξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. ΠξνζθνξΪ πνπ νξέδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν 

ησλ Ϋμη (6) κελψλ, απνξξέπηεηαη σο απαξΪδεθηε. 

Ζ ηζρχο ησλ Πξνζθνξψλ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 13 παξ. 3 ηνπ Π.Γ. 118/2007 εέλαη 

δπλαηφ λα παξαηαζεέ εγγξΪθσο, εθ’ φζνλ ηνχην δεηεζεέ απφ ηελ Τπεξεζέα ΓηελΫξγεηαο Γηαγσληζκνχ, 

πξηλ απφ ηε ιάμε ηεο, θαη' αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηΪζηεκα ηξηψλ (3) κελψλ. ΜεηΪ ηε ιάμε θαη ηνπ 

παξαπΪλσ αλσηΪηνπ νξένπ ρξφλνπ παξΪηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξΪο, ηα απνηειΫζκαηα ηνπ 

δηαγσληζκνχ ππνρξεσηηθΪ καηαηψλνληαη, εθηφο εΪλ ε Τπεξεζέα ΓηελΫξγεηαο Γηαγσληζκνχ θξέλεη, θαηΪ 

πεξέπησζε, αηηηνινγεκΫλα φηη ε ζπλΫρηζε ηνπ δηαγσληζκνχ εμππεξεηεέ ην δεκφζην ζπκθΫξνλ, νπφηε νη 

ζπκκεηΫρνληεο ζηνλ δηαγσληζκφ κπνξνχλ λα επηιΫμνπλ, εέηε λα παξαηεέλνπλ ηελ πξνζθνξΪ ηνπο, 

εθφζνλ ηνπο δεηεζεέ πξηλ ηελ πΪξνδν ηνπ αλσηΫξσ αλσηΪηνπ νξένπ, παξΪηαζε ηεο πξνζθνξΪο ηνπο, 

εέηε φρη. ηελ ηειεπηαέα πεξέπησζε, ε δηαδηθαζέα ηνπ δηαγσληζκνχ ζπλερέδεηαη κε φζνπο παξΫηεηλαλ ηηο 

πξνζθνξΫο ηνπο.  

Αλ πξνθχςεη αλΪγθε παξΪηαζεο ηεο ηζρχνο ησλ Πξνζθνξψλ, ε Τπεξεζέα ΓηελΫξγεηαο ζα  απεπζχλεη 

ζρεηηθφ αέηεκα πξνο ηνπο ΠξνζθΫξνληεο, ην αξγφηεξν πΫληε (5) εκΫξεο πξηλ απφ ηε ιάμε ηζρχνο ησλ 
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Πξνζθνξψλ ηνπο. Οη ΠξνζθΫξνληεο νθεέινπλ λα απαληάζνπλ κΫζα ζε ηξεηο (3) εκΫξεο θαη, ζε 

πεξέπησζε πνπ απνδΫρνληαη ηελ αηηνχκελε παξΪηαζε, λα αλαλεψζνπλ θαη ηηο Δγγπάζεηο πκκεηνράο 

ηνπο, αλ απηΫο δελ ηζρχνπλ θαη γηα ηπρφλ παξαηΪζεηο. 

ε πεξέπησζε πνπ ε Καηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ αλαθνηλσζεέ κεηΪ ηε ιάμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο 

ΠξνζθνξΪο ά κεηΪ ηε ιάμε ηπρφλ παξΪηαζάο ηεο, ε Καηαθχξσζε δεζκεχεη ηνλ ππνςάθην ΑλΪδνρν 

κφλνλ εθ’ φζνλ απηφο ηελ απνδερηεέ. 

 

ΑΡΘΡΟ 11 ΔλαιιαθηηθΫο ΠξνζθνξΫο 

ην δηαγσληζκφ δελ γέλνληαη δεθηΫο ελαιιαθηηθΫο ΠξνζθνξΫο. 

 

ΑΡΘΡΟ 12 Μεξηθά Τπνβνιά Πξνζθνξψλ 

ΠξνζθνξΫο γηα κΫξνο ηνπ πξνθεξπζζφκελνπ κε ηελ παξνχζα Έξγνπ δελ γέλνληαη δεθηΫο. Γηα ηελ 

ΠξνζθνξΪ ζα πξΫπεη νη ππνςάθηνη ΑλΪδνρνη, επέ πνηλά απνθιεηζκνχ, λα αθνινπζάζνπλ ηηο νδεγέεο 

ζχληαμεο νη νπνέεο πεξηγξΪθνληαη  ζηηο επφκελεο ελφηεηεο.  

 

ΑΡΘΡΟ 13 Σξφπνο χληαμεο Πξνζθνξψλ 

Οη ΠξνζθνξΫο θαηαηέζεληαη ζε εληαέν ζθξαγηζκΫλν θΪθειν, ζε δχν (2) αληέηππα, δαθηπινγξαθεκΫλεο 

θαη ππνρξεσηηθΪ ζηελ Διιεληθά γιψζζα κε εμαέξεζε ηνπο ηερληθνχο φξνπο πνπ εέλαη δπλαηφ λα 

αλαθΫξνληαη θαη ζηελ Αγγιηθά γιψζζα ά, εθ’ φζνλ απηνέ δελ κπνξνχλ λα απνδνζνχλ ζηελ Διιεληθά, 

κφλνλ ζηελ Αγγιηθά. Σα εγρεηξέδηα θαη ηερληθΪ θπιιΪδηα θαηαζθεπαζηψλ ηνπ πξνζθεξφκελνπ 

εμνπιηζκνχ θαη ινγηζκηθνχ πνπ ζα ζπλνδεχνπλ ηελ ΠξνζθνξΪ, κπνξνχλ λα ππνβΪιινληαη κφλνλ ζηελ 

Αγγιηθά γιψζζα.  

Σν Ϋλα αληέηππν ζα θΫξεη ζε θΪζε ζειέδα ηελ Ϋλδεημε "ΠΡΧΣΟΣΤΠΟ" θαη ηε κνλνγξαθά ηνπ 

λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ ππνςάθηνπ αλαδφρνπ θαη ζα ππεξηζρχεη ζε πεξέπησζε αζπκθσλέαο ηνπ 

κε ην Ϊιιν αληέηππν. 

ην θΪθειν θΪζε ΠξνζθνξΪο πξΫπεη λα αλαγξΪθνληαη επθξηλψο: 

 Ζ ιΫμε "ΠΡΟΦΟΡΑ" κε θεθαιαέα γξΪκκαηα 

 Ο πιάξεο ηέηινο ηεο Τπεξεζέαο ΓηελΫξγεηαο 

 Ο πιάξεο ηέηινο ηνπ Έξγνπ 

 Ο αξηζκφο πξσηνθφιινπ ηεο Γηαθάξπμεο 

 Ζ εκεξνκελέα δηελΫξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ 

 Σα πιάξε ζηνηρεέα ηνπ ΠξνζθΫξνληα 

ΜΫζα ζην θΪθειν ηεο ΠξνζθνξΪο ηνπνζεηνχληαη φια ηα ζρεηηθΪ κε ηελ ΠξνζθνξΪ ζηνηρεέα θαη 

ζπγθεθξηκΫλα: 
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1. Σα δεηνχκελα δηθαηνινγεηηθΪ ζπκκεηνράο, ηνπνζεηεκΫλα ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκΫλν ππνθΪθειν 

πνπ θΫξεη ηελ Ϋλδεημε "ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ". 

2. Σα ηερληθΪ ζηνηρεέα ηεο ΠξνζθνξΪο, ηνπνζεηεκΫλα ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκΫλν ππνθΪθειν πνπ 

θΫξεη ηελ Ϋλδεημε "ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ". Δληφο ηνπ θαθΫινπ ηεο Σερληθά ΠξνζθνξΪο ν 

ζπκκεηΫρσλ ηνπ δηαγσληζκνχ ππνρξενχηαη λα επηζπλΪςεη καγλεηηθφ κΫζν (CD) κε ην 

πεξηερφκελν ηεο Σερληθάο ηνπ πξνζθνξΪο. 

3. Σα νηθνλνκηθΪ ζηνηρεέα ηεο ΠξνζθνξΪο, ηνπνζεηεκΫλα ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκΫλν ππνθΪθειν 

πνπ θΫξεη ηελ Ϋλδεημε "ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ".  

 

Οη παξαπΪλσ ππνθΪθεινη ζα θΫξνπλ θαη ηηο ινηπΫο ελδεέμεηο ηνπ θπξέσο θαθΫινπ. Οη ΠξνζθνξΫο 

πξΫπεη λα ζπληαρζνχλ κε ηνλ ηξφπν, ηελ ηΪμε θαη ηα ραξαθηεξηζηηθΪ πνπ θαζνξέδνληαη ζηε Γηαθάξπμε 

θαη λα θΫξνπλ ηελ ππνγξαθά ηνπ ΠξνζθΫξνληα ά ηνπ Δθπξνζψπνπ ηνπ, ελψ φιεο νη ζειέδεο ηνπ 

πξσηφηππνπ ζα πξΫπεη λα κνλνγξΪθνληαη απφ ηνλ έδην. 

 

ΑΡΘΡΟ 14 Πεξηερφκελα ΤπνθαθΫισλ 

14.1 ΓηθαηνινγεηηθΪ 

Ο θΪθεινο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, πεξηΫρεη ηα λνκηκνπνηεηηθΪ ζηνηρεέα θαη Ϊιια απαξαέηεηα 

δηθαηνινγεηηθΪ, ηα νπνέα πξνζδηνξέδνληαη ζην ΑΡΘΡΟ 9 ηεο δηαθάξπμεο.  

 

14.2 Σερληθά ΠξνζθνξΪ 

Ζ ηερληθά ΠξνζθνξΪ δΫνλ λα ζπληαρζεέ κε ηνλ έδην ηξφπν, δνκά, ηΪμε θαη  αξέζκεζε πνπ Ϋρεη 

ζπληαρζεέ ην ΜΫξνο Α. «ΠεξηβΪιινλ – Αληηθεέκελν ηνπ Έξγνπ» 

Ζ Σερληθά ΠξνζθνξΪ ζα πξΫπεη λα δνζεέ θαη ζε καγλεηηθφ κΫζν, ην νπνέν ζα εκπεξηΫρεηαη ζηνλ 

ζθξαγηζκΫλν θΪθειν ηεο Σερληθάο ΠξνζθνξΪο.. ε θΪζε πεξέπησζε απνηειεέ επζχλε ησλ ππνςεθέσλ 

αλαδφρσλ ε θαηΪιιειε δνκά θαη νξγΪλσζε ηνπ ζπλφινπ ηεο πξνζθνξΪο ε νπνέα δηαζθαιέδεη ηελ 

απφιπηε ζαθάλεηα θαη αθξέβεηα ηπρφλ παξαπνκπψλ. 

Ζ Δπηηξνπά ΓηελΫξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ, θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο δηαδηθαζέαο ηερληθάο 

αμηνιφγεζεο ηεο παξαγξΪθνπ 18.1 ηεο παξνχζαο θαη εθ’ φζνλ παξαζηεέ αλΪγθε, κπνξεέ λα θαιΫζεη 

ηνπο ΠξνζθΫξνληεο λα ζπκπιεξψζνπλ ηπρφλ πιεξνθνξέεο, δειψζεηο ά πηζηνπνηεηηθΪ ά λα 

παξΪζρνπλ ζρεηηθΫο δηεπθξηλάζεηο θαη νη ΠξνζθΫξνληεο ππνρξενχληαη, ζηελ πεξέπησζε απηά, λα ηα 

ζπκπιεξψζνπλ ά λα παξΪζρνπλ ηηο ζρεηηθΫο δηεπθξηλάζεηο κΫζα ζε πΫληε (5) εξγΪζηκεο εκΫξεο απφ 

ηελ εκεξνκελέα πνπ ζα ηνπο δεηεζνχλ. 

 

14.3 Οηθνλνκηθά ΠξνζθνξΪ 

Ζ Οηθνλνκηθά ΠξνζθνξΪ ππνβΪιιεηαη ζχκθσλα ηνπο πέλαθεο θαη ηα φζα πξνβιΫπνληαη ζην 

ΜΫξνο Γ. «ΔηδηθΫο Απαηηάζεηο Οηθνλνκηθάο ΠξνζθνξΪο ηεο Γηαθάξπμεο». 

Οη πέλαθεο ηεο Οηθνλνκηθάο ΠξνζθνξΪο, ΥΧΡΗ ΣΗΜΔ, ζα πξΫπεη νπσζδάπνηε λα 

πεξηιακβΪλνληαη θαη ζηελ Σερληθά ΠξνζθνξΪ ηνπ πξνζθΫξνληνο.  
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ΑΡΘΡΟ 15 Σξφπνο Τπνβνιάο Πξνζθνξψλ 

Οη ΠξνζθνξΫο εέλαη δπλαηφ: 

α. λα ππνβΪιινληαη απφ εμνπζηνδνηεκΫλν γηα ηελ θαηΪζεζε εθπξφζσπν ηνπ Τπνςάθηνπ Αλαδφρνπ, 

ζηελ Δπηηξνπά ΓηελΫξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ θαηΪ ηελ εκΫξα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη 

κΫρξη ηελ ψξα δηελΫξγεηΪο ηνπ 

εέηε 

β. λα απνζηΫιινληαη ζηελ Τπεξεζέα ΓηελΫξγεηαο Γηαγσληζκνχ κε νπνηνλδάπνηε ηξφπν 

(ηαρπδξνκηθψο, courier θιπ), φπνπ ζα παξαιακβΪλνληαη κε απφδεημε, κε ηελ απαξαέηεηε 

πξνυπφζεζε φηη ζα πεξηΫξρνληαη ζε απηάλ ηελ εκεξνκελέα δηελΫξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, κε 

επζχλε ηνπ ΠξνζθΫξνληα. 

 

Ζ Τπεξεζέα ΓηελΫξγεηαο Γηαγσληζκνχ δελ αλαιακβΪλεη θακέα επζχλε γηα ηπρφλ θαζπζηΫξεζε ζηελ 

Ϊθημε ησλ Πξνζθνξψλ, απφ νπνηαδάπνηε αηηέα, πνπ απνζηΫιινληαη κε ηνλ σο Ϊλσ ηξφπν. 

Οη ΠξνζθνξΫο πνπ εέηε ππνβιάζεθαλ κεηΪ ηελ θαζνξηζκΫλε εκεξνκελέα εέηε δελ Ϋθζαζαλ Ϋγθαηξα 

ζηελ Τπεξεζέα ΓηελΫξγεηαο Γηαγσληζκνχ, ζα επηζηξΫθνληαη ζηνπο ΠξνζθΫξνληεο ρσξέο λα Ϋρνπλ 

απνζθξαγηζζεέ. 

 

 Γηαδηθαζέα ΓηελΫξγεηαο Γηαγσληζκνχ 

ΑΡΘΡΟ 16 ΑπνζθξΪγηζε Πξνζθνξψλ 

Ζ απνζθξΪγηζε ησλ Πξνζθνξψλ πνπ Ϋρνπλ Ϋγθαηξα ππνβιεζεέ ά απνζηαιεέ θαη παξαιεθζεέ, γέλεηαη 

δεκφζηα, απφ ηελ Δπηηξνπά ΓηελΫξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ. 

Ζ Δπηηξνπά ΓηελΫξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ πξνβαέλεη ζηελ Ϋλαξμε ηεο δηαδηθαζέαο 

απνζθξΪγηζεο ησλ Πξνζθνξψλ ηελ εκεξνκελέα θαη ψξα πνπ νξέδεηαη ζηε Γηαθάξπμε. 

Ζ απνζθξΪγηζε θΪζε ΠξνζθνξΪο γέλεηαη κε ηελ  παξαθΪησ δηαδηθαζέα : 

 Απνζθξαγέδεηαη ν θπξέσο θΪθεινο πνπ πεξηΫρεη ηα δηθαηνινγεηηθΪ θαη ηελ εγγχεζε 

ζπκκεηνράο θαζψο θαη ν θΪθεινο ηεο ηερληθάο ΠξνζθνξΪο, κνλνγξΪθνληαη δε απφ ηελ 

Δπηηξνπά ΓηελΫξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ φια ηα δηθαηνινγεηηθΪ θαη ε Σερληθά 

ΠξνζθνξΪ θαηΪ θχιιν. 

 Ο θΪθεινο ηεο νηθνλνκηθάο ΠξνζθνξΪο δελ απνζθξαγέδεηαη, αιιΪ κνλνγξΪθεηαη απφ ηελ 

Δπηηξνπά ΓηελΫξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ.   

 Ζ Δπηηξνπά ΓηελΫξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ θαηαγξΪθεη ηνπο ΠξνζθΫξνληεο ζε 

Πξαθηηθφ παξαιαβάο θαη απνζθξΪγηζεο, ην νπνέν ππνγξΪθεη. 
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ΑΡΘΡΟ 17 Έιεγρνο Γηθαηνινγεηηθψλ θαη ΔιΪρηζησλ ΠξνυπνζΫζεσλ 

πκκεηνράο 

ΜεηΪ ηελ απνζθξΪγηζε ησλ Πξνζθνξψλ, ε Δπηηξνπά ΓηελΫξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ 

ειΫγρεη ηελ νξζφηεηα θαη ηελ πιεξφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ Ϋρνπλ ππνβιεζεέ, ησλ εγγπάζεσλ 

ζπκκεηνράο θαζψο θαη ηελ θΪιπςε ησλ ειΪρηζησλ πξνυπνζΫζεσλ ζπκκεηνράο ζχκθσλα κε ην Άξζξν 

9.3 θαη ζηε ζπλΫρεηα θαηαγξΪθεη ηα απνηειΫζκαηα ηνπ ειΫγρνπ ζε Πξαθηηθφ ηεο.  

Ζ Δπηηξνπά ΓηελΫξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ, εθ’ φζνλ παξαζηεέ αλΪγθε, κπνξεέ λα 

θαιΫζεη ηνπο ΠξνζθΫξνληεο λα παξΪζρνπλ ηηο ζρεηηθΫο δηεπθξηλάζεηο γηα ηα δηθαηνινγεηηθΪ ηνπ 

Άξζξνπ 9 κΫζα ζε πΫληε (5) εξγΪζηκεο εκΫξεο απφ ηελ εκεξνκελέα πνπ ζα ηνπο δεηεζνχλ. 

ε πεξέπησζε πνπ θαηΪ ηε δηαδηθαζέα ηνπ ειΫγρνπ πξνθχςεη ε αλΪγθε απφξξηςεο Πξνζθνξψλ πνπ 

δελ θαιχπηνπλ ηηο απαηηνχκελεο απφ ηε Γηαθάξπμε πξνυπνζΫζεηο, ε Δπηηξνπά ΓηελΫξγεηαο θαη 

Αμηνιφγεζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ ζπληΪζζεη ζρεηηθφ πξαθηηθφ, ζην νπνέν ηεθκεξηψλεη ηνπο ιφγνπο ηεο 

απφξξηςεο θαη ην νπνέν, καδέ κε ηηο απνξξηθζεέζεο ΠξνζθνξΫο, απνζηΫιιεη ζηελ Τπεξεζέα 

ΓηελΫξγεηαο Γηαγσληζκνχ γηα ηελ Ϋθδνζε ησλ απαηηνχκελσλ απνθΪζεσλ απφξξηςεο. 

ΜεηΪ ηελ νινθιάξσζε ηνπ ειΫγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ησλ εγγπάζεσλ ζπκκεηνράο ε Δπηηξνπά 

ΓηελΫξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ ζα δηαβηβΪζεη ζηελ Τπεξεζέα ΓηελΫξγεηαο Γηαγσληζκνχ 

ην/Ϊ πξαθηηθφ/Ϊ ηεο, γηα ηελ Ϋθδνζε ηεο ζρεηηθάο απφθαζεο Ϋγθξηζεο ηεο δηαδηθαζέαο ειΫγρνπ 

δηθαηνινγεηηθψλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 18 Αμηνιφγεζε Πξνζθνξψλ 

18.1 Σερληθά Αμηνιφγεζε 

Γηα ηηο αλΪγθεο ηεο ηερληθάο αμηνιφγεζεο, ε Δπηηξνπά ΓηελΫξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ 

ζα αθνινπζάζεη ηελ παξαθΪησ πεξηγξαθφκελε δηαδηθαζέα : 

α Θα ειΫγμεη ην πεξηερφκελν ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ πξνθεηκΫλνπ λα δηαπηζηψζεη εΪλ 

ηθαλνπνηνχλ ηνπο φξνπο ηεο Γηαθάξπμεο θαη ζα θαηαρσξάζεη, ζε ζρεηηθφ πξαθηηθφ ηεο, ηπρφλ 

πξνζθνξΫο πνπ ραξαθηεξέδεη απνξξηπηΫεο, αλαιχνληαο, γηα θΪζε κέα απφ απηΫο, ηνπο αθξηβεέο 

ιφγνπο απφξξηςεο. 

Δθ’ φζνλ, ζ’ απηφ ην ζηΪδην ηεο δηαδηθαζέαο, ππΪξρνπλ ηΫηνηεο απνξξηπηΫεο πξνζθνξΫο, ε 

Δπηηξνπά ΓηελΫξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ ζα δηαβηβΪζεη ην πξαθηηθφ 

απφξξηςεο ζηελ Τπεξεζέα ΓηελΫξγεηαο, γηα ηελ Ϋθδνζε ησλ ζρεηηθψλ απνθΪζεσλ απφξξηςεο. 

β Θα πξνρσξάζεη ζηε βαζκνιφγεζε ησλ ηερληθψλ φξσλ ησλ απνδεθηψλ πξνζθνξψλ, 

ζχκθσλα κε ηα θξηηάξηα θαη ηηο νδεγέεο αμηνιφγεζεο ηνπ Παξαξηάκαηνο ΗΗ «ΜΫζνδνο 

Αμηνιφγεζεο». 

 ΜεηΪ ηελ νινθιάξσζε ηεο βαζκνιφγεζεο, ζα δηαβηβΪζεη ζηελ Τπεξεζέα ΓηελΫξγεηαο ην/α 

πξαθηηθφ/Ϊ ηεο, γηα ηελ Ϋθδνζε ηεο ζρεηηθάο απφθαζεο Ϋγθξηζεο ηεο δηαδηθαζέαο ηερληθάο 

αμηνιφγεζεο. 
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18.2 Οηθνλνκηθά Αμηνιφγεζε 

Οη νηθνλνκηθΫο ΠξνζθνξΫο ζα απνζθξαγηζζνχλ κεηΪ ηελ Ϋθδνζε ηεο απφθαζεο Ϋγθξηζεο ηεο 

δηαδηθαζέαο ηερληθάο αμηνιφγεζεο απφ ηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά. 

Ζ εκεξνκελέα ν ηφπνο θαη ε ψξα πνπ ζα απνζθξαγηζζνχλ νη νηθνλνκηθΫο ΠξνζθνξΫο ζα 

γλσζηνπνηεζεέ, κε ζρεηηθά αλαθνέλσζε ηεο Δπηηξνπάο, πνπ ζα ζηαιεέ κε ηειεγξΪθεκα ά 

ηειενκνηνηππέα ζηνπο ΠξνζθΫξνληεο ησλ νπνέσλ νη ΠξνζθνξΫο θξέζεθαλ ηερληθΪ απνδεθηΫο. 

Οη θΪθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ, γηα φζεο ΠξνζθνξΫο δελ θξέζεθαλ απνδεθηΫο θαηΪ ην 

πξνεγνχκελν ζηΪδην επηζηξΫθνληαη απφ ηελ Τπεξεζέα ΓηελΫξγεηαο ζηνπο ΠξνζθΫξνληεο, ρσξέο λα 

Ϋρνπλ απνζθξαγηζζεέ. 

Ζ απνζθξΪγηζε ησλ νηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεέ ζην Υψξν ΓηελΫξγεηαο, ηελ 

εκεξνκελέα θαη ψξα πνπ ζα νξέδεηαη ζηε ζρεηηθά αλαθνέλσζε ηεο Δπηηξνπάο Γηαγσληζκνχ, ελψπηνλ 

ησλ ηπρφλ παξηζηακΫλσλ εθπξνζψπσλ ησλ ππνςεθέσλ αλαδφρσλ. 

Γηα ηηο αλΪγθεο ηεο νηθνλνκηθάο αμηνιφγεζεο, ε Δπηηξνπά ΓηελΫξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ηνπ 

Γηαγσληζκνχ ζα αθνινπζάζεη ηελ παξαθΪησ πεξηγξαθφκελε δηαδηθαζέα: 

α. Θα ειΫγμεη ην πεξηερφκελν ησλ νηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ πξνθεηκΫλνπ λα δηαπηζηψζεη ηνλ βαζκφ ζηνλ 

νπνέν αληαπνθξέλνληαη ζηηο απαηηάζεηο ηεο Γηαθάξπμεο θαη ζα θαηαρσξάζεη, ζε ζρεηηθφ πξαθηηθφ 

ηεο, ηπρφλ ΠξνζθνξΫο πνπ ραξαθηεξέδεη απνξξηπηΫεο, αλαιχνληαο, γηα θΪζε κέα απφ απηΫο, ηνπο 

αθξηβεέο ιφγνπο απφξξηςεο. 

ΟηθνλνκηθΫο ΠξνζθνξΫο κε ζπλνιηθά Ϋθπησζε κεγαιχηεξε απφ ην 15% ηνπ ζπλνιηθνχ 

πξνθεξπζζφκελνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Ϋξγνπ (ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ ηνπ ΦΠΑ) θξέλνληαη 

ηδηαέηεξα ρακειΫο θαη ειιεέςεη ζαθνχο θαη αλαιπηηθάο ηεθκεξέσζεο δχλαηαη λα απνξξηθζνχλ. Ζ ελ 

ιφγσ ηεθκεξέσζε ζα πξΫπεη λα πεξηιακβΪλεηαη ζε ρσξηζηά ελφηεηα ηνπ ππνθαθΫινπ νηθνλνκηθάο 

πξνζθνξΪο ηνπ ππνςάθηνπ αλαδφρνπ θαη ζα πξΫπεη λα βαζέδεηαη ζε ζρεηηθΪ ζηνηρεέα ηνπ ζπλφινπ 

ηνπ θαθΫινπ ηεο πξνζθνξΪο (δηθαηνινγεηηθΪ, ηερληθά πξνζθνξΪ, νηθνλνκηθά πξνζθνξΪ).  

Ζ φπνηα Ϋθπησζε πΫξαλ ηνπ 15% ηνπ ζπλνιηθνχ πξνθεξπζζφκελνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Ϋξγνπ 

(ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ ηνπ ΦΠΑ) ζα πξΫπεη εθηφο ησλ Ϊιισλ, θαη’ ειΪρηζην, λα ηεθκεξηψλεηαη κε 

βΪζε ηα αθφινπζα ζεκεέα (ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Άξζξν 52 ηνπ ΠΓ60/2007 θαη ηνπ Άξζξνπ 

55 Οδεγέα 2004/18/ΔΚ):  

i) ηνλ νηθνλνκηθφ ραξαθηάξα ηεο κεζφδνπ θαηαζθεπάο ησλ πξντφλησλ ά ηεο παξνράο ησλ 

ππεξεζηψλ, ηεθκεξηψλνληαο ζαθψο ηα ηδηαέηεξα ραξαθηεξηζηηθΪ ηεο πξνηεηλφκελεο κεζφδνπ 

(πνζνηηθΪ θαη πνηνηηθΪ ζηνηρεέα) θαη ηα επηκΫξνπο θΫληξα θφζηνπο ηα νπνέα ηε δηαθνξνπνηνχλ, 

θαζψο επέζεο θαη ηνπο ζπγθεθξηκΫλνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνένπο νδεγεέ ζε ζεκαληηθά κεέσζε 

ζπλνιηθνχ θφζηνπο πΫξαλ ηνπ πξνβιεπφκελνπ.  

ii) ηηο επηιεγεέζεο ηερληθΫο ιχζεηο ά/θαη ηηο εμαηξεηηθΪ επλντθΫο ζπλζάθεο πνπ δηαζΫηεη ν 

πξνζθΫξσλ γηα ηελ εθηΫιεζε ησλ Ϋξγσλ, ηελ πξνκάζεηα ησλ πξντφλησλ ά ηελ παξνρά ησλ 

ππεξεζηψλ, παξαζΫηνληαο ζπγθεθξηκΫλα αλαιπηηθΪ ζηνηρεέα (πνζνηηθΪ θαη πνηνηηθΪ) ηα νπνέα 

πηζηνπνηνχλ ηηο φπνηεο νηθνλνκέεο θιέκαθαο πθέζηαληαη, θαζψο επέζεο θαη ινηπΫο 

πξνυπνζΫζεηο νη νπνέεο νδεγνχλ ζε εμαηξεηηθΪ επλντθΫο ζπλζάθεο εθθέλεζεο θαη πινπνέεζεο 

ηνπ πξνθεξπζζφκελνπ Ϋξγνπ.  

iii) ηελ πξσηνηππέα ηνπ Ϋξγνπ, ησλ πξνκεζεηψλ ά ησλ ππεξεζηψλ, πνπ πξνηεέλεη ν 

πξνζθΫξσλ, θαη ηα ηδηαέηεξα ραξαθηεξηζηηθΪ αηρκάο πνπ δηαθνξνπνηνχλ θαη δηαθξέλνπλ ηελ 

πξνζθνξΪ ηνπ θαη δηαζθαιέδνπλ ην νηθνλνκηθφ ησλ πξνζθεξφκελσλ πξντφλησλ θαη 

ππεξεζηψλ.  
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iv) ηελ ηάξεζε ησλ δηαηΪμεσλ πεξέ πξνζηαζέαο ηεο εξγαζέαο θαη ησλ ζπλζεθψλ εξγαζέαο πνπ 

ηζρχνπλ ζηνλ ηφπν εθηΫιεζεο ηεο παξνράο. 

v) ηελ ελδερφκελε ρνξάγεζε θξαηηθάο ελέζρπζεο ζηνλ πξνζθΫξνληα. 

ηελ πεξέπησζε ηδηαέηεξα ρακειψλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ε Δπηηξνπά ΓηελΫξγεηαο ηνπ 

Γηαγσληζκνχ δχλαηαη λα δεηάζεη εγγξΪθσο ηηο φπνηεο πξφζζεηεο δηεπθξηλάζεηο ζρεηηθΪ κε ηα 

αλσηΫξσ ζηνηρεέα ηεθκεξέσζεο, θαζψο θαη γηα ην ζχλνιν ηεο πξνζθνξΪο ηνπ ππνςάθηνπ αλαδφρνπ 

πξνθεηκΫλνπ λα γλσκνδνηάζεη γηα ην απνδεθηφ ά κε ηεο ηδηαέηεξα ρακειάο νηθνλνκηθάο πξνζθνξΪο.  

H αλαζΫηνπζα αξρά ειΫγρεη, ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ πξνζθΫξνληα, ηε ζχλζεζε ηεο πξνζθνξΪο βΪζεη 

ησλ παξαζρεζΫλησλ δηθαηνινγεηηθψλ. 

Δθφζνλ ε αλαζΫηνπζα αξρά δηαπηζηψλεη φηη κηα πξνζθνξΪ εέλαη αζπλάζηζηα/ηδηαέηεξα ρακειά ιφγσ 

ρνξάγεζεο θξαηηθάο ελέζρπζεο ζηνλ πξνζθΫξνληα, ε πξνζθνξΪ κπνξεέ λα απνξξέπηεηαη 

απνθιεηζηηθΪ γηα απηφλ ηνλ ιφγν κε εηδηθψο αηηηνινγεκΫλε απφθαζε κφλν κεηΪ απφ δηαβνχιεπζε, 

θαη εθφζνλ ν πξνζθΫξσλ δελ εέλαη ζε ζΫζε λα απνδεέμεη, εληφο επαξθνχο πξνζεζκέαο ηελ νπνέα 

ηΪζζεη ε αλαζΫηνπζα αξρά, φηη ε ελ ιφγσ ελέζρπζε ρνξεγάζεθε ζε λφκηκα πιαέζηα. Όηαλ ε 

αλαζΫηνπζα αξρά απνξξέπηεη κηα πξνζθνξΪ ππφ ηηο ζπλζάθεο απηΫο, ελεκεξψλεη ηελ Δπξσπατθά 

Δπηηξνπά ζρεηηθΪ. 

ηελ πεξέπησζε ηδηαέηεξα ρακειψλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, ε αδπλακέα ησλ ππνςάθησλ 

αλαδφρσλ λα ηεθκεξηψζνπλ πιάξσο θαη κε απφιπηε ζαθάλεηα ηα αλσηΫξσ ειΪρηζηα απαηηνχκελα 

θξηηάξηα, ζα νδεγάζεη απηνκΪησο – θαηΪ ηελ απνθιεηζηηθά θξέζε ηεο Δπηηξνπάο ΓηελΫξγεηαο & 

Αμηνιφγεζεο - ζηελ απφξξηςε ησλ πξνζθνξψλ ηνπο. 

ΜεηΪ ηελ εμΫηαζε ησλ ππνβιεζΫλησλ ζηνηρεέσλ θαη δηεπθξηλάζεσλ, ε Δπηηξνπά ζα εηζεγεέηαη κε 

πξαθηηθφ ζηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά ηελ απνδνρά ά αηηηνινγεκΫλε απφξξηςε ηεο πξνζθνξΪο απηάο 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην 52 ηνπ ΠΓ60/2007  θαη ηνπ Άξζξνπ 55 Οδεγέα 2004/18/ΔΚ.  

β. ζα πξνρσξάζεη ζηελ ζπγθξηηηθά θαηΪηαμε ησλ νηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ, ζχκθσλα κε ηηο νδεγέεο 

αμηνιφγεζεο ηνπ Παξαξηάκαηνο ΗΗ: «ΜΫζνδνο Αμηνιφγεζεο». 

 

18.3 Οινθιάξσζε Αμηνιφγεζεο 

ΜεηΪ ηελ νινθιάξσζε ηεο νηθνλνκηθάο αμηνιφγεζεο, ε Δπηηξνπά ΓηελΫξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ηνπ 

Γηαγσληζκνχ ζα θαηαηΪμεη ηηο ΠξνζθνξΫο ζε πγθξηηηθφ Πέλαθα, θαηΪ θζέλνπζα ζεηξΪ ηνπ ηειηθνχ 

βαζκνχ ρξεζηκνπνηψληαο ηε κΫζνδν πνπ πεξηγξΪθεηαη αλαιπηηθΪ ζην ΠαξΪξηεκα ΗΗ: ΜΫζνδνο 

Αμηνιφγεζεο. 

 

ΑΡΘΡΟ 19 Γηεπθξηλάζεηο Πξνζθνξψλ 

Ζ Δπηηξνπά ΓηελΫξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ Ϋρεη ην δηθαέσκα, εθ’ φζνλ ην θξέλεη 

αλαγθαέν, λα δεηάζεη απφ ΠξνζθΫξνληα ηελ παξνρά δηεπθξηλάζεσλ ζρεηηθΪ κε ην πεξηερφκελν ηεο 

ΠξνζθνξΪο ηνπ, θαζ’ φιε ηε δηΪξθεηα ηεο δηαδηθαζέαο αμηνιφγεζεο πνπ πεξηγξΪθεηαη ζηηο 

παξαγξΪθνπο ησλ Άξζξσλ 16 Ϋσο 18 ηεο Γηαθάξπμεο. ηελ πεξέπησζε απηά ε παξνρά δηεπθξηλάζεσλ 

εέλαη ππνρξεσηηθά γηα ηνλ ΠξνζθΫξνληα θαη δελ ζεσξεέηαη αληηπξνζθνξΪ. 
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ΣΫηνηνπ εέδνπο δηεπθξηλάζεηο ζα παξαδέδνληαη εγγξΪθσο ζηελ Δπηηξνπά ΓηελΫξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο 

ηνπ Γηαγσληζκνχ, κΫζα ζε εχινγν ρξνληθφ δηΪζηεκα πνπ απηά ζα νξέδεη θαηΪ πεξέπησζε, ην νπνέν ζα 

εέλαη κΫζα ζε πΫληε (5) εξγΪζηκεο εκΫξεο απφ ηελ εκεξνκελέα πνπ ζα ηνπο δεηεζνχλ. 

Απφ ηηο δηεπθξηλάζεηο πνπ δέλνληαη απφ ΠξνζθΫξνληεο, ζχκθσλα κε ηα παξαπΪλσ, ιακβΪλνληαη 

ππφςε κφλνλ εθεέλεο πνπ αλαθΫξνληαη ζηα ζεκεέα γηα ηα νπνέα δεηάζεθαλ. ε θακέα πεξέπησζε ν 

ππνςάθηνο ΑλΪδνρνο δελ δηθαηνχηαη ζην πιαέζην ησλ δηεπθξηλάζεσλ λα ηξνπνπνηεέ νπζηψδεηο φξνπο 

ηεο πξνζθνξΪο ηνπ. 

 

 Οινθιάξσζε Γηαγσληζκνχ 

ΑΡΘΡΟ 20 Καηαθχξσζε ηνπ Γηαγσληζκνχ 

ΜεηΪ ηελ νινθιάξσζε ηνπ Ϋξγνπ ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, θαζψο θαη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 9.2 ηεο παξνχζεο πνπ νθεέιεη ν πξνθξηλφκελνο πξνζθΫξσλ λα θαηαζΫζεη ζηελ 

Τπεξεζέα κεηΪ ηελ Ϋγγξαθε εηδνπνέεζά ηνπ θαη φρη πΫξαλ ησλ 20 εκεξψλ θαη αθνχ ιεθζνχλ ππφςε 

φζα νξέδνληαη ζην Ϊξζξν 20 παξ. 2ΗΗ ηνπ Π.Γ. 118/2007, ε Δπηηξνπά ΓηελΫξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ηνπ 

Γηαγσληζκνχ ππνβΪιεη ηνλ ηειηθφ πγθξηηηθφ Πέλαθα, καδέ κε ηα ΠξαθηηθΪ θαη φια ηα ζηνηρεέα ηνπ 

θαθΫινπ ηνπ δηαγσληζκνχ, ζηελ Τπεξεζέα ΓηελΫξγεηαο Γηαγσληζκνχ, γηα ηελ Ϋθδνζε ηεο 

Καηαθχξσζεο. 

Σα πξαθηηθΪ θαη νη ζπγθξηηηθνέ πέλαθεο ππνβΪιινληαη ζε πΫληε (5) αληέηππα. 

ηνλ ΑλΪδνρν απνζηΫιιεηαη ζρεηηθά αλαθνέλσζε ηεο Καηαθχξσζεο εγγξΪθσο, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 

23, παξ. 1 ηνπ Π.Γ. 118/2007. 

Απφ ηελ αλαθνέλσζε ηνπ απνηειΫζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ ΑλΪδνρν, ε χκβαζε ζεσξεέηαη φηη 

Ϋρεη ζπλαθζεέ ην δε Ϋγγξαθν ηεο ζχκβαζεο πνπ αθνινπζεέ Ϋρεη κφλνλ απνδεηθηηθφ ραξαθηάξα. 

20.1 Γηθαέσκα Μαηαέσζεο 

Ζ ΑλαζΫηνπζα Αξρά, κεηΪ απφ αηηηνινγεκΫλε γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπάο Γηαγσληζκνχ, δηαηεξεέ ην 

δηθαέσκα ζχκθσλα θαη κε Ϊξζξν ην 21 ηνπ Π.Γ. 118/2007: 

a. Μαηαέσζεο ησλ απνηειεζκΪησλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη επαλΪιεςε ηνπ κε ηξνπνπνέεζε ά κε 

ησλ φξσλ θαη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ 

b. Μαηαέσζεο ησλ απνηειεζκΪησλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη πξνζθπγά ζηελ δηαδηθαζέα ηεο 

δηαπξαγκΪηεπζεο, φηαλ ζπληξΫρεη ιφγνο επεέγνληνο πνπ δελ νθεέιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ 

ΦνξΫα 

c. Μαηαέσζεο ησλ απνηειεζκΪησλ ηνπ δηαγσληζκνχ ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ησλ ππφ ζηνηρεέα 

Η θαη ΗΗ ησλ πεξ. α θαη β ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 20 ηνπ Π.Γ. 118/2007 

d. Οξηζηηθάο καηαέσζεο ησλ απνηειεζκΪησλ ηνπ δηαγσληζκνχ ζηηο εμάο πεξηπηψζεηο: 

i. Όηαλ ν ΦνξΫαο δε ρξεηΪδεηαη πιΫνλ ην πιηθφ εέηε ιφγσ αιιαγψλ ζηελ ηερλνινγέα εέηε 

ιφγσ δηαθνπάο ά πεξηνξηζκνχ ηεο δξαζηεξηφηεηαο, γηα ηελ νπνέα επξφθεηην λα 

ρξεζηκνπνηεζεέ ην πιηθφ 

ii. Όηαλ ζπληξΫρνπλ Ϊιινη ιφγνη δεκνζένπ ζπκθΫξνληνο πνπ επηβΪιινπλ ηελ καηαέσζε 
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20.2 ΚαηΪξηηζε θαη Τπνγξαθά χκβαζεο 

ΜεηΪ ηελ αλαθνέλσζε θαηαθχξσζεο ά αλΪζεζεο ππνγξΪθεηαη θαη απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα κΫξε ε 

ζχκβαζε ην θεέκελν ηεο νπνέαο παξΫρεηαη ζην ΠαξΪξηεκα ΗII ηεο παξνχζαο δηαθάξπμεο. Ζ 

ΑλαζΫηνπζα Αξρά ζπκπιεξψλεη ζην θεέκελν ηεο ζχκβαζεο ηα ζηνηρεέα ηεο ΠξνζθνξΪο ηνπ Αλαδφρνπ 

κε ηελ νπνέα ζπκκεηεέρε απηφο ζηνλ δηαγσληζκφ θαη ε νπνέα ΠξνζθνξΪ Ϋγηλε απνδεθηά κε ηελ 

θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ ζε απηφλ. Γελ ρσξεέ νπνηαδάπνηε δηαπξαγκΪηεπζε ζην θεέκελν ηεο 

ζχκβαζεο πνπ επηζπλΪθζεθε ζηε δηαθάξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ, νχηε θαζ’ νηνλδάπνηε ηξφπν 

ηξνπνπνέεζε ά ζπκπιάξσζε ηεο πξνζθνξΪο ηνπ Αλαδφρνπ, βΪζεη ηνπ Ϊξζξνπ 24 παξ. 1 ηνπ Π.Γ. 

118/2007. 

χκθσλα κε ην Ϊξζξν 24 παξ. 3 ηνπ Π.Γ. 118/2007, ην θεέκελν ηεο ζχκβαζεο θαηηζρχεη θΪζε Ϊιινπ 

θεηκΫλνπ ζην νπνέν ηνχην ζηεξέδεηαη, φπσο πξνζθνξΪ, δηαθάξπμε θαη απφθαζε θαηαθχξσζεο ά 

αλΪζεζεο, εθηφο θαηΪδεισλ ζθαικΪησλ ά παξαδξνκψλ. 

ΜεηΪ ηελ νινθιάξσζε ηνπ εγγξΪθνπ ηεο χκβαζεο θαη κΫζα ζε ρξνληθφ δηΪζηεκα δΫθα (10) εκεξψλ 

απφ ηε ιάςε Ϋγγξαθεο πξφζθιεζεο απφ ηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά, ν ΑλΪδνρνο ππνρξενχηαη λα 

πξνζΫιζεη γηα ηελ ππνγξαθά ηεο χκβαζεο πξνζθνκέδνληαο ηα παξαθΪησ ζηνηρεέα: 

a) ηελ πεξέπησζε πνπ ν ΑλΪδνρνο εέλαη εηαηξεέα ά ζπλεηαηξηζκφο ά Ϋλσζε πξνζψπσλ ά 

θνηλνπξαμέα, ηα Ϋγγξαθα λνκηκνπνέεζεο ηνπ πξνζψπνπ πνπ ζα ππνγξΪςεη ηε χκβαζε 

b) Δγγχεζε θαιάο εθηΫιεζεο ησλ φξσλ ηεο χκβαζεο πνπ ζα αλΫξρεηαη  ζην 10% ηεο 

ζπκβαηηθάο αμέαο ηνπ πξνζθεξνκΫλνπ Έξγνπ ρσξέο Φ.Π.Α., ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα 

ζην Ϊξζξν 22.1 ηεο παξνχζαο. 

ηελ πεξέπησζε πνπ ν ΑλΪδνρνο δελ πξνζΫιζεη ζην σο Ϊλσ πξνβιεπφκελν δηΪζηεκα γηα ηελ 

ππνγξαθά ηεο ζχκβαζεο, θεξχζζεηαη Ϋθπησηνο κε απφθαζε ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο, ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 34 ηνπ Π.Γ. 118/2007. 

 

 ΒαζηθΪ ηνηρεέα χκβαζεο – Πξνκάζεηαο 

ΑΡΘΡΟ 21 ΔθαξκνζηΫν Γέθαην 

Ζ  χκβαζε δηΫπεηαη απφ ην Διιεληθφ  θαη Κνηλνηηθφ Γέθαην. 

ε πεξέπησζε δηαθνξψλ πνπ ελδερνκΫλσο πξνθχςνπλ ζρεηηθΪ κε ηελ εξκελεέα ά ηελ εθηΫιεζε ά ηελ 

εθαξκνγά ηεο χκβαζεο ά εμ' αθνξκάο ηεο, ε ΑλαζΫηνπζα Αξρά θαη ν ΑλΪδνρνο θαηαβΪιινπλ θΪζε 

πξνζπΪζεηα γηα ηε θηιηθά επέιπζά ηνπο, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο θαιάο πέζηεο θαη ησλ ρξεζηψλ 

ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ. 

Γηα θΪζε δηαθνξΪ πνπ δελ εέλαη δπλαηφ λα επηιπζεέ ζχκθσλα κε ηα παξαπΪλσ νξηδφκελα, αξκφδηα ζα 

εέλαη ηα δηθαζηάξηα πνπ εδξεχνπλ ζηελ Αζάλα.  
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ΑΡΘΡΟ 22 Δγγπάζεηο  

22.1 Δγγχεζε Καιάο ΔθηΫιεζεο ηνπ Έξγνπ 

Ζ Δγγχεζε Καιάο ΔθηΫιεζεο ηεο χκβαζεο ζα αλΫξρεηαη ζην 10% ηεο ζπκβαηηθάο αμέαο ηνπ 

Ϋξγνπ ρσξέο Φ.Π.Α. θαη Ϋρεη ρξφλν ηζρχνο κεγαιχηεξν ηεο ζπκβαηηθάο εκεξνκελέαο νξηζηηθάο 

(πνζνηηθάο θαη πνηνηηθάο) παξαιαβάο θαηΪ Ϋλα (1) κάλα. Ζ Δγγχεζε θαιάο εθηΫιεζεο ηεο χκβαζεο 

αθνξΪ ζηελ εθπιάξσζε φισλ ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ πνπ απνξξΫνπλ απφ ηε 

χκβαζε θαη ζα εθδνζεέ επ’ νλφκαηη ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο θαη’ εληνιά θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ 

Αλαδφρνπ, ζα παξαδνζεέ δε ζηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά κε ηελ ππνγξαθά ηεο χκβαζεο. Ζ εγγχεζε 

θαιάο εθηΫιεζεο ηεο χκβαζεο, επηζηξΫθεηαη κεηΪ ηελ νξηζηηθά (πνζνηηθά θαη πνηνηηθά) παξαιαβά ηνπ 

Έξγνπ θαη χζηεξα απφ ηελ εθθαζΪξηζε ηπρφλ απαηηάζεσλ απφ ηνπο δχν ζπκβαιινκΫλνπο. Δέλαη 

δπλαηά ε απνκεέσζε ηεο αμέαο ηεο εγγχεζεο θαιάο εθηΫιεζεο θαηΪ ην πνζνζηφ ηεο νξηζηηθάο 

παξαιαβάο παξαδνηΫσλ ηνπ Ϋξγνπ θαη ηεο αληέζηνηρεο ηκεκαηηθάο πιεξσκάο ηνπο. 

Ζ εγγχεζε θαιάο εθηΫιεζεο εθδέδεηαη απφ πηζησηηθΪ ηδξχκαηα ά Ϊιια λνκηθΪ πξφζσπα πνπ 

ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηελ ΔιιΪδα ζε Ϊιιν θξΪηνο κΫινο ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο (ΔΔ) ά ηνπ 

Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (ΔΟΥ) ά ζε ηξέηεο ρψξεο πνπ Ϋρνπλ ππνγξΪςεη ηε πκθσλέα 

Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξένπ, ε νπνέα θπξψζεθε κε ην λφκν 

2513/1997 θαη Ϋρνπλ, ζχκθσλα κε ηελ λνκνζεζέα ησλ θξαηψλ απηψλ, απηφ ην δηθαέσκα. Δγγπάζεηο 

πνπ εθδέδνληαη ζε Ϊιιν θξΪηνο εθηφο ηεο ΔιιΪδαο, ζα ζπλνδεχνληαη απφ επέζεκε κεηΪθξαζά ηνπο 

ζηελ Διιεληθά γιψζζα. 

Ζ εγγχεζε θαιάο εθηΫιεζεο πξΫπεη λα ζπληαρζεέ ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηνπ Παξαξηάκαηνο 

Η. 

 

ΑΡΘΡΟ 23 ΠαξΪδνζε – Παξαιαβά 

23.1 ΥξνλνδηΪγξακκα ΠαξΪδνζεο 

Ζ δηΪξθεηα πινπνέεζεο ηνπ Έξγνπ νξέδεηαη θαηΪ κΫγηζην ζε ρξνληθφ δηΪζηεκα δεθαηεζζΪξσλ (14) 

κελψλ απφ ηελ εκεξνκελέα ππνγξαθάο ηεο χκβαζεο. ΑλαιπηηθΪ ην ρξνλνδηΪγξακκα πινπνέεζεο 

εκθαλέδεηαη ζην ΜΫξνο Α. «ΠεξηβΪιινλ – Αληηθεέκελν Έξγνπ» ηεο παξνχζαο.  

 

23.2 ΠξνυπνζΫζεηο θαη Γηαδηθαζέα Παξαιαβάο 

Γηα νπνηαδάπνηε πξνζσξηλά ά ελδηΪκεζε παξαιαβά ζα πξΫπεη λα ππνβΪιιεηαη αέηεζε απφ ηνλ 

ΑλΪδνρν ζηελ Δπηηξνπά Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβάο. ηελ αέηεζε ζα αλαγξΪθεηαη ε πεξηγξαθά 

ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνηεέλνληαη γηα παξαιαβά, ζχκθσλα κε ηε χκβαζε θαη ν ηφπνο πνπ ζα γέλεη ε 

παξαιαβά, αλΪινγα κε ηελ πεξέπησζε. Ζ Δπηηξνπά Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβάο ππνρξενχηαη 

εληφο εέθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θαηΪζεζε ηνπ θΪζε παξαδνηΫνπ, λα απνθξηζεέ εγγξΪθσο κε ηπρφλ 
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παξαηεξάζεηο. ηελ πεξέπησζε παξαηεξάζεσλ επέ ησλ παξαδνηΫσλ, ν ΑλΪδνρνο νθεέιεη λα 

απνθξηζεέ εγγξΪθσο εληφο εέθνζη (20) εκεξψλ.  

Με ηελ νινθιάξσζε ηεο εθηΫιεζεο ηνπ Έξγνπ θαη ηεο παξΪδνζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ παξαδνηΫσλ, ν 

ΑλΪδνρνο θαιεέ ηελ Δπηηξνπά Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβάο εγγξΪθσο λα πξνρσξάζεη ζηελ 

Οξηζηηθά Παξαιαβά ηνπ Έξγνπ.  

Ζ Δπηηξνπά Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβάο εέλαη ππνρξεσκΫλε λα δηεμΪγεη, εληφο εέθνζη (20) 

εκεξψλ απφ ηελ σο Ϊλσ θιάζε, ηνπο πξνβιεπφκελνπο θαη ζχκθσλνπο κε ηε χκβαζε ειΫγρνπο γηα 

ηελ Ϊξηηα εθηΫιεζε ηνπ Έξγνπ θαη κε ηελ νινθιάξσζε ησλ ειΫγρσλ απηψλ θαη εθφζνλ δελ 

πξνθχπηνπλ παξαηεξάζεηο, λα ππνγξΪςεη ην πξσηφθνιιν Οξηζηηθάο Παξαιαβάο ηνπ Έξγνπ. ηελ 

πεξέπησζε Ϋγγξαθσλ παξαηεξάζεσλ εθ κΫξνπο ηεο Δπηηξνπάο Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβάο 

εληφο ηνπ σο Ϊλσ πξνβιεπφκελνπ δηαζηάκαηνο, ν ΑλΪδνρνο νθεέιεη λα απνθξηζεέ εγγξΪθσο εληφο 

εέθνζη (20) εκεξψλ.  

Ζ χληαμε ηνπ Πξσηνθφιινπ Οξηζηηθάο Παξαιαβάο ηνπ Έξγνπ ζπλεπΪγεηαη θαη ηελ Παξαιαβά απηνχ 

απφ ηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά.  

 

23.3 ΜεηΪζεζε ΥξνλνδηαγξΪκκαηνο 

Ζ ΑλαζΫηνπζα Αξρά δηαηεξεέ κνλνκεξψο ην δηθαέσκα αηηηνινγεκΫλεο κεηΪζεζεο ηνπ 

ρξνλνδηαγξΪκκαηνο ηνπ Έξγνπ ά επέ κΫξνπο πξνβιεπφκελσλ ρξνληθψλ ζεκεέσλ ά δξαζηεξηνηάησλ 

ηνπ ρξνλνδηαγξΪκκαηνο, γηα ζπλνιηθφ ρξνληθφ δηΪζηεκα εμάληα (60) εκεξψλ θαη ζηηο πεξηπηψζεηο 

απηΫο ελεκεξψλεη εγθαέξσο ηνλ ΑλΪδνρν γηα ηε δηαθνξνπνέεζε ηνπ ρξνλνδηαγξΪκκαηνο σο πξνο ηε 

ζπγθεθξηκΫλε δξαζηεξηφηεηα. 

Ο ΑλΪδνρνο δηθαηνχηαη λα δεηάζεη κεηΪζεζε ηεο πξνζεζκέαο εθηΫιεζεο ηνπ Έξγνπ, ζηελ πεξέπησζε 

πνπ ε εθηΫιεζε ηεο χκβαζεο ά επέ κΫξνπο δξαζηεξηνηάησλ ηεο θαζπζηεξεέ ά πξφθεηηαη λα 

θαζπζηεξάζεη γηα ιφγνπο πνπ δελ αλΪγνληαη ζε πεξηνρΫο επζχλεο ηνπ ά γηα ιφγνπο αλσηΫξαο βέαο πνπ 

θαζηζηνχλ αληηθεηκεληθψο αδχλαηε ηελ εκπξφζεζκε παξΪδνζε ησλ ζπκβαηηθψλ εηδψλ. ηελ 

πεξέπησζε απηά, ν ΑλΪδνρνο ζπλππνβΪιιεη πιάξε θαη ιεπηνκεξά ζηνηρεέα γηα ηελ ηεθκεξέσζε ηνπ 

αηηάκαηφο ηνπ θαη ην αέηεκα εμεηΪδεηαη απφ ηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά ε νπνέα απνθαζέδεη εΪλ 

δηθαηνινγεέηαη λα δνζεέ κεηΪζεζε θαη πφζε, εέηε γηα ην κΫιινλ εέηε κε αλαδξνκηθά ηζρχ θαη εηδνπνηεέ 

ζρεηηθΪ γξαπηψο ηνλ ΑλΪδνρν. 

Δέλαη δπλαηά ε κεηΪζεζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ ρξνλνδηαγξΪκκαηνο ηνπ Έξγνπ ζε πεξέπησζε πνπ ε 

νπνηαδάπνηε ηκεκαηηθά πιεξσκά ζχκθσλα κε ην ρξνλνδηΪγξακκα ηνπ Ϊξζξνπ 24 ηνπ παξφληνο 

θαζπζηεξάζεη πιΫνλ ησλ εμάληα (60) εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβά ησλ αληηζηνέρσλ παξαδνηΫσλ απφ 

ηελ Δπηηξνπά Παξαθνινχζεζεο. Ο ρξφλνο ηεο κεηΪζεζεο ηνπ ρξνλνδηαγξΪκκαηνο ζα εέλαη φζνο θαη ν 

ρξφλνο θαζπζηΫξεζεο ηεο αλσηΫξσ ηκεκαηηθάο πιεξσκάο. 

 

ΑΡΘΡΟ 24 Σξφπνο Πιεξσκάο 

Ζ πιεξσκά ηνπ πκβαηηθνχ Σηκάκαηνο ηνπ Έξγνπ ζα γέλεηαη κε ηκεκαηηθΫο πιεξσκΫο, Ϊκεζα, κεηΪ 

ηελ παξΪδνζε ησλ επηκΫξνπο παξαδνηΫσλ θαη ηελ παξαιαβά ηνπο απφ ηελ Δπηηξνπά 

Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβάο ηνπ Ϋξγνπ, ε νπνέα κε ηα πξαθηηθΪ ηεο ζα βεβαηψλεη α) ηελ 

εκπξφζεζκε παξΪδνζά ηνπο θαη β) ηελ επηηπρά πινπνέεζε θαη νινθιάξσζά ηνπο. χκθσλα κε ηνπο 

φξνπο ηεο ζχκβαζεο, ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ νη πιεξσκΫο ζε ηΫζζεξηο (4) δφζεηο, σο εμάο: 
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Πνζνζηφ 
Γφζεο 

Πξνυπφζεζε Πιεξσκάο  

Α΄ Γφζε 20% Παξαιαβά ΠαξαδνηΫσλ «ΠΑ 1.1.1: Γεπηεξνγελάο ΜειΫηε 
Απνηχπσζεο ηεο πθηζηΪκελεο θαηΪζηαζεο ζηνλ ηνκΫα ηεο 
δηαρεέξηζεο ηεο ειηθηαθάο δηΪξζξσζεο ηνπ αλζξσπέλνπ δπλακηθνχ ηεο 
Υψξαο», «ΠΑ 1.1.2: Πξσηνγελάο Έξεπλα Απνηχπσζεο ηεο 
πθηζηΪκελεο θαηΪζηαζεο ζε ζπγθεθξηκΫλνπο θιΪδνπο επηρεηξάζεσλ 
αλΪ νκΪδα σθεινπκΫλσλ», «ΠΑ 1.1.3: ΜειΫηε Απνηχπσζεο Καιψλ 
Πξαθηηθψλ ΓξΪζεσλ Πξνιεπηηθψλ Πξαθηηθψλ Γηαρεέξηζεο ηνπ 
Εεηάκαηνο ηεο Δλεξγνχ Γάξαλζεο ζε Δπξσπατθφ Δπέπεδν», «ΠΑ 
1.1.4: Καηαγξαθά θαη ΑλΪιπζε πθηζηΪκελσλ εξγαζηψλ αλΪ εηδηθφηεηα 
ησλ ππφ κειΫηε θιΪδσλ», «ΠΑ 1.1.5: Δξγαιεέν ΓηΪγλσζεο 
εθπαηδεπηηθψλ Αλαγθψλ», «ΠΑ 1.1.6: Σεχρνο Δπεμεξγαζέαο 
ΑπνηειεζκΪησλ ηεο πξσηνγελνχο θαη δεπηεξνγελνχο Έξεπλαο» 

Β’ Γφζε 20% Παξαιαβά ΠαξαδνηΫσλ «ΠΑ 1.2.1: Οδηθφο ΥΪξηεο ηεο ελεξγνχ 
γάξαλζεο ζηελ ΔιιΪδα 2012 – 2020», «ΠΑ 2.1.1: ΜειΫηε Δθαξκνγάο 
θαη ΣειηθΫο ΔπηθαηξνπνηεκΫλεο ΠξνδηαγξαθΫο πζηάκαηνο» 

Γ΄ Γφζε 40% Παξαιαβά ΠαξαδνηΫσλ «ΠΑ 1.3.1.: Μεζνδνινγέα ρεδηαζκνχ 
εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκΪησλ e-learning», «ΠΑ 1.3.2.: Δξγαιεέα 
αμηνιφγεζεο εθπαηδεπηηθνχ πξνγξΪκκαηνο», ΠΑ 1.3.3.: 
ΠξνδηαγξαθΫο θαη εξγαιεέα ζρεδέαζεο Δθπαηδεπηηθνχ Τιηθνχ,  
Έληππνπ θαη Ζιεθηξνληθνχ, «ΠΑ 1.3.4.:  Μεζνδνινγέα ΑλΪπηπμεο θαη 
Δθαξκνγάο ηνπ πξνγξΪκκαηνο», «ΠΑ 1.3.5.: Πεξηγξαθά θαη 
Πεξηερφκελν ηνπ πξνγξΪκκαηνο», «ΠΑ 1.3.6.: (4) Modules 
ηνπιΪρηζηνλ αλΪ πξφγξακκα (ζε κνξθά Scorm)», ΠΑ 1.3.7: Έληππν 
εθπαηδεπηηθφ πιηθφ», «ΠΑ 1.3.8: Δγρεηξέδην εθπαηδεπφκελνπ, αλΪ 
πξφγξακκα», «ΠΑ 1.3.9.: Δγρεηξέδην εθπαηδεπηά, «ΠΑ 2.2.1: Πηινηηθά 
Έθδνζε θαη Δθαξκνγά-Γνθηκά ηνπ πζηάκαηνο», «ΠΑ 2.2.2: 
Δγρεηξέδηα Υξάζεο», «ΠΑ 2.2.3: Δγρεηξέδην ΔγθαηΪζηαζεο 
πζηάκαηνο», «ΠΑ 2.3.1.: Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα θαη Τιηθφ 
Δθπαέδεπζεο Γηαρεηξηζηψλ/Υξάζησλ γηα ηε Υξάζε ηεο Πιαηθφξκαο», 
«ΠΑ 2.3.2.: ΓηνξγΪλσζε νθηψ (8) ζεκηλαξέσλ ζηνπο 
ΓηαρεηξηζηΫο/Υξάζηεο ηεο Πιαηθφξκαο», «ΠΑ 2.3.3.: Έθζεζε 
Αμηνιφγεζεο Δθπαέδεπζεο» 

Γ΄ Γφζε 20% Παξαιαβά παξαδνηΫνπ (κε ηελ κνξθά Ϋγγξαθεο αλαθνξΪο θαη 
θπζηθνχ ειΫγρνπ): «ΠΑ 2.4.1.:  Σειηθά Έθδνζε πζηάκαηνο: ΠηζαλΫο 
ηερληθΫο νινθιεξψζεηο/απνθαηαζηΪζεηο ζπζηάκαηνο, ηειηθφο Ϋιεγρνο, 
πηινηηθά ιεηηνπξγέα». 

Απνπιεξσκά κε ηελ Οξηζηηθά Παξαιαβά ηνπ Έξγνπ θαη ηελ 
ππνγξαθά ηνπ αληέζηνηρνπ Πξσηνθφιινπ Οξηζηηθάο Παξαιαβάο 

 

Οη πιεξσκΫο ζα πξαγκαηνπνηνχληαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη Ϋρνπλ πξνεγεζεέ νη αληέζηνηρεο 

ρξεκαηηθΫο εηζξνΫο πξνο ηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά απφ ηελ Δηδηθά Τπεξεζέα Γηαρεέξηζεο ηνπ 

Δπηρεηξεζηαθνχ ΠξνγξΪκκαηνο ζην νπνέν εληΪζζεηαη ην παξφλ Ϋξγν. Όιεο νη πιεξσκΫο ζα γέλνληαη ζε 

επξψ κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκέκσλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιΫπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο 

δηαηΪμεηο θαηΪ ην ρξφλν πιεξσκάο. 
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ΑΡΘΡΟ 25 Σξνπνπνέεζε χκβαζεο – ΔπΫθηαζε ΑληηθεηκΫλνπ 

Ζ χκβαζε ηξνπνπνηεέηαη φηαλ ζπκθσλάζνπλ, εγγξΪθσο, πξνο ηνχην, ηα δχν ζπκβαιιφκελα κΫξε 

ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 24 παξ. 4 ηνπ Π.Γ. 118/2007. 

Ζ ΑλαζΫηνπζα Αξρά, κε ηελ επηθχιαμε ηεο εμαζθΪιηζεο ησλ θαηΪ πεξέπησζε απαηηνχκελσλ 

εγθξέζεσλ θαη ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 25 ηνπ Π.Γ. 60/2007, δηθαηνχηαη λα δεηάζεη απφ ηνλ ΑλΪδνρν 

ζπκπιεξσκαηηθΪ πξντφληα θαη ππεξεζέεο απφ ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξνχζα, ζηελ πεξέπησζε πνπ 

απηφ απνδεηρζεέ απαξαέηεην γηα ηελ θΪιπςε απξφβιεπησλ αλαγθψλ ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο, ά 

γεγνλφησλ, θαη ν ΑλΪδνρνο, ζηελ πεξέπησζε απηά, ππνρξενχηαη ζηελ πινπνέεζε ηνπ 

ζπκπιεξσκαηηθνχ απηνχ Ϋξγνπ ζε ρξφλν θαη κε ηξφπν πνπ ζα ζπκθσλεζεέ απφ θνηλνχ θαη κε θφζηνο 

έδην ά αλΪινγν ηνπ πξνζθεξφκελνπ γηα έδηα ά παξφκνηα πξντφληα. 

χκθσλα κε ην Ϊξζξν 25, παξ. 4 εδ. Β ηνπ Π.Γ. 60/2007, αλαθΫξεηαη ξεηΪ φηη ε πξνζθπγά ζηε 

δηαδηθαζέα απηά επηηξΫπεηαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα Ϋξγα ά νη ππεξεζέεο εέλαη ζχκθσλεο κε κέα 

βαζηθά κειΫηε πνπ απνηΫιεζε αληηθεέκελν αξρηθάο ζχκβαζεο θαη ε νπνέα Ϋρεη ζπλαθζεέ ζχκθσλα κε 

ηελ αλνηθηά ά ηελ θιεηζηά δηαδηθαζέα θαη κφλν επέ κέα ηξηεηέα κεηΪ ηε ζχλαςε ηεο αξρηθάο ζχκβαζεο. 

 

ΑΡΘΡΟ 26 Δθρσξάζεηο – ΜεηαβηβΪζεηο 

Ο ΑλΪδνρνο δε δηθαηνχηαη λα κεηαβηβΪζεη ά εθρσξάζεη ηε χκβαζε ά κΫξνο απηάο ρσξέο ηελ Ϋγγξαθε 

ζπλαέλεζε ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο. Καη’ εμαέξεζε ν ΑλΪδνρνο δηθαηνχηαη λα εθρσξάζεη, ρσξέο 

Ϋγθξηζε, ηηο απαηηάζεηο ηνπ Ϋλαληη ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο γηα ηελ θαηαβνιά ηνπ πκβαηηθνχ 

Σηκάκαηνο, κε βΪζε ηνπο φξνπο ηεο χκβαζεο, ζε ΣξΪπεδα ηεο επηινγάο ηνπ πνπ ιεηηνπξγεέ λφκηκα 

ζηελ ΔιιΪδα θαη, ζε λνκέκσο ιεηηνπξγνχζα ηξΪπεδα ζε Υψξεο ΜΫιε ηεο Δ.Δ. θαη ηεο πκθσλέαο πεξέ 

Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξένπ, ε νπνέα θπξψζεθε απφ ηελ ΔιιΪδα κε 

ην Ν. 2513/97 (ΦΔΚ 139/Α). 

Ζ ΑλαζΫηνπζα Αξρά δχλαηαη λα εγθξέλεη αέηεκα ηνπ Αλαδφρνπ γηα κεηαβέβαζε ά εθρψξεζε, κφλν γηα 

ηδηαηηΫξσο ζνβαξφ ιφγν θαη ζηελ πεξέπησζε πνπ εθεέλνο πνπ ηνλ ππνθαζηζηΪ αληαπνθξέλεηαη ζηα 

θξηηάξηα επηινγάο πνπ έζρπζαλ γηα ηελ αλΪζεζε ηεο χκβαζεο. Ζ εθρψξεζε – κεηαβέβαζε ηεο 

ζχκβαζεο ζα ρξάδεη πιάξνπο αηηηνιφγεζεο ηφζν σο πξνο ην αέηεκα ηνπ Αλαδφρνπ φζν θαη ηελ 

εγθξηηηθά απφθαζε/ζπλαέλεζε ηνπ ΑλαζΫηνληνο ΦνξΫα θαη ν ηειεπηαένο ζα γλσζηνπνηεέ ηπρφλ 

εθρψξεζε-κεηαβέβαζε ζηελ αξκφδηα Γηαρεηξηζηηθά Αξρά. ε πεξέπησζε ππνθαηΪζηαζεο ν ΑλΪδνρνο 

δελ απαιιΪζζεηαη απφ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ζρεηηθΪ κε ην ηκάκα ηεο χκβαζεο πνπ Ϋρεη άδε 

εθηειεζζεέ ά ην ηκάκα πνπ δελ εθρσξάζεθε. 

 

ΑΡΘΡΟ 27 Τπεξγνιαβέα 

Ο ΑλΪδνρνο, γηα ηελ πινπνέεζε ηνπ Έξγνπ, ζα ρξεζηκνπνηάζεη ηνπο ππεξγνιΪβνπο πνπ Ϋρεη 

πξνζδηνξέζεη ζηελ πξνζθνξΪ ηνπ, γηα ην θαηΪ πεξέπησζε αλαθεξφκελν ζηελ πξνζθνξΪ ηνπ ηκάκα 

ηνπ Έξγνπ. 

Οη ππεξγνιΪβνη δελ απνθηνχλ νπνηαδάπνηε ζπκβαηηθά ζρΫζε κε ηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά. 

Ο ΑλΪδνρνο επζχλεηαη γηα ηηο πξΪμεηο, παξαιεέςεηο θαη ακΫιεηεο ησλ ππεξγνιΪβσλ θαη ησλ 

εθπξνζψπσλ ά ησλ ππαιιάισλ ηνπο, φπσο αθξηβψο θαη γηα ηηο πξΪμεηο, παξαιεέςεηο ά ακΫιεηεο ηνπ 

ηδένπ, ησλ εθπξνζψπσλ ά ησλ ππαιιάισλ ηνπ. 
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Ο ΑλΪδνρνο δηθαηνχηαη λα αληηθαηαζηάζεη ππεξγνιΪβν ζε πεξέπησζε δηαθνπάο ηεο ζπλεξγαζέαο ηνπ 

κε απηφλ ά λα ρξεζηκνπνηάζεη θαη Ϊιινλ ππεξγνιΪβν, κφλν εθ’ φζνλ ν λΫνο ππεξγνιΪβνο 

αληαπνθξέλεηαη ζηα θξηηάξηα θαη ηηο αληέζηνηρεο πξνδηαγξαθΫο ηεο χκβαζεο. 

ΠξνθεηκΫλνπ λα ζπλΪςεη λΫα ππεξγνιαβέα, ν ΑλΪδνρνο απαηηεέηαη λα Ϋρεη ηε γξαπηά Ϊδεηα ηεο 

ΑλαζΫηνπζαο Αξράο. Σα ηκάκαηα ηα νπνέα θαιχπηεη ε ππεξγνιαβέα, θαζψο θαη ε ηαπηφηεηα ηνπ 

ππεξγνιΪβνπ θνηλνπνηνχληαη ζηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά, καδέ κε Ϋγγξαθε ηεθκεξέσζε ηνπ Αλαδφρνπ απφ 

ηελ νπνέα πξΫπεη λα πξνθχπηεη φηη ν ππεξγνιΪβνο αληαπνθξέλεηαη ζηα αληέζηνηρα θξηηάξηα επηινγάο 

πνπ έζρπζαλ γηα ηελ αλΪζεζε ηεο χκβαζεο. 

Ζ ΑλαζΫηνπζα Αξρά δηθαηνχηαη λα δεηάζεη απφ ηνλ ΑλΪδνρν ηελ αληηθαηΪζηαζε ππεξγνιΪβνπ ά 

θπζηθνχ πξνζψπνπ εκπιεθνκΫλνπ ζηελ εθηΫιεζε ηνπ Έξγνπ πνπ, θαηΪ ηελ βΪζηκε θαη αηηηνινγεκΫλε 

θξέζε ηεο, δελ αληαπνθξέλεηαη ζηηο απαηηάζεηο ηνπ Έξγνπ, ν δε ΑλΪδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ 

πεξέπησζε απηά λα αληαπνθξηζεέ ζηελ απαέηεζε ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο, ζε εχινγν ρξνληθφ 

δηΪζηεκα πνπ ζα ζπκθσλεζεέ απφ θνηλνχ φηη απαηηεέηαη γηα ηελ εμεχξεζε αληηθαηαζηΪηε. 

Σελ πιάξε επζχλε γηα ηελ νινθιάξσζε ηνπ Έξγνπ θΫξεη απνθιεηζηηθΪ ν ΑλΪδνρνο. 

 

ΑΡΘΡΟ 28 Εεηάκαηα Κπξηφηεηαο θαη Πλεπκαηηθάο Ηδηνθηεζέαο 

Όιεο νη εθζΫζεηο θαη ηα ζπλαθά ζηνηρεέα φπσο ρΪξηεο, δηαγξΪκκαηα, ζρΫδηα, πξνδηαγξαθΫο, πιΪλα, 

ζηαηηζηηθΪ ζηνηρεέα, ππνινγηζκνέ θαη θΪζε Ϊιιν ζρεηηθφ Ϋγγξαθν ά πιηθφ πνπ απνθηΪηαη, 

ζπγθεληξψλεηαη ά θαηαξηέδεηαη απφ ηνλ ΑλΪδνρν θαηΪ ηελ εθηΫιεζε ηεο χκβαζεο, εέλαη εκπηζηεπηηθΪ 

θαη αλάθνπλ ζηελ απφιπηε ηδηνθηεζέα ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο. Ο ΑλΪδνρνο, κφιηο νινθιεξψζεη ηελ 

εθηΫιεζε ηεο χκβαζεο, παξαδέδεη φια ηα Ϋγγξαθα θαη ηα ζηνηρεέα ζηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά. Ο 

ΑλΪδνρνο κπνξεέ λα θξαηΪ αληέγξαθα απηψλ ησλ εγγξΪθσλ θαη ζηνηρεέσλ, αιιΪ δελ επηηξΫπεηαη λα ηα 

ρξεζηκνπνηεέ γηα ζθνπνχο Ϊιινπο απφ ηεο χκβαζεο, ρσξέο ηελ πξνεγνχκελε γξαπηά ζπλαέλεζε ηεο 

ΑλαζΫηνπζαο Αξράο. 

Ο ΑλΪδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνβεέ κε δηθΫο ηνπ δαπΪλεο θαη κΫζα απφ ηηο αλαγθαέεο ηερλνινγηθΫο ά 

Ϊιιεο κεηαβνιΫο ηνπ Δμνπιηζκνχ, αληηθαηαζηΪζεηο ινγηζκηθνχ θαη ζε θΪζε Ϊιιε απαξαέηεηε ά 

πξφζθνξε ελΫξγεηα φηαλ απηΫο επηβΪιινληαη γηα ηελ πξνζηαζέα ησλ δηθαησκΪησλ ηξέησλ πξνζψπσλ, 

πνπ απνδεδεηγκΫλα ηζρπξέδνληαη πσο Ϋρνπλ δηθαέσκα επ΄ απηψλ ά φηαλ ε ΑλαζΫηνπζα Αξρά 

εκπνδέδεηαη ζηελ ρξάζε ηνπο ιφγσ απνδεδεηγκΫλεο χπαξμεο δηθαησκΪησλ ηξέησλ πξνζψπσλ επ΄ 

απηψλ, παξΫρνληαο πξντφληα ηδέαο αμέαο, απφδνζεο θαη ιεηηνπξγέαο. 

ΚαηΪ ηα ινηπΪ ηζρχνπλ νη δηαηΪμεηο ηνπ λ.2121/1993 πεξέ πλεπκαηηθάο ηδηνθηεζέαο. 

ε πεξέπησζε Ϊζθεζεο αγσγάο ά ελδέθνπ κΫζνπ θαηΪ ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο απφ ηξέην γηα 

νπνηνδάπνηε ζΫκα ζρεηηθΪ κε δηθαηψκαηα επέ ηνπ ινγηζκηθνχ ά ηνπ εμνπιηζκνχ, ε ΑλαζΫηνπζα Αξρά 

νθεέιεη λα εηδνπνηάζεη ακΫζσο θαη γξαπηΪ κε φιεο ηηο απαξαέηεηεο πιεξνθνξέεο ηνλ ΑλΪδνρν, ν 

νπνένο ππνρξενχηαη λα ακπλζεέ, δηθαζηηθΪ θαη εμσδηθαζηηθΪ, γηα ινγαξηαζκφ ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο, 

Ϋλαληη ηνπ ηξέηνπ. ε θΪζε πεξέπησζε, ν ΑλΪδνρνο αθελφο βαξχλεηαη κε φια ηα Ϋμνδα ηα νπνέα ζα 

θιεζεέ λα θαηαβΪιεη ε ΑλαζΫηνπζα Αξρά εμ απηνχ ηνπ ιφγνπ, ζπκπεξηιακβαλνκΫλεο θαη θΪζε 

δηθαζηηθάο δαπΪλεο ά ακνηβάο δηθεγφξσλ, αθεηΫξνπ ππνρξενχηαη λα απνδεκηψζεη ηελ ΑλαζΫηνπζα 

Αξρά γηα θΪζε ζεηηθά ά απνζεηηθά δεκέα πνπ ζα ππνζηεέ απφ ελδερφκελε απνδνρά ηεο παξαπΪλσ 

αγσγάο ά ηνπ Ϋλδηθνπ κΫζνπ.  
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ΑΡΘΡΟ 29 Τπνρξεψζεηο ΑζθΪιηζεο 

Ο ΑλΪδνρνο θΫξεη ηνλ θέλδπλν γηα θΪζε δεκέα ά απψιεηα ησλ πξντφλησλ πνπ ζα παξαδνζνχλ ζηελ 

ΑλαζΫηνπζα Αξρά ζε εθηΫιεζε ηεο χκβαζεο, κΫρξη ηελ εκεξνκελέα νξηζηηθάο παξαιαβάο ηνπο, 

ππνρξενχκελνο ζε πεξέπησζε δεκέαο, θζνξΪο ά απψιεηαο ζε πιάξε απνθαηΪζηαζε ά αθφκε θαη 

αληηθαηΪζηαζά ηνπο. 

Με ηελ νξηζηηθά παξαιαβά ν θέλδπλνο κεηαβηβΪδεηαη ζηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά. 

Ο ΑλΪδνρνο ππνρξενχηαη λα ιακβΪλεη θΪζε πξφζθνξν κΫηξν αζθΪιεηαο θαη πξνζηαζέαο γηα ηελ 

απνηξνπά δεκηψλ ά θζνξψλ θαη εέλαη ππεχζπλνο γηα θΪζε δεκέα ά βιΪβε πξνζψπσλ, πξαγκΪησλ ά 

εγθαηαζηΪζεσλ ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο, ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο ά ηξέησλ θαη γηα ηελ απνθαηΪζηαζε 

θΪζε ηΫηνηαο βιΪβεο ά δεκέαο πνπ εέλαη δπλαηφλ λα πξνμελεζεέ εμ αηηέαο ηεο εθηΫιεζεο ηνπ Έξγνπ απφ 

ηνλ ΑλΪδνρν ά ηνπο ππεξγνιΪβνπο ηνπ εθφζνλ νθεέιεηαη ζε πξΪμε ά παξΪιεηςε απηψλ ά ζε ειΪηησκα 

ηνπ εμνπιηζκνχ.  

Ο ΑλΪδνρνο ππνρξενχηαη λα αζθαιέζεη θαη λα δηαηεξεέ αζθαιηζκΫλν ην πξνζσπηθφ ηνπ ζηνπο 

αξκφδηνπο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο θαζ’ φιε ηε δηΪξθεηα εθηΫιεζεο ηνπ Έξγνπ θαη λα κεξηκλΪ 

φπσο νη ππεξγνιΪβνη ηνπ πξΪμνπλ ην έδην. 

Ζ ΑλαζΫηνπζα Αξρά ππνρξενχηαη λα ιΪβεη φια ηα ελδεδεηγκΫλα κΫηξα γηα ηελ πξνζηαζέα θαη αζθΪιεηα 

ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Αλαδφρνπ θαη ησλ ΤπεξγνιΪβσλ ηνπ, ηδέσο δε λα ελεκεξψλεη εγγξΪθσο ηνλ 

ΑλΪδνρν ζρεηηθΪ κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ ρψξσλ φπνπ εθηειεέηαη ην Έξγν. 

 

ΑΡΘΡΟ 30 Δκπηζηεπηηθφηεηα 

Υσξέο ηελ πξνεγνχκελε γξαπηά ζπλαέλεζε ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο, ν ΑλΪδνρνο δελ απνθαιχπηεη -

θαηΪ ηε δηΪξθεηα εθηΫιεζεο ηεο ζχκβαζεο, κεηΪ ηε ιάμε ηεο ά κε Ϊιιν ηξφπν ιχζε απηάο- 

εκπηζηεπηηθΫο πιεξνθνξέεο πνπ ηνπ δφζεθαλ ά πνπ ν έδηνο αλαθΪιπςε θαηΪ ηελ πινπνέεζε ηνπ 

Έξγνπ, νχηε θνηλνπνηεέ ζηνηρεέα, Ϋγγξαθα θαη πιεξνθνξέεο ησλ νπνέσλ ιακβΪλεη γλψζε ζε ζρΫζε κε 

ηε χκβαζε, ππνρξενχηαη δε λα κεξηκλΪ ψζηε ην πξνζσπηθφ ηνπ, νη ππεξγνιΪβνη ηνπ θαη θΪζε 

ζπλεξγαδφκελνο κε απηφλ λα ηεξάζεη ηελ σο Ϊλσ ππνρξΫσζε. 

Ο ΑλΪδνρνο δελ δχλαηαη λα πξνβαέλεη ζε δεκφζηεο δειψζεηο ζρεηηθΪ κε ην Έξγν ρσξέο ηελ 

πξνεγνχκελε ζπλαέλεζε ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο, νχηε λα ζπκκεηΫρεη ζε δξαζηεξηφηεηεο 

αζπκβέβαζηεο κε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ απΫλαληη ζηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά θαη δελ δεζκεχεη ηελ 

ΑλαζΫηνπζα Αξρά, κε θαλΫλα ηξφπν, ρσξέο ηελ πξνεγνχκελε γξαπηά ηεο ζπλαέλεζε. 

ε πεξέπησζε αζΫηεζεο απφ ηνλ ΑλΪδνρν ησλ σο Ϊλσ ππνρξεψζεσλ ηνπ, ε ΑλαζΫηνπζα Αξρά  

δηθαηνχηαη λα απαηηάζεη ηελ απνθαηΪζηαζε θΪζε ζεηηθάο δεκέαο ηεο, φπσο θαη ηελ παχζε θνηλνπνέεζεο 

ησλ εκπηζηεπηηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη ηελ παξΪιεηςά ηεο ζην κΫιινλ, δηαηεξεέ δε ην δηθαέσκα λα 

θεξχμεη Ϋθπησην ηνλ ΑλΪδνρν ηνπ Ϋξγνπ. 

Ζ ΑλαζΫηνπζα Αξρά ππνρξενχηαη λα κελ αλαθνηλψλεη ζε θαλΫλα, παξΪ κφλν ζηα πξφζσπα πνπ 

δηθαηνχληαη λα γλσξέδνπλ, πιεξνθνξέεο πνπ πεξηάιζαλ ζ' απηάλ θαηΪ ηε δηΪξθεηα θαη κε ηελ επθαηξέα 

ηεο εθηΫιεζεο ηνπ Έξγνπ θαη αθνξνχλ ζε ηερληθΪ ά εκπνξηθΪ δεηάκαηα ά κεζφδνπο θαηαζθεπάο ά 

ιεηηνπξγέαο ηνπ Έξγνπ ά ηνπ Αλαδφρνπ. 
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ΑΡΘΡΟ 31 ΑλσηΫξα Βέα 

Σα ζπκβαιιφκελα κΫξε δελ επζχλνληαη γηα ηε κε εθπιάξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ, 

ζην κΫηξν πνπ ε αδπλακέα εθπιάξσζεο νθεέιεηαη ζε πεξηζηαηηθΪ αλσηΫξαο βέαο. 

Ο ΑλΪδνρνο, επηθαινχκελνο ππαγσγά ηεο αδπλακέαο εθπιάξσζεο ππνρξεψζεψλ ηνπ ζε γεγνλφο πνπ 

εκπέπηεη ζηελ πξνεγνχκελε παξΪγξαθν, νθεέιεη λα γλσζηνπνηάζεη θαη επηθαιεζζεέ πξνο ηελ 

ΑλαζΫηνπζα Αξρά ηνπο ζρεηηθνχο ιφγνπο θαη πεξηζηαηηθΪ εληφο απνζβεζηηθάο πξνζεζκέαο πΫληε (5) 

εκεξψλ απφ ηφηε πνπ ζπλΫβεζαλ, πξνζθνκέδνληαο ηα απαξαέηεηα απνδεηθηηθΪ ζηνηρεέα. Ζ 

ΑλαζΫηνπζα Αξρά ππνρξενχηαη λα απαληάζεη εληφο πΫληε (5) εκεξψλ απφ ιάςεσο ηνπ ζρεηηθνχ 

αηηάκαηνο ηνπ Αλαδφρνπ, δηαθνξεηηθΪ κε ηελ πΪξνδν Ϊπξαθηεο ηεο πξνζεζκέαο ηεθκαέξεηαη ε 

απνδνρά ηνπ αηηάκαηνο. 

 

ΑΡΘΡΟ 32 Λχζε – Καηαγγειέα ηεο χκβαζεο – Έθπησζε Αλαδφρνπ   

32.1 Λχζε – Καηαγγειέα ηεο χκβαζεο εθ κΫξνπο ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο – Έθπησζε Αλαδφρνπ 

Ζ ΑλαζΫηνπζα Αξρά δηθαηνχηαη λα θαηαγγεέιεη ηε χκβαζε ζε νπνηαδάπνηε απφ ηηο αθφινπζεο 

πεξηπηψζεηο: 

α) ν ΑλΪδνρνο πινπνηεέ ην Έξγν θαηΪ παξΪβαζε ηεο χκβαζεο, παξΪ ηηο πξνο ηνχην 

επαλεηιεκκΫλεο πξνεηδνπνηάζεηο ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο 

β) ν ΑλΪδνρνο εθρσξεέ ηε χκβαζε ρσξέο ηελ Ϊδεηα ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο  

γ) Ο ΑλΪδνρνο πησρεχζεη, ηεζεέ ππφ αλαγθαζηηθά δηαρεέξηζε ά εθθαζΪξηζε, ιπζεέ ά αλαθιεζεέ ε 

Ϊδεηα ιεηηνπξγέαο ηνπ ά γέλνπλ πξΪμεηο αλαγθαζηηθάο εθηειΫζεσο ζε βΪξνο ηνπ, ζην ζχλνιν ά ζε 

ζεκαληηθφ κΫξνο ησλ πεξηνπζηαθψλ ηνπ ζηνηρεέσλ. 

δ) εθδέδεηαη ηειεζέδηθε απφθαζε θαηΪ ηνπ Αλαδφρνπ γηα αδέθεκα ζρεηηθφ κε ηελ Ϊζθεζε ηνπ 

επαγγΫικαηφο ηνπ 

Σα απνηειΫζκαηα ηεο θαηαγγειέαο επΫξρνληαη απφ ηελ πεξηΫιεπζε ζηνλ ΑλΪδνρν ηεο εθ κΫξνπο ηεο 

ΑλαζΫηνπζαο Αξράο θαηαγγειέαο.  

Καη’ εμαέξεζε, ε ΑλαζΫηνπζα Αξρά δχλαηαη, θαη’ ελΪζθεζε δηαθξηηηθάο ηεο επρΫξεηαο, γηα φζεο απφ ηηο 

πεξηπηψζεηο θαηαγγειέαο εέλαη απηφ δπλαηφ, λα ηΪμεη εχινγε (θαη’ απηάλ) πξνζεζκέα ζεξαπεέαο ηεο 

παξαβΪζεσο, νπφηε ηα απνηειΫζκαηα ηεο θαηαγγειέαο επΫξρνληαη απηφκαηα κε ηελ πΪξνδν ηεο 

ηαρζεέζαο πξνζεζκέαο, εθηφο εΪλ ε ΑλαζΫηνπζα Αξρά ηεθκεξηψζεη θαη γλσζηνπνηάζεη εγγξΪθσο πξνο 

ηνλ ΑλΪδνρν φηη ζεσξεέ ηελ παξΪβαζε ζεξαπεπζεέζα. 

Με ηελ κεηΪ απφ θαηαγγειέα ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο ιχζε ηεο χκβαζεο, ν ΑλΪδνρνο ππνρξενχηαη: 

α) Να απφζρεη απφ ηε δηελΫξγεηα νπνηαζδάπνηε εξγαζέαο, Ϋξγνπ, παξνράο ππεξεζηψλ ά εθηΫιεζεο 

ππνρξεψζεψο ηνπ πνπ πεγΪδεη απφ ηε χκβαζε, πιελ εθεέλσλ πνπ  επηβΪιινληαη γηα ηελ 

δηαζθΪιηζε  πξντφλησλ, εξγαζηψλ θαη εγθαηαζηΪζεσλ θαη ηηο νπνέεο Ϋρεη εγγξΪθσο αηηεζεέ ε 

ΑλαζΫηνπζα Αξρά. 

β) Να παξαδψζεη, ζε ρξφλν πνπ ζα πξνζδηνξέζεη ε ΑλαζΫηνπζα Αξρά, φπνηα εξγαζέα ά πξντφλ 

(νινθιεξσκΫλν ά κε) Ϋρεη εθπνλάζεη ά Ϋρεη ζηελ θαηνρά ηνπ θαζψο θαη ηα πΪζεο θχζεσο 

ππνζηεξηθηηθΪ Ϋγγξαθα θαη κΫζα (ειεθηξνληθΪ, καγλεηηθΪ, νπηηθΪ ά κε) θαη λα κεξηκλάζεη φπσο 

νη ζπλεξγΪηεο ηνπ πξΪμνπλ ην έδην. 
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γ) Να παξαδψζεη ζηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά θΪζε εμνπιηζκφ, πιηθΪ  ά Ϊιια αγαζΪ πνπ αθνξνχλ 

Ϊκεζα ά Ϋκκεζα ην Έξγν θαη επξέζθνληαη ζηελ θαηνρά ηνπ, εγγπψκελνο φηη νη ζπλεξγΪηεο ηνπ ζα 

πξΪμνπλ  ην έδην. 

Δληφο πξνζεζκέαο εέθνζη (20) εκεξψλ κεηΪ ηελ θαηαγγειέα ηεο χκβαζεο, ε ΑλαζΫηνπζα Αξρά 

βεβαηψλεη κε βΪζε ηα πξνβιεπφκελα ζηε χκβαζε ηελ αμέα ηνπ παξαζρεζΫληνο κΫξνπο ηνπ Έξγνπ 

θαζψο θαη θΪζε νθεηιά Ϋλαληη ηνπ Αλαδφρνπ θαηΪ ηελ εκεξνκελέα θαηαγγειέαο. 

ε πεξέπησζε θαηαγγειέαο ε ΑλαζΫηνπζα Αξρά δχλαηαη εέηε λα αλαζηΫιιεη ηελ θαηαβνιά 

νπνηνπδάπνηε πνζνχ πιεξσηΫνπ ζχκθσλα κε ηε χκβαζε γηα ην κε εθηειεζζΫλ ηκάκα ηνπ Έξγνπ 

πξνο ηνλ ΑλΪδνρν κΫρξηο εθθαζαξέζεσο ησλ κεηαμχ ηνπο ππνρξεψζεσλ σο πξνο ην ζπγθεθξηκΫλν 

ηκάκα θαη νη εγγπεηηθΫο επηζηνιΫο θαηαπέπηνπλ. 

Ζ ΑλαζΫηνπζα Αξρά δχλαηαη λα αλαζΫζεη κε ρξΫσζε ηνπ Αλαδφρνπ ην ηκάκα ηνπ Έξγνπ πνπ ζα 

παξακΫλεη αλεθηΫιεζην κεηΪ ηελ θαηαγγειέα ζε νπνηνλδάπνηε ηξέην κε φξνπο αληέζηνηρνπο απηψλ ηεο 

χκβαζεο ά Ϋζησ κε φξνπο αλΪινγνπο ησλ πξνζθεξνκΫλσλ γηα έδηα ά παξφκνηα Ϋξγα θαηΪ ην ρξφλν 

ηεο θαηαγγειέαο.    

Ζ ΑλαζΫηνπζα Αξρά δηθαηνχηαη λα απαηηάζεη πξφζζεηα απφ ηνλ ΑλΪδνρν απνδεκέσζε γηα θΪζε ζεηηθά 

δεκέα πνπ ππΫζηε κΫρξη ηνπ πνζνχ ηνπ πκβαηηθνχ Σηκάκαηνο πνπ αληηζηνηρεέ ζηελ αμέα ηνπ ηκάκαηνο 

ηνπ Έξγνπ πνπ δελ κπνξεέ, ιφγσ πιεκκεινχο εθηειΫζεσο ηεο χκβαζεο, λα ρξεζηκνπνηεζεέ γηα ηνλ 

πξννξηδφκελν ζθνπφ θαη κε αλψηαην φξην απνδεκέσζεο ζε θΪζε πεξέπησζε ην ζπλνιηθφ πνζφ ηνπ 

πκβαηηθνχ Σηκάκαηνο.  

32.2 Καηαγγειέα χκβαζεο εθ κΫξνπο ηνπ  Αλαδφρνπ 

Ο ΑλΪδνρνο κπνξεέ λα θαηαγγεέιεη ηε χκβαζε, ζε θΪζε πεξέπησζε παξΪβαζεο εθ κΫξνπο ηεο 

ΑλαζΫηνπζαο Αξράο ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο πνπ απνξξΫνπλ απφ ηε χκβαζε  θαη ηδηαέηεξα, φρη φκσο 

πεξηνξηζηηθΪ, θαη αθνχ εηδνπνηάζεη ηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά ηξηΪληα (30) εκΫξεο πξηλ, εθφζνλ απηά: 

(η) κεηαζΫηεη ην ρξνλνδηΪγξακκα πινπνέεζεο ηνπ Έξγνπ γηα ρξνληθφ δηΪζηεκα κεγαιχηεξν ηνπ 

ζπλνιηθΪ πξνβιεπφκελνπ ζην Ϊξζξν 21 ηεο χκβαζεο, γηα ιφγνπο πνπ δελ πξνβιΫπνληαη ζηε 

χκβαζε θαη δελ νθεέινληαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ. 

(ηη) παξαβηΪδεη ηνπο φξνπο ηεο χκβαζεο ζρεηηθΪ κε ηελ πιεξσκά ηνπ Αλαδφρνπ. 

Ο ΑλΪδνρνο πξνηνχ αζθάζεη ην σο Ϊλσ δηθαέσκα θαηαγγειέαο πΪλησο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηάζεη 

εγγξΪθσο ηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά θαη λα ηΪμεη εχινγε πξνζεζκέα ζεξαπεέαο ηεο εθ κΫξνπο ηεο 

παξΪβαζεο, νπφηε ηα απνηειΫζκαηα ηεο θαηαγγειέαο επΫξρνληαη κε ηελ πΪξνδν απξΪθηνπ ηεο 

ηαρζεέζαο πξνζεζκέαο. 

ηελ πεξέπησζε ηΫηνηαο θαηαγγειέαο, ε ΑλαζΫηνπζα Αξρά απνδεκηψλεη ηνλ ΑλΪδνρν γηα θΪζε απψιεηα 

ά δεκέα πνπ Ϋρεη ελδερνκΫλσο ππνζηεέ.
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ΜΔΡΟ III. ΔΗΓΗΚΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 

ΠΡΟΦΟΡΑ 
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Ζ Οηθνλνκηθά ΠξνζθνξΪ ππνβΪιιεηαη κε ηε ζπκπιάξσζε ηνπ πέλαθα πνπ πεξηιακβΪλεηαη ζηε 

ζπλΫρεηα. 

Οη ηηκΫο, γηα ην ζχλνιν ηνπ Έξγνπ, ζα πξΫπεη λα δέλνληαη ζε ΔΤΡΧ.  ηνλ πέλαθα ζα αλαγξΪθεηαη ε 

αλΪιπζε θφζηνπο ησλ πξνζθεξφκελσλ ππνδνκψλ θαη ησλ αληέζηνηρσλ ππεξεζηψλ πνπ ζα 

πξνζθεξζνχλ θαζψο θαη ε ζπλνιηθά ηηκά γηα θΪζε πξνζθεξφκελε ππνδνκά ά ππεξεζέα. Ζ ζπλνιηθά 

ηηκά ηεο ΠξνζθνξΪο ζα γξΪθεηαη αξηζκεηηθΪ θαη νινγξΪθσο. 

Αλ ππΪξρεη αζπκθσλέα κεηαμχ αλαιπηηθψλ ηηκψλ θαη ζπλνιηθψλ ηηκψλ ζα ππεξηζρχνπλ νη ηηκΫο 

κνλΪδαο. ΤπνδνκΫο θαη ππεξεζέεο πνπ πξνζθΫξνληαη δσξεΪλ, ζα αλαγξΪθνληαη ζηνλ πέλαθα 

Οηθνλνκηθάο ΠξνζθνξΪο κε ηελ Ϋλδεημε "ΥΧΡΗ ΚΟΣΟ" ζηε ζηάιε ηηκψλ. ηελ πεξέπησζε πνπ Ϋρεη 

παξαιεηθζεέ ε αλαγξαθά ηηκάο θαη δελ ππΪξρεη ε Ϋλδεημε "ΥΧΡΗ ΚΟΣΟ" ζεσξεέηαη φηη νη ππνδνκΫο 

θαη νη ζπλαθεέο ππεξεζέεο Ϋρνπλ πξνζθεξζεέ δσξεΪλ. 

Οη ηηκΫο ζα δέλνληαη ρσξέο Φ.Π.Α., ζα αλαγξΪθεηαη δε ην πνζνζηφ Φ.Π.Α. επέ ηνηο %, ζην νπνέν 

ππΪγεηαη ε ππφ πξνκάζεηα ππεξεζέα. ε πεξέπησζε πνπ αλαγξΪθεηαη εζθαικΫλνο Φ.Π.Α., απηφο ζα 

δηνξζψλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπά ΓηελΫξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ. ηηο ηηκΫο ζα 

πεξηιακβΪλεηαη θαη θΪζε Ϊιιν θφζηνο πνπ εέλαη δπλαηφ λα ηηο επηβαξχλεη. 

Ζ Αλαιπηηθά Κνζηνιφγεζε ηνπ Ϋξγνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεέ κε βΪζε ηνπο παξαθΪησ πέλαθεο (φπσο 

αθξηβψο παξαηέζεληαη ζηελ Σερληθά πξνζθνξΪ ρσξέο ηηκΫο θαη πηζαλΪ θφζηε): 

ΠΗΝΑΚΔ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

Πίνακαρ Τπηπεζιών Α. 

α/α Ολνκαηεπψλπκν ζηειΫρνπο Δπέπεδν 

εκπεηξέαο 

πλνιηθά 

απαζρφιεζε ζην 

Ϋξγν (Α/Μ) 

1    

2    

3    

.    

.    

.    

ΤΝΟΛΟ Α/Μ:  

Σα αλαθεξφκελα ζηειΫρε πξΫπεη λα εέλαη απηΪ πνπ παξαηέζεληαη ζηνλ θΪθειν δηθαηνινγεηηθψλ. 

Σα επέπεδα εκπεηξέαο εέλαη: 

Δπηθεθαιάο/αλαπιεξσηάο ππεχζ. Έξγνπ 

Έκπεηξνο ζχκβνπινο 

χκβνπινο 

 

 

 



Πποκήπςξη Ανοικηού Γιεθνούρ Γιαγυνιζμού για ηο έπγο: «Τπηπεζίερ Ανάπηςξηρ και Δθαπμογήρ Γιαδπαζηικήρ 
Πλαηθόπμαρ Πποληπηικήρ Γιασείπιζηρ ηος Εηηήμαηορ ηηρ Δνεπγού Γήπανζηρ» 

 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΛΛΑΓΟ (ΟΚΔ) ει. 87 

 

Πίνακαρ Τπηπεζιών Β 

Α/
Α 

ΔΝΟΣΖΣ
Α 

ΔΡΓΑΗΑ
 

ΦΑΖ 
ΤΛΟΠΟΗΖΖ

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 
ΔΝΔΡΓΔΗΑ 

ΜΟΝΑΓΑ 
ΜΔΣΡΖΖ

 
Δέδνο* 

Π
Ο

Ο
Σ
Ζ
Σ
Α 

ΑΞΗΑ ΥΧΡΗ ΦΠΑ 

ΦΠ
Α 
(€) 

ΤΝΟΛΗΚ
Ζ ΑΞΗΑ 

ΜΔ ΦΠΑ 
(€) 

ΣΗΜΖ 
ΜΟΝΑΓΑ
 (€ αλΪ 

Α/Μ) 

ΤΝΟΛ
Ο (€) 

1 Δλφηεηα 1 1.1  Α/Μ 

Δπηθεθαιάο/αλα
πιεξσηάο 

 
 

Έκπεηξνο 
χκβνπινο 

 
χκβνπινο 

     

…  1.2  Α/Μ 

Δπηθεθαιάο/αλα
πιεξσηάο 

 
 

Έκπεηξνο 
χκβνπινο 

 
χκβνπινο 

     

…  1.3  Α/Μ 

Δπηθεθαιάο/αλα
πιεξσηάο 

 
 

Έκπεηξνο 
χκβνπινο 

 
χκβνπινο 

     

… Δλφηεηα 2 2.1  Α/Μ 

Δπηθεθαιάο/αλα
πιεξσηάο 

 
 

Έκπεηξνο 
χκβνπινο 

 
χκβνπινο 

     

…  2.2  Α/Μ 

Δπηθεθαιάο/αλα
πιεξσηάο 

 
 

Έκπεηξνο 
χκβνπινο 

 
χκβνπινο 

     

…  2.3  Α/Μ 

Δπηθεθαιάο/αλα
πιεξσηάο 

 
 

Έκπεηξνο 
χκβνπινο 

 
χκβνπινο 

     

…  2.4  Α/Μ 

Δπηθεθαιάο/αλα
πιεξσηάο 

 
 

Έκπεηξνο 
χκβνπινο 

 
χκβνπινο 

     

…     
 

     

…ΤΝΟΛΑ:    

ην θφζηνο Α/Μ πξΫπεη λα ζπκπεξηιακβΪλεηαη θΪζε θφζηνο πνπ αθνξΪ πηζαλΪ ηαμέδηα, 

κεηαθηλάζεηο,πιηθΪ αλΪισζεο, πιηθΪ επεμεξγαζέαο, ρξάζε ζπζηεκΪησλ ζηαηηζηηθάο αλΪιπζεο, 

αζθΪιηζε πξνζσπηθνχ (φπνπ απαηηεέηαη), αγνξΪ ά ρξάζε κεζνδνινγηψλ θαη Ϊιισλ εξγαιεέσλ 

ζρεδέαζεο, πηζαλφ θφζηνο ζπλεληεχμεσλ, εγρεηξέδηα, παξειθφκελα εθπαέδεπζεο, θηινμελέα 

ιφγηζκηθνχ(hosting), παξειθφκελα δηνξγΪλσζεο ζεκηλαξέσλ, θιη. 

ΠΗΝΑΚΑ ΤΛΗΚΧΝ Α. 
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Α/
Α 

ΔΝΟΣΖΣ
Α 

ΔΡΓΑΗΑ
 

ΦΑΖ 
ΤΛΟΠΟΗΖΖ

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 
ΓΑΠΑΝΖ 

ΜΟΝΑΓΑ 
ΜΔΣΡΖΖ 

 
 
 

Δέδνο 

Π
Ο

Ο
Σ
Ζ
Σ
Α 

ΑΞΗΑ ΥΧΡΗ ΦΠΑ 

ΦΠ
Α 
(€) 

ΤΝΟΛΗΚ
Ζ ΑΞΗΑ 

ΜΔ ΦΠΑ 
(€) 

ΣΗΜΖ 
ΜΟΝΑΓΑ
 (€ αλΪ 
εέδνο) 

ΤΝΟΛ
Ο (€) 

1 Δλφηεηα 1 1.1    
     

…  1.2    
     

…  1.3    
     

… Δλφηεηα 2 2.1   
 

     

…  2.2   
 

     

…  2.3   
 

     

…  2.4   
 

     

…     
 

     

…ΤΝΟΛΑ:    

εκ: Σν εέδνο κπνξεέ λα εέλαη Ϋηνηκν πξντφλ ινγηζκηθφ (off the shelve), Ϊδεηεο ρξάζεο, εξγαιεέα, 

ππεξεζέεο ηξέησλ, Ϊιια πιηθΪ. 

 

ΤΓΚΔΝΣΡΧΣΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ: 

 

α/α ΔΗΓΟ Σηκά ζε (€) ΦΠΑ Σηκά κε ΦΠΑ(€) 

 πλνιηθφ θφζηνο Τπεξεζηψλ (1)    

 πλνιηθφ θφζηνο Τιηθψλ(2)    

 ΤΝΟΛΟ    

 

(1) : Όπως προκύπτει από την αντίστοιτη στήλη τοσ πίνακα: ΠΙΝΑΚΑ ΥΠΗΡΕΙΩΝ Β. 
(2) : Όπως προκύπτει από την αντίστοιτη στήλη τοσ πίνακα: ΠΙΝΑΚΑ ΥΛΙΚΩΝ Α 

 

ΣΔΛΗΚΖ ΣΗΜΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ρσξέο ΦΠΑ:    ……………………….. 

(ΟινγξΪθσο): ……………………………………………… 

 

ΣΔΛΗΚΖ ΣΗΜΖ ΠΡΟΦΟΡΑ κε ΦΠΑ:  ………………………………………………… 

(ΟινγξΪθσο):  ………………………………………………………………. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I. ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΑ ΔΓΓΤΖΔΧΝ 

ΥΔΓΗΟ ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ 

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ 1 

ΔΚΓΟΣΖ....................................................................... 

Ζκεξνκελέα Ϋθδνζεο........................... 

Πξνο: ................................ 

 

Δγγπεηηθά επηζηνιά καο ππ’ αξηζκ................ γηα επξψ....................... 

Με ηελ παξνχζα εγγπφκαζηε, αλΫθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο 

δηαηξΫζεσο θαη δηδάζεσο, ππΫξ  

{ε πεπίπηυζη μεμονυμένηρ εηαιπίαρ: ηεο Δηαηξέαο ….. νδφο …... αξηζκφο ..… ΣΚ …..} 

{ή ζε πεπίπηυζη Ένυζηρ ή Κοινοππαξίαρ: ησλ Δηαηξηψλ  

α)…….…... νδφο............................. αξηζκφο.................ΣΚ……………… 

β)……….…. νδφο............................. αξηζκφο.................ΣΚ……………… 

…… 

κειψλ ηεο Έλσζεο ά Κνηλνπξαμέαο, αηνκηθΪ γηα θΪζε κηα απφ απηΫο θαη σο αιιειΫγγπα θαη εηο 

νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο εθ ηεο ηδηφηεηΪο ηνπο σο κειψλ ηεο Έλσζεο ά Κνηλνπξαμέαο}, 

θαη κΫρξη ηνπ πνζνχ ησλ επξψ........................., γηα ηε ζπκκεηνρά ζην δηελεξγνχκελν ζηηο 

…………………… (εκεξνκελέα δηελΫξγεηαο) δηαγσληζκφ γηα ην Ϋξγν κε ηέηιν ……………….. ζπλνιηθάο 

αμέαο ..................................., ζχκθσλα κε ηε κε αξηζκφ................... Γηαθάξπμά ζαο.  

Ζ παξνχζα εγγχεζε θαιχπηεη θαζ’ φιν ην ρξφλν ηζρχνο ηεο κφλν ηηο απφ ηε ζπκκεηνρά ζηνλ αλσηΫξσ 

δηαγσληζκφ απνξξΫνπζεο ππνρξεψζεηο 

{ε πεπίπηυζη μεμονυμένηρ εηαιπίαρ: ηεο ελ ιφγσ Δηαηξέαο. } 

{ή ζε πεπίπηυζη Ένυζηρ ή Κοινοππαξίαρ: ησλ Δηαηξηψλ ηεο Έλσζεο ά Κνηλνπξαμέαο αηνκηθΪ γηα θΪζε 

κηα απφ απηΫο θαη σο αιιειΫγγπα θαη εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο εθ ηεο ηδηφηεηΪο ηνπο σο 

κειψλ ηεο Έλσζεο ά Κνηλνπξαμέαο. } 

Σν αλσηΫξσ πνζφ ηεο εγγχεζεο ηεξεέηαη ζηε δηΪζεζά ζαο, ην νπνέν θαη ππνρξενχκαζηε λα ζαο 

θαηαβΪινπκε νιηθΪ ά κεξηθΪ ρσξέο θακέα απφ κΫξνπο καο αληέξξεζε ά Ϋλζηαζε θαη ρσξέο λα εξεπλεζεέ 

ην βΪζηκν ά κε ηεο απαέηεζάο ζαο, κΫζα ζε ηξεηο (3) εκΫξεο απφ ηελ Ϋγγξαθε εηδνπνέεζά ζαο. 

Ζ παξνχζα ηζρχεη κΫρξη θαη ηελ ………………. Απνδερφκαζηε λα παξαηεέλνπκε ηελ ηζρχ ηεο εγγχεζεο, 

χζηεξα απφ Ϋγγξαθε δάισζά ζαο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζρεηηθφ αέηεκα ζαο ζα καο ππνβιεζεέ 

πξηλ απφ ηελ εκεξνκελέα ιάμεο ηεο. 

ε πεξέπησζε θαηΪπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηΪπησζεο ππφθεηηαη ζην εθΪζηνηε ηζρχνλ 

πΪγην ηΫινο ραξηνζάκνπ. 
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ΥΔΓΗΟ ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ ΜΔΥΡΗ ΣΖΝ ΟΡΗΣΗΚΖ ΠΑΡΑΛΑΒΖ  

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ 2 

ΔΚΓΟΣΖ....................................................................... 

Ζκεξνκελέα Ϋθδνζεο........................... 

Πξνο: ................................... 

 

Δγγπεηηθά επηζηνιά καο ππ’ αξηζκ................ γηα επξψ....................... 

Με ηελ παξνχζα εγγπφκαζηε, αλΫθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο 

δηαηξΫζεσο θαη δηδάζεσο, ππΫξ  

{ε πεπίπηυζη μεμονυμένηρ εηαιπίαρ: ηεο Δηαηξέαο …… Οδφο .…. Αξηζκφο .…. Σ.Κ. ……}  

{ή ζε πεπίπηυζη Ένυζηρ ή Κοινοππαξίαρ: ησλ Δηαηξηψλ  

α) ……………… νδφο ……………… αξηζκφο ………………. Σ.Κ. ………….. 

β) ……………… νδφο ……………… αξηζκφο ………………. Σ.Κ. …………..  

…… 

κειψλ ηεο Έλσζεο ά Κνηλνπξαμέαο, αηνκηθΪ γηα θΪζε κέα απφ απηΫο θαη σο αιιειΫγγπα θαη εηο 

νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο εθ ηεο ηδηφηεηΪο ηνπο σο κειψλ ηεο Έλσζεο ά Κνηλνπξαμέαο},  

θαη κΫρξη ηνπ πνζνχ ησλ επξψ........................., γηα ηελ θαιά εθηΫιεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο πνπ 

αθνξΪ ην Ϋξγν κε ηέηιν …….………..…… ζπλνιηθάο αμέαο ………........, ζχκθσλα κε ηε κε 

αξηζκφ................... Γηαθάξπμά ζαο. 

 

Σν αλσηΫξσ πνζφ ηεο εγγχεζεο ηεξεέηαη ζηε δηΪζεζά ζαο, ην νπνέν θαη ππνρξενχκαζηε λα ζαο 

θαηαβΪινπκε νιηθΪ ά κεξηθΪ ρσξέο θακέα απφ κΫξνπο καο αληέξξεζε ά Ϋλζηαζε θαη ρσξέο λα εξεπλεζεέ 

ην βΪζηκν ά κε ηεο απαέηεζάο ζαο, κΫζα ζε ηξεηο (3) εκΫξεο απφ ηελ Ϋγγξαθε εηδνπνέεζά ζαο. 

Ζ παξνχζα ηζρχεη κΫρξη θαη ηελ ……………….  

ε πεξέπησζε θαηΪπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηΪπησζεο ππφθεηηαη ζην εθΪζηνηε ηζρχνλ 

πΪγην ηΫινο ραξηνζάκνπ. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ: ΜΔΘΟΓΟ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

Π.ΗΗ.1. Σχπνο Αμηνιφγεζεο Πξνζθνξψλ  

Π.ΗΗ.1.1. Σερληθά αμηνιφγεζε 

Γηα ηελ ηερληθά αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ πνπ ζα θξηζνχλ απνδεθηΫο θαη δελ ζα απνξξηθζνχλ γηα 

νπνηνδάπνηε ιφγν ζε πξνεγνχκελν ζηΪδην ηεο δηαδηθαζέαο δηελΫξγεηαο, νη πξνζθνξΫο 

βαζκνινγνχληαη βΪζεη ηνπ Πέλαθα Κξηηεξέσλ Αμηνιφγεζεο (Δλφηεηα 2 ηνπ παξφληνο Παξαξηάκαηνο). 

Όια ηα επέ κΫξνπο θξηηάξηα βαζκνινγνχληαη κε βΪζε ηνπο 100 βαζκνχο. 

Ζ βαζκνινγέα ησλ επηκΫξνπο θξηηεξέσλ θΪζε ζεκεένπ εέλαη απφ 0 κΫρξη 100 βαζκνχο. 

Ζ ζηαζκηζκΫλε βαζκνινγέα θΪζε θξηηεξένπ, εέλαη ην γηλφκελν ηνπ επηκΫξνπο ζπληειεζηά βαξχηεηαο ηνπ 

θξηηεξένπ, επέ ηε βαζκνινγέα ηνπ. 

Ζ ζπλνιηθά βαζκνινγέα θΪζε νκΪδαο θξηηεξέσλ (Καηαλφεζεο ηνπ Έξγνπ θαη Μεζνδνινγηθάο 

ΠξνζΫγγηζεο, ΠξνζθεξνκΫλσλ Τπεξεζηψλ ά Πξνγξακκαηηζκνχ Τινπνέεζεο ηνπ Έξγνπ) πξνθχπηεη 

απφ ην Ϊζξνηζκα ησλ ζηαζκηζκΫλσλ βαζκνινγηψλ ησλ επέ κΫξνπο θξηηεξέσλ ηεο νκΪδαο. 

Γηα ηελ ζπλνιηθά ηερληθά βαζκνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ εθαξκφδεηαη ν ηχπνο : 

 

ΒΣ = ΒΚΜ + ΒΤΠ + ΒΠΤ 

 

φπνπ:  

ΒΣ  = Ζ Βαζκνινγέα ηεο Σερληθάο ΠξνζθνξΪο 

ΒΚΜ = Ζ Βαζκνινγέα ηεο Καηαλφεζεο ηνπ Έξγνπ θαη Μεζνδνινγηθάο ΠξνζΫγγηζεο 

ΒΤΠ = Ζ Βαζκνινγέα ησλ ΠξνζθεξνκΫλσλ Τπεξεζηψλ 

ΒΠΤ = Ζ Βαζκνινγέα ηνπ Πξνγξακκαηηζκνχ Τινπνέεζεο ηνπ Έξγνπ 

Ζ ηειηθά ηερληθά βαζκνιφγεζε κε βΪζε ηα παξαπΪλσ θπκαέλεηαη απφ 0 Ϋσο 100 βαζκνχο. 

 

Π.ΗΗ.1.2. Οηθνλνκηθά Αμηνιφγεζε  

Γηα ηε ζπγθξηηηθά βαζκνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ πνπ ζα θξηζνχλ απνδεθηΫο θαη δελ ζα 

απνξξηθζνχλ ζε πξνεγνχκελν ζηΪδην ηεο δηαδηθαζέαο δηελΫξγεηαο, ε Δπηηξνπά ΓηελΫξγεηαο θαη 

Αμηνιφγεζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ δηακνξθψλεη ην ζπλνιηθφ πξνζθεξφκελν θφζηνο θΪζε πξνζθνξΪο, ην 

νπνέν νξέδεηαη απφ ηνλ ηχπν: 

 

ΒΚ    =    ΚΠ 
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φπνπ     ΚΠ   ην ζπλνιηθφ θφζηνο ησλ πξνζθεξφκελσλ ζηνηρεέσλ πιηθνχ, ινγηζκηθνχ θαη αληέζηνηρσλ 

ππεξεζηψλ  

 

Π.ΗΗ.2. Οινθιάξσζε Αμηνιφγεζεο 

ΜεηΪ ηελ νινθιάξσζε ηεο ηερληθάο θαη νηθνλνκηθάο αμηνιφγεζεο θαηΪ ηα πξνεγνχκελα, ε Δπηηξνπά 

ΓηελΫξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ θαηαηΪζζεη ηηο πξνζθνξΫο ζε πγθξηηηθφ Πέλαθα, θαηΪ 

θζέλνπζα ζεηξΪ ηνπ ηειηθνχ βαζκνχ:` 

 

Β = 0,80 * (ΒΣ / ΒΣ ΜΑΥ) + 0,20 * (ΒΚ ΜΗΝ/ ΒΚ) 

 

φπνπ: 

Β  = ν ηειηθφο βαζκφο ηεο πξνζθνξΪο 

ΒΚ  = ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο νηθνλνκηθάο πξνζθνξΪο 

ΒΚ ΜΗΝ  = ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο ρακειφηεξεο απνδεθηάο νηθνλνκηθάο πξνζθνξΪο 

ΒΣ  = ν βαζκφο ηερληθάο αμηνιφγεζεο ηεο πξνζθνξΪο ηνπ ππνςεθένπ αλαδφρνπ  

ΒΣ ΜΑΥ  = ν βαζκφο ηερληθάο αμηνιφγεζεο ηεο θαιχηεξεο ηερληθάο πξνζθνξΪο 

Ζ πξψηε ζηνλ πγθξηηηθφ Πέλαθα θαηΪηαμεο, δειαδά ε πξνζθνξΪ εθεέλε κε ην κεγαιχηεξν βαζκφ Β, 

ζεσξεέηαη ε πιΫνλ ζπκθΫξνπζα απφ νηθνλνκηθά Ϊπνςε πξνζθνξΪ. 
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Π.ΗΗ.3. Πέλαθαο Κξηηεξέσλ Αμηνιφγεζεο Πξνζθνξψλ 

Π.ΗΗ.3.1. Καηαλφεζε ηνπ Έξγνπ θαη Μεζνδνινγηθά ΠξνζΫγγηζε (ΒΚΜ) 

Α/Α ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΤΝΣΔΛΔΣΔ 

ΚΡΗΣΖΡΗΧΝ 

1. 
Καηαλφεζε ΑληηθεηκΫλνπ θαη Δπξχηεξνπ ΠεξηβΪιινληνο ηνπ 

Έξγνπ θαη Σνπ ΦνξΫα 
20% 

2. 

Μεζνδνινγηθά ΠξνζΫγγηζε θαη Καηαλφεζε ησλ Δπηζηεκνληθψλ 

θαη Σερληθψλ ζεκΪησλ πνπ αθνξνχλ ζηελ πινπνέεζε ηνπ 

Έξγνπ 

20% 

3. ΣερληθΪ ΥαξαθηεξηζηηθΪ Πξνηεηλφκελνπ Τιηθνχ Καη Λνγηζκηθνχ 10% 

4. 

Λεηηνπξγηθφηεηα πλνιηθάο Πξνηεηλφκελεο Λχζεο ηεο 

Γηαδξαζηηθάο Πιαηθφξκαο Πξνιεπηηθάο Γηαρεέξηζεο ηεο 

ελεξγνχ Γάξαλζεο 

10% 

5. 
Πιεξφηεηα θαη ΔπΪξθεηα ράκαηνο ΟξγΪλσζεο ΟκΪδαο 

Έξγνπ θαη Καηαλνκάο Δξγαζηψλ 
5% 

 

ΤΝΟΛΟ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ (ΒΚΜ) 65% 

 

Π.ΗΗ.3.2. Πξνζθεξφκελεο Τπεξεζέεο (ΒΤΠ) 

Α/Α ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΤΝΣΔΛΔΣΔ 

ΚΡΗΣΖΡΗΧΝ 

1. 
Μεζνδνινγέα Γηαρεέξηζεο – Παξαθνινχζεζεο Έξγνπ θαη 

Μεζνδνινγέα ΓηαζθΪιηζεο Πνηφηεηαο  
10% 

2. 
ρεδηαζκφο θαη Τινπνέεζε Μειεηψλ – Δξεπλψλ – 

Δθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκΫλνπ ηνπ Έξγνπ 
10% 

3. 

ρεδηαζκφο-ΑλΪπηπμε-ΔγθαηΪζηαζε-Παξακεηξνπνέεζε ηεο 

Πξνηεηλφκελεο Λχζεο ηεο Γηαδξαζηηθάο Πιαηθφξκαο 

Πξνιεπηηθάο Γηαρεέξηζεο ηεο ελεξγνχ Γάξαλζεο 

5% 

III.1.1  

ΤΝΟΛΟ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ (ΒΤΠ) 25% 
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Π.ΗΗ.3.3. Πξνγξακκαηηζκφο Τινπνέεζεο (ΒΠΤ) 

Α/Α ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΤΝΣΔΛΔΣΔ 

ΚΡΗΣΖΡΗΧΝ 

1. ΦΪζεηο- ΠαξαδνηΫα Έξγνπ 5% 

2. ΥξνλνδηΪγξακκα Τινπνέεζεο Έξγνπ 5% 

 ΤΝΟΛΟ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ (ΒΠΤ) 10% 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗII: ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΤΜΒΑΖ 

ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΟΤ 

ηελ Αζάλα ζάκεξα ηελ <ημεπομηνία)>, εκΫξα <ημέπα)>, κεηαμχ αθελφο ηεο Οηθνλνκηθάο θαη 

Κνηλσληθάο Δπηηξνπάο ΔιιΪδαο πνπ εδξεχεη ζηελ Αθήνα, Ακβξνζένπ Φξαληδά 9, ΣΚ 11743 Αζάλα, 

εθπξνζσπεέηαη λφκηκα απφ ηνλ <………………..(όνομα), ιδιόηηηα> θαη ζην εμάο ζα αλαθΫξεηαη ζηελ 

παξνχζα ζχκβαζε σο «ε ΑλαζΫηνπζα Αξρά» θαη αθεηΫξνπ ε εηαηξεέα / ε θνηλνπξαμέα/ ε Ϋλσζε 

εηαηξεηψλ κε ηελ επσλπκέα 

<………………………………………………………………………………..(επυνςμία)> πνπ εδξεχεη ζηελ 

<……………ονομαζία πόληρ (ηασ.δ/νζη)>, εθπξνζσπεέηαη λφκηκα απφ ηνλ 

<………………….ονομαηεπώνςμο> θαη ζην εμάο ζα αλαθΫξεηαη ζηελ παξνχζα ζχκβαζε σο «ν 

ΑλΪδνρνο», ζπλνκνινγάζεθαλ θαη ζπκθσλάζεθαλ ηα αθφινπζα: 

 

ε ζπλΫρεηα ηνπ δεκφζηνπ αλνηθηνχ δηεζλνχο δηαγσληζκνχ πνπ πξνθεξχρζεθε απφ ηελ ΑλαζΫηνπζα 

Αξρά κε ηελ <……………………αξηζκ.πξση.> απφθαζε («ε Γηαθάξπμε») θαη θαηαθπξψζεθε ζηνλ 

ΑλΪδνρν κε ηελ <………………….αξηζκ.πξση.> απφθαζε θαηαθχξσζεο («ε Καηαθχξσζε»), ν 

ΑλΪδνρνο αλαιακβΪλεη ηελ πινπνέεζε ηνπ Έξγνπ «Γιεπεύνηζη, Μελέηη και Ανηιμεηώπιζη ηος 

ζηηήμαηορ ηηρ Δνεπγού Γήπανζηρ ζηην Δλλάδα -  Ανάπηςξη πποληπηικών Πολιηικών Γιασείπιζηρ - 

Ανάπηςξη και Δθαπμογή Ολοκληπυμένηρ Γιαδπαζηικήρ Πλαηθόπμαρ Πποληπηικήρ Γιασείπιζηρ 

Δνεπγού Γήπανζηρ», ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζΫζεηο ηεο χκβαζεο. 

 

 
ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 

ΑΡΘΡΟ 1.   ΟΡΗΜΟΗ 

ηε χκβαζε, νη αθφινπζνη φξνη Ϋρνπλ ηελ Ϋλλνηα πνπ ηνπο απνδέδεηαη αληέζηνηρα ζην παξφλ Ϊξζξν. 

Γηνηθεηηθά Δληνιά: νηαδάπνηε νδεγέα ά εληνιά δέδεηαη γξαπηψο απφ ηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά ά ηελ 

Δπηηξνπά Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβάο ζηνλ ΑλΪδνρν ζρεηηθΪ κε ηελ πινπνέεζε ηνπ Έξγνπ. 

Έγγξαθν: θΪζε ρεηξφγξαθε, δαθηπινγξαθεκΫλε ά Ϋληππε εηδνπνέεζε, εληνιά ά νδεγέα ά 

πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδέδεηαη βΪζεη ηεο χκβαζεο, ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ ησλ ηειεηππηψλ, ησλ 

ηειεγξαθεκΪησλ θαη ησλ ηειενκνηνηππηψλ. 

Έξγν: «Τπεξεζέεο ΑλΪπηπμεο θαη Δθαξκνγάο Γηαδξαζηηθάο Πιαηθφξκαο Πξνιεπηηθάο Γηαρεέξηζεο 

ηνπ Εεηάκαηνο ηεο Δλεξγνχ Γάξαλζεο» 

Ζκεξνκελέα Ϋλαξμεο ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο: Ζ εκεξνκελέα ππνγξαθάο ηεο χκβαζεο. 

ΖκΫξα: ε εκεξνινγηαθά εκΫξα εθηφο αλ ξεηΪ αλαθΫξεηαη αιιηψο. 
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Δπηηξνπά Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβάο: ΟκΪδα πξνζψπσλ, νξηζκΫλε απφ ηελ ΑλαζΫηνπζα 

Αξρά, ε νπνέα Ϋρεη ηελ επζχλε γηα ηελ επέβιεςε ηεο εθηΫιεζεο ηεο χκβαζεο απφ ηνλ ΑλΪδνρν θαη ηελ 

παξαιαβά ησλ ΠαξαδνηΫσλ ηνπ Έξγνπ. 

ΠαξαδνηΫα: Όια ηα ελδηΪκεζα ά ηειηθΪ πξντφληα θαη ππεξεζέεο πνπ ν ΑλΪδνρνο ζα παξαδψζεη ά 

νθεέιεη λα παξαδψζεη ν ΑλΪδνρνο ζηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά ζχκθσλα κε ηε χκβαζε. 

Πξνζεζκέεο: ηα αλαθεξφκελα ζηε χκβαζε ρξνληθΪ δηαζηάκαηα ζε ΖκΫξεο, πνπ αξρέδνπλ λα 

ππνινγέδνληαη απφ ηελ επνκΫλε ηεο πξΪμεο,  ελΫξγεηαο ά γεγνλφηνο πνπ νξέδεηαη ζηε χκβαζε σο 

αθεηεξέα. Όηαλ ε ηειεπηαέα εκΫξα ηνπ ρξνληθνχ δηαζηάκαηνο ζπκπέπηεη κε κε εξγΪζηκε εκΫξα, ε 

πξνζεζκέα ιάγεη ζην ηΫινο ηεο πξψηεο εξγΪζηκεο εκΫξαο κεηΪ ηελ ηειεπηαέα εκΫξα ηνπ ρξνληθνχ 

δηαζηάκαηνο. 

Γηαθάξπμε: Ζ ζρεηηθά δηαθάξπμε ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο κε αξηζκ. πξση. <……………………αξηζκ. 

πξση.> κε βΪζε ηελ νπνέα δηελεξγάζεθε ν αληέζηνηρνο  δηαγσληζκφο ηελ 

<……………………εκεξνκελέα δηαγσληζκνχ> γηα ηελ αλΪδεημε ηνπ Αλαδφρνπ. 

ΠξνζθνξΪ: ε απφ <………………..ημεπομηνία καηάθεζηρ> πξνζθνξΪ ηνπ Αλαδφρνπ πξνο ηελ 

ΑλαζΫηνπζα Αξρά. 

χκβαζε: ε παξνχζα ζπκθσλέα πνπ ζπλΪπηνπλ θαη ππνγξΪθνπλ ηα ζπκβαιιφκελα κΫξε γηα ηελ 

εθηΫιεζε ηνπ Έξγνπ, φπσο εέλαη δπλαηφ λα ηξνπνπνηεζεέ ά ζπκπιεξσζεέ. 

πκβαηηθφ ηέκεκα: ην ζπλνιηθφ ζπκβαηηθφ αληΪιιαγκα γηα ηελ πινπνέεζε ηνπ Έξγνπ.  

 

ΑΡΘΡΟ 2.   ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

Κχξην αληηθεέκελν ηνπ Ϋξγνπ εέλαη ε ελδπλΪκσζε ησλ εξγαδνκΫλσλ Ϊλσ ησλ 55 εηψλ ηεο Υψξαο θαη ε 

δεκηνπξγέα ζχγρξνλσλ ππνζηεξηθηηθψλ θαη ζπκβνπιεπηηθψλ κεραληζκψλ βειηέσζεο ηεο 

απνδνηηθφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηΪο ηνπο κε απψηεξν ζηφρν ηελ πηνζΫηεζε απφ ηηο ειιεληθΫο 

επηρεηξάζεηο πξνιεπηηθψλ δξΪζεσλ δηαρεέξηζεο ηνπ δεηάκαηνο ηεο ελεξγνχ γάξαλζεο ηνπ πιεζπζκνχ, 

ηε κεέσζε ηεο δηαξξνάο εξγαδνκΫλσλ Ϊλσ ησλ 55 εηψλ ιφγσ Ϋιιεηςεο ηεο απαηηνχκελεο ζχγρξνλεο 

ηερλνγλσζέαο θαη ηε βειηέσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ επηρεηξάζεσλ ησλ ππφ κειΫηε θιΪδσλ θαη 

ηεο ειιεληθάο Οηθνλνκέαο γεληθφηεξα κΫζα απφ ηελ επΫλδπζε ζην αλζξψπηλν θεθΪιαην. 

Αληηθεέκελν ηνπ Ϋξγνπ εέλαη πην ζπγθεθξηκΫλα ε ιεπηνκεξάο θαηαγξαθά θαη ε κειΫηε ησλ ζπλζεθψλ 

εξγαζέαο ησλ αηφκσλ Ϊλσ ησλ 55 εηψλ, ε αλΪδεημε ησλ πξνβιεκΪησλ θαη επθαηξηψλ ζε 

ζπγθεθξηκΫλνπο θιΪδνπο ηεο ειιεληθάο Οηθνλνκέαο θαη ε εμαγσγά ζπκπεξαζκΪησλ θαη θαηλνηφκσλ 

εξγαιεέσλ ππνζηάξημεο ησλ σθεινπκΫλσλ (εξγαδφκελνη, εξγνδφηεο θαη θνηλσληθνέ εηαέξνη) κΫζα απφ 

θαηλνηφκεο ππεξεζέεο ζπκβνπιεπηηθάο θαη δηθηχσζεο, επαηζζεηνπνέεζεο θαη εθπαέδεπζεο φπσο 

επέζεο θαη εμαηνκηθεπκΫλεο ππνζηάξημεο ηνπ πιεζπζκνχ ζηφρνπ. 

ΒΪζε ηνπ Ϋξγνπ ζα απνηειΫζνπλ νη απαηηνχκελεο κειΫηεο θαη Ϋξεπλεο πνπ ζα πξΫπεη λα πινπνηάζεη ν 

ΑλΪδνρνο (κειΫηε θαιψλ πξαθηηθψλ, πξσηνγελάο θαη δεπηεξνγελάο Ϋξεπλα) θαη νη νπνέεο ζα 

αλαιχζνπλ ιεπηνκεξψο θαη ζα επεμεξγαζηνχλ ην ζχλνιν ησλ παξαγφλησλ θαη ησλ ζπλζεθψλ 

εξγαζέαο ησλ αηφκσλ Ϊλσ ησλ 55 εηψλ θαη νη νπνέεο ζα εζηηΪδνπλ ηφζν ζην εμσηεξηθφ φζν θαη ζην 

εζσηεξηθφ πεξηβΪιινλ ησλ επηρεηξάζεσλ ησλ ππφ κειΫηε θιΪδσλ ηνπ Έξγνπ. 
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Μεηαμχ Ϊιισλ, βαζηθνέ ηνκεέο δηεξεχλεζεο ησλ αλσηΫξσ κειεηψλ θαη εξεπλψλ ζα εέλαη ν ιεπηνκεξάο 

εληνπηζκφο θαη ε εκπεξηζηαησκΫλε αλΪιπζε ησλ αηηηψλ δηαξξνάο ησλ εξγαδνκΫλσλ ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ θιΪδσλ ηνπ Έξγνπ απφ ηελ αγνξΪ εξγαζέαο, ε αλΪδεημε ησλ απαηηνχκελσλ 

πξνζφλησλ θαη δεμηνηάησλ γηα ηηο εθΪζηνηε ζΫζεηο εξγαζέαο πξνθεηκΫλνπ ε νκΪδα ζηφρνο λα κπνξεέ 

λα δηαηεξεζεέ ζηελ αγνξΪ εξγαζέαο θαζψο θαη νη πθηζηΪκελεο πξαθηηθΫο δηνέθεζεο ησλ επηρεηξάζεσλ 

ζε ζχγθξηζε κε ηηο επηζπκεηΫο πξαθηηθΫο βΪζεη ηεο κειΫηεο βΫιηηζησλ πξαθηηθψλ, πξνθεηκΫλνπ εθ ησλ 

Ϊλσ λα πηνζεηεζεέ κέα λΫα θνπιηνχξα πξνιεπηηθάο δηαρεέξηζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, 

ελζΪξξπλζεο θαη δηαηάξεζεο ησλ αηφκσλ Ϊλσ ησλ 55 εηψλ εληφο ηεο αγνξΪο εξγαζέαο. 

Σα απνηειΫζκαηα ησλ εξεπλψλ θαη κειεηψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ γηα ηελ θχξηα νκΪδα ζηφρν 

(εξγαδφκελνη ειηθέαο 55-64) εέλαη πνιιαπιΪ. Καηαξράλ, ζα αλαδεηρζεέ ην δάηεκα ηεο δηαρεέξηζεο ησλ 

ειηθηψλ ηνπ θιΪδνπ ηνπο, κε ηηο κειΫηεο θαη ηηο πηινηηθΫο εθαξκνγΫο ζα ηεθκεξησζνχλ ηα δπλαηΪ θαη 

αδχλαηα ζεκεέα ηεο ζπκκεηνράο ησλ εξγαδνκΫλσλ ηεο θαηεγνξέαο απηάο ζηελ αγνξΪ εξγαζέαο θαη ζηε 

ζπλΫρεηα ζα ππνζηεξηρζνχλ γηα ηελ παξακνλά ηνπο ζε θαζεζηψο απαζρφιεζεο κε κΫηξα φπσο νη 

εθπαηδεχζεηο, ε εμαηνκηθεπκΫλε ζπκβνπιεπηηθά θαη ε ιεηηνπξγέα ησλ πνιιαπιαζηαζηψλ. Αθνινχζσο, 

κε ηε ζΫζπηζε θαη εθαξκνγά κΫηξσλ κε ιεηηνπξγηθφ ά/θαη νηθνλνκηθφ ραξαθηάξα ζα ππνζηεξηρζεέ ε 

βειηέσζε ησλ ζπλζεθψλ εξγαζέαο θαη ε επΫιηθηε απαζρφιεζε ά αληέζηνηρα ε ζηαδηαθά απνρψξεζε 

απφ ηελ εξγαζέα. Οη κΫζσ ηνπ Ϋξγνπ παξεκβΪζεηο ζα ζπληειΫζνπλ επέζεο ζεκαληηθΪ ζηελ ςπρνινγηθά 

ελδπλΪκσζε ησλ κειψλ ηεο νκΪδαο-ζηφρνπ, ελψ ε ζηαδηαθά απνρψξεζε απφ ηελ εξγαζέα ζα 

πεξηνξέζεη ζεκαληηθΪ ηα ςπρνινγηθΪ, νηθνγελεηαθΪ θαη θνηλσληθΪ πξνβιάκαηα πνπ παξνπζηΪδνληαη 

ζπρλΪ εμαηηέαο ηεο πξφσξεο «απνζηξΪηεπζεο» πγηψλ, δπλακηθψλ θαη ρξάζηκσλ θνηλσληθΪ θαη 

νηθνλνκηθΪ πξνζψπσλ. 

 

ΖΜΔΗΧΖ: 

ηελ Σερληθά ΠξνζθνξΪ ηνπ Αλαδφρνπ ε νπνέα απνηειεέ αλαπφζπαζην κΫξνο ηεο παξνχζαο 

χκβαζεο θαζψο επέζεο θαη ζηα παξαξηάκαηα ηεο παξνχζαο χκβαζεο πεξηιακβΪλεηαη 

αλαιπηηθά θαη ζαθάο πεξηγξαθά ηνπ πεξηερνκΫλνπ ηνπ Έξγνπ, ησλ παξαδνηΫσλ, ηεο 

κεζνδνινγέαο, ηνπ ρξνλνδηαγξΪκκαηνο, ηνπ ηξφπνπ νξγΪλσζεο θαη δηνέθεζεο ηνπ Έξγνπ, ηεο 

νξγαλσηηθάο δνκάο ηνπ Αλαδφρνπ, ησλ ξφισλ θαη αξκνδηνηάησλ ησλ ζπκκεηερφλησλ θιπ, Ϋηζη 

φπσο απηΪ ζα Ϋρνπλ πξνζδηνξηζηεέ απφ ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο ηνπ Έξγνπ ζηνλ 

ζπγθεθξηκΫλν αλΪδνρν βΪζεη ηεο πξνζθνξΪο ηνπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 3.   ΓΛΧΑ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

ΚΪζε επηθνηλσλέα κεηαμχ ηνπ Αλαδφρνπ  θαη ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο γέλεηαη ζηελ Διιεληθά γιψζζα. 

ηελ Διιεληθά γιψζζα ζπληΪζζνληαη επέζεο θαη ππνβΪιινληαη ηα ΠαξαδνηΫα θαη φιν ην πιηθφ 

ηεθκεξέσζεο (π.ρ. νδεγέεο, εθζΫζεηο, ζπζηΪζεηο) πνπ ηα ζπλνδεχεη. 
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ΑΡΘΡΟ 4.   ΗΔΡΑΡΥΖΖ ΤΜΒΑΣΗΚΧΝ ΣΔΤΥΧΝ 

Ζ χκβαζε πεξηιακβΪλεη ην ζχλνιν ησλ ζπκθσλεζΫλησλ κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκΫλσλ κεξψλ, ηνπο 

φξνπο θαη ηηο πξνυπνζΫζεηο γηα ηελ πινπνέεζε ηνπ Έξγνπ θαη θαηηζρχεη θΪζε Ϊιινπ εγγξΪθνπ. 

πκπιεξσκαηηθΪ ηζρχνπλ ηα πξνβιεπφκελα ζηελ απφθαζε Καηαθχξσζεο ηνπ Έξγνπ ζηνλ αλΪδνρν, 

ζην ηεχρνο ηεο δηαθάξπμεο θαη ζηελ ΠξνζθνξΪ ηνπ αλαδφρνπ κφλνλ εθφζνλ απηφ θξέλεηαη αλαγθαέν 

γηα ηελ εξκελεέα θαη ηελ εθαξκνγά ηεο χκβαζεο.  

 

ΑΡΘΡΟ 5.   ΔΓΓΡΑΦΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ 

Ζ Ϋγγξαθε επηθνηλσλέα κεηαμχ ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο θαη ηνπ Αλαδφρνπ (Έγγξαθα, ΔληνιΫο) 

πξαγκαηνπνηεέηαη ηαρπδξνκηθΪ, ηειεγξαθηθΪ, ηειεηππηθΪ ά ηειενκνηνηππηθΪ  ά θαη ηδηνρεέξσο, σο 

αθνινχζσο:  

 

Γηα ηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά: Οηθνλνκηθά θαη Κνηλσληθά Δπηηξνπά ΔιιΪδαο 

 Σαρ. Γ/λζε: Ακβξνζένπ Φξαληδά 9, 

 Σαρ. θσδ.: 11 743. 

 Σει.:  210 9249510   fax: 210-9249514-5 

Γηα ηνλ ΑλΪδνρν:  <Δπυνςμία. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Σασ. Γ/νζη. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Σασ. κυδ.. . . . . – ΠΟΛΖ  . . . . . . . 

Σηλ.: . . . . . . .. .   fax. . . . . . . . . ..>
 

 
ε θΪζε πεξέπησζε, ν απνζηνιΫαο ιακβΪλεη θΪζε αλαγθαέν κΫηξν γηα λα εμαζθαιέζεη ηελ παξαιαβά 

ηνπ ΔγγξΪθνπ θαη ηελ απφδεημε ηεο. 

Όπνηε ζηε χκβαζε γέλεηαη ιφγνο γηα εηδνπνέεζε, θνηλνπνέεζε, ζπκθσλέα, Ϋγθξηζε, βεβαέσζε, 

πηζηνπνέεζε ά απφθαζε, θαη εθφζνλ δελ πξνβιΫπεηαη Ϊιισο, ε ελ ιφγσ εηδνπνέεζε, θνηλνπνέεζε, 

ζπκθσλέα, Ϋγθξηζε, πηζηνπνέεζε, βεβαέσζε ά απφθαζε ζα εέλαη γξαπηά. 

 

ΑΡΘΡΟ 6.   ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΛΑΒΖ 

66..11  Ζ Δπηηξνπά Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβάο αζθεέ ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ πξνβιΫπνληαη ζηε 

χκβαζε θαη ηεο αλαηέζεληαη κε ηελ απφθαζε ζπγθξφηεζάο ηεο.  
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66..22  Ζ Δπηηξνπά Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβάο δελ δηθαηνχηαη λα απαιιΪζζεη ηνλ ΑλΪδνρν απφ 

νπνηαδάπνηε ζπκβαηηθά ηνπ ππνρξΫσζε, εθηφο εΪλ ε χκβαζε νξέδεη δηαθνξεηηθΪ. 

66..33  Ζ Δπηηξνπά Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβάο δηθαηνχηαη, δηαηεξψληαο ζε θΪζε πεξέπησζε ηελ 

ηειηθά επζχλε, λα εηζεγεέηαη ζηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά ηελ αλΪζεζε, θαηΪ δηαζηάκαηα, ζε εθπξφζσπν ά 

εθπξνζψπνπο ηεο, ηελ Ϊζθεζε νπνηαζδάπνηε απφ ηηο αξκνδηφηεηΫο ηεο θαη ηελ αλΪθιεζε 

νπνηεδάπνηε ηεο αλΪζεζεο απηάο ά ηελ αληηθαηΪζηαζε εθπξνζψπνπ ά εθπξνζψπσλ. Σφζν ε 

αλΪζεζε φζν θαη ε αλΪθιεζε ά αληηθαηΪζηαζε, απαηηνχλ ηελ Ϋθδνζε ζρεηηθάο απφθαζεο ηεο 

ΑλαζΫηνπζαο Αξράο θαη παξΪγνπλ απνηειΫζκαηα κφλν κεηΪ ηελ θνηλνπνέεζε ησλ απνθΪζεσλ απηψλ 

ζηνλ ΑλΪδνρν. 

Σα Έγγξαθα πνπ απνζηΫιινληαη απφ ηνλ εθπξφζσπν ηεο Δπηηξνπά Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβάο 

πξνο ηνλ ΑλΪδνρν, ζηα πιαέζηα απηάο ηεο αλΪζεζεο, παξΪγνπλ ηα έδηα απνηειΫζκαηα κε ηα Έγγξαθα 

ηεο Δπηηξνπά Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβάο. Παξ’ φια απηΪ: 

α) αθφκα θαη αλ ν εθπξφζσπνο ηεο Δπηηξνπάο Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβάο παξαιεέςεη λα 

αξλεζεέ ηελ παξαιαβά θΪπνηνπ ΠαξαδνηΫνπ, ε Δπηηξνπά Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβάο 

εμαθνινπζεέ λα Ϋρεη ηε δπλαηφηεηα λα αξλεζεέ ηελ παξαιαβά απηά θαη λα δψζεη ηηο αλαγθαέεο νδεγέεο 

γηα ηελ απνθαηΪζηαζε ησλ ειαηησκΪησλ ά αηειεηψλ ηνπ. 

β) Ζ επηηξνπά Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβάο δηθαηνχηαη λα ειΫγρεη θαη κπνξεέ λα κεηαβΪιιεη ην 

πεξηερφκελν ησλ εγγξΪθσλ ηνπ εθπξνζψπνπ ηεο.  

66..44  Οη νδεγέεο ά/θαη νη εληνιΫο ηεο Δπηηξνπά Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβάο ρξνλνινγνχληαη, 

αξηζκνχληαη θαη θαηαρσξνχληαη ζε εηδηθφ βηβιέν πνπ ηεξεέ ε Δπηηξνπά Παξαθνινχζεζεο θαη 

Παξαιαβάο. 

 

ΑΡΘΡΟ 7.   ΔΜΠΗΣΔΤΣΗΚΟΣΖΣΑ 

77..11  Υσξέο ηελ πξνεγνχκελε γξαπηά ζπλαέλεζε ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο, ν ΑλΪδνρνο δελ 

απνθαιχπηεη -θαηΪ ηε δηΪξθεηα εθηΫιεζεο ηεο ζχκβαζεο, κεηΪ ηε ιάμε ηεο ά κε Ϊιιν ηξφπν ιχζε 

απηάο- εκπηζηεπηηθΫο πιεξνθνξέεο πνπ ηνπ δφζεθαλ ά πνπ ν έδηνο αλαθΪιπςε θαηΪ ηελ πινπνέεζε ηνπ 

Έξγνπ, νχηε θνηλνπνηεέ ζηνηρεέα, Ϋγγξαθα θαη πιεξνθνξέεο ησλ νπνέσλ ιακβΪλεη γλψζε ζε ζρΫζε κε 

ηε χκβαζε, ππνρξενχηαη δε λα κεξηκλΪ ψζηε ην πξνζσπηθφ ηνπ, νη ππεξγνιΪβνη ηνπ θαη θΪζε 

ζπλεξγαδφκελνο κε απηφλ λα ηεξάζεη ηελ σο Ϊλσ ππνρξΫσζε. 

Ο ΑλΪδνρνο δελ δχλαηαη λα πξνβαέλεη ζε δεκφζηεο δειψζεηο ζρεηηθΪ κε ην Έξγν ρσξέο ηελ 

πξνεγνχκελε ζπλαέλεζε ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο, νχηε λα ζπκκεηΫρεη ζε δξαζηεξηφηεηεο 

αζπκβέβαζηεο κε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ απΫλαληη ζηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά θαη δελ δεζκεχεη ηελ 

ΑλαζΫηνπζα Αξρά, κε θαλΫλα ηξφπν, ρσξέο ηελ πξνεγνχκελε γξαπηά ηεο ζπλαέλεζε. 

ε πεξέπησζε αζΫηεζεο απφ ηνλ ΑλΪδνρν ησλ σο Ϊλσ ππνρξεψζεσλ ηνπ, ε ΑλαζΫηνπζα Αξρά  

δηθαηνχηαη λα απαηηάζεη ηελ απνθαηΪζηαζε θΪζε ζεηηθάο δεκέαο ηεο, φπσο θαη ηελ παχζε θνηλνπνέεζεο 

ησλ εκπηζηεπηηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη ηελ παξΪιεηςά ηεο ζην κΫιινλ, δηαηεξεέ δε ην δηθαέσκα λα 

θεξχμεη Ϋθπησην ηνλ ΑλΪδνρν ηνπ Ϋξγνπ. 

77..22  Ζ Δπηηξνπά Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβάο θαη ε ΑλαζΫηνπζα Αξρά ππνρξενχληαη λα κελ 

αλαθνηλψλνπλ ζε θαλΫλα, παξΪ κφλν ζηα πξφζσπα πνπ δηθαηνχληαη λα γλσξέδνπλ, πιεξνθνξέεο πνπ 

πεξηάιζαλ ζ' απηΫο θαηΪ ηε δηΪξθεηα θαη κε ηελ επθαηξέα ηεο εθηΫιεζεο ηνπ Έξγνπ θαη αθνξνχλ ζε 

ηερληθΪ ά εκπνξηθΪ δεηάκαηα ά κεζφδνπο θαηαζθεπάο ά ιεηηνπξγέαο ηνπ Έξγνπ ά ηνπ Αλαδφρνπ. 
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ΑΡΘΡΟ 8.   ΤΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

88..11  Ο ΑλΪδνρνο δελ δηθαηνχηαη λα κεηαβηβΪζεη ά εθρσξάζεη ηε χκβαζε ά κΫξνο απηάο ρσξέο ηελ 

Ϋγγξαθε ζπλαέλεζε ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο. Καη’ εμαέξεζε ν ΑλΪδνρνο δηθαηνχηαη λα εθρσξάζεη, 

ρσξέο Ϋγθξηζε, ηηο απαηηάζεηο ηνπ Ϋλαληη ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο γηα ηελ θαηαβνιά πκβαηηθνχ 

Σηκάκαηνο, κε βΪζε ηνπο φξνπο ηεο χκβαζεο, ζε ΣξΪπεδα ηεο επηινγάο ηνπ πνπ ιεηηνπξγεέ λφκηκα 

ζηελ ΔιιΪδα θαη, ζε λνκέκσο ιεηηνπξγνχζα ηξΪπεδα ζε Υψξεο ΜΫιε ηεο Δ.Δ. θαη ηεο πκθσλέαο πεξέ 

Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξένπ, ε νπνέα θπξψζεθε απφ ηελ ΔιιΪδα κε 

ην Ν. 2513/97 (ΦΔΚ 139/Α). 

88..22  Ζ ΑλαζΫηνπζα Αξρά δχλαηαη λα εγθξέλεη αέηεκα ηνπ Αλαδφρνπ γηα κεηαβέβαζε ά εθρψξεζε, 

κφλν γηα ηδηαηηΫξσο ζνβαξφ ιφγν θαη ζηελ πεξέπησζε πνπ εθεέλνο πνπ ηνλ ππνθαζηζηΪ 

αληαπνθξέλεηαη ζηα θξηηάξηα επηινγάο πνπ έζρπζαλ γηα ηελ αλΪζεζε ηεο χκβαζεο. Ζ εθρψξεζε – 

κεηαβέβαζε ηεο ζχκβαζεο ζα ρξάδεη πιάξνπο αηηηνιφγεζεο ηφζν σο πξνο ην αέηεκα ηνπ Αλαδφρνπ 

φζν θαη ηελ εγθξηηηθά απφθαζε/ζπλαέλεζε ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο θαη ε ηειεπηαέα ζα γλσζηνπνηεέ 

ηπρφλ εθρψξεζε-κεηαβέβαζε ζηελ αξκφδηα Γηαρεηξηζηηθά Αξρά. ε πεξέπησζε ππνθαηΪζηαζεο ν 

ΑλΪδνρνο δελ απαιιΪζζεηαη απφ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ζρεηηθΪ κε ην ηκάκα ηεο χκβαζεο πνπ Ϋρεη 

άδε εθηειεζζεέ ά ην ηκάκα πνπ δελ εθρσξάζεθε. 

88..33  ΔΪλ ν ΑλΪδνρνο πξνβεέ ζε κεηαβέβαζε ά εθρψξεζε ρσξέο ηελ πξνεγνχκελε ζπλαέλεζε ηεο 

ΑλαζΫηνπζαο Αξράο, ε ηειεπηαέα δηθαηνχηαη, ρσξέο πξνεγνχκελε φριεζε, λα επηβΪιεη απηνδηθαέσο ηηο 

θπξψζεηο γηα αζΫηεζε ηεο χκβαζεο.  

 

ΑΡΘΡΟ 9.   ΤΠΔΡΓΟΛΑΒΗΑ 

99..11  Ο ΑλΪδνρνο, γηα ηελ πινπνέεζε ηνπ Ϋξγνπ, ζα ρξεζηκνπνηάζεη ηνπο ππεξγνιΪβνπο πνπ Ϋρεη 

πξνζδηνξέζεη ζηελ ΠξνζθνξΪ, γηα ην θαηΪ πεξέπησζε αλαθεξφκελν ζηελ πξνζθνξΪ ηνπ ηκάκα ηνπ 

Έξγνπ. 

99..22  Οη ππεξγνιΪβνη δελ απνθηνχλ νπνηαδάπνηε ζπκβαηηθά ζρΫζε κε ηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά. 

99..33  Ο ΑλΪδνρνο επζχλεηαη γηα ηηο πξΪμεηο θαη παξαιάςεηο ησλ ππεξγνιΪβσλ ηνπ, ησλ εθπξνζψπσλ ά 

ησλ ππαιιάισλ ηνπο, φπσο αθξηβψο θαη γηα ηηο πξΪμεηο θαη παξαιάςεηο ηνπ ηδένπ, ησλ εθπξνζψπσλ ά 

ησλ ππαιιάισλ ηνπ. 

99..44  Ο ΑλΪδνρνο δηθαηνχηαη λα αληηθαηαζηάζεη ππεξγνιΪβν ζε πεξέπησζε δηαθνπάο ηεο ζπλεξγαζέαο 

ηνπ κε απηφλ ά λα ρξεζηκνπνηάζεη θαη Ϊιινλ ππεξγνιΪβν, κφλνλ εθ΄φζνλ ν λΫνο ππεξγνιΪβνο 

αληαπνθξέλεηαη ζηα αληέζηνηρα θξηηάξηα επηινγάο πνπ έζρπζαλ γηα ηελ αλΪζεζε ηεο χκβαζεο θαη 

εγθξηζεέ απφ ηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ν ΑλΪδνρνο ελεκεξψλεη πξνεγνπκΫλσο ηελ 

ΑλαζΫηνπζα Αξρά θνηλνπνηψληαο ηελ ηαπηφηεηα ηνπ λΫνπ ππεξγνιΪβνπ θαη ην αληηθεέκελν πνπ ζα 

εθηειΫζεη, καδέ κε ηελ απαηηνχκελε ηεθκεξέσζε γηα ηελ απφδεημε ζπλδξνκάο ζην πξφζσπν ηνπ ησλ 

θξηηεξέσλ πνπ έζρπζαλ γηα ηελ αλΪζεζε ηεο χκβαζεο. ηελ πεξέπησζε αλΪιεςεο ησλ εξγαζηψλ ηνπ 

εθΪζηνηε ππεξγνιΪβνπ απφ ηνλ έδην ηνλ ΑλΪδνρν, ν ΑλΪδνρνο απιψο νθεέιεη λα ελεκΫξσζεη εγθαέξσο 

ηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά γηα ηα ζηειΫρε ηεο νκΪδαο Ϋξγνπ ηα νπνέα πξφθεηηαη λα αλαιΪβνπλ ηηο 

ζπγθεθξηκΫλεο ππεξεζέεο.  
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99..55Ζ ΑλαζΫηνπζα Αξρά δηθαηνχηαη λα δεηάζεη απφ ηνλ ΑλΪδνρν ηελ αληηθαηΪζηαζε ππεξγνιΪβνπ θαη 

θΪζε Ϊιινπ πξνζψπνπ εκπιεθφκελνπ ζηελ εθηΫιεζε ηνπ Έξγνπ πνπ, θαηΪ ηελ βΪζηκε θαη 

αηηηνινγεκΫλε θξέζε ηεο, δελ αληαπνθξέλεηαη ζηηο απαηηάζεηο ηνπ Έξγνπ, ν δε ΑλΪδνρνο ππνρξενχηαη 

ζηελ πεξέπησζε απηά λα αληαπνθξηζεέ ζηελ απαέηεζε ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο, ζε εχινγν ρξνληθφ 

δηΪζηεκα πνπ ζα ζπκθσλεζεέ απφ θνηλνχ φηη απαηηεέηαη γηα ηελ εμεχξεζε αληηθαηαζηΪηε. ε απηά ηελ 

πεξέπησζε δχλαηαη ν ΑλΪδνρνο, θαηφπηλ εγθξέζεσο ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο, λα αλαιΪβεη πξνζσξηλΪ 

ά θαη εμ’ νινθιάξνπ ηα ηκάκαηα ηνπ Ϋξγνπ ηα νπνέα εέραλ αξρηθΪ αλαηεζεέ ζηνλ ππεξγνιΪβν. 

ε θΪζε πεξέπησζε ηελ πιάξε επζχλε γηα ηελ πινπνέεζε ηνπ Ϋξγνπ θΫξεη απνθιεηζηηθΪ ν ΑλΪδνρνο. 

 

ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ 

ΑΡΘΡΟ 10.   ΓΗΑΘΔΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ 

1100..11  Ζ ΑλαζΫηνπζα Αξρά ζα θνηλνπνηάζεη ακειιεηέ ζηνλ ΑλΪδνρν θαη ην αξγφηεξν κΫρξη ηελ 

Ζκεξνκελέα Έλαξμεο Ηζρχνο ηεο χκβαζεο ηνπο ζπκκεηΫρνληεο ζηελ Δπηηξνπά Παξαθνινχζεζεο θαη 

Παξαιαβάο, θαζψο θαη ηνπο ηπρφλ εθπξνζψπνπο απηάο θαηΪ ηα νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 6 ηεο 

παξνχζαο. 

1100..22  Ζ ΑλαζΫηνπζα Αξρά ζα δηαζΫζεη ην πξνζσπηθφ πνπ απαηηεέηαη γηα ηηο αλΪγθεο, ηελ 

παξαθνινχζεζε θαη ηνλ Ϋιεγρν ηεο πνξεέαο πινπνέεζεο ηνπ Έξγνπ θαη ηε κεηαθνξΪ ηερλνγλσζέαο 

ζηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά. 

 

ΑΡΘΡΟ 11.   ΠΑΡΟΥΖ ΔΓΓΡΑΦΧΝ - ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΧΝ 

1111..11  Ζ Δπηηξνπά Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβάο νθεέιεη λα παξαδέδεη ζηνλ ΑλΪδνρν, αηειψο, 

θΪζε Ϋγγξαθν, ζρΫδην, κειΫηε, πξνδηαγξαθά θαη γεληθφηεξα θΪζε ζηνηρεέν πνπ Ϋρεη ζηελ θαηνρά ηεο θαη 

δηθαηνχηαη λα γλσζηνπνηάζεη, ζρεηηθφ κε ηελ εθηΫιεζε ηνπ Έξγνπ, ρσξέο λα απαηηεέηαη πξνεγνχκελν 

αέηεκα ηνπ Αλαδφρνπ. 

1111..22  Ο ΑλΪδνρνο ππνρξενχηαη λα επηζηξΫςεη φια ηα ζηνηρεέα ηεο σο Ϊλσ παξαγξΪθνπ κε ηελ 

νξηζηηθά παξαιαβά ηνπ Έξγνπ ά κε ηελ θαζ’ νηνλδάπνηε ηξφπν ιχζε ηεο χκβαζεο. 
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ΑΡΘΡΟ 12.   ΠΑΡΟΥΖ ΠΡΟΒΑΖ 

1122..11  Ζ ΑλαζΫηνπζα Αξρά ππνρξενχηαη λα παξΫρεη ζηνλ ΑλΪδνρν πξφζβαζε, ζε φινπο ηνπο 

ρψξνπο πνπ ζα εγθαηαζηαζνχλ νη ππνδνκΫο, θαηΪ ηηο εξγΪζηκεο εκΫξεο θαη ψξεο θαη ζε πεξέπησζε 

πνπ πξνβιΫπεηαη ηΫηνηα δπλαηφηεηα ζε επηκΫξνπο Ϊξζξα ηεο χκβαζεο ά απαηηεέηαη γηα ηελ 

πξνζάθνπζα θαη Ϋγθαηξε εθηΫιεζε ηνπ Έξγνπ θαη εθηφο εξγαζέκσλ εκεξψλ θαη σξψλ. 

1122..22  Ζ ΑλαζΫηνπζα Αξρά ιακβΪλεη φια ηα ελδεδεηγκΫλα κΫηξα γηα ηελ πξνζηαζέα θαη αζθΪιεηα ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηνπ Αλαδφρνπ θαη ησλ ΤπεξγνιΪβσλ ηνπ, ηδέσο δε ελεκεξψλεη εγγξΪθσο ηνλ ΑλΪδνρν 

ζρεηηθΪ κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ ρψξσλ φπνπ εθηειεέηαη ην Έξγν. 

1122..33  Ζ ΑλαζΫηνπζα Αξρά ππνρξενχηαη λα παξΫρεη ζηνλ ΑλΪδνρν πξφζβαζε ζε άδε ππΪξρνπζεο 

εθαξκνγΫο ηεο, εθ’ φζνλ απηΫο Ϋρνπλ ζπλΪθεηα κε ην Έξγν. 

 

ΑΡΘΡΟ 13.   ΤΝΓΡΟΜΖ Δ ΘΔΜΑΣΑ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΜΔ ΣΡΗΣΟΤ 

Ο ΑλΪδνρνο δηθαηνχηαη λα δεηάζεη ηε ζπλδξνκά ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο πξνθεηκΫλνπ λα δηεπθνιπλζεέ 

ζηελ επηθνηλσλέα ηνπ κε ηπρφλ εκπιεθφκελεο αξκφδηεο αξρΫο ά Ϊιια πξφζσπα, εθ’ φζνλ ζεσξεέ φηη ε 

επηθνηλσλέα απηά απαηηεέηαη γηα λα ηνλ ππνβνεζάζεη ζηελ εθπιάξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεψλ 

ηνπ. Δηδηθφηεξα, ν ΑλΪδνρνο δχλαηαη λα ελεξγεέ εθ κΫξνπο ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο, Ϋλαληη ηξέησλ 

απνθιεηζηηθΪ ζην πιαέζην ησλ αλαγθψλ ηνπ Ϋξγνπ. 

ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

ΑΡΘΡΟ 14.   ΓΔΝΗΚΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ 

Ο ΑλΪδνρνο νθεέιεη λα εθηειεέ ηηο απνξξΫνπζεο απφ ηε χκβαζε ππνρξεψζεηο ηνπ κε ηε δΫνπζα 

πξνζνρά θαη επηκΫιεηα θαη ζχκθσλα κε ηηο αξρΫο ηεο θαιάο πέζηεο θαη ησλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ.  

 

ΑΡΘΡΟ 15.   ΚΑΣΑΘΔΖ ΔΓΓΤΖΔΧΝ  

15.1 ΔΓΓΤΖΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ 

Ζ Δγγχεζε θαιάο εθηΫιεζεο θΪζε Ϋξγνπ  αλΫξρεηαη  ζην 10% ηεο ζπκβαηηθάο αμέαο ηνπ Ϋξγνπ ρσξέο 

Φ.Π.Α., θαη Ϋρεη ρξφλν ηζρχνο κεγαιχηεξν ηεο πκβαηηθάο εκεξνκελέαο Οξηζηηθάο παξαιαβάο ηνπ 

Έξγνπ θαηΪ Ϋλα (1) κάλα. Χο Οξηζηηθά Παξαιαβά ηνπ Έξγνπ νξέδεηαη ε ηειηθά εκεξνκελέα 

ππνγξαθάο ησλ αληέζηνηρσλ Πξσηνθφιισλ Οξηζηηθάο Παξαιαβάο ζχκθσλα κε ηα φζα νξέδνληαη ζην 

Άξζξν 29 ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο.  
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Ζ Δγγχεζε θαιάο εθηΫιεζεο Ϋξγνπ αθνξΪ ζηελ εθπιάξσζε φισλ ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ 

Αλαδφρνπ πνπ απνξξΫνπλ απφ ηε χκβαζε θαη ζα εθδνζεέ επ’ νλφκαηη ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο θαη’ 

εληνιά θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Αλαδφρνπ, ζα παξαδνζεέ δε ζηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά κε ηελ ππνγξαθά 

ηεο χκβαζεο θαη ζα επηζηξαθεέ ζηνλ ΑλΪδνρν εληφο ηξηΪληα (30) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελέα 

Οξηζηηθάο Παξαιαβάο ηνπ Έξγνπ θαη χζηεξα απφ ηελ εθθαζΪξηζε ησλ ηπρψλ απαηηάζεσλ απφ 

ηνπο ζπκβαιινκΫλνπο.  

Ζ εγγχεζε θαιάο εθηΫιεζεο εθδέδεηαη απφ πηζησηηθΪ ηδξχκαηα ά Ϊιια λνκηθΪ πξφζσπα πνπ 

ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηελ ΔιιΪδα ζε Ϊιιν θξΪηνο κΫινο ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο (ΔΔ) ά ηνπ 

Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (ΔΟΥ) ά ζε ηξέηεο ρψξεο πνπ Ϋρνπλ ππνγξΪςεη ηε πκθσλέα 

Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξένπ, ε νπνέα θπξψζεθε κε ην λφκν 

2513/1997 θαη Ϋρνπλ, ζχκθσλα κε ηελ λνκνζεζέα ησλ θξαηψλ απηψλ, απηφ ην δηθαέσκα. Δγγπάζεηο 

πνπ εθδέδνληαη ζε Ϊιιν θξΪηνο εθηφο ηεο ΔιιΪδαο, ζα ζπλνδεχνληαη απφ επέζεκε κεηΪθξαζά ηνπο 

ζηελ Διιεληθά γιψζζα. Δέλαη δπλαηά ε απνκεέσζε ηεο αμέαο ηεο εγγχεζεο θαιάο εθηΫιεζεο θαηΪ ην 

πνζνζηφ ηεο νξηζηηθάο παξαιαβάο παξαδνηΫσλ ηνπ Ϋξγνπ θαη ηεο αληέζηνηρεο ηκεκαηηθάο πιεξσκάο 

ηνπο. 

 

ΔΪλ, θαηΪ ηε δηΪξθεηα εθηΫιεζεο ηεο χκβαζεο, ην πηζησηηθφ έδξπκα ά Ϊιιν λνκηθφ πξφζσπν πνπ 

εμΫδσζε εγγχεζε πεξηΫιζεη ζε αδπλακέα λα αληαπνθξηζεέ ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, ν ΑλΪδνρνο νθεέιεη 

λα παξΪζρεη λΫα εγγχεζε κε ηνπο έδηνπο φξνπο, εληφο δΫθα (10) Ζκεξψλ απφ ηελ πξνεγνχκελε 

ζρεηηθά φριεζε ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο. ΔΪλ ν ΑλΪδνρνο δελ παξΪζρεη λΫα εγγχεζε, ε ΑλαζΫηνπζα 

Αξρά δηθαηνχηαη λα θαηαγγεέιεη ηε χκβαζε. 

 

ΑΡΘΡΟ 16.   ΑΦΑΛΗΖ 

1166..11  Ο ΑλΪδνρνο θΫξεη ηελ επζχλε γηα θΪζε θέλδπλν, δεκέα ά απψιεηα εμνπιηζκνχ (ά ηκάκαηνο 

απηνχ) πνπ ζα παξαδνζεέ κε βΪζε ηε ζχκβαζε, ππνρξενχκελνο ζε θΪζε πεξέπησζε δεκηΪο, θζνξΪο ά 

απψιεηαο ζε πιάξε απνθαηΪζηαζε ά, αλ θξέλεηαη απαξαέηεην, αληηθαηΪζηαζε, γηα ηνλ πιηθφ 

εμνπιηζκφ,  ην ππνζηεξηθηηθφ ινγηζκηθφ  θαη γηα ην ινγηζκηθφ κΫρξη ηελ εκεξνκελέα Οξηζηηθάο 

Παξαιαβάο ηνπ Έξγνπ, θαηΪ ηα πξνβιεπφκελα ζην Άξζξν 29 ηεο παξνχζαο. ΜεηΪ ηελ Οξηζηηθά 

Παξαιαβά ηνπ Έξγνπ ηελ πξναλαθεξφκελε επζχλε θΫξεη ε ΑλαζΫηνπζα Αξρά, εθηφο αλ 

απνδεδεηγκΫλα ε δεκέα ά ε απψιεηα νθεέιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Αλαδφρνπ. 

1166..22  Ο ΑλΪδνρνο εέλαη ππεχζπλνο γηα θΪζε δεκέα ά βιΪβε πξνζψπσλ, πξαγκΪησλ ά εγθαηαζηΪζεσλ 

ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο, ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο ά ηξέησλ θαη γηα ηελ απνθαηΪζηαζε θΪζε ηΫηνηαο βιΪβεο 

ά δεκέαο πνπ εέλαη δπλαηφλ λα πξνθιεζεέ θαηΪ ά επ’ επθαηξέα  ηεο εθηΫιεζεο ηνπ Ϋξγνπ απφ ηνλ 

ΑλΪδνρν  εθ’ φζνλ νθεέιεηαη ζε πξΪμε ά παξΪιεηςε απηψλ ά ζε ειΪηησκα ηνπ εμνπιηζκνχ. 

1166..33  Ο αλΪδνρνο ππνρξενχηαη λα αζθαιέδεη θαη λα δηαηεξεέ αζθαιηζκΫλν ην πξνζσπηθφ ηνπ ζηνπο 

αξκφδηνπο αζθαιηζηηθνχο θνξεέο θαζ’ φιε ηελ δηΪξθεηα εθηΫιεζεο ηνπ Έξγνπ θαη λα κεξηκλΪ  φπσο νη 

ππεξγνιΪβνη ηνπ πξΪμνπλ ην έδην. 
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1166..44  Ζ ΑλαζΫηνπζα Αξρά ππνρξενχηαη λα ιΪβεη φια ηα ελδεδεηγκΫλα κΫηξα γηα ηελ πξνζηαζέα θαη 

αζθΪιεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Αλαδφρνπ θαη ησλ ΤπεξγνιΪβσλ ηνπ, ηδέσο δε λα ελεκεξψλεη 

εγγξΪθσο ηνλ ΑλΪδνρν ζρεηηθΪ κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ ρψξσλ φπνπ εθηειεέηαη ην Ϋξγν.  

  

ΑΡΘΡΟ 17.   ΑΠΟΕΖΜΗΧΖ 

1177..11  Ζ ΑλαζΫηνπζα Αξρά δηθαηνχηαη πιάξνπο απνδεκέσζεο γηα θΪζε δεκέα ηεο πνπ ελδερνκΫλσο 

Ϋρεη πξνθιεζεέ ζε απηάλ  απφ ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ ά ησλ πξνζψπσλ πνπ ζπλεξγΪδνληαη κε 

απηφλ γηα ηελ πινπνέεζε ηνπ Έξγνπ. Ζ απνδεκέσζε απηά ζε θακέα πεξέπησζε δε κπνξεέ λα αλΫιζεη 

ζε πνζφ κεγαιχηεξν απ’ απηφ ηνπ πκβαηηθνχ Σηκάκαηνο, αλ δε αθνξΪ ηκάκα ηνπ Έξγνπ πνπ ιφγσ 

ηεο πιεκκεινχο εθπιάξσζεο ηεο χκβαζεο δε κπνξεέ λα ρξεζηκνπνηεζεέ γηα ηνλ πξννξηδφκελν 

ζθνπφ ζα αληηζηνηρεέ κφλν ζηελ αμέα ηνπ ελ ιφγσ αλεθηΫιεζηνπ ηκάκαηνο.  

1177..22  Ο ΑλΪδνρνο εέλαη ππνρξεσκΫλνο λα ζπλδξΪκεη κε δαπΪλεο ηνπ ηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά, 

αλαιακβΪλνληαο ην θφζηνο θΪζε αληηδηθέαο, εμψδηθεο ά δηθαζηηθάο, κε ηξέηνπο, πνπ ζπλδΫεηαη κε ηελ εθ 

κΫξνπο ηνπ αδπλακέα ά πιεκκειά εθπιάξσζε ησλ πκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ, θαζψο θαη ζε θΪζε 

πεξέπησζε δηθαζηηθάο ά θαη εμψδηθεο δηαθνξΪο ηεο κε ηξέην ζε ζρΫζε κε ηελ εθηΫιεζε ηεο χκβαζεο 

θαη ηελ πινπνέεζε ηνπ Έξγνπ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε ΑλαζΫηνπζα Αξρά ηνλ ελεκΫξσζε γξαπηψο 

θαη εγθαέξσο γηα ηελ χπαξμε ηεο δηαθνξΪο απηάο θαη φηη ε ελ ιφγσ δηαθνξΪ νθεέιεηαη ζε παξΪβαζε 

ησλ πκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ.   

1177..33  Ο ΑλΪδνρνο απνδεκηψλεη ηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά γηα θΪζε απαέηεζε ηξέησλ απφ ηελ εθηΫιεζε ηνπ 

Ϋξγνπ, ε νπνέα απνξξΫεη απφ ηελ ρξάζε δηπισκΪησλ επξεζηηερλέαο, αδεηψλ, ζρεδέσλ, ππνδεηγκΪησλ 

θαη εξγνζηαζηαθψλ ά εκπνξηθψλ ζεκΪησλ εθ κΫξνπο ηνπ, ε νπνέα αλαθΫξεηαη ζηε χκβαζε ά ηελ 

ΠξνζθνξΪ.  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΣΔΛΔΖ – ΚΑΘΤΣΔΡΖΔΗ - ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΔΗ 

ΑΡΘΡΟ 18.   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

1188..11  Δληφο  δΫθα (10) εκεξψλ απφ ηελ Ζκεξνκελέα ππνγξαθάο ηεο ζχκβαζεο, ν ΑλΪδνρνο ζα 

ζπληΪμεη θαη ζα ππνβΪιεη ζηελ Δπηηξνπά Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβάο αλαιπηηθφ πξφγξακκα 

εθηΫιεζεο ηεο χκβαζεο, ζην νπνέν ζα πεξηιακβΪλνληαη ν πέλαθαο ρξνλνπξνγξακκαηηζκνχ ησλ 

δξΪζεσλ ηνπ Ϋξγνπ, ν πέλαθαο ρξνλνπξνγξακκαηηζκνχ ησλ ελεξγεηψλ ηνπ Ϋξγνπ θαζψο επέζεο θαη ην 

δηΪγξακκα ρξνλνπξνγξακκαηηζκνχ (Gantt) κε ηηο πξαγκαηηθΫο εκεξνκελέεο Ϋλαξμεο θαη ιάμεο φισλ 

ησλ δξΪζεσλ, ζχκθσλα κε ηα φζα αλαθΫξνληαη ζην ΠαξΪξηεκα ηεο χκβαζεο. 

1188..22  Σν αλαιπηηθφ πξφγξακκα πεξηΫρεη, ηνπιΪρηζηνλ, ηα αθφινπζα: 

α) ηε ζεηξΪ θαηΪ ηελ νπνέα ν ΑλΪδνρνο ζθνπεχεη λα εθηειΫζεη φιεο ηηο επηκΫξνπο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

ηνπ αληηζηνηρνχλ, ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ ησλ επέ κΫξνπο ρξνληθψλ δηαζηεκΪησλ πινπνέεζεο 

β) επαξθεέο ιεπηνκΫξεηεο θαη πιεξνθνξέεο ζρεηηθΪ κε ηε ρξνληθά ά γεληθφηεξε  εμΪξηεζε κεηαμχ ησλ 

επέ κΫξνπο δξαζηεξηνηάησλ ηνπ Έξγνπ 
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γ) Ϊιιεο πιεξνθνξέεο ηηο νπνέεο κπνξεέ εχινγα λα δεηάζεη ε Δπηηξνπά Παξαθνινχζεζεο θαη 

Παξαιαβάο 

δ) ηηο πξνζεζκέεο γηα ηελ ππνβνιά ησλ παξαδνηΫσλ ηνπ Έξγνπ.  

 

Ζ Ϋγθξηζε ηνπ πξνγξΪκκαηνο απφ ηελ Δπηηξνπά Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβάο δελ απαιιΪζζεη 

ηνλ ΑλΪδνρν απφ ηηο ζπκβαηηθΫο ηνπ ππνρξεψζεηο. 

1188..33  Οπδεκέα νπζηψδεο κεηαβνιά ηνπ πξνγξΪκκαηνο επηηξΫπεηαη ρσξέο ηελ Ϋγθξηζε ηεο Δπηηξνπά 

Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβάο. Αλ πΪλησο ε εθηΫιεζε ηεο χκβαζεο δελ πξνρσξεέ ζχκθσλα κε ην 

πξφγξακκα, ε Δπηηξνπά Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβάο κπνξεέ λα δψζεη ζηνλ ΑλΪδνρν ηελ εληνιά 

λα ην αλαζεσξάζεη θαη λα ηεο ππνβΪιεη ην αλαζεσξεκΫλν απηφ πξφγξακκα πξνο Ϋγθξηζε. 

   

ΑΡΘΡΟ 19.   ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΔ ΔΚΘΔΔΗ 

1199..11  Ο ΑλΪδνρνο παξΫρεη ζηελ Δπηηξνπά Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβάο πιεξνθνξέεο ζρεηηθΫο 

κε ηελ πινπνέεζε ηνπ Έξγνπ, νπνηεδάπνηε ηνπ δεηεζεέ. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ν ΑλΪδνρνο ζα ζπληΪζζεη 

θαη’ απαέηεζε εθζΫζεηο ελεκΫξσζεο επέ ηεο πνξεέαο πινπνέεζεο ηνπ Έξγνπ, ηηο νπνέεο ζα ππνβΪιιεη 

ζηελ Δπηηξνπά παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβάο.  

πληΪζζεη επέζεο θαη ππνβΪιιεη ζηελ Δπηηξνπά Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβάο, εηδηθΫο εθζΫζεηο γηα 

ηπρφλ Ϋθηαθηεο δπζθνιέεο ζηελ εθηΫιεζε ηνπ Έξγνπ ά απαηηνχκελεο ηξνπνπνηάζεηο ηνπ πξνγξΪκκαηνο 

εθηΫιεζεο. 

Ο ΑλΪδνρνο ηεξεέ αθξηβεέο θαη ζπζηεκαηηθνχο ινγαξηαζκνχο θαη αξρεέν γηα ηα ηκάκαηα ηνπ Έξγνπ πνπ 

πξνεηνηκΪδεη, πινπνηεέ ά παξαδέδεη ζε εθηΫιεζε ηεο χκβαζεο, θαη επηηξΫπεη ζηελ Δπηηξνπά 

Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβάο λα επηζεσξεέ, νπνηαδάπνηε ινγηθά ζηηγκά, ην αξρεέν θαη ηνπο 

ινγαξηαζκνχο ά/θαη λα παέξλεη αληέγξαθΪ ηνπο. 

 

ΑΡΘΡΟ 20.   ΠΡΟΘΔΜΗΑ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

Ζ πξνζεζκέα εθηΫιεζεο ηνπ Έξγνπ, αξρέδεη απφ ηελ Ζκεξνκελέα Έλαξμεο Ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο θαη 

δηαξθεέ δεθαηΫζζεξηο (14) κάλεο.   

Σν ρξνλνδηΪγξακκα πνπ εκθαλέδεηαη ζην ΠαξΪξηεκα ηεο χκβαζεο απεηθνλέδεη ηελ πξνζεζκέα ηνπ 

Ϋξγνπ θαη θΪζε επέ κΫξνπο ηκάκαηφο ηνπ, κε ηελ επηθχιαμε ησλ επνκΫλσλ Ϊξζξσλ. 
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ΑΡΘΡΟ 21.   ΜΔΣΑΘΔΖ ΠΡΟΘΔΜΗΑ ΔΚΣΔΛΔΖ 

2211..11  Ζ ΑλαζΫηνπζα Αξρά δηαηεξεέ κνλνκεξψο ην δηθαέσκα αηηηνινγεκΫλεο θαη θαιφπηζηεο 

κεηΪζεζεο ηνπ ρξνλνδηαγξΪκκαηνο ηνπ Έξγνπ ά επέ κΫξνπο πξνβιεπφκελσλ ρξνληθψλ ζεκεέσλ ά 

δξαζηεξηνηάησλ ηνπ ρξνλνδηαγξΪκκαηνο γηα ζπλνιηθφ ρξνληθφ εμάληα (60) εκεξψλ θαη ζηηο 

πεξηπηψζεηο απηΫο ε Δπηηξνπά Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβάο ζα ελεκεξψλεη εγθαέξσο ηνλ 

ΑλΪδνρν γηα ηε δηαθνξνπνέεζε ηνπ ρξνλνδηαγξΪκκαηνο, σο πξνο ηε ζπγθεθξηκΫλε δξαζηεξηφηεηα. 

2211..22  Ο ΑλΪδνρνο δηθαηνχηαη λα δεηάζεη κεηΪζεζε ηεο πξνζεζκέαο εθηΫιεζεο ηνπ Έξγνπ, ζηελ 

πεξέπησζε πνπ ε εθηΫιεζε ηεο χκβαζεο ά επέ κΫξνπο δξαζηεξηνηάησλ ηεο θαζπζηεξεέ ά πξφθεηηαη λα 

θαζπζηεξάζεη γηα ιφγνπο πνπ δελ αλΪγνληαη ζε πεξηνρΫο επζχλεο ηνπ ά γηα ιφγνπο αλσηΫξαο βέαο πνπ 

θαζηζηνχλ αληηθεηκεληθψο αδχλαηε ηελ εκπξφζεζκε παξΪδνζε ησλ ζπκβαηηθψλ εηδψλ. Ο ΑλΪδνρνο, 

εληφο 15 εκεξψλ αθφηνπ Ϋιαβε γλψζε γεγνλφηνο πνπ ελδΫρεηαη λα πξνθαιΫζεη ηΫηνηνπ εέδνπο 

θαζπζηΫξεζε, ππνβΪιιεη ζηελ Δπηηξνπά Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβάο θαη θνηλνπνηεέ ζηελ 

ΑλαζΫηνπζα Αξρά αέηεκα κεηΪζεζεο ηεο πξνζεζκέαο εθηΫιεζεο, ηελ νπνέα θξέλεη φηη δηθαηνχηαη, 

παξΫρνληαο πιάξε θαη ιεπηνκεξά ζηνηρεέα ηνπ αηηάκαηφο ηνπ, ψζηε λα θαηαζηεέ ακΫζσο δπλαηά ε 

εμΫηαζά ηνπ. 

Ζ Δπηηξνπά Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβάο εμεηΪδεη ην αέηεκα ηνπ Αλαδφρνπ θαη εηζεγεέηαη ζηελ 

ΑλαζΫηνπζα Αξρά –ε νπνέα απνθαζέδεη ηειηθΪ-, εΪλ δηθαηνινγεέηαη λα δνζεέ κεηΪζεζε θαη πφζε, εέηε γηα 

ην κΫιινλ εέηε κε αλαδξνκηθά ηζρχ. Δέλαη δπλαηά ε κεηΪζεζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ ρξνλνδηαγξΪκκαηνο ηνπ 

Έξγνπ ζε πεξέπησζε πνπ ε νπνηαδάπνηε ηκεκαηηθά πιεξσκά ζχκθσλα κε ην ρξνλνδηΪγξακκα ηνπ 

Ϊξζξνπ 27 ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο θαζπζηεξάζεη πιΫνλ ησλ 60 εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβά ησλ 

αληηζηνέρσλ παξαδνηΫσλ απφ ηελ Δπηηξνπά Παξαθνινχζεζεο. Ο ρξφλνο ηεο κεηΪζεζεο ηνπ 

ρξνλνδηαγξΪκκαηνο ζα εέλαη φζνο θαη ν ρξφλνο θαζπζηΫξεζεο ηεο αλσηΫξσ ηκεκαηηθάο πιεξσκάο. 

 

ΑΡΘΡΟ 22.   ΚΑΘΤΣΔΡΖΔΗ ΔΚΣΔΛΔΖ 

2222..11  Αλ ν ΑλΪδνρνο δελ πινπνηάζεη ην ζχλνιν ηνπ Έξγνπ εληφο ηεο πξνζεζκέαο πνπ νξέδεηαη ζηε 

χκβαζε, φπσο ηπρφλ Ϋρεη κεηαηεζεέ ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 21, ε ΑλαζΫηνπζα Αξρά δηθαηνχηαη, ρσξέο 

φριεζε, απνδεκέσζε γηα θΪζε εκΫξα θαζπζηΫξεζεο κεηαμχ ηεο εκεξνκελέαο θαηΪ ηελ νπνέα Ϋιεγε ε 

πξνζεζκέα εθηΫιεζεο ά ε κεηΪζεζά ηεο θαη ηεο εκεξνκελέαο θαηΪ ηελ νπνέα νινθιεξψζεθε πξΪγκαηη ε 

εθηΫιεζε, εθηφο θαη εΪλ ε θαζπζηΫξεζε απηά νθεέιεηαη ζε ιφγνπο αλσηΫξαο βέαο ά ζε ππαηηηφηεηα ηεο 

ΑλαζΫηνπζαο Αξράο. Ζ απνδεκέσζε απηά αλΫξρεηαη ζε πνζνζηφ εέθνζη (20) ηνηο ρηιένηο επέ ηεο 

ζπκβαηηθάο αμέαο ηνπ κΫξνπο ηνπ Έξγνπ ζην νπνέν αθνξΪ ε θαζπζηΫξεζε θαη ηνπ κΫξνπο ηνπ Έξγνπ 

ην νπνέν επεξεΪδεηαη ρξνληθΪ απφ απηάλ. Σν ζχλνιν απηάο ηεο απνδεκέσζεο δε κπνξεέ λα ππεξβεέ ην 

10% ηνπ πκβαηηθνχ Σηκάκαηνο. 

2222..22  ε πεξέπησζε θαζπζηεξάζεσλ γηα ηηο νπνέεο ε ζπλνιηθΪ ππνινγηδφκελε απνδεκέσζε 

αλΫξρεηαη ζε πνζνζηφ 10% ηεο πκβαηηθάο Σηκάο, ε ΑλαζΫηνπζα Αξρά δηθαηνχηαη, αθνχ εηδνπνηάζεη 

ζρεηηθΪ ηνλ ΑλΪδνρν: 

 

α) λα εηζπξΪμεη ηελ εγγχεζε θαιάο εθηΫιεζεο ά/θαη 

β) λα θαηαγγεέιεη ηε χκβαζε θαη λα θεξχμεη ηνλ ΑλΪδνρν Ϋθπησην. 
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ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ ΚΑΗ ΤΠΖΡΔΗΔ 

ΑΡΘΡΟ 23.   ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΚΑΗ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

2233..11 Σα πξντφληα θαη νη ππεξεζέεο πνπ πξνβιΫπεηαη λα παξαδνζνχλ θαη λα παξαζρεζνχλ ζηα 

πιαέζηα ηεο χκβαζεο θαζψο θαη ν ηξφπνο παξΪδνζάο ηνπο ά εθηΫιεζάο ηνπο, πξΫπεη λα ζπκθσλνχλ, 

απφ θΪζε Ϊπνςε, κε ηα νξηδφκελα ζηα Παξαξηάκαηα ηεο χκβαζεο θαη ηελ απφ <ημεπομηνία> Σερληθά 

ΠξνζθνξΪ ηνπ Αλαδφρνπ. 

2233..22  Γηα νπνηαδάπνηε πξνζσξηλά ά ελδηΪκεζε παξαιαβά πξνβιΫπεηαη ζηα Παξαξηάκαηα ηεο 

χκβαζεο, ζα πξΫπεη λα ππνβΪιιεηαη αέηεζε απφ ηνλ ΑλΪδνρν ζηελ Δπηηξνπά Παξαθνινχζεζεο θαη 

Παξαιαβάο. ηελ αέηεζε ζα αλαγξΪθεηαη ε πεξηγξαθά ησλ πξντφλησλ ά ππεξεζηψλ πνπ πξνηεέλνληαη 

γηα παξαιαβά, ζχκθσλα κε ηε χκβαζε θαη ν ηφπνο φπνπ ζα γέλεη ε παξαιαβά, αλΪινγα κε ηελ 

πεξέπησζε.  

2233..33 Σελ επζχλε γηα ηελ πινπνέεζε ηνπ Έξγνπ, ηελ πνηφηεηα ησλ ΠαξαδνηΫσλ θαη ην ρξφλν 

παξΪδνζάο ηνπο, Ϋρεη ν ΑλΪδνρνο. Ζ ζπκκεηνρά ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο ζε φιεο ηηο 

θΪζεηο ηνπ Έξγνπ, Ϋρεη ζηφρν ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πνξεέαο ηνπ θαη ηε κεηαθνξΪ ηερλνγλσζέαο 

απφ ηνλ ΑλΪδνρν πξνο ηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά θαζψο θαη ηελ Ϋγθαηξε εμαζθΪιηζε ζηνλ ΑλΪδνρν φισλ 

ησλ πξνβιεπνκΫλσλ ζηελ παξνχζα, ρσξέο απηφ ζε θακέα πεξέπησζε λα ζεκαέλεη φηη ην Έξγν ζα 

εθηειεζηεέ απφ θνηλνχ. 

2233..44  Ζ ΑλαζΫηνπζα Αξρά Ϋρεη ην δηθαέσκα, ζε πεξέπησζε πνπ θξέλεη φηη θΪπνην ηκάκα ηνπ Έξγνπ 

δελ εθηειεέηαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο χκβαζεο, λα εθθξΪζεη γξαπηψο θαη αηηηνινγεκΫλα ηηο 

απφςεηο ηεο ζρεηηθΪ κε ηελ πνξεέα ηνπ ελ ιφγσ ηκάκαηνο ηνπ Έξγνπ. Ο ΑλΪδνρνο ιακβΪλνληαο 

ππφςε ηηο απφςεηο απηΫο ππνρξενχηαη, λα εμαζθαιέζεη ηελ Ϋγθαηξε θαη νξζά εθηΫιεζά ηνπ. Δηδηθφηεξα, 

ε Δπηηξνπά Παξαιαβάο νθεέιεη λα αμηνινγεέ ηα εθΪζηνηε παξαδνηΫα ηνπ Αλαδφρνπ (ΠαξΪξηεκα 

χκβαζεο) θαη εληφο 20 εκεξψλ απφ ΠαξΪδνζεο απηψλ λα πξνβαέλεη εγγξΪθσο ζε παξαηεξάζεηο 

πξνο ηνλ ΑλΪδνρν γηα πηζαλΫο ηξνπνπνηάζεηο, αιιαγΫο θαη πξνζζάθεο επέ ησλ παξαδνηΫσλ, εθφζνλ 

πξνθχπηεη ηΫηνηα αλΪγθε.  

2233..55  Οη ππεξεζέεο πνπ πξνβιΫπεηαη λα παξαζρεζνχλ ζηα πιαέζηα ηεο χκβαζεο θαζψο θαη ν 

ηξφπνο εθηΫιεζάο ηνπο, πξΫπεη λα ζπκθσλνχλ, απφ θΪζε Ϊπνςε, κε ηα νξηδφκελα ζηα Παξαξηάκαηα 

ηεο χκβαζεο. 
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ΑΡΘΡΟ 24.   ΚΤΡΗΟΣΖΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΚΑΗ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

2244..11  Ο ΑλΪδνρνο δηαηεξεέ ηελ θπξηφηεηα ηνπ εμνπιηζκνχ, ησλ ππνδνκψλ θαη ηνπ ππνζηεξηθηηθνχ 

ινγηζκηθνχ κΫρξη ηελ εκεξνκελέα Οξηζηηθάο Παξαιαβάο ησλ εθΪζηνηε παξαδνηΫσλ ηνπ Έξγνπ, νπφηε 

ε θπξηφηεηα κεηαβηβΪδεηαη ζηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά, ειεχζεξε απφ θΪζε βΪξνο θαη δηθαέσκα ηξέηνπ. 

ΔπηπιΫνλ, ν ΑλΪδνρνο ζα κεηαβηβΪζεη θαηΪ ηελ Οξηζηηθά Παξαιαβά ηνπ Έξγνπ ην επ’ αφξηζηνλ  

δηθαέσκα ρξάζεο φπσο επέζεο θαη ηελ απνθιεηζηηθφηεηα ησλ πλεπκαηηθψλ δηθαησκΪησλ ηνπ 

ινγηζκηθνχ  πνπ ζα αλαπηχμεη εμ νινθιάξνπ ζε εθηΫιεζε ηεο χκβαζεο ζηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά. Σν 

δηθαέσκα ρξάζεο ηνπ ινγηζκηθνχ ζα εέλαη πιάξεο θαη ακεηαβέβαζην. Ζ ΑλαζΫηνπζα Αξρά ξεηΪ 

αλαγλσξέδεη φηη επέ ηνπ ινγηζκηθνχ ζα απνθηάζεη απνθιεηζηηθΪ θαη κφλν ηα δηθαηψκαηα πνπ ηεο 

ρνξεγνχληαη κε ηελ παξνχζα θαη νπδΫλ πΫξαλ απηψλ θαζ’ νηνλδάπνηε ηξφπν θαη ζπλζάθε.  

Ο ΑλΪδνρνο, ζε θΪζε πεξέπησζε, Ϋρεη ην δηθαέσκα λα ρξεζηκνπνηάζεη, ρσξέο πεξηνξηζκφ, ηελ 

ηερλνγλσζέα (know-how) πνπ ζα απνθηάζεη θαηΪ ηελ εθηΫιεζε ηνπ Έξγνπ, ζε παξφκνηα Ϋξγα πνπ 

ηπρφλ ζα αλαιΪβεη γηα ινγαξηαζκφ νηνπδάπνηε ηξέηνπ. 

2244..22 ε πεξέπησζε παξαγγειέαο (custom made) εθαξκνγψλ ε ΑλαζΫηνπζα Αξρά ζα Ϋρεη, ηελ 

απνθιεηζηηθφηεηα ησλ πλεπκαηηθψλ δηθαησκΪησλ επέ ηνπ θψδηθα αλΪπηπμεο ησλ εθαξκνγψλ, ηελ επ’ 

αφξηζηνλ ρξάζε ηνπ ινγηζκηθνχ πνπ ζα αλαπηπρζεέ, ηελ απαξαέηεηε ηεθκεξέσζε θαη ηελ κεηαθνξΪ ηεο 

απαξαέηεηεο ηερλνγλσζέαο γηα ηελ ζπληάξεζά ηνπ. Σν πιάξεο θαη απνθιεηζηηθφ πεξηνπζηαθφ δηθαέσκα 

επέ ηνπ ινγηζκηθνχ εθαξκνγψλ πνπ ν ΑλΪδνρνο ζα θαηαζθεπΪζεη εμ' αξράο ζε εθηΫιεζε ηεο 

χκβαζεο, κεηαβηβΪδεηαη επ’ αφξηζηνλ, ζηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά γηα πιάξε θαη απφιπηε ρξάζε θαη 

εθκεηΪιιεπζε απφ απηάλ. Γηα ηπρφλ εκπνξηθφ ινγηζκηθφ, ηα πλεπκαηηθΪ δηθαηψκαηα θαη δηθαηψκαηα 

ρξάζεο απηνχ δηΫπνληαη απφ ηελ ζρεηηθά λνκνζεζέα θαη ηελ πνιηηηθά ηεο εθΪζηνηε θαηαζθεπΪζηξηαο 

εηαηξέαο.  

2244..33  Όιν ην Ϋγγξαθν πιηθφ πνπ απνθηΪηαη, ζπγθεληξψλεηαη ά θαηαξηέδεηαη απφ ηνλ ΑλΪδνρν θαηΪ 

ηελ εθηΫιεζε ηεο χκβαζεο, εέλαη εκπηζηεπηηθφ θαη αλάθεη ζηελ απφιπηε ηδηνθηεζέα ηεο ΑλαζΫηνπζαο 

Αξράο. Ο ΑλΪδνρνο, κφιηο νινθιεξψζεη ηελ εθηΫιεζε ηεο χκβαζεο, παξαδέδεη φια ηα Ϋγγξαθα θαη ηα 

ζηνηρεέα ζηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά. Ο ΑλΪδνρνο κπνξεέ λα θξαηΪ αληέγξαθα απηψλ ησλ εγγξΪθσλ θαη 

ζηνηρεέσλ, αιιΪ δελ επηηξΫπεηαη λα ηα ρξεζηκνπνηεέ γηα ζθνπνχο Ϊιινπο απφ ηεο χκβαζεο, ρσξέο ηελ 

πξνεγνχκελε γξαπηά ζπλαέλεζε ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο. 

2244..44  Ο ΑλΪδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνβεέ κε δηθΫο ηνπ δαπΪλεο θαη κΫζα ζηηο αλαγθαέεο 

ηερλνινγηθΫο ά Ϊιιεο κεηαβνιΫο ά αληηθαηαζηΪζεηο ινγηζκηθνχ θαη ζε θΪζε Ϊιιε απαξαέηεηε ά 

πξφζθνξε ελΫξγεηα φηαλ απηΫο επηβΪιινληαη γηα ηελ πξνζηαζέα ησλ δηθαησκΪησλ ηξέησλ πξνζψπσλ, 

πνπ απνδεδεηγκΫλα ηζρπξέδνληαη πσο Ϋρνπλ δηθαέσκα επ' απηψλ ά φηαλ ε ΑλαζΫηνπζα Αξρά 

εκπνδέδεηαη ζηελ ρξάζε ηνπο ιφγσ απνδεδεηγκΫλεο χπαξμεο δηθαησκΪησλ ηξέησλ πξνζψπσλ επ’ 

απηψλ, παξΫρνληαο πξντφληα έδηαο αμέαο, απφδνζεο θαη ιεηηνπξγέαο. ΚαηΪ ηα ινηπΪ ηζρχνπλ νη 

δηαηΪμεηο ηνπ Ν. 2121/93 πεξέ πλεπκαηηθάο ηδηνθηεζέαο. 

ε πεξέπησζε Ϊζθεζεο αγσγάο ά ελδέθνπ κΫζνπ θαηΪ ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο απφ ηξέην γηα 

νπνηνδάπνηε ζΫκα ζρεηηθΪ κε δηθαηψκαηα επέ ηνπ ινγηζκηθνχ πνπ αθνξΪ ζην αληηθεέκελν ηεο 

παξνχζαο ζχκβαζεο, ε ΑλαζΫηνπζα Αξρά νθεέιεη λα εηδνπνηάζεη ακΫζσο θαη γξαπηΪ κε φιεο ηηο 

απαξαέηεηεο πιεξνθνξέεο ηνλ ΑλΪδνρν, ν νπνένο ππνρξενχηαη λα ακπλζεέ, δηθαζηηθΪ θαη 

εμσδηθαζηηθΪ, γηα ινγαξηαζκφ ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο, Ϋλαληη ηνπ ηξέηνπ. ε θΪζε πεξέπησζε, ν 

ΑλΪδνρνο αθελφο βαξχλεηαη κε φια ηα Ϋμνδα ηα νπνέα ζα θιεζεέ λα θαηαβΪιεη ε ΑλαζΫηνπζα Αξρά εμ 

απηνχ ηνπ ιφγνπ, ζπκπεξηιακβαλνκΫλεο θαη θΪζε δηθαζηηθάο δαπΪλεο ά ακνηβάο δηθεγφξσλ, αθεηΫξνπ 

ππνρξενχηαη λα απνδεκηψζεη ηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά γηα θΪζε ζεηηθά ά απνζεηηθά δεκέα πνπ ζα ππνζηεέ 

απφ ελδερφκελε απνδνρά ηεο παξαπΪλσ αγσγάο ά ηνπ Ϋλδηθνπ κΫζνπ.  
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ΠΛΖΡΧΜΔ 

ΑΡΘΡΟ 25.   ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 

2255..11  Ο ΑλΪδνρνο ζεσξεέηαη φηη, πξνηνχ ππνβΪιεη ηελ ΠξνζθνξΪ ηνπ, εέρε ιΪβεη ππφςε φιν ηα 

αλαγθαέα ζηνηρεέα, φπσο απηΪ ηνπ ρνξεγάζεθαλ απφ ηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά, γηα ηελ εκπξφζεζκε θαη 

πξνζάθνπζα εθηΫιεζε ηεο χκβαζεο θαη ζπλεπψο, ζην πκβαηηθφ Σέκεκα πεξηιακβΪλνληαη φια ηα 

ζρεηηθΪ κε ηελ πινπνέεζε ηνπ Έξγνπ Ϋμνδα, φπσο: 

α) ηα Ϋμνδα παξαγσγάο ζρεδέσλ, εθζΫζεσλ, κειεηψλ, αλαθνξψλ θαη θΪζε εέδνπο εγγξΪθσλ πνπ 

πξνβιΫπνληαη ζηε χκβαζε 

β) ηα Ϋμνδα ηεο πξνκάζεηαο ησλ εξγαιεέσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πινπνέεζε ηνπ Έξγνπ 

γ) ηα Ϋμνδα ηεο πξνκάζεηαο ά παξαγσγάο εγρεηξηδέσλ θαη νδεγηψλ. 

δ) Σα Ϋμνδα κεηαθνξΪο, ρεηξηζκνχ, ζπζθεπαζέαο, θφξησζεο, εθθφξησζεο, δηακεηαθφκηζεο, 

παξΪδνζεο, απνζπζθεπαζέαο, ειΫγρνπ, αζθΪιηζεο, επηηφπηαο ζπλαξκνιφγεζεο θαη ηεο ζΫζεο ζε 

ιεηηνπξγέα ησλ πξνκεζεπνκΫλσλ κε ηελ χκβαζε πξντφλησλ. 

  

2255..22  Γηα θΪζε πιεξσκά, ν ΑλΪδνρνο απνζηΫιιεη ζηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά, εηο ηξηπινχλ, γξαπηά 

αέηεζε πιεξσκάο θαζψο θαη αλαιπηηθά θαηΪζηαζε, καδέ κε απνδεέμεηο, ηηκνιφγηα, παξαζηαηηθΪ 

πιεξσκψλ ά Ϊιια απαξαέηεηα δηθαηνινγεηηθΪ Ϋγγξαθα γηα ην πνζΪ πνπ πξΫπεη λα πιεξσζνχλ θαηΪ 

πεξέπησζε. 

2255..33  Όιεο νη πιεξσκΫο ζα γέλνληαη ζε Δπξψ κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ θνξνινγηθψλ ζηνηρεέσλ πνπ 

πξνβιΫπνληαη απφ ηνλ Κ.Β. θαη ησλ ινηπψλ λνκέκσλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιΫπνληαη απφ ηηο 

ηζρχνπζεο δηαηΪμεηο θαηΪ ην ρξφλν πιεξσκάο θαη ζε ρξφλν πξνζδηνξηδφκελν απφ ηελ αλαγθαέα 

δηνηθεηηθά δηαδηθαζέα γηα ηελ Ϋθδνζε ησλ ζρεηηθψλ ρξεκαηηθψλ εληαικΪησλ, ν νπνένο πΪλησο δελ ζα 

ππεξβαέλεη ηηο εέθνζη (20) εκεξνινγηαθΫο εκΫξεο απφ ηα θαηΪ πεξέπησζε ρξνληθΪ ζεκεέα πνπ 

θαζνξέδνληαη  ζηε χκβαζε. 

ε πεξέπησζε πνπ απφ ηνλ Κ.Β. απαηηεέηαη Ϋθδνζε ηηκνινγένπ ε εμφθιεζε ηνπ νπνένπ, ζχκθσλα κε 

ηελ χκβαζε, γέλεηαη ζε επφκελε δηαρεηξηζηηθά πεξένδν απφ απηάλ ηεο Ϋθδνζεο, δελ απαηηεέηαη λΫν 

ηηκνιφγην. 

 

ΑΡΘΡΟ 26.   ΣΗΜΖΜΑ 

2266..11  Σν πκβαηηθφ Σέκεκα γηα ηελ εθηΫιεζε ηνπ Έξγνπ απφ ηνλ ΑλΪδνρν, αλΫξρεηαη ζην πνζφ ησλ 

<……………………..ποζό ολογπάθυρ (ποζό απιθμηηικά)> Δπξψ. 

2266..22  ην πκβαηηθφ Σέκεκα δελ ζπκπεξηιακβΪλεηαη ν Φ.Π.Α. πνπ αλαινγεέ, ν νπνένο βαξχλεη ηελ 

ΑλαζΫηνπζα Αξρά. 

2266..33  Σν πκβαηηθφ Σέκεκα ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ ηνπ ΦΠΑ, αλΫξρεηαη ζην πνζφ ησλ 

<……………………..ποζό ολογπάθυρ (ποζό απιθμηηικά)> Δπξψ. 
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ΑΡΘΡΟ 27.   ΣΡΟΠΟ ΠΛΖΡΧΜΖ – ΚΡΑΣΖΔΗ 

2277..11  Ζ πιεξσκά ηνπ πκβαηηθνχ Σηκάκαηνο ηνπ Έξγνπ ζα γέλεηαη, κε ηκεκαηηθΫο πιεξσκΫο κεηΪ 

ηελ παξΪδνζε ησλ επηκΫξνπο παξαδνηΫσλ θαη ηελ παξαιαβά ηνπο απφ ηελ Δπηηξνπά 

Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβάο ηνπ Ϋξγνπ, ε νπνέα κε ηα πξαθηηθΪ ηεο ζα βεβαηψλεη α) ηελ 

εκπξφζεζκε παξΪδνζά ηνπο θαη β) ηελ επηηπρά πινπνέεζε θαη νινθιάξσζά ηνπο. χκθσλα κε ηνπο 

φξνπο ηεο ζχκβαζεο, ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ νη πιεξσκΫο ζε ηΫζζεξηο (4) δφζεηο, σο εμάο: 

 

Πνζνζηφ 
Γφζεο 

Πξνυπφζεζε Πιεξσκάο  

Α΄ Γφζε 
20% 

Παξαιαβά ΠαξαδνηΫσλ «ΠΑ 1.1.1: Γεπηεξνγελάο ΜειΫηε 
Απνηχπσζεο ηεο πθηζηΪκελεο θαηΪζηαζεο ζηνλ ηνκΫα ηεο 
δηαρεέξηζεο ηεο ειηθηαθάο δηΪξζξσζεο ηνπ αλζξσπέλνπ δπλακηθνχ 
ηεο Υψξαο», «ΠΑ 1.1.2: Πξσηνγελάο Έξεπλα Απνηχπσζεο ηεο 
πθηζηΪκελεο θαηΪζηαζεο ζε ζπγθεθξηκΫλνπο θιΪδνπο επηρεηξάζεσλ 
αλΪ νκΪδα σθεινπκΫλσλ», «ΠΑ 1.1.3: ΜειΫηε Απνηχπσζεο Καιψλ 
Πξαθηηθψλ ΓξΪζεσλ Πξνιεπηηθψλ Πξαθηηθψλ Γηαρεέξηζεο ηνπ 
Εεηάκαηνο ηεο Δλεξγνχ Γάξαλζεο ζε Δπξσπατθφ Δπέπεδν», «ΠΑ 
1.1.4: Καηαγξαθά θαη ΑλΪιπζε πθηζηΪκελσλ εξγαζηψλ αλΪ 
εηδηθφηεηα ησλ ππφ κειΫηε θιΪδσλ», «ΠΑ 1.1.5: Δξγαιεέν 
ΓηΪγλσζεο εθπαηδεπηηθψλ Αλαγθψλ», «ΠΑ 1.1.6: Σεχρνο 
Δπεμεξγαζέαο ΑπνηειεζκΪησλ ηεο πξσηνγελνχο θαη δεπηεξνγελνχο 
Έξεπλαο» 

Β’ Γφζε 
20% 

Παξαιαβά ΠαξαδνηΫσλ «ΠΑ 1.2.1: Οδηθφο ΥΪξηεο ηεο ελεξγνχ 
γάξαλζεο ζηελ ΔιιΪδα 2012 – 2020», «ΠΑ 2.1.1: ΜειΫηε 
Δθαξκνγάο θαη ΣειηθΫο ΔπηθαηξνπνηεκΫλεο ΠξνδηαγξαθΫο 
πζηάκαηνο» 

Γ΄ Γφζε 
40% 

Παξαιαβά ΠαξαδνηΫσλ «ΠΑ 1.3.1.: Μεζνδνινγέα ρεδηαζκνχ 
εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκΪησλ e-learning», «ΠΑ 1.3.2.: Δξγαιεέα 
αμηνιφγεζεο εθπαηδεπηηθνχ πξνγξΪκκαηνο», ΠΑ 1.3.3.: 
ΠξνδηαγξαθΫο θαη εξγαιεέα ζρεδέαζεο Δθπαηδεπηηθνχ Τιηθνχ,  
Έληππνπ θαη Ζιεθηξνληθνχ, «ΠΑ 1.3.4.:  Μεζνδνινγέα ΑλΪπηπμεο θαη 
Δθαξκνγάο ηνπ πξνγξΪκκαηνο», «ΠΑ 1.3.5.: Πεξηγξαθά θαη 
Πεξηερφκελν ηνπ πξνγξΪκκαηνο», «ΠΑ 1.3.6.: (4) Modules 
ηνπιΪρηζηνλ αλΪ πξφγξακκα (ζε κνξθά Scorm)», ΠΑ 1.3.7: Έληππν 
εθπαηδεπηηθφ πιηθφ», «ΠΑ 1.3.8: Δγρεηξέδην εθπαηδεπφκελνπ, αλΪ 
πξφγξακκα», «ΠΑ 1.3.9.: Δγρεηξέδην εθπαηδεπηά», «ΠΑ 2.2.1: 
Πηινηηθά Έθδνζε θαη Δθαξκνγά-Γνθηκά ηνπ πζηάκαηνο», «ΠΑ 2.2.2: 
Δγρεηξέδηα Υξάζεο», «ΠΑ 2.2.3: Δγρεηξέδην ΔγθαηΪζηαζεο 
πζηάκαηνο», «ΠΑ 2.3.1.: Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα θαη Τιηθφ 
Δθπαέδεπζεο Γηαρεηξηζηψλ/Υξάζησλ γηα ηε Υξάζε ηεο 
Πιαηθφξκαο», «ΠΑ 2.3.2.: ΓηνξγΪλσζε νθηψ (8) ζεκηλαξέσλ ζηνπο 
ΓηαρεηξηζηΫο/Υξάζηεο ηεο Πιαηθφξκαο», «ΠΑ 2.3.3.: Έθζεζε 
Αμηνιφγεζεο Δθπαέδεπζεο» 

Γ΄ Γφζε 
20% 

Παξαιαβά παξαδνηΫνπ (κε ηελ κνξθά Ϋγγξαθεο αλαθνξΪο θαη 
θπζηθνχ ειΫγρνπ): «ΠΑ 2.4.1.:  Σειηθά Έθδνζε πζηάκαηνο: ΠηζαλΫο 
ηερληθΫο νινθιεξψζεηο/απνθαηαζηΪζεηο ζπζηάκαηνο, ηειηθφο 
Ϋιεγρνο, πηινηηθά ιεηηνπξγέα». 

Απνπιεξσκά κε ηελ Οξηζηηθά Παξαιαβά ηνπ Έξγνπ θαη ηελ 
ππνγξαθά ηνπ αληέζηνηρνπ Πξσηνθφιινπ Οξηζηηθάο Παξαιαβάο 
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Οη πιεξσκΫο ζα πξαγκαηνπνηνχληαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη Ϋρνπλ πξνεγεζεέ νη αληέζηνηρεο 

ρξεκαηηθΫο εηζξνΫο πξνο ηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά απφ ηελ Δηδηθά Τπεξεζέα Γηαρεέξηζεο ηνπ 

Δπηρεηξεζηαθνχ ΠξνγξΪκκαηνο ζην νπνέν εληΪζζεηαη ην παξφλ Ϋξγν.  Όιεο νη πιεξσκΫο ζα γέλνληαη 

ζε επξψ κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκέκσλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιΫπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο 

δηαηΪμεηο θαηΪ ην ρξφλν πιεξσκάο θαη ζε ρξφλν πξνζδηνξηδφκελν απφ ηελ αλαγθαέα δηνηθεηηθά 

δηαδηθαζέα γηα Ϋθδνζε ησλ ζρεηηθψλ ρξεκαηηθψλ εληαικΪησλ. 

ΑΡΘΡΟ 28.   ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΤΜΒΑΖ – ΔΠΔΚΣΑΖ 

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟΤ 

Ζ παξνχζα χκβαζε ηξνπνπνηεέηαη εθφζνλ ζπκθσλάζνπλ γξαπηψο πξνο ηνχην ηα δχν 

ζπκβαιιφκελα κΫξε ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 24 παξ. 4 ηνπ Π.Γ. 118/2007. 

Ζ ΑλαζΫηνπζα Αξρά κε ηελ επηθχιαμε ηεο εμαζθΪιηζεο ησλ θαηΪ πεξέπησζε απαηηνπκΫλσλ 

εγθξέζεσλ θαη ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 25 ηνπ Π.Γ. 60/2007, δηθαηνχηαη λα δεηάζεη απφ ηνλ ΑλΪδνρν 

ζπκπιεξσκαηηθΫο ππεξεζέεο απφ ηηο πξνβιεπφκελεο ζηελ παξνχζα, ζηελ πεξέπησζε πνπ απηφ 

απνδεηρζεέ απαξαέηεην γηα ηελ θΪιπςε απξφβιεπησλ αλαγθψλ ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο, εμαηηέαο 

νξγαλσηηθψλ ά Ϊιισλ ξπζκέζεσλ πνπ εέλαη πηζαλφ λα πξνθχςνπλ θαη ν ΑλΪδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ 

πεξέπησζε απηά ζηελ πινπνέεζε ηνπ ζπκπιεξσκαηηθνχ απηνχ Ϋξγνπ, ζε ρξφλν θαη κε ηξφπν πνπ ζα 

ζπκθσλεζεέ απφ θνηλνχ θαη κε θφζηνο έδην ά αλΪινγν ηνπ πξνζθεξνκΫλνπ γηα  έδηεο ά παξφκνηεο 

αληέζηνηρα ππνδνκΫο θαη ππεξεζέεο κε ηηο πξνβιεπφκελεο ζηελ παξνχζα χκβαζε. 

Ο ΑλΪδνρνο δχλαηαη λα ππνβΪιεη ζηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά πξφηαζε επηθαηξνπνέεζεο ηνπ εμνπιηζκνχ 

θαη ηνπ βαζηθνχ Λνγηζκηθνχ, εθ΄ φζνλ Ϋρνπλ αλαθνηλσζεέ απφ ηηο θαηαζθεπΪζηξηεο εηαηξέεο ζρεηηθΫο 

εμειέμεηο ά βειηηψζεηο ά αληηθαηαζηΪζεηο ζε ρξφλν κεηαγελΫζηεξν απφ ηελ ππνγξαθά ηεο χκβαζεο 

ρσξέο επηπξφζζεην θφζηνο. 

Ζ πξφηαζε απηά ζα ππνβΪιιεηαη ζε εχινγν ρξνληθφ δηΪζηεκα πξηλ απφ ηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν 

παξΪδνζεο ησλ ζπγθεθξηκΫλσλ πξντφλησλ θαη ζα ζπλνδεχεηαη απφ ηεθκεξησκΫλε παξνπζέαζε ησλ 

πιενλεθηεκΪησλ ηεο πξνηεηλφκελεο επηθαηξνπνέεζεο. 

ε πεξέπησζε νιηθάο ά κεξηθάο Ϋγθξηζεο ησλ πξνηεηλνκΫλσλ αληηθαηαζηΪζεσλ απφ ηελ ΑλαζΫηνπζα 

Αξρά, ζα αθνινπζεέ ηξνπνπνέεζε ηεο χκβαζεο.ε θΪζε πεξέπησζε ν ΑλΪδνρνο ππνρξενχηαη λα 

εμαζθαιέδεη ηε ζπκβαηφηεηα ησλ βειηησκΫλσλ πξντφλησλ κε ηα ππφινηπα θαη ηελ ζπλΫρηζε ηεο 

ηάξεζεο φισλ ησλ φξσλ ηεο χκβαζεο πξνκάζεηαο πνπ αθνξνχλ ζηελ νκαιά πινπνέεζε ηνπ Ϋξγνπ. 
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ΠΑΡΑΓΟΖ ΚΑΗ ΠΑΡΑΛΑΒΖ 

ΑΡΘΡΟ 29.   ΠΡΟΩΠΟΘΔΔΗ ΚΑΗ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΑΡΑΛΑΒΖ 

29.1 Ζ εθηΫιεζε ηνπ Έξγνπ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο χκβαζεο ζα γέλεη απφ ηνλ 

ΑλΪδνρν. Ο ηξφπνο νξγΪλσζεο θαη δηνέθεζεο ηνπ Έξγνπ, ε κεζνδνινγέα δηαζθΪιηζεο πνηφηεηαο 

παξαδνηΫσλ θαη ππεξεζηψλ, ε νξγαλσηηθά δνκά ηνπ Αλαδφρνπ, Ϊπαληεο νη ζπκκεηΫρνληεο εθ κΫξνπο 

ησλ ζπκβαιινκΫλσλ θαη νη ξφινη ηνπο αλαθΫξνληαη ζηελ ηερληθά πξνζθνξΪ ηνπ αλαδφρνπ ε νπνέα 

απνηειεέ αλαπφζπαζην κΫξνο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. Οη πέλαθεο ρξνλνπξνγξακκαηηζκνχ ησλ 

δξΪζεσλ θαη αληέζηνηρσλ παξαδνηΫσλ ηνπ Ϋξγνπ παξαηέζεληαη ζην παξΪξηεκα ηεο ζχκβαζεο. Ο 

αλΪδνρνο νθεέιεη εληφο δΫθα (10) εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθά ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, λα ππνβΪιιεη 

επηθαηξνπνηεκΫλν ρξνλνδηΪγξακκα θαη νξγαλφγξακκα ηνπ Ϋξγνπ, ζχκθσλα κε ηα φζα αλαθΫξνληαη 

ζηα αληέζηνηρα παξαξηάκαηα ηεο ζχκβαζεο. ην ρξνλνδηΪγξακκα εκθαλέδνληαη φιεο νη ΦΪζεηο θαη 

επηκΫξνπο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Έξγνπ, νη απφιπηεο εκεξνκελέεο Ϋλαξμεο θαη ιάμεο ηνπο, ελψ 

επηζεκαέλνληαη ηα ζεκεέα ειΫγρνπ (milestones) ηνπ Έξγνπ. Δπέζεο εκθαλέδεηαη ε ζεηξΪ θαηΪ ηελ νπνέα 

ν ΑλΪδνρνο ζθνπεχεη λα εθηειΫζεη φιεο ηηο επηκΫξνπο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ηνπ αληηζηνηρνχλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ ησλ επέ κΫξνπο ρξνληθψλ δηαζηεκΪησλ πινπνέεζεο θαζψο επέζεο θαη 

επαξθεέο ιεπηνκΫξεηεο θαη πιεξνθνξέεο ζρεηηθΪ κε ηε ρξνληθά ά γεληθφηεξε εμΪξηεζε κεηαμχ ησλ επέ 

κΫξνπο δξαζηεξηνηάησλ ηνπ Έξγνπ. 

 

29.2 Γηα νπνηαδάπνηε πξνζσξηλά ά ελδηΪκεζε παξαιαβά ζα πξΫπεη λα ππνβΪιιεηαη αέηεζε απφ 

ηνλ ΑλΪδνρν ζηελ Δπηηξνπά Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβάο. ηελ αέηεζε ζα αλαγξΪθεηαη ε 

πεξηγξαθά ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνηεέλεηαη γηα παξαιαβά, ζχκθσλα κε ηε χκβαζε θαη ν ηφπνο πνπ 

ζα γέλεη ε παξαιαβά, αλΪινγα κε ηελ πεξέπησζε. Ζ Δπηηξνπά Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβάο 

ππνρξενχηαη εληφο εέθνζη (20) κΫξεο απφ ηελ θαηΪζεζε ηνπ θΪζε παξαδνηΫνπ, λα απνθξηζεέ εγγξΪθσο 

κε ηπρφλ παξαηεξάζεηο. ηελ πεξέπησζε παξαηεξάζεσλ επέ ησλ παξαδνηΫσλ, ν ΑλΪδνρνο ζα πξΫπεη 

λα απνθξηζεέ εγγξΪθσο εληφο εέθνζη (20) εκεξψλ.  

Με ηελ νινθιάξσζε ηεο εθηΫιεζεο ηνπ Έξγνπ θαη ηεο παξΪδνζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ παξαδνηΫσλ, ν 

ΑλΪδνρνο θαιεέ ηελ Δπηηξνπά Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβάο εγγξΪθσο λα πξνρσξάζεη ζηελ 

Οξηζηηθά Παξαιαβά ηνπ Έξγνπ.  

Ζ Δπηηξνπά Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβάο εέλαη ππνρξεσκΫλε λα δηεμΪγεη, εληφο εέθνζη (20) 

εκεξψλ απφ ηελ σο Ϊλσ θιάζε, ηνπο πξνβιεπφκελνπο θαη ζχκθσλνπο κε ηε χκβαζε ειΫγρνπο γηα 

ηελ Ϊξηηα εθηΫιεζε ηνπ Έξγνπ θαη κε ηελ νινθιάξσζε ησλ ειΫγρσλ απηψλ θαη εθφζνλ δελ 

πξνθχπηνπλ παξαηεξάζεηο, λα ππνγξΪςεη ην πξσηφθνιιν Οξηζηηθάο Παξαιαβάο ηνπ Έξγνπ. ηελ 

πεξέπησζε Ϋγγξαθσλ παξαηεξάζεσλ εθ κΫξνπο ηεο Δπηηξνπάο Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβάο 

Παξαιαβάο εληφο ηνπ σο Ϊλσ πξνβιεπφκελνπ δηαζηάκαηνο, ν ΑλΪδνρνο νθεέιεη λα απνθξηζεέ 

εγγξΪθσο εληφο εέθνζη (20) εκεξψλ. Ζ χληαμε ηνπ Πξσηνθφιινπ Οξηζηηθάο Παξαιαβάο ηνπ Έξγνπ 

ζπλεπΪγεηαη θαη ηελ Παξαιαβά απηνχ απφ ηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά.  
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ΑΘΔΣΖΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΓΓΔΛΗΑ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

ΑΡΘΡΟ 30.   ΚΑΣΑΓΓΔΛΗΑ ΔΚ ΜΔΡΟΤ ΣΖ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ 

30.1 Ζ ΑλαζΫηνπζα Αξρά δηθαηνχηαη λα θαηαγγεέιεη ηε χκβαζε ζε νπνηαδάπνηε απφ ηηο αθφινπζεο 

πεξηπηψζεηο: 

α) ν ΑλΪδνρνο δελ πινπνηεέ ην Έξγν κε ηνλ ηξφπν πνπ νξέδεηαη ζηε χκβαζε, παξΪ ηηο πξνο 

ηνχην επαλεηιεκκΫλεο νριάζεηο ηεο Δπηηξνπάο Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβάο.  

β) ν ΑλΪδνρνο εθρσξεέ ηε χκβαζε ά αλαζΫηεη εξγαζέεο ππεξγνιαβηθΪ ρσξέο ηελ Ϊδεηα ηεο 

ΑλαζΫηνπζαο Αξράο  

γ) Ο ΑλΪδνρνο πησρεχζεη, ηεζεέ ππφ αλαγθαζηηθά δηαρεέξηζε ά εθθαζΪξηζε, ιπζεέ ά αλαθιεζεέ ε 

Ϊδεηα ιεηηνπξγέαο ηνπ ά γέλνπλ πξΪμεηο αλαγθαζηηθάο εθηειΫζεσο ζε βΪξνο ηνπ, ζην ζχλνιν ά 

ζε ζεκαληηθφ κΫξνο ησλ πεξηνπζηαθψλ ηνπ ζηνηρεέσλ 

δ) εθδέδεηαη ηειεζέδηθε απφθαζε θαηΪ ηνπ Αλαδφρνπ γηα αδέθεκα ζρεηηθφ κε ηελ Ϊζθεζε ηνπ 

επαγγΫικαηφο ηνπ 

 

30.2 Σα απνηειΫζκαηα ηεο θαηαγγειέαο επΫξρνληαη απφ ηελ πεξηΫιεπζε ζηνλ ΑλΪδνρν ηεο εθ 

κΫξνπο ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο θαηαγγειέαο. Καη’ εμαέξεζε, ε ΑλαζΫηνπζα Αξρά δχλαηαη, θαη’ 

ελΪζθεζε δηαθξηηηθάο ηεο επρΫξεηαο, γηα φζεο απφ ηηο πεξηπηψζεηο θαηαγγειέαο εέλαη απηφ δπλαηφ, λα 

ηΪμεη εχινγε (θαη’ απηάλ) πξνζεζκέα ζεξαπεέαο ηεο παξαβΪζεσο, νπφηε ηα απνηειΫζκαηα ηεο 

θαηαγγειέαο επΫξρνληαη απηφκαηα κε ηελ πΪξνδν ηεο ηαρζεέζαο πξνζεζκέαο, εθηφο εΪλ ε ΑλαζΫηνπζα 

Αξρά ηεθκεξηψζεη θαη γλσζηνπνηάζεη εγγξΪθσο πξνο ηνλ ΑλΪδνρν φηη ζεσξεέ ηελ παξΪβαζε 

ζεξαπεπζεέζα.   

3300..33  Με ηελ κεηΪ απφ θαηαγγειέα ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο ιχζε ηεο χκβαζεο, ν ΑλΪδνρνο 

ππνρξενχηαη: 

α) Να απφζρεη απφ ηε δηελΫξγεηα νπνηαζδάπνηε εξγαζέαο, Έξγνπ, παξνράο ππεξεζηψλ ά εθηΫιεζεο 

ππνρξεψζεψο ηνπ πνπ πεγΪδεη απφ ηε χκβαζε, πιελ εθεέλσλ πνπ  επηβΪιινληαη γηα ηελ 

δηαζθΪιηζε  πξντφλησλ, εξγαζηψλ θαη εγθαηαζηΪζεσλ θαη ηηο νπνέεο Ϋρεη εγγξΪθσο αηηεζεέ ε 

ΑλαζΫηνπζα Αξρά. 

β) Να παξαδψζεη, ζε ρξφλν πνπ ζα πξνζδηνξέζεη ε ΑλαζΫηνπζα Αξρά, φπνην Έξγν ά εξγαζέα 

(νινθιεξσκΫλν ά κε) Ϋρεη εθπνλάζεη ά Ϋρεη ζηελ θαηνρά ηνπ θαζψο θαη ηα πΪζεο θχζεσο 

ππνζηεξηθηηθΪ Ϋγγξαθα θαη κΫζα (νπηηθΪ, ειεθηξνληθΪ, καγλεηηθΪ ά κε) θαη λα κεξηκλάζεη φπσο νη 

ΤπεξγνιΪβνη θαη ζπλεξγΪηεο ηνπ πξΪμνπλ ην έδην. 

γ) Να παξαδψζεη ζηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά θΪζε εμνπιηζκφ, πιηθΪ  ά Ϊιια αγαζΪ πνπ αθνξνχλ Ϊκεζα 

ά Ϋκκεζα ην Έξγν θαη επξέζθνληαη ζηελ θαηνρά ηνπ, εγγπψκελνο φηη νη ΤπεξγνιΪβνη θαη 

ζπλεξγΪηεο ηνπ ζα πξΪμνπλ  ην έδην. 

Δληφο πξνζεζκέαο εέθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θαηαγγειέα ηεο χκβαζεο, ε Δπηηξνπά 

Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβάο βεβαηψλεη κε βΪζε ηα πξνβιεπφκελα ζηε χκβαζε ηελ αμέα ηνπ 

παξαζρεζΫληνο κΫξνπο ηνπ Έξγνπ θαζψο θαη θΪζε νθεηιά Ϋλαληη ηνπ Αλαδφρνπ θαηΪ ηελ εκεξνκελέα 

θαηαγγειέαο. 
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3300..44  ε πεξέπησζε θαηαγγειέαο ε ΑλαζΫηνπζα Αξρά δχλαηαη εέηε λα αλαζηΫιιεη ηελ θαηαβνιά 

νπνηνπδάπνηε πνζνχ πιεξσηΫνπ ζχκθσλα κε ηε χκβαζε γηα ην κε εθηειεζζΫλ ηκάκα ηνπ Έξγνπ 

πξνο ηνλ ΑλΪδνρν κΫρξηο εθθαζαξέζεσο ησλ κεηαμχ ηνπο ππνρξεψζεσλ σο πξνο ην ζπγθεθξηκΫλν 

ηκάκα θαη νη εγγπεηηθΫο επηζηνιΫο θαηαπέπηνπλ. 

3300..55  Ζ ΑλαζΫηνπζα Αξρά δχλαηαη λα αλαζΫζεη κε ρξΫσζε ηνπ Αλαδφρνπ ην ηκάκα ηνπ Έξγνπ πνπ ζα 

παξακΫλεη αλεθηΫιεζην κεηΪ ηελ θαηαγγειέα ζε νπνηνλδάπνηε ηξέην κε φξνπο αληέζηνηρνπο απηψλ ηεο 

χκβαζεο ά Ϋζησ κε φξνπο αλΪινγνπο ησλ πξνζθεξνκΫλσλ γηα έδηα ά παξφκνηα Ϋξγα θαηΪ ην ρξφλν 

ηεο θαηαγγειέαο.    

3300..66 Ζ ΑλαζΫηνπζα Αξρά δηθαηνχηαη λα απαηηάζεη πξφζζεηα απφ ηνλ ΑλΪδνρν απνδεκέσζε γηα θΪζε 

ζεηηθά δεκέα πνπ ππΫζηε κΫρξη ηνπ πνζνχ ηνπ πκβαηηθνχ Σηκάκαηνο πνπ αληηζηνηρεέ ζηελ αμέα ηνπ 

ηκάκαηνο ηνπ Έξγνπ πνπ δελ κπνξεέ, ιφγσ πιεκκεινχο εθηειΫζεσο ηεο χκβαζεο, λα ρξεζηκνπνηεζεέ 

γηα ηνλ πξννξηδφκελν ζθνπφ θαη κε αλψηαην φξην απνδεκέσζεο ζε θΪζε πεξέπησζε ην ζπλνιηθφ πνζφ 

ηνπ πκβαηηθνχ Σηκάκαηνο.  

 

 ΑΡΘΡΟ 31.   ΚΑΣΑΓΓΔΛΗΑ ΔΚ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

31.1 Ο ΑλΪδνρνο κπνξεέ λα θαηαγγεέιεη ηε χκβαζε, ζε θΪζε πεξέπησζε παξΪβαζεο εθ κΫξνπο 

ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο πνπ απνξξΫνπλ απφ ηε χκβαζε  θαη ηδηαέηεξα, φρη 

φκσο πεξηνξηζηηθΪ, θαη αθνχ εηδνπνηάζεη ηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά ηξηΪληα (30) εκΫξεο πξηλ, εθφζνλ 

απηά: 

(η) κεηαζΫηεη ην ρξνλνδηΪγξακκα πινπνέεζεο ηνπ Έξγνπ γηα ρξνληθφ δηΪζηεκα κεγαιχηεξν ηνπ 

ζπλνιηθΪ πξνβιεπφκελνπ ζην Ϊξζξν 21 ηεο χκβαζεο, γηα ιφγνπο πνπ δελ πξνβιΫπνληαη ζηε 

χκβαζε θαη δελ νθεέινληαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ. 

(ηη) παξαβηΪδεη ηνπο φξνπο ηεο χκβαζεο ζρεηηθΪ κε ηελ πιεξσκά ηνπ Αλαδφρνπ. 

 

Ο ΑλΪδνρνο πξνηνχ αζθάζεη ην σο Ϊλσ δηθαέσκα θαηαγγειέαο πΪλησο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηάζεη 

εγγξΪθσο ηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά θαη λα ηΪμεη εχινγε πξνζεζκέα ζεξαπεέαο ηεο εθ κΫξνπο ηεο 

παξΪβαζεο, νπφηε ηα απνηειΫζκαηα ηεο θαηαγγειέαο επΫξρνληαη κε ηελ πΪξνδν απξΪθηνπ ηεο 

ηαρζεέζαο πξνζεζκέαο. 

31.2 ηελ πεξέπησζε ηΫηνηαο θαηαγγειέαο, ε ΑλαζΫηνπζα Αξρά απνδεκηψλεη ηνλ ΑλΪδνρν γηα θΪζε 

απψιεηα ά δεκέα πνπ Ϋρεη ελδερνκΫλσο ππνζηεέ. 

  

ΑΡΘΡΟ 32.   ΑΝΧΣΔΡΑ ΒΗΑ 

32.1 Σα ζπκβαιιφκελα κΫξε δελ επζχλνληαη γηα ηε κε εθπιάξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπο 

ππνρξεψζεσλ, ζην κΫηξν πνπ ε αδπλακέα εθπιάξσζεο νθεέιεηαη ζε πεξηζηαηηθΪ αλσηΫξαο βέαο. 

32.2 Ο ΑλΪδνρνο, επηθαινχκελνο ππαγσγά ηεο αδπλακέαο εθπιάξσζεο ππνρξεψζεψλ ηνπ ζε 

γεγνλφο πνπ εκπέπηεη ζηελ Ϋλλνηα ηεο αλσηΫξαο βέαο,  νθεέιεη λα γλσζηνπνηάζεη θαη επηθαιεζζεέ πξνο 
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ηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά ηνπο ζρεηηθνχο ιφγνπο θαη πεξηζηαηηθΪ εληφο απνζβεζηηθάο πξνζεζκέαο πΫληε 

(5) εκεξψλ απφ ηφηε πνπ ζπλΫβεζαλ, πξνζθνκέδνληαο ηα απαξαέηεηα απνδεηθηηθΪ ζηνηρεέα. Ζ 

ΑλαζΫηνπζα Αξρά ππνρξενχηαη λα απαληάζεη εληφο πΫληε (5) πεξαηηΫξσ εκεξψλ ζην ζρεηηθφ αέηεκα 

ηνπ Αλαδφρνπ, δηαθνξεηηθΪ, κε ηελ πΪξνδν Ϊπξαθηεο ηεο πξνζεζκέαο, ηεθκαέξεηαη απνδνρά ηνπ 

αηηάκαηνο. 

ΔΠΗΛΤΖ ΓΗΑΦΟΡΧΝ 

ΑΡΘΡΟ 33.   ΔΦΑΡΜΟΣΔΟ ΓΗΚΑΗΟ - ΔΠΗΛΤΖ ΓΗΑΦΟΡΧΝ 

3333..11  Ζ χκβαζε δηΫπεηαη απφ ην Διιεληθφ θαη Κνηλνηηθφ Γέθαην. 

3333..22  Ζ ΑλαζΫηνπζα Αξρά θαη ν ΑλΪδνρνο θαηαβΪιινπλ θΪζε πξνζπΪζεηα γηα ηε θηιηθά επέιπζε 

θΪζε δηαθνξΪο ζρεηηθάο κε ηε χκβαζε πνπ κπνξεέ λα πξνθχςεη κεηαμχ ηνπο ά κεηαμχ ηεο Δπηηξνπάο 

Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβάο θαη ηνπ Αλαδφρνπ ζρεηηθΪ κε ηελ εξκελεέα ά ηελ εθηΫιεζε ά ηελ 

εθαξκνγά ηεο χκβαζεο ά εμ’ αθνξκάο ηεο, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο θαιάο πέζηεο θαη ησλ 

ρξεζηψλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ. 

3333..33  ε πεξέπησζε πνπ δελ επηηεπρζεέ θηιηθά επέιπζε ηεο δηαθνξΪο κΫζα ζε ρξνληθά πξνζεζκέα 

ελφο (1) κάλα ην αξγφηεξν απφ ηελ εκθΪληζε ηεο δηαθνξΪο, απηά δηεπζεηεέηαη βΪζεη ηεο Διιεληθάο 

λνκνζεζέαο θαη αξκφδηα ζα εέλαη ηα Γηθαζηάξηα πνπ εδξεχνπλ ζηε Αζάλα. 

 

ΑΡΘΡΟ 34.   ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΤΜΒΑΖ 

Σν θαησηΫξσ αλαθεξφκελν παξΪξηεκα απνηειεέ αλαπφζπαζην κΫξνο ηεο παξνχζεο 

 

 

 

 

 



Πποκήπςξη Ανοικηού Γιεθνούρ Γιαγυνιζμού για ηο έπγο: «Τπηπεζίερ Ανάπηςξηρ και Δθαπμογήρ Γιαδπαζηικήρ 
Πλαηθόπμαρ Πποληπηικήρ Γιασείπιζηρ ηος Εηηήμαηορ ηηρ Δνεπγού Γήπανζηρ» 

 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΛΛΑΓΟ (ΟΚΔ) ει. 116 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ IV.  ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟΤ 

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ 

ΠΡΟΧΠΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ  

Δπψλπκν:  Όλνκα:  

Παηξψλπκν:  Μεηξψλπκν:  

Ζκεξνκελέα ΓΫλλεζεο:  Σφπνο ΓΫλλεζεο:  

ΣειΫθσλν:  E-mail:  

Fax:    

Γηεχζπλζε Καηνηθέαο:  

  

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ  

Όλνκα Ηδξχκαηνο Σέηινο Πηπρένπ Δηδηθφηεηα 

Ζκεξνκελέα 

Απφθηεζεο 

Πηπρένπ 

    

    

    

    

    

    

    

    

  

ΥΔΣΗΚΖ ΜΔ ΣΟ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΠΑΡΟΝΣΟ 

ΔΡΓΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ 

 

Έξγν Δξγνδφηεο 

ΘΫζε θαη 

Καζάθνληα ζην 

Έξγν  

Απαζρφιεζε ζην 

Έξγν 

Πεξένδνο 

(απφ - Ϋσο) 

   / /- / / 

   / /- / / 

   / /- / / 

   / /- / / 

   / /- / / 

   / /- / / 
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ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΣΔΛΔΥΟΤ ΓΗΑ ΣΟ  

ΠΑΡΟΝ ΔΡΓΟ 

 

 

Βεβαηψλσ φηη ηα αλσηΫξσ δεινχκελα ζηνηρεέα εέλαη αιεζά. 

[ εκεξνκελέα] 

[ππνγξαθά ζηειΫρνπο] 


