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Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η  
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ     Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ 

 
Έχοντας υπόψη: 
 τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1422/2007 της Επιτροπής της 4ης 2εκεμβρίου 2007, για την τροποποίηση των ο-
δηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΕ  
 τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 
2006, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1783/1999, όπως ισχύει  
 τον Κανονισμό (EK) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2006, περί καθορισμού γενικών δια-
τάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συ-
νοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999  
 τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της Επιτροπής της 8ης 2εκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση κανόνων σχετι-
κά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων 
για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006  
 
 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης  
 το Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ Α’ 150/10.7.07) «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου (ΚΠΔ)»  
 το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ Α’ 64/16.03.2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγί-
ας 2004/18/ΕΚ, «Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και 
υπηρεσιών,» όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005»  
 το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή των αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμμα-
τική περίοδο 2007-2013», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ Α’ 53) «Αποκέ-
ντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισί-
ου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007−2013 και άλλες διατάξεις»  
 Την υπ. αριθμ. 35130/739 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Φ.Ε.Κ. Β’ 1291/2010) «Αύξηση και ορισμός 
σε ΕΥΡΩ των χρηματικών ποσών του άρθρου 83, παρ.1 του Ν. 2362/1995, για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων, 
που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων»  
 Το υπ΄ αρ. 58289/12.10.2010 Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Δια-
κυβέρνησης 
 την εγκεκριμένη Φόρμα αίτησης του έργου (Application Form)  
 τους όρους της Σύμβασης Χρηματοδότησης (Overall Subsidy Contact και Subsidy Contract A) όπως συμφω-
νήθηκαν μεταξύ της Διαχειριστικής Αρχής (Managing Authority) του ΙΡΑ Διασυνοριακού Προγράμματος Ελλάδα – 



 

                                                                                 Σελίδα | 2  

 

πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007-2013 και του Γενικού Επικεφαλής Εταίρου του εγκε-
κριμένου έργου με ακρωνύμιο “EARLY CHILDHOOD CARE”  
 τους όρους του Συμφώνου Εταιρικής Συνεργασίας όλων των Εταίρων, καθώς και του Συμφώνου Εταιρικής 
Συνεργασίας των Ελλήνων Εταίρων (Overall Partnership Agreement και Partnership Agreement) για την υλοποί-
ηση του του εγκεκριμένου έργου με ακρωνύμιο “EARLY CHILDHOOD CARE” 
 τον Οδηγό Εφαρμογής (Programme Manual) καθώς και τον Οδηγό Υλοποίησης (Implementation Manual) 
έργων που έχουν ενταχθεί στο ΙΡΑ Διασυνοριακό Πρόγραμμα Ελλάδα – πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της 
Μακεδονίας 2007-2013  
 την Υ.Α. 14023/ ΕΥΘΥ 521 «Σύστημα διαχείρισης και έλεγχου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στό-
χου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» (ΥΠΑΣΥΔ), όπως μετέπειτα τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα  
 το Εγχειρίδιο Οδηγιών Επαληθεύσεων του Ε.Π. Ελλάδα – πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδο-
νίας  
 το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο, εθνικό και κοινοτικό, που αναφέρεται στην ανάθεση, υλοποίη-
ση και διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων  
 
 Το υπ. αρ. 2 /2013 Πρακτικό Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί έγκρισης υλοποίησης του έρ-
γου με τίτλο «DELIVER PRE-SCHOOL ALTERNATIVE SERVICES»  και  ακρωνύμιο «EARLY CHILDHOOD CARE» 

 
 Το υπ. αρ. 1 /2014 Πρακτικό Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί έγκρισης προκήρυξης Πρόχει-
ρου Διαγωνισμού για την ανάθεση των Δράσεων 3.1 και 3.4 του προαναφερθέντος έργου  

 
 Το από 26-2-2014 Πρακτικό Επιτροπής Διαγωνισμού με το οποίο κηρύσσεται άγονος ο πρόχειρος διαγωνι-
σμός που προκηρύχθηκε με την αρ. Πρωτ. 8/11-2-2014 διακήρυξη 

 
 Το υπ.αρ. 2/2014 Πρακτικό Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί έγκρισης επαναληπτικού Πρό-
χειρου Διαγωνισμού για την ανάθεση των Δράσεων 3.1 και 3.4 του προαναφερθέντος έργου 

 

 

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 
1. Επαναληπτικό Πρόχειρο διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση των κάτωθι δράσεων στο 
πλαίσιο υλοποίησης του έργου «DELIVER PRE-SCHOOL ALTERNATIVE SERVICES»  ΜΕ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ  «EARLY 
CHILDHOOD CARE» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  ΤΟΥ IPA ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑ-
ΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2007-2013»: 

 Δράση 3.1 (παραδοτέο 3.1.3) -«Χάρτης Υγείας (Mapping Survey)», συνολικού προϋπολογισμού 
14.000,00 ευρώ (συμπ. ΦΠΑ) Η δράση ανήκει στο Πακέτο Εργασίας (WP) 3 «Εναλλακτική Εκπαίδευση» 
του έργου. 
 

 Δράση 3.4 (παραδοτέο 3.4.1) – «Σχολές γονέων (Training classes for parents)», συνολικού προϋπολογι-
σμού 5.000,00 ευρώ (συμπ. ΦΠΑ) Η δράση ανήκει στο Πακέτο Εργασίας (WP) 3 «Εναλλακτική Εκπαί-
δευση» του έργου 

 
Οι ανωτέρω δράσεις περιγράφονται αναλυτικά στο συνημμένο τεύχος προδιαγραφών. O πρόχειρος διαγωνι-
σμός αποτελεί συνοπτική διαδικασία κατάθεσης, αξιολόγησης προσφορών και κατακύρωσης σε Ανάδοχο. 
2. Οι γενικοί και ειδικοί όροι της παρούσας προκήρυξης περιγράφονται αναλυτικά στο επισυναπτόμενο Τεύχος 
Προκήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού και στα παραρτήματα αυτού τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσας. 
3. Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών, ορίζεται η 17/3/2014 ,ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 στα γρα-
φεία του Ομίλου UNESCO Σερρών, Ιουστινιανού 19, Σέρρες. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω 
ημερομηνία και ώρα θα είναι εκπρόθεσμες και δεν θα παραλαμβάνονται. 
4. Οι υποβαλλόμενες στο διαγωνισμό προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για εξήντα (60) 
ημέρες, προθεσμία που αρχίζει από την επομένη της ημέρας λήξης κατάθεσης των προσφορών.  
 
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που 
είναι εγκατεστημένα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στα κράτη-μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπα-
ϊκό Οικονομικό Χώρο ή στα κράτη-μέλη που έχουν υπογράψει την Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων του 
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Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το ν. 2513/97 (ΦΕΚ 139 Α΄), υπό τον 
όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με 
την ΕΕ και που ασχολούνται νόμιμα στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό με την παροχή υπηρεσιών σχετικών με το α-
ντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επίσης τα νομικά πρόσωπα που έχουν συ-
σταθεί με την νομοθεσία κράτους-μέλους της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή κράτους-μέλους που έχει υπογράψει την ΣΔΣ ή 
τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την ΕΕ και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύ-
ρια εγκατάστασή τους ή την έδρα τους στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω χωρών και που απασχολούνται νό-
μιμα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με την παροχή υπηρεσιών σχετικών με το αντικείμενο του παρόντος διαγω-
νισμού. 
 
5. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από Επιτροπή Διενέργειας και Ενστάσεων του Διαγωνισμού (ΕΔΕΔ). Έργο της 
Επιτροπής θα είναι: η παραλαβή, αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών και η υποβολή προτάσεων με 
τα αποτελέσματα της τελικής αξιολόγησής τους, καθώς επίσης και η εξέταση των ενστάσεων. 
Κάθε θέμα ή αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με τον παρόντα διαγωνισμό περιγράφεται και αναλύεται, στην 
προκήρυξη και στο παράρτημα αυτής, που επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο 
τμήμα της. Το επισυναπτόμενο παράρτημα είναι το ακόλουθο: 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Για την επιλογή αναδόχου  για την υλοποίηση των δράσεων 3.1 «Χάρτης Υγείας (Mapping Survey)» και 3.4 
«Σχολές γονέων (Training Classes for parents)» στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «DELIVER PRE-SCHOOL AL-

TERNATIVE SERVICES» ΜΕ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ «EARLY CHILDHOOD CARE» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ IPA ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΛΛΑΔΑ- ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2007-2013», συνολι-

κού προϋπολογισμού 19.000,00 ευρώ (δεκαεννέα χιλιάδες ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, σύμφωνα 
με το συνημμένο τεύχος προδιαγραφών. 

 
   
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 19.000,00 ευρώ (δεκαεννέα χιλιάδες ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ, 
 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤIΣ 31/8/2014 
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ/ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Δευτέρα 17/3/2014 και ώρα 12.00 

 
 

ΣΕΡΡΕΣ,28/2/2014 
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Σέρρες, 28/2/2014 
 
                           Αρ. πρωτ.12 
  
 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: 
 
 
 
 
 
 
Πρόχειρος Διαγωνισμός: 19.000,00 ευρώ (δεκαεννέα χιλιάδες ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 
 
Κριτήριο αξιολόγησης: Τεχνοοικονομικά συμφερότερη προσφορά 
 
 
    ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ      ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
 

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών: 17/3/2014, ώρα 12.00 
 
 
 

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ  

28/2/2014 

 
 
 
 
 
 

Ημερομηνία Ημέρα Ώρα  Όμιλος UNESCO Σερρών  
 Ημ. Μην. Έτος εβδομάδας   

 
17/3/2014 

 
Δευτέρα 

 

 
   12.00 

 Ιουστινιανού 19 62123 Σέρρες  
Tηλ: 23210-20593 

Υλοποίηση των δράσεων 3.1 «Χάρτης Υγείας (Mapping Survey)» και 3.4 
«Σχολές γονέων (Training Classes for parents)»  στο πλαίσιο υλοποίησης 
του έργου «DELIVER PRE-SCHOOL ALTERNATIVE SERVICES» ΜΕ ΑΚΡΩ-
ΝΥΜΙΟ «EARLY CHILDHOOD CARE» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ IPA ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑ-
ΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑ-
ΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2007-2013» 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Ο Όμιλος UNESCO Σερρών (στο εξής: η Αναθέτουσα Αρχή) προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με 
προβλεπόμενη συνολική δαπάνη 19.000,00 ευρώ (δεκαεννέα χιλιάδες ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την τεχνοοικονομικά συμφερότερη προσφορά και αντικείμενο την επιλογή 
αναδόχου για την υλοποίηση των δράσεων 3.1 «Χάρτης Υγείας (Mapping Survey)» και 3.4 «Σχολές γονέων 
(Training Classes for parents)» στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «DELIVER PRE-SCHOOL ALTERNATIVE SER-
VICES» ΜΕ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ «EARLY CHILDHOOD CARE» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ IPA ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΚΑΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-
ΤΟΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» 2007-2013». Οι προαναφερθείσες 
Δράσεις ανήκουν στο Πακέτο Εργασίας (WP) 3 «Εναλλακτική Εκπαίδευση» του έργου. 
Το ανωτέρω έργο: «DELIVER PRE-SCHOOL ALTERNATIVE SERVICES»  ΜΕ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ  «EARLY CHILDHOOD 
CARE» υλοποιείται στο πλαίσιο του IPA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ- ΠΡΩΗΝ 
ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» 2007-2013 με εταίρους το «Κέντρο UNESCO για τις Γυναί-
κες και την Ειρήνη στα Βαλκάνια» και τον Όμιλο UNESCO Σερρών από Ελληνικής πλευράς ενώ από την πλευρά 
της πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατίας της Μακεδονίας, εταίροι είναι το «University St. Kliment Ohridski High-
er Medical School – Bitola» και οι ΜΚΟ «LIFESTART- Growing and learning together»  και «Consulting and re-
search for early child development-ECD-COR». Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 
520.955,00€  ενώ ο προϋπολογισμός του ΟΜΙΛΟΥ UNESCO ΣΕΡΡΩΝ ανέρχεται στις 49.720,00€. 
Στόχος της Πράξης είναι η παροχή εναλλακτικών εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε παιδιά προσχολικής ηλικίας με 

έμφαση στην εκπαίδευση των γονέων και την παροχή προληπτικών ιατρικών εξετάσεων σε παιδιά, και ιδιαίτερα 

αυτά που κατοικούν σε απομονωμένες και αγροτικές περιοχές. 

 
 
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
Η Δράση 3.1 (Χάρτης Υγείας/ Mapping Survey) αφορά στην έρευνα – χαρτογράφηση για τον εντοπισμό και 
προσδιορισμό των αναγκών των παιδιών αναφορικά με τη δυνατότητα  πρόσβασης τους στην προσχολική 
εκπαίδευση  και της στάσης των  οικογενειών τους σχετικά με τις δυνατότητες πρόσβασης τους σε υπηρεσίες 
υγείας. Η καταγραφή θα αφορά στις Περιφερειακές Ενότητες Σερρών και Θεσσαλονίκης. 
 
Η δράση 3.4 αφορά στη διοργάνωση μιας σχολής γονέων με αντικείμενο την εξοικείωση με την εκπαιδευτική 
μέθοδο ECD CORE που θα παραχθεί στο πλαίσιο του ECC. Η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί στην Περιφερεια-
κή Ενότητα Σερρών. 
 
2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
Το συγκεκριμένο έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 19.000,00 ευρώ (δεκαεννέα χιλιάδες ευρώ)  
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Σε περίπτωση που η τιμή μίας οικονομικής προσφοράς είναι ασυνήθιστα 
χαμηλή σε σχέση με τον προϋπολογισμό του έργου, η Επιτροπή θα ζητήσει εγγράφως διευκρινίσεις. Μετά την 
εξέταση των υποβληθέντων στοιχείων και διευκρινίσεων, η Επιτροπή Διενέργειας, Αξιολόγησης Προσφορών 
και Ενστάσεων εισηγείται την αποδοχή ή αιτιολογημένη απόρριψη της προσφοράς αυτής σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 52 του Π.Δ. 60/2007 (55 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ). Ο προϋπολογισμός επιμερίζεται ως 
εξής:  
 

Πακέτα Εργασίας Δράσεις 

Προϋπολογισμός (μη 
συμπ.ΦΠΑ) 

Προϋπολογισμός  
(συμπεριλαμβανο-
μένου ΦΠΑ 23%) 

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3 – 
Εναλλακτική Εκπαί-
δευση  (Alternative 
Education) 

Δράση 3.1 (παραδοτέο 3.1.3) Χάρτης Υγείας (Mapping Survey) 
 

11.382,11 € 

 
 
 

14.000,00 € 
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Δράση 3.4 (παραδοτέο 3.4.1)«Σχολές γονέων (Training Classes for 
parents)» 

4.065,04 € 

 
 
 

5.000,00 € 

 
I. Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από τεχνοοικονομική άποψη προσφορά.  

II. Ο οικονομικός διακανονισμός όσον αφορά στις καταβολές των πληρωμών προς τον Ανάδοχο, 
ορίζεται ως εξής: 

 
 
 
Η πληρωμή θα γίνεται σταδιακά σύμφωνα με την πρόοδο του έργου και οι δόσεις θα περιγράφονται στην 
σύμβαση. 
Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ Νομικών Προσώπων ή 
άλλων Οργανισμών, η οποία κατά νόμο βαρύνει τον Ανάδοχο.  
Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά/ δικαιολογητικά. Από κάθε 
τιμολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά 
νόμους και σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών . Ο τρόπος καταβολής των 
πληρωμών μπορεί να αλλάξει ύστερα από πρόταση του υποψήφιου αναδόχου και σύμφωνη γνώμη της 
Αναθέτουσας Αρχής. 
 
3. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
1.Οι προσφορές στο σύνολό τους, ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για εξήντα (60) ημέρες από την 
επόμενη της ημέρας της λήξης κατάθεσης των προσφορών. 
2. Αν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος των προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να 
απευθύνει ερώτημα προς τους συμμετέχοντες διαγωνιζόμενους, αν αποδέχονται την παράταση για 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να απαντήσουν μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες 
ημέρες. Αν δεν απαντήσουν θεωρείται ότι δεν αποδέχονται την παράταση και δεν συμμετέχουν πλέον στον 
διαγωνισμό. 
3. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισμού στον Ανάδοχο μπορεί να γίνει και μετά την λήξη της 
ισχύος της προσφοράς. 
4. Δεν επιτρέπεται η απόσυρση προσφοράς υποψηφίου ή μέρος της μετά την κατάθεσή της και ανεξάρτητα 
από την κατακύρωση. Σε περίπτωση που θα αποσυρθεί κάποιος από τους υποψηφίους Αναδόχους η 
Αναθέτουσα Αρχή δύναται με απόφασή της να του επιβάλει κυρώσεις και ειδικότερα: Έκπτωση και απώλεια 
κάθε δικαιώματος για κατακύρωση. 
 
4. ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Οι προσφορές υποβάλλονται ιδιοχείρως  ή ταχυδρομικά από τους ενδιαφερόμενους, και θεωρούνται 
εμπρόθεσμες εφόσον παραληφθούν από την Αναθέτουσα Αρχή έως και την Δευτέρα 17/3/2014 ώρα 12.00 Οι 
προσφορές που υποβάλλονται θα πρέπει να είναι στην Ελληνική γλώσσα (ή με επίσημη μετάφραση), σε ένα 
(1) αντίγραφο, να υποβάλλονται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο συνοδευόμενο από διαβιβαστικό με 
στοιχεία του διαγωνισμού και στοιχεία επικοινωνίας που να περιέχει  όλα όσα καθορίζονται στην παρούσα 
Προκήρυξη, ταξινομημένα σε τρείς (3) υποφακέλους,:  

 Δικαιολογητικά Συμμετοχής και στοιχεία τεχνικής επάρκειας.  
 Τεχνική Προσφορά. 
 Οικονομική Προσφορά. 
Σε κάθε φάκελο θα πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς (Υπόδειγμα 3 Παράρτημα1):   
 Η λέξη ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ή ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ αντίστοιχα. 
 Ο πλήρης τίτλος της προκήρυξης. 
 Ο πλήρης τίτλος της Αναθέτουσας Αρχής που διενεργεί το διαγωνισμό. 
 Η ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών, 
 Τα στοιχεία του ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ. 
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5. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 
Τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία τεχνικής επάρκειας, που υποβάλλουν με ποινή αποκλεισμού οι 
συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μαζί με την προσφορά τους είναι: 
α. Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986 με θεώρηση γνήσιου υπογραφής στις οποίες ο υποψήφιος 
Ανάδοχος2 θα δηλώνει ότι μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς του: 
1.Δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού στο πρόσωπο του υποψηφίου από τους αναφερόμενους στο άρθρο 43 
του ΠΔ 60/2007.  
2. Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της 
επαγγελματικής τους δραστηριότητας, για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της 
εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας 1.  
3.Δεν τελούν σε πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή αναγκαστική διαχείριση καθώς και ότι δεν τελεί υπό 
διαδικασία θέσης σε πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή αναγκαστική διαχείριση. 
4. Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 
επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.  

5. Δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει ή άλλες ανάλογες καταστάσεις 
(μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής 
εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά 
πρόσωπα) 
6. Είναι εγγεγραμμένοι σε οικείο Επιμελητήριο ή Επαγγελματικό ή Εμπορικό Μητρώο (εντός παρενθέσεως να 
δηλώνετε ποιο είναι αυτό) καθώς και ότι ασκούν το ειδικό επάγγελμά τους. 
Σημειώνεται ότι η ημερομηνία της προαναφερόμενης υπεύθυνης δήλωσης πρέπει να συμπίπτει με την ημε-
ρομηνία υποβολής της προσφοράς/ αποστολής της προσφοράς, ώστε να καλύπτει και την ημερομηνία αυτή.  
β. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 με θεώρηση γνησίου υπογραφής στις οποίες ο υποψήφιος Ανάδοχος 2 
θα αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών του άρ-
θρου 10 της παρούσας. 
γ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 με θεώρηση γνησίου υπογραφής στις οποίες ο υποψήφιος Ανάδοχος 2 
θα δηλώνει ότι: 
 

¹              α) σε περίπτωση υποψηφίου φυσικού προσώπου η δήλωση αφορά στο ίδιο το φυσικό πρόσωπο    
β)σε περίπτωση νομικού προσώπου την δήλωση υπογράφει ο νόμιμος εκπρόσωπος ή διαχειριστής ή εξου-
σιοδοτημένος προς τούτο α. για το εκπροσωπούμενο από αυτόν νομικό πρόσωπο και β. για τον εαυτό του 
ατομικά όσον αφορά το σημείο 2 της άνω δηλώσεως. Σε περίπτωση που α. ο νόμιμος εκπρόσωπος ή δια-
χειριστής ή εξουσιοδοτημένος προς τούτο είναι διαφορετικό πρόσωπο από τον Πρόεδρο και τον Διευθύνο-
ντα Σύμβουλο  σε περίπτωση ανώνυμης εταιρίας η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον Πρόε-
δρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, ή  β. υπάρχουν επιπλέον ομόρρυθμοι εταίροι ή/και άλλοι διαχειριστές, η 
ως άνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται και για κάθε έναν από αυτούς ξεχωριστά. 
²           Επισημαίνεται ότι οι εν λόγω υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει με ποινή αποκλεισμού να φέρουν 
ημερομηνία θεώρησης γνησίου της  υπογραφής ίδια με την ημερομηνία υπογραφής της υπεύθυνης 
δήλωσης. Επίσης στις Υπεύθυνες Δηλώσεις θα πρέπει να  δηλώνονται τα στοιχεία του διαγωνισμού (Τίτλος 
Διακήρυξης, αριθμός πρωτοκόλλου) 
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 Τα στοιχεία είναι ακριβή και η συγκεκριμένη ομάδα έργου αλλά και ο υποψήφιος έχει συμμετάσχει 
και ολοκληρώσει αντίστοιχα έργα. 

 Τα στοιχεία αντικλήτου που θα έχει την έδρα του στην Ελλάδα (μόνο για φυσικά και νομικά πρόσωπα 
της αλλοδαπής ή ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλουν κοινή προσφορά). 

 Αποδέχεται όλους τους όρους του διαγωνισμού. 
 

δ. Στοιχεία για το προφίλ3   του υποψηφίου (δομή, έδρα, προσωπικό, διεύθυνση, κτλ) και στοιχεία εμπειρίας 
του υποψηφίου για τα έργα που έχει υλοποιήσει κατά την προηγούμενη τριετία  (3 έτη). Κάθε υποψήφιος 
ανάδοχος, θα πρέπει να έχει υλοποιήσει και ολοκληρώσει επιτυχώς με ποινή αποκλεισμού, τουλάχιστον δυο 
έργα στα πλαίσια των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. Ο Προσφέρων οφείλει επιπλέον να διαθέτει 
τεχνική και επαγγελματική ικανότητα και εμπειρία σε έργα σχεδιασμού και υλοποίηση ενεργειών Συντονι-
σμού και Τεχνικής Υποστήριξης σε δημόσιους φορείς και οργανισμούς.  
Η τεκμηρίωση της εμπειρίας του υποψηφίου θα αποδεικνύεται με την υποβολή ολοκληρωμένου πίνακα έρ-
γων με τα παρακάτω στοιχεία: 

1. Ημερομηνία έναρξης  
2. Τίτλος έργου  
3. Φορέας ανάθεσης 
4. Σύντομη περιγραφή έργου 
5. Διάρκεια έργου 
6. Συνολικός προϋπολογισμός έργου 
7. Προϋπολογισμός που αναλογεί στον υποψήφιο ανάδοχο  
8. Κατάσταση έργου 
9. Ρόλος του υποψήφιου αναδόχου 
10. Ποσοστό συμμετοχής αναδόχου στο έργου 
11. Στοιχείο τεκμηρίωσης  

Για όλα τα έργα του πίνακα απαιτείται πιστοποιητικό ή βεβαίωση της αναθέτουσας αρχής, εφόσον οι παρα-
λήπτες των έργων είναι φορείς του Δημοσίου. Εάν οι αποδέκτες του έργου είναι ιδιωτικοί φορείς τότε αρκεί η 
βεβαίωση καλής εκτέλεσης του εργοδότη ή αν αυτό δεν είναι εφικτό, η υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου 
αναδόχου για την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου. 
ε. Ορισμός Υπεύθυνου Έργου και αναπληρωτή υπευθύνου έργου και βιογραφικά τους σημειώματα.  
Το στέλεχος του Αναδόχου που θα αναλάβει το ρόλο του Υπεύθυνου Έργου πρέπει να διαθέτει  αποδεδειγμέ-
νη ενασχόληση, εξειδικευμένες γνώσεις και τεκμηριωμένη εμπειρία στην υλοποίη-
ση/διαχείριση/παρακολούθηση συγχρηματοδοτούμενων έργων και προγραμμάτων. 
Ο Υπεύθυνος Έργου θα είναι δυνατόν να υποβοηθείται και να αναπληρώνεται από τον Αναπληρωτή Υπεύθυ-
νο Έργου. 
στ. Ορισμός και εμπειρία των Μελών της Ομάδας  Έργου4 - Συνοπτικός πίνακας από τον οποίο θα προκύπτει η 
σύνθεση  της Ομάδας έργου (Ονοματεπώνυμο, Ειδικότητα και η σχετική εμπειρία του μέλους).  Ο υποψήφιος 
ανάδοχος οφείλει να συγκροτήσει Ομάδα έργου, η οποία θα αποτελείται από κατάλληλο και ικανό σε αριθμό 
επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό που διαθέτει αποδεδειγμένη ενασχόληση και εξειδικευμένες γνώσεις, 
σχετικών με το αντικείμενο του έργου.  
η. Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9001:2008. 
θ. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό, ίση με το 5% επί του συνολικού προϋπολογισθέντος προϋ-
πολογισμού, χωρίς το Φ.Π.Α.    
 
6.ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να τεκμηριώνει στην Τεχνική του Προσφορά τον τρόπο ικανοποίησης όλων 
των προϋποθέσεων και απαιτήσεων του έργου που περιγράφονται στην παρούσα και παρατίθενται στο Παράρ-
τημα 1 - Περιεχόμενα Φακέλου «Τεχνικής Προσφοράς»  και να είναι μονογραμμένη σε όλα τα φύλλα του φακέ-
λου επί ποινής αποκλεισμού. 

3    Ο υποψήφιος θα πρέπει να παρουσιάσει συνοπτικά στο προφίλ του την σχετική εμπειρία που 
απαιτείται καθώς και να        παραθέσει μόνο τα απολύτως σχετικά με το αντικείμενο του διαγωνισμού.  
4     Υποβολή αναλυτικών βιογραφικών της Ομάδας Έργου και η τεχνική επάρκεια αυτής απαιτούνται μόνο 
στη τεχνική προσφορά του  αναδόχου όπου και  βαθμολογούνται κατά την αξιολόγηση αυτών   
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7.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
1. Η Οικονομική Προσφορά  θα πρέπει να αναφέρει το καθαρό ποσό αμοιβής, το αναλογούν ποσό ΦΠΑ και το 
συνολικό κόστος (καθαρή αμοιβή πλέον ΦΠΑ). 
2. Οι προσφορές θα πρέπει να δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ. 
3. Το περιεχόμενο της Οικονομικής Προσφοράς θα πρέπει να ακολουθεί τα απαιτούμενα του  Παραρτήματος 
– Στοιχεία Φακέλου Οικονομικής Προσφοράς. 
4. Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ΕYΡΩ με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπο-
νται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία 
διοικητική διαδικασία για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων. 
5. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ σε ξένο νόμισμα θα απορρί-
πτονται ως απαράδεκτες. 
6. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απο ρρίπτεται 
ως απαράδεκτη. 
7. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
8. Εάν η προσφορά του προσφέροντα περιέχει έκπτωση επί των ανωτέρω ποσών μεγαλύτερη του 10%, η α-
ναθέτουσα αρχή, πριν λάβει απόφαση, δύναται να ζητήσει γραπτώς  τις διευκρινίσεις για τη σύνθεση της 
προσφοράς, τις οποίες τυχόν κρίνει σκόπιμες, ο δε συμμετέχων υποχρεούται να παρέχει αυτές. 
 
8.  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
1. Για την παρακολούθηση των προσφερόμενων υπηρεσιών έχει οριστεί αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής Υλι-
κών και Υπηρεσιών Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης Εργασιών (ΕΠΥΥΒΚΕΕ). 
2. Οι διαδικασίες παράδοσης και παραλαβής του Έργου γίνονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και 
του Κανονισμού Προμηθειών της Αναθέτουσας Αρχής από την ΕΠΥΥΒΚΕΕ. 
3. Στην περίπτωση διαπίστωσης παρεκκλίσεων κάθε παραδοτέου από τους όρους της Σύμβασης, η ΕΠΥΥΒΚΕΕ 
διαβιβάζει εγγράφως στον Ανάδοχο – το αργότερο εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών από την επόμενη της 
ημερομηνίας παράδοσής του – τις παρατηρήσεις της επί του παραδοτέου, προκειμένου ο Ανάδοχος να συμ-
μορφωθεί με αυτές και να το επανυποβάλλει κατάλληλα διορθωμένο και συμπληρωμένο εντός επτά (7) ε ρ-
γάσιμων ημερών από τη λήψη των παρατηρήσεων. 
4. Η διαδικασία επανυποβολής μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι δύο (2)  φορές και σε καμία περίπτωση ο 
χρόνος των παρατηρήσεων ή της επανυποβολής παραδοτέου δεν επηρεάζει το συνολικό χρόνο του Έργου.  
5. Η παράδοση του Έργου από τον Ανάδοχο και η παραλαβή του Έργου από την ΕΠΥΥΒΚΕΕ, γίνονται υποχρεω-
τικά μέσα στις προθεσμίες που ορίζονται στον παρόντα διαγωνισμό. 
 
9. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
1. Η πρώτη φάση της διαδικασίας αξιολόγησης περιλαμβάνει τον έλεγχο της εμπρόθεσμης κατάθεσης κάθε 
προσφοράς καθώς και τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και των στοιχείων τεχνικής επάρκειας 
κάθε προσφοράς. 
Κάθε προσφορά που δεν έχει κατατεθεί εμπρόθεσμα ή δεν περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 
συμμετοχής και στοιχεία τεχνικής επάρκειας, απορρίπτεται ως απαράδεκτη και δεν προχωρεί σε διαδικασία 
Τεχνικής και Οικονομικής αξιολόγησης. 
Η Επιτροπή  Διενέργειας και Αξιολόγησης αφού λάβει υπόψη της, τα στοιχεία των φακέλων των Προσφορών, 
τη συμφωνία των Προσφορών, προβαίνει στην οριστική κατάταξη των Προσφορών και εισηγείται στο αρμό-
διο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής για την  κατακύρωση του διαγωνισμού υπέρ του τελικά επικρατέστερου 
Υποψηφίου. 
Η τεχνική προσφορά καλύπτει το 85% της συνολικής βαθμολογίας ενώ η οικονομική προσφορά το 15%. 
Η κατάταξη των Προσφορών για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη Προσφοράς, θα 
γίνει κατά τη φθίνουσα τιμή της Συνολικής Βαθμολογίας που προκύπτει από τον τύπο:  
 ΣΒi=  85 x (Ti/Tmax) + 15 x (Kmin/Ki) 
Όπου: 
Tmax η συνολική βαθμολογία που έλαβε η καλύτερη Τεχνική Προσφορά 
Ti η συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς i 
Kmin το συνολικό κόστος της προσφοράς με τη μικρότερη τιμή 
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Ki το συνολικό κόστος της προσφοράς i 
ΣΒi το αποτέλεσμα το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία. 
Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη Προσφορά είναι η Προσφορά με το μεγαλύτερο ΣΒ. Προσφορές 
που έχουν ίσα ΣΒ θεωρούνται ισοδύναμες. Στην περίπτωση αυτή οι ισοδύναμες Προσφορές κατατάσσονται 
κατά φθίνουσα σειρά της Τεχνικής βαθμολογίας. 
Βαθμολόγηση Τεχνικών Προσφορών, Η βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τα «Κρι-
τήρια Αξιολόγησης» επί τον αντίστοιχο «Συντελεστή Βαρύτητας»,όπως προσδιορίζονται στον παρακάτω πίνα-
κα: 
 
 

Α/Α 
 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

 T1 Μεθοδολογία Υλοποίησης 70% 

1.1 Μεθοδολογία Υλοποίησης (Περιγραφή των εργαλείων, τεχνικών που θα χρησιμοποιηθούν 
σε όλες τις φάσεις υλοποίησης του Έργου) 

20% 

1.2 Διασφάλιση Ποιότητας του Έργου ανά φάση υλοποίησης και ανά παραδοτέο 20% 

1.3 Χρονο-προγραμματισμός και οργάνωση παραδοτέων:  
Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Έργου όπου θα απεικονίζονται οι δραστηριό-
τητες, τα παραδοτέα του Έργου και η αλληλουχία φάσεων/ σταδίων & Αναλυτική περιγρα-
φή των παραδοτέων του Έργου σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας Προκήρυξης. 

30% 

   T2 Ομάδα Έργου 30% 

  2.1  Σχήμα Διοίκησης Έργου. Εξειδίκευση ρόλων και καθηκόντων όσον αφορά την υλοποίηση 
των επιμέρους φάσεων του έργου. 
 
 
 

20% 

2.2 Βαθμός απασχόλησης και καταλληλότητα της Ομάδας Έργου ανά Φάση και Παραδοτέο. 10% 

ΣΥΝΟΛΟ  100% 

 
Ομάδα 1 - Μεθοδολογία Υλοποίησης. 
Θα αξιολογηθεί η μεθοδολογία που θα υιοθετήσει ο Ανάδοχος και ο τρόπος εφαρμογής και προσαρμογής της 
στο συγκεκριμένο Έργο. Επίσης θα αξιολογηθούν τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν από τον Ανάδοχο για 
την οργάνωση και παρακολούθηση του έργου και των παραδοτέων  και συγκεκριμένα τα εργαλεία για την 
διασφάλιση της ποιότητας των παραδοτέων. Τέλος, θα αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα του χρονικού προ-
γραμματισμού κατά την παραγωγή/παράδοση των παραδοτέων του έργου και το κατά πόσο ανταποκρίνονται 
αυτά στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου συνολικά.  
 
Ομάδα 2 - Ομάδα Έργου 
Θα αξιολογηθούν το προτεινόμενο σχήμα Διοίκησης και η οργάνωση της ομάδας έργου καθώς και η εμπειρία 
των μελών της ομάδας έργου στην υλοποίηση παρόμοιων με το προκηρυσσόμενο έργο. Ιδιαίτερη βαρύτητα 
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θα δοθεί στην διαθεσιμότητα των μελών της ομάδας έργου και στην διασφάλιση της επικοινωνίας των μελών 
της ομάδας έργου με την Αναθέτουσα Αρχή.  
2. Κάθε κριτήριο βαθμολογείται, με βαθμό, που είναι ακέραιος αριθμός από το 0 έως το 10, σύμφωνα με τον 
πίνακα που ακολουθεί.  
 

Βαθμός κρι-
τηρίου 

Αιτιολογία 

0 Όταν η συγκεκριμένη προσφορά είναι απαράδεκτη ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο 

1-4 Όταν η συγκεκριμένη προσφορά είναι ελλιπής ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο 

5-8 Όταν η συγκεκριμένη προσφορά είναι ικανοποιητική ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο 

9-10 Όταν η συγκεκριμένη προσφορά είναι εξαίρετη ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο 

3. Ειδικότερα ως προς κάθε κριτήριο, κάθε τεχνική προσφορά χαρακτηρίζεται ως:  
 Απαράδεκτη, ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο, όταν η ανταπόκρισή της στις προδιαγραφές και τις 

ελάχιστες απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου, είτε δεν υφίσταται, είτε θεωρείται ακατάλληλη 
για το έργο. 

 Ελλιπής, ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο, όταν η ανταπόκρισή της καλύπτει στοιχειωδώς τις προ-
διαγραφές και τις ελάχιστες απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου. 

 Ικανοποιητική, ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο, όταν η ανταπόκρισή της καλύπτει πλήρως τις προ-
διαγραφές και τις ελάχιστες απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου. 

 Εξαίρετη, ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο, όταν η ανταπόκρισή της καλύπτει  πλήρως τις προδια-
γραφές και τις ελάχιστες απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου και προσφέρει επιπλέον δυνατό-
τητες χρήσιμες για το έργο. 

  4. Η συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Αξιολόγησης κάθε επί μέρους κριτηρίου  σταθμίζεται με τον συντελε-
στή βαρύτητας του κριτηρίου αυτού (π.χ. το κριτήριο 1.1 έχει συντελεστή βαρύτητας 20% δηλαδή πολλαπλα-
σιάζεται επί 0.20) και στρογγυλοποιείται στο 2ο δεκαδικό ψηφίο. 
  5. Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να προσκαλέσει τους υποψηφίους να παρουσιάσουν και να αναλύσουν 
την πρόταση τους προφορικά και να θέσει ερωτήσεις. Το άθροισμα των βαθμολογιών των ομάδων ΤΙ ,Τ2  της 
προσφοράς ή αποτελεί τον τελικό βαθμό τεχνικής αξιολόγησης της προσφοράς ή (Τι) ενώ η προσφορά που 
επιτυγχάνει την μεγαλύτερη βαθμολογία είναι η μέγιστη Τεχνική Προσφορά Tmax.  
  6. Βαθμολόγηση Οικονομικών Προσφορών. Η βαθμολόγηση των οικονομικών προσφορών είναι σχετική. Συ-
γκεκριμένα ο Συνολικός Βαθμός της Οικονομικής Προσφοράς i αποτελεί το πηλίκο της προ ΦΠΑ τιμής της χα-
μηλότερης οικονομικά προσφοράς Kmin προς την προ ΦΠΑ τιμή της συγκεκριμένης προσφοράς Κι. 
  7. Οι τελικοί βαθμοί της Επιτροπής πρέπει να καταχωρηθούν στο σχετικό πρακτικό της. 
  8. Το πρακτικό της τελικής κατάταξης των Προσφορών, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο του διαγωνισμού (οι-
κονομικές προσφορές, επιστολές κλπ.) αποτελεί και την εισήγηση προς το αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας 
Αρχής. 
 
10. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
1. Ο ανάδοχος στον οποίο το αρμόδιο όργανο αποφασίζει να κατακυρώσει το έργο είναι υποχρεωμένος να 
προσέλθει, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης κατακύρωσης του έρ-
γου, να υπογράψει τη σύμβαση για το έργο, η οποία θα βασίζεται στους όρους της παρούσας προκήρυξης και 
θα περιέχει όσους όρους κριθεί ότι διευκρινίζουν την προκήρυξη ή διευκολύνουν την εκτέλεση του αντικειμ έ-
νου του έργου της σύμβασης. Πριν την υπογραφή της σύμβασης και μέσα στο προαναφερόμενο χρονικό διά-
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στημα, ο Ανάδοχος υποχρεούται με ποινή αποκλεισμού να προσκομίσει σε σφραγισμένο φάκελο τα ακόλ ου-
θα δικαιολογητικά: 
 
Οι Έλληνες Πολίτες 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

 
 
 1 

Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή του υποψήφιου 
Αναδόχου σε αυτό και το ειδικό επάγγελμα του ή βεβαίωση αρμόδιας αρχής με την οποία να πιστο-
ποιείται η άσκηση του επαγγέλματος του. Το πιστοποιητικό ή η βεβαίωση αυτή πρέπει να είναι σε ισχύ 
κατά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.  

 
 
 
 2 

Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει κατα-
δικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής 
του δραστηριότητας και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγραφος 1 του Π.Δ. 
60/2007 (ΦΕΚ 64/AV16.03.2007) περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Κοι-
νοτικής Οδηγίας 2004/18/ΕΚ καθώς και για τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, 
της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. Το απόσπασμα αυτό 
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις(3) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης. 

 
 3 

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

  
 4 
      

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

 
 5 

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

 
 6 

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

 
 
 7 

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος δεν τελεί υπό παύση εργασιών ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή αναστολή εργασιών ούτε έχει 
κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτωχευτικό συμβιβασμό. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει 
να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβο-
λής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης. 

 
 8 

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

 
 
 9 

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην 
Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανά-
δοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία κοινοποίησης 
της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης. 

 10 Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος 
ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβο-
λής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης. 

 
 11 

Υπεύθυνη Δήλωση, σύμφωνα με τις διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 20977/2007, ότι δεν 
έχει εκδοθεί εις βάρος του καταδικαστική απόφαση κατά την έννοια του άρθρου 3 του Ν. 3310/2005, 
όπως αντικαταστάθηκε με άρθρο 3 του Ν. 3414/2005 

 12 Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης 10% επί του καθαρού ποσού της σύμβασης (Υπόδειγμα 1 Πα-
ράρτημα1)  
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Οι Αλλοδαποί Πολίτες 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

 
 
 1 

Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας του υποψήφιου Αναδόχου περί εγγραφής του στα 
μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε αντίστοιχο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο. Το πι στο-
ποιητικό ή η βεβαίωση αυτή πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης. 

 
 
 
 2 

Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από  την αρ-
μόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης του προσώπου αυτού από 
το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική 
απόφαση για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας και για τα 
αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγραφος 1 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΛ 
64/A’/16.03.2007) περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Κοινοτικής Οδη-
γίας 2004/18/ΕΚ καθώς και για τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της  απάτης, της εκβίασης, της πλα-
στογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. Το απόσπασμα ή το έγ-
γραφο αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης 
της σχετικής πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης. 

 3 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψή-
φιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώ-
ρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερο-
μηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης. 

  
 
 4     

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψή-
φιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέ-
πεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες 
πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακ ύ-
ρωσης. 

 
 5 

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

 
 6 

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

 
 
 7 

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψή-
φιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό παύση εργασιών ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή αναστολή εργασιών 
ούτε έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτωχευτικό συμβιβασμό. Το πιστοποιητικό 
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρό-
σκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης. 

 
 8 

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη δήλωση ενώπιον αρμόδιας αρχής ή συμβολαιογρά-
φου ή, αν στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση, υπεύθυνη δήλω-
ση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργα-
νισμού, στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφά-
λισης στους οποίους ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμε-
νο από αυτόν προσωπικό. 

9 
 
 

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης  που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει 
στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψή-
φιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία 
της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης. 

 10 Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμε-
ρος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης. 

 
 11 

Υπεύθυνη Δήλωση, σύμφωνα με τις διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 20977/2007,ότι δεν 
έχει εκδοθεί εις βάρος του καταδικαστική απόφαση κατά την έννοια του άρθρου 3 του Ν. 
3310/2005, όπως αντικαταστάθηκε με άρθρο 3 του Ν. 3414/2005. 

 12 Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης 10% επί του καθαρού ποσού της σύμβασης (Υπόδειγμα 1 
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Παράρτημα1)  

 
Σε περίπτωση που στη χώρα του Υποψήφιου Αναδόχου ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν 
εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολο τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλει-
σμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του Υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προ βλέ-
πεται Ένορκη Βεβαίωση, με Υπεύθυνη Δήλωση του Υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητι-
κής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του υποψήφιου Ανα-
δόχου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι στη συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα 
και ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα 
υποβληθεί υποχρεωτικά εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών». Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή 
υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στη συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα 
και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις.  
 
 Τα ημεδαπά ή αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

 
 
 1 

Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή του υποψή-
φιου Αναδόχου σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του ή βεβαίωση αρμόδιας αρχής με την οποία να 
πιστοποιείται η άσκηση του επαγγέλματός του. Το πιστοποιητικό ή η βεβαίωση αυτή πρέπει να 
είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.  

 
 2 

Όλα τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει η σύσταση και η εκπροσώπηση του υποψήφιου Αναδό-
χου και η τήρηση των σχετικών διατυπώσεων δημοσιότητας. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3 

Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή σε περίπτωση αλλοδαπού νομικού προσώπου ισοδύναμου εγ-
γράφου που εκδίδεται από αρμόδια διοικητική ή δικαστική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέ-
λευσης του προσώπου αυτού, όπου θα πρέπει να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για: 
α) Αδίκημα σχετικό  με  την  άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας και 
β) Αδικήματα που αναφέρονται στην παρ.1, του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΛ 
64/Α'/16.03.2007) περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις  της Κοινοτικής Ο-
δηγίας 2004/18/ΕΚ καθώς και 
γ) Για τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορ-
κίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 
Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι: 
Ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. 
Διαχειριστές Ε.Π.Ε. 
Πρόεδρος, Δ/νων Σύμβουλος των Α.Ε. 
Αν ο νόμιμος εκπρόσωπος είναι διαφορετικό φυσικό  πρόσωπο από τα ανωτέρω, και ο εκάστοτε 
νόμιμος εκπρόσωπος. 
Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποι του. 
Το απόσπασμα αυτό θα πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης. 

  
4 
     

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

 
 5 

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

 
 6 

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

 
 
 7 

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

 
 8 

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψή-
φιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του ΚΝ2190/1920 όπως ισχύει ή υπό διαδικασία 
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έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης των άνω νομοθετημάτων. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει 
να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υ-
ποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης 

 
 
 9 

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψή-
φιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό παύση εργασιών ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή αναστολή εργασιών 
ούτε έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτωχευτικό συμβιβασμό. Το πιστοποιητικό 
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης. 

 10 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο  νόμιμος εκπρόσωπος του υποψήφιου Αναδό-
χου θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) στους 
οποίους ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν 
προσωπικό. 

 
 11 

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει 
στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο υπο-
ψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και είναι σε ισχύ 
κατά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

 12 Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενή-
μερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του και είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υπογρα-
φής της σύμβασης. 

13 Υπεύθυνη Δήλωση, σύμφωνα με τις διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 20977/2007, ότι 
δεν έχει εκδοθεί εις βάρος του καταδικαστική απόφαση κατά την έννοια του άρθρου 3 του Ν. 
3310/2005, όπως αντικαταστάθηκε με άρθρο 3 του Ν. 3414/2005. 

 14 Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης 10% επί του καθαρού ποσού της σύμβασης (Υπόδειγμα 1 
Παράρτημα1)  

Για τα ημεδαπά Νομικά Πρόσωπα, σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν 
εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλει-
σμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του Υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συμβολαιογράφου ή 
Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατά-
σταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κα-
τακύρωσης». 
Για τα αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα, σε περίπτωση που στη χώρα του Υποψήφιου Αναδόχου ορισμένα 
από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολο τους όλες τις πιο πάνω 
περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με ένορκη βεβαίωση του Υποψήφιου 
Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με υπεύθυνη δήλωση του Υποψήφιου 
Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ορ-
γανισμού της χώρας του υποψήφιου Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος 
δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα πρέπει να υποβληθεί υποχρεω-
τικά εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης». Στην κατά τα άνω ένορκη  βεβαίωση ή υπεύ-
θυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στη συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι 
δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. 
  
Τα συνεργατικά σχήματα  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

 1 Όλα τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει η σύσταση και η εκπροσώπηση του υποψήφιου Αναδό-
χου. Τα έγγραφα αυτά θα υποβάλλονται σε επίσημα αντίγραφα. 
 

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

 
 3 

Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμ-
βουλίου και οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή διαχειριστές δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό 
με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας και για τα αδικήματα που προβλέπονται 
στο άρθρο 43 παράγραφος 1 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΛ 64/Α’/16.03.2007) περί προσαρμογής της 
Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Κοινοτικής Οδηγίας 2004/18/ΕΚ καθώς και για τα αδική-
ματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωρο-
δοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) 
μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης. 
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 4 

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υπο-
ψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ 
έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογη-
τικών κατακύρωσης. 

 
 5 

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

 
 
 6 

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υπο-
ψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση. To πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 
εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής 
των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

 
 
 7 

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

 
 
 8 

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υπο-
ψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει ή υπό διαδικα-
σία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης των άνω νομοθετημάτων. Το πιστοποιητικό αυτό 
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρό-
σκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

 9 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υπο-
ψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί  υπό παύση  εργασιών ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή αναστολή εργα-
σιών ούτε έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτωχευτικό συμβιβασμό. Το πιστο-
ποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίη-
σης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης. 

10 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του υποψήφιου Αναδό-
χου θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) στους 
οποίους ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυ-
τόν προσωπικό. 

 
 
11 

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει 
στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο υπο-
ψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομη-
νία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης. 

12 Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενή-
μερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της  πρό-
σκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

13 Υπεύθυνη Δήλωση, σύμφωνα με τις διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 20977/2007, ότι 
δεν έχει εκδοθεί εις βάρος του καταδικαστική απόφαση κατά την έννοια του άρθρου 3 του Ν. 
3310/2005, όπως αντικαταστάθηκε με άρθρο 3 του Ν. 3414/2005. 

 14 Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης 10% επί του καθαρού ποσού της σύμβασης (Υπόδειγμα 1 
Παράρτημα1)  

 
Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνο-
λο τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη 
Βεβαίωση του Υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνε-
ται ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα 
υποβληθεί υποχρεωτικά εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης». 
Προκειμένου για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς ισχύει η υποχρέωση που αναφέρεται στο σημείο 8 του 
πίνακα δικαιολογητικών που υποχρεούται να προσκομίσει ο υποψήφιος ανάδοχος, ο  οποίος είναι ( ημε-
δαπό ή αλλοδαπό) νομικό πρόσωπο. 
Για τα αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα, σε περίπτωση που στη χώρα του Υποψήφιου Αναδόχου ορισμένα 
από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολο τους όλες τις πιο πάνω 
περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με ένορκη βεβαίωση του Υποψήφιου 
Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με υπεύθυνη δήλωση του Υποψήφιου 
Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού  ορ-
γανισμού της χώρας του υποψήφιου Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος 
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δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα πρέπει να υποβληθεί υποχρεω-
τικά εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης». Στην κατά τα  άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύ-
θυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στη συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι 
δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. 
 
Λοιπές Υποχρεώσεις /διευκρινήσεις 
1. Στοιχεία τεκμηρίωσης που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα συνοδεύονται από 
επίσημη μετάφραση τους στην Ελληνική γλώσσα. 
Σε περίπτωση που υποβάλλονται αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών, αυτά θα πρέπει να εκδί-
δονται από τα κατά νόμο αρμόδια πρόσωπα, τα οποία θα βεβαιώνουν επ' αυτών ότι είναι ακριβή αντί-
γραφα από το πρωτότυπο ή από τα νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα εκ του πρωτοτύπου. 
2. Η απόφαση κατακύρωσης λαμβάνεται με την αίρεση της κατάθεσης και της αποδοχής των ως άνω 
δικαιολογητικών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 6 της παρούσας. Αν 
περάσει η παραπάνω προθεσμία των είκοσι (20) ημερών χωρίς ο υποψήφιος ανάδοχος να παρουσια-
σθεί, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να αποφασίσει την ανάθεση του έργου στον δεύτερο κατά σειρά κατά-
ταξης διαγωνιζόμενο, αν αυτός δεν δεχθεί στον τρίτο κ.ο.κ ή την επανάληψη του διαγωνισμού. 
3. Επίσης ο υποψήφιος ανάδοχος αποκλείεται και η σύμβαση ανατίθεται στον επόμενο  κατά σειρά υπο-
ψήφιο ή η διαδικασία επαναλαμβάνεται ως ανωτέρω σε περίπτωση που  το περιεχόμενο των δικαιολο-
γητικών που προσκομίζει ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν αντιστοιχεί στο περιεχόμενο της υποβληθείσας 
υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 5 της παρούσας. 
 
11. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 
1. Ευθύνη των μελών της ένωσης. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος αποτελέσει ένωση εταιρειών, κάθε 

μέλος της ένωσης ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο  έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την 
εκτέλεση του παρόντος έργου. 

2. Εμπιστευτικότητα. Καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, που θα συναφθεί,  αλλά και μετά τη 
λήξη ή λύση αυτής, ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρεί εμπιστευτικά και να μη γνω-
στοποιεί σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων και των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύ-
που, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, οποιαδήποτε έγγραφα 
ή πληροφορίες περιέλθουν σε γνώση του, κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση  των 
υποχρεώσεων του. 

3. Γλώσσα επικοινωνίας. Η σύμβαση με τον ανάδοχο θα συνταχθεί στην ελληνική  γλώσσα και όλες οι 
επικοινωνίες (προφορικές και γραπτές) θα γίνονται στην ελληνική γλώσσα. 

4. Τόπος παροχής υπηρεσιών. Η παροχή των υπηρεσιών εκ μέρους του αναδόχου θα γίνεται στην έ-
δρα και τα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής, στα γραφεία του  αναδόχου καθώς και σε κάθε άλλο 
σημείο θα απαιτηθεί, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη σύμβαση, που θ' ακολουθήσει. 

5. Ισχύουσα νομοθεσία - Επίλυση διαφορών. Η παρούσα προκήρυξη και η σύμβαση που θα καταρτι-
σθεί με βάση αυτή, θα διέπεται αποκλειστικά από το ελληνικό δίκαιο. 

6. Η Αναθέτουσα Αρχή, εφόσον συντρέχει λόγος διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της διαδικασίας σ’ 
οποιοδήποτε χρονικό σημείο μέχρι την κατακύρωση, χωρίς αυτό να γεννά οποιοδήποτε δικαίωμα 
στους συμμετέχοντες.  

 
12. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Η παρούσα προκήρυξη δημοσιοποιείται στον διαδικτυακό τόπο του Ομίλου UNESCO Σερρών 
www.serresforunesco.org από όπου μπορεί ο κάθε συμμετέχων να την προμηθευτεί. Περισσότερες πλη-
ροφορίες για την παρούσα προκήρυξη από την έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, Ιουστινιανού 19, Σέρρες, 
τηλ: 23210-20593 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 10.00-14.00. 
 
13.ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν το πλήρες κείμενο της διακήρυξης5 του διαγωνισμού χωρίς 
χρέωση, ηλεκτρονικά στον διαδικτυακό τόπο του Ομίλου UNESCO Σερρών www.serresforunesco.org  
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστέλλουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) στη ηλεκτρονική 
διεύθυνση serres.for.unesco@gmail.com  τα στοιχεία τους (όπως επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, 
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), έτσι ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να έχει στη διάθεση της  πλήρη 
κατάλογο όσων παρέλαβαν τη διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν 
συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινίσεις επ’αυτής. 
 

http://www.serresforunesco.org/
http://www.serresforunesco.org/
mailto:serres.for.unesco@gmail.com
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Οι παραλήπτες της διακήρυξης υποχρεούνται άμεσα να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας σύμφωνα 
με τον πίνακα περιεχομένων και τον συνολικό αριθμό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε 
παράλειψη να το γνωρίσουν εγγράφως στον Όμιλο  UNESCO Σερρών και να ζητήσουν νέο πλήρες αντί-
γραφο. Προσφυγές κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του 
παραληφθέντος αντιγράφου της διακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 
 
5 Στην περίπτωση παραλαβής της διακήρυξης μέσω ιδιωτικού ταχυδρομείου  (courier), η Αναθέτουσα 
Αρχή δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοση της διακήρυξης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 : ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
 
Αντικείμενο του έργου 
Η Δράση 3.1 (Χάρτης Υγείας/ Mapping Survey) αφορά στην έρευνα – χαρτογράφηση για τον εντοπισμό 
και προσδιορισμό των αναγκών των παιδιών αναφορικά με τη δυνατότητα  πρόσβασης τους στην προ-
σχολική εκπαίδευση  και της στάσης των  οικογενειών τους σχετικά με τις δυνατότητες πρόσβασης τους 
σε υπηρεσίες υγείας. Η καταγραφή θα αφορά στις Περιφερειακές Ενότητες Σερρών και Θεσσαλονίκης. 
 
Για την έρευνα-χαρτογράφηση θα διαμορφωθεί από τον υποψήφιο ανάδοχο ειδικό ερωτηματολόγιο. Οι 
ερωτήσεις θα ανταποκρίνονται στον στόχο τους, δηλαδή στην ανίχνευση των πραγματικών καταστάσεων.  
Η χαρτογράφηση θα διεξαχθεί σε 4 φάσεις.  

- Στην πρώτη φάση θα εντοπισθεί ο πληθυσμός – στόχος στις περιοχές παρέμβασης του έργου με 
ακρωνύμιο “Early Childhood Care” και οι οικογένειες οι οποίες θα αποτελέσουν το δείγμα έρευ-
νας- χαρτογράφησης. Το δείγμα θα εντοπισθεί μέσω της διεξαγωγής εκδηλώσεων (κατ’ελάχιστον 
4 εκδηλώσεις στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης και 4 εκδηλώσεις στην Π.Ε. Σερρών) στις περιοχές όπου θα 
υποδείξει η Αναθέτουσα Αρχή στον υποψήφιο ανάδοχο και στις οποίες έχουν παρατηρηθεί κρού-
σματα έλλειψης πρόσβασης των παιδιών προσχολικής και σχολικής εκπαίδευσης, στην εκπαίδευ-
ση και στις υπηρεσίας υγείας.   Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων ο υποψήφιος Ανάδοχος θα ενημε-
ρώσει τους γονείς των παιδιών σχετικά με τους στόχους της έρευνας και του έργου: οι γονείς που 
θα θελήσουν να συμμετέχουν στην έρευνα θα συμπληρώσουν φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 
Το δείγμα θα πρέπει να είναι αποδεκτά αντιπροσωπευτικό σύμφωνα με την επιστήμη της στατι-
στικής ώστε τα αποτελέσματα της έρευνας να είναι έγκυρα. 

- Στην δεύτερη φάση οι θα διενεργηθεί προσωπική συνέντευξη σε όλο το δείγμα οικογενειών με τη 
χρήση του ειδικού ερωτηματολογίου που θα έχει διαμορφώσει ο υποψήφιος ανάδοχος.  

- Τρίτη Φάση του έργου αποτελεί η ταξινόμηση, στατιστική επεξεργασία και αναγωγή των στοιχείων 
των ερωτηματολογίων. 

- Τέλος, στην επόμενη φάση ο Ανάδοχος θα προχωρήσει στη σύνταξη έκθεσης με την ανάλυση των 
αποτελεσμάτων της έρευνας 

 
Επισημαίνεται ότι η ταξινόμηση των αποτελεσμάτων οφείλει να είναι πολυκριτηριακή και πολυπαρα-
μετρική, απεικονίζοντας τουλάχιστον  τις παραμέτρους των τοπικών δεδομένων των περιοχών (απο-
στάσεις από αστικά κέντρα, πληθυσμός σχολείων, πληθυσμός παρόχων υγείας, μορφωτικό επίπεδο οι-
κογενειών, κοινωνικοοικονομικές συνθήκες, υποδομές υγείας κλπ).   

 
Παραδοτέα του έργου 
 
Παραδοτέα του έργου: 
1. Απολογιστικά τεύχη των εκδηλώσεων 
2.Εκθεση έρευνας /χαρτογράφησης  
 
Τα ανωτέρω παραδοτέα πρέπει να συνοδεύονται απαραιτήτως από περίληψη (executive summary) στην 
αγγλική. 
 
Την υλοποίηση του έργου διέπουν:  
(α) Οι διατάξεις που ορίζουν τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, ό-
πως ισχύουν και ειδικότερα του ΠΔ 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της 
Οδηγίας 2004/18/ΕΚ (περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμη-
θειών και υπηρεσιών)» (ΦΕΚ 64 Α΄) και του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α΄) “Περί Κανονισμού Προμηθειών Δη-
μοσίου”.  
(β) Η με αριθμ. 14023/ΕΥΘΥ521-31/03/2010 (ΦΕΚ 415 12/4/2010 Τ.Β) Υπουργική Απόφαση Διαχείριση 
Συστήματος και Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του στόχου 3 «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνερ-
γασία» όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει. 
(γ) Το Τεχνικό Δελτίο (Application Form) του έργου «DELIVER PRE-SCHOOL ALTERNATIVE SERVICES» ΜΕ 
ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ «EARLY CHILDHOOD CARE» όπως ισχύει, όπου καθορίζονται, η εταιρική σχέση, το αντικείμε-
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νο του έργου, οι στόχοι του έργου, τα αναμενόμενα αποτελέσματα, οι δράσεις και ο προϋπολογισμός των 
δράσεων, τα παραδοτέα των δράσεων και του έργου, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου. 
 
 
Η Δράση 3.4 αφορά στη διοργάνωση μιας σχολής γονέων (40 άτομα) με αντικείμενο την εξοικείωση με την 
εκπαιδευτική μέθοδο ECD CORE που θα παραχθεί στο πλαίσιο του ECC. 
Ειδικότερα το κύριο αντικείμενο αυτής της δράσης είναι η διοργάνωση εκπαιδευτικών μαθημάτων  με στό-
χο την αύξηση της αποτελεσματικής συμμετοχής των γονέων ως πυλώνα παροχής κοινωνικών υπηρεσιών 
στη βάση της κοινότητας που επηρεάζει καθοριστικά τα παιδιά 
Τα θέματα της σχολής θα είναι: 
α) σωματική υγεία και κινητική ανάπτυξη 
β) κοινωνικο - συναισθηματική ανάπτυξη 
γ) ανάπτυξη μαθησιακών προσεγγίσεων 
δ) γλωσσική ανάπτυξη, γνώσης γραφής και ανάγνωσης και επικοινωνία 
ε) γνωστική εξέλιξη και απόκτηση γενικών γνώσεων 
Η διάρκεια της σχολής ορίζεται σε 12 ώρες κατανεμημένη σε 2 ημέρες.   
Ο  ανάδοχος υποχρεούται να αναλάβει τις παρακάτω πρωτοβουλίες με στόχο την ενημέρωση και κινητο-
ποίηση της ομάδας στόχου, δηλ. των γονέων μαθητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. 
Ειδικότερα ο ανάδοχος υποχρεούται να: 

 συντάξει και διαμέσου του Ομίλου ΟΥΝΕΣΚΟ Σερρών να αποστείλει ενημερωτική επιστολή – πρό-
σκληση στα Δ.Σ. των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων των Δημοτικών Σχολείων της πόλης των 
Σερρών και του Νομού. Η πρόσκληση θα αφορά στη συμμετοχή σε ενημερωτική συνάντηση στο 
πλαίσιο της οποίας θα παρουσιασθεί η πρωτοβουλία διοργάνωσης μιας σχολής γονέων. 

 συντάξει και διαμέσου του Ομίλου ΟΥΝΕΣΚΟ Σερρών να αποστείλει ενημερωτική επιστολή – πρό-
σκληση στους Διευθυντές των Δημοτικών Σχολείων της πόλης των Σερρών και του Νομού. Η πρό-
σκληση θα αφορά στη συμμετοχή στην ανωτέρω ενημερωτική συνάντηση στο πλαίσιο της οποίας 
θα παρουσιασθεί η πρωτοβουλία διοργάνωσης μιας σχολής γονέων. 

 οργανώσει και συντονίσει την ενημερωτική συνάντηση με στόχο την προσέλκυση του ενδιαφέρο-
ντος 

 να οργανώσει μια συνέντευξη τύπου προς τα τοπικά μέσα ενημέρωσης με στόχο την καλύτερη δυ-
νατή προσέγγιση του ευρύτερου κοινού.  

Για την διοργάνωση και υλοποίηση της εκδήλωσης ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τα εξής: 
- κατάλληλη αίθουσα 
- όλα τα απαραίτητα εποπτικά μέσα (laptop, projector, οθόνη προβολής) 
- μικροφωνικό σύστημα ήχου 
- σύστημα φωτισμού 
- γραμματεία και χώρο γραμματείας 
- συλλογή εκπαιδευτικού υλικού και υλικού τεκμηρίωσης καθ’ υπόδειξη του επί κεφαλής εταίρου  

του έργου 
- αναπαραγωγή του ανωτέρω υλικού και συγκρότηση φακέλου για κάθε συμμετέχοντα 
- οριστικοποίηση προγράμματος εισηγήσεων 
- εκτύπωση και αποστολή προσκλήσεων 
- καταχώρηση 2 δελτίων τύπου σε τοπικά ΜΜΕ 

 
Παραδοτέα: 

- Εκπαιδευτικό υλικό 
- Απολογιστικό τεύχος 

 
Τα ανωτέρω παραδοτέα πρέπει να συνοδεύονται απαραιτήτως από περίληψη (executive summary) στην 
αγγλική. 
 

 
Γ. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 
Το συνολικό έργο του αναδόχου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι 31 –8 – 2014, ενώ για τη δράση 
3.1 πρέπει κατ’ελάχιστον η φάση Α’ πρέπει να ολοκληρωθεί έως 15-5-2014. Κατ’ εξαίρεση, το έργο –και 
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κατ’ αντιστοιχία η παράδοσή του από τον ανάδοχο- μπορεί να παραταθεί μετά από απόφαση της Διαχειρι-
στικής Αρχής του IPA Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα – Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημο-
κρατία της Μακεδονίας 2007-2013, με ανάλογη τροποποίηση της σύμβασης με τον Ανάδοχο. 
 
Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» 
«Ο φάκελος ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ που θα υποβάλει ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να περιέχει, τα παρακά-
τω με ποινή αποκλεισμού:  
 
Αναλυτική περιγραφή του τρόπου με τον οποίο ο υποψήφιος ανάδοχος σκοπεύει να προσεγγίσει το έργο, 
τον τρόπο οργάνωσης, διαχείρισης και διοίκησης των ενεργειών του έργου. Ειδικότερα, πρέπει να περι-
λαμβάνει: 
 
Α. Αναλυτική περιγραφή της μεθοδολογίας και των μέσων, με τα οποία ο Ανάδοχος σκοπεύει να υλοποι-
ήσει το έργο με ανάλυση ανά δράση καθώς και οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκμηριώνει πληρέστερα 
την πρόταση του υποψήφιου Αναδόχου και απαντά στις επιμέρους απαιτήσεις που έργου.  
Β. Περιγραφή της Ομάδας Έργου, η οποία θα απαρτίζεται από ικανό αριθμό στελεχών για την έγκαιρη και 
την απαιτούμενη ποιοτικά υλοποίηση του έργου, στοιχεία τα οποία θα αξιολογηθούν στις τεχνικές προ-
σφορές των προσφερόντων με βάση τα κριτήρια που παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. Η κάλυψη 
των ως άνω προσόντων τεκμηριώνεται με τα αναλυτικά βιογραφικά των συμμετεχόντων στο έργο. 
Επιπλέον, ο φάκελος θα πρέπει να περιέχει αναφορές στα χαρακτηριστικά και τα στοιχεία εκείνα που δια-
σφαλίζουν την ποιότητα των εργασιών και αποδεικνύουν την τεχνική ικανότητα του υποψηφίου, όπως εί-
ναι τα παρακάτω: 
1. Γενικές πληροφορίες για τα στοιχεία του προσφέροντος (όνομα/επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, 
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όνομα αρμοδίου εκπροσώπου για την προσφορά), ιστορικό και 
κύρια βήματα ανάπτυξης της επιχείρησης, 
2. Περιγραφή της επιχειρηματικής δομής (νομική μορφή, απασχολούμενο προσωπικό κατά ειδικότητα – 
οργανόγραμμα και βιογραφικά σημειώματα των βασικών στελεχών), 
3. Συνοπτικό κατάλογο εμπειρίας των έργων του προσφέροντος, κατά την προηγούμενη τριετία στην 
Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, για την τεκμηρίωση της εμπειρίας. 
 

Α/Α 
 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

 T1 Μεθοδολογία Υλοποίησης 70% 

1.1 Μεθοδολογία Υλοποίησης (Περιγραφή των εργαλείων, τεχνικών που θα χρησι-
μοποιηθούν σε όλες τις φάσεις υλοποίησης του Έργου) 

20% 

1.2 Διασφάλιση Ποιότητας του Έργου ανά φάση υλοποίησης και ανά παραδοτέο 20% 

1.3 Χρονο-προγραμματισμός και οργάνωση παραδοτέων:  
Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Έργου όπου θα απεικονίζονται οι 
δραστηριότητες, τα παραδοτέα του Έργου και η αλληλουχία φάσεων/ σταδίων 
& Αναλυτική περιγραφή των παραδοτέων του Έργου σύμφωνα με τις απαιτή-
σεις της παρούσας Προκήρυξης 

30% 

 T2 Ομάδα Έργου 30% 

 2.1  Σχήμα Διοίκησης Έργου. Εξειδίκευση ρόλων και καθηκόντων όσον αφορά την 
υλοποίηση των επιμέρους φάσεων του έργου 
 
 
 

20% 
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2.2 Βαθμός απασχόλησης και καταλληλότητα της Ομάδας Έργου ανά Φάση και 
Παραδοτέο 

10% 

ΣΥΝΟ-

ΛΟ 
 100% 

 
Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού. Το Έργο θα ανα-
τεθεί µε βάση την συµφερότερη προσφορά η οποία θα προκύψει από την συσχέτιση της βαθμολόγησης 
τεχνικών κριτηρίων αξιολόγησης των προσφερόντων και των αντίστοιχων οικονομικών προσφορών.  
 
Η ομάδα κριτηρίων που αφορά στην Αξιολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς καταλαμβάνει συντελεστή βα-
ρύτητας 85%. 
 

Ε. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

 
Δράση 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ  
(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 

ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ ΠΟ-
ΣΟ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙ-
ΜΗ  

(ΦΠΑ) 

Δράση 3.1 Χάρτης Υγείας (Mapping Survey)  € 
 

€ 
 

€ 

Δράση 3.4 Σχολές Γονέων (Training Classes for 
parents) 

€ 
 

€ 
 

€ 

ΣΥΝΟΛΟ 
 

€ 
 

€ 
 

€ 

 
 

 (το ποσό σε ευρώ αριθμητικά και ολογράφως) 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 -ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 
 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
 
 
 
 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 
ΕΚΔΟΤΗΣ ....................................................................... 
Ημερομηνία έκδοσης ........................... 
Προς: Όμιλο UNESCO Σερρών  
Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ. ............... για ευρώ ....................... 
 
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέ-
σεως και διζήσεως, υπέρ  
{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας ή οργανισμού : της Εταιρίας ή Οργανισμού …………… Οδός …………. 
Αριθμός ……. Τ.Κ. ………}  
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών ή Οργανισμών  
α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 
β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  
γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές/ ούς και ως αλληλέγγυα και εις ολό-
κληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και μέχρι του 
ποσού των ευρώ ........................., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με αριθμό................... που αφορά 
στο διαγωνισμό της …………. με αντικείμενο …….………..…… συνολικής αξίας ………........, σύμφωνα με τη με 
αριθμό................... Διακήρυξή σας. 
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβά-
λουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο 
ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 
Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπο-
ρούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 
τέλος χαρτοσήμου. 
(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Όμιλος UNESCO Σερρών 
…..Στοιχεία……….. 

 
 
 
 
 
 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
 

ΣΥΜΒΑΣΗ 
 
 Στις Σέρρες σήμερα την …./…..201.., μεταξύ αφ’ ενός του «Ομίλου UNESCO Σερρών», το οποίο εκπροσω-
πείται νόμιμα από …………… και αφ’ ετέρου του/της ………………………………………..,κατοίκου……………………..οδός 
……………. αριθμός ……., με αριθμό ταυτότητας ……………………, με αριθμό φορολογικού μητρώου ……………., 
υπαγόμενος/η στη ΔΟΥ …….., καλούμενος/η στο εξής «ΑΝΑΔΟΧΟΣ», ‘Η Η ………….εταιρεία με την επωνυμί-
α…………….που έχει την έδρα της στην …………., οδός ………………και εκπροσωπείται νόμιμα από τον 
……………..διαχειριστή της εταιρείας ( επισυν. Καταστατικό ) με αριθμό φορολογικού μητρώου ……………., 
υπαγόμενος/η στη ΔΟΥ …….., καλούμενη στο εξής «ΑΝΑΔΟΧΟΣ»,      
 
συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 
  
1.Ο Όμιλος UNESCO Σερρών μετά την από …………. εισήγηση της Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού και 
Αξιολόγησης Προσφορών, κατακύρωσε στον/ην «Ανάδοχο» τον διενεργηθέντα Πρόχειρο μειοδοτικό δια-
γωνισμό, για την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση των δράσεων: 3.1 «Χάρτης Υγείας (Mapping 
Survey)» και 3.4 «Σχολές Γονέων (training classes for parents)» στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «DELIV-
ER PRE-SCHOOL ALTERNATIVE SERVICES» ΜΕ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ «EARLY CHILDHOOD CARE» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ 
IPA ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟ-
ΚΡΑΤΙΑΣ 2007-2013» 
2. Αναθέτει στον «Ανάδοχο», ο οποίος αποδέχεται και αναλαμβάνει την υλοποίηση των δράσεων  3.1 
«Χάρτης Υγείας (Mapping Survey)» και 3.4 «Σχολές Γονέων (training classes for parents)», σύμφωνα με τους 
όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας σύμβασης συμπεριλαμβανομένων και των στην παρούσα ανα-
φερομένων συμβατικών εγγράφων (προσφορά κ.λ.π). 
3. Το συνολικό τίμημα για την εκτέλεση των όρων της παρούσας ανέρχεται στο ποσό ………………………… 
(………………..) ευρώ για την υλοποίηση της Δράσης 3.1 και .................... (.........) ευρώ για την υλοποίηση της 
Δράσης 3.4 και θα καταβληθεί από την «Αναθέτουσα Αρχή» στην «Ανάδοχο», σύμφωνα με τους όρους και 
τις προϋποθέσεις της Διακήρυξης και όπως περιγράφεται σε αυτήν. 
Το τίμημα κάθε είδους εκ των προαναφερόμενων υπηρεσιών αναφέρεται στην προσφορά του «Αναδόχου» 
στο συγκεκριμένο διαγωνισμό. Ο «Ανάδοχος» βαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις, τέλη, φόρους, κλπ,. 
Στην παραπάνω τιμή συμπεριλαμβάνονται ενδεικτικά όλες οι περιγραφόμενες στις τεχνικές προδιαγραφές 
του/της «Αναδόχου» για την εκπλήρωση των όρων της παρούσας, όλες οι νόμιμες κρατήσεις και 
ασφαλιστικές εισφορές. 
4. Ο «Ανάδοχος» αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραδώσει το έργο σύμφωνα με τις προδιαγραφές που 
περιγράφονται στο παράρτημα 1 της προκήρυξης, για την κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών στο πλαίσιο 
υλοποίησης του Έργου «DELIVER PRE-SCHOOL ALTERNATIVE SERVICES» ΜΕ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ «EARLY CHILD-
HOOD CARE» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ IPA ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2007-2013». 
5. Ο «Ανάδοχος» υποχρεούται να διασφαλίσει την ποιότητα των υπηρεσιών πριν την παράδοσή τους στην 
«Αναθέτουσα Αρχή».  
7. Η παράδοση του έργου θα γίνεται βάσει του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος και των απαιτήσεων που 
προκύπτουν από την υλοποίηση του έργου, αλλά και σύμφωνα με τις αποφάσεις και οδηγίες της Κ.Τ.Γ. 
Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα -Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 
2007-2013. Ημερομηνία λήξης της παρούσας σύμβασης ορίζεται η 31/8/2014 με δυνατότητα παράτασης σε 
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περίπτωση συνολικής παράτασης του Έργου για τους Έλληνες εταίρους ύστερα από σχετική απόφαση της 
Διαχειριστικής Αρχής. 
Ο «Ανάδοχος» κατέθεσε, ως εγγύηση για την καλή εκτέλεση του έργου στον διαγωνισμό την με αριθμό 
………………………………. εγγυητική επιστολή ποσού ……….. ευρώ εκδόσεως της τράπεζας …………………... Η πα-
ροχή της Εγγύησης αυτής δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι περιορίζει καθ΄ οιονδήποτε τρόπο την από το νόμο 
και τη σύμβαση ευθύνη του «Αναδόχου» απέναντι του Ομίλου UNESCO Σερρών. Η Εγγύηση καλής εκτέλε-
σης θα επιστραφεί με την οριστική Ποσοτική και ποιοτική Παραλαβή της προμήθειας. Η Εγγυητική Επιστο-
λή Καλής Εκτέλεσης καλύπτει στο σύνολό της και χωρίς καμία διάκριση την πιστή εφαρμογή των όρων της 
παρούσας, που αποτελεί ενιαίο κείμενο με τα λοιπά συμβατικά έγγραφα.  
8. Στην περίπτωση διαπίστωσης παρεκκλίσεων κάθε παραδοτέου από τους όρους της Σύμβασης, η Ε-
ΠΥΥΒΚΕΕ διαβιβάζει εγγράφως στον Ανάδοχο – το αργότερο εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών από την 
επόμενη της ημερομηνίας παράδοσής του – τις παρατηρήσεις της επί του παραδοτέου, προκειμένου ο 
Ανάδοχος να συμμορφωθεί με αυτές και να το επανυποβάλλει κατάλληλα διορθωμένο και συμπληρωμέ-
νο εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών από τη λήψη των παρατηρήσεων. 
9. Ο «Ανάδοχος» είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και υπόχρεος για την ασφάλεια όλων όσων απασχοληθούν 
στην εκτέλεση της παρούσας σύμβασης καθώς και στην καταβολή ασφαλιστικών εισφορών σε 
οποιονδήποτε κατά νόμο ασφαλιστικό φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης. 
10.Ο «Ανάδοχος» είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και υπόχρεος για την αποζημίωση οποιουδήποτε για κάθε 
φύσεως και είδους ζημιές, που τυχόν υποστεί ο Όμιλος UNESCO Σερρών, το προσωπικό της ή κάθε τρίτος, 
από πράξεις ή παραλείψεις του ή των προσώπων που θα χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση των όρων της 
παρούσας. Στις περιπτώσεις αυτές αν υποχρεωθεί ο Όμιλος UNESCO Σερρών να καταβάλλει οποιαδήποτε 
αποζημίωση ο «Ανάδοχος» υποχρεούται να καταβάλλει σε αυτό το αντίστοιχο ποσό, 
συμπεριλαμβανομένων τυχόν τόκων και εξόδων. 
11. Στην παρούσα σύμβαση, εκτός από το Παράρτημα, επισυνάπτονται ως αναπόσπαστα στοιχεία αυτής, 
αποτελώντας ενιαίο κείμενο με αυτή, δεσμεύοντας εξίσου τα συμβαλλόμενα μέρη και με την αναφερόμενη 
σειρά ισχύος τα εξής, αρχής γενομένης από την παρούσα σύμβαση, ως επέχουσας πρωταρχική ισχύ, έναντι 
των υπολοίπων συμβατικών εγγράφων:  

 Η Διακήρυξη του Διαγωνισμού, 
 Η Τεχνική προσφορά του Αναδόχου 
 Η Οικονομική προσφορά του Αναδόχου 
 Το πρακτικό κατακύρωσης, 
 Όλες οι Δηλώσεις του «Αναδόχου» που προβλέπονται από τα άρθρα της Διακήρυξης.  

12. Για τον αποκλεισμό οποιουδήποτε ερμηνευτικού προβλήματος ως προς τη δηλωμένη βούληση των 
μερών από την τυχόν εκ παραδρομής μη υπογραφή και μη επισύναψη οποιασδήποτε δήλωσης 
προβλεπομένης από τη Διακήρυξη, ο «Ανάδοχος» συνομολογεί ρητά ότι με την υπογραφή της παρούσας 
θεωρείται κατά αμάχητο τεκμήριο ότι υπέβαλε όλες αυτές τις δηλώσεις και ότι σε κάθε περίπτωση 
αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως το ουσιαστικό περιεχόμενο όλων αυτών των δηλώσεων, όπως 
αυτό προκύπτει από την αντίστοιχη ρήτρα της Διακήρυξης. 
13. Αρμόδια Δικαστήρια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύψει από την εκτέλεση των όρων 
της παρούσας, συνομολογείται μεταξύ των μερών ότι είναι τα αρμόδια Δικαστήρια. 
14. Συμφωνείται ότι οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων του παρόντος γίνεται μόνο έπειτα από γραπτή 
συμφωνία των συμβαλλομένων μερών.  
15. Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε τρία ( 3 ) αντίγραφα, από τα οποία έλαβαν από ένα ο κάθε 
συμβαλλόμενος . 

Τα Συμβαλλόμενα Μέρη 
Η Αναθέτουσα Αρχή 

 
Ο/Η Ανάδοχος 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ή ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 
 

Αναθέτουσα Αρχή Όμιλος UNESCO Σερρών 
Διεύθυνση ……… 
Τηλέφωνο ……… 
Fax ……. 
Ε-mail …….  
Πληροφορίες ……. 
Ημερομηνία και Ώρα 
Κατάθεσης Προσφορών 

 
…../../2014 μέχρι ώρα 14:00 

Ημερομηνία Διαγωνισμού ……/../2014 
 
 

Πρόχειρος Διαγωνισμός  
 

για την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση των Δράσεων 3.1 «Χάρτης Υγείας (Mapping Survey)» και 3.4 
«Σχολές Γονέων (Training classes for parents)» στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «DELIVER PRE-SCHOOL 

ALTERNATIVE SERVICES» ΜΕ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ «EARLY CHILDHOOD CARE» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ IPA ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑΣ 2007-2013» 

  
 

«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία» 
 
Στοιχεία  
Υποψηφίου  

………………………………. 
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