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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ
1.1

Στοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ

Επωνυμία

ΤΟΥΙΣΤΙΚΘ
ΙΑΜΑΤΙΚΘ
ΕΡΙΩΕΙΘΣΘ
ΔΘΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΟΥΡΟΛΘΣ AE

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ

Λεωφόροσ
Μάκρθσ,
1ο
χλμ
Αλεξανδροφπολθσ-Μάκρθσ, Ραραπλεφρωσ
Δθμοτικοφ Camping

Ρόλθ

ΑΛΕΞΑΝΔΟΥΡΟΛΘ

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ

68131

Ωϊρα

ΕΛΛΑΔΑ

Κωδικόσ ΝUTS

EL 505

Τθλζφωνο

25510 88340

Ψαξ

25510 88342

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο

tourismaxd@hotmail.com

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ

Τερηι Σοφία

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο (URL)

www.tieda.gr

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ
Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι Νομικό Ρρόςωπο Ιδιωτικοφ Δικαίου (Ν.Ρ.Ι.Δ) που διζπεται από τουσ νόμουσ
3852/2010, 2166/1993 και κ.ν. 2190/1920 και τισ διατάξεισ του ιςχφοντοσ καταςτατικοφ τθσ.
Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α.
Σκοπόσ τθσ εταιρείασ είναι θ προβολι και περαιτζρω τουριςτικι ανάπτυξθ τθσ περιοχισ Αλεξανδροφπολθσ
μζςα από τθν οργάνωςθ, προβολι και διαχείριςθ των τουριςτικϊν και ξενοδοχειακϊν εγκαταςτάςεων
κάμπινγκ, Ρλάη, κακϊσ και θ υποςτιριξθ του Διμου για τθν εφαρμογι ενόσ ολοκλθρωμζνου
προγράμματοσ ςχεδιαςμοφ τθσ τουριςτικισ ανάπτυξθσ και αξιοποίθςθσ τθσ περιοχισ, που αποςκοπεί ςτθν
ανάδειξθ προσ τουσ επιςκζπτεσ όλου του φυςικοφ και πολιτιςτικοφ-ιςτορικοφ πλοφτου του Διμου
Αλεξανδροφπολθσ.
Στοιχεία Επικοινωνίασ
α) Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι
πρόςβαςθ μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.tieda.gr.
β) Οι προςφορζσ πρζπει να υποβάλλονται ςτθ διεφκυνςθ Λεωφόροσ Μάκρθσ, 1ο χλμ ΑλεξανδροφπολθσΜάκρθσ, Ραραπλεφρωσ Δθμοτικοφ Camping.
γ) Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από τον ανωτζρω αρμόδιο για πλθροφορίεσ : κα Τερηι Σοφία,
ςτθν προαναφερκείςα διεφκυνςθ και ςτο τθλζφωνο : 25510 88340, e-mail: tourismaxd@hotmail.com
1.2

Στοιχεία Διαδικαςίασ-Χρθματοδότθςθ

Είδοσ διαδικαςίασ
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Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθ διαδικαςία του ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ του άρκρου 117 του ν.
4412/2016 και υπό τισ προχποκζςεισ του νόμου αυτοφ και τουσ ειδικότερουσ όρουσ τθσ παροφςασ.
Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ
Ψορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι θ Ρεριφζρεια Ανατ. Μακ. Θράκθσ, Κωδ. ΣΑ 0311.
Θ δαπάνθ για τθν εν ςφμβαςθ βαρφνει τθν με Κ.Α. : 64 ςχετικι πίςτωςθ του προχπολογιςμοφ του
οικονομικοφ ζτουσ 2021 του Ψορζα.
Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από Ριςτϊςεισ του Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων (αρικ.
ενάρικ. ζργου 2018ΕΡ03110062).
Θ ςφμβαςθ περιλαμβάνεται τθσ Ρράξθσ: «Κατάρτιςθ και πιςτοποίθςθ γνϊςεων και δεξιοτιτων
εργαηομζνων του τουριςτικοφ τομζα» ςτο πλαίςιο του εγκεκριμζνου ςχεδίου ΣΒΑΑ Διμου
Αλεξανδροφπολθσ – Ε.Ρ. «Ανατολικισ Μακεδονίασ και Θράκθσ» 2014 - 2020 με βάςθ τθν απόφαςθ
ζνταξθσ με αρ. πρωτ.3340/8-11-2018 και ζχει λάβει κωδικό MIS 5031786. Θ παροφςα ςφμβαςθ
χρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (ΕΚΤ) και από εκνικοφσ πόρουσ μζςω του ΡΔΕ.
1.3

Συνοπτικι Ρεριγραφι φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ υλοποίθςθ δράςεων, δθμοςιότθτασ, ςυμβουλευτικισ, πιςτοποίθςθσ και
κατάρτιςθσ (εφεξισ το Ζργο) για 50.000,00 € .
Βαςικόσ ςτόχοσ του Ζργου είναι θ προετοιμαςία 40 (ςαράντα) εργαηομζνων ςε τουριςτικζσ επιχειριςεισ
τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ προκειμζνου να καταρτιςτοφν ςε κζματα που αφοροφν ςτθν ανάπτυξθ τθσ
τουριςτικισ ςυνείδθςθσ και να βελτιωκοφν οι υπθρεςίεσ προσ τουσ επιςκζπτεσ / τουρίςτεσ τθσ πόλθσ τθσ
Αλεξανδροφπολθσ.
Θ ανάπτυξθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ που κα αποκτιςουν επιμόρφωςθ ςε κζματα τουριςμοφ, κα
ςυμβάλλει ςτθ δθμιουργία προςτικζμενθσ αξίασ αναφορικά με τθ δυνατότθτα παροχισ υπθρεςιϊν ςτον
τουριςτικό τομζα και τθν αναβάκμιςθ του παρεχόμενου προϊόντοσ ςτουσ επιςκζπτεσ αλλά και ςτουσ
επιςκζπτεσ τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ τθσ ΣΒΑΑ του Διμου Αλεξανδροφπολθσ.
Οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων
ςυμβάςεων (CPV) : 80500000-9 (Υπθρεςίεσ Κατάρτιςθσ).
Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 50.000,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΨΡΑ
που αντιςτοιχεί ςτισ δράςεισ δθμοςιότθτασ.
Η παροχι υπθρεςιϊν επαγγελματικισ κατάρτιςθσ κακϊσ και ςυμβουλευτικισ και πιςτοποίθςθσ προςϊπων
(ωσ υπθρεςιϊν ςτενά ςυνδεόμενων με τθν κατάρτιςθ) απαλλάςςονται από ΦΡΑ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ
τθσ περίπτωςθσ ιβϋ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 22 του Ν. 2859/2000 και του άρκρου 19 του Ν.
4389/2016 (ΦΕΚ Α' 94/27-05-2016).
Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε 12 μινεσ.
Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ
I τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.
Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ,
βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ.
1.4

Θεςμικό πλαίςιο

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ
αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ:
-

τον ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ
Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
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-

τον ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν
παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17 του
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο
ελλθνικό δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ” και του ν. 3614/2007 (Α'
267) «Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο
2007 -2013»,

-

τον ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ
2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ»,

-

τον ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ Νομικϊν Ρροςϊπων
και Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα-Τροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ
ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,

-

τθν παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Ρροςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ
16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,

-

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

-

τον ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και Κεντρικοφ
Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων…»,

-

τον ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων
των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Ρρόγραμμα Διαφγεια" και
άλλεσ διατάξεισ”,

-

τον ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και
τοπικό Τφπο και άλλεσ διατάξεισ»,

-

τον ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ»,

-

τον ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ” και ιδίωσ
των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15,

-

τον ν. 2121/1993 (Α' 25) “Ρνευματικι Ιδιοκτθςία, Συγγενικά Δικαιϊματα και Ρολιτιςτικά Θζματα”,

-

το π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και ςτοιχεία”,

-

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

-

τθν με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «φκμιςθ
ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων
Συμβάςεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ»,

-

του ν. 4555/2018 (Αϋ133) «Μεταρρφκμιςθ του κεςμικοφ πλαιςίου τθσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ Εμβάκυνςθ τθσ Δθμοκρατίασ - Ενίςχυςθ τθσ Συμμετοχισ – Βελτίωςθ τθσ οικονομικισ και αναπτυξιακισ
λειτουργίασ των Ο.Τ.Α. *Ρρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΘΣ Ι»+…… »,

-

τισ ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, τισ λοιπζσ διατάξεισ που
αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ, κακϊσ και το
ςφνολο των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ
δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται
ρθτά παραπάνω,

-

το Καταςτατικό τθσ εταιρείασ και το νομικό πλαίςιο που διζπει τθ λειτουργία τθσ

-

Τθν με αρικμό 79732/27-7-2020 Εγκφκλιο τθσ ΕΘΝΙΚΘΣ ΑΩΘΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ /ΕΙΔΙΚΘ ΥΡΘΕΣΙΑ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΘΣΘΣ ΔΑΣΕΫΝ ΕΚΤ

-

Τισ υπαρικμ πρωτοκόλλου 102768/01-10-2020 Διευκρινιςτικζσ Ερμθνευτικζσ Οδθγίεσ τθσ ΕΘΝΙΚΘΣ
ΑΩΘΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ /ΕΙΔΙΚΘ ΥΡΘΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΘΣΘΣ ΔΑΣΕΫΝ ΕΚΤ
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-

τθν με αρικμ. πρωτ. 3340/8-11-2018 Απόφαςθ Ζνταξθσ τθσ πράξθσ με τίτλο «ΕΡΙΩΟΘΓΘΣΘ ΚΑΤΑΤΙΣΘ
ΚΑΙ ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΣΘ ΓΝΫΣΕΫΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΘΤΫΝ ΕΓΑΗΟΜΕΝΫΝ ΤΟΥ ΤΟΥΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ» και Κωδικό
ΟΡΣ 5031786 ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «ΑΝΑΤΟΛΙΚΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΑΚΘ 2014-2020» και τθν με
21/1/2019 Ορκι Επανάλθψθ τθσ Απόφαςθσ αυτισ,

-

τθν υπ’ αρικμ. 2021/01/Δ απόφαςθ ζγκριςθσ του τεφχουσ δθμοπράτθςθσ,

1.5

Ρροκεςμία παραλαβισ προςφορϊν και διενζργεια διαγωνιςμοφ

Θμερομθνία Ζναρξθσ Υποβολισ Ρροςφορϊν : Ραραςκευι, 12/03/2021 και ϊρα 10.00 πμ
Τελικι θμερομθνία Υποβολισ των προςφορϊν: Δευτζρα 05/04/2021 και ϊρα 10:00πμ
Θμερομθνία Αποςφράγιςθσ των προςφορϊν ορίηεται θ 07/04/2021, θμζρα Τετάρτθ και ϊρα 10:00πμ
Οι προςφορζσ μποροφν να υποβλθκοφν και με courier ι ταχυδρομείο, αλλά πρζπει να ζχουν φτάςει ςτο
πρωτόκολλο τθσ υπθρεςίασ ζωσ τθν ανωτζρω θμζρα και ϊρα.
1.6

Δθμοςιότθτα

Θ διακιρυξθ και το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκαν ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό
Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ).
Θ περίλθψθ τθσ διακθρφξεωσ δθμοςιεφεται ςε μία θμεριςια ι εβδομαδιαία εφθμερίδα, τοπικι ι τθσ
ζδρασ του νομοφ.
Οι δαπάνεσ δθμοςίευςθσ τθσ διακιρυξθσ ςτον ελλθνικό τφπο βαρφνουν, ςε κάκε περίπτωςθ, τον ανάδοχο
και ειςπράττονται πριν τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
Θ περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ παραγράφου 4 του
άρκρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/
(ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).
Θ Διακιρυξθ καταχωρικθκε και ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ
www.tieda.gr ςτο Διμο : www.alexpolis.gr & ςτο πρόγραμμα Διαφγεια http://et.diavgeia.gov.gr/ &ΚΘΜΔΘΣ ςτισ
12.03.2021.

1.7

Αρχζσ εφαρμοηόμενεσ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι:
α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν, τισ
υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και
εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ
ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ
απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Ω του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω
υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων
ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ
και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ,
β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακ' όλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ
ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν,
γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που
ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ.
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ
2.1

Γενικζσ Ρλθροφορίεσ

2.1.1 Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ
Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ είναι τα ακόλουκα:
1. Θ Απόφαςθ Δ.Σ. ΑΔΑΜ 6Κ9ΡΟΛΜ8-Ε4Ε
2. θ παροφςα Διακιρυξθ Αρικμ. Ρρωτ: 105/11.03.2021.(ΑΔΑΜ ) με τα Ραραρτιματα που αποτελοφν
αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ
3. το Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ)
4. οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ
ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά,
5. το ςχζδιο τθσ ςφμβαςθσ με τα Ραραρτιματά τθσ.

2.1.2 Επικοινωνία - Ρρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ
Τα τεφχθ είναι διακζςιμα θλεκτρονικά ςτθ διεφκυνςθ www.tieda.gr.
Πλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και
όλεσ οι ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν μζςω των ςτοιχείων επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ 1.1.1

2.1.3 Ραροχι Διευκρινίςεων
Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά, το αργότερο τζςςερισ (4) θμζρεσ
πριν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν
για τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ:
α) όταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα
ζγκαιρα, δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο τζςςερισ (4) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για
τθν παραλαβι των προςφορϊν,
β) όταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ.
Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν ι των αλλαγϊν.
Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία
κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν.

2.1.4 Γλϊςςα
Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Τυχόν ενςτάςεισ ι προδικαςτικζσ
προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι
ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και
δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Ωάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984
(Αϋ188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα μποροφν να ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν
ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε
από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο..
Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι
τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ
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τθσ Ωάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά
ζγγραφα μποροφν να ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από
πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ
χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο.
Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα
γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.

2.1.5 Εγγυιςεισ
Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα ι χρθματοδοτικά
ιδρφματα ι αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια των περιπτϊςεων β' και γ' τθσ παρ. 1 του άρκρου
14 του ν. 4364/ 2016 (Α'13), που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ
Οικονομικοφ Ωϊρου ι ςτα κράτθ-μζλθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το
δικαίωμα αυτό. Μποροφν επίςθσ, να παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων
με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο
παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που
λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ
οικονομικό φορζα.
Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ
εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου.
Πςον αφορά ςτα γραμμάτια ςφςταςθσ παρακατακικθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 72 παρ. 3 δεφτερο και τρίτο
εδάφιο του ν. 4412/2016 (άρκρο 302 παρ. 3 δεφτερο και τρίτο εδάφιο του ν. 4412/2016 για τισ ςυμβάςεισ
του Βιβλίου ΙΙ), οι εγγυιςεισ ςυμμετοχισ δφνανται να παρζχονται και με γραμμάτια του Ταμείου
Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ, οι δε
ανακζτουςεσ αρχζσ οφείλουν να αποδζχονται τα ςχετικά γραμμάτια. Τα γραμμάτια ςφςταςθσ χρθματικισ
παρακατακικθσ του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων για τθν παροχι εγγυιςεων ςυμμετοχισ
ςυςτινονται ςφμφωνα με τθν ειδικι νομοκεςία που διζπει αυτό και ειδικότερα βάςει του άρκρου 4
του π.δ τθσ 30 Δεκεμβρίου 1926/3 Ιανουαρίου 1927 (“ Περί ςυςτάςεωσ και αποδόςεωσ παρακατακθκϊν
και κατακζςεων παρά τω Ταμείω Παρακατακθκϊν και Δανείων ”), το δε Ταμείο Ραρακατακθκϊν και
Δανείων είναι αυτό που φζρει τθν ευκφνθ για τθν ζκδοςι τουσ.
Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β)
τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το
ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Ψ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ
φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω
για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ), η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο
δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και β) ότι ςε περίπτωςθ
κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα
ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, κ) τθν
θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ
εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι
ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ
εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.
Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται ςφμφωνα με τα Υποδείγματα του ΡΑΑΤΘΜΑΤΟΣ ΙΙΙ.
Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει
τθν εγκυρότθτά τουσ.
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2.2

Δικαίωμα Συμμετοχισ - Κριτιρια Ροιοτικισ Επιλογισ

2.2.1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ
1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά
πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε:
α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ,
β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Ωϊρου (Ε.Ο.Ω.),
γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν
Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και
δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων.
2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ.
3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται
ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.

2.2.2 Λόγοι αποκλειςμοφ
Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) προςφζρων
οικονομικόσ φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι
νομικό πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι
περιςςότεροι από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ:
2.2.2.1. Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ
λόγουσ:
α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου
εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),
β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν
οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ
25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του
Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192
τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του
οικονομικοφ φορζα,
γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν.
2803/2000 (Αϋ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται,
αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου
2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι
ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,
ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ
αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ
ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ
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τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν.
3691/2008 (Αϋ 166),
ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ
και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για
τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ
οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215).
Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε τελεςίδικθ
αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του
ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό.
Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και
IKE ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά κατ’
ελάχιςτον ςτουσ διαχειριςτζσ.
Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά κατ’
ελάχιςτον ςτον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και ςε όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου.
Στισ περιπτϊςεισ Συνεταιριςμϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτα μζλθ του
Διοικθτικοφ Συμβουλίου.
Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων εδαφίων αφορά
ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ.
Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ θ,(α) ζωσ (ςτ) θ κατά τα ανωτζρω, περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει
κακοριςτεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ
καταδίκθσ με αμετάκλθτθ απόφαςθ.
2.2.2.2. Στισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ :
α) όταν ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν
κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και
δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ι τθν εκνικι νομοκεςία
ι/και
β) όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ
υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ.
Αν ο προςφζρων είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που
αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι
αςφάλιςθ.
Δεν αποκλείεται ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε
καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων,
κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό
διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ.
ι/και
γ) θ Ανακζτουςα Αρχι γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ζχουν επιβλθκεί ςε
βάροσ του οικονομικοφ φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ
τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ: αα) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια
ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που
χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν υπουργικι απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Βϋ 266), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει,
ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3)
διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι ββ) δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα
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του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που αφοροφν τθν
αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Οι υπό ααϋ και
ββϋ κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ.
2.2.2.3 Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, προςφζρων
οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:
(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016,
(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ
ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε
ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω
φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα
για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ,
(γ) υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυνιψε
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ,
δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016 δεν
μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,
(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ
φορζα κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 48 του
ν. 4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,
(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ
απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα
φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,
(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που
απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων
επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά
που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του άρκρου 2.2.9.2 τθσ παροφςασ,
(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ
αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα
ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν
ανάκεςθ,
(κ) εάν ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά
του, για το οποίο του επιβλικθκε ποινι που του ςτερεί το δικαίωμα ςυμμετοχισ ςε διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ δθμοςίων ζργων και καταλαμβάνει τθ ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία.
Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (θ) θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ
απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία του ςχετικοφ γεγονότοσ.
2.2.2.4. Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ
διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι
παραλείψεϊν του, είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ.
2.2.2.5. Ρροςφζρων οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ
παραγράφουσ 2.2.2.1, 2.2.2.2. γ) και 2.2.2.3 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει ότι
τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ
αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν
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αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ
φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ
αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα
το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ
διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ
ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν
περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ.
2.2.2.6. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν
προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν.
4412/2016.
2.2.2.7. Οικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του άρκρου 74
του ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα διαδικαςία
ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ.

Κριτιρια Επιλογισ
2.2.3 Καταλλθλόλθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ
2.2.3.1 Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ
απαιτείται να αςκοφν νομίμωσ επαγγελματικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο των προσ
ανάκεςθ υπθρεςιϊν, δθλαδι:


τθν υλοποίθςθ προγραμμάτων ςυνεχιηόμενθσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ

2.2.3.2 Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ απαιτείται να είναι,
α) αδειοδοτθμζνοι ωσ Κζντρα Δια Βίου Μάκθςθσ Επιπζδου 1 ι Κζντρα Διά Βίου Μάκθςθσ Επιπζδου 2, ωσ
πάροχοι ςυνεχιηόμενθσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ ι να είναι πάροχοι οι οποίοι ςφμφωνα με το
Ν.4093/2012, παρ. Θ, περιπτ. Θ15, αρικμ. 5 και ςφμφωνα με το Ν.4111/2013, άρκρο 30, παρ. 36, νοοφνται
Κζντρα Διά Βίου Μάκθςθσ Επιπζδου 1 και Κζντρα Διά Βίου Μάκθςθσ Επιπζδου 2, και εξαςφαλίηουν
προςβαςιμότθτα ςε ΑΜΕΑ, ςφμφωνα με το νόμο 4067/2012 (ΨΕΚ 79/Α/2012) «Νζοσ Οικοδομικόσ
Κανονιςμόσ» και τισ Οδθγίεσ του υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και κλιματικισ Αλλαγισ
«Σχεδιάηοντασ για Πλουσ».
β) εγγεγραμμζνοι ςτον κατάλογο Ιδιωτικϊν Ψορζων παροχισ υπθρεςιϊν Συμβουλευτικισ και
Επαγγελματικοφ Ρροςανατολιςμοφ (ΣυΕΡ) του τθρεί ο ΕΟΡΡΕΡ κατ’ εφαρμογι του άρκρου 30 παρ. 2β
του Νόμου 4111 (ΨΕΚ 18/τ.Α/25-1-2013).
γ) να εξαςφαλίηεται ότι πλθροφν τισ προχποκζςεισ τθσ 79732/27-7-2020 Εγκυκλίου τθσ ΕΘΝΙΚΘΣ ΑΩΘΣ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ/ΕΙΔΙΚΘ ΥΡΘΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΘΣΘΣ ΔΑΣΕΫΝ ΕΚΤ και ςυγκεκριμζνα:
- Φπαρξθ αδειοδοτθμζνθσ δομισ (ίδιασ καταρχιν ι ςυνεργαηόμενθσ, ςτθν Ρεριφζρεια Ανατολικισ
Μακεδονίασ – Θράκθσ υπό τθν προχπόκεςθ τθσ πλιρωςθσ των κτιριακϊν προδιαγραφϊν κατωτζρω.
Οι ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ ωσ προσ τθν Κτιριακι Υποδομι, ιτοι εγκαταςτάςεισ οι οποίεσ πλθροφν τισ
διατάξεισ του Ν. 4093/2012, ωσ ιςχφουν, οι οποίεσ διακζτουν:
- Ρροςβαςιμότθτα ςε ΑμεΑ, ςφμφωνα με τον Κανονιςμό Σχεδιάηοντασ για Πλουσ, οικοδομικι άδεια που
ζχει κεωρθκεί για ςφνδεςθ με τα δίκτυα κοινισ ωφζλειασ ι τα οριηόμενα ςτισ παραγράφουσ 6, 7 & 8 του
άρκρου 107 του ν. 4495/2017 (Α’167), περί χριςθσ εκπαιδευτθρίου, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του
κτιριοδομικοφ κανονιςμοφ και κατόψεισ με χαρακτθριςμό χριςθσ των χϊρων και αποτφπωςθ τθσ
προςβαςιμότθτασ ΑΜΕΑ, όπωσ απαιτείται.
- Ριςτοποιθτικό πυροπροςταςίασ για χριςθ εκπαιδευτθρίου, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ,
- Φπαρξθ ςτθ δομι αίκουςασ Τ.Ρ.Ε. με κατ’ ελάχιςτον δζκα (10) Θ/Υ, που διακζτουν λογιςμικό με νόμιμθ
άδεια χριςθσ.
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2.2.3.3 Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ
απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο
κράτοσ εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Ραράρτθμα XI του
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016. Εφόςον οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν ειδικι
ζγκριςθ ι να είναι μζλθ ςυγκεκριμζνου οργανιςμοφ για να μποροφν να παράςχουν τθ ςχετικι υπθρεςία
ςτθ χϊρα καταγωγισ τουσ, θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να τουσ ηθτεί να αποδείξουν ότι διακζτουν τθν
ζγκριςθ αυτι ι ότι είναι μζλθ του εν λόγω οργανιςμοφ ι να τουσ καλζςει να προβοφν ςε ζνορκθ διλωςθ
ενϊπιον ςυμβολαιογράφου ςχετικά με τθν άςκθςθ του ςυγκεκριμζνου επαγγζλματοσ.
2.2.3.4 Στθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ
Οικονομικοφ Ωϊρου (Ε.Ο.Ω) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ ΣΔΣ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν
εμπίπτουν ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν
Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε
αντίςτοιχα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα.

2.2.4 Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια
Πςον αφορά τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν μζςο ετιςιο κφκλο εργαςιϊν τουλάχιςτον ίςο
με το 100% του προχπολογιςμοφ του ζργου τα τελευταία τρία (3) χρόνια.
Σε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ δραςτθριοποιείται για χρονικό διάςτθμα μικρότερο των τριϊν
οικονομικϊν χριςεων, τότε ο μζςοσ όροσ του γενικοφ κφκλου εργαςιϊν για όςεσ οικονομικζσ χριςεισ
δραςτθριοποιείται, κα πρζπει να είναι ίςοσ ι μεγαλφτεροσ του 100% του προχπολογιςμοφ του
ςυγκεκριμζνου ζργου. Σε περίπτωςθ ζνωςθσ/κοινοπραξίασ θ παραπάνω προχπόκεςθ μπορεί να
καλφπτεται ακροιςτικά από όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ/ κοινοπραξίασ.
Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων θ παραπάνω προχπόκεςθ μπορεί να καλφπτεται ακροιςτικά
από ζνα ι περιςςότερα μζλθ τθσ ζνωςθσ. Θ ηθτοφμενθ ικανότθτα δεν επθρεάηεται από το ποςοςτό
ςυμμετοχισ του κάκε φορζα ςτθν ζνωςθ.

2.2.5 Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα
Κατά τθ διάρκεια των πζντε (5) τελευταίων ετϊν πριν το ζτοσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, να ζχουν
υλοποιιςει τουλάχιςτον:
Α) Nα ζχουν υλοποιιςει τουλάχιςτον ζνα ζργο ςυνεχιηόμενθσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ, τουλάχιςτον
ίςο με το 50% του προχπολογιςμοφ του προκθρυςςόμενου ζργου,
Εάν ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ είναι Ζνωςθ φυςικϊν ι νομικϊν ι Κοινοπραξία, θ ανωτζρω
απαίτθςθ μπορεί να προκφπτει και ακροιςτικά από όλα τα μζλθ τθσ Κοινοπραξίασ ι Ζνωςθσ.
Β) Να διακζτουν κατ’ ελάχιςτον το ακόλουκο ςτελεχιακό δυναμικό:
(i) Διευκυντι Κατάρτιςθσ: κα πρζπει να διακζτει πτυχίο τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ και
Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό Τίτλο με τριετι επαγγελματικι εμπειρία ςτο ςχεδιαςμό, υλοποίθςθ και
αξιολόγθςθ ζργων κατάρτιςθσ ι/και ςυμβουλευτικισ ι/και πιςτοποίθςθσ ι, ςε περίπτωςθ που δεν
διακζτει Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό Τίτλο, κα πρζπει να ζχει τουλάχιςτον επταετι ςχετικι επαγγελματικι
εμπειρία. Ο Διευκυντισ Κατάρτιςθσ δεν δφναται να απαςχολείται παράλλθλα ςε άλλο φορζα ΚΔΒΜ.
(ii) Συντονιςτικό/εκπαιδευτικό υπεφκυνο: κα πρζπει να διακζτει πτυχίο τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ και
Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό Τίτλο με διετι εμπειρία ςτο ςχεδιαςμό, υλοποίθςθ και αξιολόγθςθ ζργων
κατάρτιςθσ ι/και ςυμβουλευτικισ ι/και πιςτοποίθςθσ ι, ςε περίπτωςθ που δεν διακζτει
Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό Τίτλο, κα πρζπει να ζχει τουλάχιςτον πενταετι ςχετικι επαγγελματικι
εμπειρία.
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(iii) Υπεφκυνο ςυμβουλευτικισ υποςτιριξθσ: κα πρζπει να διακζτει πτυχίο τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ και
Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό Τίτλο ι, ςε περίπτωςθ που δεν διακζτει Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό Τίτλο, κα
πρζπει να ζχει υλοποιιςει τουλάχιςτον 300 ϊρεσ ςυμβουλευτικισ υποςτιριξθσ.
(v) Ρροςωπικό το οποίο ςυνολικά να ανζρχεται κατ’ ελάχιςτον ςε πζντε (5) Ετιςιεσ Μονάδεσ εργαςίασ
(ΕΜΕ) ςε περίπτωςθ φπαρξθσ μίασ δομισ κατάρτιςθσ και επιπλζον μίασ (1) ΕΜΕ ανά παράρτθμα. Στισ
πζντε (5) ΕΜΕ δφνανται να ςυμπεριλαμβάνονται τα τρία (3) επιςτθμονικά ςτελζχθ με τα προςόντα που
περιγράφθκαν ανωτζρω, μόνο αν αυτά απαςχολοφνται με ςυμβάςεισ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ.
Θ ανωτζρω απαίτθςθ πρζπει να πλθρείται από κάκε πάροχο κατάρτιςθσ αυτοτελϊσ, μθ επιτρεπόμενθσ
τθσ κάλυψθσ των απαιτοφμενων προχποκζςεων ακροιςτικά από ενϊςεισ/κοινοπραξίεσ παρόχων
κατάρτιςθσ.
Επιπλζον των ανωτζρω, ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ απαιτείται να ορίςει ομάδα ζργου θ οποία απαρτίηεται
από τα ακόλουκα μζλθ, τα οποία δφνανται να ταυτίηονται με τα προαναφερκζντα ςτελζχθ εφόςον
πλθροφν τα επιμζρουσ κριτιρια που ακολουκοφν:
1. Υπεφκυνο Ζργου (Υ.Ε.): κα πρζπει να είναι κάτοχοσ πτυχίου τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ και να διακζτει
επαγγελματικι εμπειρία τουλάχιςτον δζκα (10) ετϊν μετά το πζρασ των ςπουδϊν του ςε κζματα ςυναφι
με τθν επαγγελματικι κατάρτιςθ.
2. Εκπαιδευτικό Υπεφκυνο: κα πρζπει να είναι κάτοχοσ πτυχίου τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ και να
διακζτει επαγγελματικι ι εκπαιδευτικι εμπειρία τουλάχιςτον πζντε (5) ετϊν ςτθν επαγγελματικι
κατάρτιςθ. Εναλλακτικά δφναται να είναι κάτοχοσ μεταπτυχιακοφ τίτλου ςπουδϊν (Master ι Διδακτορικό)
και να διακζτει επαγγελματικι ι εκπαιδευτικι εμπειρία τουλάχιςτον τριϊν (3) ετϊν ςτθν επαγγελματικι
κατάρτιςθ ι πρζπει να είναι κάτοχοσ πτυχίου τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ και να διακζτει επαγγελματικι
εμπειρία τουλάχιςτον επτά (7) ετϊν μετά το πζρασ των ςπουδϊν του ςε κζματα ςυναφι με τθν
επαγγελματικι κατάρτιςθ .
3. Υπεφκυνο υλοποίθςθσ ενζργειασ ςυμβουλευτικισ: κα πρζπει να είναι κάτοχοσ πτυχίου κοινωνικϊν
επιςτθμϊν ι ανκρωπιςτικϊν ςπουδϊν Τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ τθσ θμεδαπισ ι αναγνωριςμζνου
ιςότιμου τίτλου ςπουδϊν τθσ αλλοδαπισ, να διακζτει πενταετι (5) επαγγελματικι εμπειρία, μετά το τζλοσ
των ςπουδϊν ι απόφοιτοσ Τριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ με επιμόρφωςθ διακοςίων πενιντα (250)
τουλάχιςτον διδακτικϊν ωρϊν ςτθ Συμβουλευτικι και τον Επαγγελματικό Ρροςανατολιςμό /
Συμβουλευτικι Σταδιοδρομίασ και διετι τουλάχιςτον επαγγελματικι εμπειρία πλιρουσ απαςχόλθςθσ ι
Ρρακτικι Άςκθςθ διάρκειασ διακοςίων (200) τουλάχιςτον ωρϊν ςτθν παροχι ςχετικϊν υπθρεςιϊν, ςτο
Δθμόςιο ι ςτον Ιδιωτικό Τομζα. Συνεκτιμϊνται οι μεταπτυχιακοί τίτλοι ςπουδϊν κακϊσ επίςθσ και θ
επιπλζον επαγγελματικι εμπειρία.
Θ ανωτζρω απαίτθςθ δφναται να πλθρείται ακροιςτικά από ενϊςεισ/κοινοπραξίεσ παρόχων
κατάρτιςθσ.
Πλα τα μζλθ τθσ Ομάδασ Ζργου κα πρζπει να απαςχολοφνται ι με ςφμβαςθ εργαςίασ οριςμζνου ι
αορίςτου χρόνου ι με ςφμβαςθ ζργου ι να είναι εταίροι ι μζλθ διοίκθςθσ του υποψιφιου αναδόχου ι ςε
περίπτωςθ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ κα πρζπει να απαςχολοφνται ι με ςφμβαςθ εργαςίασ οριςμζνου ι
αορίςτου χρόνου ι με ςφμβαςθ ζργου ι με ςχζςθ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ ι να είναι εταίροι ι μζλθ
διοίκθςθσ των νομικϊν προςϊπων που μετζχουν ςτθν ζνωςθ / κοινοπραξία. Σε κάκε αποχϊρθςθ
ςτελζχουσ αυτό αντικακίςταται από άλλο που διακζτει τουλάχιςτον τα ίδια τυπικά προςόντα με ζγκριςθ
τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.
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Γ) Αποδεδειγμζνθ ετοιμότθτα (διακεςιμότθτα) για χριςθ Ολοκλθρωμζνου Συςτιματοσ Τθλεκατάρτιςθσ
(ΟΣΤΚ) ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ και ποιοτικζσ προδιαγραφζσ, όπωσ αυτζσ προςδιορίηονται ςτο
Ραράρτθμα 1 τθσ 79732/27-7-2020 Εγκυκλίου τθσ ΕΘΝΙΚΘΣ ΑΩΘΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ.
Δ) Ρλθροφορικό ςφςτθμα διοικθτικισ υποςτιριξθσ.
Θ ανωτζρω απαίτθςθ πρζπει να πλθρείται από κάκε πάροχο κατάρτιςθσ αυτοτελϊσ, μθ επιτρεπόμενθσ
τθσ κάλυψθσ των απαιτοφμενων προχποκζςεων ακροιςτικά από ενϊςεισ/κοινοπραξίεσ παρόχων
κατάρτιςθσ.
Ε) Ρλθροφοριακό ςφςτθμα για τθν ορκι υλοποίθςθ τθσ ςυμβουλευτικισ υποςτιριξθσ των ωφελοφμενων,
Θ ανωτζρω απαίτθςθ πρζπει να πλθρείται από κάκε πάροχο κατάρτιςθσ αυτοτελϊσ, μθ επιτρεπόμενθσ
τθσ κάλυψθσ των απαιτοφμενων προχποκζςεων ακροιςτικά από ενϊςεισ/κοινοπραξίεσ παρόχων
κατάρτιςθσ.
2.2.6

Ρρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ

Οι οικονομικοί φορείσ για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οφείλουν να διακζτουν :
- Ριςτοποιιςεισ κατά:


ISO 9001:2015, ςτο πεδίο τθσ ςυνεχιηόμενθσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ και τθσ υλοποίθςθσ εξ
αποςτάςεωσ κατάρτιςθσ.



ISO 27001:2013, ςχετικά με τθν αςφάλεια δεδομζνων.



ISO 27701:2019, επζκταςθ του ISO 27001:2013 ςχετικά με τθ διαχείριςθ του απορριτου των
πλθροφοριϊν και τθν κυβερνοαςφάλεια.

Θ ανωτζρω απαίτθςθ πρζπει να πλθρείται από κάκε πάροχο κατάρτιςθσ αυτοτελϊσ, μθ επιτρεπόμενθσ
τθσ κάλυψθσ των απαιτοφμενων προχποκζςεων ακροιςτικά από ενϊςεισ/κοινοπραξίεσ παρόχων
κατάρτιςθσ.

2.2.7 Στιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων
Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά τα κριτιρια τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ
επάρκειασ (τθσ παραγράφου 2.2.4) και τα ςχετικά με τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα (τθσ
παραγράφου 2.2.5), να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των
δεςμϊν τουσ με αυτοφσ. Στθν περίπτωςθ αυτι, αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ ,τουσ
αναγκαίουσ πόρουσ, με τθν προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων ςτθν ικανότθτα των οποίων
ςτθρίηονται.
Ειδικά, όςον αφορά ςτα κριτιρια επαγγελματικισ ικανότθτασ που ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ ςπουδϊν
και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Μζρουσ ΙΙ του Ραραρτιματοσ ΩΙΙ
του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016 ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ,
μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, μόνο, εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ
εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.
Πταν οι οικονομικοί φορείσ ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων όςον αφορά τα κριτιρια που
ςχετίηονται με τθν απαιτοφμενθ με τθ διακιρυξθ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια, οι εν λόγω
οικονομικοί φορείσ και αυτοί ςτουσ οποίουσ ςτθρίηονται είναι από κοινοφ υπεφκυνοι για τθν εκτζλεςθ τθσ
ςφμβαςθσ.
Υπό τουσ ίδιουσ όρουσ οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ των
ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ι άλλων φορζων.
Ρεριγραφι τμιματοσ Ζργου που προτίκεται ο
υποψιφιοσ Ανάδοχοσ να ανακζςει ςε
Υπεργολάβο

Επωνυμία, ςτοιχεία επικοινωνίασ,
νόμιμοι εκπρόςωποι υπεργολάβου
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2.2.8 Ρροκαταρκτικι απόδειξθ κατά τθν υποβολι προςφορϊν
Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ
καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.2 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 2.2.3,
2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ ωσ
δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιθμζνο
Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα
Ραράρτθμα VΙ, το οποίο αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986.
Το ΤΕΥΔ καταρτίηεται από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου του Ραραρτιματοσ Α
τθσ Απόφαςθσ 158/2016 τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ και ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ
ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Κατευκυντιριασ Οδθγίασ 15/2016 (ΑΔΑ: ΫΩ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΘ).
Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμπλθρϊνει μόνο τθν Ενότθτα α του Μζρουσ ΙV χωρίσ να υποχρεοφται να
ςυμπλθρϊςει οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του Μζρουσ ΙV.
Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται ζωσ δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των
προςφορϊν.
Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, όπου περιςςότερα από ζνα φυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του διοικθτικοφ,
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ
αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, υποβάλλεται ζνα Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ), το
οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φζρει μόνο τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ
εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα ωσ προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου
2.2.2.1 τθσ παροφςασ για το ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ,
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε
αυτόν.
Ϋσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το
ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι το
αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ
ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ.
Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το Τυποποιθμζνο Ζντυπο
Υπεφκυνθσ Διλωςθσ ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ.

2.2.9 Αποδεικτικά μζςα
Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ,
όπωσ ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.8, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά τθν
υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ περιπτϊςεισ του
άρκρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.
Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, αν
και ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ
πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ
Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ,
θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε
εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται ςτο Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) του άρκρου
79 παρ. 4 ν. 4412/2016.
Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι που
ζχει ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν.
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Πλα τα αποδεικτικά ζγγραφα των παραγράφων Β1 ζωσ Β8 τθσ παροφςασ υποβάλλονται, ςφμφωνα με τισ
διατάξεισ του ν. 4250/2014 (Αϋ 94). Ειδικά τα αποδεικτικά, τα οποία αποτελοφν ιδιωτικά ζγγραφα, μπορεί
να γίνονται αποδεκτά και ςε απλι φωτοτυπία, εφόςον ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία
βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ .
Επιςθμαίνεται ότι γίνονται αποδεκτζσ:
- οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί ζωσ τρεισ
(3) μινεσ πριν τθν υποβολι τουσ.
- οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν
υποβολι δικαιολογθτικϊν. Σθμειϊνεται ότι δεν απαιτείται κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ τουσ.
Στθν περίπτωςθ που προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων
φορζων, ςφμφωνα με τθν παράγραφό 2.2.7 τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων
ςτθρίηεται υποχρεοφνται ςτθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν που αποδεικνφουν ότι δεν ςυντρζχουν οι
λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ
κατά περίπτωςθ (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.7).
Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν φορζα ςτθν ικανότθτα του οποίου ςτθρίηεται,
εφόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο ςυντρζχουν λόγοι
αποκλειςμοφ των παραγράφων 2.2.2.1, 2.2.2.2 και 2.2.2.3.
Επιςθμαίνεται ότι όςον αφορά ςτον χρόνο ζκδοςθσ και ιςχφοσ των δικαιολογθτικϊν, ιςχφουν όςα
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 12, του άρκρου 80 του Ν. 4412/16 που ειςιχκθ με τον Ν. 4605/2019.
Β. 1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.2 οι προςφζροντεσ
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά:
α) για τθν παράγραφο 2.2.2.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει
αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ
ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο
προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ. Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ
αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα
ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα
ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω παράγραφο 2.2.2.1,
β) για τισ παραγράφουσ 2.2.2.2 και 2.2.2.3 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια
αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ το οποίο πρζπει να είναι εν ιςχφ κατά τον χρόνο υποβολισ
του, άλλωσ, ςτθν περίπτωςθ που δεν αναφζρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχφοσ, πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ
(3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του.
Ειδικά για τισ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.2.2 α., πζραν του ωσ άνω πιςτοποιθτικοφ, υποβάλλεται
υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ ότι δεν ζχει εκδοκεί δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ
και δεςμευτικι ιςχφ για τθν ακζτθςθ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ.
Για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα, τα πιςτοποιθτικά ότι δεν τελοφν
υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε
διαδικαςία εξυγίανςθσ, εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα. Το
πιςτοποιθτικό ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με δικαςτικι απόφαςθ εκδίδεται
από το οικείο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα, το δε πιςτοποιθτικό ότι δεν ζχει τεκεί υπό
εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Θ., ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, ωσ
κάκε φορά ιςχφουν. Τα φυςικά πρόςωπα (ατομικζσ επιχειριςεισ) δεν προςκομίηουν πιςτοποιθτικό περί
μθ κζςεωσ ςε εκκακάριςθ.
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Θ μθ αναςτολι των επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων του οικονομικοφ φορζα, για τουσ εγκατεςτθμζνουσ
ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ αποδεικνφεται μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ τθσ Ανεξάρτθτθσ
Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων.
γ) Για τισ περιπτϊςεισ γ τθσ παραγράφου 2.2.2.2. τθσ παροφςασ, πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ
Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Σχζςεων που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ
(3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του, από το οποίο να προκφπτουν οι πράξεισ επιβολισ προςτίμου που
ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν
θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ.
Μζχρι να καταςτεί εφικτι θ ζκδοςθ του ανωτζρω πιςτοποιθτικοφ, αυτό αντικακίςταται από υπεφκυνθ
διλωςθ του οικονομικοφ φορζα, χωρίσ να απαιτείται επίςθμθ διλωςθ του ΣΕΡΕ ςχετικά με τθν ζκδοςθ
του πιςτοποιθτικοφ.
Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό ι όπου το
ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ
2.2.2.1 και 2.2.2.2 περ. α' και β', κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.2.3, το ζγγραφο ι το
πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν
προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ
δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ
του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ
φορζασ.
Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται
ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν
καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.2.1 και 2.2.2.2 περ. α’ και β’,
κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.2.3. Οι επίςθμεσ δθλϊςεισ κακίςτανται διακζςιμεσ μζςω του
επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (e-Certis) του άρκρου 81 του ν. 4412/2016.
δ) για τθν παράγραφο 2.2.2.7. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ότι δεν ζχει
εκδοκεί ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016.
B.2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ τθσ παραγράφου 2.2.3. (απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν:
-Ριςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ.
Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν
πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI
του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και
αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Στθν περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το
πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν
προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ
δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ
τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται
τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό
ανάκεςθ ςφμβαςθσ.
Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο οικείο
επαγγελματικό μθτρϊο.
- Αδειοδότθςθ από ΕΘΝΙΚΟ ΟΓΑΝΙΣΜΟ ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΣΘΣ ΡΟΣΟΝΤΫΝ & ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ
ΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΕΟΡΡΕΡ) για Κζντρο Δια βίου Μάκθςθσ Επιπζδου 2 ι αδειοδότθςθ από ΕΟΡΡΕΡ για
Κζντρο Δια βίου Μάκθςθσ Επιπζδου 1 με πρόςβαςθ ςε ΑΜΕΑ.
Θ Ανακζτουςα Αρχι διαπιςτϊνει με δικι τθσ ευκφνθ αν οι υποψιφιοι ανάδοχοι είναι εγγεγραμμζνοι ςτον
κατάλογο ιδιωτικϊν φορζων παροχισ υπθρεςιϊν Συμβουλευτικισ και Επαγγελματικοφ Ρροςανατολιςμοφ
(ΣυΕΡ) που τθρεί ο ΕΟΡΡΕΡ κατ’ εφαρμογι του Νόμου 4111 (ΨΕΚ 18/Α/25-01-2013).
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- Για τθν εξαςφάλιςθ των προχποκζςεων τθσ παραγράφου 2.2.3.2.γ, γίνεται δεκτό οποιοδιποτε
αποδεικτικό ςτοιχείο αποδεικνφει ότι ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ πλθροί τισ εν λόγω προδιαγραφζσ
Επιςθμαίνεται ότι, τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.3
(απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) γίνονται αποδεκτά, εφόςον
ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ, εκτόσ αν, ςφμφωνα με τισ
ειδικότερεσ διατάξεισ αυτϊν, φζρουν ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ.
Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ τθσ παραγράφου 2.2.4 οι
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν:


Οικονομικζσ καταςτάςεισ / ιςολογιςμοφσ των τριϊν (3) τελευταίων διαχειριςτικϊν χριςεων, ςφμφωνα
με τθν περί εταιρειϊν νομοκεςία τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, ςε
περίπτωςθ που υποχρεοφται ςτθν κατάρτιςθ Ιςολογιςμϊν, ι ςε περίπτωςθ που δεν υποχρεοφται ςτθν
κατάρτιςθ ιςολογιςμϊν το ζντυπο Ε3 των τελευταίων τριϊν (3) διαχειριςτικϊν χριςεων πριν το ζτοσ
διενζργειασ του διαγωνιςμοφ για το ςυνολικό φψοσ του ετιςιου κφκλου εργαςιϊν ι ςτθν περίπτωςθ
που ο υποψιφιοσ εδρεφει ςτο εξωτερικό, τα αντίςτοιχα ιςχφοντα αποδεικτικά ζγγραφα.



Διλωςθ περί του ολικοφ φψουσ του κφκλου εργαςιϊν για τισ τρεισ τελευταίεσ οικονομικζσ χριςεισ κατ'
ανϊτατο όριο, ςυναρτιςει τθσ θμερομθνίασ ςφςταςθσ του οικονομικοφ φορζα ι ζναρξθσ των
δραςτθριοτιτων του, εφόςον είναι διακζςιμεσ οι πλθροφορίεσ για τον εν λόγω κφκλο εργαςιϊν.

Εάν ο οικονομικόσ φορζασ, για βάςιμο λόγο, δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα ανωτζρω
δικαιολογθτικά, μπορεί να αποδεικνφει τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι του επάρκεια με
οποιοδιποτε άλλο κατάλλθλο ζγγραφο.
Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.5Α οι οικονομικοί φορείσ
προςκομίηουν:
Β.4.1. Κατάλογο και ςυνοπτικι περιγραφι των κυριότερων ζργων με το περιεχόμενο που περιγράφεται
ςτθν παράγραφο 2.2.5.Α, τα οποία υλοποίθςαν κατά τθν προθγοφμενθ πενταετία πριν το ζτοσ
διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, με ζνδειξθ τθσ οικονομικισ τουσ αξίασ, του χρόνου υλοποίθςθσ, του
παραλιπτθ και του ποςοςτοφ ςυμμετοχισ του διαγωνιηομζνου ςε αυτό.
 Θ παρουςίαςθ των ςχετικϊν ζργων κα γίνει ςφμφωνα με το υπόδειγμα:
Α/Α

ΡΕΛΑΤΘΣ

ΣΥΝΤΟΜΘ
ΡΕΙΓΑΨΘ
ΤΟΥ ΕΓΟΥ

ΔΙΑΚΕΙΑ
ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ
ΕΓΟΥ
(από – ζωσ)

ΡΟΧΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(€)

ΡΑΟΥΣΑ
ΨΑΣΘ

ΣΥΝΟΡΤΙΚΘ
ΡΕΙΓΑΨΘ
ΣΥΝΕΙΣΨΟΑ
ΣΤΟ ΕΓΟ

ΡΟΣΟΣΤΟ
ΣΥΜΜΕΤΟΩΘΣ
ΣΤΟ ΕΓΟ
(προχπολογιςμόσ)

ΣΤΟΙΩΕΙΟ
ΤΕΚΜΘΙΫΣΘΣ
(τφποσ &
θμερομθνία)

Β.4.2.Ριςτοποιθτικά από πελάτεσ και ςχετικζσ βεβαιϊςεισ για τθν υλοποίθςθ των ζργων που
αναφζρονται ςτον παραπάνω κατάλογο:
o Εάν ο Ρελάτθσ είναι δθμόςιοσ φορζασ, ωσ ςτοιχείο τεκμθρίωςθσ υποβάλλεται πιςτοποιθτικό που
ςυντάςςεται από τθν αρμόδια δθμόςια αρχι ι πρωτόκολλο παραλαβισ από τθν αρμόδια αρχι.
o Εάν ο Ρελάτθσ είναι ιδιϊτθσ, ωσ ςτοιχείο τεκμθρίωςθσ υποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ είτε του ιδιϊτθ,
είτε του υποψθφίου Αναδόχου.
o Εάν το ζργο ο υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ το ζχει υλοποιιςει ωσ μζλοσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ
προςκομίηει επιπρόςκετα και αντίγραφο του Συμφωνθτικοφ που να αποδεικνφεται το ποςοςτό
ςυμμετοχισ του.
Β.4.3. Δικαιολογθτικά για τεκμθρίωςθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ του ελάχιςτου ςτελεχιακοφ δυναμικοφ,
όπωσ αυτό αναγράφεται ςτθν παράγραφο 2.2.5.Β
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Β.4.3.1. Ο οικονομικόσ φορζασ κα πρζπει να υποβάλει τα παρακάτω ςτοιχεία για το ςτελεχιακό του
δυναμικό:
1. Τίτλο Σπουδϊν,
2. Αναλυτικό βιογραφικό ςθμείωμα ςφμφωνα με το Υπόδειγμα του ΡΑΑΤΘΜΑΤΟΣ ΙV τθσ
παροφςασ,
3. Βεβαιϊςεισ για τα αναφερόμενα ςτο ανωτζρω βιογραφικό ςθμείωμα ζργα από τισ κατά
περίπτωςθ Ανακζτουςεσ Αρχζσ ι Αναδόχουσ των ζργων.
4. Μιςκοδοτικζσ Καταςτάςεισ, ΑΡΔ, Βεβαίωςθ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ ι οποιαδιποτε άλλο
επίςθμο ζγγραφο που να αποδεικνφει ότι α) το προςωπικό ανζρχεται κατ’ ελάχιςτον ςε πζντε (5)
Ετιςιεσ Μονάδεσ εργαςίασ (ΕΜΕ) ςε περίπτωςθ φπαρξθσ μίασ δομισ κατάρτιςθσ και επιπλζον
μίασ (1) ΕΜΕ ανά παράρτθμα β) υφίςτανται τα τρία (3) επιςτθμονικά ςτελζχθ με τα προςόντα που
περιγράφθκαν ανωτζρω ςτθν παράγραφο 2.2.5.
Σθμειϊνεται ότι ο οικονομικόσ φορζασ απαιτείται να διακζτει:
Ρροςωπικό το οποίο ςυνολικά να ανζρχεται κατ’ ελάχιςτον ςε πζντε (5) Ετιςιεσ Μονάδεσ εργαςίασ (ΕΜΕ)
ςε περίπτωςθ φπαρξθσ μίασ δομισ κατάρτιςθσ και επιπλζον μίασ (1) ΕΜΕ ανά παράρτθμα. Στισ πζντε (5)
ΕΜΕ δφνανται να ςυμπεριλαμβάνονται τα τρία (3) επιςτθμονικά ςτελζχθ με τα προςόντα που
περιγράφθκαν ανωτζρω μόνο αν αυτά απαςχολοφνται με ςυμβάςεισ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ.
Σθμειϊνεται ότι για τον υπολογιςμό των ΕΜΕ λαμβάνονται υπόψθ οι με αρ. Ρρωτ. 102768/1-10-2020
διευκρινιςτικζσ οδθγίεσ τθσ ΕΥΣΕΚΤ.
Επιπλζον αναφορικά με τθν απαιτοφμενθ Ομάδα Ζργου ο υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ προςκομίηει
τα ακόλουκα:
Ρίνακα με τθν προτεινόμενθ ςτελζχωςθ τθσ Ομάδασ Ζργου (ςυμπεριλαμβανομζνου του ΥΕ) όπου κα
περιγραφεί ο ρόλοσ τουσ ςτο προτεινόμενο Σχιμα Διοίκθςθσ, κα δθλωκεί το γνωςτικό αντικείμενο που κα
καλφψουν, κα δθλωκεί το ποςοςτό ςυμμετοχισ τουσ ςτο ζργο και οι ανκρωπομινεσ που κα αφιερϊςουν
ανά Ψάςθ του ζργου ςφμφωνα με το ακόλουκο υπόδειγμα:

Ονοματεπϊνυμο

Επωνυμία
Μζλουσ Ζνωςθσ

Θζςθ ςτθν
Ομάδα Ζργου

Αρμοδιότθτεσ
/ κακικοντα

Εμπειρία (ζτθ)

Ππου ςυμπλθρϊνεται:


Στθν 1θ ςτιλθ «Ονοματεπϊνυμο»: το ονοματεπϊνυμο κάκε προτεινόμενου ςτελζχουσ τθσ Ομάδασ
Ζργου.



Στθ 2θ ςτιλθ «Μζλουσ Ζνωςθσ»: το μζλοσ τθσ ζνωςθσ προςϊπων ςτθν οποία απαςχολείται το
ςτζλεχοσ (υποψθφίου αναδόχου (αν πρόκειται για ζνωςθ προςϊπων ςε ποιο από τα ςυμμετζχοντα
μζλθ τθσ ζνωςθσ).



Στθν 3θ ςτιλθ «Θζςθ ςτθν Ομάδα Ζργου»: ο ρόλοσ του ςτελζχουσ, ςφμφωνα με τθν προτεινόμενθ
οργάνωςθ τθσ Ομάδασ Ζργου.
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Στθν 4θ ςτιλθ «Αρμοδιότθτεσ / Κακικοντα»: οι βαςικζσ αρμοδιότθτεσ και τα βαςικά κακικοντα που
κα αναλάβει το εν λόγω ςτζλεχοσ ςτθν Ομάδα Ζργου.



Στθν 5θ ςτιλθ «Εμπειρία»: θ εμπειρία του ςτελζχουσ ςε ζτθ

Ο υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ για τθν τεκμθρίωςθ των απαιτοφμενων προςόντων τθσ
προτεινόμενθσ ςτελζχωςθσ τθσ Ομάδασ Ζργου προςκομίηει τα παρακάτω αποδεικτικά ςτοιχεία κατά
περίπτωςθ:
1. Τίτλο Σπουδϊν,
2. Αναλυτικό βιογραφικό ςθμείωμα ςφμφωνα με το Υπόδειγμα του ΡΑΑΤΘΜΑΤΟΣ ΙV τθσ
παροφςασ,
3. Βεβαιϊςεισ για τα αναφερόμενα ςτο ανωτζρω βιογραφικό ςθμείωμα ζργα από τισ κατά
περίπτωςθ Ανακζτουςεσ Αρχζσ ι Αναδόχουσ των ζργων.

Β.4.3.2. Υπεφκυνεσ Δθλϊςεισ
Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ, ςυμπλθρωματικά με τουσ ανωτζρω Ρίνακεσ, κα πρζπει να κατακζςει Υπεφκυνεσ
Δθλϊςεισ του Ν. 1599/1986 όπωσ ιςχφει του ΥΕ και των μελϊν τθσ Ομάδασ Ζργου με τισ οποίεσ κα
δθλϊνεται ότι αποδζχονται να ςυμμετάςχουν ςτθν Ομάδα Ζργου του υποψθφίου και να εργαςτοφν για
όλο το διάςτθμα απαςχόλθςθσ τουσ ςτο ζργο, εφόςον αυτόσ ανακθρυχκεί ανάδοχοσ, ζωσ το πζρασ τθσ
διάρκειασ του Ζργου και ότι γνωρίηουν και αποδζχονται τουσ όρουσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.
Σε περίπτωςθ που ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει υπεργολαβικά ςε τρίτουσ
τθν υλοποίθςθ τμιματοσ του υπό ανάκεςθ Ζργου, τότε κα πρζπει να κατακζςει ςυμπλθρωμζνο τον
παρακάτω πίνακα.
Ρεριγραφι τμιματοσ Ζργου
που προτίκεται ο υποψιφιοσ
Ανάδοχοσ να ανακζςει ςε
Υπεργολάβο

Επωνυμία, Στοιχεία Επικοινωνίασ,
Νόμιμοι Εκπρόςωποι
Υπεργολάβου

Θμερομθνία Διλωςθσ
Συνεργαςίασ

Συμπλθρωματικά με τον ανωτζρω Ρίνακα, ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ κα πρζπει να κατακζςει :
α) Υπεφκυνθ διλωςι του ότι δεςμεφεται να χρθςιμοποιιςει τον Υπεργολάβο για το τμιμα του ζργου που
ζχει δθλϊςει ςτθν προςφορά του.
β) Υπεφκυνεσ δθλϊςεισ των νομίμων εκπροςϊπων των υπεργολάβων, με τισ οποίεσ κα δθλϊνεται ότι
αποδζχονται τθ ςυνεργαςία αυτι και ότι δεςμεφονται να υλοποιιςουν το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που
περιγράφεται ςτθν προςφορά του οικονομικοφ φορζα, εφόςον αυτόσ ανακθρυχκεί ανάδοχοσ, ζωσ τθν
πλιρθ εκτζλεςθ του. Εφόςον ο υπεργολάβοσ είναι νομικό πρόςωπο κα πρζπει να αναφερκοφν τα
εμπλεκόμενα φυςικά πρόςωπα και να προςκομιςτοφν οι ςχετικζσ υπεφκυνεσ δθλϊςεισ από τα πρόςωπα
αυτά ότι αποδζχονται τθ ςυνεργαςία του υπεργολάβου με τον προςφζροντα οικονομικό φορζα και ότι
δεςμεφονται να υλοποιιςουν το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που περιγράφεται ςτθν προςφορά του οικονομικοφ
φορζα, εφόςον αυτόσ ανακθρυχκεί ανάδοχοσ, ζωσ τθν πλιρθ εκτζλεςθ του.
Ειδικά, όςον αφορά ςτα κριτιρια επαγγελματικισ ικανότθτασ που ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ ςπουδϊν
και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Μζρουσ ΙΙ του Ραραρτιματοσ
ΧΙΙ του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016 ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί
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φορείσ, μποροφν να χρθςιμοποιοφν υπεργολάβουσ, μόνο, εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ
ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.
Β.4.3.3. Οι υποψιφιοι οικονομικοί φορείσ κα πρζπει να ςυντάξουν τον πίνακα ςυμμόρφωςθσ ςφμφωνα
με το ΡΑΑΤΘΜΑ ΙI - Ειδικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων / Ρίνακεσ Συμμόρφωςθσ
Β.4.4. Αποδεικτικά μζςα ότι ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ ζχει ςτθν ιδιοκτθςία του Ολοκλθρωμζνο Σφςτθμα
Τθλεκατάρτιςθσ που πλθροί τισ προδιαγραφζσ του Ραραρτιματοσ Ι τθσ 79732 / 27-7-2020 Εγκυκλίου τθσ
ΕΘΝΙΚΘΣ ΑΩΘΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ (ενδεικτικά αναφζρονται τιμολόγιο αγοράσ, βιβλίο παγίων) και Υπεφκυνθ
Διλωςθ του νομίμου εκπροςϊπου του υποψθφίου αναδόχου ότι το εν λόγω Ο.Σ.Τ. πλθροί τισ ανωτζρω
αναφερόμενεσ προδιαγραφζσ.
Σε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ δεν ζχει ςτθν ιδιοκτθςία του το εν λόγω Ο.Σ.Τ., απαιτείται
Συμφωνθτικό μίςκωςθσ του κατάλλθλου Ο.Σ.Τ. ςτο οποίο κα ςυμφωνείται θ μίςκωςθ του Ο.Σ.Τ. από τον
υποψιφιο ανάδοχο για τισ ανάγκεσ του ζργου ςε περίπτωςθ που αυτόσ αναδειχκεί ανάδοχοσ για χριςθ
τουλάχιςτον 12μθνθσ διάρκειασ και κα βεβαιϊνεται θ πλιρωςθ των προδιαγραφϊν του Ραραρτιματοσ Ι
τθσ 79732/ 27-7-2020 Εγκυκλίου τθσ ΕΘΝΙΚΘΣ ΑΩΘΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ.
Β.4.5. Υπεφκυνθ Διλωςθ του νομίμου εκπροςϊπου του υποψθφίου αναδόχου ότι διακζτει πλθροφοριακό
ςφςτθμα διοικθτικισ υποςτιριξθσ το οποίο αφορά τθν εν γζνει οργάνωςθ και λειτουργία του παρόχου
κατάρτιςθσ και διακζτει λειτουργία ςυμβατι με τθν υποςτιριξθ των απαιτοφμενων διαδικαςιϊν
ςχεδιαςμοφ, παρακολοφκθςθσ και υλοποίθςθσ ςυγχρθματοδοτοφμενων ζργων και ειδικά των
απαιτοφμενων διαδικαςιϊν επαλικευςισ τουσ.
Β.4.6. Υπεφκυνθ Διλωςθ του νομίμου εκπροςϊπου του υποψθφίου αναδόχου ότι διακζτει πλθροφοριακό
ςφςτθμα για τθν ορκι υλοποίθςθ τθσ ςυμβουλευτικισ υποςτιριξθσ των ωφελοφμενων
Β.5. Για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςισ τουσ με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.6
οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν:
- Ριςτοποιιςεισ κατά:


ISO 9001:2015, ςτο πεδίο τθσ ςυνεχιηόμενθσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ και τθσ υλοποίθςθσ εξ
αποςτάςεωσ κατάρτιςθσ.



ISO 27001:2013, ςχετικά με τθν αςφάλεια δεδομζνων.



ISO 27701:2019, επζκταςθ του ISO 27001:2013 ςχετικά με τθ διαχείριςθ του απορριτου των
πλθροφοριϊν και τθν κυβερνοαςφάλεια.

Β.6. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι
νομικό πρόςωπο, και υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ και τισ
μεταβολζσ τθσ ςε αρμόδια αρχι (πχ ΓΕΜΘ), προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ,
το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του. Στισ λοιπζσ
περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ
καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΨΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ. ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε.,
κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του
νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ.
Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και των μεταβολϊν του νομικοφ προςϊπου, εφόςον αυτι
προκφπτει από πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ (πχ γενικό πιςτοποιθτικό του ΓΕΜΘ), αρκεί θ υποβολι
αυτοφ, εφόςον ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα
κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα νόμιμθσ ςφςταςθσ και μεταβολϊν (όπωσ καταςτατικά,
πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΨΕΚ, κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα),
ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν
υποβολι τουσ.
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Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα προβλεπόμενα, κατά τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ
εγκατάςταςθσ, αποδεικτικά ζγγραφα, και εφόςον δεν προβλζπονται, υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου
εκπροςϊπου, από τθν οποία αποδεικνφονται τα ανωτζρω ωσ προσ τθ νόμιμθ ςφςταςθ, μεταβολζσ και
εκπροςϊπθςθ του οικονομικοφ φορζα.
Οι ωσ άνω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ γίνονται αποδεκτζσ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ
πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν.
Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςθ του οικονομικοφ φορζα, όλεσ οι
ςχετικζσ τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά
τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν
τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των
μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου.
Β.7. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ που προβλζπονται από τισ
εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που
ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ VII του
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό
εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο
οργανιςμό πιςτοποίθςθσ.
Στα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των εν λόγω
οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω κατάλογο.
Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το
πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλότθτασ όςον
αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό.
Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν
υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ.
Β.8. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά
περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα
ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
Β.9. Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων,
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.7 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ,
προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό.
Τα ζγγραφα τθσ παραγράφου 2.2.7 υποβάλλονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 4250/2014 (Α' 94).
Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελοφν ιδιωτικά ζγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και ςε απλι
φωτοτυπία, εφόςον ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβεια τουσ (παρ.
13, άρκρο 80, Ν. 4412/2016 όπωσ ειςιχκθ με τον Ν. 4605/2019).

2.3

Κριτιρια Ανάκεςθσ

2.3.1 Κριτιριο ανάκεςθσ
Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει
βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ, θ οποία εκτιμάται βάςει των κάτωκι κριτθρίων:
α/α

Κριτιρια
(Κi)

Συντελεςτισ
Βαρφτθτασ (αi)

Κ1

Ρροςζγγιςθ του αντικείμενου και του περιβάλλοντοσ υλοποίθςθσ
του ζργου

15%
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Κ2

Μεκοδολογία και Εργαλεία Υλοποίθςθσ τθσ Ενζργειασ τθσ
Εξειδικευμζνθσ Συμβουλευτικισ

20%

Κ3

Εκπαιδευτικζσ μζκοδοι και τεχνικζσ

20%

Κ4

Ρεριγραφι τθσ διαδικαςίασ πιςτοποίθςθσ των γνϊςεων και
δεξιοτιτων των ωφελουμζνων – Ραρουςίαςθ Σχιματοσ - Σχθμάτων
Ριςτοποίθςθσ

20%

Κ6

Ρεριγραφι τθσ διαδικαςίασ οργάνωςθσ, παρακολοφκθςθσ και
αξιολόγθςθσ του Ζργου - Ραρουςίαςθ του Ο.Σ.Ρ.Κ (Ολοκλθρωμζνο
Σφςτθμα Ραρακολοφκθςθσ Κατάρτιςθσ)
Σφνκεςθ τθσ ομάδασ ζργου – ςαφισ προςδιοριςμόσ ρόλων και
αρμοδιοτιτων των μελϊν τθσ

K7

Αναλυτικό Ωρονοδιάγραμμα Υλοποίθςθσ του Ζργου

Κ5

ΑΘΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΥΤΘΤΑΣ

10%

10%
5%
100%

Τρόποσ αναλυτικισ βακμολόγθςθσ των επί μζρουσ κριτθρίων αξιολόγθςθσ τθσ τεχνικισ προςφοράσ
Κριτιριο Κ1. Ρροςζγγιςθ του αντικείμενου και του περιβάλλοντοσ υλοποίθςθσ του ζργου
Ο υποψιφιοσ πρζπει να παρουςιάςει τα κφρια ςτοιχεία που κακορίηουν το περιβάλλον ςτο οποίο
πρόκειται να υλοποιθκεί το ζργο και να αναλφςει τθν προςζγγιςθ του ςτο αντικείμενο ςε ςυςχετιςμό με
αυτό.
Κριτιριο Κ2. Μεκοδολογία και Εργαλεία Υλοποίθςθσ τθσ Ενζργειασ τθσ Εξειδικευμζνθσ Συμβουλευτικισ Ο
υποψιφιοσ πρζπει να παρουςιάςει τθ μεκοδολογία και τα εργαλεία, με τα οποία κα οργανϊςει, κα
υλοποιιςει και κα παρακολουκιςει τθν Ενζργεια τθσ Συμβουλευτικισ.
Ο προςφζρων πρζπει να ςυμπεριλάβει ςτθν Ρροςφορά του δείγμα τουλάχιςτον ενόσ (1) ςχετικοφ
εργαλείου (ςτθν ελλθνικι γλϊςςα).
Επίςθσ, οφείλει να παρουςιάςει το Ολοκλθρωμζνο Σφςτθμα Συμβουλευτικισ (προδιαγραφζσ,
υποςυςτιματα, λειτουργικότθτεσ κ.α) που κα χρθςιμοποιιςει.
Κριτιριο Κ3. Εκπαιδευτικζσ μζκοδοι και τεχνικζσ
Ο υποψιφιοσ πρζπει να παρουςιάςει τισ εκπαιδευτικζσ μεκόδουσ και τεχνικζσ που κα χρθςιμοποιθκοφν,
οι οποίεσ κα πρζπει να ζχουν ςυνάφεια με τισ ανάγκεσ των ωφελουμζνων και το περιεχόμενο των
προγραμμάτων κατάρτιςθσ αποςκοπϊντασ ςτθ βζλτιςτθ μακθςιακι υποςτιριξθ των ωφελουμζνων.
Κριτιριο Κ4. Ρεριγραφι τθσ διαδικαςίασ πιςτοποίθςθσ των γνϊςεων και δεξιοτιτων των ωφελουμζνων –
Ραρουςίαςθ των Σχθμάτων Ριςτοποίθςθσ.
Ο υποψιφιοσ πρζπει να αναλφςει τα ςτάδια τθσ διαδικαςίασ πιςτοποίθςθσ των καταρτιςκζντων. Ο
υποψιφιοσ πρζπει να ςυμπεριλάβει ςτθν Ρροςφορά του διαπιςτευμζνο/α Σχιμα/τα Ριςτοποίθςθσ,
ςυναφζσ /ι με τον ςτόχο του προγράμματοσ κατάρτιςθσ όπωσ αυτόσ περιγράφεται αναλυτικά ςε επίπεδο
γνϊςεων και δεξιοτιτων ςτο Ραράρτθμα Ι, Α.3.1 που περιλαμβάνεται ςτθν παροφςα ΔιακιρυξθΚριτιριο
Κ5. Ρεριγραφι τθσ διαδικαςίασ οργάνωςθσ, παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ του Ζργου - Ραρουςίαςθ
του Ο.Σ.Ρ.Κ (Ολοκλθρωμζνο Σφςτθμα Ραρακολοφκθςθσ Κατάρτιςθσ)
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Ο υποψιφιοσ πρζπει να παρουςιάςει όλεσ τισ επιμζρουσ φάςεισ τθσ διαδικαςίασ οργάνωςθσ,
παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ του ζργου κακϊσ και το Ολοκλθρωμζνο Σφςτθμα Ραρακολοφκθςθσ
Κατάρτιςθσ που κα χρθςιμοποιιςει για το ςκοπό αυτό.
Κριτιριο Κ6. Σφνκεςθ Ομάδασ Ζργου: ςαφισ προςδιοριςμόσ ρόλων και αρμοδιοτιτων μελϊν τθσ Ομάδασ
ζργου
Αναλυτικι περιγραφι του ςχιματοσ διοίκθςθσ του ζργου και τθσ δομισ και οργάνωςθσ τθσ ομάδασ των
ςτελεχϊν που κα εμπλακοφν ςτο ζργο (Ομάδα Ζργου). Θα πρζπει να αποτυπϊνεται ςαφϊσ θ ςυμμετοχι
και ο ρόλοσ κάκε ςτελζχουσ ςτισ επιμζρουσ δράςεισ και παραδοτζα του ζργου.
Κριτιριο Κ7. Αναλυτικό Χρονοδιάγραμμα Υλοποίθςθσ του Ζργου
Ο υποψιφιοσ πρζπει να παρουςιάςει αναλυτικό χρονοδιάγραμμα (με τθ μορφι Διαγράμματοσ Gantt),
όπου κα αποτυπϊνονται οι δραςτθριότθτεσ που κα εκτελεςτοφν προκειμζνου να υλοποιθκεί το ςυνολικό
ζργο κακϊσ και θ χρονικι τουσ διάρκεια και αλλθλουχία. Το χρονοδιάγραμμα πρζπει να ανταποκρίνεται
ςτουσ χρονικοφσ περιοριςμοφσ του προγράμματοσ και να τεκμθριϊνεται θ ρεαλιςτικότθτά του ςε ςχζςθ με
τουσ τεκζντεσ περιοριςμοφσ και τθν κακοριςμζνθ διάρκεια του ζργου.

2.3.2 Βακμολόγθςθ και κατάταξθ προςφορϊν
Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει
βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ.
Θ βακμολόγθςθ κάκε κριτθρίου αξιολόγθςθσ κυμαίνεται από 100 βακμοφσ ςτθν περίπτωςθ που
ικανοποιοφνται ακριβϊσ όλοι οι όροι των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, αυξάνεται δε μζχρι τουσ 120 βακμοφσ
όταν υπερκαλφπτονται οι απαιτιςεισ του ςυγκεκριμζνου κριτθρίου.
Κάκε κριτιριο αξιολόγθςθσ βακμολογείται αυτόνομα με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ προςφοράσ.
Θ ςτακμιςμζνθ βακμολογία του κάκε κριτθρίου κα προκφπτει από το γινόμενο του επιμζρουσ ςυντελεςτι
βαρφτθτασ επί τθ βακμολογία του, θ δε ςυνολικι βακμολογία τθσ προςφοράσ κα προκφπτει από το
άκροιςμα των ςτακμιςμζνων βακμολογιϊν όλων των κριτθρίων.
Θ ςυνολικι βακμολογία τθσ τεχνικισ προςφοράσ υπολογίηεται με βάςθ τον παρακάτω τφπο :
U = ς1χΚ1 + ς2χΚ2 + ς3χΚ3+ ς4χΚ4+ ς5χΚ5+ ς6χΚ6+ ς7χΚ7
Κριτιρια με βακμολογία μικρότερθ από 100 βακμοφσ (ιτοι που δεν καλφπτουν/παρουςιάηουν αποκλίςεισ
από τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ) επιφζρουν τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ.
Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ τεχνικισ και οικονομικισ αξιολόγθςθσ κατά τα προθγοφμενα, θ Επιτροπι
Διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ κατατάςςει τισ προςφορζσ ςε Συγκριτικό Ρίνακα, κατά φκίνουςα ςειρά του
τελικοφ βακμοφ:
Β=0,85*(UT/UMAX)+0,15*(BMIN/BK)
Ππου:
Β = ο τελικόσ βακμόσ τθσ προςφοράσ
UT = ο βακμόσ τεχνικισ αξιολόγθςθσ τθσ προςφοράσ του υποψθφίου αναδόχου
UMAX = ο βακμόσ τεχνικισ αξιολόγθςθσ τθσ καλφτερθσ τεχνικισ προςφοράσ
ΒΚ = το ςυνολικό κόςτοσ τθσ οικονομικισ προςφοράσ
ΒΜΙΝ = το ςυνολικό κόςτοσ τθσ χαμθλότερθσ οικονομικισ προςφοράσ

Θ πρϊτθ ςτον Συγκριτικό Ρίνακα κατάταξθσ, δθλαδι θ προςφορά εκείνθ με τον μεγαλφτερο βακμό Β,
κεωρείται θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά.
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2.4

Κατάρτιςθ - Ρεριεχόμενο Ρροςφορϊν

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν
Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτα Ραραρτιματα I-VII τθσ
Διακιρυξθσ, για όλεσ τισ περιγραφόμενεσ υπθρεςίεσ ανά είδοσ.
Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ.
Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά
θλεκτρονικά, είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό
τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά, απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το
είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ
ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ.

2.4.2 Χρόνοσ και Τρόποσ υποβολισ προςφορϊν
2.4.2.1. Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ μζςα ςτθν προκεςμία του άρκρου 1.5.


είτε με ταχυδρομικι αποςτολι, επί αποδείξει, προσ τθν ανακζτουςα αρχι,



είτε με κατάκεςι τουσ ςτο πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ,

Σε περίπτωςθ ταχυδρομικισ αποςτολισ ι κατάκεςθσ ςτο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προςφοράσ γίνονται
δεκτοί εφόςον ζχουν πρωτοκολλθκεί ςτο πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ που διεξάγει τον
διαγωνιςμό, το αργότερο μζχρι τθν θμερομθνία και ϊρα του διαγωνιςμοφ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 1.5
τθσ παροφςασ. Θ ανακζτουςα αρχι δεν φζρει ευκφνθ για τυχόν ελλείψεισ του περιεχομζνου των
προςφορϊν που αποςτζλλονται ταχυδρομικά οφτε για κακυςτεριςεισ ςτθν άφιξι τουσ. Δεν κα
παραλθφκοφν φάκελοι ι άλλα ζγγραφα από οποιοδιποτε ταχυδρομικό κατάςτθμα, ακόμα κι αν θ
ανακζτουςα αρχι ειδοποιθκεί εγκαίρωσ.
2.4.2.2. Οι προςφορζσ υποβάλλονται μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο (κυρίωσ φάκελοσ), ςτον οποίο πρζπει
να αναγράφονται ευκρινϊσ τα ακόλουκα:

Ρροσ τον Ρρόεδρο τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ
Ρροςφορά
του ………
για τισ Υπθρεςίεσ: « Κατάρτιςθ εργαηομζνων για τθν ανάπτυξθ τουριςτικισ ςυνείδθςθσ »
με ανακζτουςα αρχι τθν Τουριςτικι Ιαματικι Επιχείρθςθ Δ. Αλεξανδροφπολθσ
και θμερομθνία λιξθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφορϊν …/…./2021

Ο κυρίωσ φάκελοσ τθσ προςφοράσ ςυνοδεφεται από αίτθςθ υποβολισ προςφοράσ ςτο διαγωνιςμό, θ
οποία αναγράφει το διαγωνιςμό ςτον οποίο αφορά, τα ςτοιχεία ταυτότθτασ του προςφζροντοσ
(μεμονωμζνου ι ζνωςθσ), δθλαδι επωνυμία (ι ονοματεπϊνυμο φυςικοφ προςϊπου), απαραίτθτα
ςτοιχεία επικοινωνίασ (ταχυδρομικι διεφκυνςθ, αρικμό τθλεφϊνου, fax, e-mail).
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα:
(α) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ –Τεχνικι Ρροςφορά» ςτον οποίο
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και θ τεχνικι προςφορά ςφμφωνα με
τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα.
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(β) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά» ςτον οποίο περιλαμβάνεται θ οικονομικι
προςφορά του οικονομικοφ φορζα και τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά.
Ρροςφορζσ που περιζρχονται ςτθν ανακζτουςα αρχι με οποιοδιποτε τρόπο, πριν από τθν θμερομθνία
υποβολισ του άρκρου 1.5 τθσ παροφςασ, δεν αποςφραγίηονται, αλλά παραδίδονται ςτθν Επιτροπι
Διαγωνιςμοφ.
2.4.2.4. Για τυχόν προςφορζσ που υποβάλλονται εκπρόκεςμα, θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ ςθμειϊνει ςτο
πρακτικό τθσ τθν εκπρόκεςμθ υποβολι (θμερομθνία και ακριβι ϊρα που περιιλκε θ προςφορά ςτθν
κατοχι τθσ ι που παρελιφκθ θ ςυςτθμζνθ επιςτολι από τθν ανακζτουςα αρχι ι που κατατζκθκε ςτο
πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ) και τισ απορρίπτει ωσ μθ κανονικζσ.
2.4.2.5. Οι προςφορζσ υπογράφονται και μονογράφονται ανά φφλλο από τον οικονομικό φορζα:
α) από τον ίδιο τον προςφζροντα (ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου),
β) το νόμιμο εκπρόςωπο του νομικοφ προςϊπου (ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου) και
γ) ςε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλει κοινι προςφορά, είτε από όλουσ τουσ
οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο.
Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από
όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ
εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ
ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ)κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ,
κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ ςυντονιςτισ αυτισ.

2.4.3 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ- Τεχνικι Ρροςφορά»
2.4.3.1 Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι
διαδικαςία περιλαμβάνουν:
Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία
περιλαμβάνουν το τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 4
του άρκρου 79 του ν. 4412/2016, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.7 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Οι
προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο ζχει αναρτθκεί, και ςε επεξεργάςιμθ
μορφι αρχείου doc, και αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ (Ραράρτθμα VΙΙ).
Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάκε
οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ.
2.4.3.2 Τεχνικι Ρροςφορά
Θ τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί
από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο Ραράρτθμα I τθσ Διακιρυξθσ, περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι
ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ πλθροφνται.
Στθν ενότθτα αυτι, ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να αναφζρει αναλυτικά τθν τεχνικι του πρόταςθ για τθν
υλοποίθςθ του Ζργου, τθ μεκοδολογία υλοποίθςισ του ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παροφςα.
Ακόμθ, ο οικονομικόσ φορζασ κα πρζπει να ςυμπεριλάβει οποιοδιποτε επιπλζον ςτοιχείο τεκμθριϊνει
πλθρζςτερα τθν πρόταςι του και απαντά ςτισ επιμζρουσ απαιτιςεισ που τίκενται ςτθν παροφςα
διακιρυξθ, αλλά και ςτα αντίςτοιχα κριτιρια αξιολόγθςθσ τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ.
Οι οικονομικοί φορείσ αναφζρουν το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκενται να ανακζςουν υπό μορφι
υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνουν (βλ. άρκρο 2.4.3.1).
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2.4.4 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά» / Τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ
οικονομικϊν προςφορϊν
Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Ραράρτθμα IV τθσ διακιρυξθσ:
Θ τιμι τθσ παρεχόμενθσ υπθρεςίασ δίνεται ςε ευρϊ ανά μονάδα.
Στθν τιμι προςφοράσ του αναδόχου ςυμπεριλαμβάνεται και το κόςτοσ ζγκριςθσ του πρωτοκόλλου
πιςτοποίθςθσ για τα προγράμματα κατάρτιςθσ που δεν ζχουν πιςτοποίθςθ.
Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν
κείμενθ νομοκεςία, για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%.
Επιςθμαίνεται ότι ςτθν προκειμζνθ περίπτωςθ θ παροχι υπθρεςιϊν επαγγελματικισ κατάρτιςθσ και
ςυμβουλευτικισ, κακϊσ και πιςτοποίθςθσ προςϊπων (ωσ υπθρεςιϊν ςτενά ςυνδεόμενων με τθν
κατάρτιςθ) απαλλάςςονται από ΦΡΑ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ περίπτωςθσ ιβϋ τθσ παραγράφου 1
του άρκρου 22 του Ν. 2859/2000 και του άρκρου 19 του Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α' 94/27-05-2016).
Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν αναπροςαρμόηονται.
Ϋσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ:
α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΫ ι που κακορίηεται ςχζςθ ΕΥΫ προσ ξζνο νόμιςμα,
β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 102 του
ν. 4412/2016 και του άρκρου 3.1.1. τθσ παροφςασ,
γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ που κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από τθν
ανακζτουςα αρχι ςτθν παράγραφο 1.3 τθσ παροφςασ.
Θ ςυνολικι τιμι ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Ραράρτθμα IV τθσ διακιρυξθσ τθσ παροφςασ κα
λαμβάνεται υπ’ όψθ για τθ ςφγκριςθ των προςφορϊν.
Σε περίπτωςθ λογιςτικισ αςυμφωνίασ μεταξφ τθσ τιμισ μονάδασ και τθσ ςυνολικισ τιμισ, υπεριςχφει θ
τιμι μονάδασ.
Οι τιμζσ των προςφορϊν δεν υπόκεινται ςε μεταβολι κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ Ρροςφοράσ. Σε
περίπτωςθ που ηθτθκεί παράταςθ τθσ διάρκειασ ιςχφοσ τθσ Ρροςφοράσ, οι υποψιφιοι Ανάδοχοι δε
δικαιοφνται, κατά τθ γνωςτοποίθςθ τθσ ςυγκατάκεςισ τουσ για τθν παράταςθ αυτι να υποβάλλουν νζουσ
πίνακεσ τιμϊν ι να τουσ τροποποιιςουν.
Θ ΑΑ διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτοιχεία απαραίτθτα για τθν τεκμθρίωςθ
των προςφερόμενων τιμϊν, οι δε οικονομικοί φορείσ υποχρεοφνται να τα παρζχουν.
Τα ανωτζρω ςτοιχεία, επί ποινι αποκλειςμοφ, εξειδικεφονται ςε χωριςτό κεφάλαιο τθσ προςφοράσ τουσ.
Επιςθμαίνεται ότι εφόςον δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι και δεν ζχει ςυμπλθρωκεί
θ οικονομικι προςφορά ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Ραράρτθμα IV τθσ διακιρυξθσ, οι προςφορζσ
κα απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.
Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ
Ανακζτουςα Αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που
προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10)
θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα
88 και 89 ν. 4412/2016.
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2.4.5 Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν
Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα ενενιντα
(90) θμερϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.
Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα
αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με
τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.2. τθσ παροφςασ, κατ'
ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια.
Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα
αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά
περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι
οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν
προςφορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω
ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία
ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ.
Σε περίπτωςθ που λιξει ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν και δεν ηθτθκεί παράταςθ τθσ προςφοράσ, θ
ανακζτουςα αρχι δφναται με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ, εφόςον θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εξυπθρετεί
το δθμόςιο ςυμφζρον, να ηθτιςει εκ των υςτζρων από τουσ οικονομικοφσ φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ
διαδικαςία είτε να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ είτε όχι.

2.4.6 Λόγοι απόρριψθσ προςφορϊν
H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν,
απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά:
α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο πάνω και
ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. (Ωρόνοσ και τρόποσ
υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςφοράσ),
2.4.4. (Ρεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν
προςφορϊν), 2.4.5. (Ωρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2
(Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου) τθσ παροφςασ,
β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται
ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί
κατά τθν αποςαφινιςθ και τθν ςυμπλιρωςι τθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςθσ
διακιρυξθσ,
γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ
προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με τθν παράγραφο
3.1.1. τθσ παροφςασ και το άρκρο 102 του ν. 4412/2016,
δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά,
ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ. Ο
περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παροφςασ ( περ. γϋ τθσ παρ. 4 του άρκρου73 του ν.
4412/2016) και ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων με κοινά μζλθ, κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ
οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων,
η) θ οποία είναι υπό αίρεςθ,
θ) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,
κ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ
παροφςθσ διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ.

30

ΑΔΑ: ΨΕΞΒΟΛΜ8-0Ω9
Διακιρυξθ ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ
"Κατάρτιςθ και πιςτοποίθςθ γνϊςεων και δεξιοτιτων εργαηομζνων του τουριςτικοφ τομζα"

3.

ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΡΟΣΦΟΩΝ

3.1

Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν

3.1.1 Αποςφράγιςθ προςφορϊν
Θ ζναρξθ υποβολισ των προςφορϊν που κατατίκενται κατά τθν καταλθκτικι θμερομθνία ςτθν Επιτροπι
Διαγωνιςμοφ, ςε δθμόςια ςυνεδρίαςθ, κθρφςςεται από τον Ρρόεδρο αυτισ, μιςι ϊρα πριν από τθν ϊρα
λιξθ τθσ προκεςμίασ του άρκρου 1.5 τθσ παροφςθσ. Θ παραλαβι μπορεί να ςυνεχιςκεί και μετά τθν ϊρα
λιξθσ, αν θ υποβολι, που ζχει εμπρόκεςμα αρχίςει, ςυνεχίηεται χωρίσ διακοπι λόγω του πλικουσ των
προςελκόντων ενδιαφερομζνων οικονομικϊν φορζων. Θ λιξθ τθσ παραλαβισ κθρφςςεται επίςθσ από τον
Ρρόεδρο τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ, με προειδοποίθςθ ολίγων λεπτϊν τθσ ϊρασ και μετά τθν κιρυξθ τθσ
λιξθσ δεν γίνεται δεκτι άλλθ προςφορά.
Θ ανακζτουςα αρχι κα ςυςτιςει επιτροπι ελζγχου εκπλιρωςθσ των απαιτοφμενων των παραγράφων
2.2.3, 2.2.4 και 2.2.5. Στθν επιτροπι αυτι κα ςυμμετζχουν ενδεικτικά, ςτελζχθ του ΕΟΡΡΕΡ και
εκπρόςωποι των κοινωνικϊν εταίρων, των εταίρων τθσ ΣΒΑΑ Αλεξανδροφπολθσ και τθσ τεχνικισ
υποςτιριξθσ αυτϊν. Θ τυχόν δαπάνθ για τισ αμοιβζσ των μελϊν τθσ εν λόγω επιτροπισ βαρφνει τον
Ανάδοχο.
Ο Ρρόεδροσ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ επικοινωνεί, εν ςυνεχεία, αμζςωσ με το πρωτόκολλο τθσ
ανακζτουςασ αρχισ για να διαπιςτϊςει αν ζχουν υποβλθκεί προςφορζσ κατά το άρκρο 2.4.2 τθσ
παροφςθσ (θ ϊρα και θμζρα υποβολισ αναγράφεται τόςο ςτο πρωτόκολλο όςο και πάνω ςτον κυρίωσ
φάκελο, θ δε ςχετικι καταχϊρθςθ ςτον κυρίωσ φάκελο μονογράφεται από τον υπεφκυνο υπάλλθλο) και
ςε καταφατικι περίπτωςθ, μεταβαίνει μζλοσ τθσ, κατ’ εντολι του Ρροζδρου τθσ και παραλαμβάνει τισ
προςφορζσ για να τθρθκεί θ υπόλοιπθ διαδικαςία του διαγωνιςμοφ.
Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ ςτθν κακοριςμζνθ από τθν παροφςα θμζρα και ϊρα, ι μετά τθ λιξθ τθσ
παραλαβισ ςφμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 2.4.2 τθσ παροφςθσ, αποςφραγίηει τουσ
κυρίωσ φακζλουσ και ςτθ ςυνζχεια, τουσ φακζλουσ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλζςει τουσ οικονομικοφσ φορείσ να ςυμπλθρϊςουν ι να διευκρινίςουν
τα ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβλθκεί, ι να διευκρινίςουν το περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι
οικονομικισ προςφοράσ τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016.

3.1.2 Αξιολόγθςθ προςφορϊν
Μετά τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ αυτϊν.
Ειδικότερα :
α) Οι προςφορζσ που παραλαμβάνονται, καταχωροφνται κατά ςειρά κατάκεςισ τουσ ςε ςχετικό πρακτικό
τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ, ςτο οποίο ειδικότερα αναφζρονται θ ςειρά προςζλευςθσ, θ επωνυμία του
οικονομικοφ φορζα, ο εξουςιοδοτθμζνοσ εκπρόςωποσ και ο ζλεγχοσ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ.
Πλοι οι φάκελοι αρικμοφνται με τον αφξοντα αρικμό κατάκεςισ τουσ, όπωσ καταχωρικθκαν ςτο πρακτικό
και μονογράφονται από τον Ρρόεδρο και τα μζλθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ.
β) Στθ ςυνζχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ μόνο των τεχνικϊν
προςφορϊν των προςφερόντων, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ. Θ αξιολόγθςθ
γίνεται ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και ςυντάςςεται πρακτικό για τθν απόρριψθ όςων
τεχνικϊν προςφορϊν δεν πλθροφν τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και τθν
αποδοχι όςων τεχνικϊν προςφορϊν αντίςτοιχα πλθροφν τα ανωτζρω. Για όςεσ προςφορζσ δεν κρίκθκαν
αποδεκτζσ κατά τα προθγοφμενα ωσ άνω ςτάδια αϋ και βϋ οι φάκελοι τθσ οικονομικισ προςφοράσ δεν
αποςφραγίηονται αλλά τθροφνται από τθν ανακζτουςα αρχι μζχρι τθν οριςτικι επίλυςθ τυχόν διαφορϊν
που προκφψουν από τθν ωσ άνω διαδικαςία ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.4. τθσ παροφςασ.

31

ΑΔΑ: ΨΕΞΒΟΛΜ8-0Ω9
Διακιρυξθ ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ
"Κατάρτιςθ και πιςτοποίθςθ γνϊςεων και δεξιοτιτων εργαηομζνων του τουριςτικοφ τομζα"

Για τθν αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν μπορεί να
ςυντάςςεται ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται μόνο ςτθν ανακζτουςα αρχι, προκειμζνου θ
τελευταία να ορίςει τθν θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ του (υπο)φακζλου των οικονομικϊν
προςφορϊν.
γ) Με τθν ολοκλιρωςθ διαδικαςίασ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω, αποςφραγίηονται, κατά τθν θμερομθνία και
ϊρα που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ οι φάκελοι όλων των υποβλθκειςϊν οικονομικϊν προςφορϊν.
δ) Θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν
που
αποςφραγίςτθκαν και ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι
τουσ, τθν κατάταξθ των προςφορϊν και τθν ανάδειξθ του προςωρινοφ αναδόχου.
Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ
ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που
προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) θμερϊν
από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν.
4412/2016.
Στθν περίπτωςθ ιςοδφναμων προφορϊν, δθλαδι προςφορϊν με τθν ίδια ςυνολικι τελικι βακμολογία
μεταξφ δφο ι περιςςοτζρων προςφερόντων θ ανάκεςθ γίνεται ςτθν προςφορά με τθν μεγαλφτερθ
βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ.
Αν οι ιςοδφναμεσ προςφορζσ ζχουν τθν ίδια τιμι θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ
μεταξφ των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςοδφναμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον
τθσ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ και παρουςία αυτϊν των οικονομικϊν φορζων.
Τα αποτελζςματα του εν λόγω ςταδίου («Οικονομικι Ρροςφορά») επικυρϊνονται με απόφαςθ του
αποφαινομζνου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ, ςτουσ
προςφζροντεσ μαηί με αντίγραφο των αντιςτοίχων πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ
των προςφορϊν των ωσ άνω ςταδίων. Κατά τθσ εν λόγω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι,
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.4 τθσ παροφςασ.
3.2

Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου - Δικαιολογθτικά προςωρινοφ
αναδόχου

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι πρόςκλθςθ ςτον
προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να
υποβάλει εντόσ προκεςμίασ, δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ
ςε αυτόν, τα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ και τα πρωτότυπα ι αντίγραφα που εκδίδονται,
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του ν. 4250/2014 (Αϋ 74) όλων των δικαιολογθτικϊν που
περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.9 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ μθ
ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.2 τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και για τθν πλιρωςθ
των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ των παραγράφων 2.2.3 - 2.2.6 αυτισ.
Τα αποδεικτικά, τα οποία αποτελοφν ιδιωτικά ζγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και ςε απλι
φωτοτυπία, εφόςον ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ
οποία πρζπει να ζχει ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των
δικαιολογθτικϊν.
Αν μετά τθν αποςφράγιςθ και κατά τον ζλεγχο των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι δεν ζχουν
προςκομιςκεί ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υποβλικθκαν και ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλλει
εντόσ τθσ προκεςμίασ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 103 του ν.4412/2016 αίτθμα προσ το αρμόδιο
όργανο αξιολόγθςθσ για τθν παράταςθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ, το οποίο ςυνοδεφεται με αποδεικτικά
ζγγραφα από τα οποία να αποδεικνφεται ότι ζχει αιτθκεί τθ χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν, θ
ανακζτουςα αρχι παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ των δικαιολογθτικϊν για όςο χρόνο απαιτθκεί για
τθ χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν από τισ αρμόδιεσ αρχζσ. Το παρόν εφαρμόηεται αναλόγωσ και ςτισ
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περιπτϊςεισ που θ ανακζτουςα αρχι ηθτιςει τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν κατά τθ διαδικαςία
αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ι αιτιςεων ςυμμετοχισ και πριν το ςτάδιο κατακφρωςθσ, κατϋ εφαρμογι
τθσ διάταξθσ του άρκρου 79 παράγραφοσ 5 εδάφιο αϋ, τθρουμζνων των αρχϊν τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και
τθσ διαφάνειασ.
Πςοι δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που
κατατζκθκαν.
Απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που
υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ
ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν:
i) κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με το
Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδι ι ανακριβι, ι
ii) δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα των
παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι
iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι όροι
και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.2 (λόγοι αποκλειςμοφ) και 2.2.3 - 2.2.6
(κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ,
Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι
περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ
επιλογισ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.3-2.2.6 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.
Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ τθν
Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ ςτο οποίο αναγράφεται θ τυχόν ςυμπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν κατά τα
οριηόμενα παραπάνω και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ
για τθ λιψθ απόφαςθσ, είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ, είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ,
είτε για τθν κιρυξθ του προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου. Τα αποτελζςματα του ελζγχου των
παραπάνω δικαιολογθτικϊν, επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ του άρκρου 105.
Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ
επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ.
3.3

Κατακφρωςθ - ςφναψθ ςφμβαςθσ

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ
διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα που δεν ζχει αποκλειςτεί
οριςτικά, ςφμφωνα με το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο.
Θ εν λόγω απόφαςθ αναφζρει τθν προκεςμία για τθν αναςτολι τθσ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με
τθν επόμενθ παράγραφο 3.4.
Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ δεν παράγει τα ζννομα αποτελζςματά τθσ, εφόςον θ ανακζτουςα αρχι δεν τθν
κοινοποίθςε ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ που δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά. Τα ζννομα αποτελζςματα
τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ, θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται εφόςον παρζλκει άπρακτθ θ
προκεςμία άςκθςθσ τθσ ζνςταςθσ του άρκρου 127 και ςε περίπτωςθ άςκθςθσ, θ ζκδοςθ απόφαςθσ επί
αυτισ ι θ πάροδοσ άπρακτθσ τθσ προκεςμίασ του πρϊτου εδαφίου τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 127
του ν.4412/2019.
Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ εντόσ
προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδικισ πρόςκλθςθσ. Το
ςυμφωνθτικό ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.
Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα
προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, και ακολουκείται θ διαδικαςία του άρκρου 103 του ν.4412/2016 για
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τον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ
προςφορά.
3.4

Ενςτάςεισ

Σε περίπτωςθ ζνςταςθσ κατά πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ προκεςμία άςκθςισ τθσ
είναι πζντε (5) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό
φορζα ι από τθ ςυντζλεςθ τθσ παράλειψθσ. Θ ζνςταςθ κατά τθσ διακιρυξθσ υποβάλλεται ςε προκεςμία
που εκτείνεται μζχρι το ιμιςυ του χρονικοφ διαςτιματοσ από τθ δθμοςίευςθ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ
ςτο ΚΘΜΔΘΣ μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν του άρκρου 14 τθσ παροφςασ.
Θ ζνςταςθ υποβάλλεται ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία αποφαςίηει, φςτερα από γνϊμθ τθσ
Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ Ενςτάςεων, εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ
ζνςταςθσ. Στθν περίπτωςθ τθσ ζνςταςθσ κατά τθσ διακιρυξθσ, θ ανακζτουςα αρχι αποφαςίηει ςε κάκε
περίπτωςθ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν. Με τθν άπρακτθ πάροδο των
ανωτζρω προκεςμιϊν τεκμαίρεται θ απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ. Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ,
απαιτείται, με τθν κατάκεςθ τθσ ζνςταςθσ, θ καταβολι παραβόλου, υπζρ του Δθμοςίου, ποςοφ ίςου με το
ζνα τοισ εκατό (1%) επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Το παράβολο αυτό αποτελεί δθμόςιο ζςοδο.
Το παράβολο επιςτρζφεται με πράξθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν θ ζνςταςθ γίνει δεκτι ι μερικϊσ δεκτι
από το αποφαςίηον διοικθτικό όργανο.
Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ ζνςταςθσ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ. Κατά τα
λοιπά, θ άςκθςθ τθσ ζνςταςθσ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ.
Πποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον, μπορεί να ηθτιςει τθν αναςτολι εκτζλεςθσ και τθν ακφρωςθ τθσ πράξθσ ι
τθσ παράλειψθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ που εκδίδεται ι ςυντελείται επί τθσ ζνςταςθσ τθσ προθγοφμενθσ
παραγράφου, ενϊπιον του Διοικθτικοφ Εφετείου τθσ ζδρασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, κατά τα οριηόμενα
ςτο π.δ. 18/1989 (Αϋ 8).
Θ άςκθςθ τθσ ζνςταςθσ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ενδίκων βοθκθμάτων του παρόντοσ.
Ρζραν από τθν ενδικοφανι αυτι προςφυγι δεν χωρεί καμία άλλθ τυχόν προβλεπόμενθ από γενικι
διάταξθ ενδικοφανισ προςφυγι ι ειδικι προςφυγι νομιμότθτασ.
Το παράβολο για τθν άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ και τθσ αίτθςθσ αναςτολισ υπολογίηεται ςφμφωνα με
τα οριηόμενα ςτο δεφτερο εδάφιο τθσ παρ. 1 του άρκρου 36 του π.δ. 18/1989 (Αϋ 8).

3.5

Ματαίωςθ Διαδικαςίασ

Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ διαδικαςία
ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ
αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε
οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, να
ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν
επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ.
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4.
4.1

ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ
Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο
72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ,
εκτόσ ΨΡΑ, και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι, πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα
αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο τθσ
ςχετικισ ςφμβαςθσ. Το περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται ςτο
Ραράρτθμα II τθσ Διακιρυξθσ και τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων
των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου.
Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ
ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ, ςυμπλθρωματικι
εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ, εκτόσ ΨΡΑ.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι
ειδικότερα ορίηει.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τθσ μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι
παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ
παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι των ωσ άνω
εγγυιςεων γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και του εκπροκζςμου.
Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ πρζπει να είναι αόριςτθσ διάρκειασ (μζχρι τθν επιςτροφι
τθσ).
4.2

Συμβατικό Ρλαίςιο - Εφαρμοςτζα Νομοκεςία

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ παροφςασ
διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.
4.3

Προι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ

4.3.1 Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ
Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ,
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα X του
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του Ν. 4412/2016..
Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και
βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ
και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ.
4.4

Υπεργολαβία

4.4.1. Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω ανάκεςθσ
τθσ εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ.
2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ του κυρίου αναδόχου.
4.4.2. Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτθν ανακζτουςα
αρχι το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, οι
οποίοι ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον είναι γνωςτά τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι.
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Επιπλζον, υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν ανακζτουςα αρχι κάκε αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν,
κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο
υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ,
προςκομίηοντασ τα ςχετικά ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ. Σε περίπτωςθ διακοπισ τθσ
ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ
γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, οφείλει δε να διαςφαλίςει τθν ομαλι
εκτζλεςθ του τμιματοσ/ των τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από νζο υπεργολάβο τον
οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν ανακζτουςα αρχι κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία.
4.4.3. Θ ανακζτουςα αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ υπεργολάβουσ,
όπωσ αυτοί περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μζςα τθσ παραγράφου 2.2.9 τθσ
παροφςασ, εφόςον το(α) τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει υπό
μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, υπερβαίνουν ςωρευτικά το ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό (30%) τθσ
ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, προκειμζνου να μθν ακετοφνται οι υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 του
άρκρου 18 του ν. 4412/2016, δφναται να επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω λόγουσ και για τμιμα ι τμιματα τθσ
ςφμβαςθσ που υπολείπονται του ωσ άνω ποςοςτοφ.
Πταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ απαιτεί ι δφναται να
απαιτιςει τθν αντικατάςταςι του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτισ παρ. 5 και 6 του άρκρου 131 του
ν. 4412/2016.
4.5

Τροποποίθςθ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016, κατόπιν
γνωμοδότθςθσ τθσ κακ’ φλθν αρμόδιασ υπθρεςίασ ι άλλωσ τθσ υπθρεςίασ θ οποία ορίηεται με απόφαςθ
τθσ Α.Α και κατόπιν ςφμφωνθσ γνϊμθσ τθσ Ειδικισ Υπθρεςίασ Διαχείριςθσ Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ
Ρεριφζρειασ Ανατολικισ Μακεδονίασ και Θράκθσ 2014-2020.
4.6

Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ

4.6.1. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει
τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον:
α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν.
4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ
β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.2.1-2.2.2.3 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ
διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ,
γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που
υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του
Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ.
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5.
5.1

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ
Τρόποσ πλθρωμισ

5.1.1. Θ πλθρωμι του Αναδόχου δφναται να πραγματοποιθκεί με ζναν από τουσ ακόλουκουσ τρόπουσ,
κατ’ επιλογι του Υποψθφίου Αναδόχου.

Είτε:

1

Α)Ωοριγθςθ ζντοκθσ προκαταβολισ δζκα τοισ εκατό (10%) του ςυμβατικοφ τιμιματοσ μετά τθν
υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ, ζναντι ιςόποςθσ Εγγυθτικισ Επιςτολισ Ρροκαταβολισ ςυνταγμζνθσ
ςφμφωνα με το Υπόδειγμα Γ. Θ παραπάνω προκαταβολι κα είναι ζντοκθ ςφμφωνα με τον Νόμο
2362/95, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, «Ρερί Δθμοςίου Λογιςτικοφ Ελζγχου των Δαπανϊν του Κράτουσ
και άλλεσ διατάξεισ». Κατά τθν εξόφλθςθ κα παρακρατείται τόκοσ επί τθσ ειςπραχκείςασ
προκαταβολισ και για το χρονικό διάςτθμα υπολογιηόμενου από τθν θμερομθνία λιψεωσ μζχρι
τθν θμερομθνία οριςτικισ παραλαβισ του αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ. Για τον υπολογιςμό του
τόκου κα λαμβάνεται υπόψθ το φψοσ του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δθμοςίου
12μθνθσ διάρκειασ που κα ιςχφει κατά τθν θμερομθνία λιψθσ τθσ προκαταβολισ, προςαυξθμζνο
κατά 0,25 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ. Θ εγγυθτικι επιςτολι προκαταβολισ κα αποδεςμευκεί άπαξ και
κα επιςτραφεί με τθν οριςτικι ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι του αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ.
Β) Το υπόλοιπο του ςυμβατικοφ τιμιματοσ, μετά τθν οριςτικι ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι
του ςυνόλου του αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ, αφοφ παρακρατθκεί ο με τον παραπάνω τρόπο
υπολογιςκείσ ςτο ςθμείο 1Α παραπάνω τόκοσ

Είτε:
Α) Ροςοςτό τριάντα τοισ εκατό (30%) του ςυμβατικοφ τιμιματοσ με τθν Διλωςθ Ζναρξθσ και τθ
Διλωςθ Οριςμοφ τθσ Ομάδασ Ζργου όπωσ ορίηεται ςτο Ραράρτθμα Ι Α.6.1 (Ραραδοτζα Συνολικοφ
Ζργου α. Ρριν τθν ζναρξθ του ζργου)

2

Β) Ροςοςτό τριάντα τοισ εκατό (30%) του ςυμβατικοφ τιμιματοσ,:
 Τθν υλοποίθςθ του 80% του αρικμοφ τθσ ςυμβουλευτικισ που αντιςτοιχεί ςε κάκε
ωφελοφμενο για το ςφνολο των ωφελουμζνων,
 Τθν υλοποίθςθ ποςοςτοφ 100% του ςυνολικοφ αρικμοφ των εγκεκριμζνων ωρϊν
κατάρτιςθσ για το ςφνολο των ωφελουμζνων,
  Τθν υλοποίθςθ κατά 50% τουλάχιςτον των δράςεων δθμοςιότθτασ, προβολισ και
δικτφωςθσ
Γ) Ροςοςτό τριάντα τοισ εκατό (30%) του ςυμβατικοφ τιμιματοσ,:


Τθν υλοποίθςθ του 100% του αρικμοφ τθσ ςυμβουλευτικισ που αντιςτοιχεί ςε κάκε
ωφελοφμενο για το ςφνολο των ωφελουμζνων,



Τθν υλοποίθςθ ποςοςτοφ 100% του ςυνολικοφ αρικμοφ των εγκεκριμζνων ωρϊν
κατάρτιςθσ για το ςφνολο των ωφελουμζνων τθν εξόφλθςθ των ςυμμετεχόντων
εκπαιδευομζνων και εκπαιδευτϊν



Τθ ςυμμετοχι του 100% του αρικμοφ των ωφελουμζνων ςτθ διαδικαςία πιςτοποίθςθσ
δεξιοτιτων (διευκρινίηεται ότι αφορά τθν αρχικι ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία πιςτοποίθςθσ
και όχι τθ δυνατότθτα επανεξζταςθσ)



Τθν υλοποίθςθ όλων των

δράςεων δθμοςιότθτασ (εκτόσ τθσ τελικισ εκδιλωςθσ),
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προβολισ (εκτόσ μιασ ςυνζντευξθσ τφπου).
Δ) Το υπόλοιπο δζκα τοισ εκατό (10%) του ςυμβατικοφ τιμιματοσ, κα καταβάλλεται μετά τθν
οριςτικι ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι του ςυνόλου του αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ από τθν
Ανακζτουςα Αρχι και κα γίνει μετά τον ζλεγχο τθσ ορκισ υλοποίθςισ του, ςφμφωνα με τα
κατατεκειμζνα δικαιολογθτικά, με τα οποία κα διαςφαλίηεται θ υλοποίθςθ των ποιοτικϊν
προδιαγραφϊν του ζργου.

Θ οριςτικι παραλαβι πραγματοποιείται μετά τθν εξζταςθ από τθν ανακζτουςα αρχι του αιτιματοσ και
τθν ζκδοςθ βεβαίωςθσ καλισ εκτζλεςθσ.
Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νόμιμων παραςτατικϊν και
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, κακϊσ και
κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον
ζλεγχο και τθν πλθρωμι.
5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Ψ.Ρ.Α., τθν παροχι τθσ υπθρεςίασ ςτον τόπο και με τον
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:
α) Κράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων
Συμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει).
β) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ
αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν
Ρροςφυγϊν (άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) .
Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20 %.
5.1.3. Μείωςθ Κόςτουσ :
α. κατά τθν ζναρξθ Τμιματοσ: Σε περίπτωςθ που κατά τθν ζναρξθ υλοποίθςθσ ενόσ Τμιματοσ κατάρτιςθσ
ο αρικμόσ των ωφελουμζνων είναι μικρότεροσ του αντίςτοιχου αρχικά δθλωκζντοσ και πάντωσ
μεγαλφτεροσ του κατϊτατου επιτρεπτοφ ορίου, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ενθμερϊςει εγγράφωσ είτε με
τθ διλωςθ ζναρξθσ είτε με νεότερο ζγγραφό του τθν Ανακζτουςα Αρχι. Στθν περίπτωςθ αυτι το κόςτοσ
του Τμιματοσ υπολογίηεται ωσ ΑΣΕ χ Ϋ χ ΚΑΚ όπου ΑΣΕ : Αρικμόσ ςυμμετεχόντων κατά τθν ζναρξθ - Ϋ :
άρεσ προγράμματοσ - ΚΑΚ : κόςτοσ ανκρωποϊρασ κατάρτιςθσ.
β. κατά τθ διάρκεια υλοποίθςθσ τθσ κατάρτιςθσ: Σε περίπτωςθ που κατά τθν υλοποίθςθ τθσ κατάρτιςθσ
ζνασ ωφελοφμενοσ αποχωριςει ι υπερβεί το ανϊτατο όριο απουςιϊν ι/και για οποιοδιποτε λόγο δεν
ολοκλθρϊςει το πρόγραμμα κατάρτιςθσ, χωρίσ υπαιτιότθτα του αναδόχου, τότε το εγκρικζν κόςτοσ του
Τμιματοσ και κατ’ επζκταςθ του Ρρογράμματοσ μειϊνεται κατά το ποςό που αντιςτοιχεί ςτθ δαπάνθ του
κόςτουσ πιςτοποίθςθσ για τον ωφελοφμενο, όπωσ αυτι κα ζχει κακοριςτεί μεταξφ του αναδόχου και των
φορζων πιςτοποίθςθσ.
γ. από τθν μθ ςυμμετοχι ςτθν πιςτοποίθςθ γνϊςεων: ςε περίπτωςθ που κάποιοσ ωφελοφμενοσ δεν
ςυμμετάςχει ςτθν διαδικαςία πιςτοποίθςθσ γνϊςεων χωρίσ υπαιτιότθτα του Αναδόχου, τότε το τίμθμα
μειϊνεται κατά το ποςό που αντιςτοιχεί ςτθ δαπάνθ του κόςτουσ πιςτοποίθςθσ για τον ωφελοφμενο,
όπωσ αυτι κα ζχει κακοριςτεί μεταξφ του αναδόχου και των φορζων πιςτοποίθςθσ.
δ. από τθν μθ ςυμμετοχι ςτισ ςυνεδρίεσ τθσ Συμβουλευτικισ : ςε περίπτωςθ που κάποιοσ ωφελοφμενοσ
δεν ςυμμετάςχει ςτισ προβλεπόμενεσ ςυνεδρίεσ Συμβουλευτικισ χωρίσ υπαιτιότθτα του Αναδόχου, τότε
το τίμθμα μειϊνεται κατά το ποςό που αντιςτοιχεί ςτθ δαπάνθ των μθ υλοποιθκειςϊν ςυνεδριϊν.
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Αν ςυντρζχουν οι ανωτζρω περιπτϊςεισ, αναπροςαρμόηεται αναλόγωσ το φυςικό αντικείμενο και το
ςυμβατικό τίμθμα βάςει των αντίςτοιχων ςτοιχείων τθσ οικονομικισ προςφοράσ του Αναδόχου.
5.2

Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ

5.2.1. Ο ανάδοχοσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ ςυνδρομισ λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται υποχρεωτικά
ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, εάν δεν εκπλθρϊςει τισ
ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι δεν ςυμμορφωκεί με τισ γραπτζσ εντολζσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, που
είναι ςφμφωνεσ με τθν ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ διατάξεισ και εάν υπερβεί υπαίτια τθ ςυνολικι προκεςμία
εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, λαμβανομζνων υπόψθ των παρατάςεων.
Στθν περίπτωςθ αυτι του κοινοποιείται ειδικι όχλθςθ, θ οποία περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραφι
των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οφείλει να προβεί αυτόσ, κζτοντασ προκεςμία για τθ ςυμμόρφωςι του, θ
οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερθ των δεκαπζντε (15) θμερϊν. Αν θ προκεςμία που τεκεί με τθν ειδικι
όχλθςθ παρζλκει χωρίσ να ςυμμορφωκεί, κθρφςςεται αιτιολογθμζνα ζκπτωτοσ μζςα ςε τριάντα (30)
θμζρεσ από τθν άπρακτθ πάροδο τθσ ωσ άνω προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ.
Στον ανάδοχο που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλεται, μετά από κλιςθ του για παροχι
εξθγιςεων, ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ.
5.2.2. Αν οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ
ςφμβαςθσ και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, επιβάλλονται εισ βάροσ του
ποινικζσ ριτρεσ, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ.
Οι ποινικζσ ριτρεσ υπολογίηονται ωσ εξισ:
α) για κακυςτζρθςθ που περιορίηεται ςε χρονικό διάςτθμα που δεν υπερβαίνει το 50% τθσ
προβλεπόμενθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ ι ςε περίπτωςθ τμθματικϊν/ενδιαμζςων προκεςμιϊν
τθσ αντίςτοιχθσ προκεςμίασ επιβάλλεται ποινικι ριτρα 2,5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ ΨΡΑ των
υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα,
β) για κακυςτζρθςθ που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινικι ριτρα 5% χωρίσ ΨΡΑ επί τθσ ςυμβατικισ
αξίασ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα,
γ) οι ποινικζσ ριτρεσ για υπζρβαςθ των τμθματικϊν προκεςμιϊν είναι ανεξάρτθτεσ από τισ επιβαλλόμενεσ
για υπζρβαςθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ και δφνανται να ανακαλοφνται με αιτιολογθμζνθ
απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν οι υπθρεςίεσ που αφοροφν ςτισ ωσ άνω τμθματικζσ προκεςμίεσ
παραςχεκοφν μζςα ςτθ ςυνολικι τθσ διάρκεια και τισ εγκεκριμζνεσ παρατάςεισ αυτισ και με τθν
προχπόκεςθ ότι το ςφνολο τθσ ςφμβαςθσ ζχει εκτελεςτεί πλιρωσ.
Το ποςό των ποινικϊν ρθτρϊν αφαιρείται/ςυμψθφίηεται από/με τθν αμοιβι του αναδόχου.
Θ επιβολι ποινικϊν ρθτρϊν δεν ςτερεί από τθν ανακζτουςα αρχι το δικαίωμα να κθρφξει τον ανάδοχο
ζκπτωτο.
5.3

Διοικηηικές προζθσγές καηά ηη διαδικαζία εκηέλεζης ηων ζσμβάζεων

Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων των
άρκρων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 6.1. (Ραρακολοφκθςθ Σφμβαςθσ), 6.2.
(Διάρκεια Σφμβαςθσ), 6.4. (Απόρριψθ παραδοτζων – αντικατάςταςθ), να αςκιςει προςφυγι για λόγουσ
νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον του Εμπορικοφ Συλλόγου, μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία τριάντα (30)
θμερϊν από τθν θμερομθνία που ζλαβε γνϊςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Θ εμπρόκεςμθ άςκθςθ τθσ
προςφυγισ αναςτζλλει τισ επιβαλλόμενεσ κυρϊςεισ. Επί τθσ προςφυγισ, αποφαςίηει το αρμόδιο
αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του προβλεπόμενου ςτθν περίπτωςθ δ τθσ
παραγράφου 11 του άρκρου 221 του ν. 4412/2016 οργάνου εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από
τθν άςκθςι τθσ, άλλωσ κεωρείται ωσ ςιωπθρϊσ απορριφκείςα. Αν κατά τθσ απόφαςθσ που επιβάλλει
κυρϊςεισ δεν αςκθκεί εμπρόκεςμα θ προςφυγι ι αν απορριφκεί αυτι από το αποφαινόμενο αρμοδίωσ
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όργανο, θ απόφαςθ κακίςταται οριςτικι. Αν αςκθκεί εμπρόκεςμα προςφυγι, αναςτζλλονται οι ςυνζπειεσ
τθσ απόφαςθσ μζχρι αυτι να οριςτικοποιθκεί.
Θ εν λόγω απόφαςθ δεν επιδζχεται προςβολι με άλλθ οποιαςδιποτε φφςεωσ διοικθτικι προςφυγι.
5.4

Δικαζηική επίλσζη διαθορών

Κάκε διαφορά μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν που προκφπτει από τισ ςυμβάςεισ που ςυνάπτονται ςτο
πλαίςιο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ , επιλφεται με τθν άςκθςθ προςφυγισ ι αγωγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο
τθσ Ρεριφζρειασ, ςτθν οποία εκτελείται εκάςτθ ςφμβαςθ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτισ παρ. 1 ζωσ
και 6 του άρκρου 205Α του ν. 4412/2016. Ρριν από τθν άςκθςθ τθσ προςφυγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο
προθγείται υποχρεωτικά θ τιρθςθ τθσ προβλεπόμενθσ ςτο άρκρο 205 ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ,
διαφορετικά θ προςφυγι απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.
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6.
6.1

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ
Ραρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ

Θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ και θ διοίκθςθ αυτισ κα διενεργθκεί από τθν Επιτροπι
Ραραλαβισ θ οποία ζχει οριςτεί με τθν από 2021/01/Δ απόφαςθ του ΔΣ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και είναι
αρμόδια για τθν παραλαβι (τμθματικζσ και οριςτικι) των παραδοτζων και τθν υποβολι προσ ζγκριςθ των
πρακτικϊν τθσ ςτο ΔΣ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, αναφορικά με όλα τα ηθτιματα που αφοροφν ςτθν
προςικουςα εκτζλεςθ όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και ςτθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του
αναδόχου, ςτθ λιψθ των επιβεβλθμζνων μζτρων λόγω μθ τιρθςθσ των ωσ άνω όρων και ιδίωσ για
ηθτιματα που αφοροφν ςε τροποποίθςθ του αντικειμζνου και παράταςθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, υπό
τουσ όρουσ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016.
6.2

Διάρκεια ςφμβαςθσ

6.2.1. Θ διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ ορίηεται ςε δϊδεκα (12) μινεσ από τθν υπογραφι τθσ. Στο χρονικό αυτό
διάςτθμα δεν ςυμπεριλαμβάνονται οι χρόνοι που απαιτοφνται για τθν οριςτικι παραλαβι των
παραδοτζων.
6.2.2. Θ ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ
ανακζτουςασ αρχισ μζχρι το 50% αυτισ φςτερα από ςχετικό αίτθμα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν
από τθ λιξθ τθσ διάρκειάσ τθσ, ςε αντικειμενικά δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ που δεν οφείλονται ςε
υπαιτιότθτα του αναδόχου, χωρίσ αφξθςθ του οικονομικοφ αντικειμζνου. Αν λιξει θ ςυνολικι διάρκεια τθσ
ςφμβαςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, αν λιξει θ παρατακείςα, κατά τα
ανωτζρω, διάρκεια, χωρίσ να υποβλθκοφν ςτθν ανακζτουςα αρχι τα παραδοτζα τθσ ςφμβαςθσ, ο
ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ Αν οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ
λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε
επιβάλλονται εισ βάροσ του ποινικζσ ριτρεσ, ςφμφωνα με το άρκρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρκρο
5.2.2 τθσ παροφςασ.
6.3

Ραραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ

6.3.1. Θ παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων γίνεται από επιτροπι παραλαβισ που
ςυγκροτείται, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρκρου 221 του ν. 4412/2016, ςφμφωνα με
τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτο Ραράρτθμα Ι τθσ παροφςασ, κεφ. Α.5 (ΡΑΑΔΟΤΕΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΓΟΥ)
και κεφ. Α.6 (ΕΡΙΜΕΟΥΣ ΡΑΑΔΟΤΕΑ) ςε ςυνδυαςμό με τα προβλεπόμενα τθσ παραγράφου τθσ με
αρικμό 79732/27-7-2020 Εγκφκλιο τθσ ΕΘΝΙΚΘΣ ΑΩΘΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ /ΕΙΔΙΚΘ ΥΡΘΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΘΣΘΣ ΔΑΣΕΫΝ ΕΚΤ.
6.3.2 Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ διενεργείται ο ωσ άνω ζλεγχοσ μπορεί δε να καλείται να παραςτεί
και ο ανάδοχοσ. Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ, θ επιτροπι παραλαβισ: α) είτε παραλαμβάνει τισ
ςχετικζσ υπθρεςίεσ ι παραδοτζα, εφόςον καλφπτονται οι απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ ζγκριςθ ι
απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, β) είτε ειςθγείται για τθν παραλαβι με παρατθριςεισ ι τθν
απόρριψθ των παρεχομζνων υπθρεςιϊν ι παραδοτζων, ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 3 και 4. Τα
ανωτζρω εφαρμόηονται και ςε τμθματικζσ παραλαβζσ.
6.3.3 Αν θ επιτροπι παραλαβισ κρίνει ότι οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ι/και τα παραδοτζα δεν
ανταποκρίνονται πλιρωσ ςτουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, ςυντάςςεται πρωτόκολλο προςωρινισ παραλαβισ,
που αναφζρει τισ παρεκκλίςεισ που διαπιςτϊκθκαν από τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και γνωμοδοτεί αν οι
αναφερόμενεσ παρεκκλίςεισ επθρεάηουν τθν καταλλθλόλθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και
παραδοτζων και ςυνεπϊσ αν μποροφν οι τελευταίεσ να καλφψουν τισ ςχετικζσ ανάγκεσ.
6.3.4 Για τθν εφαρμογι τθσ παραγράφου 3 ορίηονται τα ακόλουκα :
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α) Στθν περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι δεν επθρεάηεται θ καταλλθλόλθτα, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ
του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκρικεί θ παραλαβι των εν λόγω παρεχόμενων
υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων, με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, θ οποία κα πρζπει να είναι ανάλογθ
προσ τισ διαπιςτωκείςεσ παρεκκλίςεισ. Μετά τθν ζκδοςθ τθσ ωσ άνω απόφαςθσ, θ επιτροπι παραλαβισ
υποχρεοφται να προβεί ςτθν οριςτικι παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων τθσ
ςφμβαςθσ και να ςυντάξει ςχετικό πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν
απόφαςθ.
β) Αν διαπιςτωκεί ότι επθρεάηεται θ καταλλθλότθτα, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμόδιου
αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ι τα παραδοτζα, με τθν επιφφλαξθ
των οριηομζνων ςτο άρκρο 220 του Ν. 4412/2016 και ςτθν παράγραφο 6.4 τθσ παροφςασ.
6.3.5 Αν παρζλκει χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο των τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ
του παραδοτζου από τον οικονομικό φορζα και δεν ζχει εκδοκεί πρωτόκολλο παραλαβισ τθσ
παραγράφου 2 ι πρωτόκολλο με παρατθριςεισ τθσ παραγράφου 3, κεωρείται ότι θ παραλαβι ζχει
ςυντελεςκεί αυτοδίκαια.
6.3.6 Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου,
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθ ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με
απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και
τα μζλθ τθσ επιτροπισ τθσ παραγράφου 1. Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ
διαδικαςίεσ παραλαβισ που προβλζπονται από τθν ςφμβαςθ και ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα. Οι
εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκαταβολισ και καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφονται πριν τθν ολοκλιρωςθ όλων
των προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων. Οποιαδιποτε
ενζργεια που ζγινε από τθν αρχικι επιτροπι παραλαβισ, δεν λαμβάνεται υπόψθ.
6.4

Απόρριψθ παραδοτζων – Αντικατάςταςθ

Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρου ι μζρουσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι /και
παραδοτζων με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ μπορεί να
εγκρίνεται αντικατάςταςθ των υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων αυτϊν με άλλα, που να είναι ςφμφωνα με
τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. Αν θ
αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, θ προκεςμία που ορίηεται για
τθν αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 25% τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, ο δε
ανάδοχοσ υπόκειται ςε ποινικζσ ριτρεσ, ςφμφωνα με το άρκρο 218 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο
5.2.2 τθσ παροφςασ, λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ.
Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τισ υπθρεςίεσ ι/και τα παραδοτζα που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν
προκεςμία που του τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει θ ςυνολικι διάρκεια, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και
υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ.
6.5 Καταγγελία τθσ ςφμβαςθσ- Υποκατάςταςθ αναδόχου
6.5.1 Στθν περίπτωςθ που, κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ καταδικαςτεί αμετάκλθτα για
ζνα από τα αδικιματα που αναφζρονται ςτθν παρ. 2.2.2.1 τθσ παροφςασ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται να
καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ
ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρϊν ςυμβάςεων.
6.5.2 Εάν ο ανάδοχοσ πτωχεφςει ι υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τεκεί υπό
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ
ςυμβιβαςμοφ ι αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε
ανάλογθ κατάςταςθ, προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου,
θ ανακζτουςα αρχι δφναται, ομοίωσ, να καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν
αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΚ.
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6.5.3 Σε αμφότερεσ τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται να
προςκαλζςει τον/τουσ επόμενο/ουσ, κατά ςειρά, μειοδότθ/εσ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ τθσ
ςυγκεκριμζνθσ ςφμβαςθσ και να του/τουσ προτείνει να αναλάβει/ουν τθν παροχι των υπθρεςιϊν του
εκπτϊτου αναδόχου, με τουσ ίδιουσ όρουσ και προχποκζςεισ και βάςει τθσ προςφοράσ που είχε υποβάλει
ο ζκπτωτοσ (ρθτι ριτρα υποκατάςταςθσ).

Αλεξανδροφπολθ, 10/03/2021

Ο ςυντάξασ
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από VASILEIOS DELKOS
Ημερομηνία: 2021.03.11 10:46:34 EET

Ο Ρρόεδροσ του Δ.Σ.

Δζλκοσ Βαςίλειοσ
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ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ
ΡΑΑΤΘΜΑ Ι- Αναλυτικι Ρεριγραφι Φυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ
ΜΕΟΣ Α-ΡΕΙΓΑΦΘ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ
Α.1. ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ
Επωνυμία

ΤΟΥΙΣΤΙΚΘ
ΙΑΜΑΤΙΚΘ
ΕΡΙΩΕΙΘΣΘ
ΔΘΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΟΥΡΟΛΘΣ AE

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ

Λεωφόροσ
Μάκρθσ,
1ο
χλμ
Αλεξανδροφπολθσ-Μάκρθσ, Ραραπλεφρωσ
Δθμοτικοφ Camping

Ρόλθ

ΑΛΕΞΑΝΔΟΥΡΟΛΘ

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ

68131

Ωϊρα

ΕΛΛΑΔΑ

Κωδικόσ ΝUTS

EL 505

Τθλζφωνο

25510 88340

Ψαξ

25510 88342

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο

tourismaxd@hotmail.com

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ

Τερηι Σοφία

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο (URL)

www.tieda.gr

Συνοπτικι περιγραφι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ
Σκοπόσ τθσ εταιρείασ είναι θ προβολι και περαιτζρω τουριςτικι ανάπτυξθ τθσ περιοχισ Αλεξανδροφπολθσ
μζςα από τθν οργάνωςθ, προβολι και διαχείριςθ των τουριςτικϊν και ξενοδοχειακϊν εγκαταςτάςεων
κάμπινγκ, Ρλάη, κακϊσ και θ υποςτιριξθ του Διμου για τθν εφαρμογι ενόσ ολοκλθρωμζνου
προγράμματοσ ςχεδιαςμοφ τθσ τουριςτικισ ανάπτυξθσ και αξιοποίθςθσ τθσ περιοχισ, που αποςκοπεί ςτθν
ανάδειξθ προσ τουσ επιςκζπτεσ όλου του φυςικοφ και πολιτιςτικοφ-ιςτορικοφ πλοφτου του Διμου
Αλεξανδροφπολθσ.
Α.2. ΣΚΟΡΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ
Ρεριγραφι αναγκϊν τθσ Α.Α.
Θ Ανακζτουςα Αρχι ζχει αναλάβει τθν υλοποίθςθ τθσ πράξθσ «Κατάρτιςθ και πιςτοποίθςθ γνϊςεων και
δεξιοτιτων εργαηομζνων του τουριςτικοφ τομζα» ςτο πλαίςιο του εγκεκριμζνου ςχεδίου ΣΒΑΑ Διμου
Αλεξανδροφπολθσ – Ε.Ρ. «Ανατολικισ Μακεδονίασ και Θράκθσ» 2014 - 2020 με βάςθ τθν απόφαςθ
ζνταξθσ με αρ. πρωτ.3340/8-11-2018 και ζχει λάβει κωδικό MIS 5031786. Θ παροφςα ςφμβαςθ
χρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (ΕΚΤ) και από εκνικοφσ πόρουσ μζςω του ΡΔΕ.
Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ υλοποίθςθ δράςεων κατάρτιςθσ 40 εργαηομζνων ςε τουριςτικζσ
επιχειριςεισ τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ προκειμζνου να καταρτιςτοφν ςε κζματα που αφοροφν ςτθν
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ανάπτυξθ τθσ τουριςτικισ ςυνείδθςθσ και να βελτιωκοφν οι υπθρεςίεσ προσ τουσ επιςκζπτεσ / τουρίςτεσ
τθσ πόλθσ τθσ Αλεξανδροφπολθσ.
Ρου ςυμπεριλαμβάνει : Δράςεισ Δθμοςιότθτασ, Συμβουλευτικισ, Ριςτοποίθςθσ και Κατάρτιςθσ (εφεξισ
το Ζργο).
Βαςικόσ ςτόχοσ του Ζργου είναι οι εργαηόμενοι να κατανοιςουν ζννοιεσ βαςικζσ για τθ λειτουργία τουσ
μζςα ςτθν τουριςτικι επιχείρθςθ.
Βαςικό κριτιριο αποτελεςματικότθτασ του προγράμματοσ κατάρτιςθσ κα είναι θ βελτίωςθ των γνϊςεων
και δεξιοτιτων των ςυμμετεχόντων, ζτςι ϊςτε να μποροφν να ανταποκρικοφν ςτισ απαιτιςεισ τθσ
νζασ οικονομικισ πραγματικότθτασ.
Ραράλλθλα θ πράξθ εξυπθρετεί και τον βαςικό ςτρατθγικό ςτόχο του ζργου που είναι θ ενίςχυςθ τθσ
τοπικισ οικονομίασ μζςω τθσ ενίςχυςθσ τθσ τουριςτικισ επιςκεψιμότθτασ με τθ δθμιουργία μίασ πόλθσ
Φιλικισ, Φιλόξενθσ, Ανταγωνιςτικισ με Καινοτόμο Χαρακτιρα, βαςιςμζνθ ςτθν αρχι τθσ μθ διάκριςθσ
με βάςθ και τισ «προκλιςεισ» για τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν ςτρατθγικϊν ςυγκεκριμζνων αςτικϊν
περιοχϊν που διακρίνονται από ςθμαντικζσ αναπτυξιακζσ δυνατότθτεσ οι οποίεσ μποροφν να
αξιοποιθκοφν και να μεγιςτοποιθκοφν με βάςθ ζνα ολοκλθρωμζνο αναπτυξιακό ςχζδιο.
Θ επιλογι των ωφελοφμενων που κα ενταχκοφν ςτο Ζργο κα γίνει από τριμελι Επιτροπι Επιλογισ, κα
αποτελείται από ζναν εκπρόςωπο του Αναδόχου και δφο εκπροςϊπουσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.
Θ ομάδα ςτόχου: 40 εργαηόμενοι ςε τουριςτικζσ επιχειριςεισ τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ.
Θ επιλογι των ωφελοφμενων κα γίνει με βάςθ το εκπαιδευτικό τουσ επίπεδο και τισ εκπαιδευτικζσ τουσ
ανάγκεσ ςε ςχζςθ με τισ δεξιότθτεσ που κα πρζπει να αναπτφξουν ςτο πλαίςιο του ςυγκεκριμζνου
αντικειμζνου κατάρτιςθσ.
Για τθν επιλογι των υποψθφίων εργαηομζνων κα λθφκοφν υπόψθ:


θ ςυνάφεια τθσ λαμβανόμενθσ κατάρτιςθσ με το αντικείμενο εργαςίασ τουσ



θ αναγκαιότθτα κατοχφρωςθσ τθσ επαγγελματικισ ιδιότθτασ



θ χρονικι ςειρά εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ

Θ Ανακζτουςα Αρχι λαμβάνει όλα τα τεχνικά και οργανωτικά μζτρα, ςτο πλαίςιο εφαρμογισ του Γενικοφ
Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 2016
“για τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων προςωπικοφ
χαρακτιρα και για τθν ελεφκερθ κυκλοφορία των δεδομζνων αυτϊν και τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ
95/46/ΕΚ”.
Μετά το πζρασ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ επιλογισ των ωφελουμζνων ςυντάςςεται πρακτικό από τθν
Επιτροπι Επιλογισ, το οποίο υπογράφεται από τα μζλθ τθσ. Ακολοφκωσ, θ Τριμελισ Επιτροπι Επιλογισ
ςυντάςςει τον τελικό πίνακα των επιλεγζντων, τον οποίο κοινοποιεί ςτον Ανάδοχο που κα υλοποιιςει το
Ζργο.
Θ κατάρτιςθ κα υλοποιθκεί ςε δομζσ, οι οποίεσ πρζπει να διακζτουν αδειοδότθςθ από τον ΕΟΡΡΕΡ ωσ
Κζντρο Διά Βίου Μάκθςθσ Επιπζδου 2 ι Κζντρο Διά Βίου Μάκθςθσ Επιπζδου 1, που να εξαςφαλίηει
προςβαςιμότθτα ςε ΑΜΕΑ, ςφμφωνα με το νόμο 4067/2012 (ΨΕΚ 79/Α/2012) «Νζοσ Οικοδομικόσ
Κανονιςμόσ» και τισ Οδθγίεσ του υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και κλιματικισ Αλλαγισ
«Σχεδιάηοντασ για Πλουσ» και να βρίςκονται εντόσ των ορίων των Ρεριφερειακϊν Ενοτιτων τθσ
Ρεριφζρειασ Ανατολικισ Μακεδονίασ και Θράκθσ.
Α.3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ
Αντικείμενο τθσ παροφςασ Δράςθσ αποτελεί θ παροχι μιασ δζςμθσ ςυνεκτικϊν ενεργειϊν
Συμβουλευτικισ, Κατάρτιςθσ και Ριςτοποίθςθσ ςε 40 εργαηόμενουσ ςε τουριςτικζσ επιχειριςεισ του
Διμου Αλεξανδροφπολθσ, οι οποίεσ περιλαμβάνουν:
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I.

Δράςεισ πλθροφόρθςθσ, ενθμζρωςθσ και προβολισ

II. Ενδυνάμωςθ και υποςτιριξθ των ικανοτιτων των ωφελοφμενων με τθν παροχι υπθρεςιϊν
ςυμβουλευτικισ
III. Υλοποίθςθ Ρρογραμμάτων Κατάρτιςθσ & Ριςτοποίθςθ των γνϊςεων και δεξιοτιτων των
ωφελουμζνων
Θ ςυμμετοχι των ωφελοφμενων ςτο ςφνολο των Ενεργειϊν είναι υποχρεωτικι. Οι ωφελοφμενοι
λαμβάνουν το προβλεπόμενο εκπαιδευτικό επίδομα με τθν προχπόκεςθ ότι ζχουν ολοκλθρϊςει τθν
κατάρτιςθ και ζχουν ςυμμετάςχει ςτισ προβλεπόμενεσ ςυνεδρίεσ ςυμβουλευτικισ κακϊσ και ςτθν
διαδικαςία τθσ πιςτοποίθςθσ των δεξιοτιτων.
Α.3.1. ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΑΝΑ ΕΝΕΓΕΙΑ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ
Για τθν υλοποίθςθ όλων των ενεργειϊν τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν πλιρθ
τεχνικι και νομικι ευκφνθ για τθν ορκι υλοποίθςθ με απόλυτθ ςυμμόρφωςθ ςτο κεςμικό πλαίςιο για τθν
αντιμετϊπιςθ τθσ κρίςθσ τθσ νόςου COVID-19.
ΕΝΕΓΕΙΑ 1. "Δράςεισ πλθροφόρθςθσ και δθμοςιότθτασ"


Θμερίδα ζναρξθσ υλοποίθςθσ τθσ πράξθσ



Θμερίδα ολοκλιρωςθσ τθσ πράξθσ ςε ςυνδυαςμό με τθ διαδικαςία χοριγθςθσ τθσ πιςτοποίθςθσ
ςτουσ καταρτιηόμενουσ



Δράςεισ δθμοςιότθτασ ςτα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ, υλικό εκδθλϊςεων, ζντυπο παρουςίαςθσ
τθσ δράςθσ.

Αναλυτικά οι δράςεισ δθμοςιότθτασ περιλαμβάνουν:
- Θμερίδεσ: ςφνολο δφο (2) δθλαδι μία ςτθν ζναρξθ του ζργου για τθν παρουςίαςθ των δράςεων που κα
υλοποιθκοφν με ςκοπό να προςελκφςουν ενδιαφερόμενουσ να παρακολουκιςουν τθν κατάρτιςθ και μία
μετά τθν ολοκλιρωςθ του ζργου προκειμζνου να παρουςιαςτοφν τα αποτελζςματα του.
- Απολογιςτικό ζντυπο του ζργου: Για τθν παρουςίαςθ των αποτελεςμάτων του ζργου κα παραχκεί ζνα
ενθμερωτικό απολογιςτικό ζντυπο όπου κα παρουςιάηονται τα αποτελζςματα των δράςεων. Το ζντυπο
αυτό κα δθμιουργθκεί με τθν λιξθ του ζργου και κα αναπαραχκεί ςε 5.000 αντίτυπα.
- Καμπάνια ενθμζρωςθσ μζςω των μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ: κακϋόλθ τθ διάρκεια του ζργου κα
πραγματοποιθκεί καμπάνια ενθμζρωςθσ για τθν πορεία υλοποίθςθσ του ζργου ςτα μζςα κοινωνικισ
δικτφωςθσ με κακθμερινι ενθμζρωςθ.
ΕΝΕΓΕΙΑ 2: «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΘ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΘ»
Οι υπθρεςίεσ ςυμβουλευτικισ αποτελοφν τθν βαςικι δραςτθριότθτα υποςτιριξθσ των καταρτιηομζνων
για τθν ενίςχυςθ των δυνατοτιτων τουσ ςτο εργαςιακό περιβάλλον.
Στο πλαίςιο τθσ παροχισ υπθρεςιϊν ςυμβουλευτικισ είναι απαραίτθτο να αναπτυχκοφν οι παρακάτω
ενζργειεσ ςε ατομικό ι ομαδικό επίπεδο και να ςτοχεφουν ςτθν ζνταξθ του ωφελοφμενου ςτθν αγορά
εργαςίασ. Οι ενζργειεσ αυτζσ πρζπει να περιλαμβάνουν:
Ατομικι ςυμβουλευτικι
Καταγραφι των ςτοιχείων (κοινωνικό ιςτορικό) που αφοροφν ςτα προςωπικά δεδομζνα του
ωφελοφμενου όπωσ οικογενειακό υπόβακρο, προβλιματα εργαςιακά, κοινωνικά, υγείασ κλπ, τα οποία κα
πρζπει να λθφκοφν υπόψθ ςτθ δθμιουργία του ατομικοφ προγράμματοσ. Ρρωταρχικι επιδίωξθ αυτϊν των
ατομικϊν ςυνεδριϊν κα είναι θ καταγραφι και αξιολόγθςθ των ικανοτιτων, προςόντων και δεξιοτιτων
του κάκε ωφελουμζνου.
Ομαδικι ςυμβουλευτικι
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Τεχνικζσ διαχείριςθσ του εργαςιακοφ άγχουσ, τθ βελτίωςθ των εργαςιακϊν ςχζςεων, τθν εςωτερικι
παρακίνθςθ, ενίςχυςθ δεξιοτιτων, διαχείριςθ ςε ςυνκικεσ πίεςθσ, ανάπτυξθ δεξιοτιτων επαγγελματικισ
προςαρμοςτικότθτασ, ανάπτυξθ δεξιοτιτων ςυναιςκθματικισ νοθμοςφνθσ.
Θ χρονικι διάρκεια τθσ κάκε ςυνεδρίασ ορίηεται ςε 45 λεπτά κατά μζςο όρο. Ο χρόνοσ τθσ ομαδικισ
ςυνεδρίασ δεν μπορεί να ξεπερνάει τα 2 χ 45 λεπτά τθν φορά.
Ο ανάδοχοσ ςυμβουλευτικισ πρζπει να διακζςει εξοπλιςμό και κατάλλθλα διαμορφωμζνο χϊρο που να
εξαςφαλίηει τισ καλφτερεσ δυνατζσ ςυνκικεσ διεξαγωγισ τθσ κάκε ςυνεδρίασ, ατομικισ ι ομαδικισ.
Ο ανάδοχοσ πρζπει να διακζτει τισ παρακάτω υποδομζσ και να πλθροφν τισ παρακάτω προδιαγραφζσ οι
χϊροι ςτουσ οποίουσ κα λειτουργιςει θ ςυμβουλευτικι:


Μία αίκουςα για τθν λειτουργία τθσ ομαδικισ ςυμβουλευτικισ τουλάχιςτον 20 τ.μ.



Δφο χϊρουσ ατομικισ ςυμβουλευτικισ που να εξαςφαλίςουν τθν ιδιωτικότθτα τθσ κάκε ςυνεδρίασ



Δφο WC εκ των οποίων το ζνα να μπορεί να εξυπθρετιςει και ΑΜΕΑ



Ο χϊροσ να ζχει αδειοδότθςθ για ςυγκζντρωςθ κοινοφ



Επαρκισ φωτιςμόσ και αεριςμόσ και όχι χριςθ υπόγειων χϊρων



Οι χϊροι διενζργειασ τθσ ςυμβουλευτικισ να διακζτουν άδεια ςυγκζντρωςθσ κοινοφ.



Βαςικά μζτρα πυροπροςταςίασ και ςχεδιάγραμμα διαφυγισ ςε περίπτωςθ κινδφνου κακϊσ επίςθσ
και εμφανείσ και φωτιςμζνεσ ζξοδοι κινδφνου & Ριςτοποιθτικό πυροπροςταςίασ για χριςθ
εκπαιδευτθρίου, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ,



Ρροςβαςιμότθτα ςε ΑμεΑ, ςφμφωνα με τον Κανονιςμό Σχεδιάηοντασ για Πλουσ, οικοδομικι άδεια
που ζχει κεωρθκεί για ςφνδεςθ με τα δίκτυα κοινισ ωφζλειασ ι τα οριηόμενα ςτισ παραγράφουσ
6, 7 & 8 του άρκρου 107 του ν. 4495/2017 (Α’167), περί χριςθσ εκπαιδευτθρίου, ςφμφωνα με τισ
διατάξεισ του κτιριοδομικοφ κανονιςμοφ και κατόψεισ με χαρακτθριςμό χριςθσ των χϊρων και
αποτφπωςθ τθσ προςβαςιμότθτασ ΑΜΕΑ, όπωσ απαιτείται.



Να διακζτει το ςφνολο του κινθτοφ εξοπλιςμοφ για τθν άςκθςθ τθσ ςυμβουλευτικισ (ζπιπλα,
θλεκτρονικά μζςα κλπ).

Σφνταξθ βιογραφικοφ και δθμιουργία προςωπικοφ φακζλου για τθν αυτοπαρουςίαςθ και προβολι των
δεξιοτιτων, τθν ανάδειξθ των ικανοτιτων και ταλζντων του ωφελοφμενου κακϊσ και των προςωπικϊν και
εκπαιδευτικϊν ςτόχων πορτρζτο προςωπικισ εξζλιξθσ και ανάπτυξθ.
Σε κάκε ωφελοφμενο αντιςτοιχοφν 9 ςυνεδρίεσ, 3 ατομικζσ και 6 ομαδικζσ των 4 ατόμων. Ο πάροχοσ
ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν ςε ςυνεργαςία με τα ςτελζχθ τθσ ςυμβουλευτικισ κα προςδιορίςουν τα
άτομα που κα μετζχουν ςτισ ομαδικζσ ςυνεδρίεσ ανάλογα με τισ δεξιότθτεσ και επιδιϊξεισ του που
ςυνδζονται με τθν ζνταξθ του ςτθν αγορά εργαςία
Οι ςυνεδρίεσ κα υλοποιθκοφν ςε αίκουςεσ, οι οποίεσ πρζπει να είναι αδειοδοτθμζνεσ ςφμφωνα με το Ν.
4093/2012, παρ. Θ, περιπτ. Θ15, αρικ. 5, να εξαςφαλίηουν προςβαςιμότθτα ςε ΑΜΕΑ, ςφμφωνα με το
νόμο 4067/2012 (ΨΕΚ 79/Α/2012) «Νζοσ Οικοδομικόσ Κανονιςμόσ» και τισ Οδθγίεσ του υπουργείου
Ρεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και κλιματικισ Αλλαγισ «Σχεδιάηοντασ για Πλουσ» και να βρίςκονται εντόσ των
ορίων των Ρεριφερειακϊν Ενοτιτων τθσ Ρεριφζρειασ Ανατολικισ Μακεδονίασ και Θράκθσ.
ΕΝΕΓΕΙΑ 3: ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΣΘ ΔΕΞΙΟΤΘΤΩΝ
Τθν Ριςτοποίθςθ κα διενεργιςουν Ψορείσ Ριςτοποίθςθσ Ρροςϊπων (Ψ.Ρ.Ρ), οι οποίοι είτε είναι
διαπιςτευμζνοι ςφμφωνα με το Ρρότυπο ISO/IEC 17024 είτε είναι πιςτοποιθμζνοι από τον ΕΟΡΡΕΡ να
χορθγοφν πιςτοποιθτικά ςυναφι με τα αποτελζςματα ςε επίπεδο γνϊςεων και δεξιοτιτων όπωσ αυτά
περιγράφονται ςτθν ενζργεια 4 παρακάτω. Το κόςτοσ τθσ διαδικαςίασ πιςτοποίθςθσ μακθςιακϊν
αποτελεςμάτων ςυμπεριλαμβάνεται ωσ διακριτι δαπάνθ ςτο ςυνολικό προχπολογιςμό του ζργου.
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Οι ςυμμετζχοντεσ με τθν ολοκλιρωςι του κφκλου κατάρτιςθσ και πιςτοποίθςθσ κα λαμβάνουν βεβαίωςθ
πιςτοποίθςθσ.
ΕΝΕΓΕΙΑ 4 ΤΟΥ ΕΓΟΥ «ΚΑΤΑΤΙΣΘ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ»
Θ ενζργεια αφορά τθν κεωρθτικι κατάρτιςθ και πιςτοποίθςθ 40 ωφελουμζνων.
Ραρακάτω εμφανίηονται τα προγράμματα κατάρτιςθσ, οι ϊρεσ και ο αρικμόσ των ωφελουμζνων που κα
καταρτιςτεί. Με βάςθ αυτι τθν κατανομι κα παραςχεκοφν και οι υπθρεςίεσ Συμβουλευτικισ και
Ριςτοποίθςθσ.
Ομάδα ςτόχου: 40 εργαηόμενοι ςτισ τουριςτικζσ επιχειριςεισ του Διμου Αλεξανδροφπολθσ.
Εκπαιδευτικι βακμίδα: ΔΕ, ΤΕ, ΡΕ
Αρικμόσ ωφελοφμενων: 40
Θεματικζσ Ενότθτεσ Ρρογράμματοσ:
1. Σφγχρονεσ τεχνικζσ επικοινωνίασ, πωλιςεων και ποιοτικισ εξυπθρζτθςθσ πελατϊν Τουριςτικϊν
Επιχειριςεων
2. Διοίκθςθ μζςω ςτόχων Τουριςτικϊν Επιχειριςεων
Διάρκεια ςε ϊρεσ: 60 ϊρεσ κεωρθτικισ κατάρτιςθσ.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΡΕΙΕΩΟΜΕΝΟ
ΘΕΜΑΤΙΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ 1θ: Σφγχρονεσ τεχνικζσ επικοινωνίασ, πωλιςεων και ποιοτικισ εξυπθρζτθςθσ
πελατϊν Τουριςτικϊν Επιχειριςεων - 30 ϊρεσ
Οι επιμζρουσ εκπαιδευτικζσ ενότθτεσ του προγράμματοσ αφοροφν ςτα εξισ κζματα:






Ελλθνικόσ και Διεκνισ τουριςμόσ
Επικοινωνία
Εξυπθρζτθςθ πελατϊν
Ροιοτικι εξυπθρζτθςθ πελατϊν και κακικοντα των εργαηομζνων
Case studies - Αςκιςεισ - Εφαρμογζσ τεχνικϊν πωλιςεων.

ΘΕΜΑΤΙΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ 2θ: Διοίκθςθ μζςω ςτόχων Τουριςτικϊν Επιχειριςεων - 30 ϊρεσ





•

Ζννοια, ςθμαςία και αξία τθσ Διοίκθςθσ
Βαςικά ςτοιχεία του Ρρογραμματιςμοφ
Σχεδιαςμόσ, ζλεγχοσ, βελτίωςθ βαςικϊν επιχειρθςιακϊν διαδικαςιϊν.
Ραροχι υπθρεςιϊν.
Κακοριςμόσ ςτόχων και τρόποσ επίτευξθσ τουσ.
Μελζτθ περίπτωςθσ (case study)

ΣΥΝΟΛΟ ΩΩΝ ΚΑΤΑΤΙΣΘΣ

60

ΣΤΟΧΟΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ
Το πρόγραμμα αφορά τθν κατάρτιςθ ςε οριηόντιεσ γνϊςεισ και δεξιότθτεσ ςε 40 εργαηόμενουσ ςτισ
τουριςτικζσ επιχειριςεισ του Διμου Αλεξανδροφπολθσ. Ειδικότερα, το προτεινόμενο πρόγραμμα
αφορά ςτθν ανάπτυξθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ, κα ςυμβάλλει ςτθ δθμιουργία προςτικζμενθσ
αξίασ αναφορικά με τθ δυνατότθτα παροχισ υπθρεςιϊν ςτον τουριςτικό τομζα και τθν
αναβάκμιςθ του παρεχόμενου προϊόντοσ ςτουσ επιςκζπτεσ αλλά και ςτουσ επιςκζπτεσ τθσ περιοχισ
παρζμβαςθσ τθσ ΣΒΑΑ του Διμου Αλεξανδροφπολθσ.
Θ θμεριςια διάρκεια τθσ κεωρθτικισ κατάρτιςθσ δεν μπορεί να υπερβαίνει τισ τζςςερισ (4) ϊρεσ
και διενεργείται υποχρεωτικά εκτόσ του ωραρίου εργαςίασ των ςυμμετεχόντων/εργαηομζνων.

48

ΑΔΑ: ΨΕΞΒΟΛΜ8-0Ω9
Διακιρυξθ ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ
"Κατάρτιςθ και πιςτοποίθςθ γνϊςεων και δεξιοτιτων εργαηομζνων του τουριςτικοφ τομζα"

ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Ι. ΓΝΫΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΘΤΕΣ ΡΟΥ ΘΑ ΑΡΟΚΤΘΣΟΥΝ ΟΙ ΚΑΤΑΤΙΗΟΜΕΝΟΙ


Θα ορίηουν τισ ζννοιεσ: Δθμόςιεσ Σχζςεισ, Επικοινωνία & Εξυπθρζτθςθ Ρελατϊν.



Θα αναγνωρίηουν τθν ςθμαςία των Δθμοςίων Σχζςεων ςτθν λειτουργία και τθν
ευθμερία τθσ επιχείρθςθσ.



κα κατανοιςουν τον ρόλο και τθν ςθμαςία τθσ ςωςτισ επικοινωνίασ για τθν
αποτελεςματικότθτα τθσ Εξυπθρζτθςθσ Ρελατϊν μιασ τουριςτικισ επιχείρθςθσ.



Θα διακρίνουν τισ μορφζσ και να αποτυπϊνουν τα ςτάδια τθσ επικοινωνίασ.



Θα αναγνωρίηουν τισ βαςικζσ τεχνικζσ επικοινωνίασ.



Θα κατανοιςουν τισ βαςικζσ δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ επικοινωνίασ που απαιτοφνται
για μια αποτελεςματικι πϊλθςθ, διαπραγμάτευςθ και διαχείριςθ παραπόνων.



Θα κατανοιςουν τθ ςθμαςία τθσ αποτελεςματικισ διαχείριςθσ παραπόνων ςτθν
εδραίωςθ των ςχζςεων τουριςτικισ επιχείρθςθσ και πελατϊν.

Θ κατάρτιςθ κα υλοποιθκεί ςε δομζσ, οι οποίεσ πρζπει να διακζτουν αδειοδότθςθ από τον ΕΟΡΡΕΡ ωσ
Κζντρο Διά Βίου Μάκθςθσ Επιπζδου 2 ι Κζντρο Διά Βίου Μάκθςθσ Επιπζδου 1, που να εξαςφαλίηει
προςβαςιμότθτα ςε ΑΜΕΑ, ςφμφωνα με το νόμο 4067/2012 (ΨΕΚ 79/Α/2012) «Νζοσ Οικοδομικόσ
Κανονιςμόσ» και τισ Οδθγίεσ του υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και κλιματικισ Αλλαγισ και να
βρίςκονται εντόσ των ορίων των Ρεριφερειακϊν Ενοτιτων τθσ Ρεριφζρειασ Ανατολικισ Μακεδονίασ και
Θράκθσ.
Ο ςχεδιαςμόσ τθσ Ενζργειασ 4 περιλαμβάνει τα ακόλουκα :
1. Χρονοπρογραμματιςμόσ: Στθν φάςθ αυτι προγραμματίηεται θ υλοποίθςθ των προγραμμάτων
κατάρτιςθσ. Ο χρονοπρογραμματιςμόσ κα αναφζρει ωσ ελάχιςτα ςτοιχεία, το διάςτθμα υλοποίθςθσ, τον
αρικμό ςυμμετεχόντων ενϊ κα ςυνοδεφεται από περιγραφι για κάκε εκπαιδευτικό πρόγραμμα ςτθν
οποία κα αναφζρονται ο τίτλοσ, ο ςτόχοσ, ςε ποιουσ απευκφνεται, τα περιεχόμενα του προγράμματοσ,
κ.α.
2. Εκπαιδευτικι Ρροετοιμαςία: Θ φάςθ αυτι περιλαμβάνει τθν αναλυτικι ςχεδίαςθ των προγραμμάτων
κατάρτιςθσ, τθν ανάπτυξθ του εκπαιδευτικοφ υλικοφ, τθν επιλογι των εκπαιδευτϊν, τθν επιλογι
εκπαιδευτικϊν μεκόδων και μζςων που κα χρθςιμοποιθκοφν, τθν προετοιμαςία για τθν πιςτοποίθςθ των
γνϊςεων.
Θ μεκοδολογία ςχεδιαςμοφ και υλοποίθςθσ των προγραμμάτων κατάρτιςθσ κα πρζπει να ακολουκεί τισ
βαςικζσ αρχζσ εκπαίδευςθσ ενθλίκων και να λαμβάνει υπόψθ τόςο ςτισ πραγματικζσ απαιτιςεισ τθσ
αγοράσ εργαςίασ ςε επαγγελματικζσ γνϊςεισ και δεξιότθτεσ όςο και τισ αντίςτοιχεσ ελλείψεισ των
καταρτιηομζνων, αλλά και τισ γνϊςεισ και δεξιότθτεσ που ιδθ αυτοί κατζχουν. Ειδικότερα, ωσ προσ το
ςχεδιαςμό του προγράμματοσ ο Ανάδοχοσ οφείλει να λάβει υπόψθ του τα εξισ::
-

Τθ διερεφνθςθ των εκπαιδευτικϊν αναγκϊν των καταρτιηομζνων, ςε ςχζςθ με το εκπαιδευτικό
επίπεδο που ζχουν και τισ δεξιότθτεσ που κα πρζπει να αποκτθκοφν ςτο ςυγκεκριμζνο
αντικείμενο κατάρτιςθσ,

-

Τθν ανάλυςθ των αναγκϊν τθσ αγοράσ εργαςίασ ςε ςχζςθ με τθν ομάδα-ςτόχο των ωφελουμζνων,

3. Οργανωτικι Ρροετοιμαςία: Θ φάςθ αυτι περιλαμβάνει τθν οργάνωςθ των χϊρων και των ςυςτθμάτων
που κα υλοποιθκεί θ εκπαίδευςθ, τθν οργάνωςθ τθσ παροχισ των εδεςμάτων/ροφθμάτων, τθν
ενθμζρωςθ των ςυμμετεχόντων και των εκπαιδευτϊν, τθν αναπαραγωγι του εκπαιδευτικοφ υλικοφ, τθν
οργάνωςθ των διαδικαςιϊν υλοποίθςθσ.
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4. Υλοποίθςθ : Θ φάςθ αυτι περιλαμβάνει τθν γραμματειακι υποςτιριξθ ωφελοφμενων και εκπαιδευτϊν,
τθν παρακολοφκθςθ των παρουςιϊν εκπαιδευτϊν και καταρτιηομζνων, τθν παροχι ροφθμάτων ςτα
διαλείμματα, τθν διανομι του εκπαιδευτικοφ υλικοφ, τθν αναπλιρωςθ εκπαιδευτϊν, τθν αντιμετϊπιςθ
βλαβϊν ςε ςυςτιματα και εποπτικά μζςα, τθν διανομι και ςυγκζντρωςθ των εντφπων αξιολόγθςθσ, τθν
υλοποίθςθ των εξετάςεων πιςτοποίθςθσ από τον ςυνεργαηόμενο Ψ.Ρ.Ρ.
5. Αξιολόγθςθ: Θ φάςθ αυτι περιλαμβάνει τθ ςυμπλιρωςθ εντφπων αξιολόγθςθσ ςτθν λιξθ του
προγράμματοσ που αφοροφν ςτθν αξιολόγθςθ των καταρτιηομζνων και τθν αξιολόγθςθ του
προγράμματοσ κατάρτιςθσ (α) από τουσ καταρτιηόμενουσ (αξιολόγθςθ υποδομϊν, προγράμματοσ,
εκπαιδευτϊν) (β) από τουσ εκπαιδευτζσ (Υποδομζσ, εκπαιδευόμενοι, περιεχόμενα προγράμματοσ,
αποτζλεςμα υλοποίθςθσ, διοίκθςθ ζργου). Τα ςτοιχεία αυτά κα τφχουν τθσ ςχετικισ επεξεργαςίασ και θ
παραχκείςα Ζκκεςθ αξιολόγθςθσ κα αποςτζλλεται ςτθν ανακζτουςα αρχι.
Θ υλοποίθςθ των προγραμμάτων κατάρτιςθσ (Ενζργεια 4) κα πραγματοποιθκεί ςφμφωνα με τουσ
ακόλουκουσ όρουσ :
1. Ϋφελοφμενοι : 40 εργαηόμενοι ςτισ τουριςτικζσ επιχειριςεισ του Διμου Αλεξανδροφπολθσ.
2. Οι ςυμμετζχοντεσ ςτισ ενζργειεσ κατάρτιςθσ και πιςτοποίθςθσ λαμβάνουν εκπαιδευτικό επίδομα φψουσ
πζντε ευρϊ (5,00 €) μικτά ανά ϊρα κατάρτιςθσ (μείον τισ νόμιμεσ κρατιςεισ) με τθν προχπόκεςθ ότι ζχουν
ολοκλθρϊςει τθν κατάρτιςθ και ζχουν ςυμμετάςχει ςτισ προβλεπόμενεσ ςυνεδρίεσ ςυμβουλευτικισ
κακϊσ και ςτθν διαδικαςία τθσ πιςτοποίθςθσ. Σε περίπτωςθ πραγματοποίθςθσ απουςιϊν και μζχρι του
ανωτάτου επιτρεπτοφ ορίου (ζωσ το 10% των ωρϊν κεωρθτικισ κατάρτιςθσ) , θ αμοιβι των
καταρτιηομζνων μειϊνεται κατά το ποςό που αντιςτοιχεί ςτισ μθ πραγματοποιθκείςεσ ϊρεσ κατάρτιςθσ. Θ
πιςτοποίθςθ πικανϊν απουςιϊν πραγματοποιείται μζςω των θμερθςίων δελτίων παρακολοφκθςθσ
προγράμματοσ. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδίδει ςτθν ανακζτουςα αρχι, με τθν λιξθ κάκε
προγράμματοσ, κατάςταςθ με τισ πραγματοποιθκείςεσ ϊρεσ κατάρτιςθσ για κάκε εκπαιδευόμενο.
3. Θ δαπάνθ του εκπαιδευτικοφ επιδόματοσ βαρφνει τον Ανάδοχο και θ καταβολι του υλοποιείται από
αυτόν είτε με δίγραμμεσ τραπεηικζσ επιταγζσ, είτε με κατάκεςθ ςε τραπεηικό λογαριαςμό. Θ καταβολι
πραγματοποιείται βάςει Βεβαίωςθσ, που χορθγείται από τον Ανάδοχο ότι ο καταρτιηόμενοσ πλθροί τθν
προχπόκεςθ που αναφζρεται ςτο προθγοφμενο εδάφιο και μετά τθν πιςτοποίθςθ του φυςικοφ
αντικειμζνου του προγράμματοσ κατάρτιςθσ, ςτο οποίο ςυμμετείχε ο παραπάνω.
4. Τα δικαιϊματα και οι υποχρεϊςεισ των καταρτιηομζνων, ιδίωσ δε οι όροι και το περιεχόμενο των
προγραμμάτων κατάρτιςθσ, όπωσ οι ϊρεσ, θ υποχρζωςθ αδιάλειπτθσ παρακολοφκθςθσ τθσ κατάρτιςθσ
και οι ςυνζπειεσ τθσ τυχόν υπζρβαςθσ του ορίου απουςιϊν κ.α. κα περιλαμβάνονται μεταξφ άλλων ςε
προτυποποιθμζνο ςυμφωνθτικό το οποίο κα καταρτιςκεί από τον ανάδοχο και μετά από ςφμφωνθ γνϊμθ
από τθν Ανακζτουςα Αρχι κα δοκεί από τον Ανάδοχο προσ υπογραφι από τουσ καταρτιηόμενουσ. Ο
Ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ, να το δϊςει προσ υπογραφι, να ςυλλζξει τα υπογεγραμμζνα
ςυμφωνθτικά και να τα παραδϊςει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι.
5. Θ κατάρτιςθ πραγματοποιείται ςε τμιματακαταρτιηομζνων (ο αρικμόσ των ςυμμετεχόντων ςε κάκε
τμιμα δεν μπορεί να είναι μικρότεροσ των 5 ατόμων, οφτε μεγαλφτεροσ των 25 ατόμων ανά τμιμα)
ςφμφωνα με όςα ζχουν προςδιοριςτεί παραπάνω.
6. Θ μζςθ διάρκεια τθσ κατάρτιςθσ για κάκε Τμιμα είναι 60 ϊρεσ.
7. Θ θμεριςια διάρκεια τθσ κατάρτιςθσ δεν μπορεί να υπερβαίνει τισ τζςςερισ (4) ϊρεσ.
8. Θ κεωρθτικι κατάρτιςθ κα υλοποιείται ςε αίκουςεσ, οι οποίεσ πρζπει : α) να ζχουν ιςχφουςα
πολεοδομικι άδεια χριςθσ εκπαιδευτθρίου, β) να ζχουν πιςτοποιθτικό πυροπροςταςίασ για χριςθ
εκπαιδευτθρίου και γ) να βρίςκονται εντόσ των ορίων των Ρεριφερειακϊν Ενοτιτων τθσ Ρεριφζρειασ
Ανατολικισ Μακεδονίασ & Θράκθσ. Θ υλοποίθςθ τθσ κατάρτιςθσ κα πρζπει να πραγματοποιείται
λαμβάνοντασ υπόψθ τισ εκπαιδευτικζσ μεκόδουσ και τεχνικζσ εκπαίδευςθσ ενθλίκων.
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9. Κατά τθν υλοποίθςθ τθσ κατάρτιςθσ, εφόςον υπερβαίνει τισ τρεισ (3) ϊρεσ θμερθςίωσ, κα χορθγοφνται
ζνα ελαφρφ ςνακ/χυμοί/καφζδεσ ςτουσ καταρτιηόμενουσ. Το κόςτοσ αυτό καλφπτεται αποκλειςτικά από
τον Ανάδοχο.
10. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να καλφπτει τα ζξοδα μετακίνθςθσ των ωφελουμζνων, ςτθν περίπτωςθ κατά
τθν οποία μετακινοφνται εκτόσ των ορίων του Διμου ςτον οποίο κατοικοφν.
11. Δεν επιτρζπεται κατάρτιςθ τισ Κυριακζσ κακϊσ και τισ επίςθμεσ αργίεσ.
12. Οι εξετάςεισ πιςτοποίθςθσ (εξζταςθ και επανεξζταςθ) κα πραγματοποιοφνται το αργότερο εντόσ
ενενιντα (90) θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν θμερομθνία ολοκλιρωςθσ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ.
13. Ϋσ θμερομθνία ολοκλιρωςθσ ενόσ προγράμματοσ νοείται θ θμερομθνία ολοκλιρωςθσ τθσ διαδικαςίασ
πιςτοποίθςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ διαδικαςίασ επανεξζταςθσ, όπου απαιτθκεί.
14. Σε περίπτωςθ αδυναμίασ ςυμμετοχισ των ωφελουμζνων ςτθν πρϊτθ εξζταςθ πιςτοποίθςθσ γνϊςεων
και δεξιοτιτων, ο ωφελοφμενοσ δφναται (προαιρετικά) να ςυμμετάςχει ςτθ δεφτερθ προγραμματιςμζνθ
εξζταςθ (επανεξζταςθ). Σε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ, κατά τισ οποίεσ ο ωφελοφμενοσ, κατόπιν
αιτιολόγθςθσ, αδυνατεί να ςυμμετάςχει ςτισ εξετάςεισ και ςτισ επανεξετάςεισ πιςτοποίθςθσ γνϊςεων και
δεξιοτιτων, δφναται να εξεταςτεί ςε διαφορετικι θμερομθνία, υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο φορζασ
πιςτοποίθςθσ δφναται να διενεργιςει εξετάςεισ ςε θμερομθνίεσ άλλεσ από τισ προγραμματιςμζνεσ, εντόσ
του ορίου που ορίηει θ παροφςα.
15. Κάκε καταρτιηόμενοσ ζχει δυνατότθτα απουςίασ μζχρι ποςοςτοφ 10% των ςυνολικϊν ωρϊν
κατάρτιςθσ. Ειδικά για τα προγράμματα κατάρτιςθσ ςτα οποία ςυμμετζχουν καταρτιηόμενοι οι οποίοι
είναι άτομα με αναπθρίεσ, το ποςοςτό επιτρεπτϊν απουςιϊν αυξάνεται ςτο 20% μετά από αιτιολογία και
ςε ςυνεννόθςθ με τον καταρτιηόμενο. Το ίδιο ποςοςτό 20% ιςχφει για τουσ καταρτιηόμενουσ, οι οποίοι
κατά τθ διάρκεια τθσ υλοποίθςθσ του προγράμματοσ ζχουν αποδεδειγμζνθ νοςθλεία ςε δθμόςιο
νοςοκομείο, όπωσ επίςθσ για τισ εγκυμονοφςεσ γυναίκεσ και τισ γυναίκεσ που διανφουν περίοδο λοχείασ.
Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να μεςολαβιςει και να βοθκιςει τον καταρτιηόμενο να
καλφψει τθ διδακτικι φλθ, για να μπορζςει να παρακολουκιςει απρόςκοπτα τθ ςυνζχεια του
προγράμματοσ. Καταρτιηόμενοι που ζχουν υπερβεί το ωσ άνω όριο απουςιϊν δεν ζχουν δικαίωμα
ςυμμετοχισ ςτισ εξετάςεισ πιςτοποίθςθσ, δεν δικαιοφνται εκπαιδευτικό επίδομα και δεν τουσ χορθγείται
βεβαίωςθ παρακολοφκθςθσ.
16. Σε περίπτωςθ που ζνασ ι περιςςότεροι καταρτιηόμενοι που ςυμμετζχουν ςτο Τμιμα κατάρτιςθσ και
ςυμπεριλαμβάνονται ςτθν κατάςταςθ καταρτιηομζνων δεν προςζλκουν κατά το χρονικό διάςτθμα του
επιτρεπόμενου ορίου απουςιϊν υλοποίθςθσ τθσ κατάρτιςθσ μποροφν να αντικαταςτακοφν από τουσ
επιλαχόντεσ κατά ςειρά προτεραιότθτασ.
17. Ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει εξ ολοκλιρου τθ διαδικαςία επιλογισ των εκπαιδευτϊν. Θ κατάρτιςθ
πραγματοποιείται από Εκπαιδευτζσ Ενθλίκων με πιςτοποιθμζνθ εκπαιδευτικι επάρκεια που είναι
ενταγμζνοι ςτο Μθτρϊο Εκπαιδευτϊν Ενθλίκων του ΕΟΡΡΕΡ, βάςει τθσ Υπουργικισ Απόφαςθσ υπϋ αρικ.
ΓΡ/20082/23.10.2012 Υπουργικισ Απόφαςθσ «Σφςτθμα Ριςτοποίθςθσ Εκπαιδευτικισ Επάρκειασ
Εκπαιδευτϊν Ενθλίκων τθσ Μθ Τυπικισ Εκπαίδευςθσ» (Ψ.Ε.Κ. 2844/Β’/2012), όπωσ τροποποιικθκε
ςφμφωνα με το άρκρο 67 του Ν.4386/2016 (Ψ.Ε.Κ. Α’/ 83/11-5-2016) και τθσ υπ’ αρικμ. 10472/6.9.2013
Υπουργικισ Απόφαςθσ «Συμπλιρωςθ τθσ υπ’ αρικμ. ΓΡ/20082/22−10−2012 απόφαςθσ του Υπουργοφ
Ραιδείασ και Θρθςκευμάτων, Ρολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ (Βϋ 2844/23−10−2012) «Σφςτθμα Ριςτοποίθςθσ
Εκπαιδευτικισ Επάρκειασ Εκπαιδευτϊν Ενθλίκων τθσ Μθ Τυπικισ Εκπαίδευςθσ», (Ψ.Ε.Κ. 2451/Β’/2013).
Εξαιρετικά, ςε περιοχζσ και κεματικά αντικείμενα κατάρτιςθσ όπου τεκμθριϊνεται θ ζλλειψθ ι θ
ανεπάρκεια πιςτοποιθμζνων εκπαιδευτϊν ςε ςυγκεκριμζνα ΣΤΕΡ, παρζχεται θ δυνατότθτα αξιοποίθςθσ
μθ πιςτοποιθμζνων εκπαιδευτϊν ενθλίκων, κατόπιν υποβολισ ςχετικοφ τεκμθριωμζνου αιτιματοσ και
ζγκριςισ του από τθν Ανακζτουςα Αρχι.
18. Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ κατάρτιςθσ ο Ανάδοχοσ παρζχει τθ δυνατότθτα πιςτοποίθςθσ των
προςόντων που αποκτικθκαν κατά τθ διάρκεια του Ρρογράμματοσ. Τθν Ριςτοποίθςθ κα διενεργιςουν
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Ψορείσ Ριςτοποίθςθσ Ρροςϊπων (Ψ.Ρ.Ρ.), οι οποίοι είτε είναι διαπιςτευμζνοι ςφμφωνα με το Ρρότυπο
ISO/IEC 17024 είτε είναι πιςτοποιθμζνοι από τον ΕΟΡΡΕΡ να χορθγοφν πιςτοποιθτικά ςφμφωνα με τουσ
όρουσ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ.
19. Οι εκπαιδευτικζσ μζκοδοι και τεχνικζσ που κα χρθςιμοποιθκοφν είναι κυρίωσ εκείνεσ που ζχουν
ςυνάφεια με τθν ομάδα των ωφελουμζνων και τα προγράμματα κατάρτιςθσ και οι οποίεσ αναπτφςςουν
τθν ενεργθτικι ςυμμετοχι των ωφελοφμενων, τον κριτικό τρόπο ςκζψθσ, τθν αλλθλεπίδραςθ μεταξφ
εκπαιδευτϊν - ωφελουμζνων.
20. Το εκπαιδευτικό υλικό που κα διακζςει ςε κάκε καταρτιηόμενο ο Ανάδοχοσ, κα είναι τζτοιο ϊςτε να
καλφπτει πλιρωσ τον ςχεδιαςμό του ςυγκεκριμζνου προγράμματοσ κατάρτιςθσ και τθν κεματολογία ενϊ
κα πρζπει να οδθγεί και ςε πιςτοποίθςθ γνϊςεων. Το εκπαιδευτικό υλικό κα ςυνοδεφεται από φάκελο
καταρτιηομζνου, μπλοκ ςθμειϊςεων και ςτυλό, τα οποία κα διατεκοφν ςε κάκε καταρτιηόμενο. Το κόςτοσ
του εκπαιδευτικοφ υλικοφ βαρφνει τον Ανάδοχο.
21. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να διακζςει ςτουσ ωφελοφμενουσ τα ερωτθματολόγια για τθ ςυλλογι
πλθροφοριακϊν ςτοιχείων κατά τθν ζναρξθ (και μετά τθ λιξθ) τθσ ςυμμετοχισ των ωφελουμζνων ςτθ
δράςθ, να ςυλλζξει τα δεδομζνα των απαντιςεων των ωφελουμζνων τα οποία αφοροφν ςε προςωπικά
δεδομζνα, ςυμπεριλαμβανομζνων και ευαίςκθτων, και να τα ειςαγάγει ςτθν προβλεπόμενθ εφαρμογι
τθσ θλεκτρονικισ ιςτοςελίδασ για τθν περαιτζρω επεξεργαςία τουσ από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ και τθν
αξιοποίθςι τουσ ςτο πλαίςιο τθσ παρακολοφκθςθσ τθσ δράςθσ μζςω ςτατιςτικϊν ςτοιχείων (δεικτϊν) και
των προβλεπόμενων ερευνϊν και αξιολογιςεων, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ νομοκετικζσ διατάξεισ του
Ευρωπαϊκοφ Κοινωνικοφ Ταμείου και τα προβλεπόμενα ςτο Ν. 2472/97.
22. Θ Ανακζτουςα Αρχι, προκειμζνου να διαςφαλίςει τθν τιρθςθ των ανωτζρω εκπαιδευτικϊν όρων
αςκεί ελζγχουσ ςε όλα τα ςτάδια, από τθν προετοιμαςία, τθν υλοποίθςθ, μζχρι τθν ολοκλιρωςθ τθσ
εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ. Ειδικότερα το αρμόδιο όργανο ελζγχου τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ μεριμνά για
τθν πραγματοποίθςθ επιτόπιων ελζγχων με ςκοπό τθν ορκι υλοποίθςθ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ.

A.3.2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΡΟΙΘΣΘΣ
Α.3.2.1. ΟΜΑΔΑ ΕΓΟΥ
Θ Ομάδα Ζργου του Αναδόχου που κα αναλάβει τθν υλοποίθςθ του Ζργου κα ζχει τισ ακόλουκεσ
αρμοδιότθτεσ:
α. Ο Υπεφκυνοσ Ζργου κα είναι επικεφαλισ τθσ ομάδασ ζργου και κα ζχει τθν αρμοδιότθτα (ευκφνθ) του
ςυντονιςμοφ τθσ Ομάδασ ζργου.
β. Ο Εκπαιδευτικόσ Υπεφκυνοσ κα ζχει τθν αρμοδιότθτα (ευκφνθ) για το ςχεδιαςμό τθσ εκπαιδευτικισ
μεκοδολογίασ, τθν ανάπτυξθ του εκπαιδευτικοφ υλικοφ, τθν παρακολοφκθςθ τθσ διαδικαςίασ
πιςτοποίθςθσ γνϊςεων και δεξιοτιτων, τθν αξιολόγθςθ των προγραμμάτων κατάρτιςθσ, τθν επιλογι των
εκπαιδευτϊν κακϊσ και το ςυντονιςμό και τθν υποςτιριξθ του ζργου τουσ.
γ. Ο Υπεφκυνοσ Υλοποίθςθσ ενζργειασ Συμβουλευτικισ κα ζχει τθν αρμοδιότθτα (ευκφνθ) για το
ςχεδιαςμό τθσ μεκοδολογίασ των Συμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν, τθν ανάπτυξθ / επιλογι των ςχετικϊν
εργαλείων, τθν παρακολοφκθςθ τθσ διαδικαςίασ υλοποίθςθσ των ςυνεδριϊν, τθ λειτουργικότθτασ του
Ο.Σ.Σ. τθν αξιολόγθςθ των ενεργειϊν Συμβουλευτικισ, τθν επιλογι των Συμβοφλων / μεντόρων κακϊσ και
το ςυντονιςμό και τθν υποςτιριξθ του ζργου τουσ.
Α.3.2.2. ΔΙΑΚΕΙΑ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ
Θ διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ αρχίηει από τθν υπογραφι τθσ και λιγει μετά από 12 μινεσ. Θ ςυνολικι
διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ
Αρχισ, μζχρι το 50% αυτισ, φςτερα από ςχετικό αίτθμα του Αναδόχου που υποβάλλεται πριν τθ λιξθ τθσ

52

ΑΔΑ: ΨΕΞΒΟΛΜ8-0Ω9
Διακιρυξθ ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ
"Κατάρτιςθ και πιςτοποίθςθ γνϊςεων και δεξιοτιτων εργαηομζνων του τουριςτικοφ τομζα"

διάρκειάσ τθσ, ςε αντικειμενικά δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ που δεν οφείλονται ςε υπαιτιότθτα του
Αναδόχου, χωρίσ αφξθςθ του οικονομικοφ αντικειμζνου.
Αν λιξει θ ςυνολικι διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ, ι αν λιξει θ
παρατακείςα, κατά τα ανωτζρω, διάρκεια, χωρίσ να υποβλθκοφν ςτθν Ανακζτουςα Αρχι τα παραδοτζα
ςτθσ Σφμβαςθσ, ο Ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ. Αν οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του
Αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ Σφμβαςθσ, και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που
χορθγικθκε, επιβάλλονται εισ βάροσ του ποινικζσ ριτρεσ, ςφμφωνα με το άρκρο 218 του ν. 4412/2016.
Α.3.2.3. ΥΡΕΓΟΛΑΒΙΑ
Στθν περίπτωςθ κατά τθν οποία ο Ανάδοχοσ αξιοποιιςει για τθν υλοποίθςθ του ζργου υπεργολάβο/-ουσ,
δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω ανάκεςθσ τθσ εκτζλεςθσ
τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ. 2 του άρκρου
18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ του κυρίου Αναδόχου.
Κατά τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ, ο κφριοσ Ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι
το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, οι οποίοι
ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον είναι γνωςτά τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι. Επιπλζον,
υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν Ανακζτουςα Αρχι κάκε αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν, κατά τθ
διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο υπεργολάβο, τον
οποίο ο κφριοσ Ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω Σφμβαςθ, προςκομίηοντασ τα ςχετικά
ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ.
Σε περίπτωςθ διακοπισ τθσ ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με υπεργολάβο/υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ,
αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, οφείλει δε να
διαςφαλίςει τθν ομαλι εκτζλεςθ του τμιματοσ/τμθμάτων τθσ Σφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από νζο
υπεργολάβο, τον οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία.
Θ Ανακζτουςα Αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ υπεργολάβουσ, όπωσ
αυτοί περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.3. και με τα αποδεικτικά μζςα τθσ παραγράφου 2.2.9.2. τθσ
παροφςασ Διακιρυξθσ, εφόςον το (τα) τμιμα (-τα) τθσ Σφμβαςθσ, το (τα) οποίο (-α) ο Ανάδοχοσ προτίκεται
να ανακζςει υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, υπερβαίνουν ςωρευτικά το ποςοςτό του τριάντα τοισ
εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, προκειμζνου να μθν ακετοφνται οι
υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016, δφναται να επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω λόγουσ
και για τμιμα ι τμιματα τθσ ςφμβαςθσ που υπολείπονται του ωσ άνω ποςοςτοφ.
Πταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ, απαιτεί ι δφναται να
απαιτιςει τθν αντικατάςταςι του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτισ παρ. 5 και 6 του άρκρου 131 του
ν.4412/2016.
Α.3.2.4. ΤΟΡΟΣ ΥΛΟΡΟΙΘΣΘΣ
Το ζργο κα υλοποιθκεί ςτο Διμο Αλεξανδροφπολθσ, ςφμφωνα με τα δεδομζνα τθσ παροφςασ. Τα
παραδοτζα, όπωσ και κάκε άλλθ επικοινωνία του Αναδόχου με τθν Ανακζτουςα Αρχι, κα παραδίδονται
ςτθ διεφκυνςθ των γραφείων τθσ Τουριςτικισ Ιαματικισ Επιχείρθςθσ Διμου Αλεξανδροφπολθσ, ςτθ
διεφκυνςθ Λεωφόροσ Μάκρθσ, 1ο χλμ Αλεξανδροφπολθσ-Μάκρθσ, Ραραπλεφρωσ Δθμοτικοφ Camping,
Αλεξανδροφπολθ, ΤΚ 68131, τθλ. 2551088340, fax 2551088342, e-mail tourismaxd@hotmail.com.
A.3.2.5. ΡΑΑΔΟΤΕΑ ΤΟΥ ΕΓΟΥ
Α.3.2.5.1. ΡΑΑΔΟΤΕΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΓΟΥ
1. Μετά τθν κατακφρωςθ του Ζργου και τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ, για τθ πιςτοποίθςθ του φυςικοφ
αντικειμζνου, ο Ανάδοχοσ οφείλει να υποβάλλει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, τα παρακάτω Ραραδοτζα :
α. ΡΙΝ ΑΡΟ ΤΘΝ ΕΝΑΞΘ ΤΟΥ ΕΓΟΥ
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Τθ Διλωςθ ‘Ζναρξθσ του Ζργου και τον χρονικό προγραμματιςμό των επί μζρουσ ενεργειϊν του Ζργου
(επιλογι ωφελουμζνων, αναλυτικό πρόγραμμα παροχισ ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν ανά ωφελοφμενο,
αναλυτικό πρόγραμμα κατάρτιςθσ ϊρεσ και ειςθγθτζσ, προγραμματιςμόσ δράςεων δθμοςιότθτασ και
προβολισ, προςχζδια αφιςϊν και εντφπων, προγραμματιςμόσ δράςεων δικτφωςθσ,)
Τθ Διλωςθ Οριςμοφ τθσ Ομάδασ Ζργου, ςφμφωνα με τα δθλωκζντα ςτθν Τεχνικι προςφορά (ςυμβάςεισ
με το απαιτοφμενο προςωπικό για τθν υλοποίθςθ του ζργου).
β. ΚΑΤΑ ΤΘΝ ΥΛΟΡΟΙΘΣΘ ΤΟΥ ΕΓΟΥ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΥΡΟΒΑΛΕΙ ΣΤΘΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ:
Το αργότερο εντόσ 5 θμερϊν από τθ ςυμπλιρωςθ κάκε θμερολογιακοφ μθνόσ από τθν υπογραφι τθσ
ςφμβαςθσ, Μθνιαία Δελτία για τισ ενζργειεσ Συμβουλευτικισ και Κατάρτιςθσ για το ςφνολο των
ωφελουμζνων. Τα ωσ άνω Μθνιαία Δελτία, υποβάλλονται ζωσ τθν ολοκλιρωςθ του φυςικοφ αντικειμζνου
του Ζργου. Τα ωσ άνω Μθνιαία Δελτία που υποβάλλονται από τον ανάδοχο επζχουν κζςθ Υπεφκυνθσ
Διλωςθσ.
γ. ΜΕ ΤΘ ΛΘΞΘ ΤΟΥ ΕΓΟΥ
Με τθ λιξθ του Ζργου ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλει Διλωςθ ολοκλιρωςθσ του Ζργου, που
περιλαμβάνει:
1. Ατομικοφσ φακζλουσ των ωφελοφμενων που ςυμμετείχαν ςτθν ςυμβουλευτικι
2. Τα απογραφικά δελτία ειςόδου και εξόδου των ςυμμετεχόντων ςτο ζργο (microdata)
3. Απογραφικι Ζκκεςθ υλοποίθςθσ των ενεργειϊν ςυμβουλευτικισ, δθμοςιότθτασευαιςκθτοποίθςθσ – δικτφωςθσ, κατάρτιςθσ και πιςτοποίθςθσ των δεξιοτιτων των ωφελουμζνων
4. Αναλυτικό υλοποιθκζν ωρολόγιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα
5. Τελικι Κατάςταςθ καταρτιηομζνων. Θ κατάςταςθ κα αναφζρει τα πλιρθ ςτοιχεία τουσ και δείγμα
υπογραφισ τουσ και ςτοιχεία πλθρωμισ του εκπαιδευτικοφ επιδόματοσ μαηί με τα αποδεικτικά
καταβολισ του εκπαιδευτικοφ επιδόματοσ (extrait)
6. Τελικι Κατάςταςθ εκπαιδευτϊν και των αναπλθρωτϊν τουσ που ζχουν οριςτεί για το
εκπαιδευτικό τμιμα με τα ςτοιχεία τουσ και δείγμα υπογραφισ τουσ.
7. Αποτελζςματα τθσ αξιολόγθςθσ των εκπαιδευτϊν και των καταρτιηομζνων του Τμιματοσ
8. Συμφωνθτικό με το φορζα πιςτοποίθςθσ και Κατάςταςθ ςυμμετεχόντων ςτισ εξετάςεισ
πιςτοποίθςθσ, ςτθν οποία κα αποτυπϊνονται και τα αποτελζςματα των εξετάςεων
Θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα χριςθσ και επεξεργαςίασ των ςτοιχείων αυτϊν ςφμφωνα με
τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ τθσ νομοκεςίασ περί Ρροςταςίασ Δεδομζνων Ρροςωπικοφ Ωαρακτιρα.
Θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα να υποβάλλει προσ τον ανάδοχο ςχόλια και παρατθριςεισ επί
των υποβλθκζντων παραδοτζων και να ηθτιςει από τον ανάδοχο τθ ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ των
παραδοτζων που υπζβαλε. Μπορεί επίςθσ να ηθτιςει από τον ανάδοχο να υποβάλλει ςυμπλθρωματικά
ζγγραφα και ςτοιχεία για τθν τεκμθρίωςθ του περιεχομζνου των παραδοτζων.
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται, εφόςον ηθτθκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι, να παρζχει μζροσ ι το ςφνολο των
παραπάνω ςτοιχείων και ςε θλεκτρονικι μορφι.
δ. ΣΥΛΛΟΓΘ ΚΑΙ ΡΑΑΔΟΣΘ ΔΕΛΤΙΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ – ΕΞΟΔΟΥ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
Ο Ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ να ςυμπλθρϊνει και να παραδίδει τα δελτία ειςόδου – εξόδου
(microdata) των ωφελουμζνων ςφμφωνα με τον τρόπο και ςτουσ χρόνουσ που κα του υποδείξει θ
Ανακζτουςα Αρχι.

Α.3.2.5.2. ΕΡΙΜΕΟΥΣ ΡΑΑΔΟΤΕΑ ΕΝΕΓΕΙΩΝ
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Ι. ΕΝΕΓΕΙΑ 4 (ΚΑΤΑΤΙΣΘ)
1. Ρριν από τθν ζναρξθ τθσ Ενζργειασ 4
Το αργότερο πζντε (5) θμζρεσ πριν από τθν Ζναρξθ τθσ Ενζργειασ 4
προςκομίςει τθ Διλωςθ ‘Ζναρξθσ τθσ κατάρτιςθσ που περιλαμβάνει:

ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να



Στοιχεία Τμιματοσ



Στοιχεία τθσ δομισ, ςτθν οποία βρίςκεται θ αίκουςα υλοποίθςθσ τθσ κατάρτιςθσ



Στοιχεία Υπευκφνου Τμιματοσ



Αναλυτικό ωρολόγιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα



Κατάςταςθ καταρτιηομζνων. Θ κατάςταςθ κα αναφζρει τα πλιρθ ςτοιχεία τουσ και δείγμα
υπογραφισ τουσ. Σε περίπτωςθ αντικατάςταςθσ των καταρτιηομζνων, θ αντικατάςταςθ αυτι κα
πρζπει να γνωςτοποιθκεί εγκαίρωσ και εγγράφωσ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι.



Κατάςταςθ εκπαιδευτϊν και των αναπλθρωτϊν τουσ που ζχουν οριςτεί για το εκπαιδευτικό τμιμα
με τα ςτοιχεία τουσ και δείγμα υπογραφισ τουσ. Σε περίπτωςθ αντικατάςταςθσ των εκπαιδευτϊν
του τμιματοσ, θ αντικατάςταςθ αυτι κα πρζπει να γνωςτοποιθκεί εγκαίρωσ και εγγράφωσ ςτθν
Ανακζτουςα Αρχι, θ οποία μπορεί να απορρίψει τθν αλλαγι αυτι, εφόςον υπάρχει απόκλιςθ από
τθν Τεχνικι Ρροςφορά, με γνωςτοποίθςθ ςτον Ανάδοχο φορζα.



Συμφωνθτικό παραχϊρθςθσ χριςθσ /μίςκωςθσ τθσ δομισ τρίτου, ςε περίπτωςθ υλοποίθςθσ
προγραμμάτων εκτόσ των δομϊν του Αναδόχου.



Σε περίπτωςθ εκπρόκεςμθσ ι πλθμμελοφσ υποβολισ των ανωτζρω ι αναντιςτοιχίασ των ανωτζρω
ςτοιχείων με τθν τεχνικι προςφορά ι με τθ διακιρυξθ ι με τθ ςφμβαςθ, θ με επιφφλαξθ άλλων
δικαιωμάτων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, όπωσ ορίηονται ςτθν παροφςα, θ Ανακζτουςα Αρχι
δφναται εγγράφωσ να απορρίψει τθ δθλωκείςα ζναρξθ, με αποτζλεςμα τθν αναςτολι τθσ ζναρξθσ
του Τμιματοσ.

2. Κατά τθν υλοποίθςθ τθσ Ενζργειασ 4
Κατά τθν υλοποίθςθ τθσ Ενζργειασ 4 ο Ανάδοχοσ υποβάλει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, το αργότερο εντόσ 5
θμερϊν από τθν ςυμπλιρωςθ κάκε θμερολογιακοφ μθνόσ από τθν ζναρξθ τθσ Ενζργειασ, Μθνιαία Δελτία
Ρραγματοποιθκειςϊν Ανκρωποωρϊν Κατάρτιςθσ για το ςφνολο των Τμθμάτων κατάρτιςθσ. Το ωσ άνω
Μθνιαίο Δελτίο, υποβάλλεται ζωσ τθν ολοκλιρωςθ του φυςικοφ αντικειμζνου τθσ Ενζργειασ 1. Τα
ωσ άνω Μθνιαία Δελτία που υποβάλλονται από τον Ανάδοχο επζχουν κζςθ Υπεφκυνθσ Διλωςθσ.
3. Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ Ενζργειασ 4
Ζκκεςθ Υλοποίθςθσ τθσ Ενζργειασ 4
4. Ρριν τθν ζναρξθ κάκε Τμιματοσ Κατάρτιςθσ
Το αργότερο 5 θμζρεσ πριν τθν ζναρξθ κάκε Τμιματοσ κατάρτιςθσ ςυμπλθρϊνονται από τον Ανάδοχο και
αποςτζλλονται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι:
1. Διλωςθ ζναρξθσ υλοποίθςθσ Τμιματοσ κατάρτιςθσ με τα εξισ ςτοιχεία:
2. Στοιχεία Τμιματοσ
3. Στοιχεία τθσ δομισ, ςτθν οποία βρίςκεται θ αίκουςα υλοποίθςθσ τθσ κατάρτιςθσ
4. Στοιχεία Υπευκφνου Τμιματοσ
5. Αναλυτικό ωρολόγιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα
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6. Κατάςταςθ καταρτιηομζνων. Θ κατάςταςθ κα αναφζρει τα πλιρθ ςτοιχεία τουσ και δείγμα
υπογραφισ τουσ. Σε περίπτωςθ αντικατάςταςθσ των καταρτιηομζνων, θ αντικατάςταςθ αυτι κα
πρζπει να γνωςτοποιθκεί εγκαίρωσ και εγγράφωσ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι.
7. Κατάςταςθ εκπαιδευτϊν και των αναπλθρωτϊν τουσ που ζχουν οριςτεί για το εκπαιδευτικό τμιμα
με τα ςτοιχεία τουσ και δείγμα υπογραφισ τουσ. Σε περίπτωςθ αντικατάςταςθσ των εκπαιδευτϊν
του τμιματοσ, θ αντικατάςταςθ αυτι κα πρζπει να γνωςτοποιθκεί εγκαίρωσ και εγγράφωσ ςτθν
Ανακζτουςα Αρχι, θ οποία μπορεί να απορρίψει τθν αλλαγι αυτι, εφόςον υπάρχει απόκλιςθ από
τθν Τεχνικι Ρροςφορά, με γνωςτοποίθςθ ςτον Ανάδοχο φορζα.
8. Συμφωνθτικό παραχϊρθςθσ χριςθσ /μίςκωςθσ τθσ δομισ τρίτου, ςε περίπτωςθ υλοποίθςθσ
προγραμμάτων εκτόσ των δομϊν του Αναδόχου.
Σε περίπτωςθ εκπρόκεςμθσ ι πλθμμελοφσ υποβολισ των ανωτζρω ι αναντιςτοιχίασ των ανωτζρω
ςτοιχείων με τθν τεχνικι προςφορά ι με τθ διακιρυξθ ι με τθ ςφμβαςθ, θ με επιφφλαξθ άλλων
δικαιωμάτων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, όπωσ ορίηονται ςτθν παροφςα, θ Ανακζτουςα Αρχι δφναται
εγγράφωσ να απορρίψει τθ δθλωκείςα ζναρξθ, με αποτζλεςμα τθν αναςτολι τθσ ζναρξθσ του Τμιματοσ.
5. Μετά τθ λιξθ κάκε Τμιματοσ Κατάρτιςθσ
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται το αργότερο εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ ενόσ (1) μθνόσ να υποβάλει
αναλυτικι ζκκεςθ υλοποιθκζντοσ Τμιματοσ, θ οποία περιλαμβάνει


Ψυςικό και οικονομικό αντικείμενο του Τμιματοσ



Αποτελζςματα τθσ αξιολόγθςθσ των εκπαιδευτϊν και των καταρτιηομζνων του Τμιματοσ

ΙΙ. ΕΝΕΓΕΙΑ 2 (ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΘ)
1. Ρριν από τθν ζναρξθ τθσ Ενζργειασ 2
Το αργότερο πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν Ζναρξθ τθσ Ενζργειασ 3 ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να
προςκομίςει τα ακόλουκα:
1. Τθ Διλωςθ ‘Ζναρξθσ τθσ Ενζργειασ 2
2. Κατάςταςθ των ωφελουμζνων
3. Κατάςταςθ των Συμβοφλων που κα υλοποιιςουν τισ ςυνεδρίεσ τθσ Ενζργειασ 2
4. Βιογραφικά Σθμειϊματα των επιςτθμονικϊν ςτελεχϊν – Συμβοφλων
5. Στοιχεία των Δομϊν, ςτισ οποίεσ κα βρίςκονται οι αίκουςεσ υλοποίθςθσ των ςυνεδριϊν
6. Συμφωνθτικό παραχϊρθςθσ χριςθσ/μίςκωςθσ για τισ δομζσ, που χρθςιμοποιεί ο Ανάδοχοσ
ςφμφωνα με τθν Τεχνικι του προςφορά, ςε περίπτωςθ υλοποίθςθσ ενεργειϊν εκτόσ των δομϊν
του Αναδόχου.
2. Κατά τθν υλοποίθςθ τθσ Συμβουλευτικισ
Κατά τθν υλοποίθςθ τθσ Ενζργειασ 2 ο Ανάδοχοσ υποβάλει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, το αργότερο εντόσ 5
θμερϊν από τθν ςυμπλιρωςθ κάκε θμερολογιακοφ μθνόσ από τθν ζναρξθ τθσ Ενζργειασ, Μθνιαία Δελτία
Ρραγματοποιθκειςϊν Ανκρωποωρϊν Συμβουλευτικισ για το ςφνολο των ωφελουμζνων. Το ωσ άνω
Μθνιαίο Δελτίο, υποβάλλεται ζωσ τθν ολοκλιρωςθ του φυςικοφ αντικειμζνου τθσ Ενζργειασ 2. Τα ωσ
άνω Μθνιαία Δελτία που υποβάλλονται από τον Ανάδοχο επζχουν κζςθ Υπεφκυνθσ Διλωςθσ.
3. Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ Συμβουλευτικισ
1. Ζκκεςθ Υλοποίθςθσ τθσ Ενζργειασ 2
2. Δελτία Υλοποίθςθσ Συνεδριϊν (υπογεγραμμζνα από τουσ ωφελοφμενουσ και τουσ Συμβοφλουσ)
3. Ατομικοφσ Ψακζλουσ των ωφελουμζνων
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Θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα χριςθσ και επεξεργαςίασ των ςτοιχείων αυτϊν ςφμφωνα με
τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ τθσ Νομοκεςίασ περί Ρροςταςίασ Δεδομζνων Ρροςωπικοφ Ωαρακτιρα.
Θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα να υποβάλλει προσ τον ανάδοχο ςχόλια και παρατθριςεισ επί
των υποβλθκζντων παραδοτζων και να ηθτιςει από τον ανάδοχο τθ ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ των
παραδοτζων που υπζβαλε. Μπορεί επίςθσ να ηθτιςει από τον ανάδοχο να υποβάλλει ςυμπλθρωματικά
ζγγραφα και ςτοιχεία για τθν τεκμθρίωςθ του περιεχομζνου των παραδοτζων.
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται, εφόςον ηθτθκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι να παρζχει μζροσ ι το ςφνολο των
παραπάνω ςτοιχείων και ςε θλεκτρονικι μορφι.
Για τθν πιςτοποίθςθ τθσ υλοποίθςθσ του φυςικοφ αντικειμζνου του Ζργου από τθν Ανακζτουςα Αρχι ο
Ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, πζραν των Ραραδοτζων όπωσ ορίηονται ςτθν
παροφςα και καταςτάςεισ πλθρωμισ των ςυμφωνθκειςϊν αμοιβϊν εκπαιδευτϊν για όλα τα εκπαιδευτικά
τμιματα, ςτισ οποίεσ κα αποτυπϊνονται όλεσ οι κρατιςεισ.
Θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα χριςθσ και επεξεργαςίασ των ςτοιχείων αυτϊν ςφμφωνα με
τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ τθσ Αρχισ Ρροςταςίασ Δεδομζνων Ρροςωπικοφ Ωαρακτιρα.
ΕΝΕΓΕΙΑ 3: (ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΣΘ)
Το αργότερο πζντε (5) θμζρεσ πριν τθν ζναρξθ των εξετάςεων Ριςτοποίθςθσ (αρχικι εξζταςθ/
επανεξζταςθ) ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να αποςτείλει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι το Συμφωνθτικό με το
φορζα πιςτοποίθςθσ. Στο ςυμφωνθτικό πρζπει να αναγράφεται ο πλιρθσ τίτλοσ του πρότυπου
πιςτοποίθςθσ. Επίςθσ, υποχρεοφται να αποςτείλει το πρόγραμμα τθσ εξζταςθσ, το οποίο κα περιλαμβάνει
τισ θμερομθνίεσ και τισ ϊρεσ των εξετάςεων κακϊσ και τον τόπο διεξαγωγισ τουσ.
Μετά τθ λιξθ τθσ Ριςτοποίθςθσ ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται το αργότερο εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ
ενόσ (1) μθνόσ από τθν ολοκλιρωςθ τθσ υλοποίθςθσ των εξετάςεων πιςτοποίθςθσ (εξζταςθ και
επανεξζταςθ) να υποβάλλει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι κατάςταςθ ςυμμετεχόντων ςτισ εξετάςεισ
πιςτοποίθςθσ, ςτθν οποία κα αποτυπϊνονται και τα αποτελζςματα των εξετάςεων.
A.3.2.6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΡΑΑΛΑΒΘΣ ΡΑΑΔΟΤΕΩΝ
Θ παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων γίνεται από Επιτροπι Ραραλαβισ που
ςυγκροτείται, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρκρου 221 του ν. 4412/2016.
Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ διενεργείται ο ωσ άνω ζλεγχοσ, μπορεί δε να καλείται να παραςτεί ς’
αυτόν και ο Ανάδοχοσ.
Αν θ επιτροπι παραλαβισ κρίνει ότι οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ι/και τα παραδοτζα δεν ανταποκρίνονται
πλιρωσ ςτουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, ςυντάςςεται πρωτόκολλο προςωρινισ παραλαβισ, που αναφζρει τισ
παρεκκλίςεισ που διαπιςτϊκθκαν από τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενεσ
παρεκκλίςεισ επθρεάηουν τθν καταλλθλόλθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων και
ςυνεπϊσ αν μποροφν οι τελευταίεσ να καλφψουν τισ ςχετικζσ ανάγκεσ.
Στθν περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι δεν επθρεάηεται θ καταλλθλόλθτα, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του
αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκρικεί θ παραλαβι των εν λόγω παρεχόμενων
υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων, με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, θ οποία κα πρζπει να είναι ανάλογθ
προσ τισ διαπιςτωκείςεσ παρεκκλίςεισ. Μετά τθν ζκδοςθ τθσ ωσ άνω απόφαςθσ, θ επιτροπι παραλαβισ
υποχρεοφται να προβεί ςτθν οριςτικι παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων τθσ
ςφμβαςθσ και να ςυντάξει ςχετικό πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν
απόφαςθ.
Το πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφαςι του,
θ οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και ςτον ανάδοχο. Αν παρζλκει χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο των 30
θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ του και δεν λθφκεί ςχετικι απόφαςθ για τθν ζγκριςθ ι τθν
απόρριψι του, κεωρείται ότι θ παραλαβι ζχει ςυντελεςκεί αυτοδίκαια.
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Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου,
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθ ςφμβαςθ ζλεγχοι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 6 του
άρκρου 218 του ν. 4412/2016. Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκαταβολισ και καλισ εκτζλεςθσ δεν
επιςτρζφονται πριν τθν ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπόμενων ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν
πρωτοκόλλων.
A.3.2.7. ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΘΣΘ ΤΟΥ ΕΓΟΥ
1. Σε περίπτωςθ που θ Ανακζτουςα Αρχι διαπιςτϊςει, από τθν κατάκεςθ των εγγράφων που βεβαιϊνουν
τθν προετοιμαςία και τθν υλοποίθςθ του φυςικοφ αντικειμζνου του Ζργου μθ προςικουςα εκπλιρωςθ
των υποχρεϊςεων του Αναδόχου, μπορεί να επιςθμάνει τοφτο εγγράφωσ ςε αυτόν, τάςςοντασ
ςυγκεκριμζνθ προκεςμία, θ οποία δε κα ξεπερνάει τισ πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ, για να επανορκϊςει τισ
παραλείψεισ του και να εκπλθρϊςει προςθκόντωσ τισ υποχρεϊςεισ του. Θ μθ υποβολι ι θ πλθμμελισ ι θ
κακυςτερθμζνθ υποβολι των απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν προετοιμαςίασ (Ραραδοτζα πριν τθν
ζναρξθ) και υλοποίθςθσ του Ζργου, μπορεί να επιφζρει τθν αναςτολι ζναρξθσ ι τθσ υλοποίθςθσ
Τμιματοσ, τθν κακυςτζρθςθ τθσ καταβολισ δόςθσ του τιμιματοσ ι ακόμθ και καταγγελία τθσ ςφμβαςθσ.
2. Σε περίπτωςθ που κατά τθν ζναρξθ υλοποίθςθσ ενόσ Τμιματοσ κατάρτιςθσ ο αρικμόσ των
ωφελουμζνων είναι μικρότεροσ του αντίςτοιχου αρχικά δθλωκζντοσ και πάντωσ μεγαλφτεροσ του
κατϊτατου επιτρεπτοφ ορίου, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ενθμερϊςει εγγράφωσ είτε με τθ διλωςθ
ζναρξθσ είτε με νεότερο ζγγραφό του τθν Ανακζτουςα Αρχι.
3. Σε περίπτωςθ που κατά τθν υλοποίθςθ του Τμιματοσ ζνασ ωφελοφμενοσ αποχωριςει ι υπερβεί το
ανϊτατο όριο απουςιϊν ι/και για οποιοδιποτε λόγο δεν ολοκλθρϊςει το Τμιμα κατάρτιςθσ χωρίσ
υπαιτιότθτα του Αναδόχου ο Ανάδοχοσ οφείλει να ενθμερϊςει εγγράφωσ τθν Ανακζτουςα Αρχι.
4. Σε περίπτωςθ που ζνασ ι περιςςότεροι καταρτιηόμενοι που περιλαμβάνονται ςτθν Κατάςταςθ
Καταρτιηομζνων, θ οποία ζχει κατατεκεί με τθ διλωςθ ζναρξθσ, δεν προςζλκουν για τθν παρακολοφκθςθ
του Τμιματοσ και δεν αντικαταςτακοφν (από τουσ επιλαχόντεσ) μζςα ςτο χρονικό διάςτθμα που καλφπτει
το ανϊτατο όριο απουςιϊν, ο Ανάδοχοσ πρζπει να ενθμερϊςει εγγράφωσ τθν Ανακζτουςα Αρχι.
5. Στισ περιπτϊςεισ που ςυντρζχουν τα αναφερόμενα ςτα ςθμεία 2 και 3 του παρόντοσ άρκρου, ο
Ανάδοχοσ οφείλει να ενθμερϊςει άμεςα και εγγράφωσ τθν Ανακζτουςα Αρχι, προκειμζνου να τα λάβει
υπόψθ τθσ κατά τθν υλοποίθςθ και πλθρωμι των δόςεων του ανατεκζντοσ Ζργου.
6. Σε οποιαδιποτε περίπτωςθ, τζλοσ, που από τθν εξζταςθ των δικαιολογθτικϊν υλοποίθςθσ
(παραδοτζων) ι των ελεγχκζντων εγγράφων του Ζργου, προκφπτει θ μθ ορκι υλοποίθςθ του, ςφμφωνα
με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, τθσ προςφοράσ του Αναδόχου και τθσ διακιρυξθσ, χωρίσ ζγκαιρθ ζγγραφθ
γνωςτοποίθςθ από τον Ανάδοχο και αποδοχι των αλλαγϊν αυτϊν, με τθ ρθτι επιφφλαξθ άλλων
δικαιωμάτων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, που ορίηονται ςτθν παροφςα, μπορεί να μειϊνεται το φυςικό
αντικείμενο του Ζργου με ανάλογθ μείωςθ του ςυμβατικοφ τιμιματοσ, κατά το ποςό που αντιςτοιχεί ςτισ
ανκρωποϊρεσ, που δεν πραγματοποιικθκαν ορκά.
7. Πταν οι ανωτζρω περιπτϊςεισ διαπιςτϊνονται μετά τθ διενζργεια ελζγχου από το αρμόδιο ελεγκτικό
όργανο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, θ αναπροςαρμογι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν απόφαςθ
του αποτελζςματοσ ελζγχου.
A.3.2.8. ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΛΟΡΟΙΘΣΘΣ ΤΟΥ ΕΓΟΥ
Θ Ανακζτουςα Αρχι, προκειμζνου να διαςφαλίςει τθν αποτελεςματικότθτα και τθν ορκι υλοποίθςθ του
Ζργου, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ ςφμβαςθσ, τθσ τεχνικισ προςφοράσ του Αναδόχου και τθσ
Διακιρυξθσ αςκεί ζλεγχο ςε όλα τα ςτάδια, από τθν προετοιμαςία μζχρι τθν ολοκλιρωςθ του. Ειδικότερα
το αρμόδιο όργανο ελζγχου τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ μεριμνά για τθν πραγματοποίθςθ των ελζγχων με
ςκοπό τθν ορκι υλοποίθςθ του φυςικοφ αντικειμζνου ςφμφωνα με το περιεχόμενο τθσ ςφμβαςθσ, τθσ
τεχνικισ προςφοράσ του Αναδόχου και τθσ Διακιρυξθσ κακϊσ και για τθν καταβολι των δαπανϊν.
Οι ζλεγχοι, εκτόσ από τθν Ανακζτουςα Αρχι, κα διενεργοφνται ενδεικτικά από:
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• τθν Ε.Υ.Δ. του Ε.Ρ.
• τθν Αρχι Ρλθρωμισ του ΕΣΡΑ,
• τθν Επιτροπι Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου και
• τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι.
Ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να παρζχει κάκε δυνατι ςυνδρομι για τθ διενζργεια των
εκάςτοτε προβλεπομζνων από τθν Εκνικι και Κοινοτικι νομοκεςία ελζγχων του φυςικοφ αντικειμζνου και
των οικονομικϊν ςτοιχείων του Ζργου.
Τα ςτάδια ελζγχου είναι τα εξισ:
α. Ρρολθπτικόσ ζλεγχοσ που αφορά το αρχικό ςτάδιο πριν τθν ζναρξθ υλοποίθςθσ του Ζργου, ςτο
πλαίςιο του οποίου εξετάηεται θ τιρθςθ των ςυμφωνθκζντων για τθ προετοιμαςία υλοποίθςθσ
του Ρρογράμματοσ.
β. Ζλεγχοσ κατά τθν εκτζλεςθ του Ζργου διενεργείται κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ του Ζργου, με
τον οποίο ελζγχεται θ αξιοπιςτία των πλθροφοριϊν που δθλϊνονται από τον ανάδοχο ςτα
πλαίςια των μθνιαίων δελτίων παρακολοφκθςθσ φυςικοφ αντικειμζνου και των μζχρι τότε
υποβλθκζντων παραδοτζων, θ τιρθςθ των δεςμεφςεων που ζχει αναλάβει ο Ανάδοχοσ βάςει τθσ
ςφμβαςθσ και θ τιρθςθ των κανόνων δθμοςιότθτασ ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ κανόνεσ και
διατάξεισ.
γ. Ζλεγχοσ με τθν ολοκλιρωςθ του Ζργου διενεργείται μετά τθ γνωςτοποίθςθ ολοκλιρωςισ του
από τον Ανάδοχο, αφορά το ςυνολικό φυςικό αντικείμενο, με το πζρασ του οποίου βεβαιϊνεται θ
τιρθςθ των υποχρεϊςεων του Αναδόχου.
Κατά τον ζλεγχο του φυςικοφ αντικειμζνου του Ζργου, εξετάηεται θ τιρθςθ των όρων τθσ Σφμβαςθσ .
Κατά τον ζλεγχο του οικονομικοφ αντικειμζνου του Ζργου εξετάηεται αν τθρικθκαν τα αναφερόμενα ςτο
οικείο άρκρο τθσ παροφςασ.
Πλα τα τιμολόγια, δελτία παροχισ υπθρεςιϊν και κάκε άλλο ζγγραφο ιςοδφναμθσ λογιςτικισ αξίασ, που
τθρείται ςτθν ζδρα του Αναδόχου, πρζπει να επιδεικνφονται ςε πρωτότυπα, όποτε ηθτθκεί από τθν
Ανακζτουςα Αρχι, και να υποβάλλονται, εφόςον ηθτθκεί, ςε αντίγραφα νομίμωσ επικυρωμζνα από τον
ανάδοχο, βάςει των διατάξεων του ΚΨΑΣ. Δε γίνονται δεκτά ςυγκεντρωτικά τιμολόγια, εφόςον αυτά δεν
ςυνοδεφονται από αναλυτικά παραςτατικά των επιμζρουσ δαπανϊν των Τμθμάτων κατάρτιςθσ. Ο
Ανάδοχοσ υποχρεοφται κατά τθ διάρκεια τθσ υλοποίθςθσ του Ζργου να τθρεί τα πρωτότυπα παραςτατικά
ςτοιχεία που απαρτίηουν τον οικονομικό φάκελο ςτθν ζδρα του και επικυρωμζνα αντίγραφα αυτϊν ςτισ
ζδρεσ των Ραραρτθμάτων του, όπωσ αυτό προβλζπεται από τισ ςχετικζσ διατάξεισ του ΚΨΑΣ, οφείλει δε
να εφαρμόηει τθν Εκνικι Νομοκεςία για τισ λογιςτικζσ καταχωρίςεισ (ΚΨΑΣ) και να τθρεί τα ςτοιχεία προσ
ζλεγχο.
Οι ζλεγχοι διενεργοφνται είτε επί τόπου, είτε κατόπιν εγγράφου προςκλιςεωσ από τθν Ανακζτουςα Αρχι
με τθν προςκόμιςθ από τον ανάδοχο ςε αυτι όλων των αναγκαίων ςτοιχείων, εντόσ των δεςμευτικϊν και
εφλογων χρονικϊν ορίων που τίκενται από το αρμόδιο ελεγκτικό όργανο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.
Μετά τθ διενζργεια του ελζγχου, ςυντάςςεται ζκκεςθ και αποτζλεςμα ελζγχου από τουσ ελεγκτζσ που
διενιργθςαν τον ζλεγχο.
α. Στον Ανάδοχο κοινοποιείται το αποτζλεςμα ελζγχου. Με το ίδιο ζγγραφο καλείται ο Ανάδοχοσ
να διατυπϊςει εγγράφωσ και εντόσ τθσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν, από τθ λιψθ του
αποτελζςματοσ ελζγχου, τισ απόψεισ του κατά του ανωτζρω αποτελζςματοσ ελζγχου.
β. Σε περίπτωςθ που ο ζλεγχοσ διενεργείται κατά τθ διάρκεια υλοποίθςθσ του Ζργου και
διαπιςτωκοφν ςοβαρζσ ελλείψεισ, ο Ανάδοχοσ ενθμερϊνεται εγγράφωσ (ταχυδρομικϊσ ι με
ταχυμεταφορά ι με τθλεομοιοτυπία) από τθν Ανακζτουςα Αρχι για τθ διαπίςτωςθ αυτι, εντόσ
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πζντε (5) εργαςίμων θμερϊν από τθν θμερομθνία διενζργειασ του ελζγχου, προκειμζνου να
προβεί ςε αναςτολι τθσ υλοποίθςθσ των Τμθμάτων κατάρτιςθσ.
γ. Εάν κατά το διενεργθκζντα ζλεγχο διαπιςτωκεί θ αχρεϊςτθτθ ι παράνομθ καταβολι
χρθματικϊν ποςϊν των δόςεων τθσ χρθματοδότθςθσ, εφαρμόηονται οι διατάξεισ τθσ με αρικμό
Κ.Υ.Α. αρικμ. 126829 / EΥΘΥ 1217/8.12.2015 Σφςτθμα δθμοςιονομικϊν διορκϊςεων και
διαδικαςίεσ ανάκτθςθσ αχρεωςτιτωσ ι παρανόμωσ καταβλθκζντων ποςϊν από πόρουσ του
κρατικοφ προχπολογιςμοφ για τθν υλοποίθςθ προγραμμάτων ςυγχρθματοδοτοφμενων ςτο
πλαίςιο του ΕΣΡΑ 2014-2020, ςφμφωνα με το αρ. 22 του Ν. 4314/2014, όπωσ ιςχφει κάκε φορά.
δ. Θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα να κακορίςει μονομερϊσ μθχανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ
και ελζγχου τθσ υλοποίθςθσ του Ζργου από τον Ανάδοχο οι οποίοι κα εξαςφαλίηουν τον
αποτελεςματικό ζλεγχο τθσ ποιότθτασ και ποςότθτασ των υπθρεςιϊν και του τελικοφ
αποτελζςματοσ.
A.3.2.9. ΛΟΙΡΕΣ ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
1. Ο Ανάδοχοσ ευκφνεται ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, για κάκε υποχρζωςθ που απορρζει από τθ
ςφμβαςθ, τθ διακιρυξθ και το Νόμο.
2. Ο Ανάδοχοσ οφείλει, ςτο πλαίςιο τθσ υλοποίθςθσ του Ζργου να υποβάλει ςτουσ εκπροςϊπουσ τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ, των αρμόδιων εκνικϊν αρχϊν (Ε.Υ. Διαχείριςθσ του Ε.Ρ. Αρχι Ρλθρωμισ, Ε.Δ.ΕΛ.
κλπ.), και τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, όποτε του ηθτθκεί, οποιοδιποτε αποδεικτικό τθσ ομαλισ εξζλιξθσ
του Ζργου ςτοιχείο, ςφμφωνα με τθ Σφμβαςθ, όπωσ (ενδεικτικά) : φορολογικά ςτοιχεία και δικαιολογθτικά
δαπανϊν, ςτοιχεία που αφοροφν ςτθν πορεία του φυςικοφ αντικειμζνου του Ζργου, ςυμβάςεισ
εκπαιδευτϊν κ.λ.π.
3. Για τθ ςωςτι παρακολοφκθςθ του Ζργου (φυςικό και οικονομικό αντικείμενο) ο Ανάδοχοσ οφείλει:
3.1. Να επιτρζπει τθ διενζργεια επιτόπιων ελζγχων από το αρμόδιο ελεγκτικό όργανο τθσ Ανακζτουςασ
Αρχισ, από τα αρμόδια εκνικά και κοινοτικά όργανα, να ςυνεργάηεται ςτθ διενζργεια ελζγχων και να
προετοιμάηει και επεξεργάηεται όλα τα απαραίτθτα ςτοιχεία γιατθν ομαλι διεξαγωγι του ελζγχου του
Ζργου.
3.2. Να τθρεί : Α. Ψάκελο Ζργου,
Β. Ψάκελο Συμβουλευτικισ και
Γ. Ψάκελο Τμιματοσ κατάρτιςθσ με Υποφακζλουσ:
1. Υποφάκελοσ Διοικθτικισ Ραρακολοφκθςθσ του Τμιματοσ,
2. Υποφάκελοσ Ραρακολοφκθςθσ του Ψυςικοφ Αντικειμζνου του Τμιματοσ και
3. Υποφάκελοσ Οικονομικισ Ραρακολοφκθςθσ του Τμιματοσ,
οι οποίοι κα περιλαμβάνουν τα κάτωκι :

3.2.Α. Φάκελοσ Ζργου
1. Θ Απόφαςθ Κατακφρωςθσ του Ζργου
2. Θ Σφμβαςθ με τισ τυχόν τροποποιιςεισ τθσ
3. Θ Ρροςφορά του Αναδόχου
4. Θ Σφμβαςθ με τον Ψορζα Ριςτοποίθςθσ
5. Θ Διλωςθ Οριςμοφ Υπευκφνου του Ζργου
6. Τα ςτοιχεία του Υπευκφνου του Ζργου
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7. Τα Μθνιαία Δελτία Ραρακολοφκθςθσ τθσ προόδου του Ψυςικοφ Αντικειμζνου του Ζργου
8. Θ Διλωςθ Ολοκλιρωςθσ του Ζργου.
3.2.Β. Φάκελοσ Συμβουλευτικισ
Αναλυτικό θμερολογιακό και ωρολόγιο Ρρόγραμμα παροχισ ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν


Κατάςταςθ των ωφελουμζνων



Κατάςταςθ των Συμβοφλων που κα υλοποιιςουν τισ ςυνεδρίεσ και Βιογραφικά Σθμειϊματα των
επιςτθμονικϊν ςτελεχϊν – Συμβοφλων



Στοιχεία των Δομϊν, ςτισ οποίεσ κα βρίςκονται οι αίκουςεσ υλοποίθςθσ των ςυνεδριϊν



Συμφωνθτικό παραχϊρθςθσ χριςθσ/μίςκωςθσ για τισ δομζσ, που χρθςιμοποιεί ο Ανάδοχοσ
ςφμφωνα με τθν Τεχνικι του προςφορά, ςε περίπτωςθ υλοποίθςθσ ενεργειϊν εκτόσ των δομϊν
του Αναδόχου.



Μθνιαία Δελτία Ρραγματοποιθκειςϊν Ανκρωποωρϊν Συμβουλευτικισ για το ςφνολο των
ωφελουμζνων.



Ζκκεςθ Υλοποίθςθσ



Δελτία Υλοποίθςθσ Συνεδριϊν (υπογεγραμμζνα από τουσ ωφελοφμενουσ και τουσ Συμβοφλουσ)



Ατομικοφσ Ψακζλουσ των ωφελουμζνων

3.2.Γ. Φάκελοσ Τμιματοσ
A. Υποφάκελοσ Διοικθτικισ Ραρακολοφκθςθσ Τμιματοσ
1. Θ διλωςθ ζναρξθσ Τμιματοσ.
2. Διλωςθ οριςμοφ Υπευκφνου Υλοποίθςθσ Τμιματοσ.
3. Συμφωνθτικό ενοικίαςθσ /παραχϊρθςθσ δομϊν εφόςον χρθςιμοποιοφνται δομζσ τρίτου.
4. Ο πίνακασ καταρτιηομζνων
5. Συγκεντρωτικι Κατάςταςθ των καταρτιηομζνων με τα ςτοιχεία τουσ, τα δείγματα υπογραφισ τουσ
6. Ψωτοτυπίεσ ταυτότθτασ
7. Συγκεντρωτικι κατάςταςθ εκπαιδευτϊν, με τα ςτοιχεία τουσ και δείγμα υπογραφισ τουσ.
8. Συμβάςεισ των εκπαιδευτϊν
9. Βιογραφικά των εκπαιδευτϊν, Βεβαιϊςεισ πιςτοποίθςθσ των εκπαιδευτϊν από τον ΕΟΡΡΕΡ
κακϊσ και Τίτλοι ςπουδϊν.
10. Ρεριγραφι του εκπαιδευτικοφ υλικοφ που χρθςιμοποιείται και πλιρεσ αντίγραφο του
εκπαιδευτικοφ υλικοφ, τιρθςθ ςχετικοφ αρχείου και καταςτάςεων παραλαβισ του υλικοφ από
τουσ καταρτιηόμενουσ.
11. Αναλυτικι ζκκεςθ αξιολόγθςθσ του πραγματοποιθκζντοσ Τμιματοσ (αξιολόγθςθσ των
εκπαιδευτϊν, των καταρτιηομζνων και όλων των ςυντελεςτϊν του Τμιματοσ)
Β. Υποφάκελοσ Ραρακολοφκθςθσ του Ψυςικοφ Αντικειμζνου του Τμιματοσ
1. Αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα
2. Θμεριςια δελτία παρακολοφκθςθσ του Τμιματοσ υπογεγραμμζνα από τουσ καταρτιηόμενουσ και
τουσ εκπαιδευτζσ
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3. Κατάςταςθ ςυμμετεχόντων ςτισ εξετάςεισ πιςτοποίθςθσ, ςτθν οποία κα αποτυπϊνονται και τα
αποτελζςματα των εξετάςεων
Γ. Υποφάκελοσ Οικονομικισ Ραρακολοφκθςθσ του Τμιματοσ
i.

Ρρωτότυπα παραςτατικά ςτοιχεία των δαπανϊν για τθν υλοποίθςθ των Τμθμάτων.

ii.

Καταςτάςεισ πλθρωμισ των δαπανϊν.

3.3. Να παραδϊςει τισ βεβαιϊςεισ παρακολοφκθςθσ τθσ κατάρτιςθσ ςτουσ δικαιοφχουσ καταρτιςκζντεσ.
3.4. Να τθρεί τουσ όρουσ του Οδθγοφ Δθμοςιότθτασ και Ρλθροφόρθςθσ Υποζργων που υλοποιοφνται από
τουσ Αναδόχουσ Ψορείσ του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ, όπωσ αυτοί προκφπτουν από τον Κανονιςμό
(ΕΕ) 1303/2013, ο οποίοσ κα αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ ςφμβαςθσ και να τθρεί αρχείο δράςεων
δθμοςιότθτασ.
Θ Σφμβαςθ μεταξφ του Αναδόχου και τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ μπορεί να τροποποιείται ςε αντικειμενικά
δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ, εφόςον ςυμφωνιςουν προσ τοφτο και τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ, φςτερα
από ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ αρμόδιασ Διαχειριςτικισ Αρχισ.

ΜΕΟΣ Β – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ
1. Ψορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι θ Ρεριφζρεια Ανατολικισ Μακεδονίασ &
Θράκθσ, Κωδ. ΣΑ311. Θ δαπάνθ για τθν εν ςφμβαςθ βαρφνει τθν με Κ.Α. : 64 ςχετικι πίςτωςθ του
προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ ζτουσ 2021 του Ψορζα.
2. Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από Ριςτϊςεισ του Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων (αρικ.
ενάρικ. ζργου 018ΕΡ03110063).
3. Το εκτιμϊμενό κόςτοσ ανζρχεται ςτα 50.000,00 €.
4. Θ παροχι υπθρεςιϊν επαγγελματικισ κατάρτιςθσ κακϊσ και ςυμβουλευτικισ και πιςτοποίθςθσ
προςϊπων (ωσ υπθρεςιϊν ςτενά ςυνδεόμενων με τθν κατάρτιςθ) απαλλάςςονται από ΨΡΑ ςφμφωνα με
τισ διατάξεισ τθσ περίπτωςθσ ιβϋ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 22 του Ν. 2859/2000 και του άρκρου 19
του Ν. 4389/2016 (ΨΕΚ Α' 94/27-05-2016).
Ανά ενζργεια το κόςτοσ του ζργου διαμορφϊνεται ωσ εξισ:

ΡΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΘΣ ΚΟΣΤΟΥΣ
ΚΑΤΑΤΙΣΘ ΚΑΙ ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΣΘ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΘΤΩΝ ΕΓΑΗΟΜΕΝΩΝ
ΤΟΥ ΤΟΥΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
Αρικμόσ εργαηομζνων που καταρτίηονται

40,00

άρεσ εκπαίδευςθσ ανά καταρτιηόμενο για το ςφνολο των κεματικϊν

60,00

Θεματικζσ ενότθτεσ κατάρτιςθσ

2,00

Κατάρτιςθ εργαηομζνων

28.800,00

Συμβουλευτικι

14.000,00

Ριςτοποίθςθ κεωρθτικισ κατάρτιςθσ

4.800,00

Δθμοςιότθτα

2.400,00

ΣΥΝΟΛΟ

50.000,00

62

ΑΔΑ: ΨΕΞΒΟΛΜ8-0Ω9
Διακιρυξθ ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ
"Κατάρτιςθ και πιςτοποίθςθ γνϊςεων και δεξιοτιτων εργαηομζνων του τουριςτικοφ τομζα"

Ο προςδιοριςμόσ του φψουσ του κόςτουσ ανά κατθγορία ενζργειασ ζγινε ςφμφωνα με το μοναδιαίο που
ζχει προςδιοριςτεί με το υπ.αρ.πρ. 6334/20-12-2017 ζγγραφο τθσ ΕΥΔ Ε.Ρ. ΡΕΡ Ανατολικισ Μακεδονίασ &
Θράκθσ με κζμα "Αποδοχι τεκμθρίωςθσ μοναδιαίου κόςτουσ δράςεων κατάρτιςθσ, ςυμβουλευτικισ,
πιςτοποίθςθσ και διαχείριςθσ, ςυγχρθματοδοτοφμενων από το ΕΚΤ, ςτο πλαίςιο του Ε.Ρ. Ρεριφζρειασ
Ανατολικισ Μακεδονίασ & Θράκθσ 2014-2020", ςτο οποίο αποτυπϊνονται το αποδεκτό ανϊτατο
μοναδιαίο κόςτοσ ανά κατθγορία δράςθσ.
5.Το εγκεκριμζνο ςυνολικό κόςτοσ /ςυμβατικό τίμθμα περιλαμβάνει τθν αμοιβι του Αναδόχου και όλεσ
ανεξαιρζτωσ τισ επιλζξιμεσ δαπάνεσ που βαρφνουν αυτόν για τθ παροχι των υπθρεςιϊν του και ιδίωσ:
α. τθν καταβολι των εκπαιδευτικϊν επιδομάτων των ωφελουμζνων κακϊσ και των αςφαλιςτικϊν
ειςφορϊν τουσ και κάκε είδουσ κρατιςεων που βαρφνουν το ζργο,
β. τισ αμοιβζσ των εκπαιδευτϊν, των ςυμβοφλων και κάκε είδουσ προςωπικοφ που απαιτείται για τθν
υλοποίθςθ του ζργου και με τουσ οποίουσ ο Ανάδοχοσ οφείλει να ςυμβλθκεί, για τθν παροχι τθσ
κατάρτιςθσ και τθσ ςυμβουλευτικισ κατά τουσ όρουσ τθσ παροφςασ,
γ. το κόςτοσ του εκπαιδευτικοφ υλικοφ, το οποίο οφείλει να χορθγιςει ο Ανάδοχοσ ςτον Ϋφελοφμενο κατά
τουσ όρουσ τθσ παροφςασ,
δ. το κόςτοσ παροχισ αναψυκτικϊν / εδεςμάτων από τον Ανάδοχο προσ τουσ Ϋφελοφμενουσ κατά τουσ
όρουσ τθσ παροφςασ,
ε. το κόςτοσ τθσ αμοιβισ του φορζα πιςτοποίθςθσ, με τον οποίο κα ςυμβλθκεί ο Ανάδοχοσ κατά τουσ
όρουσ τθσ παροφςασ
ςτ. το κόςτοσ των τυχόν μετακινιςεων των ωφελουμζνων και των εκπαιδευτϊν
η. το κόςτοσ που κα απαιτθκεί για τθν ενοικίαςθ των χϊρων υλοποίθςθσ του ζργου
6. Ο Ανάδοχοσ ζχει ιδθ μελετιςει και εκτιμιςει τισ απαιτιςεισ του Ζργου και τα οικονομικά μεγζκθ για
τθν καλι εκτζλεςθ των εργαςιϊν του, κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ του και κατά ςυνζπεια ρθτά
ςυμφωνείται ότι ο Ανάδοχοσ δε δικαιοφται ςε καμία περίπτωςθ να εγείρει αξίωςθ για πρόςκετθ αμοιβι
και δθλϊνει ότι παραιτείται από τα ςχετικά δικαιϊματά του που απορρζουν από τα άρκρα 388, 696 και
697 του Αςτικοφ Κϊδικα.
7. Θ Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει ςτθν καταβολι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ ςε δόςεισ, κατόπιν υποβολισ
από τον Ανάδοχο, όλων των προβλεπόμενων δθλϊςεων, ςτοιχείων ι δικαιολογθτικϊν, όπωσ αυτά
ορίηονται ςτθν παροφςα και υπό τθν αίρεςθ τθσ παραγράφου 11 του παρόντοσ άρκρου.
8. Προι Ρλθρωμισ
Θ πλθρωμι του Αναδόχου δφναται να πραγματοποιθκεί με ζναν από τουσ ακόλουκουσ τρόπουσ κατ’
επιλογι του Υποψθφίου Αναδόχου:
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Είτε:

1

Α)Ωοριγθςθ ζντοκθσ προκαταβολισ δζκα τοισ εκατό (10%) του ςυμβατικοφ τιμιματοσ μετά τθν
υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ, ζναντι ιςόποςθσ Εγγυθτικισ Επιςτολισ Ρροκαταβολισ ςυνταγμζνθσ
ςφμφωνα με το Υπόδειγμα Γ. Θ παραπάνω προκαταβολι κα είναι ζντοκθ ςφμφωνα με τον Νόμο
2362/95, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, «Ρερί Δθμοςίου Λογιςτικοφ Ελζγχου των Δαπανϊν του Κράτουσ
και άλλεσ διατάξεισ». Κατά τθν εξόφλθςθ κα παρακρατείται τόκοσ επί τθσ ειςπραχκείςασ
προκαταβολισ και για το χρονικό διάςτθμα υπολογιηόμενου από τθν θμερομθνία λιψεωσ μζχρι
τθν θμερομθνία οριςτικισ παραλαβισ του αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ. Για τον υπολογιςμό του
τόκου κα λαμβάνεται υπόψθ το φψοσ του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δθμοςίου
12μθνθσ διάρκειασ που κα ιςχφει κατά τθν θμερομθνία λιψθσ τθσ προκαταβολισ, προςαυξθμζνο
κατά 0,25 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ. Θ εγγυθτικι επιςτολι προκαταβολισ κα αποδεςμευκεί άπαξ και
κα επιςτραφεί με τθν οριςτικι ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι του αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ.
Β) Το υπόλοιπο του ςυμβατικοφ τιμιματοσ, μετά τθν οριςτικι ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι
του ςυνόλου του αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ, αφοφ παρακρατθκεί ο με τον παραπάνω τρόπο
υπολογιςκείσ ςτο ςθμείο 1Α παραπάνω τόκοσ

Είτε:
Α) Ροςοςτό τριάντα τοισ εκατό (30%) του ςυμβατικοφ τιμιματοσ με τθν Διλωςθ Ζναρξθσ και τθ
Διλωςθ Οριςμοφ τθσ Ομάδασ Ζργου όπωσ ορίηεται ςτο Ραράρτθμα Ι Α.6.1 (Ραραδοτζα Συνολικοφ
Ζργου α. Ρριν τθν ζναρξθ του ζργου)
Β) Ροςοςτό τριάντα τοισ εκατό (30%) του ςυμβατικοφ τιμιματοσ,:
 Τθν υλοποίθςθ του 80% του αρικμοφ τθσ ςυμβουλευτικισ που αντιςτοιχεί ςε κάκε
ωφελοφμενο για το ςφνολο των ωφελουμζνων,
 Τθν υλοποίθςθ ποςοςτοφ 100% του ςυνολικοφ αρικμοφ των εγκεκριμζνων ωρϊν
κατάρτιςθσ για το ςφνολο των ωφελουμζνων,
  Τθν υλοποίθςθ κατά 50% τουλάχιςτον των δράςεων δθμοςιότθτασ, προβολισ και
δικτφωςθσ
Γ) Ροςοςτό τριάντα τοισ εκατό (30%) του ςυμβατικοφ τιμιματοσ,:

2



Τθν υλοποίθςθ του 100% του αρικμοφ τθσ ςυμβουλευτικισ που αντιςτοιχεί ςε κάκε
ωφελοφμενο για το ςφνολο των ωφελουμζνων,



Τθν υλοποίθςθ ποςοςτοφ 100% του ςυνολικοφ αρικμοφ των εγκεκριμζνων ωρϊν
κατάρτιςθσ για το ςφνολο των ωφελουμζνων τθν εξόφλθςθ των ςυμμετεχόντων
εκπαιδευομζνων και εκπαιδευτϊν



Τθ ςυμμετοχι του 100% του αρικμοφ των ωφελουμζνων ςτθ διαδικαςία πιςτοποίθςθσ
δεξιοτιτων (διευκρινίηεται ότι αφορά τθν αρχικι ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία πιςτοποίθςθσ
και όχι τθ δυνατότθτα επανεξζταςθσ)



Τθν υλοποίθςθ όλων των δράςεων δθμοςιότθτασ (εκτόσ τθσ τελικισ εκδιλωςθσ),
προβολισ (εκτόσ μιασ ςυνζντευξθσ τφπου).

Δ) Το υπόλοιπο δζκα τοισ εκατό (10%) του ςυμβατικοφ τιμιματοσ, κα καταβάλλεται μετά τθν
οριςτικι ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι του ςυνόλου του αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ από τθν
Ανακζτουςα Αρχι και κα γίνει μετά τον ζλεγχο τθσ ορκισ υλοποίθςισ του, ςφμφωνα με τα
κατατεκειμζνα δικαιολογθτικά, με τα οποία κα διαςφαλίηεται θ υλοποίθςθ των ποιοτικϊν
προδιαγραφϊν του ζργου.

9. Μείωςθ Κόςτουσ
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α. κατά τθν ζναρξθ Τμιματοσ: Σε περίπτωςθ που κατά τθν ζναρξθ υλοποίθςθσ ενόσ Τμιματοσ κατάρτιςθσ
ο αρικμόσ των ωφελουμζνων είναι μικρότεροσ του αντίςτοιχου αρχικά δθλωκζντοσ και πάντωσ
μεγαλφτεροσ του κατϊτατου επιτρεπτοφ ορίου, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ενθμερϊςει εγγράφωσ είτε με
τθ διλωςθ ζναρξθσ είτε με νεότερο ζγγραφό του τθν Ανακζτουςα Αρχι. Στθν περίπτωςθ αυτι το κόςτοσ
του Τμιματοσ υπολογίηεται ωσ ΑΣΕ χ Ϋ χ ΚΑΚ όπου ΑΣΕ : Αρικμόσ ςυμμετεχόντων κατά τθν ζναρξθ - Ϋ :
άρεσ προγράμματοσ - ΚΑΚ : κόςτοσ ανκρωποϊρασ κατάρτιςθσ.
β. κατά τθ διάρκεια υλοποίθςθσ τθσ κατάρτιςθσ: Σε περίπτωςθ που κατά τθν υλοποίθςθ τθσ κατάρτιςθσ
ζνασ ωφελοφμενοσ αποχωριςει ι υπερβεί το ανϊτατο όριο απουςιϊν ι/και για οποιοδιποτε λόγο δεν
ολοκλθρϊςει το πρόγραμμα κατάρτιςθσ, χωρίσ υπαιτιότθτα του αναδόχου, τότε το εγκρικζν κόςτοσ του
Τμιματοσ και κατ’ επζκταςθ του Ρρογράμματοσ μειϊνεται κατά το ποςό που αντιςτοιχεί ςτθ δαπάνθ του
κόςτουσ πιςτοποίθςθσ για τον ωφελοφμενο, όπωσ αυτι κα ζχει κακοριςτεί μεταξφ του Αναδόχου και των
φορζων πιςτοποίθςθσ.
γ. από τθν μθ ςυμμετοχι ςτθν πιςτοποίθςθ γνϊςεων: ςε περίπτωςθ που κάποιοσ ωφελοφμενοσ δεν
ςυμμετάςχει ςτθν διαδικαςία πιςτοποίθςθσ γνϊςεων χωρίσ υπαιτιότθτα του Αναδόχου τότε το τίμθμα
μειϊνεται κατά το ποςό που αντιςτοιχεί ςτθ δαπάνθ του κόςτουσ πιςτοποίθςθσ για τον ωφελοφμενο,
όπωσ αυτι κα ζχει κακοριςτεί μεταξφ του Αναδόχου και των φορζων πιςτοποίθςθσ.
δ. ςε περίπτωςθ που κάποιοσ ωφελοφμενοσ δεν ςυμμετάςχει ςτισ προβλεπόμενεσ ςυνεδρίεσ
Συμβουλευτικισ, χωρίσ υπαιτιότθτα του Αναδόχου, τότε το τίμθμα μειϊνεται κατά το ποςό που
αντιςτοιχεί ςτθ δαπάνθ των μθ υλοποιθκειςϊν ςυνεδριϊν.
Αν ςυντρζχουν οι ανωτζρω περιπτϊςεισ αναπροςαρμόηεται αναλόγωσ το φυςικό αντικείμενο και το
ςυμβατικό τίμθμα βάςει των αντίςτοιχων ςτοιχείων τθσ οικονομικισ προςφοράσ του Αναδόχου.
10. Θ απόδοςθ ςτον Ανάδοχο τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ δφναται να πραγματοποιθκεί
εντόσ δφο (2) μθνϊν από τθν αποπλθρωμι του Ζργου με τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι
του και φςτερα από τθν εκκακάριςθ των τυχόν απαιτιςεων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ζναντι του Αναδόχου.
11. Για τθν πιςτοποίθςθ τθσ υλοποίθςθσ του ςυνολικοφ φυςικοφ αντικειμζνου του Ζργου από τθν
Ανακζτουςα Αρχι, πζραν των Ραραδοτζων, που ορίηονται ςτθν παροφςα, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να
υποβάλει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι καταςτάςεισ πλθρωμισ των ςυμφωνθκειςϊν αμοιβϊν εκπαιδευτϊν για
όλα τα εκπαιδευτικά τμιματα, ςτισ οποίεσ κα αποτυπϊνονται όλεσ οι κρατιςεισ. Επιπλζον, θ Ανακζτουςα
Αρχι δφναται να ηθτιςει εγγράφωσ από τον Ανάδοχο να προςκομίςει οποιοδιποτε άλλο ζγγραφο ι
παραςτατικό, από το οποίο να προκφπτει θ καταβολι των δαπανϊν για το ςφνολο του Ζργου .
12. Ρζρα από τα ανωτζρω αναφερόμενα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία, ο Ανάδοχοσ απαιτείται να
προςκομίςει, για κάκε πλθρωμι, τα εξισ:
α. Τιμολόγιο παροχισ υπθρεςιϊν, ςτο οποίο κα αναγράφεται το ςυνολικό ποςό που κα καταβάλλεται
ςτον Ανάδοχο.
β. Επικυρωμζνο αντίγραφο καταςτατικοφ ςφςταςθσ μαηί με τισ τυχόν τροποποιιςεισ του ι
κωδικοποιθμζνο καταςτατικό, νομιμοποιθτικά ζγγραφα για τθ νόμιμθ εκπροςϊπθςθ του Αναδόχου και
πιςτοποιθτικά αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, από το οποία να προκφπτουν ότι ο Ανάδοχοσ α)
δεν τελεί υπό πτϊχευςθ και β) δεν ζχει λυκεί, ςτο οποίο ςυμπεριλαμβάνονται τυχόν τροποποιιςεισ του
καταςτατικοφ του.
γ. Ριςτοποιθτικά που εκδίδονται από αρμόδια κατά περίπτωςθ Αρχι, από τα οποία να προκφπτει ότι ο
Ανάδοχοσ είναι ενιμεροσ ωσ προσ αςφαλιςτικζσ και φορολογικζσ του υποχρεϊςεισ.
13. Θ καταβολι των ωσ άνω πλθρωμϊν κα γίνεται ςτο νόμιμο εκπρόςωπο του Αναδόχου ι νόμιμα
εξουςιοδοτθμζνο τρίτο με τθν προςκόμιςθ ςυμβολαιογραφικοφ πλθρεξουςίου ι ακριβοφσ αντιγράφου
πρακτικοφ εξουςιοδότθςθσ από αρμόδιο όργανο του Αναδόχου θ με κατάκεςθ ςε τραπεηικό λογαριαςμό
αυτοφ.
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14. Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για κάκε μία από τισ πιο πάνω πλθρωμζσ αποτελεί θ καταβολι από το
Ψορζα Ωρθματοδότθςθσ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, των χρθματικϊν ποςϊν που αντιςτοιχοφν ςτθν εκάςτοτε
Ενζργεια του Ζργου.
ΡΑΑΛΑΒΘ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ
Θ παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν γίνεται από επιτροπι παραλαβισ που ςυγκροτείται, ςφμφωνα
με τθν παράγραφο 5 του άρκρου 221 (άρκρο 219 παρ.1 του Ν.4412/16).
Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ διενεργείται ο απαιτοφμενοσ ζλεγχοσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθ
ςφμβαςθ, μπορεί δε να καλείται να παραςτεί και ο ανάδοχοσ (άρκρο 219 παρ.2 του Ν.4412/16).
Αν θ επιτροπι παραλαβισ κρίνει ότι οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ δεν ανταποκρίνονται πλιρωσ ςτουσ όρουσ
τθσ ςφμβαςθσ, ςυντάςςεται πρωτόκολλο προςωρινισ παραλαβισ, που αναφζρει τισ παρεκκλίςεισ που
διαπιςτϊκθκαν από τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενεσ παρεκκλίςεισ
επθρεάηουν τθν καταλλθλότθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν και ςυνεπϊσ αν μποροφν οι τελευταίεσ να
καλφψουν τισ ςχετικζσ ανάγκεσ (άρκρο 219 παρ.3 του Ν.4412/16).
Στθν περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι δεν επθρεάηεται θ καταλλθλότθτα, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του
αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκρικεί θ παραλαβι των εν λόγω παρεχόμενων
υπθρεςιϊν, με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, θ οποία κα πρζπει να είναι ανάλογθ προσ τισ
διαπιςτωκείςεσ παρεκκλίςεισ (άρκρο 219 παρ.4 του Ν.4412/16).
Μετά τθν ζκδοςθ τθσ ωσ άνω απόφαςθσ, θ επιτροπι παραλαβισ υποχρεοφται να προβεί ςτθν οριςτικι
παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν τθσ ςφμβαςθσ και να ςυντάξει ςχετικό πρωτόκολλο οριςτικισ
παραλαβισ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν απόφαςθ (άρκρο 219 παρ.4 του Ν.4412/16).
Το πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφαςι του,
θ οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και ςτον ανάδοχο. Αν παρζλκει χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο των
τριάντα θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ του και δεν λθφκεί ςχετικι απόφαςθ για τθν ζγκριςθ ι
τθν απόρριψι του, κεωρείται ότι θ παραλαβι ζχει ςυντελεςκεί αυτοδίκαια (άρκρο219 παρ.5 του
Ν.4412/16).
Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου,
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθ ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με
απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και
τα μζλθ τθσ επιτροπισ που πραγματοποίθςε τθν παραλαβι ςτον προβλεπόμενο από τθν ςφμβαςθ χρόνο.
Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ που προβλζπονται από
τθν ςφμβαςθ και ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ καλισ εκτζλεςθσ δεν
επιςτρζφονται πριν τθν ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπόμενων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ
των ςχετικϊν πρωτοκόλλων. Οποιαδιποτε ενζργεια που ζγινε από τθν αρχικι επιτροπι παραλαβισ, δεν
λαμβάνεται υπόψθ (άρκρο 219 παρ.6 του Ν.4412/16).
ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΘΣΘ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ
Θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ και θ διοίκθςθ αυτισ διενεργείται από τθν κακ’ φλθν
αρμόδια υπθρεςία του Εμπορικοφ Συλλόγου Αλεξανδροφπολθσ.
Θ ανωτζρω υπθρεςία ειςθγείται ςτο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ηθτιματα που αφοροφν:
 ςτθν προςικουςα εκτζλεςθ όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και ςτθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων
του αναδόχου,
 ςτθ λιψθ των επιβεβλθμζνων μζτρων λόγω μθ τιρθςθσ των ωσ άνω όρων και
 ιδίωσ για ηθτιματα που αφοροφν ςε τροποποίθςθ του αντικειμζνου και παράταςθ τθσ διάρκειασ
τθσ ςφμβαςθσ, με τθν επιφφλαξθ των διατάξεων του άρκρου 132 του Ν.4412/16 (άρκρο 216 παρ.1
του Ν.4412/16).
Θ αρμόδια υπθρεςία με απόφαςι τθσ ορίηει για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ ωσ επόπτθ με
κακικοντα ειςθγθτι, μζλοσ του Εμπορικοφ Συλλόγου. Τα κακικοντα του επόπτθ είναι, ενδεικτικά, θ
πιςτοποίθςθ τθσ εκτζλεςθσ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και ο ζλεγχοσ τθσ ςυμμόρφωςθσ του
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αναδόχου με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ. Με ειςιγθςθ του επόπτθ θ υπθρεςία που διοικεί τθ ςφμβαςθ
μπορεί να απευκφνει ζγγραφα με οδθγίεσ και εντολζσ προσ τον ανάδοχο που αφοροφν ςτθν εκτζλεςθ τθσ
ςφμβαςθσ. (άρκρο 216 παρ.3 του Ν.4412/16).
ΡΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Ο Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται να κάνει οποιαδιποτε χριςθ των παραδοτζων του ζργου,
ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ δθμοςίευςθσ ςτο όνομά του. Ο Εργοδότθσ και το Ελλθνικό Δθμόςιο, για
λογαριαςμό των οποίων ενεργεί ο Ανάδοχοσ δικαιοφνται για απεριόριςτο χρόνο να κάνουν οποιαδιποτε
χριςθ των παραδοτζων του ζργου, διαφυλάςςοντασ τα θκικά δικαιϊματα του Αναδόχου, όπωσ αυτά
προβλζπονται ςτα άρκρα 2,3 και 15 του Ν.2121/1993 «Ρερί Ρνευματικισ Ιδιοκτθςίασ».
ΡΑΑΤΑΣΕΙΣ
Οποιοδιποτε αίτθμα του αναδόχου αναφορικά με τθ δυνατότθτα χοριγθςθσ παράταςθσ τθσ παροφςασ
ςφμβαςθσ κα εξετάηεται ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν ενότθτα Α.5.2 του Ραραρτιματοσ Ι μόνο μετά
από εγγράφωσ αιτιολογθμζνο αίτθμα.
ΤΟΡΟΡΟΙΘΣΘ ΣΥΜΒΑΣΘΣ
Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ, αυςτθρά υπό τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016, κατόπιν
γνωμοδότθςθσ τθσ κακ’ φλθν αρμόδιασ υπθρεςίασ ι άλλωσ τθσ υπθρεςίασ θ οποία ορίηεται με απόφαςθ
τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και κατόπιν ςφμφωνθσ γνϊμθσ τθσ Ειδικισ Υπθρεςίασ Διαχείριςθσ Επιχειρθςιακοφ
Ρρογράμματοσ Ρεριφζρειασ Ανατολικισ Μακεδονίασ και Θράκθσ 2014-2020.
Αλεξανδροφπολθ, ΩΩ-ΩΩ-2021
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ΡΑΑΤΘΜΑ ΙI - Ειδικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων / Ρίνακεσ Συμμόρφωςθσ

ΡΑΑΡΟΜΡΘ/
Α/Α ΡΟΔΙΑΓΑΨΕΣ

ΑΡΑΙΤΘΣΘ

ΑΡΑΝΤΘΣΘ

ΣΤΟΙΩΕΙΟ
ΤΕΚΜΘΙΫΣΘΣ

1 Μεκοδολογία υλοποίθςθσ των εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων

ΝΑΙ

2 Εκπαιδευτικζσ μζκοδοι και τεχνικζσ

ΝΑΙ

Μεκοδολογία και Εργαλεία Υλοποίθςθσ τθσ Ενζργειασ τθσ
Εξειδικευμζνθσ Συμβουλευτικισ
Ολοκλθρωμζνο Σφςτθμα Συμβουλευτικισ (Ο.Σ.Σ.), για τισ
ανάγκεσ τθσ παροχισ των ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν το οποίο
κα πρζπει να καλφπτει τισ λειτουργικότθτεσ - δυνατότθτεσ που
3
περιγράφονται ςτο Ραράρτθμα Ι,

ΝΑΙ

*απαιτείται θ προςκόμιςθ– ωσ παράρτθμα τθσ Τεχνικισ
προςφοράσ – θ περιγραφι των λειτουργικοτιτων –
δυνατοτιτων και τουλάχιςτον, ενδεικτικά, ενόσ εργαλείου
ςυμβουλευτικισ +
Διαπιςτευμζνο/α Σχιμα/τα Ριςτοποίθςθσ, ςυναφζσ /ι με τον
ςτόχο του προγράμματοσ κατάρτιςθσ όπωσ αυτόσ περιγράφεται
4
αναλυτικά ςε επίπεδο γνϊςεων και δεξιοτιτων ςτο Ραράρτθμα
Ι, Α.3.1 που περιλαμβάνεται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ

ΝΑΙ

Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ του Ζργου (με τθ
μορφι Διαγράμματοσ Gantt)

ΝΑΙ

5

Ρεριγραφι τθσ διαδικαςίασ οργάνωςθσ, παρακολοφκθςθσ και
αξιολόγθςθσ τθσ Σφμβαςθσ.
6 *απαιτείται θ προςκόμιςθ– ωσ παράρτθμα τθσ Τεχνικισ
προςφοράσ - τουλάχιςτον ενόσ (1) από τα εργαλεία που κα
χρθςιμοποιιςει ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ+
Ρεριγραφι του ςχιματοσ διοίκθςθσ του Ζργου και τθσ δομισ και
7 οργάνωςθσ τθσ ομάδασ των ςτελεχϊν που κα εμπλακοφν ςτο
ζργο (Ομάδα Ζργου).

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ
Στθ Στιλθ «ΡΟΔΙΑΓΑΨΘ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίςτοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεϊςεισ ι
επεξθγιςεισ για τα οποία κα πρζπει να δοκοφν αντίςτοιχεσ απαντιςεισ.
Αν ςτθ ςτιλθ «ΑΡΑΙΤΘΣΘ» ζχει ςυμπλθρωκεί θ λζξθ «ΝΑΙ» ι ζνασ αρικμόσ (που ςθμαίνει υποχρεωτικό
αρικμθτικό μζγεκοσ τθσ προδιαγραφισ και απαιτεί ςυμμόρφωςθ), τότε θ αντίςτοιχθ προδιαγραφι είναι
υποχρεωτικι για τον υποψιφιο ανάδοχο, κεωροφμενθ ωσ απαράβατοσ όροσ ςφμφωνα με τθν παροφςα
διακιρυξθ. Ρροςφορζσ που δεν καλφπτουν πλιρωσ απαράβατουσ όρουσ απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.
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Αν θ ςτιλθ «ΑΡΑΙΤΘΣΘ» δεν ζχει ςυμπλθρωκεί με τθ λζξθ «ΝΑΙ» ι με κάποιον αρικμό, τότε θ
προδιαγραφι δεν είναι απαράβατοσ όροσ. Ρροςφορζσ που δεν καλφπτουν τουσ μθ απαράβατουσ όρουσ ι
αποκλίνουν από αυτοφσ δεν απορρίπτονται.
Στθ ςτιλθ «ΑΡΑΝΤΘΣΘ» ςθμειϊνεται θ απάντθςθ του αναδόχου που ζχει τθ μορφι ΝΑΙ/ΟΩΙ εάν θ
αντίςτοιχθ προδιαγραφι πλθρείται ι όχι από τθν Ρροςφορά ι ζνα αρικμθτικό μζγεκοσ που δθλϊνει τθν
ποςότθτα του αντίςτοιχου χαρακτθριςτικοφ ςτθν Ρροςφορά. Απλι κατάφαςθ ι επεξιγθςθ δεν αποτελεί
απόδειξθ πλιρωςθσ τθσ προδιαγραφισ και θ αρμόδια Επιτροπι ζχει τθν υποχρζωςθ ελζγχου και
επιβεβαίωςθσ τθσ πλιρωςθσ τθσ απαίτθςθσ.
Στθ ςτιλθ «ΣΤΟΙΩΕΙΟ ΤΕΚΜΘΙΫΣΘΣ» κα καταγραφεί θ ςαφισ παραπομπι ςτο δικαιολογθτικό εκείνο
ςτοιχείο που προςκομίηεται προσ απόδειξθ πλιρωςθσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ απαίτθςθσ. Θ παραπομπι
γίνεται με ςυγκεκριμζνθ αναφορά ςτθν αρίκμθςθ, όπωσ αποτυπϊνεται ςτο κείμενο τθσ διακιρυξθσ. Θ
παραπομπι μπορεί να αφορά ςε χαρακτθριςτικά τθσ τεχνικισ προςφοράσ ςτθν τεχνικι ζκκεςθ όπου
αποτυπϊνεται το ολοκλθρωμζνο ςχζδιο ι θ μζκοδοσ υλοποίθςθσ για κάκε επιμζρουσ παρεχόμενθ
υπθρεςία, ςτισ αναλυτικζσ τεχνικζσ περιγραφζσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν, του τρόπου διαςφνδεςθσ
και λειτουργίασ τουσ ι ςτθν αναφορά μεκοδολογίασ για τθν παροχι τουσ κλπ., που κατά τθν κρίςθ του
υποψθφίου αναδόχου τεκμθριϊνουν τα ςτοιχεία του Ρίνακα Συμμόρφωςθσ.
Διευκρινίςεισ:
1.
Επιςθμαίνεται ότι είναι υποχρεωτικι θ απάντθςθ ςε όλα τα ςθμεία του ΡΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΨΫΣΘΣ
και θ παροχι όλων των πλθροφοριϊν που ηθτοφνται.
2.
Θ αρμόδια Επιτροπι κα αξιολογιςει τα παρεχόμενα από τουσ προςφζροντεσ ςτοιχεία κατά τθν
αξιολόγθςθ των Τεχνικϊν Ρροςφορϊν.
3.
Σε περίπτωςθ που δεν ζχει απαντθκεί οποιοςδιποτε όροσ του ΡΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΨΫΣΘΣ, τότε θ
απάντθςθ κεωρείται αρνθτικι.
4.
Σε περίπτωςθ που οποιαδιποτε, από τισ ανωτζρω αναφερόμενεσ ςτουσ επιςυναπτόμενουσ
πίνακεσ υποχρεϊςεισ, δεν καλφπτεται, θ προςφορά κα απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.
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ΡΑΑΤΘΜΑ IΙI – Υποδείγματα εγγυθτικϊν επιςτολϊν
Α. Υπόδειγμα Εγγυθτικισ Επιςτολισ Καλισ Εκτζλεςθσ
ΕΚΔΟΤΘΣ.......................................................................
Θμερομθνία ζκδοςθσ...........................
Ρροσ: (Στοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ)
ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ Α. ............... για ευρϊ ……………..
Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυϊμεκα δια τθσ παροφςασ εγγυθτικισ επιςτολισ ανζκκλθτα
και ανεπιφφλακτα, παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ, υπζρ του:
(i) *ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου+: (ονοματεπϊνυμο, πατρϊνυμο) ..............................,
................ (διεφκυνςθ).......................………………………………….., ι

ΑΨΜ:

(ii) *ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου+: (πλιρθ επωνυμία) ........................,ΑΨΜ: ......................
(διεφκυνςθ).......................………………………………….. ι
(iii) *ςε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ:+ των φυςικϊν / νομικϊν προςϊπων
α)
(πλιρθ
επωνυμία)
........................,
(διεφκυνςθ).......................…………………………………..

ΑΨΜ:

......................

β)
(πλιρθ
επωνυμία)
........................,
(διεφκυνςθ).......................…………………………………..

ΑΨΜ:

......................

γ)
(πλιρθ
επωνυμία)
........................,
(διεφκυνςθ).......................…………………………………..

ΑΨΜ:

......................

μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε ζνα από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο
υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ-,
και μζχρι του ποςοφ των ευρϊ …………… (…………. €), για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ με αρικμό
…………..
που
αφορά
ςτο
διαγωνιςμό
τθσ
…………………….
με
αντικείμενο:
«…………………………………………………………..»,
ςυνολικισ
αξίασ
ευρϊ
……………………..
(μθ
ςυμπεριλαμβανομζνου ΨΡΑ), ςφμφωνα με τθν υπ’ αρ. ……./……… Διακιρυξι ςασ.
Το ανωτζρω ποςό τθροφμε ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζροσ μασ
αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ, μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ από
απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ.
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ
χαρτοςιμου.
Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν επιςτροφι τθσ ςε εμάσ, ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι
μποροφμε να κεωριςουμε τθν Τράπεηά μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ.
Βεβαιϊνεται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο Δθμόςιο, ΝΡΔΔ και
ΝΡΙΔ ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχει
κακοριςτεί από το Υπουργείο Οικονομικϊν για το ίδρυμα μασ.

(Εξουςιοδοτθμζνθ υπογραφι)
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Β. Υπόδειγμα εγγυθτικισ επιςτολισ προκαταβολισ
ΕΚΔΟΤΘΣ.......................................................................
Θμερομθνία ζκδοςθσ...........................
Ρροσ: Τθν Ανακζτουςα Αρχι
Ρλιρθσ Διεφκυνςθ
ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΜΑΣ ΥΡ’ ΑΙΘΜ. ............... ΓΙΑ ΕΥΫ …………………..
(θ οποία κα καλφπτει τθ διαφορά μεταξφ του ποςοφ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ και του ποςοφ τθσ
καταβαλλόμενθσ προκαταβολισ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72§1 περ. δ του ν. 4412/2016)
.......................
Με τθν παροφςα εγγυόμαςτε ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ
διαιρζςεωσ και διηιςεωσ υπζρ
,Σε περίπτωςθ μεμονωμζνθσ εταιρίασ : τθσ Εταιρίασ …………………. Οδόσ …………………. Αρικμόσ ……. Τ.Κ.
………,ι ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ : των Εταιριϊν
α) ……………… οδόσ ……………… αρικμόσ ………………. Τ.Κ. …………..
β) ……………… οδόσ ……………… αρικμόσ ………………. Τ.Κ. …………..
γ) ……………… οδόσ ……………… αρικμόσ ………………. Τ.Κ. …………..
μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε μια από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο
υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτασ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ.για τθν λιψθ προκαταβολισ, ποςοφ ευρϊ ………… ςφμφωνα με τθ ςφμβαςθ με αρικμό................... και τθ
Διακιρυξι ςασ με αρικμό………., ςτο πλαίςιο του διαγωνιςμοφ τθσ (ςυμπλθρϊνετε τθν θμερομθνία
διενζργειασ του διαγωνιςμοφ) …………. για εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ (ςυμπλθρϊνετε τον
τίτλο τθσ Σφμβαςθσ) ……… ……… ςυνολικισ αξίασ (ςυμπλθρϊνετε το ςυνολικό ςυμβατικό τίμθμα με
διευκρίνιςθ ότι δεν περιλαμβάνεται ςε αυτό ΨΡΑ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ περίπτωςθσ ιβϋ τθσ
παραγράφου 1 του άρκρου 22 του Ν. 2859/2000 και του άρκρου 19 του Ν. 4346/2015 (ΨΕΚ Α' 152/20-112015)..................................., και μζχρι του ποςοφ των ευρϊ (ςυμπλθρϊνετε το ποςό το οποίο καλφπτει θ
ςυγκεκριμζνθ εγγυθτικι επιςτολι) ......................... πλζον τόκων επί τθσ προκαταβολισ αυτισ που κα
καταλογιςκοφν ςε βάροσ τθσ Εταιρίασ …………… ι, ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, υπζρ των
Εταιριϊν τθσ Ζνωςθσ ……………… ι Κοινοπραξίασ ……………, υπζρ τθσ οποίασ εγγυόμαςτε ςε εφαρμογι των
ςχετικϊν άρκρων του Κανονιςμοφ Ρρομθκειϊν τθσ Ανακζτουςα Αρχι, ςτο οποίο και μόνο περιορίηεται θ
εγγφθςι μασ.
Το ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ, το οποίο και υποχρεοφμαςτε να ςασ
καταβάλουμε ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ
αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςισ ςασ, μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ
από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ.
Θ παροφςα ιςχφει μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι
μποροφμε να κεωριςουμε τθν Τράπεηά μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ.
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο
τζλοσ χαρτοςιμου.

(Εξουςιοδοτθμζνθ υπογραφι)
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ΡΑΑΤΘΜΑ IV - Υπόδειγμα Βιογραφικοφ Σθμειϊματοσ
ΒΙΟΓΑΨΙΚΟ ΣΘΜΕΙΫΜΑ
ΡΟΣΫΡΙΚΑ ΣΤΟΙΩΕΙΑ

Κδρυμα

Ρτυχίο

Ειδικότθτα

Θμερομθνία
Απόκτθςθσ Ρτυχίου

ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΘ ΕΜΡΕΙΙΑ
Θζςθ ι Ζργο

Εργοδότθσ

Κακικοντα
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ΡΑΑΤΘΜΑ V - Υπόδειγμα Οικονομικισ Ρροςφοράσ

Συγκεντρωτικόσ Ρίνακασ Οικονομικισ Ρροςφοράσ Ζργου

ΚΑΤΑΤΙΣΘ ΚΑΙ ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΣΘ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΔΕΞΙΟΤΘΤΩΝ ΕΓΑΗΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΤΟΥΙΣΤΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ
Κατάρτιςθ εργαηομζνων
Συμβουλευτικι
Ριςτοποίθςθ κεωρθτικισ κατάρτιςθσ
Δθμοςιότθτα
ΚΑΘΑΘ ΑΞΙΑ
Φ.Ρ.Α.
ΣΥΝΟΛΟ
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ΡΑΑΤΘΜΑ VΙ - Σχζδιο Σφμβαςθσ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ

Στθν Αλεξανδροφπολθ ςιμερα, τθν …… του μθνόσ ………..…..

του ζτουσ δφο χιλιάδεσ δεκαοκτϊ μεταξφ:

Αφενόσ ................................ και θ οποία κα αποκαλείται ςτο εξισ «...................» και εκπροςωπείται
νόμιμα από τον ……………………………………………………………
και αφετζρου τθσ εταιρείασ
………………………………………………… που εδρεφει ςτθν …………………, ΑΨΜ
………………….., ΔΟΥ ………………………
και θ οποία κα αποκαλείται ςτο εξισ «Ανάδοχοσ» και
εκπροςωπείται νόμιμα από τον ςυνομολογοφνται και ςυμφωνοφνται τα ακόλουκα:

ΑΘΟ 1. - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ
Αντικείμενο του ζργου είναι θ υλοποίθςθ δράςεων δθμοςιότθτασ-ευαιςκθτοποίθςθσ-δικτφωςθσ,
Συμβουλευτικισ, Κατάρτιςθσ, Ριςτοποίθςθσ Δεξιοτιτων. Οι επιμζρουσ προαναφερκείςεσ ενζργειεσ
ςυναποτελοφν το Ζργο) για 40 (ςαράντα) ωφελουμζνων εργαηομζνων ςτισ τουριςτικζσ επιχειριςεισ για
τθν ενίςχυςθ των δεξιοτιτων τουσ.
Ο Βαςικόσ ςτόχοσ του Ζργου κα επιτευχκεί, με τθν ανάπτυξθ γνϊςεων και δεξιοτιτων και τθν
αναβάκμιςθ των επαγγελματικϊν προςόντων των ςυμμετεχόντων, ςτα κεματικά πεδία των ςφγχρονων
τεχνικϊν επικοινωνίασ, πωλιςεων και ποιοτικισ εξυπθρζτθςθσ πελατϊν και ςτθ διοίκθςθ μζςω ςτόχων
των τουριςτικϊν επιχειριςεων.
Θ επιλογι των ωφελουμζνων που κα ενταχκοφν ςτο Ζργο κα γίνει από τριμελι Επιτροπι Επιλογισ, τα
μζλθ τθσ οποίασ ορίηει θ Ανακζτουςα Αρχι. Μετά το πζρασ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ επιλογισ των
ωφελουμζνων ςυντάςςεται πρακτικό από τθν Επιτροπι Επιλογισ, το οποίο υπογράφεται από τα μζλθ τθσ.
Ακολοφκωσ, θ Τριμελισ Επιτροπι Επιλογισ ςυντάςςει τον τελικό πίνακα των επιλεγζντων, τον οποίο
κοινοποιεί ςτον Ανάδοχο που κα υλοποιιςει το Ζργο.
Οι δομζσ που κα χρθςιμοποιθκοφν από τον Ανάδοχο προκειμζνου να παράςχει τισ υπθρεςίεσ τθσ
παροφςασ πρζπει να διακζτουν αδειοδότθςθ από τον ΕΟΡΡΕΡ ωσ Κζντρο Διά Βίου Μάκθςθσ Επιπζδου 2 ι
Κζντρο Διά Βίου Μάκθςθσ Επιπζδου 1, που να εξαςφαλίηει προςβαςιμότθτα ςε ΑΜΕΑ, ςφμφωνα με το
νόμο 4067/2012 (ΨΕΚ 79/Α/2012) «Νζοσ Οικοδομικόσ Κανονιςμόσ» και τισ Οδθγίεσ του υπουργείου
Ρεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και κλιματικισ Αλλαγισ «Σχεδιάηοντασ για Πλουσ» και να βρίςκονται εντόσ των
ορίων των Ρεριφερειακϊν Ενοτιτων τθσ Ρεριφζρειασ Ανατολικισ Μακεδονίασ και Θράκθσ.

ΑΘΟ 2.- ΡΕΙΓΑΦΘ ΕΓΟΥ
Αντικείμενο τθσ παροφςασ Δράςθσ αποτελεί θ παροχι μιασ δζςμθσ ςυνεκτικϊν ενεργειϊν
Συμβουλευτικισ, Κατάρτιςθσ, Ριςτοποίθςθσ ςε 40 ωφελοφμενουσ, οι οποίεσ περιλαμβάνουν:
1. Δράςεισ πλθροφόρθςθσ, ενθμζρωςθσ και προβολισ
2. Ενδυνάμωςθ και υποςτιριξθ των ικανοτιτων των ωφελοφμενων με τθν παροχι υπθρεςιϊν
ςυμβουλευτικισ
3. Υλοποίθςθ Ρρογραμμάτων Κατάρτιςθσ & Ριςτοποίθςθ των γνϊςεων και δεξιοτιτων των
ωφελουμζνων
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Θ ςυμμετοχι των ωφελοφμενων ςτο ςφνολο των Ενεργειϊν είναι υποχρεωτικι. Οι ωφελοφμενοι
λαμβάνουν το προβλεπόμενο εκπαιδευτικό επίδομα με τθν προχπόκεςθ ότι ζχουν ολοκλθρϊςει τθν
κατάρτιςθ και ζχουν ςυμμετάςχει ςτισ προβλεπόμενεσ ςυνεδρίεσ ςυμβουλευτικισ κακϊσ και ςτθν
διαδικαςία τθσ πιςτοποίθςθσ των δεξιοτιτων.
ΑΘΟ 3. - ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΑΝΑ ΕΝΕΓΕΙΑ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ
Για τθν υλοποίθςθ όλων των ενεργειϊν τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν πλιρθ
τεχνικι και νομικι ευκφνθ για τθν ορκι υλοποίθςθ με απόλυτθ ςυμμόρφωςθ ςτο κεςμικό πλαίςιο για τθν
αντιμετϊπιςθ τθσ κρίςθσ τθσ νόςου COVID-19.
ΕΝΕΓΕΙΑ 1. "Δράςεισ πλθροφόρθςθσ και δθμοςιότθτασ"


Θμερίδα ζναρξθσ υλοποίθςθσ τθσ πράξθσ



Θμερίδα ολοκλιρωςθσ τθσ πράξθσ ςε ςυνδυαςμό με τθ διαδικαςία χοριγθςθσ τθσ πιςτοποίθςθσ
ςτουσ καταρτιηόμενουσ



Δράςεισ δθμοςιότθτασ ςτα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ, υλικό εκδθλϊςεων, ζντυπο παρουςίαςθσ
τθσ δράςθσ.

Αναλυτικά οι δράςεισ δθμοςιότθτασ περιλαμβάνουν:
- Θμερίδεσ: ςφνολο δφο (2) δθλαδι μία ςτθν ζναρξθ του ζργου για τθν παρουςίαςθ των δράςεων που κα
υλοποιθκοφν με ςκοπό να προςελκφςουν ενδιαφερόμενουσ να παρακολουκιςουν τθν κατάρτιςθ και μία
μετά τθν ολοκλιρωςθ του ζργου προκειμζνου να παρουςιαςτοφν τα αποτελζςματα του.
- Απολογιςτικό ζντυπο του ζργου: Για τθν παρουςίαςθ των αποτελεςμάτων του ζργου κα παραχκεί ζνα
ενθμερωτικό απολογιςτικό ζντυπο όπου κα παρουςιάηονται τα αποτελζςματα των δράςεων. Το ζντυπο
αυτό κα δθμιουργθκεί με τθν λιξθ του ζργου και κα αναπαραχκεί ςε 5.000 αντίτυπα.
- Καμπάνια ενθμζρωςθσ μζςω των μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ: κακϋόλθ τθ διάρκεια του ζργου κα
πραγματοποιθκεί καμπάνια ενθμζρωςθσ για τθν πορεία υλοποίθςθσ του ζργου ςτα μζςα κοινωνικισ
δικτφωςθσ με κακθμερινι ενθμζρωςθ.
ΕΝΕΓΕΙΑ 2: «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΘ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΘ»
Οι υπθρεςίεσ ςυμβουλευτικισ αποτελοφν τθν βαςικι δραςτθριότθτα υποςτιριξθσ των καταρτιηομζνων
για τθν ενίςχυςθ των δυνατοτιτων τουσ ςτο εργαςιακό περιβάλλον.
Στο πλαίςιο τθσ παροχισ υπθρεςιϊν ςυμβουλευτικισ είναι απαραίτθτο να αναπτυχκοφν οι παρακάτω
ενζργειεσ ςε ατομικό ι ομαδικό επίπεδο και να ςτοχεφουν ςτθν ζνταξθ του ωφελοφμενου ςτθν αγορά
εργαςίασ. Οι ενζργειεσ αυτζσ πρζπει να περιλαμβάνουν:
Ατομικι ςυμβουλευτικι
Καταγραφι των ςτοιχείων (κοινωνικό ιςτορικό) που αφοροφν ςτα προςωπικά δεδομζνα του
ωφελοφμενου όπωσ οικογενειακό υπόβακρο, προβλιματα εργαςιακά, κοινωνικά, υγείασ κλπ, τα οποία κα
πρζπει να λθφκοφν υπόψθ ςτθ δθμιουργία του ατομικοφ προγράμματοσ. Ρρωταρχικι επιδίωξθ αυτϊν των
ατομικϊν ςυνεδριϊν κα είναι θ καταγραφι και αξιολόγθςθ των ικανοτιτων, προςόντων και δεξιοτιτων
του κάκε ωφελουμζνου.
Ομαδικι ςυμβουλευτικι
Τεχνικζσ διαχείριςθσ του εργαςιακοφ άγχουσ, τθ βελτίωςθ των εργαςιακϊν ςχζςεων, τθν εςωτερικι
παρακίνθςθ, ενίςχυςθ δεξιοτιτων, διαχείριςθ ςε ςυνκικεσ πίεςθσ, ανάπτυξθ δεξιοτιτων επαγγελματικισ
προςαρμοςτικότθτασ, ανάπτυξθ δεξιοτιτων ςυναιςκθματικισ νοθμοςφνθσ.
Θ χρονικι διάρκεια τθσ κάκε ςυνεδρίασ ορίηεται ςε 45 λεπτά κατά μζςο όρο. Ο χρόνοσ τθσ ομαδικισ
ςυνεδρίασ δεν μπορεί να ξεπερνάει τα 2 χ 45 λεπτά τθν φορά.
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Ο ανάδοχοσ ςυμβουλευτικισ πρζπει να διακζςει εξοπλιςμό και κατάλλθλα διαμορφωμζνο χϊρο που να
εξαςφαλίηει τισ καλφτερεσ δυνατζσ ςυνκικεσ διεξαγωγισ τθσ κάκε ςυνεδρίασ, ατομικισ ι ομαδικισ.
Ο ανάδοχοσ πρζπει να διακζτει τισ παρακάτω υποδομζσ και να πλθροφν τισ παρακάτω προδιαγραφζσ οι
χϊροι ςτουσ οποίουσ κα λειτουργιςει θ ςυμβουλευτικι:


Μία αίκουςα για τθν λειτουργία τθσ ομαδικισ ςυμβουλευτικισ τουλάχιςτον 20 τ.μ.



Δφο χϊρουσ ατομικισ ςυμβουλευτικισ που να εξαςφαλίςουν τθν ιδιωτικότθτα τθσ κάκε ςυνεδρίασ



Δφο WC εκ των οποίων το ζνα να μπορεί να εξυπθρετιςει και ΑΜΕΑ



Ο χϊροσ να ζχει αδειοδότθςθ για ςυγκζντρωςθ κοινοφ



Επαρκισ φωτιςμόσ και αεριςμόσ και όχι χριςθ υπόγειων χϊρων



Οι χϊροι διενζργειασ τθσ ςυμβουλευτικισ να διακζτουν άδεια ςυγκζντρωςθσ κοινοφ.



Βαςικά μζτρα πυροπροςταςίασ και ςχεδιάγραμμα διαφυγισ ςε περίπτωςθ κινδφνου κακϊσ
επίςθσ και εμφανείσ και φωτιςμζνεσ ζξοδοι κινδφνου & Ριςτοποιθτικό πυροπροςταςίασ για χριςθ
εκπαιδευτθρίου, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ,



Ρροςβαςιμότθτα ςε ΑμεΑ, ςφμφωνα με τον Κανονιςμό Σχεδιάηοντασ για Πλουσ, οικοδομικι άδεια
που ζχει κεωρθκεί για ςφνδεςθ με τα δίκτυα κοινισ ωφζλειασ ι τα οριηόμενα ςτισ παραγράφουσ
6, 7 & 8 του άρκρου 107 του ν. 4495/2017 (Α’167), περί χριςθσ εκπαιδευτθρίου, ςφμφωνα με τισ
διατάξεισ του κτιριοδομικοφ κανονιςμοφ και κατόψεισ με χαρακτθριςμό χριςθσ των χϊρων και
αποτφπωςθ τθσ προςβαςιμότθτασ ΑΜΕΑ, όπωσ απαιτείται.



Να διακζτει το ςφνολο του κινθτοφ εξοπλιςμοφ για τθν άςκθςθ τθσ ςυμβουλευτικισ (ζπιπλα,
θλεκτρονικά μζςα κλπ)

Σφνταξθ βιογραφικοφ και δθμιουργία προςωπικοφ φακζλου για τθν αυτοπαρουςίαςθ και προβολι των
δεξιοτιτων, τθν ανάδειξθ των ικανοτιτων και ταλζντων του ωφελοφμενου κακϊσ και των προςωπικϊν και
εκπαιδευτικϊν ςτόχων πορτρζτο προςωπικισ εξζλιξθσ και ανάπτυξθ.
Σε κάκε ωφελοφμενο αντιςτοιχοφν περίπου 9 ςυνεδρίεσ, 3 ατομικζσ και 6 ομαδικζσ των 4 ατόμων. Ο
πάροχοσ ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν ςε ςυνεργαςία με τα ςτελζχθ τθσ ςυμβουλευτικισ κα
προςδιορίςουν τα άτομα που κα μετζχουν ςτισ ομαδικζσ ςυνεδρίεσ ανάλογα με τισ δεξιότθτεσ και
επιδιϊξεισ του που ςυνδζονται με τθν ζνταξθ του ςτθν αγορά εργαςία
Οι ςυνεδρίεσ τθσ Ενζργειασ 3 κα υλοποιθκοφν ςε αίκουςεσ, οι οποίεσ πρζπει να είναι αδειοδοτθμζνεσ
ςφμφωνα με το Ν. 4093/2012, παρ. Θ, περιπτ. Θ15, αρικ. 5, να εξαςφαλίηουν προςβαςιμότθτα ςε ΑΜΕΑ,
ςφμφωνα με το νόμο 4067/2012 (ΨΕΚ 79/Α/2012) «Νζοσ Οικοδομικόσ Κανονιςμόσ» και τισ Οδθγίεσ του
υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και κλιματικισ Αλλαγισ «Σχεδιάηοντασ για Πλουσ» και να
βρίςκονται εντόσ των ορίων των Ρεριφερειακϊν Ενοτιτων τθσ Ρεριφζρειασ Ανατολικισ Μακεδονίασ και
Θράκθσ.
ΕΝΕΓΕΙΑ 3 ΤΟΥ ΕΓΟΥ: ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΣΘ ΔΕΞΙΟΤΘΤΩΝ
Σε ςυνεργαςία με τον φορζα Ριςτοποίθςθσ κα ςχεδιαςκεί, υποβλθκεί και εγκρικεί Ρρωτόκολλο
Ριςτοποίθςθσ για τα προγράμματα κατάρτιςθσ που δεν ζχουν πιςτοποίθςθ. Μετά τθν ζγκριςθ του
πρωτοκόλλου πιςτοποίθςθσ κα ςχεδιαςκεί το αναλυτικό πρόγραμμα κατάρτιςθσ, το οποίο αφοφ
ολοκλθρωκεί κα πραγματοποιθκοφν οι εξετάςεισ πιςτοποίθςθσ των αποκτϊμενων δεξιοτιτων των
ωφελουμζνων που κα μετζχουν ς’ αυτά τα προγράμματα.
Τθν Ριςτοποίθςθ κα διενεργιςουν Ψορείσ Ριςτοποίθςθσ Ρροςϊπων (Ψ.Ρ.Ρ), οι οποίοι είτε είναι
διαπιςτευμζνοι ςφμφωνα με το Ρρότυπο ISO/IEC 17024 είτε είναι πιςτοποιθμζνοι από τον ΕΟΡΡΕΡ να
χορθγοφν πιςτοποιθτικά για τθν ςυγκεκριμζνθ εξειδίκευςθ που περιλαμβάνεται ςτθν παροφςα
Διακιρυξθ. Το κόςτοσ τθσ διαδικαςίασ πιςτοποίθςθσ μακθςιακϊν αποτελεςμάτων ςυμπεριλαμβάνεται ωσ
διακριτι δαπάνθ ςτο ςυνολικό προχπολογιςμό του ζργου.
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Οι ςυμμετζχοντεσ με τθν ολοκλιρωςι του κφκλου κατάρτιςθσ και πιςτοποίθςθσ κα λαμβάνουν βεβαίωςθ
πιςτοποίθςθσ.

ΕΝΕΓΕΙΑ 4 ΤΟΥ ΕΓΟΥ «ΚΑΤΑΤΙΣΘ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ»
Θ ενζργεια αφορά τθν κεωρθτικι κατάρτιςθ και πιςτοποίθςθ 40 ωφελουμζνων.
Ραρακάτω εμφανίηονται τα προγράμματα κατάρτιςθσ, οι ϊρεσ και ο αρικμόσ των ωφελουμζνων που κα
καταρτιςτεί. Με βάςθ αυτι τθν κατανομι κα παραςχεκοφν και οι υπθρεςίεσ Συμβουλευτικισ και
Ριςτοποίθςθσ.
Ομάδα ςτόχου: 40 εργαηόμενοι ςτισ τουριςτικζσ επιχειριςεισ του Διμου Αλεξανδροφπολθσ.
Εκπαιδευτικι βακμίδα: ΔΕ, ΤΕ, ΡΕ
Αρικμόσ ωφελοφμενων: 40
Το πρόγραμμα κατάρτιςθσ κα υλοποιθκεί ςε δφο τμιματα, των 20 ατόμων και θ κατάρτιςθ κα είναι ςε
δφο (2) κεματικζσ:
1. Σφγχρονεσ τεχνικζσ επικοινωνίασ, πωλιςεων και ποιοτικισ εξυπθρζτθςθσ πελατϊν Τουριςτικϊν
Επιχειριςεων
2. Διοίκθςθ μζςω ςτόχων Τουριςτικϊν Επιχειριςεων
Διάρκεια ςε ϊρεσ: 60 ϊρεσ κεωρθτικισ κατάρτιςθσ.
ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΡΕΙΕΩΟΜΕΝΟ – ΣΤΟΩΟΣ & ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ
ΘΕΜΑΤΙΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ 1θ: Σφγχρονεσ τεχνικζσ επικοινωνίασ, πωλιςεων και ποιοτικισ εξυπθρζτθςθσ
πελατϊν Τουριςτικϊν Επιχειριςεων - 30 ϊρεσ
Οι επιμζρουσ εκπαιδευτικζσ ενότθτεσ του προγράμματοσ αφοροφν ςτα εξισ κζματα:






Ελλθνικόσ και Διεκνισ τουριςμόσ
Επικοινωνία
Εξυπθρζτθςθ πελατϊν
Ροιοτικι εξυπθρζτθςθ πελατϊν και κακικοντα των εργαηομζνων
Case studies - Αςκιςεισ - Εφαρμογζσ τεχνικϊν πωλιςεων.

ΘΕΜΑΤΙΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ 2θ: Διοίκθςθ μζςω ςτόχων Τουριςτικϊν Επιχειριςεων - 30 ϊρεσ





•

Ζννοια, ςθμαςία και αξία τθσ Διοίκθςθσ
Βαςικά ςτοιχεία του Ρρογραμματιςμοφ
Σχεδιαςμόσ, ζλεγχοσ, βελτίωςθ βαςικϊν επιχειρθςιακϊν διαδικαςιϊν.
Ραροχι υπθρεςιϊν.
Κακοριςμόσ ςτόχων και τρόποσ επίτευξθσ τουσ.
Μελζτθ περίπτωςθσ (case study)

ΣΥΝΟΛΟ ΩΩΝ ΚΑΤΑΤΙΣΘΣ

60

ΣΤΟΧΟΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ
Το πρόγραμμα αφορά τθν κατάρτιςθ ςε οριηόντιεσ γνϊςεισ και δεξιότθτεσ ςε 40 εργαηόμενουσ ςτισ
τουριςτικζσ επιχειριςεισ του Διμου Αλεξανδροφπολθσ. Ειδικότερα, το προτεινόμενο πρόγραμμα
αφορά ςτθν ανάπτυξθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ, κα ςυμβάλλει ςτθ δθμιουργία προςτικζμενθσ
αξίασ αναφορικά με τθ δυνατότθτα παροχισ υπθρεςιϊν ςτον τουριςτικό τομζα και τθν
αναβάκμιςθ του παρεχόμενου προϊόντοσ ςτουσ επιςκζπτεσ αλλά και ςτουσ επιςκζπτεσ τθσ περιοχισ
παρζμβαςθσ τθσ ΣΒΑΑ του Διμου Αλεξανδροφπολθσ.
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Θ θμεριςια διάρκεια τθσ κεωρθτικισ κατάρτιςθσ δεν μπορεί να υπερβαίνει τισ τζςςερισ (4) ϊρεσ
και διενεργείται υποχρεωτικά εκτόσ του ωραρίου εργαςίασ των ςυμμετεχόντων/εργαηομζνων.
ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Ι. ΓΝΫΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΘΤΕΣ ΡΟΥ ΘΑ ΑΡΟΚΤΘΣΟΥΝ ΟΙ ΚΑΤΑΤΙΗΟΜΕΝΟΙ


Θα ορίηουν τισ ζννοιεσ: Δθμόςιεσ Σχζςεισ, Επικοινωνία & Εξυπθρζτθςθ Ρελατϊν.



Θα αναγνωρίηουν τθν ςθμαςία των Δθμοςίων Σχζςεων ςτθν λειτουργία και τθν
ευθμερία τθσ επιχείρθςθσ.



κα κατανοιςουν τον ρόλο και τθν ςθμαςία τθσ ςωςτισ επικοινωνίασ για τθν
αποτελεςματικότθτα τθσ Εξυπθρζτθςθσ Ρελατϊν μιασ τουριςτικισ επιχείρθςθσ.



Θα διακρίνουν τισ μορφζσ και να αποτυπϊνουν τα ςτάδια τθσ επικοινωνίασ.



Θα αναγνωρίηουν τισ βαςικζσ τεχνικζσ επικοινωνίασ.



Θα κατανοιςουν τισ βαςικζσ δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ επικοινωνίασ που απαιτοφνται
για μια αποτελεςματικι πϊλθςθ, διαπραγμάτευςθ και διαχείριςθ παραπόνων.



Θα κατανοιςουν τθ ςθμαςία τθσ αποτελεςματικισ διαχείριςθσ παραπόνων ςτθν
εδραίωςθ των ςχζςεων τουριςτικισ επιχείρθςθσ και πελατϊν.

Θ κατάρτιςθ κα υλοποιθκεί ςε δομζσ, οι οποίεσ πρζπει να διακζτουν αδειοδότθςθ από τον ΕΟΡΡΕΡ ωσ
Κζντρο Διά Βίου Μάκθςθσ Επιπζδου 2 ι Κζντρο Διά Βίου Μάκθςθσ Επιπζδου 1, που να εξαςφαλίηει
προςβαςιμότθτα ςε ΑΜΕΑ, ςφμφωνα με το νόμο 4067/2012 (ΨΕΚ 79/Α/2012) «Νζοσ Οικοδομικόσ
Κανονιςμόσ» και τισ Οδθγίεσ του υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και κλιματικισ Αλλαγισ και να
βρίςκονται εντόσ των ορίων των Ρεριφερειακϊν Ενοτιτων τθσ Ρεριφζρειασ Ανατολικισ Μακεδονίασ και
Θράκθσ.
Ο ςχεδιαςμόσ τθσ Ενζργειασ 4 περιλαμβάνει τα ακόλουκα :
1. Χρονοπρογραμματιςμόσ: Στθν φάςθ αυτι προγραμματίηεται θ υλοποίθςθ των προγραμμάτων
κατάρτιςθσ. Ο χρονοπρογραμματιςμόσ κα αναφζρει ωσ ελάχιςτα ςτοιχεία, το διάςτθμα υλοποίθςθσ, τον
αρικμό ςυμμετεχόντων ενϊ κα ςυνοδεφεται από περιγραφι για κάκε εκπαιδευτικό πρόγραμμα ςτθν
οποία κα αναφζρονται ο τίτλοσ, ο ςτόχοσ, ςε ποιουσ απευκφνεται, τα περιεχόμενα του προγράμματοσ,
κ.α.
2. Εκπαιδευτικι Ρροετοιμαςία: Θ φάςθ αυτι περιλαμβάνει τθν αναλυτικι ςχεδίαςθ των προγραμμάτων
κατάρτιςθσ, τθν ανάπτυξθ του εκπαιδευτικοφ υλικοφ, τθν επιλογι των εκπαιδευτϊν, τθν επιλογι
εκπαιδευτικϊν μεκόδων και μζςων που κα χρθςιμοποιθκοφν, τθν προετοιμαςία για τθν πιςτοποίθςθ των
γνϊςεων.
Θ μεκοδολογία ςχεδιαςμοφ και υλοποίθςθσ των προγραμμάτων κατάρτιςθσ κα πρζπει να ακολουκεί τισ
βαςικζσ αρχζσ εκπαίδευςθσ ενθλίκων και να λαμβάνει υπόψθ τόςο ςτισ πραγματικζσ απαιτιςεισ τθσ
αγοράσ εργαςίασ ςε επαγγελματικζσ γνϊςεισ και δεξιότθτεσ όςο και τισ αντίςτοιχεσ ελλείψεισ των
καταρτιηομζνων, αλλά και τισ γνϊςεισ και δεξιότθτεσ που ιδθ αυτοί κατζχουν. Ειδικότερα, ωσ προσ το
ςχεδιαςμό του προγράμματοσ ο Ανάδοχοσ οφείλει να λάβει υπόψθ του τα εξισ:
-

Τθ διερεφνθςθ των εκπαιδευτικϊν αναγκϊν των καταρτιηομζνων, ςε ςχζςθ με το εκπαιδευτικό
επίπεδο που ζχουν και τισ δεξιότθτεσ που κα πρζπει να αποκτθκοφν ςτο ςυγκεκριμζνο
αντικείμενο κατάρτιςθσ,

-

Τθν ανάλυςθ των αναγκϊν τθσ αγοράσ εργαςίασ ςε ςχζςθ με τθν ομάδα-ςτόχο των ωφελουμζνων.

3. Οργανωτικι Ρροετοιμαςία: Θ φάςθ αυτι περιλαμβάνει τθν οργάνωςθ των χϊρων και των ςυςτθμάτων
που κα υλοποιθκεί θ εκπαίδευςθ, τθν οργάνωςθ τθσ παροχισ των εδεςμάτων/ροφθμάτων, τθν
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ενθμζρωςθ των ςυμμετεχόντων και των εκπαιδευτϊν, τθν αναπαραγωγι του εκπαιδευτικοφ υλικοφ, τθν
οργάνωςθ των διαδικαςιϊν υλοποίθςθσ.
4. Υλοποίθςθ : Θ φάςθ αυτι περιλαμβάνει τθν γραμματειακι υποςτιριξθ ωφελοφμενων και εκπαιδευτϊν,
τθν παρακολοφκθςθ των παρουςιϊν εκπαιδευτϊν και καταρτιηομζνων, τθν παροχι ροφθμάτων ςτα
διαλείμματα, τθν διανομι του εκπαιδευτικοφ υλικοφ, τθν αναπλιρωςθ εκπαιδευτϊν, τθν αντιμετϊπιςθ
βλαβϊν ςε ςυςτιματα και εποπτικά μζςα, τθν διανομι και ςυγκζντρωςθ των εντφπων αξιολόγθςθσ, τθν
υλοποίθςθ των εξετάςεων πιςτοποίθςθσ από τον ςυνεργαηόμενο Ψ.Ρ.Ρ.
5. Αξιολόγθςθ: Θ φάςθ αυτι περιλαμβάνει τθ ςυμπλιρωςθ εντφπων αξιολόγθςθσ ςτθν λιξθ του
προγράμματοσ που αφοροφν ςτθν αξιολόγθςθ των καταρτιηομζνων και τθν αξιολόγθςθ του
προγράμματοσ κατάρτιςθσ (α) από τουσ καταρτιηόμενουσ (αξιολόγθςθ υποδομϊν, προγράμματοσ,
εκπαιδευτϊν) (β) από τουσ εκπαιδευτζσ (Υποδομζσ, εκπαιδευόμενοι, περιεχόμενα προγράμματοσ,
αποτζλεςμα υλοποίθςθσ, διοίκθςθ ζργου). Τα ςτοιχεία αυτά κα τφχουν τθσ ςχετικισ επεξεργαςίασ και θ
παραχκείςα Ζκκεςθ αξιολόγθςθσ κα αποςτζλλεται ςτθν ανακζτουςα αρχι.
Θ υλοποίθςθ των προγραμμάτων κατάρτιςθσ (Ενζργεια 4) κα πραγματοποιθκεί ςφμφωνα με τουσ
ακόλουκουσ όρουσ :
1. Ϋφελοφμενοι : 40 εργαηόμενοι ςτισ τουριςτικζσ επιχειριςεισ του Διμου Αλεξανδροφπολθσ.
2. Οι ςυμμετζχοντεσ ςτισ ενζργειεσ κατάρτιςθσ και πιςτοποίθςθσ (Ενζργεια 3) λαμβάνουν εκπαιδευτικό
επίδομα φψουσ πζντε ευρϊ (5,00 €) μικτά ανά ϊρα κατάρτιςθσ (μείον τισ νόμιμεσ κρατιςεισ) με τθν
προχπόκεςθ ότι ζχουν ολοκλθρϊςει τθν κατάρτιςθ και ζχουν ςυμμετάςχει ςτισ προβλεπόμενεσ ςυνεδρίεσ
ςυμβουλευτικισ κακϊσ και ςτθν διαδικαςία τθσ πιςτοποίθςθσ. Σε περίπτωςθ πραγματοποίθςθσ απουςιϊν
και μζχρι του ανωτάτου επιτρεπτοφ ορίου (ζωσ το 10% των ωρϊν κεωρθτικισ κατάρτιςθσ) , θ αμοιβι των
καταρτιηομζνων μειϊνεται κατά το ποςό που αντιςτοιχεί ςτισ μθ πραγματοποιθκείςεσ ϊρεσ κατάρτιςθσ. Θ
πιςτοποίθςθ πικανϊν απουςιϊν πραγματοποιείται μζςω των θμερθςίων δελτίων παρακολοφκθςθσ
προγράμματοσ. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδίδει ςτθν ανακζτουςα αρχι, με τθν λιξθ κάκε
προγράμματοσ, κατάςταςθ με τισ πραγματοποιθκείςεσ ϊρεσ κατάρτιςθσ για κάκε εκπαιδευόμενο.
3. Θ δαπάνθ του εκπαιδευτικοφ επιδόματοσ βαρφνει τον Ανάδοχο και θ καταβολι του υλοποιείται από
αυτόν είτε με δίγραμμεσ τραπεηικζσ επιταγζσ, είτε με κατάκεςθ ςε τραπεηικό λογαριαςμό. Θ καταβολι
πραγματοποιείται βάςει Βεβαίωςθσ, που χορθγείται από τον Ανάδοχο ότι ο καταρτιηόμενοσ πλθροί τθν
προχπόκεςθ που αναφζρεται ςτο προθγοφμενο εδάφιο και μετά τθν πιςτοποίθςθ του φυςικοφ
αντικειμζνου του προγράμματοσ κατάρτιςθσ, ςτο οποίο ςυμμετείχε ο παραπάνω.
4. Τα δικαιϊματα και οι υποχρεϊςεισ των καταρτιηομζνων, ιδίωσ δε οι όροι και το περιεχόμενο των
προγραμμάτων κατάρτιςθσ, όπωσ οι ϊρεσ, θ υποχρζωςθ αδιάλειπτθσ παρακολοφκθςθσ τθσ κατάρτιςθσ
και οι ςυνζπειεσ τθσ τυχόν υπζρβαςθσ του ορίου απουςιϊν κ.α. κα περιλαμβάνονται μεταξφ άλλων ςε
προτυποποιθμζνο ςυμφωνθτικό το οποίο κα καταρτιςκεί από τον ανάδοχο και μετά από ςφμφωνθ γνϊμθ
από τθν Ανακζτουςα Αρχι κα δοκεί από τον Ανάδοχο προσ υπογραφι από τουσ καταρτιηόμενουσ. Ο
Ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ, να το δϊςει προσ υπογραφι, να ςυλλζξει τα υπογεγραμμζνα
ςυμφωνθτικά και να τα παραδϊςει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι.
5. Θ κατάρτιςθ πραγματοποιείται ςε 1 Τμιμα καταρτιηομζνων (ο αρικμόσ των ςυμμετεχόντων ςε κάκε
τμιμα δεν μπορεί να είναι μικρότεροσ των 5 ατόμων, οφτε μεγαλφτεροσ των 25 ατόμων ανά τμιμα)
ςφμφωνα με όςα ζχουν προςδιοριςτεί παραπάνω.
6. Θ μζςθ διάρκεια τθσ κατάρτιςθσ για κάκε Τμιμα είναι 60 ϊρεσ.
7. Θ θμεριςια διάρκεια τθσ κατάρτιςθσ δεν μπορεί να υπερβαίνει τισ τζςςερισ (4) ϊρεσ.
8. Θ κεωρθτικι κατάρτιςθ κα υλοποιείται ςε αίκουςεσ, οι οποίεσ πρζπει : α) να ζχουν ιςχφουςα
πολεοδομικι άδεια χριςθσ εκπαιδευτθρίου, β) να ζχουν πιςτοποιθτικό πυροπροςταςίασ για χριςθ
εκπαιδευτθρίου και γ) να βρίςκονται εντόσ των ορίων των Ρεριφερειακϊν Ενοτιτων τθσ Ρεριφζρειασ
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Ανατολικισ Μακεδονίασ & Θράκθσ. Θ υλοποίθςθ τθσ κατάρτιςθσ κα πρζπει να πραγματοποιείται
λαμβάνοντασ υπόψθ τισ εκπαιδευτικζσ μεκόδουσ και τεχνικζσ εκπαίδευςθσ ενθλίκων.
9. Κατά τθν υλοποίθςθ τθσ κατάρτιςθσ, εφόςον υπερβαίνει τισ τρεισ (3) ϊρεσ θμερθςίωσ, κα χορθγοφνται
ζνα ελαφρφ ςνακ/χυμοί/καφζδεσ ςτουσ καταρτιηόμενουσ. Το κόςτοσ αυτό καλφπτεται αποκλειςτικά από
τον Ανάδοχο.
10. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να καλφπτει τα ζξοδα μετακίνθςθσ των ωφελουμζνων, ςτθν περίπτωςθ κατά
τθν οποία μετακινοφνται εκτόσ των ορίων του Διμου ςτον οποίο κατοικοφν.
11. Δεν επιτρζπεται κατάρτιςθ τισ Κυριακζσ κακϊσ και τισ επίςθμεσ αργίεσ.
12. Οι εξετάςεισ πιςτοποίθςθσ (εξζταςθ και επανεξζταςθ) κα πραγματοποιοφνται το αργότερο εντόσ
ενενιντα (90) θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν θμερομθνία ολοκλιρωςθσ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ.
13. Ϋσ θμερομθνία ολοκλιρωςθσ ενόσ προγράμματοσ νοείται θ θμερομθνία ολοκλιρωςθσ τθσ διαδικαςίασ
πιςτοποίθςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ διαδικαςίασ επανεξζταςθσ, όπου απαιτθκεί.
14. Σε περίπτωςθ αδυναμίασ ςυμμετοχισ των ωφελουμζνων ςτθν πρϊτθ εξζταςθ πιςτοποίθςθσ γνϊςεων
και δεξιοτιτων, ο ωφελοφμενοσ δφναται (προαιρετικά) να ςυμμετάςχει ςτθ δεφτερθ προγραμματιςμζνθ
εξζταςθ (επανεξζταςθ). Σε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ, κατά τισ οποίεσ ο ωφελοφμενοσ, κατόπιν
αιτιολόγθςθσ, αδυνατεί να ςυμμετάςχει ςτισ εξετάςεισ και ςτισ επανεξετάςεισ πιςτοποίθςθσ γνϊςεων και
δεξιοτιτων, δφναται να εξεταςτεί ςε διαφορετικι θμερομθνία, υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο φορζασ
πιςτοποίθςθσ δφναται να διενεργιςει εξετάςεισ ςε θμερομθνίεσ άλλεσ από τισ προγραμματιςμζνεσ, εντόσ
του ορίου που ορίηει θ παροφςα.
15. Κάκε καταρτιηόμενοσ ζχει δυνατότθτα απουςίασ μζχρι ποςοςτοφ 10% των ςυνολικϊν ωρϊν
κατάρτιςθσ. Ειδικά για τα προγράμματα κατάρτιςθσ ςτα οποία ςυμμετζχουν καταρτιηόμενοι οι οποίοι
είναι άτομα με αναπθρίεσ, το ποςοςτό επιτρεπτϊν απουςιϊν αυξάνεται ςτο 20% μετά από αιτιολογία και
ςε ςυνεννόθςθ με τον καταρτιηόμενο. Το ίδιο ποςοςτό 20% ιςχφει για τουσ καταρτιηόμενουσ, οι οποίοι
κατά τθ διάρκεια τθσ υλοποίθςθσ του προγράμματοσ ζχουν αποδεδειγμζνθ νοςθλεία ςε δθμόςιο
νοςοκομείο, όπωσ επίςθσ για τισ εγκυμονοφςεσ γυναίκεσ και τισ γυναίκεσ που διανφουν περίοδο λοχείασ.
Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να μεςολαβιςει και να βοθκιςει τον καταρτιηόμενο να
καλφψει τθ διδακτικι φλθ, για να μπορζςει να παρακολουκιςει απρόςκοπτα τθ ςυνζχεια του
προγράμματοσ. Καταρτιηόμενοι που ζχουν υπερβεί το ωσ άνω όριο απουςιϊν δεν ζχουν δικαίωμα
ςυμμετοχισ ςτισ εξετάςεισ πιςτοποίθςθσ, δεν δικαιοφνται εκπαιδευτικό επίδομα και δεν τουσ χορθγείται
βεβαίωςθ παρακολοφκθςθσ.
16. Σε περίπτωςθ που ζνασ ι περιςςότεροι καταρτιηόμενοι που ςυμμετζχουν ςτο Τμιμα κατάρτιςθσ και
ςυμπεριλαμβάνονται ςτθν κατάςταςθ καταρτιηομζνων δεν προςζλκουν κατά το χρονικό διάςτθμα του
επιτρεπόμενου ορίου απουςιϊν υλοποίθςθσ τθσ κατάρτιςθσ μποροφν να αντικαταςτακοφν από τουσ
επιλαχόντεσ κατά ςειρά προτεραιότθτασ.
17. Ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει εξ ολοκλιρου τθ διαδικαςία επιλογισ των εκπαιδευτϊν. Θ κατάρτιςθ
πραγματοποιείται από Εκπαιδευτζσ Ενθλίκων με πιςτοποιθμζνθ εκπαιδευτικι επάρκεια που είναι
ενταγμζνοι ςτο Μθτρϊο Εκπαιδευτϊν Ενθλίκων του ΕΟΡΡΕΡ, βάςει τθσ Υπουργικισ Απόφαςθσ υπϋ αρικ.
ΓΡ/20082/23.10.2012 Υπουργικισ Απόφαςθσ «Σφςτθμα Ριςτοποίθςθσ Εκπαιδευτικισ Επάρκειασ
Εκπαιδευτϊν Ενθλίκων τθσ Μθ Τυπικισ Εκπαίδευςθσ» (Ψ.Ε.Κ. 2844/Β’/2012), όπωσ τροποποιικθκε
ςφμφωνα με το άρκρο 67 του Ν.4386/2016 (Ψ.Ε.Κ. Α’/ 83/11-5-2016) και τθσ υπ’ αρικμ. 10472/6.9.2013
Υπουργικισ Απόφαςθσ «Συμπλιρωςθ τθσ υπ’ αρικμ. ΓΡ/20082/22−10−2012 απόφαςθσ του Υπουργοφ
Ραιδείασ και Θρθςκευμάτων, Ρολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ (Βϋ 2844/23−10−2012) «Σφςτθμα Ριςτοποίθςθσ
Εκπαιδευτικισ Επάρκειασ Εκπαιδευτϊν Ενθλίκων τθσ Μθ Τυπικισ Εκπαίδευςθσ», (Ψ.Ε.Κ. 2451/Β’/2013).
Εξαιρετικά, ςε περιοχζσ και κεματικά αντικείμενα κατάρτιςθσ όπου τεκμθριϊνεται θ ζλλειψθ ι θ
ανεπάρκεια πιςτοποιθμζνων εκπαιδευτϊν ςε ςυγκεκριμζνα ΣΤΕΡ, παρζχεται θ δυνατότθτα αξιοποίθςθσ
μθ πιςτοποιθμζνων εκπαιδευτϊν ενθλίκων, κατόπιν υποβολισ ςχετικοφ τεκμθριωμζνου αιτιματοσ και
ζγκριςισ του από τθν Ανακζτουςα Αρχι.
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18. Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ κατάρτιςθσ ο Ανάδοχοσ παρζχει τθ δυνατότθτα πιςτοποίθςθσ των
προςόντων που αποκτικθκαν κατά τθ διάρκεια του Ρρογράμματοσ. Τθν Ριςτοποίθςθ κα διενεργιςουν
Ψορείσ Ριςτοποίθςθσ Ρροςϊπων (Ψ.Ρ.Ρ.), οι οποίοι είτε είναι διαπιςτευμζνοι ςφμφωνα με το Ρρότυπο
ISO/IEC 17024 είτε είναι πιςτοποιθμζνοι από τον ΕΟΡΡΕΡ να χορθγοφν πιςτοποιθτικά για τισ
ςυγκεκριμζνεσ ειδικότθτεσ που περιλαμβάνονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ. Ο Ανάδοχοσ ζχει τθν
υποχρζωςθ πλθρωμισ των αμοιβϊν των ςυνεργαηόμενων φορζων πιςτοποίθςθσ.
19. Οι εκπαιδευτικζσ μζκοδοι και τεχνικζσ που κα χρθςιμοποιθκοφν είναι κυρίωσ εκείνεσ που ζχουν
ςυνάφεια με τθν ομάδα των ωφελουμζνων και τα προγράμματα κατάρτιςθσ και οι οποίεσ αναπτφςςουν
τθν ενεργθτικι ςυμμετοχι των ωφελοφμενων, τον κριτικό τρόπο ςκζψθσ, τθν αλλθλεπίδραςθ μεταξφ
εκπαιδευτϊν - ωφελουμζνων.
20. Το εκπαιδευτικό υλικό που κα διακζςει ςε κάκε καταρτιηόμενο ο Ανάδοχοσ, κα είναι τζτοιο ϊςτε να
καλφπτει πλιρωσ τον ςχεδιαςμό του ςυγκεκριμζνου προγράμματοσ κατάρτιςθσ και τθν κεματολογία ενϊ
κα πρζπει να οδθγεί και ςε πιςτοποίθςθ γνϊςεων. Το εκπαιδευτικό υλικό κα ςυνοδεφεται από φάκελο
καταρτιηομζνου, μπλοκ ςθμειϊςεων και ςτυλό, τα οποία κα διατεκοφν ςε κάκε καταρτιηόμενο. Το κόςτοσ
του εκπαιδευτικοφ υλικοφ βαρφνει τον Ανάδοχο.
21. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να διακζςει ςτουσ ωφελοφμενουσ τα ερωτθματολόγια για τθ ςυλλογι
πλθροφοριακϊν ςτοιχείων κατά τθν ζναρξθ (και μετά τθ λιξθ) τθσ ςυμμετοχισ των ωφελουμζνων ςτθ
δράςθ, να ςυλλζξει τα δεδομζνα των απαντιςεων των ωφελουμζνων τα οποία αφοροφν ςε προςωπικά
δεδομζνα, ςυμπεριλαμβανομζνων και ευαίςκθτων, και να τα ειςαγάγει ςτθν προβλεπόμενθ εφαρμογι
τθσ θλεκτρονικισ ιςτοςελίδασ για τθν περαιτζρω επεξεργαςία τουσ από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ και τθν
αξιοποίθςι τουσ ςτο πλαίςιο τθσ παρακολοφκθςθσ τθσ δράςθσ μζςω ςτατιςτικϊν ςτοιχείων (δεικτϊν) και
των προβλεπόμενων ερευνϊν και αξιολογιςεων, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ νομοκετικζσ διατάξεισ του
Ευρωπαϊκοφ Κοινωνικοφ Ταμείου και τα προβλεπόμενα ςτο Ν. 2472/97.
22. Θ Ανακζτουςα Αρχι, προκειμζνου να διαςφαλίςει τθν τιρθςθ των ανωτζρω εκπαιδευτικϊν όρων
αςκεί ελζγχουσ ςε όλα τα ςτάδια, από τθν προετοιμαςία, τθν υλοποίθςθ, μζχρι τθν ολοκλιρωςθ τθσ
εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ. Ειδικότερα το αρμόδιο όργανο ελζγχου τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ μεριμνά για
τθν πραγματοποίθςθ επιτόπιων ελζγχων με ςκοπό τθν ορκι υλοποίθςθ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ.

ΑΘΟ 4 - ΟΜΑΔΑ ΕΓΟΥ / ΑΜΟΔΙΟΤΘΤΕΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΓΟΥ
Θ Ομάδα Ζργου του Αναδόχου που κα αναλάβει τθν υλοποίθςθ του Ζργου κα ζχει τισ ακόλουκεσ
αρμοδιότθτεσ:
α. Ο Υπεφκυνοσ Ζργου κα είναι επικεφαλισ τθσ ομάδασ ζργου και κα ζχει τθν αρμοδιότθτα (ευκφνθ) του
ςυντονιςμοφ τθσ Ομάδασ ζργου.
β. Ο Εκπαιδευτικόσ Υπεφκυνοσ κα ζχει τθν αρμοδιότθτα (ευκφνθ) για το ςχεδιαςμό τθσ εκπαιδευτικισ
μεκοδολογίασ, τθν ανάπτυξθ του εκπαιδευτικοφ υλικοφ, τθν παρακολοφκθςθ τθσ διαδικαςίασ
πιςτοποίθςθσ γνϊςεων και δεξιοτιτων, τθν αξιολόγθςθ των προγραμμάτων κατάρτιςθσ, τθν επιλογι των
εκπαιδευτϊν κακϊσ και το ςυντονιςμό και τθν υποςτιριξθ του ζργου τουσ.
γ. Ο Υπεφκυνοσ Υλοποίθςθσ ενζργειασ Συμβουλευτικισ κα ζχει τθν αρμοδιότθτα (ευκφνθ) για το
ςχεδιαςμό τθσ μεκοδολογίασ των Συμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν, τθν ανάπτυξθ / επιλογι των ςχετικϊν
εργαλείων, τθν παρακολοφκθςθ τθσ διαδικαςίασ υλοποίθςθσ των ςυνεδριϊν, τθ λειτουργικότθτασ του
Ο.Σ.Σ. τθν αξιολόγθςθ των ενεργειϊν Συμβουλευτικισ, τθν επιλογι των Συμβοφλων / μεντόρων κακϊσ και
το ςυντονιςμό και τθν υποςτιριξθ του ζργου τουσ.
ΑΘΟ 5 - ΔΙΑΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΘΣ
Θ διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ αρχίηει από τθν υπογραφι τθσ παροφςασ και λιγει μετά από 12 μινεσ. Θ
ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ
ανακζτουςασ αρχισ μζχρι το 50% αυτισ φςτερα από ςχετικό αίτθμα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν

81

ΑΔΑ: ΨΕΞΒΟΛΜ8-0Ω9
Διακιρυξθ ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ
"Κατάρτιςθ και πιςτοποίθςθ γνϊςεων και δεξιοτιτων εργαηομζνων του τουριςτικοφ τομζα"

από τθ λιξθ τθσ διάρκειάσ τθσ, ςε αντικειμενικά δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ που δεν οφείλονται ςε
υπαιτιότθτα του αναδόχου, χωρίσ αφξθςθ του οικονομικοφ αντικειμζνου.
Αν λιξει θ ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, αν λιξει
θ παρατακείςα, κατά τα ανωτζρω, διάρκεια, χωρίσ να υποβλθκοφν ςτθν ανακζτουςα αρχι τα παραδοτζα
τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ. Αν οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του
αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που
χορθγικθκε επιβάλλονται εισ βάροσ του ποινικζσ ριτρεσ, ςφμφωνα με το άρκρο 218 του ν. 4412/2016.
ΑΘΟ 6 - ΡΑΑΔΟΤΕΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΓΟΥ
Α.6.1 ΡΑΑΔΟΤΕΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΓΟΥ
Μετά τθν κατακφρωςθ του Ζργου και τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ, για τθ πιςτοποίθςθ του φυςικοφ
αντικειμζνου, ο Ανάδοχοσ οφείλει να υποβάλλει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, τα παρακάτω Ραραδοτζα :
α. ΡΙΝ ΑΡΟ ΤΘΝ ΕΝΑΞΘ ΤΟΥ ΕΓΟΥ
Τθ Διλωςθ ‘Ζναρξθσ του Ζργου και τον χρονικό προγραμματιςμό των επί μζρουσ ενεργειϊν του Ζργου
(επιλογι ωφελουμζνων, αναλυτικό πρόγραμμα παροχισ ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν ανά ωφελοφμενο,
αναλυτικό πρόγραμμα κατάρτιςθσ ϊρεσ και ειςθγθτζσ, προγραμματιςμόσ δράςεων δθμοςιότθτασ και
προβολισ, προςχζδια αφιςϊν και εντφπων, προγραμματιςμόσ δράςεων δικτφωςθσ).
Τθ Διλωςθ Οριςμοφ τθσ Ομάδασ Ζργου, ςφμφωνα με τα δθλωκζντα ςτθν Τεχνικι προςφορά (ςυμβάςεισ
με το απαιτοφμενο προςωπικό για τθν υλοποίθςθ του ζργου).
β. ΚΑΤΑ ΤΘΝ ΥΛΟΡΟΙΘΣΘ ΤΟΥ ΕΓΟΥ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΥΡΟΒΑΛΕΙ ΣΤΘΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ
Το αργότερο εντόσ 5 θμερϊν από τθ ςυμπλιρωςθ κάκε θμερολογιακοφ μθνόσ από τθν υπογραφι τθσ
ςφμβαςθσ, Μθνιαία Δελτία για τισ ενζργειεσ Συμβουλευτικισ και Κατάρτιςθσ για το ςφνολο των
ωφελουμζνων. Τα ωσ άνω Μθνιαία Δελτία, υποβάλλονται ζωσ τθν ολοκλιρωςθ του φυςικοφ αντικειμζνου
του Ζργου. Τα ωσ άνω Μθνιαία Δελτία που υποβάλλονται από τον ανάδοχο επζχουν κζςθ Υπεφκυνθσ
Διλωςθσ.
γ. ΜΕ ΤΘ ΛΘΞΘ ΤΟΥ ΕΓΟΥ
Με τθ λιξθ του Ζργου ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλει Διλωςθ Ολοκλιρωςθσ του Ζργου, που
περιλαμβάνει:
1. Ατομικοφσ φακζλουσ των ωφελοφμενων που ςυμμετείχαν ςτθν ςυμβουλευτικι
2. Απογραφικά δελτία ειςόδου και εξόδου των ςυμμετεχόντων ςτο ζργο (microdata)
3. Απολογιςτικι Ζκκεςθ υλοποίθςθσ των ενεργειϊν ςυμβουλευτικισ, δθμοςιότθτασ-προβολισ–
δικτφωςθσ, κατάρτιςθσ και πιςτοποίθςθσ των δεξιοτιτων των ωφελουμζνων
4. Αναλυτικό υλοποιθκζν ωρολόγιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα
5. Τελικι Κατάςταςθ καταρτιηομζνων. Θ κατάςταςθ κα αναφζρει τα πλιρθ ςτοιχεία τουσ και δείγμα
υπογραφισ τουσ και ςτοιχεία πλθρωμισ του εκπαιδευτικοφ επιδόματοσ μαηί με τα αποδεικτικά
καταβολισ του εκπαιδευτικοφ επιδόματοσ (extrait)
6. Τελικι Κατάςταςθ εκπαιδευτϊν και των αναπλθρωτϊν τουσ που ζχουν οριςτεί για το
εκπαιδευτικό τμιμα με τα ςτοιχεία τουσ και δείγμα υπογραφισ τουσ κακϊσ και των αποδεικτικϊν
καταβολισ τθσ αποηθμίωςισ τουσ
7. Αποτελζςματα τθσ αξιολόγθςθσ των εκπαιδευτϊν και του προγράμματοσ από τουσ
καταρτιηόμενουσ
8. Συμφωνθτικό με το φορζα πιςτοποίθςθσ και Κατάςταςθ ςυμμετεχόντων ςτισ εξετάςεισ
πιςτοποίθςθσ, ςτθν οποία κα αποτυπϊνονται και τα αποτελζςματα των εξετάςεων
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Θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα χριςθσ και επεξεργαςίασ των ςτοιχείων αυτϊν ςφμφωνα με
τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ τθσ νομοκεςίασ περί Ρροςταςίασ Δεδομζνων Ρροςωπικοφ Ωαρακτιρα.
Θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα να υποβάλλει προσ τον ανάδοχο ςχόλια και παρατθριςεισ επί
των υποβλθκζντων παραδοτζων και να ηθτιςει από τον ανάδοχο τθ ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ των
παραδοτζων που υπζβαλε. Μπορεί επίςθσ να ηθτιςει από τον ανάδοχο να υποβάλλει ςυμπλθρωματικά
ζγγραφα και ςτοιχεία για τθν τεκμθρίωςθ του περιεχομζνου των παραδοτζων.
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται, εφόςον ηθτθκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι, να παρζχει μζροσ ι το ςφνολο των
παραπάνω ςτοιχείων και ςε θλεκτρονικι μορφι.
δ. ΣΥΛΛΟΓΘ ΚΑΙ ΡΑΑΔΟΣΘ ΔΕΛΤΙΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ – ΕΞΟΔΟΥ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
Ο Ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ να ςυμπλθρϊνει και να παραδίδει τα δελτία ειςόδου – εξόδου
(microdata) των ωφελουμζνων ςφμφωνα με τον τρόπο και ςτουσ χρόνουσ που κα του υποδείξει θ
Ανακζτουςα Αρχι.
Α.6.2. ΕΡΙΜΕΟΥΣ ΡΑΑΔΟΤΕΑ ΕΝΕΓΕΙΩΝ
ΕΝΕΓΕΙΑ 4 (ΚΑΤΑΤΙΣΘ)
1. Ρριν από τθν ζναρξθ τθσ Κατάρτιςθσ
Το αργότερο πζντε (5) θμζρεσ πριν από τθν Ζναρξθ τθσ κατάρτιςθσ,
προςκομίςει τθ Διλωςθ ‘Ζναρξθσ τθσ Ενζργειασ που περιλαμβάνει:

ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να



Στοιχεία Τμιματοσ



Στοιχεία τθσ δομισ, ςτθν οποία βρίςκεται θ αίκουςα υλοποίθςθσ τθσ κατάρτιςθσ



Στοιχεία Υπευκφνου Τμιματοσ



Αναλυτικό ωρολόγιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα



Κατάςταςθ καταρτιηομζνων. Θ κατάςταςθ κα αναφζρει τα πλιρθ ςτοιχεία τουσ και δείγμα
υπογραφισ τουσ. Σε περίπτωςθ αντικατάςταςθσ των καταρτιηομζνων, θ αντικατάςταςθ αυτι κα
πρζπει να γνωςτοποιθκεί εγκαίρωσ και εγγράφωσ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι.



Κατάςταςθ εκπαιδευτϊν και των αναπλθρωτϊν τουσ που ζχουν οριςτεί για το εκπαιδευτικό τμιμα
με τα ςτοιχεία τουσ και δείγμα υπογραφισ τουσ. Σε περίπτωςθ αντικατάςταςθσ των εκπαιδευτϊν
του τμιματοσ, θ αντικατάςταςθ αυτι κα πρζπει να γνωςτοποιθκεί εγκαίρωσ και εγγράφωσ ςτθν
Ανακζτουςα Αρχι, θ οποία μπορεί να απορρίψει τθν αλλαγι αυτι, εφόςον υπάρχει απόκλιςθ από
τθν Τεχνικι Ρροςφορά, με γνωςτοποίθςθ ςτον Ανάδοχο φορζα.



Συμφωνθτικό παραχϊρθςθσ χριςθσ /μίςκωςθσ τθσ δομισ τρίτου, ςε περίπτωςθ υλοποίθςθσ
προγραμμάτων εκτόσ των δομϊν του Αναδόχου.



Σε περίπτωςθ εκπρόκεςμθσ ι πλθμμελοφσ υποβολισ των ανωτζρω ι αναντιςτοιχίασ των ανωτζρω
ςτοιχείων με τθν τεχνικι προςφορά ι με τθ διακιρυξθ ι με τθ ςφμβαςθ, θ με επιφφλαξθ άλλων
δικαιωμάτων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, όπωσ ορίηονται ςτθν παροφςα, θ Ανακζτουςα Αρχι
δφναται εγγράφωσ να απορρίψει τθ δθλωκείςα ζναρξθ, με αποτζλεςμα τθν αναςτολι τθσ ζναρξθσ
του Τμιματοσ.

2. Κατά τθν υλοποίθςθ τθσ Ενζργειασ 4 (ΚΑΤΑΤΙΣΘ)
Κατά τθν υλοποίθςθ τθσ Ενζργειασ 4 ο Ανάδοχοσ υποβάλει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, το αργότερο εντόσ 5
θμερϊν από τθν ςυμπλιρωςθ κάκε θμερολογιακοφ μθνόσ από τθν ζναρξθ τθσ Ενζργειασ, Μθνιαία Δελτία
Ρραγματοποιθκειςϊν Ανκρωποωρϊν Κατάρτιςθσ για το ςφνολο των Τμθμάτων κατάρτιςθσ. Το ωσ άνω
Μθνιαίο Δελτίο, υποβάλλεται ζωσ τθν ολοκλιρωςθ του φυςικοφ αντικειμζνου τθσ Ενζργειασ 1. Τα
ωσ άνω Μθνιαία Δελτία που υποβάλλονται από τον Ανάδοχο επζχουν κζςθ Υπεφκυνθσ Διλωςθσ.
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3. Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ Ενζργειασ 4 (ΚΑΤΑΤΙΣΘ)
Μετά τθ λιξθ κάκε Τμιματοσ Κατάρτιςθσ ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται το αργότερο εντόσ αποκλειςτικισ
προκεςμίασ ενόσ (1) μθνόσ να υποβάλει αναλυτικι ζκκεςθ υλοποιθκζντοσ Τμιματοσ, θ οποία
περιλαμβάνει


Ψυςικό και οικονομικό αντικείμενο του Τμιματοσ



Αποτελζςματα τθσ αξιολόγθςθσ των εκπαιδευτϊν και των καταρτιηομζνων του Τμιματοσ

ΕΝΕΓΕΙΑ 3: (ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΣΘ)
Το αργότερο πζντε (5) θμζρεσ πριν τθν ζναρξθ των εξετάςεων Ριςτοποίθςθσ (αρχικι εξζταςθ/
επανεξζταςθ) ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να αποςτείλει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι το Συμφωνθτικό με το
φορζα πιςτοποίθςθσ. Στο ςυμφωνθτικό πρζπει να αναγράφεται ο πλιρθσ τίτλοσ του πρότυπου
πιςτοποίθςθσ. Επίςθσ, υποχρεοφται να αποςτείλει το πρόγραμμα τθσ εξζταςθσ, το οποίο κα περιλαμβάνει
τισ θμερομθνίεσ και τισ ϊρεσ των εξετάςεων κακϊσ και τον τόπο διεξαγωγισ τουσ.
Μετά τθ λιξθ τθσ Ριςτοποίθςθσ ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται το αργότερο εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ
ενόσ (1) μθνόσ από τθν ολοκλιρωςθ τθσ υλοποίθςθσ των εξετάςεων πιςτοποίθςθσ (εξζταςθ και
επανεξζταςθ) να υποβάλλει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι κατάςταςθ ςυμμετεχόντων ςτισ εξετάςεισ
πιςτοποίθςθσ, ςτθν οποία κα αποτυπϊνονται και τα αποτελζςματα των εξετάςεων.
ΕΝΕΓΕΙΑ 2 (ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΘ)
1. Ρριν από τθν ζναρξθ τθσ Συμβουλευτικισ
Το αργότερο πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν Ζναρξθ τθσ Συμβουλευτικισ ο Ανάδοχοσ
υποχρεοφται να προςκομίςει τα ακόλουκα:


Αναλυτικό θμερολογιακό και ωρολόγιο Ρρόγραμμα παροχισ ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν



Κατάςταςθ των ωφελουμζνων



Κατάςταςθ των Συμβοφλων που κα υλοποιιςουν τισ ςυνεδρίεσ και Βιογραφικά Σθμειϊματα των
επιςτθμονικϊν ςτελεχϊν – Συμβοφλων



Στοιχεία των Δομϊν, ςτισ οποίεσ κα βρίςκονται οι αίκουςεσ υλοποίθςθσ των ςυνεδριϊν



Συμφωνθτικό παραχϊρθςθσ χριςθσ/μίςκωςθσ για τισ δομζσ, που χρθςιμοποιεί ο Ανάδοχοσ
ςφμφωνα με τθν Τεχνικι του προςφορά, ςε περίπτωςθ υλοποίθςθσ ενεργειϊν εκτόσ των δομϊν
του Αναδόχου.

2. Κατά τθν υλοποίθςθ τθσ Συμβουλευτικισ
Κατά τθν υλοποίθςθ τθσ Ενζργειασ 2 ο Ανάδοχοσ υποβάλει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, το αργότερο εντόσ 5
θμερϊν από τθν ςυμπλιρωςθ κάκε θμερολογιακοφ μθνόσ από τθν ζναρξθ τθσ Ενζργειασ, Μθνιαία Δελτία
Ρραγματοποιθκειςϊν Ανκρωποωρϊν Συμβουλευτικισ για το ςφνολο των ωφελουμζνων. Το ωσ άνω
Μθνιαίο Δελτίο, υποβάλλεται ζωσ τθν ολοκλιρωςθ του φυςικοφ αντικειμζνου τθσ Ενζργειασ 2. Τα ωσ
άνω Μθνιαία Δελτία που υποβάλλονται από τον Ανάδοχο επζχουν κζςθ Υπεφκυνθσ Διλωςθσ.
3. Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ Συμβουλευτικισ


Ζκκεςθ Υλοποίθςθσ



Δελτία Υλοποίθςθσ Συνεδριϊν (υπογεγραμμζνα από τουσ ωφελοφμενουσ και τουσ Συμβοφλουσ)



Ατομικοφσ Ψακζλουσ των ωφελουμζνων

Θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα χριςθσ και επεξεργαςίασ των ςτοιχείων αυτϊν ςφμφωνα με
τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ τθσ Νομοκεςίασ περί Ρροςταςίασ Δεδομζνων Ρροςωπικοφ Ωαρακτιρα.
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Θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα να υποβάλλει προσ τον ανάδοχο ςχόλια και παρατθριςεισ επί
των υποβλθκζντων παραδοτζων και να ηθτιςει από τον ανάδοχο τθ ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ των
παραδοτζων που υπζβαλε. Μπορεί επίςθσ να ηθτιςει από τον ανάδοχο να υποβάλλει ςυμπλθρωματικά
ζγγραφα και ςτοιχεία για τθν τεκμθρίωςθ του περιεχομζνου των παραδοτζων.
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται, εφόςον ηθτθκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι να παρζχει μζροσ ι το ςφνολο των
παραπάνω ςτοιχείων και ςε θλεκτρονικι μορφι.
Για τθν πιςτοποίθςθ τθσ υλοποίθςθσ του φυςικοφ αντικειμζνου του Ζργου από τθν Ανακζτουςα Αρχι ο
Ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, πζραν των Ραραδοτζων όπωσ ορίηονται ςτθν
παροφςα και καταςτάςεισ πλθρωμισ των ςυμφωνθκειςϊν αμοιβϊν εκπαιδευτϊν για όλα τα εκπαιδευτικά
τμιματα, ςτισ οποίεσ κα αποτυπϊνονται όλεσ οι κρατιςεισ.
Θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα χριςθσ και επεξεργαςίασ των ςτοιχείων αυτϊν ςφμφωνα με
τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ τθσ Αρχισ Ρροςταςίασ Δεδομζνων Ρροςωπικοφ Ωαρακτιρα.
Θ παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων γίνεται από Επιτροπι Ραραλαβισ που
ςυγκροτείται, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρκρου 221 του ν. 4412/2016.
Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ διενεργείται ο ωσ άνω ζλεγχοσ, μπορεί δε να καλείται να παραςτεί ς’
αυτόν και ο Ανάδοχοσ.
Αν θ επιτροπι παραλαβισ κρίνει ότι οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ι/και τα παραδοτζα δεν ανταποκρίνονται
πλιρωσ ςτουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, ςυντάςςεται πρωτόκολλο προςωρινισ παραλαβισ, που αναφζρει τισ
παρεκκλίςεισ που διαπιςτϊκθκαν από τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενεσ
παρεκκλίςεισ επθρεάηουν τθν καταλλθλόλθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων και
ςυνεπϊσ αν μποροφν οι τελευταίεσ να καλφψουν τισ ςχετικζσ ανάγκεσ.
Στθν περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι δεν επθρεάηεται θ καταλλθλόλθτα, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του
αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκρικεί θ παραλαβι των εν λόγω παρεχόμενων
υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων, με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, θ οποία κα πρζπει να είναι ανάλογθ
προσ τισ διαπιςτωκείςεσ παρεκκλίςεισ. Μετά τθν ζκδοςθ τθσ ωσ άνω απόφαςθσ, θ επιτροπι παραλαβισ
υποχρεοφται να προβεί ςτθν οριςτικι παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων τθσ
ςφμβαςθσ και να ςυντάξει ςχετικό πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν
απόφαςθ.
Το πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφαςι του,
θ οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και ςτον ανάδοχο. Αν παρζλκει χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο των 30
θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ του και δεν λθφκεί ςχετικι απόφαςθ για τθν ζγκριςθ ι τθν
απόρριψι του, κεωρείται ότι θ παραλαβι ζχει ςυντελεςκεί αυτοδίκαια.
Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου,
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθ ςφμβαςθ ζλεγχοι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 6 του
άρκρου 218 του ν. 4412/2016. Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκαταβολισ και καλισ εκτζλεςθσ δεν
επιςτρζφονται πριν τθν ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπόμενων ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν
πρωτοκόλλων.
ΑΘΟ 7 - ΕΓΓΥΘΣΘ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ
Ο Ανάδοχοσ, για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ κατζκεςε τθν
εγγυθτικι επιςτολι που εκδόκθκε από τθν ……………………………………………. Ροςοφ …………………………..
Κατά τα λοιπά ιςχφουν τα αναφερόμενα, ςτθν παράγραφο 4.1 ΕΓΓΥΘΣΕΙΣ τθσ Διακιρυξθσ του Διαγωνιςμοφ
και ςτισ διατάξεισ του Ν.4412/2016.
ΑΘΟ 8 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΟΙ – ΟΟΙ ΡΛΘΩΜΘΣ
1.Το εγκεκριμζνο ςυνολικό κόςτοσ / ςυμβατικό τίμθμα τθσ παροφςασ είναι: .....,00 €
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Το εγκεκριμζνο ςυνολικό κόςτοσ /ςυμβατικό τίμθμα περιλαμβάνει τθν αμοιβι του Αναδόχου και όλεσ
ανεξαιρζτωσ τισ επιλζξιμεσ δαπάνεσ που βαρφνουν αυτόν για τθ παροχι των υπθρεςιϊν του και ιδίωσ:
α. τισ αμοιβζσ των εκπαιδευτϊν και των ςυμβοφλων, με τουσ οποίουσ ο Ανάδοχοσ οφείλει να ςυμβλθκεί,
για τθν παροχι τθσ κατάρτιςθσ και τθσ Συμβουλευτικισ κατά τουσ όρουσ τθσ παροφςασ,
β. το κόςτοσ του εκπαιδευτικοφ υλικοφ, το οποίο οφείλει να χορθγιςει ο Ανάδοχοσ ςτον Ϋφελοφμενο
κατά τουσ όρουσ τθσ παροφςασ,
γ. το κόςτοσ παροχισ αναψυκτικϊν / εδεςμάτων από τον Ανάδοχο προσ τουσ Ϋφελοφμενουσ κατά τουσ
όρουσ τθσ παροφςασ,
δ. το κόςτοσ τθσ αμοιβισ του φορζα πιςτοποίθςθσ, με τον οποίο κα ςυμβλθκεί ο Ανάδοχοσ κατά τουσ
όρουσ τθσ παροφςασ
ε. το κόςτοσ των τυχόν μετακινιςεων των ωφελουμζνων
ςτ. το κόςτοσ που κα απαιτθκεί για τθν ενοικίαςθ των χϊρων υλοποίθςθσ του ζργου
2. Ο Ανάδοχοσ ζχει ιδθ μελετιςει και εκτιμιςει τισ απαιτιςεισ του Ζργου και τα οικονομικά μεγζκθ για
τθν καλι εκτζλεςθ των εργαςιϊν του, κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ του και κατά ςυνζπεια ρθτά
ςυμφωνείται ότι ο Ανάδοχοσ δε δικαιοφται ςε καμία περίπτωςθ να εγείρει αξίωςθ για πρόςκετθ αμοιβι
και δθλϊνει ότι παραιτείται από τα ςχετικά δικαιϊματά του που απορρζουν από τα άρκρα 388, 696 και
697 του Αςτικοφ Κϊδικα.
3. Θ Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει ςτθν καταβολι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ ςε δόςεισ, κατόπιν υποβολισ
από τον Ανάδοχο, όλων των προβλεπόμενων δθλϊςεων, ςτοιχείων ι δικαιολογθτικϊν, όπωσ αυτά
ορίηονται ςτθν παροφςα και υπό τθν αίρεςθ τθσ παραγράφου 11 του παρόντοσ άρκρου.
4. Προι Ρλθρωμισ
Θα ςυμφωνθκεί ζνασ από τουσ τρόπουσ πλθρωμισ που περιγράφονται παρακάτω:
Είτε:
Α) Ωοριγθςθ ζντοκθσ προκαταβολισ δζκα τοισ εκατό (10%) του ςυμβατικοφ τιμιματοσ μετά τθν

1

υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ, ζναντι ιςόποςθσ Εγγυθτικισ Επιςτολισ Ρροκαταβολισ ςυνταγμζνθσ
ςφμφωνα με το Υπόδειγμα Γ. Θ παραπάνω προκαταβολι κα είναι ζντοκθ ςφμφωνα με τον Νόμο
2362/95, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, «Ρερί Δθμοςίου Λογιςτικοφ Ελζγχου των Δαπανϊν του Κράτουσ
και άλλεσ διατάξεισ». Κατά τθν εξόφλθςθ κα παρακρατείται τόκοσ επί τθσ ειςπραχκείςασ
προκαταβολισ και για το χρονικό διάςτθμα υπολογιηόμενου από τθν θμερομθνία λιψεωσ μζχρι
τθν θμερομθνία οριςτικισ παραλαβισ του αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ. Για τον υπολογιςμό του
τόκου κα λαμβάνεται υπόψθ το φψοσ του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δθμοςίου
12μθνθσ διάρκειασ που κα ιςχφει κατά τθν θμερομθνία λιψθσ τθσ προκαταβολισ, προςαυξθμζνο
κατά 0,25 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ. Θ εγγυθτικι επιςτολι προκαταβολισ κα αποδεςμευκεί άπαξ και
κα επιςτραφεί με τθν οριςτικι ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι του αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ.
Β) Το υπόλοιπο του ςυμβατικοφ τιμιματοσ, μετά τθν οριςτικι ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι
του ςυνόλου του αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ, αφοφ παρακρατθκεί ο με τον παραπάνω τρόπο
υπολογιςκείσ ςτο ςθμείο 1Α παραπάνω τόκοσ

Είτε:

2

Α) Ροςοςτό τριάντα τοισ εκατό (30%) του ςυμβατικοφ τιμιματοσ με τθν Διλωςθ Ζναρξθσ και τθ
Διλωςθ Οριςμοφ τθσ Ομάδασ Ζργου όπωσ ορίηεται ςτο Ραράρτθμα Ι Α.6.1 (Ραραδοτζα Συνολικοφ
Ζργου α. Ρριν τθν ζναρξθ του ζργου)
Β) Ροςοςτό τριάντα τοισ εκατό (30%) του ςυμβατικοφ τιμιματοσ,:
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Τθν υλοποίθςθ του 80% του αρικμοφ τθσ ςυμβουλευτικισ που αντιςτοιχεί ςε κάκε
ωφελοφμενο για το ςφνολο των ωφελουμζνων,



Τθν υλοποίθςθ ποςοςτοφ 100% του ςυνολικοφ αρικμοφ των εγκεκριμζνων ωρϊν
κατάρτιςθσ για το ςφνολο των ωφελουμζνων,



Τθν υλοποίθςθ κατά 50% τουλάχιςτον των δράςεων δθμοςιότθτασ, προβολισ και
δικτφωςθσ

Γ) Β) Ροςοςτό τριάντα τοισ εκατό (30%) του ςυμβατικοφ τιμιματοσ,:


Τθν υλοποίθςθ του 80% του αρικμοφ τθσ ςυμβουλευτικισ που αντιςτοιχεί ςε κάκε
ωφελοφμενο για το ςφνολο των ωφελουμζνων,



Τθν υλοποίθςθ ποςοςτοφ 100% του ςυνολικοφ αρικμοφ των εγκεκριμζνων ωρϊν
κατάρτιςθσ για το ςφνολο των ωφελουμζνων,



Τθν υλοποίθςθ κατά 50% τουλάχιςτον των δράςεων δθμοςιότθτασ, προβολισ και
δικτφωςθσ

Δ) Το υπόλοιπο δζκα τοισ εκατό (10%) του ςυμβατικοφ τιμιματοσ, κα καταβάλλεται μετά τθν
οριςτικι ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι του ςυνόλου του αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ από τθν
Ανακζτουςα Αρχι και κα γίνει μετά τον ζλεγχο τθσ ορκισ υλοποίθςισ του, ςφμφωνα με τα
κατατεκειμζνα δικαιολογθτικά, με τα οποία κα διαςφαλίηεται θ υλοποίθςθ των ποιοτικϊν
προδιαγραφϊν του ζργου.

5. Μείωςθ Κόςτουσ
α. κατά τθν ζναρξθ Τμιματοσ: Σε περίπτωςθ που κατά τθν ζναρξθ υλοποίθςθσ ενόσ Τμιματοσ κατάρτιςθσ
ο αρικμόσ των ωφελουμζνων είναι μικρότεροσ του αντίςτοιχου αρχικά δθλωκζντοσ και πάντωσ
μεγαλφτεροσ του κατϊτατου επιτρεπτοφ ορίου, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ενθμερϊςει εγγράφωσ είτε με
τθ διλωςθ ζναρξθσ είτε με νεότερο ζγγραφό του τθν Ανακζτουςα Αρχι. Στθν περίπτωςθ αυτι το κόςτοσ
του Τμιματοσ υπολογίηεται ωσ ΑΣΕ χ Ϋ χ ΚΑΚ όπου ΑΣΕ : Αρικμόσ ςυμμετεχόντων κατά τθν ζναρξθ - Ϋ :
άρεσ προγράμματοσ - ΚΑΚ : κόςτοσ ανκρωποϊρασ κατάρτιςθσ.
β. κατά τθ διάρκεια υλοποίθςθσ τθσ κατάρτιςθσ: Σε περίπτωςθ που κατά τθν υλοποίθςθ τθσ κατάρτιςθσ
ζνασ ωφελοφμενοσ αποχωριςει ι υπερβεί το ανϊτατο όριο απουςιϊν ι/και για οποιοδιποτε λόγο δεν
ολοκλθρϊςει το πρόγραμμα κατάρτιςθσ, χωρίσ υπαιτιότθτα του αναδόχου, τότε το εγκρικζν κόςτοσ του
Τμιματοσ και κατ’ επζκταςθ του Ρρογράμματοσ μειϊνεται κατά το ποςό που αντιςτοιχεί ςτθ δαπάνθ του
κόςτουσ πιςτοποίθςθσ για τον ωφελοφμενο, όπωσ αυτι κα ζχει κακοριςτεί μεταξφ του Αναδόχου και των
φορζων πιςτοποίθςθσ.
γ. από τθν μθ ςυμμετοχι ςτθν πιςτοποίθςθ γνϊςεων: ςε περίπτωςθ που κάποιοσ ωφελοφμενοσ δεν
ςυμμετάςχει ςτθν διαδικαςία πιςτοποίθςθσ γνϊςεων χωρίσ υπαιτιότθτα του Αναδόχου τότε το τίμθμα
μειϊνεται κατά το ποςό που αντιςτοιχεί ςτθ δαπάνθ του κόςτουσ πιςτοποίθςθσ για τον ωφελοφμενο,
όπωσ αυτι κα ζχει κακοριςτεί μεταξφ του Αναδόχου και των φορζων πιςτοποίθςθσ.
δ. ςε περίπτωςθ που κάποιοσ ωφελοφμενοσ δεν ςυμμετάςχει ςτισ προβλεπόμενεσ ςυνεδρίεσ
Συμβουλευτικισ τθσ Ενζργειασ 3, χωρίσ υπαιτιότθτα του Αναδόχου, τότε το τίμθμα μειϊνεται κατά το
ποςό που αντιςτοιχεί ςτθ δαπάνθ των μθ υλοποιθκειςϊν ςυνεδριϊν.
Αν ςυντρζχουν οι ανωτζρω περιπτϊςεισ αναπροςαρμόηεται αναλόγωσ το φυςικό αντικείμενο και το
ςυμβατικό τίμθμα βάςει των αντίςτοιχων ςτοιχείων τθσ οικονομικισ προςφοράσ του Αναδόχου.
ςυμβατικό τίμθμα βάςει των αντίςτοιχων ςτοιχείων τθσ οικονομικισ προςφοράσ του Αναδόχου.
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6. Θ απόδοςθ ςτον Ανάδοχο τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ δφναται να πραγματοποιθκεί
εντόσ δφο (2) μθνϊν από τθν αποπλθρωμι του Ζργου με τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι
του και φςτερα από τθν εκκακάριςθ των τυχόν απαιτιςεων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ζναντι του Αναδόχου.
7. Για τθν πιςτοποίθςθ τθσ υλοποίθςθσ του ςυνολικοφ φυςικοφ αντικειμζνου του Ζργου από τθν
Ανακζτουςα Αρχι, πζραν των Ραραδοτζων, που ορίηονται ςτθν παροφςα, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να
υποβάλει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι καταςτάςεισ πλθρωμισ των ςυμφωνθκειςϊν αμοιβϊν εκπαιδευτϊν για
όλα τα εκπαιδευτικά τμιματα, ςτισ οποίεσ κα αποτυπϊνονται όλεσ οι κρατιςεισ. Επιπλζον, θ Ανακζτουςα
Αρχι δφναται να ηθτιςει εγγράφωσ από τον Ανάδοχο να προςκομίςει οποιοδιποτε άλλο ζγγραφο ι
παραςτατικό, από το οποίο να προκφπτει θ καταβολι των δαπανϊν για το ςφνολο του Ζργου .
8. Ρζρα από τα ανωτζρω αναφερόμενα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία, ο Ανάδοχοσ απαιτείται να
προςκομίςει, για κάκε πλθρωμι, τα εξισ:
α. Τιμολόγιο παροχισ υπθρεςιϊν, ςτο οποίο κα αναγράφεται το ςυνολικό ποςό που κα καταβάλλεται
ςτον Ανάδοχο.
β. Επικυρωμζνο αντίγραφο καταςτατικοφ ςφςταςθσ μαηί με τισ τυχόν τροποποιιςεισ του ι
κωδικοποιθμζνο καταςτατικό, νομιμοποιθτικά ζγγραφα για τθ νόμιμθ εκπροςϊπθςθ του Αναδόχου και
πιςτοποιθτικά αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, από το οποία να προκφπτουν ότι ο Ανάδοχοσ α)
δεν τελεί υπό πτϊχευςθ και β) δεν ζχει λυκεί, ςτο οποίο ςυμπεριλαμβάνονται τυχόν τροποποιιςεισ του
καταςτατικοφ του.
γ. Ριςτοποιθτικά που εκδίδονται από αρμόδια κατά περίπτωςθ Αρχι, από τα οποία να προκφπτει ότι ο
Ανάδοχοσ είναι ενιμεροσ ωσ προσ αςφαλιςτικζσ και φορολογικζσ του υποχρεϊςεισ.
9. Θ καταβολι των ωσ άνω πλθρωμϊν κα γίνεται ςτο νόμιμο εκπρόςωπο του Αναδόχου ι νόμιμα
εξουςιοδοτθμζνο τρίτο με τθν προςκόμιςθ ςυμβολαιογραφικοφ πλθρεξουςίου ι ακριβοφσ αντιγράφου
πρακτικοφ εξουςιοδότθςθσ από αρμόδιο όργανο του Αναδόχου θ με κατάκεςθ ςε τραπεηικό λογαριαςμό
αυτοφ.
10. Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για κάκε μία από τισ πιο πάνω πλθρωμζσ αποτελεί θ καταβολι από το
Ψορζα Ωρθματοδότθςθσ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, των χρθματικϊν ποςϊν που αντιςτοιχοφν ςτθν εκάςτοτε
Ενζργεια του Ζργου.
ΑΘΟ 9 - ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΘΣΘ ΤΟΥ ΕΓΟΥ
1. Σε περίπτωςθ που θ Ανακζτουςα Αρχι διαπιςτϊςει, από τθν κατάκεςθ των εγγράφων που βεβαιϊνουν
τθν προετοιμαςία και τθν υλοποίθςθ του φυςικοφ αντικειμζνου του Ζργου μθ προςικουςα εκπλιρωςθ
των υποχρεϊςεων του Αναδόχου, μπορεί να επιςθμάνει τοφτο εγγράφωσ ςε αυτόν, τάςςοντασ
ςυγκεκριμζνθ προκεςμία, θ οποία δε κα ξεπερνάει τισ πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ, για να επανορκϊςει τισ
παραλείψεισ του και να εκπλθρϊςει προςθκόντωσ τισ υποχρεϊςεισ του. Θ μθ υποβολι ι θ πλθμμελισ ι θ
κακυςτερθμζνθ υποβολι των απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν προετοιμαςίασ (Ραραδοτζα πριν τθν
ζναρξθ) και υλοποίθςθσ του Ζργου, μπορεί να επιφζρει τθν αναςτολι ζναρξθσ ι τθσ υλοποίθςθσ
Τμιματοσ, τθν κακυςτζρθςθ τθσ καταβολισ δόςθσ του τιμιματοσ ι ακόμθ και καταγγελία τθσ ςφμβαςθσ.
2. Σε περίπτωςθ που κατά τθν ζναρξθ υλοποίθςθσ ενόσ Τμιματοσ κατάρτιςθσ ο αρικμόσ των
ωφελουμζνων είναι μικρότεροσ του αντίςτοιχου αρχικά δθλωκζντοσ και πάντωσ μεγαλφτεροσ του
κατϊτατου επιτρεπτοφ ορίου, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ενθμερϊςει εγγράφωσ είτε με τθ διλωςθ
ζναρξθσ είτε με νεότερο ζγγραφό του τθν Ανακζτουςα Αρχι.
3. Σε περίπτωςθ που κατά τθν υλοποίθςθ του Τμιματοσ ζνασ ωφελοφμενοσ αποχωριςει ι υπερβεί το
ανϊτατο όριο απουςιϊν ι/και για οποιοδιποτε λόγο δεν ολοκλθρϊςει το Τμιμα κατάρτιςθσ χωρίσ
υπαιτιότθτα του Αναδόχου ο Ανάδοχοσ οφείλει να ενθμερϊςει εγγράφωσ τθν Ανακζτουςα Αρχι.
4. Σε περίπτωςθ που ζνασ ι περιςςότεροι καταρτιηόμενοι που περιλαμβάνονται ςτθν Κατάςταςθ
Καταρτιηομζνων, θ οποία ζχει κατατεκεί με τθ διλωςθ ζναρξθσ, δεν προςζλκουν για τθν παρακολοφκθςθ
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του Τμιματοσ και δεν αντικαταςτακοφν (από τουσ επιλαχόντεσ) μζςα ςτο χρονικό διάςτθμα που καλφπτει
το ανϊτατο όριο απουςιϊν, ο Ανάδοχοσ πρζπει να ενθμερϊςει εγγράφωσ τθν Ανακζτουςα Αρχι.
5. Στισ περιπτϊςεισ που ςυντρζχουν τα αναφερόμενα ςτα ςθμεία 2 και 3 του παρόντοσ άρκρου, ο
Ανάδοχοσ οφείλει να ενθμερϊςει άμεςα και εγγράφωσ τθν Ανακζτουςα Αρχι, προκειμζνου να τα λάβει
υπόψθ τθσ κατά τθν υλοποίθςθ και πλθρωμι των δόςεων του ανατεκζντοσ Ζργου.
6. Σε οποιαδιποτε περίπτωςθ, τζλοσ, που από τθν εξζταςθ των δικαιολογθτικϊν υλοποίθςθσ
(παραδοτζων) ι των ελεγχκζντων εγγράφων του Ζργου, προκφπτει θ μθ ορκι υλοποίθςθ του, ςφμφωνα
με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, τθσ προςφοράσ του Αναδόχου και τθσ διακιρυξθσ, χωρίσ ζγκαιρθ ζγγραφθ
γνωςτοποίθςθ από τον Ανάδοχο και αποδοχι των αλλαγϊν αυτϊν, με τθ ρθτι επιφφλαξθ άλλων
δικαιωμάτων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, που ορίηονται ςτθν παροφςα, μπορεί να μειϊνεται το φυςικό
αντικείμενο του Ζργου με ανάλογθ μείωςθ του ςυμβατικοφ τιμιματοσ, κατά το ποςό που αντιςτοιχεί ςτισ
ανκρωποϊρεσ, που δεν πραγματοποιικθκαν ορκά.
7. Πταν οι ανωτζρω περιπτϊςεισ διαπιςτϊνονται μετά τθ διενζργεια ελζγχου από το αρμόδιο ελεγκτικό
όργανο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, θ αναπροςαρμογι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν απόφαςθ
του αποτελζςματοσ ελζγχου.
ΑΘΟ 10 - ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΛΟΡΟΙΘΣΘΣΘΣ ΤΟΥ ΕΓΟΥ
1. Θ Ανακζτουςα Αρχι, προκειμζνου να διαςφαλίςει τθν αποτελεςματικότθτα και τθν ορκι υλοποίθςθ
του Ζργου, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παροφςασ, τθσ τεχνικισ προςφοράσ του Αναδόχου και τθσ
Διακιρυξθσ αςκεί ζλεγχο ςε όλα τα ςτάδια, από τθν προετοιμαςία μζχρι τθν ολοκλιρωςθ του. Ειδικότερα
το αρμόδιο όργανο ελζγχου τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ μεριμνά για τθν πραγματοποίθςθ των ελζγχων με
ςκοπό τθν ορκι υλοποίθςθ του φυςικοφ αντικειμζνου ςφμφωνα με το περιεχόμενο τθσ ςφμβαςθσ, τθσ
τεχνικισ προςφοράσ του Αναδόχου και τθσ Διακιρυξθσ κακϊσ και για τθν καταβολι των δαπανϊν.
2. Οι ζλεγχοι, εκτόσ από τθν Ανακζτουςα Αρχι, κα διενεργοφνται ενδεικτικά από:
• τθν Ε.Υ.Δ. του Ε.Ρ.
• τθν Αρχι Ρλθρωμισ του ΕΣΡΑ,
• τθν Επιτροπι Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου και
• τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι.
Ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να παρζχει κάκε δυνατι ςυνδρομι για τθ διενζργεια των
εκάςτοτε προβλεπομζνων από τθν Εκνικι και Κοινοτικι νομοκεςία ελζγχων του φυςικοφ αντικειμζνου και
των οικονομικϊν ςτοιχείων του Ζργου.
3. Τα ςτάδια ελζγχου είναι τα εξισ:
α. Ρρολθπτικόσ ζλεγχοσ που αφορά το αρχικό ςτάδιο πριν τθν ζναρξθ υλοποίθςθσ του Ζργου, ςτο πλαίςιο
του οποίου εξετάηεται θ τιρθςθ των ςυμφωνθκζντων για τθν προετοιμαςία υλοποίθςθσ του
Ρρογράμματοσ.
β. Ζλεγχοσ κατά τθν εκτζλεςθ του Ζργου διενεργείται κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ του Ζργου, με τον οποίο
ελζγχεται θ αξιοπιςτία των πλθροφοριϊν που δθλϊνονται από τον Ανάδοχο ςτα πλαίςια των μθνιαίων
δελτίων παρακολοφκθςθσ φυςικοφ αντικειμζνου και των μζχρι τότε υποβλθκζντων παραδοτζων, θ
τιρθςθ των δεςμεφςεων που ζχει αναλάβει ο Ανάδοχοσ βάςει τθσ ςφμβαςθσ και θ τιρθςθ των κανόνων
δθμοςιότθτασ, ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ κανόνεσ και διατάξεισ.
γ. Ζλεγχοσ με τθν ολοκλιρωςθ του Ζργου διενεργείται μετά τθ γνωςτοποίθςθ ολοκλιρωςισ του από τον
Ανάδοχο, αφορά το ςυνολικό φυςικό αντικείμενο, με το πζρασ του οποίου βεβαιϊνεται θ τιρθςθ των
υποχρεϊςεων του Αναδόχου.
4. Κατά τον ζλεγχο του φυςικοφ αντικειμζνου του Ζργου εξετάηεται θ τιρθςθ των όρων τθσ Σφμβαςθσ .
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5. Κατά τον ζλεγχο του οικονομικοφ αντικειμζνου του Ζργου εξετάηεται αν τθρικθκαν τα αναφερόμενα
ςτο οικείο άρκρο τθσ παροφςασ.
6. Πλα τα τιμολόγια, δελτία παροχισ υπθρεςιϊν και κάκε άλλο ζγγραφο ιςοδφναμθσ λογιςτικισ αξίασ, που
τθρείται ςτθν ζδρα του Αναδόχου, πρζπει να επιδεικνφονται ςε πρωτότυπα, όποτε ηθτθκεί από τθν
Ανακζτουςα Αρχι, και να υποβάλλονται, εφόςον ηθτθκεί, ςε αντίγραφα νομίμωσ επικυρωμζνα από τον
Ανάδοχο, βάςει των διατάξεων του ΚΨΑΣ. Δε γίνονται δεκτά ςυγκεντρωτικά τιμολόγια, εφόςον αυτά δεν
ςυνοδεφονται από αναλυτικά παραςτατικά των επιμζρουσ δαπανϊν των Τμθμάτων κατάρτιςθσ. Ο
Ανάδοχοσ υποχρεοφται κατά τθ διάρκεια τθσ υλοποίθςθσ του Ζργου να τθρεί τα πρωτότυπα παραςτατικά
ςτοιχεία που απαρτίηουν τον οικονομικό φάκελο ςτθν ζδρα του και επικυρωμζνα αντίγραφα αυτϊν ςτισ
ζδρεσ των Ραραρτθμάτων του, όπωσ αυτό προβλζπεται από τισ ςχετικζσ διατάξεισ του ΚΨΑΣ, οφείλει δε
να εφαρμόηει τθν Εκνικι Νομοκεςία για τισ λογιςτικζσ καταχωρίςεισ (ΚΨΑΣ) και να τθρεί τα ςτοιχεία προσ
ζλεγχο.
7. Οι ζλεγχοι διενεργοφνται είτε επί τόπου, είτε κατόπιν εγγράφου προςκλιςεωσ από τθν Ανακζτουςα
Αρχι με τθν προςκόμιςθ από τον ανάδοχο ςε αυτι όλων των αναγκαίων ςτοιχείων, εντόσ των
δεςμευτικϊν και εφλογων χρονικϊν ορίων που τίκενται από το αρμόδιο ελεγκτικό όργανο τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ.
8. Μετά τθ διενζργεια του ελζγχου, ςυντάςςεται ζκκεςθ και αποτζλεςμα ελζγχου από τουσ ελεγκτζσ που
διενιργθςαν τον ζλεγχο:
α. Στον Ανάδοχο κοινοποιείται το αποτζλεςμα ελζγχου. Με το ίδιο ζγγραφο καλείται ο Ανάδοχοσ να
διατυπϊςει εγγράφωσ και εντόσ τθσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν, από τθ λιψθ του αποτελζςματοσ
ελζγχου, τισ απόψεισ του κατά του ανωτζρω αποτελζςματοσ ελζγχου.
β. Σε περίπτωςθ που ο ζλεγχοσ διενεργείται κατά τθ διάρκεια υλοποίθςθσ του Ζργου και διαπιςτωκοφν
ςοβαρζσ ελλείψεισ, ο Ανάδοχοσ ενθμερϊνεται εγγράφωσ (ταχυδρομικϊσ ι με ταχυμεταφορά ι με
τθλεομοιοτυπία) από τθν Ανακζτουςα Αρχι για τθ διαπίςτωςθ αυτι, εντόσ πζντε (5) εργαςίμων θμερϊν
από τθν θμερομθνία διενζργειασ του ελζγχου, προκειμζνου να προβεί ςε αναςτολι τθσ υλοποίθςθσ των
Τμθμάτων κατάρτιςθσ.
γ. Εάν κατά το διενεργθκζντα ζλεγχο διαπιςτωκεί θ αχρεϊςτθτθ ι παράνομθ καταβολι χρθματικϊν
ποςϊν των δόςεων τθσ χρθματοδότθςθσ, εφαρμόηονται οι διατάξεισ τθσ με αρικμό Κ.Υ.Α. αρικμ. 126829 /
EΥΘΥ 1217/8.12.2015 Σφςτθμα δθμοςιονομικϊν διορκϊςεων και διαδικαςίεσ ανάκτθςθσ αχρεωςτιτωσ ι
παρανόμωσ καταβλθκζντων ποςϊν από πόρουσ του κρατικοφ προχπολογιςμοφ για τθν υλοποίθςθ
προγραμμάτων ςυγχρθματοδοτοφμενων ςτο πλαίςιο του ΕΣΡΑ 2014-2020, ςφμφωνα με το αρ. 22 του Ν.
4314/2014, όπωσ ιςχφει κάκε φορά.
δ. Θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα να κακορίςει μονομερϊσ μθχανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ και
ελζγχου τθσ υλοποίθςθσ του Ζργου από τον Ανάδοχο οι οποίοι κα εξαςφαλίηουν τον αποτελεςματικό
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ και ποςότθτασ των υπθρεςιϊν και του τελικοφ αποτελζςματοσ.
ΑΘΟ 11 - ΛΟΙΡΕΣ ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
1. Ο Ανάδοχοσ ευκφνεται ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, για κάκε υποχρζωςθ που απορρζει από τθ
ςφμβαςθ, τθ διακιρυξθ και το Νόμο.
2. Ο Ανάδοχοσ οφείλει, ςτο πλαίςιο τθσ υλοποίθςθσ του Ζργου να υποβάλει ςτουσ εκπροςϊπουσ τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ, των αρμόδιων εκνικϊν αρχϊν (Ε.Υ. Διαχείριςθσ του Ε.Ρ. Αρχι Ρλθρωμισ, Ε.Δ.ΕΛ.
κλπ.), και τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, όποτε του ηθτθκεί, οποιοδιποτε αποδεικτικό τθσ ομαλισ εξζλιξθσ
του Ζργου ςτοιχείο, ςφμφωνα με τθ Σφμβαςθ, όπωσ (ενδεικτικά) : φορολογικά ςτοιχεία και δικαιολογθτικά
δαπανϊν, ςτοιχεία που αφοροφν ςτθν πορεία του φυςικοφ αντικειμζνου του Ζργου, ςυμβάςεισ
εκπαιδευτϊν κ.λ.π.
3. Για τθ ςωςτι παρακολοφκθςθ του Ζργου (φυςικό και οικονομικό αντικείμενο) ο Ανάδοχοσ οφείλει:
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3.1. Να επιτρζπει τθ διενζργεια επιτόπιων ελζγχων από το αρμόδιο ελεγκτικό όργανο τθσ Ανακζτουςασ
Αρχισ, από τα αρμόδια εκνικά και κοινοτικά όργανα, να ςυνεργάηεται ςτθ διενζργεια ελζγχων και να
προετοιμάηει και επεξεργάηεται όλα τα απαραίτθτα ςτοιχεία για τθν ομαλι διεξαγωγι του ελζγχου του
Ζργου.
3.2. Να τθρεί :
Α. Ψάκελο Ζργου,
Β. Ψάκελο Συμβουλευτικισ και
Γ. Ψάκελο Τμιματοσ κατάρτιςθσ (με Υποφακζλουσ):
1. Υποφάκελοσ Διοικθτικισ Ραρακολοφκθςθσ του Τμιματοσ,
2. Υποφάκελοσ Ραρακολοφκθςθσ του Ψυςικοφ Αντικειμζνου του Τμιματοσ και
3. Υποφάκελοσ Οικονομικισ Ραρακολοφκθςθσ του Τμιματοσ,
οι οποίοι κα περιλαμβάνουν τα κάτωκι :
3.2.Α. Φάκελοσ Ζργου
α. Θ Απόφαςθ Κατακφρωςθσ του Ζργου
β. Θ Σφμβαςθ με τισ τυχόν τροποποιιςεισ τθσ
γ. Θ Ρροςφορά του Αναδόχου
δ. Θ Σφμβαςθ με τον Ψορζα Ριςτοποίθςθσ
ε. Θ Διλωςθ Οριςμοφ Υπευκφνου του Ζργου
ςτ. Τα ςτοιχεία του Υπευκφνου του Ζργου
η. Τα Μθνιαία Δελτία Ραρακολοφκθςθσ τθσ προόδου του Ψυςικοφ Αντικειμζνου του Ζργου
θ. Θ Διλωςθ Ολοκλιρωςθσ του Ζργου.
3.2.Β. Φάκελοσ Συμβουλευτικισ
α. Αναλυτικό θμερολογιακό και ωρολόγιο Ρρόγραμμα παροχισ ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν
β. Κατάςταςθ των ωφελουμζνων
γ. Κατάςταςθ των Συμβοφλων που κα υλοποιιςουν τισ ςυνεδρίεσ και Βιογραφικά Σθμειϊματα των
επιςτθμονικϊν ςτελεχϊν – Συμβοφλων
δ. Στοιχεία των Δομϊν, ςτισ οποίεσ κα βρίςκονται οι αίκουςεσ υλοποίθςθσ των ςυνεδριϊν
ε. Συμφωνθτικό παραχϊρθςθσ χριςθσ/μίςκωςθσ για τισ δομζσ, που χρθςιμοποιεί ο Ανάδοχοσ ςφμφωνα
με τθν Τεχνικι του προςφορά, ςε περίπτωςθ υλοποίθςθσ ενεργειϊν εκτόσ των δομϊν του Αναδόχου
ςτ. Τα Μθνιαία Δελτία Ραρακολοφκθςθσ τθσ προόδου του Ψυςικοφ Αντικειμζνου τθσ Συμβουλευτικισ
η. Ζκκεςθ Υλοποίθςθσ
θ. Δελτία παρακολοφκθςθσ ςυνεδριϊν υπογεγραμμζνα από τουσ ωφελοφμενουσ και τουσ ςυμβοφλουσ
κ. Ατομικοφσ Ψακζλουσ των ωφελουμζνων
3.2.Γ. Φάκελοσ Τμιματοσ
A. Υποφάκελοσ Διοικθτικισ Ραρακολοφκθςθσ Τμιματοσ
1. Θ διλωςθ ζναρξθσ Τμιματοσ.
2. Διλωςθ οριςμοφ Υπευκφνου Υλοποίθςθσ Τμιματοσ.
3. Συμφωνθτικό ενοικίαςθσ /παραχϊρθςθσ δομϊν εφόςον χρθςιμοποιοφνται δομζσ τρίτου.
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4. Ο πίνακασ καταρτιηομζνων
5. Συγκεντρωτικι Κατάςταςθ των καταρτιηομζνων με τα ςτοιχεία τουσ, τα δείγματα υπογραφισ τουσ
6. Ψωτοτυπίεσ ταυτότθτασ
7. Συγκεντρωτικι κατάςταςθ εκπαιδευτϊν, με τα ςτοιχεία τουσ και δείγμα υπογραφισ τουσ.
8. Συμβάςεισ των εκπαιδευτϊν
9. Βιογραφικά των εκπαιδευτϊν, Βεβαιϊςεισ πιςτοποίθςθσ των εκπαιδευτϊν από τον ΕΟΡΡΕΡ
κακϊσ και Τίτλοι ςπουδϊν.
10. Ρεριγραφι του εκπαιδευτικοφ υλικοφ που χρθςιμοποιείται και πλιρεσ αντίγραφο του
εκπαιδευτικοφ υλικοφ, τιρθςθ ςχετικοφ αρχείου και καταςτάςεων παραλαβισ του υλικοφ από
τουσ καταρτιηόμενουσ.
11. Αναλυτικι ζκκεςθ αξιολόγθςθσ του πραγματοποιθκζντοσ Τμιματοσ (αξιολόγθςθσ των
εκπαιδευτϊν, των καταρτιηομζνων και όλων των ςυντελεςτϊν του Τμιματοσ)
Β. Υποφάκελοσ Ραρακολοφκθςθσ του Ψυςικοφ Αντικειμζνου του Τμιματοσ
1. Αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα
2. Θμεριςια δελτία παρακολοφκθςθσ του Τμιματοσ υπογεγραμμζνα από τουσ καταρτιηόμενουσ
και τουσ εκπαιδευτζσ
3. Κατάςταςθ ςυμμετεχόντων ςτισ εξετάςεισ πιςτοποίθςθσ, ςτθν οποία κα αποτυπϊνονται και τα
αποτελζςματα των εξετάςεων
Γ. Υποφάκελοσ Οικονομικισ Ραρακολοφκθςθσ του Τμιματοσ
Ρρωτότυπα παραςτατικά ςτοιχεία των δαπανϊν για τθν υλοποίθςθ των Τμθμάτων.
Καταςτάςεισ πλθρωμισ των δαπανϊν.
3.3. Να παραδϊςει τισ βεβαιϊςεισ παρακολοφκθςθσ τθσ κατάρτιςθσ ςτουσ δικαιοφχουσ καταρτιςκζντεσ.
3.4. Να τθρεί τουσ όρουσ του Οδθγοφ Δθμοςιότθτασ και Ρλθροφόρθςθσ Υποζργων που υλοποιοφνται από
τουσ Αναδόχουσ Ψορείσ του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ, όπωσ αυτοί προκφπτουν από τον Κανονιςμό
(ΕΕ) 1303/2013, ο οποίοσ κα αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ ςφμβαςθσ και να τθρεί αρχείο δράςεων
δθμοςιότθτασ.
Θ Σφμβαςθ μεταξφ του Αναδόχου και τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ μπορεί να τροποποιείται ςε αντικειμενικά
δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ, εφόςον ςυμφωνιςουν προσ τοφτο και τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ, φςτερα
από ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ αρμόδιασ Διαχειριςτικισ Αρχισ.
ΑΘΟ 12 - ΛΥΣΘ ΣΥΜΒΑΣΘΣ
1. Θ ςφμβαςθ κεωρείται ότι εκτελζςτθκε όταν:
α. Ραραδόκθκε και παραλιφκθκε ολόκλθρο το Ζργο (ποςότθτα και ποιότθτα)
β. Ολοκλθρϊκθκε θ αποπλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ και
γ. Εκπλθρϊκθκαν και οι τυχόν λοιπζσ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ και από τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ και
αποδεςμεφκθκαν οι ςχετικζσ εγγυιςεισ κατά τα προβλεπόμενα από τθ ςφμβαςθ.
Θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει τθ
ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον:
α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν.
4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ
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β) ο Ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.2.3 τθσ διακιρυξθσ και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί
από τθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ,
γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον Ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που
υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του
Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ,
δ) ο Ανάδοχοσ δεν εκπλθρϊνει προςθκόντωσ και εμπροκζςμωσ τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από
τθ Σφμβαςθ,
ε) ο Ανάδοχοσ δεν ςυμμορφϊνεται προσ τισ ςφμφωνεσ με τισ διατάξεισ τθσ Σφμβαςθσ εντολζσ τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ,
ςτ) ο Ανάδοχοσ εκχωρεί τθ Σφμβαςθ ι ανακζτει εργαςίεσ υπεργολαβικά χωρίσ τθν άδεια τθσ Ανακζτουςασ
Αρχισ,
η) εάν ο Ανάδοχοσ πτωχεφςει, τεκεί υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι εκκακάριςθ ι ςυνδιαλλαγι, λυκεί ι
ανακλθκεί θ άδεια λειτουργίασ του ι γίνουν πράξεισ αναγκαςτικισ εκτελζςεωσ ςε βάροσ του, ςτο ςφνολο
ι ςε ςθμαντικό μζροσ των περιουςιακϊν του ςτοιχείων.
Σε περίπτωςθ καταγγελίασ τθσ Σφμβαςθσ, θ Ανακζτουςα Αρχι αναςτζλλει τθν καταβολι οποιουδιποτε
ποςοφ πλθρωτζου ςφμφωνα με τθν Σφμβαςθ προσ τον Ανάδοχο μζχρισ εκκακαρίςεωσ των μεταξφ τουσ
υποχρεϊςεων και οι Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ καταπίπτουν.
Θ Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται να ηθτιςει πλιρθ αποηθμίωςθ από τον Ανάδοχο για όλεσ τισ ηθμίεσ και τα
ζξοδα που προκλικθκαν ςτισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ και τθν ίδια, τα οποία προκφπτουν άμεςα ι ζμμεςα
από παράλειψθ του Αναδόχου, ςυμπεριλαμβανομζνων των εξόδων για τθ διαδικαςία λφςθσ. Αυτι θ
αποηθμίωςθ είναι ανεξάρτθτθ από τθν κατάπτωςθ των Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν, όπωσ προβλζπεται
παραπάνω.
Σε περίπτωςθ ζκπτωςθσ του Αναδόχου κατά τθ διάρκεια υλοποίθςθσ του ζργου, θ Ανακζτουςα Αρχι
δικαιοφται, να κρατιςει μζροσ ι το ςφνολο των παραδοτζων, καταβάλλοντασ το αναλογοφν ςυμβατικό
τίμθμα, ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τθ διαδικαςία που προβλζπεται ςτο άρ. 5.2.1 τθσ παροφςασ
διακιρυξθσ.
Ο Ανάδοχοσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ ςυνδρομισ λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ
από τθν ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου
203 του Ν.4412/16, εάν δεν εκπλθρϊςει τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι δεν ςυμμορφωκεί με τισ
γραπτζσ εντολζσ του ανακζτοντοσ φορζα, που είναι ςφμφωνεσ με τθν ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ διατάξεισ
και εάν υπερβεί υπαίτια τθ ςυνολικι προκεςμία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, λαμβανομζνων υπόψθ των
παρατάςεων.
Στθν περίπτωςθ αυτι του κοινοποιείται ειδικι όχλθςθ, θ οποία περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραφι
των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οφείλει να προβεί αυτόσ, κζτοντασ προκεςμία για τθ ςυμμόρφωςι του, θ
οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερθ των δεκαπζντε (15) θμερϊν. Αν θ προκεςμία που τεκεί με τθν ειδικι
όχλθςθ παρζλκει χωρίσ να ςυμμορφωκεί, κθρφςςεται αιτιολογθμζνα ζκπτωτοσ μζςα ςε τριάντα (30)
θμζρεσ από τθν άπρακτθ πάροδο τθσ ωσ άνω προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ.
Στον Ανάδοχο που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλεται, μετά από κλιςθ του για παροχι
εξθγιςεων, ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ.
Επιπλζον, μπορεί να του επιβλθκεί ο προβλεπόμενοσ από το άρκρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλειςμόσ από
τθ ςυμμετοχι του ςε διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων.
ΑΘΟ 13 - ΡΟΣΘΕΤΕΣ ΔΘΛΩΣΕΙΣ
1. Δεν επιτρζπεται θ εκχϊρθςθ ι θ μεταβίβαςθ τθσ ςφμβαςθσ ι μζρουσ αυτιν ι οποιουδιποτε
δικαιϊματοσ ι υποχρζωςθσ που απορρζει ατό αυτιν, ςε οποιονδιποτε τρίτο. Κατ εξαίρεςθ, επιτρζπεται θ
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εκχϊρθςθ μζρουσ ι ολόκλθρων των απαιτιςεων (πλθρωμϊν+ του Αναδόχου ζναντι τθσ Ανακζτουςασ
Αρχισ μόνο προσ Τράπεηεσ ι Ριςτωτικοφσ Οργανιςμοφσ προσ χρθματικι διευκόλυνςθ του Αναδόχου, υπό
τισ εξισ απαραίτθτεσ προχποκζςεισ: 1) Ο εκδοχζασ πρζπει να γνωρίηει και να αποδζχεται όλουσ τουσ
όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, 2) Θ Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται να αντιτάξει κατά του εκδοχζα όλεσ τισ ενςτάςεισ
που ζχει κατά του εκχωρθτι και μετά τθν αναγγελία τθσ εκχϊρθςθσ, 3) ςε περίπτωςθ που για λόγουσ που
άπτονται των ςυμβατικϊν ςχζςεων μεταξφ Αναδόχου και Ανακζτουςασ Αρχισ δεν προκφψει εν όλω ι εν
μζρει υπζρ τθσ Τράπεηασ το εκχωροφμενο τίμθμα (ενδεικτικά αναφζρονται ζκπτωςθ Αναδόχου,
απομείωςθ ςυμβατικοφ τιμιματοσ, αναςτολι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, διακοπι ςφμβαςθσ, καταλογιςμόσ
ρθτρϊν, ςυμβιβαςμόσ κλπ.) θ Ανακζτουςα Αρχι δεν ζχει καμία ευκφνθ ζναντι τθσ εκδοχζωσ Τράπεηασ,
2. Ο Ανάδοχοσ δθλϊνει, ότι τα πρόςωπα που κα χρθςιμοποιθκοφν από αυτόν για τθν υλοποίθςθ του
Ζργου ζχουν τα κατάλλθλα προςόντα και τθν απαραίτθτθ επαγγελματικι εμπειρία, όπωσ αυτά ζχουν
οριςτεί ςτθν παροφςα και ςτθν προςφορά του.
3. Ο Ανάδοχοσ υπόςχεται τθν καταβολι ποινικισ ριτρασ, για τθν περίπτωςθ που δεν κα εκπλθρϊςει ι κα
εκπλθρϊςει πλθμμελϊσ τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, με δικι του υπαιτιότθτα. Θ απόδοςθ τθσ ποινισ αυτισ
μπορεί να γίνει μζςω τθσ ολικισ ι μερικισ κατάπτωςθσ τθσ κατατεκειμζνθσ εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ
εκτζλεςθσ του Αναδόχου, με αναφορά αυτοφ ςτθν ςχετικι απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ· Αρχισ. Στθν
περίπτωςθ αυτι κι εφόςον δεν ζχει ολοκλθρωκεί θ υλοποίθςθ του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου
του ζργου, πρζπει ο Ανάδοχοσ να προςκομίςει νζα εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ ςε αντικατάςταςθ
τθσ πρϊτθσ, άλλωσ θ Ανακζτουςα Αρχι δφναται να προβεί ςε καταγγελία τθσ ςφμβαςθσ.
ΑΘΟ 14 - ΤΟΡΟΡΟΙΘΣΘ ΣΥΜΒΑΣΘΣ
Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και
κατόπιν γνωμοδότθςθσ του αρμοδίου οργάνου.
Ουδεμία τροποποίθςθ, διαγραφι, προςκικθ, ακφρωςθ, παραίτθςθ ι μεταβολι των όρων τθσ ςφμβαςθσ
δεν κα είναι ιςχυρι, παρά μόνο εάν διατυπωκεί εγγράφωσ και φζρει τισ υπογραφζσ των νομίμων
εκπροςϊπων αμφοτζρων των ςυμβαλλομζνων.
Δθλϊνεται ρθτϊσ ότι καμία αφξθςθ οικονομικοφ αντικειμζνου δεν μπορεί να ςυμφωνθκεί ςε περίπτωςθ
τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ, δεδομζνου ότι οι δαπάνεσ για ςυμπλθρωματικζσ εργαςίεσ δεν είναι
επιλζξιμεσ. Θ ςφμβαςθ δφναται να τροποποιθκεί εάν ςυμφωνιςουν, εγγράφωσ, προσ τοφτο, τα δφο
ςυμβαλλόμενα μζρθ (αλλαγι ΨΡΑ, τροποποίθςθ ΤΔΡ, κλπ) και με τθν απαραίτθτθ προχπόκεςθ τθσ
ςφμφωνθσ γνϊμθσ τθσ Επιτροπισ Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ του Ζργου και τθν ενθμζρωςθ τθσ
αρμόδιασ Διαχειριςτικισ Αρχισ. Σε κάκε περίπτωςθ το οικονομικό αντικείμενο κα πρζπει να διατθρείται
αναλλοίωτο.
ΑΘΟ 15-ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ
Θ ΤΙΕΔΑ Α.Ε. δεν ζχει καμιά ανάμιξθ και ευκφνθ ςτισ ςχζςεισ του «αναδόχου» μετά των ςυνεργατϊν του
και τισ εν γζνει υποχρεϊςεισ του προσ αυτοφσ και κάκε τρίτο. Είναι αποκλειςτικά υπεφκυνοσ και υπόχρεοσ
για τθν αςφάλεια του προςωπικοφ του που κα χρθςιμοποιιςει για τθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ
κακϊσ και ςτθν καταβολι αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν αυτϊν ςε οποιοδιποτε κατά νόμο αςφαλιςτικό φορζα
κφριασ ι επικουρικισ αςφάλιςθσ.
Θ ΤΙΕΔΑ Α.Ε. κα ςυνδράμει ςτον Ανάδοχο για τθν αναηιτθςθ και χοριγθςθ των υπαρχόντων ςτοιχείων και
πλθροφοριϊν αναγκαίων για τθν παροχι τθσ υπθρεςίασ. Πλα τα ανωτζρω ςτοιχεία ο Ανάδοχοσ οφείλει να
τα επιςτρζψει ςτον φορζα μετά τθν εκτζλεςθ τθσ υπθρεςίασ και τθν παραλαβι των παραδοτζων. Κάκε
δαπάνθ που απαιτείται για τθν απόκτθςθ, αναηιτθςθ, ι αναπαραγωγι των προαναφερκζντων ςτοιχείων
βαρφνει αποκλειςτικϊσ τον Ανάδοχο.
Ο «ανάδοχοσ» αναλαμβάνει τθν αςτικι ευκφνθ ςτουσ χϊρουσ παροχισ υπθρεςιϊν ζναντι τρίτων για
οποιοδιποτε τυχαίο γεγονόσ ικελε ςυμβεί κατά τθν διάρκεια των εκδθλϊςεων.
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Θ δαπάνθ αναπαραγωγισ ςτοιχείων, εγγράφων, εντφπων κακϊσ και δθμοςιεφςεων επιβαρφνει τον
Ανάδοχο.
Κάκε δαπάνθ που απαιτείται για τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων, που ορίηονται ςτισ ωσ άνω
παραγράφουσ, βαρφνει αποκλειςτικϊσ τον Ανάδοχο.
ΑΘΟ 16-ΥΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΘ
Ο Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται να υποκαταςτακεί από άλλον για τθν εκπόνθςθ του ζργου. Επιμζρουσ
εργαςίεσ ι δραςτθριότθτεσ που περιλαμβάνονται ςτο αντικείμενο τθσ παροφςασ, είναι δυνατόν να
παραςχεκοφν από εξωτερικοφσ ςυνεργάτεσ και υπεργολάβουσ του αναδόχου, για τουσ οποίουσ
αποκλειςτικι ευκφνθ φζρει ο Ανάδοχοσ.
ΑΘΟ 17-ΡΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Ο Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται να κάνει οποιαδιποτε χριςθ των παραδοτζων του ζργου,
ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ δθμοςίευςθσ ςτο όνομά του. Ο Εργοδότθσ και το Ελλθνικό Δθμόςιο, για
λογαριαςμό των οποίων ενεργεί ο Ανάδοχοσ δικαιοφνται για απεριόριςτο χρόνο να κάνουν οποιαδιποτε
χριςθ των παραδοτζων του ζργου, διαφυλάςςοντασ τα θκικά δικαιϊματα του Αναδόχου, όπωσ αυτά
προβλζπονται ςτα άρκρα 2,3 και 15 του Ν.2121/1993 «Ρερί Ρνευματικισ Ιδιοκτθςίασ».
ΑΘΟ 18-ΕΡΙΛΥΣΘ ΔΙΑΦΟΩΝ
Θ ςφμβαςθ διζπεται από το Ελλθνικό δίκαιο.
Θ ΤΙΕΔΑ Α.Ε. και ο «ανάδοχοσ» καταβάλλουν κάκε προςπάκεια για τθ φιλικι επίλυςθ κάκε διαφοράσ
ςχετικισ με τθ ςφμβαςθ που μπορεί να προκφψει μεταξφ τουσ ςχετικά με τθν ερμθνεία ι τθν εκτζλεςθ ι
τθν εφαρμογι τθσ ςφμβαςθσ ι εξ’ αφορμισ τθσ, ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ καλισ πίςτθσ και των
χρθςτϊν ςυναλλακτικϊν θκϊν. Σε περίπτωςθ που δεν επιτευχκεί φιλικι επίλυςθ τθσ διαφοράσ, αυτι
διευκετείται βάςει τθσ Ελλθνικισ νομοκεςίασ και αρμόδια κα είναι τα κατά τόπουσ αρμόδια Δικαςτιρια
που εδρεφουν ςτθν Αλεξανδροφπολθ.
Συμφωνείται ότι οποιαδιποτε τροποποίθςθ των όρων του παρόντοσ γίνεται μόνο ζπειτα από γραπτι
ςυμφωνία των ςυμβαλλομζνων μερϊν.
Σε πίςτωςθ των ανωτζρω, ςυντάχκθκε θ παροφςα ςε πζντε (5) πρωτότυπα, που υπεγράφθςαν από τουσ
ςυμβαλλόμενουσ, ζλαβε δε τρία (3) αντίτυπα ο Εργοδότθσ και δφο (2) ζλαβε ο Ανάδοχοσ.
Θ ςφμβαςθ υπεγράφθ ςε τζςςερα πρωτότυπα και ζκαςτοσ των ςυμβαλλόμενων ζλαβε από δφο.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΡΑΑΤΘΜΑ VII – ΤΕΥΔ (Ρροςαρμοςμζνο από τθν Ανακζτουςα Αρχι)

ΤΥΡΟΡΟΙΘΜΕΝΟ ΕΝΤΥΡΟ ΥΡΕΥΘΥΝΘΣ ΔΘΛΩΣΘΣ (TEΥΔ)
*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+
για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν
Μζροσ Ι: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζαi και τθ διαδικαςία
ανάκεςθσ
Ραροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ αδιαμφιςβιτθτθ
ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:
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Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα φορζα
(αφ)
 Ονομαςία: ΤΟΥΙΣΤΙΚΘ ΙΑΜΑΤΙΚΘ ΕΡΙΧΕΙΘΣΘ ΔΘΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΟΥΡΟΛΘΣ
 ΑΨΜ: 997712721
- Κωδικόσ Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Ψορζα ΔΙΑΥΓΕΙΑ : 53018
- Ταχυδρομικι διεφκυνςθ / Ρόλθ / Ταχ. Κωδικόσ: Λεωφόροσ Μάκρθσ, 1ο χλμ Αλεξανδροφπολθσ-Μάκρθσ,
Ραραπλεφρωσ Δθμοτικοφ Camping, Αλεξανδροφπολθ
- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: ΤΕΗΘ ΣΟΦΙΑ
- Τθλζφωνο: 2551088340
- Θλ. ταχυδρομείο: tourismaxd@hotmail.com
- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) www.tieda.gr
Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ
-Τίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ CPV):
«Κατάρτιςθ και πιςτοποίθςθ γνϊςεων και δεξιοτιτων εργαηομζνων του τουριςτικό τομζα»
Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ υλοποίθςθ δράςεων, δθμοςιότθτασ, ςυμβουλευτικισ, πιςτοποίθςθσ
και κατάρτιςθσ. Βαςικόσ Στόχοσ τθσ Σφμβαςθσ είναι θ προετοιμαςία 40 (ςαράντα) ωφελουμζνων
εργαηομζνων ςτον τουριςτικό τομζα.
CPV: 80500000-9 (Υπθρεςίεσ Κατάρτιςθσ)
- Κωδικόσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ: [ 21REQ008265072 ΡΫΤΟΓΕΝΕΣ AITHMA]
- Θ ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : ΡΑΟΩΘ ΓΕΝΙΚΫΝ ΥΡΘΕΣΙΫΝ
- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι (εάν υπάρχει): [01/2021]
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΡΟΛΟΙΡΕΣ ΡΛΘΟΨΟΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΘΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΡΛΘΫΘΟΥΝ ΑΡΟ
ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΨΟΕΑ
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Μζροσ II: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα
Α: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα
Στοιχεία αναγνϊριςθσ:
Ρλιρθσ Επωνυμία:
Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΨΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΨΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ
του οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον εκνικό
αρικμό ταυτοποίθςθσ, εφόςον απαιτείται και
υπάρχει
Ταχυδρομικι διεφκυνςθ:
Αρμόδιοσ ι αρμόδιοιii :
Τθλζφωνο:
Θλ. ταχυδρομείο:
Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ
τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικζσ πλθροφορίεσ:
Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι ι
μεςαία επιχείρθςθiii;
Μόνο ςε περίπτωςθ προμικειασ κατ᾽
αποκλειςτικότθτα,
του
άρκρου
20:
ο
οικονομικόσ φορζασ είναι προςτατευόμενο
εργαςτιριο,
«κοινωνικι
επιχείρθςθ»iv
ι
προβλζπει τθν εκτζλεςθ ςυμβάςεων ςτο πλαίςιο
προγραμμάτων προςτατευόμενθσ απαςχόλθςθσ;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίςτοιχο ποςοςτό των
εργαηομζνων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων
εργαηομζνων;
Εφόςον απαιτείται, προςδιορίςτε ςε ποια
κατθγορία ι κατθγορίεσ εργαηομζνων με
αναπθρία ι μειονεκτοφντων εργαηομζνων
ανικουν οι απαςχολοφμενοι.
Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι
εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο/Μθτρϊο
εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι διακζτει
ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει εκνικοφ
ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ);
Εάν ναι:
Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ παροφςασ
ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, όπου απαιτείται,
ςτθν ενότθτα Γ του παρόντοσ μζρουσ,
ςυμπλθρϊςτε το μζροσ V κατά περίπτωςθ, και ςε
κάκε περίπτωςθ ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το
μζροσ VI.
α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι του
πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό εγγραφισ
ι πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ:
β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ
πιςτοποίθςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε:
γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία

Απάντθςθ:
[ ]
[ ]

*……+
*……+
*……+
*……+
*……+
Απάντθςθ:

* + Ναι * + Πχι

[...............]

*…...............+
*….+
* + Ναι * + Πχι * + Άνευ αντικειμζνου

α) *……+

β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ,
επακριβι
ςτοιχεία
αναφοράσ
των
εγγράφων):*……+*……+*……+*……+

97

ΑΔΑ: ΨΕΞΒΟΛΜ8-0Ω9
Διακιρυξθ ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ
"Κατάρτιςθ και πιςτοποίθςθ γνϊςεων και δεξιοτιτων εργαηομζνων του τουριςτικοφ τομζα"

βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και, κατά γ) *……+
περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο
κατάλογοv:
δ) Θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα τα
απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ;
δ) * + Ναι * + Πχι
Εάν όχι:
Επιπροςκζτωσ, ςυμπλθρϊςτε τισ πλθροφορίεσ
που λείπουν ςτο μζροσ IV, ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ
κατά περίπτωςθ ΜΟΝΟ εφόςον αυτό απαιτείται
ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ
ςφμβαςθσ:
ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να
προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν ε) * + Ναι * + Πχι
κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φόρων ι να παράςχει
πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ δυνατότθτα ςτθν
ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να
τθ λάβει απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι
βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ
αυτι διατίκεται δωρεάν;
Εάν
θ
ςχετικι
τεκμθρίωςθ
διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ,
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
*……+*……+*……+*……+
Απάντθςθ:
Τρόποσ ςυμμετοχισ:
Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ * + Ναι * + Πχι
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από
κοινοφ με άλλουσvi;
Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΤΕΥΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ
οικονομικοφσ φορείσ.
Εάν ναι:
α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ φορζα α) *……+
ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία
(επικεφαλισ,
υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα κακικοντα …):
β) Ρροςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ
φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ β) *……+
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:
γ)
Κατά
περίπτωςθ,
επωνυμία
τθσ
ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ.
γ) *……+
Τμιματα
Απάντθςθ:
Κατά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ ι των [ ]
τμθμάτων για τα οποία ο οικονομικόσ φορζασ
επικυμεί να υποβάλει προςφορά.
Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα
Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων που είναι
αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ
διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:
Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει:

Απάντθςθ:
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Ονοματεπϊνυμο
ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον τόπο
γζννθςθσ εφόςον απαιτείται:
Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα
Ταχυδρομικι διεφκυνςθ:
Τθλζφωνο:
Θλ. ταχυδρομείο:
Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία
ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ, τθν
ζκταςθ, τον ςκοπό …):

*……+
*……+
*……+
*……+
*……+
*……+
*……+

Γ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΕΩΝvii
Στιριξθ:

Απάντθςθ:

Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ * +Ναι * +Πχι
άλλων οικονομικϊν φορζων προκειμζνου να
ανταποκρικεί ςτα κριτιρια επιλογισ που
κακορίηονται ςτο μζροσ IV και ςτα (τυχόν)
κριτιρια και κανόνεσ που κακορίηονται ςτο μζροσ
V κατωτζρω;
Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΤΕΥΔ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ
Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ, για κάκε ζνα από τουσ ςχετικοφσ φορείσ,
δεόντωσ ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ αυτϊν.
Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται επίςθσ το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ,
είτε ανικουν απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα είτε όχι, ιδίωσ οι υπεφκυνοι για τον
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ και, όταν πρόκειται για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, το τεχνικό προςωπικό ι οι
τεχνικζσ υπθρεςίεσ που κα ζχει ςτθ διάκεςι του ο οικονομικόσ φορζασ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.
Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ,
παρακαλείςκε να ςυμπεριλάβετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα μζρθ IV και V για κάκε
ζνα από τουσ οικονομικοφσ φορείσ.

Δ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο οικονομικόσ
φορζασ
(Θ παροφςα ενότθτα ςυμπλθρϊνεται μόνον εφόςον οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ απαιτοφνται ρθτϊσ από
τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα)
Υπεργολαβικι ανάκεςθ :
Απάντθςθ:
Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει * +Ναι * +Πχι
οποιοδιποτε μζροσ τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ υπό
μορφι υπεργολαβίασ;
Εάν ναι παρακζςτε κατάλογο των προτεινόμενων
υπεργολάβων και το ποςοςτό τθσ ςφμβαςθσ που κα
αναλάβουν:
*…+
Εάν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ηθτοφν ρθτϊσ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ (κατ' εφαρμογι του
άρκρου 131 παρ. 5 ι εφόςον ο προςφζρων / υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει
ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που υπερβαίνει το ποςοςτό του 30% τθσ
ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλζον των πλθροφοριϊν που
προβλζπονται ςτθν παροφςα ενότθτα, παρακαλείςκε να παράςχετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται

99

ΑΔΑ: ΨΕΞΒΟΛΜ8-0Ω9
Διακιρυξθ ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ
"Κατάρτιςθ και πιςτοποίθςθ γνϊςεων και δεξιοτιτων εργαηομζνων του τουριςτικοφ τομζα"

ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ για κάκε
υπεργολάβο (ι κατθγορία υπεργολάβων).
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Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ
Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσviii
Στο άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ:
1. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθix·
2. δωροδοκίαx,xi·
3. απάτθxii·
4. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσxiii·
5.

νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασxiv·

6.

παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπωνxv.

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ:

Απάντθςθ:

Υπάρχει αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ εισ * + Ναι * + Πχι
βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι οποιουδιποτε
προςϊπουxvi το οποίο είναι μζλοσ του
διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ του
οργάνου ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ
αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό για ζναν από
τουσ λόγουσ που παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία
1-6), ι καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει
εκδοκεί πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι
ςτθν οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ
αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει;
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά,
αναφζρετε: (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+*……+xvii
Εάν ναι, αναφζρετεxviii:
α) Θμερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ
προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6
αφορά και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ καταδίκθσ,
β) Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +·
γ) Εάν ορίηεται απευκείασ ςτθν καταδικαςτικι
απόφαςθ:

α) Θμερομθνία:* +,
ςθμείο-(-α): * +,
λόγοσ(-οι):* +

β) *……+
γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+ και
ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) * +
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά,
αναφζρετε: (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+*……+xix
Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο * + Ναι * + Πχι
οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να
αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν
φπαρξθ
ςχετικοφ
λόγου
αποκλειςμοφ
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(«αυτοκάκαρςθ»)xx;
Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που λιφκθκανxxi:
*……+
Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ
Πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ Απάντθςθ:
αςφάλιςθσ:
1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ * + Ναι * + Πχι
τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν πλθρωμι
φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσxxii,
ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν οποία είναι
τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ;
ΦΟΟΙ

Εάν όχι αναφζρετε:
α) Ωϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο πρόκειται:
β) Ροιο είναι το ςχετικό ποςό;
γ)Ρωσ
διαπιςτϊκθκε
θ
ακζτθςθ
των
υποχρεϊςεων;
1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ;
- Θ εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και
δεςμευτικι;
- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι
ζκδοςθσ απόφαςθσ
- Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ,
εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ
διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ:
2) Με άλλα μζςα; Διευκρινιςτε:
δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ
υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ
φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ
που οφείλει ςυμπεριλαμβανόμενων κατά
περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των
προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό
διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ;xxiii

ΕΙΣΦΟΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ

α)*……+·

α)*……+·

β)*……+

β)*……+

γ.1) * + Ναι * + Πχι
-* + Ναι * + Πχι

γ.1) * + Ναι * + Πχι
-* + Ναι * + Πχι

-*……+·

-*……+·

-*……+·

-*……+·

γ.2)*……+·
γ.2)*……+·
δ) * + Ναι * + Πχι
δ) * + Ναι * + Πχι
Εάν ναι, να
Εάν ναι, να αναφερκοφν
αναφερκοφν
λεπτομερείσ πλθροφορίεσ
λεπτομερείσ
*……+
πλθροφορίεσ
*……+
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ,
καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): xxiv
αςφάλιςθσ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε:
*……+*……+*……+
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Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό παράπτωμα
Πλθροφορίεσ
ςχετικά
με
πικανι Απάντθςθ:
αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι
επαγγελματικό παράπτωμα
Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, * + Ναι * + Πχι
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ του
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ
δικαίουxxv;
Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που
να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν
φπαρξθ αυτοφ του λόγου αποκλειςμοφ
(«αυτοκάκαρςθ»);
* + Ναι * + Πχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν: *…….............+
Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε * + Ναι * + Πχι
από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισxxvi :
α) πτϊχευςθ, ι
β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι
γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι
δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι
από το δικαςτιριο, ι
ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ
ςυμβιβαςμοφ, ι
ςτ) αναςτολι επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων,
ι
η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ
προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία
προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου
Εάν ναι:
- Ραρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία:
- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ -[.......................]
ωςτόςο ο οικονομικόσ φορζασ, κα δφναται να -[.......................]
εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβανόμενθσ υπόψθ τθσ
εφαρμοςτζασ εκνικισ νομοκεςίασ και των
μζτρων ςχετικά με τθ ςυνζχε ςυνζχιςθ τθσ
επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό αυτζσ
αυτζσ τισ περιςτάςεισxxvii
Εάν
θ
ςχετικι
τεκμθρίωςθ
διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ,
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
*……+*……+*……+
Ζχει διαπράξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρό [ + Ναι * + Πχι
επαγγελματικό παράπτωμαxxviii;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ [.......................]
πλθροφορίεσ:
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ μζτρα
αυτοκάκαρςθσ;
* + Ναι * + Πχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που

103

ΑΔΑ: ΨΕΞΒΟΛΜ8-0Ω9
Διακιρυξθ ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ
"Κατάρτιςθ και πιςτοποίθςθ γνϊςεων και δεξιοτιτων εργαηομζνων του τουριςτικοφ τομζα"

λιφκθκαν:
*..........……+
Ζχει ςυνάψει ο οικονομικόσ φορζασ ςυμφωνίεσ * + Ναι * + Πχι
με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςκοπό τθ
ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ *…...........+
πλθροφορίεσ:
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ μζτρα
αυτοκάκαρςθσ;
* + Ναι * + Πχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν:
*……+
Γνωρίηει ο οικονομικόσ φορζασ τθν φπαρξθ τυχόν * + Ναι * + Πχι
ςφγκρουςθσ
ςυμφερόντωνxxix,
λόγω
τθσ
ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ
ςφμβαςθσ;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ *.........…+
πλθροφορίεσ:
Ζχει παράςχει ο οικονομικόσ φορζασ ι * + Ναι * + Πχι
επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ
ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα
φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο αναμειχκεί ςτθν
προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ
ςφμβαςθσxxx;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ *...................…+
πλθροφορίεσ:
Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι * + Ναι * + Πχι
επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλειαxxxi κατά τθν
εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο
προθγοφμενθσ
δθμόςιασ
ςφμβαςθσ,
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα φορζα
ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που
είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ , αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ
παρόμοιεσ κυρϊςεισ;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ
πλθροφορίεσ:
*….................+
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ μζτρα
αυτοκάκαρςθσ;
* + Ναι * + Πχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν:
*……+
Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να επιβεβαιϊςει * + Ναι * + Πχι
ότι:
α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν
δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν
που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ
απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν
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πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ,
β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ,
γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ
κακυςτζρθςθ
τα
δικαιολογθτικά
που
απαιτοφνται
από
τθν
ανακζτουςα
αρχι/ανακζτοντα φορζα
δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με ακζμιτο
τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ
ανακζτουςασ αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, να
αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που
ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο
πλεονζκτθμα ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ ι να
παράςχει
εξ
αμελείασ
παραπλανθτικζσ
πλθροφορίεσ που ενδζχεται να επθρεάςουν
ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον
αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ;
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Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ
Πςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ (ενότθτα ι ενότθτεσ Α ζωσ Δ του παρόντοσ μζρουσ), ο οικονομικόσ
φορζασ δθλϊνει ότι:
α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να ςυμπλθρϊςει αυτό το πεδίο μόνο ςτθν περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι
ι ο ανακζτων φορζασ ζχει δθλϊςει ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ
που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, ότι ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να ςυμπλθρϊςει μόνο τθν Ενότθτα a
του Μζρουσ ΙV χωρίσ να υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του Μζρουσ ΙV:

Εκπλιρωςθ όλων των απαιτοφμενων κριτθρίων Απάντθςθ
επιλογισ
Ρλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ;
* + Ναι * + Πχι
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Μζροσ VI: Τελικζσ δθλϊςεισ
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα με τα μζρθ Ι –
IV ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε περίπτωςθ ςοβαρϊν
ψευδϊν δθλϊςεων.
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαι ςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ
κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων που
αναφζρονταιxxxii, εκτόσ εάν :
α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά δικαιολογθτικά
απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται
δωρεάνxxxiii.
β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά ζγγραφα.
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτ... *προςδιοριςμόσ τθσ ανακζτουςασ
αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ Ι, ενότθτα Α+, προκειμζνου να αποκτιςει
πρόςβαςθ ςε δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω υποβάλλει ςτ... *να προςδιοριςτεί το
αντίςτοιχο μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ του παρόντοσ Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλωςθσ για τουσ
ςκοποφσ τ... *προςδιοριςμόσ τθσ διαδικαςίασ προμικειασ: (ςυνοπτικι περιγραφι, παραπομπι ςτθ
δθμοςίευςθ ςτον εκνικό τφπο, ζντυπο και θλεκτρονικό, αρικμόσ αναφοράσ)+.

Ημερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+
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i

Σε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) μίασ (ενόσ) κα αναφζρεται το
ςφνολο αυτϊν
ii

Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται.

iii

Βλζπε ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των πολφ μικρϊν, των μικρϊν και των μεςαίων
επιχειριςεων (ΕΕ L 124 τθσ 20.5.2003, ς. 36). Οι πλθροφορίεσ αυτζσ απαιτοφνται μόνο για ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ.
Ρολφ μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ κφκλοσ
εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμφρια ευρϊ.
Μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ κφκλοσ
εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμφρια ευρϊ.
Μεςαίεσ επιχειριςεισ: επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και οι οποίεσ απαςχολοφν λιγότερουσ από
250 εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια ευρϊ και/ι το ςφνολο του
ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμφρια ευρϊ.
iv

Ζχει δθλαδι ωσ κφριο ςκοπό τθν κοινωνικι και επαγγελματικι ζνταξθ ατόμων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων ατόμων.

v

Τα δικαιολογθτικά και θ κατάταξθ, εάν υπάρχουν, αναφζρονται ςτθν πιςτοποίθςθ.

vi

Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ.

vii

Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το δεφτερο εδάφιο του άρκρου 78 “Πςον αφορά τα κριτιρια που ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ
ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Μζρουσ ΙΙ του Ραραρτιματοσ ΧΙΙ του
Ρροςαρτιματοσ Αϋ ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, μποροφν ωςτόςο να βαςίηονται ςτισ
ικανότθτεσ άλλων φορζων μόνο εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι
ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.”
viii

Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι δυνατι θ κατ'
εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ
ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.
ix

Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν
καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008, ς. 42).
x

Σφμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ “διαφκορά”.

xi

Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ Σφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των
Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του
άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 22ασ Ιουλίου 2003 για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ
ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54). Ρεριλαμβάνει επίςθσ τθ διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ
103/Α), «Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για τθ διαφκορά και του Ρρόςκετου ςϋ αυτιν Ρρωτοκόλλου»
(αφορά ςε προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β αναφζρεται θ κείμενθ νομοκεςία).
xii

Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν
Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48) όπωσ κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (ΨΕΚ 48/Α) "Κφρωςθ τθσ Σφµβαςθσ ςχετικά µε τθν
προςταςία των οικονοµικϊν ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων και των ςυναφϊν µε αυτιν Ρρωτοκόλλων.
xiii

Ππωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του Συμβουλίου, τθσ 13θσ Ιουνίου 2002 για τθν καταπολζμθςθ τθσ
τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ περιλαμβάνει επίςθσ τθν θκικι αυτουργία ι τθν
απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 4 τθσ εν λόγω απόφαςθσ-πλαίςιο.
xiv

Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 26θσ Οκτωβρίου
2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από
παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς.15) που ενςωματϊκθκε με το ν.
3691/2008 (ΨΕΚ 166/Α) “Ρρόλθψθ και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και τθσ
χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”.
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xv

Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 5θσ Απριλίου
2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για
τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1) θ οποία ενςωματϊκθκε
ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (ΨΕΚ 215/Α)"Ρρόλθψθ και καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και προςταςία των
κυμάτων αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.".
xvi

Θ εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε) και προςωπικϊν εταιρειϊν
(Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε), τον Διευκφνοντα Σφμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ
του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 του άρκρου 73 )
xvii

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

xviii

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

xix

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

xx

Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι
ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ αυτισ τθσ δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν
λόγω απόφαςθ (άρκρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)
xxi

Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ᾽ εξακολοφκθςθ,
ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των μζτρων που λιφκθκαν.
xxii

Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ
του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ (άρκρο 73
παρ. 2 δεφτερο εδάφιο).
xxiii

Σθμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι δυνατι
θ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό λόγω ακζτθςθσ υποχρεϊςεων καταβολισ φόρων ι αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κατ’
εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ι/και όταν ο
αποκλειςμόσ κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν
ζχουν καταβλθκεί, ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των
υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ
δυνατότθτα να λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 73, πριν από τθν εκπνοι τθσ
προκεςμίασ αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε ανοικτζσ διαδικαςίεσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ
xxiv

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

xxv

Ππωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτισ κείμενεσ διατάξεισ, ςτα
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 .
xxvi

. Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ
2016/7)
xxvii

Άρκρο 73 παρ. 5.

xxviii

Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να ςυμπλθρωκεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρκρο
68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
xxix

Ππωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.

xxx

Ρρβλ άρκρο 48.

xxxi

Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν περιπτ. ςτ παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό ΕΕΕΣ
(Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7)
xxxii

Ρρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014

xxxiii

Υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι
φορζα ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) που παρζχουν τθ δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον
ανακζτοντα φορζα να το πράξει. Ππου απαιτείται, τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να ςυνοδεφονται από τθ ςχετικι ςυγκατάκεςθ για τθν
εν λόγω πρόςβαςθ.
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