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1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
1.1 Το πλαίσιο του έργου
Η σχέση ανάµεσα στην εκπαίδευση και την απασχόληση θεωρήθηκε ανέκαθεν τόσο σε
επιστηµονικό-ακαδηµαϊκό επίπεδο όσο και σε επίπεδο χάραξης και άσκησης οικονοµικής και
εκπαιδευτικής πολιτικής ως µια σχέση θετική, µε την έννοια ότι περισσότερη εκπαίδευση
µεταφράζεται σε καλύτερες θέσεις εργασίας για τα άτοµα, υψηλότερες αποδοχές και γενικότερη
οικονοµική και κοινωνική ευηµερία.
Η συνεχώς διογκούµενη ανεργία –ιδιαίτερα των νέων (όπως αποδεικνύεται και σε πρόσφατη έρευνα
της Eurostat τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε ελληνικό επίπεδο)– έχει επιτείνει τον προβληµατισµό
γύρω από τα ζητήµατα του νεοεισερχόµενου στην αγορά εργασίας εργατικού δυναµικού. Η
υιοθέτηση της άποψης ότι η εµφανιζόµενη ανεργία είναι κατά κύριο λόγο διαρθρωτική, ότι δηλαδή
οφείλεται στην αναντιστοιχία της δοµής της επαγγελµατικής εκπαίδευσης µε εκείνη της
απασχόλησης, είχε ως λογική συνέπεια να θεωρηθεί η περαιτέρω επαγγελµατική εκπαίδευση και
εξειδίκευση του εργατικού δυναµικού ως η απάντηση-λύση στο πρόβληµα της ανεργίας και
γενικότερα στην επιδιωκόµενη ενίσχυση της απασχόλησης. Ωστόσο, οι πολιτικές που υιοθετούν και
εκφράζουν τη συγκεκριµένη άποψη αποδείχθηκαν αρκετά προβληµατικές. Αυτές οι διαπιστώσεις
οδήγησαν και οδηγούν στην αναθεώρηση των πολιτικών προτεραιοτήτων για την επαγγελµατική
εκπαίδευση.
Στο παραπάνω πλαίσιο προτείνεται η παρούσα µελέτη µε κεντρικό άξονα την αναβάθµιση της
δοµής, της λειτουργίας και της αποτελεσµατικότητας του βασικού τυπικού συστήµατος
επαγγελµατικής εκπαίδευσης της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, η οποία θα καταλήγει
στην διαµόρφωση ενός σχεδίου δράσης συστηµικών παρεµβάσεων στο πλαίσιο του ΕΠΕ∆ΒΜ.

1.2 Ο στόχος του έργου
Βασικός στόχος της µελέτης είναι η διαµόρφωση ενός Σχεδίου ∆ράσης για την αναβάθµιση της
∆ευτεροβάθµιας επαγγελµατικής εκπαίδευσης. Το Σχέδιο ∆ράσης θα περιλαµβάνει ενέργειες που
στο µέγιστο βαθµό θα µπορούν να ενταχθούν και να υλοποιηθούν στο πλαίσιο των αξόνων
προτεραιότητας και των στόχων του ΕΠΕ∆ΒΜ. Η διαµόρφωση του Σχεδίου ∆ράσης θα βασιστεί
στη µελέτη και την επανεξέταση της σχέσης:
1. των δυνατοτήτων-αναγκών της επαγγελµατικής-τεχνικής εκπαίδευσης και εξειδίκευσης
όπως αυτή προσφέρεται µέσα από το τυπικό σύστηµα της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
στην Ελλάδα (ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ) και
2. των διαµορφωµένων τάσεων-αναγκών και των δυνατοτήτων απασχόλησης στην αγορά
εργασίας των αποφοίτων των ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ προκειµένου να διασφαλιστεί µεγαλύτερη
αντιστοιχία ανάµεσα στη δοµή της παρεχόµενης εκπαίδευσης και στη δοµή της
απασχόλησης και των πρακτικών που επικρατούν στην αγορά εργασίας.
1.3 Αντικείµενο του έργου
Το αντικείµενο του έργου περιλαµβάνει τις ακόλουθες ενέργειες:
Στάδιο 1. Αποτύπωση υπάρχοντος πλαισίου ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ

Σελίδα 3 από 19

Σε µια πρώτη φάση θα πρέπει να αποτυπωθεί ο τρόπος λειτουργίας των
ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ και ιδιαίτερα σε ότι αφορά στις κατευθύνσεις σε συγκεκριµένες
ειδικότητες που έχουν τη δυνατότητα να ακολουθήσουν οι εκπαιδευόµενοι.

Στάδιο 2. Αποτίµηση και αξιολόγηση των προσφεροµένων αναλυτικών προγραµµάτων
και ειδικοτήτων στα ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ
Ενδεικτικά θα περιλαµβάνεται η ποιοτική ανάλυση περιεχοµένου µε συγκριτική διάσταση
και προσανατολισµό στα τεκταινόµενα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τα
σχολικά προγράµµατα και τις εξειδικεύσεις.
Ειδικότερα θα συσχετιστούν οι σχετικές οδηγίες και πρακτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για
την επαγγελµατική εκπαίδευση στις χώρες – µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι
τροποποιήσεις και προσαρµογές που πιθανόν χρειάζονται, µε το υφιστάµενο καθεστώς
επαγγελµατικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Θα επιχειρηθεί η αναζήτηση κατευθύνσεων που
συγκλίνουν ή αποκλίνουν από το γενικότερα Ευρωπαϊκό πλαίσιο.

Στάδιο 3. Τάσεις σε σχέση µε την υποδοχή αποφοίτων ΕΠΑΛ / ΕΠΑΣ στην αγορά
εργασίας
∆εδοµένων των προβληµάτων που παρατηρούνται στο χώρο της εύρεσης εργασίας και
απασχόλησης κρίνεται σκόπιµο να διερευνηθεί στην ελληνική πραγµατικότητα η
δυνατότητα αποτελεσµατικότερης απορρόφησής τους στην ελληνική αγορά, η εξεύρεση
µηχανισµών άµεσης απορρόφησης από τις αντίστοιχες επιχειρήσεις καθώς και η δηµιουργία
κινήτρων, για τις µικρές-µεσαίες κυρίως επιχειρήσεις, για την προτίµησή τους ως εργατικό
δυναµικό. Επίσης, θα αναζητηθούν οι µέθοδοι συνεργασίας ∆ηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα
σε ότι αφορά στις ειδικότητες που ήδη υπάρχουν στα ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ και νέες που θα
µπορούσαν να προκύψουν από την ίδια την αγορά.
Στο εν λόγω πλαίσιο θα πρέπει ενδεικτικά να διερευνηθεί:
i.

ζήτηση ειδικοτήτων από την αγορά εργασίας,

ii. προσόντα εργατικού δυναµικού – απαιτήσεις/ανάγκες επιχειρήσεων (δηµοσίου και
ιδιωτικού τοµέα),
iii. λοιπά κοινωνικοδηµογραφικά στοιχεία εργατικού δυναµικού (δηλαδή τις ανάγκες
απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο ανάλογα µε τις οικονοµικές δραστηριότητες που
αναπτύσσονται περισσότερο, πληθυσµιακές οµάδες που µπορούν να ωφεληθούν
από τη σχετική εκπαίδευση –µετανάστες, νέοι που δεν µπορούν να ολοκληρώσουν
τη βασική εκπαίδευση, δυσκολία µετάβασης σε πανεπιστηµιακή εκπαίδευση, κλπ),
iv. πρακτικές επιχειρηµατιών και επιχειρήσεων (δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα) για την
αξιοποίηση των νεοεισερχοµένων στην αγορά εργασίας.
Μεθοδολογικά προτείνεται να υλοποιηθεί µε ποσοτική διερεύνηση και ανάλυση συναφών
διαθεσίµων ποσοτικών δεδοµένων.
Ενδεικτικά θα περιλαµβάνονται τουλάχιστον οι παρακάτω άξονες:
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α) Η καταλογογράφηση των ειδικοτήτων, των προσόντων και των αντίστοιχων
πιστοποιήσεων που απαιτούνται µε ταξινόµηση χαµηλής, µέτριας και υψηλής ζήτησης στην
αγορά εργασίας.
β) Η αντιστοίχηση των παραπάνω ειδικοτήτων και πιστοποιήσεων µε τις προσφερόµενες
στα ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ.
γ) Ποιοτική αποτίµηση των διαθέσιµων πρακτικών των επιχειρηµατιών από λοιπές έρευνες.
δ) Προτάσεις αναµόρφωσης των αναλυτικών προγραµµάτων.

Στάδιο 4. Εµπειρική διερεύνηση των αναγκών και των δυνατοτήτων απασχολησιµότητας
των εκπαιδευοµένων στα ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ στο σύγχρονο περιβάλλον επιχειρηµατικότητας
και ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονοµίας και αποτίµηση/αξιολόγηση των
αναλυτικών προγραµµάτων σπουδών και των ειδικοτήτων των ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ σύµφωνα µε
τις απόψεις των εκπαιδευτικών και των διευθυντών των ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ, καθώς και των
φορέων εύρεσης εργασίας (πχ ΟΑΕ∆).
Θα υλοποιηθεί µε τη διενέργεια εµπειρικής έρευνας σε εκπαιδευτικούς – διευθυντές
σχολείων ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ, πανελλαδικής εµβέλειας, µε συµπλήρωση ερωτηµατολογίου ή/και
ηµιδοµηµένη συνέντευξη µε κατά πρόσωπο ή τηλεφωνική επικοινωνία.
Θα περιλαµβάνει τα εξής:
α) µεθοδολογία της εµπειρικής έρευνας (πχ τηλεφωνική, µε συνέντευξη, µέγεθος –
αντιπροσωπευτικότητα δείγµατος. Επισηµαίνεται ότι ο αριθµός των ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ
ανέρχεται πανελλαδικά σε 417 µονάδες (333 ΕΠΑΛ και 84 ΕΠΑΣ.)
β) εµπειρικά δεδοµένα που θα συλλεχθούν
γ) επεξεργασία των συλλεχθέντων δεδοµένων
δ) τη σύνταξη πορισµάτων και προτάσεων µετά την στατιστική επεξεργασία των δεδοµένων
που θα συλλεχθούν.

Στάδιο 5. Συσχέτιση/συνεργασία µε άλλους εκπαιδευτικούς φορείς και προγράµµατα δια
βίου µάθησης
Μέρος της µελέτης αποτελεί και η διερεύνηση συνεργασιών µε άλλους τοπικούς και µη
φορείς και προγράµµατα δια βίου µάθησης, καθώς και η ανάδειξη δυνατοτήτων
αυτοχρηµατοδότησης σε συνεργασία µε την τοπική κοινότητα ή ∆ήµο στον οποίο ανήκουν.

Στάδιο 6. Συµπεράσµατα και προτάσεις – Σχέδιο ∆ράσης
Στη βάση των παραπάνω διερευνήσεων θα γίνει αποτίµηση του εγχειρήµατος µε την
καταγραφή των πορισµάτων και την υποβολή προτάσεων για την βελτίωση της
παρεχόµενης ∆ευτεροβάθµιας Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα µε τη µορφή
ενός Σχεδίου ∆ράσης ενεργειών / παρεµβάσεων και τροποποιήσεων µε σκοπό την εφαρµογή
/ υλοποίησή τους στο πλαίσιο των αξόνων προτεραιότητας και των στόχων του ΕΠΕ∆ΒΜ.
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2. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να συστήσει Οµάδα Έργου, η οποία θα πρέπει να απαρτίζεται από ικανό
αριθµό στελεχών για την έγκαιρη και την απαιτούµενη ποιοτικά υλοποίηση του έργου. Όλα τα
στελέχη της Οµάδας Έργου είναι επιθυµητό να διαθέτουν τις κατάλληλες γνώσεις και εµπειρία.
Ειδικότερα η Οµάδα Έργου θα απαρτίζεται τουλάχιστον από:




Τον Κύριο Υπεύθυνο – Συντονιστή του Έργου (ΚΥΣΕ), ο οποίος θα πρέπει να διαθέτει
απαραίτητα:
-

Πανεπιστηµιακό ∆ίπλωµα µε επιθυµητό τίτλο µεταπτυχιακών σπουδών σε κοινωνικές
επιστήµες ή σε επιστήµες της αγωγής, ή άλλης επιστήµης που σε κάθε περίπτωση θα
είναι συναφής µε το αντικείµενο της παρούσας µελέτης.

-

Επαγγελµατική εµπειρία τουλάχιστον 5 ετών εκ των οποίων τουλάχιστον τα δύο να
είναι σε έργα µε αντικείµενο την υλοποίηση Μελετών ή Ερευνών στις κοινωνικές
επιστήµες ή στις επιστήµες της αγωγής και µεγάλη εµπειρία από το συντονισµό
υλοποίησης σχετικών έργων και µελετών.

Τα (4) τέσσερα από τα στελέχη της οµάδας έργου θα πρέπει να διαθέτουν απαραίτητα:
-

-

Πανεπιστηµιακό δίπλωµα ή εξειδίκευση σε ειδικότητες συναφείς µε το θέµα. Θα πρέπει
κατ’ ελάχιστον να περιλαµβάνονται οι εξής ειδικότητες:
•

Ένας κοινωνιολόγος,

•

Ένας πτυχιούχος µε ειδίκευση στις επιστήµες της αγωγής ή/και στη
λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήµατος στην Ελλάδα,

•

Ένας στατιστικός.

Επαγγελµατική εµπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε µελέτες στις κοινωνικές επιστήµες ή
στις επιστήµες της αγωγής ή σε µελέτες και έργα έρευνας, ή στη στατιστική
επεξεργασία στοιχείων.



Συµπληρωµατικά στην οµάδα έργου µπορεί να περιλαµβάνονται εκπαιδευτικοί της
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ή και ειδικότερα της Τεχνικής και Επαγγελµατικής
Εκπαίδευσης µε διετή εµπειρία στη διενέργεια µελετών και ερευνών στον τοµέα των
παιδαγωγικών.



H απασχόληση του ΚΥΣΕ και των υπολοίπων µελών της οµάδας έργου θα πρέπει να
ανέρχεται συνολικά σε τουλάχιστον 24 ανθρωποµήνες. Στο πλαίσιο της τεχνικής
προσφοράς, οι υποψήφιοι θα πρέπει να περιγράψουν αναλυτικά τις αρµοδιότητες του ΚΥΣΕ
και εκάστου των υπολοίπων µελών της οµάδας έργου καθώς και τον αντίστοιχο χρόνο που
αναλογεί στον καθένα.

Ο Κύριος Υπεύθυνος – Συντονιστής του Έργου και τα στελέχη της Οµάδας Έργου, υποβάλλουν
Υπεύθυνη ∆ήλωση εφόσον ο Προσφέρων επιλεγεί ως Ανάδοχος, µε την οποία αποδέχονται ότι θα
απασχοληθούν στο έργο σύµφωνα µε τη θέση τους στο οργανωτικό σχήµα που περιγράφεται.
Αντικατάσταση του ΚΥΣΕ και των Στελεχών της Οµάδας Έργου που θα προταθούν στην προσφορά
επιτρέπεται µόνο µε στελέχη ανάλογων προσόντων και υπό την προϋπόθεση της έγκρισης της
Αναθέτουσας Αρχής.

Σελίδα 6 από 19

3. ΜΕΣΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
3.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει τον εξοπλισµό των θέσεων εργασίας (εκτυπωτές, φαξ,
ηλεκτρονικούς υπολογιστές, τηλεφωνικές συσκευές, πρόσβαση στο διαδίκτυο, τηλεφωνικές
συνδέσεις κλπ) των στελεχών της οµάδας έργου που θα εργάζονται στην έδρα του.
3.2 Οι τυχόν απαιτούµενες µετακινήσεις για την ορθή υλοποίηση της µελέτης-σχεδίου δράσης,
συναντήσεις και συνεντεύξεις µε υπευθύνους κ.λ.π. αποτελούν υποχρέωση του αναδόχου και
πραγµατοποιούνται µε δικά του µέσα.

4. ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το αρµόδιο όργανο που είναι υπεύθυνο από πλευράς ΕΥ∆ ΕΠΕ∆ΒΜ για την παρακολούθηση της
υλοποίησης του έργου και την παραλαβή του, καθώς και των εκάστοτε παραδοτέων του, θα είναι η
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου, που θα συγκροτηθεί µε Απόφαση του
Ειδικού Γραµµατέα Ενιαίου ∆ιοικητικού Τοµέα ∆ιαχείρισης Προγραµµάτων ΚΠΣ του ΥΠΕΠΘ.
Τα παραδοτέα του έργου θα πρέπει να ανταποκρίνονται στην ανάλυση που προηγήθηκε στο
κεφάλαιο 1 σχετικά µε το αντικείµενο του έργου και θα είναι τα εξής τρία (3):
1. Παραδοτέο 1:
A. Αποτύπωση υπάρχοντος πλαισίου ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ
B. Αποτίµηση
και
αξιολόγηση
των
προσφεροµένων
προγραµµάτων και ειδικοτήτων στα ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ

αναλυτικών

Γ. Τάσεις αγοράς σε σχέση µε την υποδοχή αποφοίτων ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ στην
αγορά εργασίας
όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο 1.3 «Αντικείµενο του έργου», παράγραφοι 1, 2 και3, το
οποίο θα παραδοθεί εντός δύο (2) µηνών από την υπογραφή της σύµβασης.
2. Παραδοτέο 2:
A. Εµπειρική διερεύνηση των αναγκών και των δυνατοτήτων
απασχολησιµότητας των εκπαιδευοµένων στα ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ
B. Συσχέτιση/συνεργασία µε άλλους εκπαιδευτικούς φορείς και προγράµµατα
δια βίου µάθησης
όπως περιγράφονται στο κεφάλαιο 1.3 «Αντικείµενο του έργου», παράγραφοι 4 και 5, το
οποίο θα παραδοθεί εντός πέντε (5) µηνών από την υπογραφή της σύµβασης.
3. Παραδοτέο 3: Συµπεράσµατα και προτάσεις – Σχέδιο ∆ράσης, όπως περιγράφεται στο
κεφάλαιο 1.3 «Αντικείµενο του έργου», παράγραφος 6, το οποίο θα παραδοθεί εντός έξι (6)
µηνών από την υπογραφή της σύµβασης.

5. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Το έργο θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε έξι (6) µήνες από την ηµεροµηνία υπογραφής της
σύµβασης.
6. ΤΙΜΗΜΑ
6.1 Το εκτιµώµενο τίµηµα για το σύνολο του ζητούµενου έργου δεν µπορεί να ξεπεράσει τις
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119.000,00 ΕΥΡΩ συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος Φ.Π.Α., και κάθε υπέρ τρίτου
κράτηση.
Στο τίµηµα περιλαµβάνονται όλες οι απαραίτητες αµοιβές και δαπάνες για την εκτέλεση του έργου
χωρίς καµία περαιτέρω επιβάρυνση της ΕΥ∆ ΕΠΕ∆ΒΜ, έστω και εξ επιγενόµενης αιτίας και
ενδεικτικά:
•

Η αµοιβή του προσωπικού που διαθέτει ο Ανάδοχος,

•

Κάθε δαπάνη που απαιτείται για την ολοκλήρωση του έργου σύµφωνα µε τις
προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης και της σχετικής Σύµβασης που θα
υπογραφεί, όπως και οι απαιτούµενες µετακινήσεις για την ορθή υλοποίηση της
µελέτης-σχεδίου δράσης, για συναντήσεις και συνεντεύξεις µε υπευθύνους, κ.λ.π.,

•

Κάθε δαπάνη που αφορά οποιονδήποτε τρίτο, σχετικό µε τις υπηρεσίες αυτές,
συµπεριλαµβανοµένων των εισφορών σε Ασφαλιστικά Ταµεία οποιασδήποτε φύσης,
της ασφάλισης έναντι όλων των ατυχηµάτων (προσώπων, περιουσιών, κλπ.) ή
υποχρεώσεων έναντι τρίτων κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών της παρούσας ή εξ
αφορµής αυτών.

6.2 ∆εν προβλέπεται αναπροσαρµογή της αµοιβής του αναδόχου κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των
υπηρεσιών που θα αναλάβει σύµφωνα µε την σχετική σύµβαση.
6.3 Ο ανάδοχος επιβαρύνεται µε κάθε νόµιµη ασφαλιστική εισφορά, κράτηση υπέρ νοµικών
προσώπων ή άλλων οργανισµών και παρακράτηση φόρου, οι οποίες, κατά νόµο, βαρύνουν τον
Ανάδοχο.
6.4 Για την είσπραξη της αµοιβής ο ανάδοχος υποβάλλει τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά στο
άρθρο 8 του Π.∆ 4/2002.

7. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
7.1 Πρώτη πληρωµή: Η πρώτη πληρωµή θα γίνει µε την παράδοση του πρώτου παραδοτέου και θα
ανέρχεται στο 50% συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ του συνόλου της σύµβασης. Η παραλαβή
του πρώτου παραδοτέου θα γίνει από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του
έργου, µε την έκδοση σχετικού πρωτόκολλου.
7.2 Αποπληρωµή: Η αποπληρωµή, ποσοστού 50% της συνολικής συµβατικής αµοιβής,
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ θα καταβληθεί µετά την ολοκλήρωση της σύµβασης και την
οριστική παραλαβή του έργου. Η παραλαβή αυτή βεβαιώνεται µε τη σύνταξη σχετικού
πρακτικού – πρωτοκόλλου παραλαβής και πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής και βεβαίωση
ολοκλήρωσης του έργου της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου της ΕΥ∆
ΕΠΕ∆ΒΜ.
7.3 Όλα τα ποσά και οι πληρωµές που θα διενεργούνται από την Αναθέτουσα Αρχή θα εκφράζονται
σε ευρώ, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.
7.4 Επισηµαίνεται ότι οι πληρωµές θα ακολουθούν την ροή χρηµατοδοτήσεων του έργου σύµφωνα
µε τις ισχύουσες διαδικασίες. Σε περίπτωση µη οµαλής ροής των χρηµατοδοτήσεων που
επιφέρουν την µη έγκαιρη καταβολή πληρωµών από την Αναθέτουσα Αρχή, ο Ανάδοχος
ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ να συνεχίσει να εκτελεί το έργο, που του ζητείται από την Αναθέτουσα Αρχή,
ΚΑΝΟΝΙΚΑ.
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7.5 Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να ζητήσει επιπρόσθετη αποζηµίωση ή οποιαδήποτε υπαναχώρηση
από τις συµβατικές του υποχρεώσεις λόγω µη έγκαιρης καταβολής της συµφωνηµένης αµοιβής
από την Αναθέτουσα Αρχή.

8. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
8.1 Μεταξύ της αναθέτουσας αρχής και του αναδόχου, που θα επιλεγεί, θα υπογραφεί σύµβαση.
Στη σύµβαση θα προσαρτηθούν παρατηρήσεις της Αναθέτουσας Αρχής, οι οποίες θα
λαµβάνουν υπόψη τους παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν κατά την φάση της αξιολόγησης. Οι
παραπάνω παρατηρήσεις σκοπό έχουν να κάνουν πιο σαφές και πλήρες το συµβατικό
αντικείµενο του έργου και αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα του.
Στη Σύµβαση που θα συνταχθεί, θα περιληφθούν:
α) Οι όροι που αναφέρονται στην Πρόσκληση.
β) Κάθε τι που αναφέρεται στην προσφορά πλέον των ζητουµένων και έγινε αποδεκτό από την
Αναθέτουσα Αρχή.
Το κείµενο της Σύµβασης κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο τούτο στηρίζεται όπως
προσφορά, πρόσκληση και απόφαση ανάθεσης, πλην, καταδήλων σφαλµάτων, ή παραδροµών ή
παραλείψεων.
Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων της σύµβασης δύναται να γίνει µόνο εγγράφως και θα
υπογράφεται και από τους δύο συµβαλλόµενους, αποκλειόµενης, ρητά, οποιασδήποτε
τροποποίησης µε προφορική συµφωνία και µε την προϋπόθεση ότι θα εξασφαλίζεται η
εκτέλεση του έργου όπως προδιαγράφηκε.
8.2 Ο ανάδοχος, στον οποίο κατακυρώθηκε ο διαγωνισµός, είναι υποχρεωµένος, το αργότερο µε την
υπογραφή της σύµβασης, να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης η οποία να
καλύπτει σε ευρώ ποσοστό 10% της συνολικής τιµής κατακύρωσης του έργου, µη
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. Στην περίπτωση ένωσης εταιρειών, κάθε εταιρεία µε την
επωνυµία της καταθέτει ξεχωριστά εγγυητική επιστολή ύψους ίσου µε το ποσοστό που αναλογεί
στη συµµετοχή τους στην ένωση εταιρειών ή στην περίπτωση έκδοσης µίας ενιαίας – συνολικής
εγγυητικής επιστολής θα πρέπει να αναφέρονται όλες οι εταιρείες – µέλη µε την επωνυµία κάθε
µίας καθώς και το ποσό που της αναλογεί.
Η απαλλαγή από την Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης του έργου ενεργείται µε επιστροφή της
εγγυητικής επιστολής στον ανάδοχο, µετά την ολοκλήρωση και οριστική παραλαβή του
έργου.
8.3 Σε περίπτωση που ο ανάδοχος κηρυχθεί έκπτωτος, η Αναθέτουσα Αρχή απευθύνεται στον
επόµενο στην κατάταξη υποψήφιο και ξεκινά την διαδικασία υπογραφής σύµβασης µε αυτόν.
8.4 Το έργο χρηµατοδοτείται από το ΕΚΤ και από εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο των αξόνων
προτεραιότητας 13, 14, 15 Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρµογής του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση». Σε περίπτωση που για οιονδήποτε λόγο
διακοπεί η προβλεπόµενη για το έργο χρηµατοδότηση, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το
δικαίωµα διακοπής της εν λόγω σύµβασης αζηµίως υπέρ αυτής.
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9. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΟΥ
Η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης ΕΠΕ∆ΒΜ θα συστήσει Επιτροπή Παρακολούθησης και
Παραλαβής, του Έργου . Η παραλαβή των Παραδοτέων γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία:
9.1 Ο Ανάδοχος υποβάλλει τα Παραδοτέα σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην σύµβαση τα οποία
ελέγχονται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου. Η Αναθέτουσα
Αρχή κοινοποιεί στον Ανάδοχο εγγράφως παρατηρήσεις της Επιτροπής εφ' όσον διαπιστωθούν
συγκεκριµένες ελλείψεις σε σχέση µε τις προδιαγραφές των Παραδοτέων ή µη ικανοποιητική
ποιότητα του περιεχοµένου. Οι παρατηρήσεις αυτές κοινοποιούνται στον ανάδοχο εντός
χρονικού διαστήµατος 15 εργάσιµων ηµερών από την υποβολή του παραδοτέου.
9.2 Στην προηγούµενη περίπτωση 9.1, ο ανάδοχος υποχρεούται να επαναϋποβάλει τα Παραδοτέα
µε συµπληρωµένες τις διαπιστωθείσες ελλείψεις, εντός χρονικού διαστήµατος δεκαπέντε (15)
ηµερών από την ηµεροµηνία παραλαβής από τον ίδιο των σχετικών παρατηρήσεων της
Επιτροπής. Εάν τα επανυποβληθέντα Παραδοτέα δε θεωρηθούν και πάλι κατά την κρίση της
Αναθέτουσας Αρχής ικανοποιητικά, µε έγγραφο που κοινοποιείται στον Ανάδοχο εντός
δεκαπέντε (15) ηµερών, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να κινήσει τις διαδικασίες περί
κηρύξεως του αναδόχου ως έκπτωτου.
9.3 Η Επιτροπή καθώς και η Αναθέτουσα Αρχή έχουν το δικαίωµα στο πλαίσιο της
παρακολούθησης του έργου να ζητούν ενδιάµεσες εκθέσεις για την πορεία του µε σχετικά
στοιχεία και να προσκαλούν τον Ανάδοχο σε συσκέψεις κατά την διάρκεια του έργου, όποτε
κρίνεται απαραίτητο προκειµένου να συζητούνται προβλήµατα ή γενικώς θέµατα που
ανακύπτουν και θα δίδονται οδηγίες, κατευθύνσεις και διευκρινίσεις εκατέρωθεν. Ο Ανάδοχος
υποχρεούται να ακολουθεί τις σχετικές οδηγίες και κατευθύνσεις της Επιτροπής και της
Αναθέτουσας Αρχής και σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν ακολουθεί τις σχετικές οδηγίες και
κατευθύνσεις τότε η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να κινήσει τις διαδικασίες περί κηρύξεως του
αναδόχου ως έκπτωτου.
9.4 Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου εκδίδει σχετικά Πρωτόκολλα
Παραλαβής που τα διαβιβάζει στη Μονάδα ∆ της ΕΥ∆ ΕΠΕ∆ΜΒ.
9.5 Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου θα εκδώσει Πρωτόκολλο Οριστικής
Παραλαβής και Βεβαίωση Ολοκλήρωσης του Έργου, µε το οποίο πιστοποιείται και η λήξη της
Σύµβασης. Το Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής και η Βεβαίωση Ολοκλήρωσης του Έργου
είναι απαραίτητα για την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης.

10. ΛΥΣΗ, ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
10.1 Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύµβαση στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) ο Ανάδοχος υπαιτίως δεν υλοποιεί το έργο µε τον τρόπο που ορίζεται στη Σύµβαση, παρά
τις προς τούτο επανειληµµένες οχλήσεις της Αναθέτουσας Αρχής,
β) Ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί
η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο
σύνολο ή σε σηµαντικό µέρος των περιουσιακών του στοιχείων,
γ) εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση του
επαγγέλµατός του.
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10.2 Τα αποτελέσµατα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον Ανάδοχο της εκ
µέρους της Αναθέτουσας Αρχής καταγγελίας. Κατ’ εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται,
κατ’ ενάσκηση διακριτικής της ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό
δυνατό, να τάξει εύλογη (κατ’ αυτήν) προθεσµία άρσης της παραβάσεως, οπότε τα
αποτελέσµατα της καταγγελίας επέρχονται αυτόµατα µε την πάροδο της ταχθείσας προθεσµίας,
εκτός εάν η αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι θεωρεί την
παράβαση θεραπευθείσα.
10.3 Με την µετά από καταγγελία της Αναθέτουσας Αρχής λύση της Σύµβασης, ο Ανάδοχος
υποχρεούται µετά από αίτηση της Αναθέτουσας Αρχής:
α) να απόσχει από τη διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής υπηρεσιών ή
εκτέλεσης υποχρεώσεως του που πηγάζει από τη Σύµβαση, πλην εκείνων που επιβάλλονται
για τη διασφάλιση προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων,
β) να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, όποιο έργο, εργασία ή
προϊόν (ολοκληρωµένο ή µη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του καθώς και τα πάσης
φύσεως υποστηρικτικά έγγραφα και µέσα (µαγνητικά ή µη) και να µεριµνήσει όπως οι
συνεργάτες του πράξουν το ίδιο.
10.4 Το συντοµότερο δυνατό µετά την καταγγελία της Σύµβασης, η Αναθέτουσα Αρχή βεβαιώνει
την αξία του παρασχεθέντος µέρους του έργου καθώς και κάθε οφειλή έναντι του Αναδόχου
κατά την ηµεροµηνία καταγγελίας.
10.5 Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου, σύµφωνα µε
την Σύµβαση προς τον Ανάδοχο, µέχρις εκκαθαρίσεως των µεταξύ τους υποχρεώσεων και οι
εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν.
10.6 Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετα από τον Ανάδοχο, αποζηµίωση για
κάθε θετική ζηµία που υπέστη. Σε κάθε περίπτωση η αποζηµίωση αυτή δεν µπορεί να υπερβεί
το ποσό που έχει ήδη καταβληθεί στον Ανάδοχο στο πλαίσιο του έργου.
11. ∆ΙΑΚΟΠΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί υπέρ αυτής το δικαίωµα να διακόπτει την εφαρµογή µέρους ή
ολόκληρης της Σύµβασης, µε έγγραφη γνωστοποίηση προς τον Ανάδοχο, στην οποία
προσδιορίζονται οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία τη διακοπή, η ηµεροµηνία έναρξης της διακοπής
και η πιθανολογούµενη διάρκειά της.
Από την ηµεροµηνία έναρξης της διακοπής ο Ανάδοχος απαλλάσσεται εκείνων των συµβατικών του
υποχρεώσεων, η εκπλήρωση των οποίων έχει ανασταλεί, και οφείλει να λάβει όλα τα ενδεικνυόµενα
µέτρα για τον περιορισµό των δαπανών αυτού και της Αναθέτουσας Αρχής.
Μετά την άρση των λόγων που υπέβαλαν την διακοπή, η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να
ειδοποιήσει αµέσως τον Ανάδοχο εγγράφως.

12. ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωµα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο, χωρίς να καταβάλει
οποιαδήποτε αποζηµίωση, αν αυτός δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πληµµελώς τις συµβατικές του
υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της σύµβασης, από αποκλειστική υπαιτιότητα του
αναδόχου.
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Ακόµη, σε περίπτωση πληµµελούς εκτέλεσης του έργου, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα
µη καταβολής µέρους ή όλης της αποζηµίωσης που αφορά στο συγκεκριµένο έργο.
Για τη διαδικασία και τις συνέπειες της έκπτωσης εφαρµόζονται, αναλογικά, οι διατάξεις του Π.∆.
118/07 (ΦΕΚ Α/150/07).
13. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ – ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑ
Ο ανάδοχος του έργου και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθµίζουν φιλικά κάθε διαφορά,
που τυχόν θα προκύψει στις µεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύµβασης.
Επί διαφωνίας η διαφορά θα λύνεται από τα Ελληνικά ∆ικαστήρια και συγκεκριµένα τα ∆ικαστήρια
Αθηνών, σύµφωνα µε την κείµενη Ελληνική Νοµοθεσία. Εφαρµοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το
Ελληνικό.

14. ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να µεταβιβάσει ή να εκχωρήσει σε τρίτο τη Σύµβαση ή µέρος αυτής. Ο
Ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρήσει σε τρίτο το δικαίωµα είσπραξης της συµβατικής αµοιβής,
χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής.

15. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ- ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ
15. 1

Χωρίς την προηγούµενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος δεν
αποκαλύπτει εµπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά
την υλοποίηση του έργου, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων
λαµβάνει γνώση µε τη Σύµβαση. Υποχρεούται δε να µεριµνά ώστε το προσωπικό του, οι
υπεργολάβοι του και κάθε συνεργαζόµενος µε αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση.

15. 2

Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα
Αρχή δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζηµίας της και την παύση
κοινοποίησης των εµπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο µέλλον.

15. 3

Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δηµόσιες δηλώσεις σχετικά µε το έργο χωρίς την
προηγούµενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συµµετέχει σε δραστηριότητες
ασυµβίβαστες µε τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δεν δεσµεύσει
την Αναθέτουσα Αρχή, µε κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούµενη γραπτή της συναίνεση.

15. 4

Ο Ανάδοχος λόγω της φύσης του έργου του, όσο αφορά την εχεµύθεια θα λάβει κάθε
πρόσφορο µέτρο υποσχόµενος και εγγυόµενος προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι κάθε
απασχολούµενος ή καθ' οιονδήποτε τρόπο αναµειγνυόµενος άµεσα ή έµµεσα µε το Έργο θα
τηρεί την υποχρέωση πίστης και εχεµύθειας προς την Αναθέτουσα Αρχή, σύµφωνα µε τις
διατάξεις της Αρχής Ανταγωνισµού, ιδιαίτερα δε και ενδεικτικά:
α.
Θα απέχει από οποιαδήποτε πράξη, ενέργεια ή παράλειψη αθέµιτου ανταγωνισµού
ούτε θα διοχετεύει ή γνωστοποιεί προς οποιονδήποτε τρίτο όσα γνωρίζει ή είναι δυνατόν
να περιέλθουν σε γνώση του σχετικά µε το Έργο.
β.
Θα κρατεί µυστική και δεν θα γνωστοποιεί προς οιονδήποτε τρίτο πληροφορίες,
στοιχεία ή δεδοµένα που είναι δυνατόν να γνωρίζει, ή να περιέλθουν σε γνώση του, εξ’
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αιτίας ή αφορµής των υπηρεσιών που παρέχει, τηρώντας εχεµύθεια και απόρρητο για κάθε
τέτοια πληροφορία, στοιχείο ή δεδοµένο.
15. 5

Σε περίπτωση οποιασδήποτε τέτοιας παραβάσεως της εχεµύθειας, η Αναθέτουσα Αρχή
δικαιούται να απαιτήσει αποκατάσταση της βλάβης ή ζηµίας και την αποζηµίωση της
στρεφόµενη, κατ' ενάσκηση διακριτικής της ευχέρειας, εναντίον του Αναδόχου και κάθε
υπαίτιου ή υπόχρεου προς αποζηµίωση.

15. 6

Η παραβίαση του όρου της εχεµύθειας αποτελεί παραβίαση βασικών όρων της Σύµβασης
και η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωµα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο και να
εφαρµόσει τις κυρώσεις του Π.∆. 118/07 (ΦΕΚ Α/150/07).

16. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Όλο το έγγραφο ή υλικό που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον Ανάδοχο κατά την
εκτέλεση της Σύµβασης, όπως διαγράµµατα, σχέδια, προδιαγραφές, κ.λπ., είναι εµπιστευτικά και
ανήκουν στην απόλυτη ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής. Ο Ανάδοχος, µόλις ολοκληρώσει την
εκτέλεση της Σύµβασης, παραδίδει όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία στην Αναθέτουσα Αρχή. Ο
Ανάδοχος µπορεί να κρατά αντίγραφα αυτών των εγγράφων και στοιχείων, αλλά δεν επιτρέπεται να
τα χρησιµοποιήσει για σκοπούς άλλους από της Σύµβασης, χωρίς την προηγούµενη γραπτή
συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 2121/1993, περί πνευµατικής ιδιοκτησίας.
17. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Τα συµβαλλόµενα µέρη δεν ευθύνονται για τη µη εκπλήρωση των συµβατικών τους υποχρεώσεων
στο µέτρο που η αδυναµία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας, όπως ορίζονται
στη νοµοθεσία, υπό την προϋπόθεση ότι η επικαλούµενη ανωτέρα βία αποδεικνύεται δεόντως και
επαρκώς.
Ο Ανάδοχος, επικαλούµενος υπαγωγή της αδυναµίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του, σε γεγονός
που εµπίπτει στην προηγούµενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την
Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσµίας είκοσι
(20) ηµερών από τότε που συνέβησαν, προσκοµίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η
Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) ηµερών από λήψεως του σχετικού
αιτήµατος τους Αναδόχου, διαφορετικά µε την πάροδο άπρακτης της προθεσµίας τεκµαίρεται η
αποδοχή του αιτήµατος.

18. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
18.1 ∆ικαίωµα συµµετοχής στον διαγωνισµό έχουν:
α) Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής, τα οποία να ασχολούνται νόµιµα µε
παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση εργασιών.
β) Ενώσεις προσφερόντων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, µε τους παρακάτω όρους:
Με την υποβολή της προσφοράς κάθε µέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση
κατακύρωσης ή ανάθεσης των υπηρεσιών, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της
σύµβασης.
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Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, µέλος της ένωσης
δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά το χρόνο αξιολόγησης των
προσφορών, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς
µε την ίδια τιµή.
Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύµβασης τα υπόλοιπα µέλη
συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς µε την ίδια τιµή και τους ίδιους
όρους.
Τα υπόλοιπα µέλη της ένωσης και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις µπορούν να προτείνουν
αντικαταστάτη. Η αντικατάσταση αξιολογείται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής
Έργου και εγκρίνεται µε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής.
Οι Ενώσεις δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισµένη νοµική µορφή προκειµένου να υποβάλλουν
προσφορά. Ωστόσο σε περίπτωση που το προκηρυσσόµενο µε την παρούσα έργο κατακυρωθεί σε
ένωση προσώπων, η αναθέτουσα αρχή δικαιούται, εφ όσον το θεωρήσει αναγκαίο για την
ικανοποιητική εκτέλεση της σύµβασης, να ζητήσει από την ένωση να περιληφθεί ορισµένη νοµική
µορφή (κοινοπραξία) και η ένωση, στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται να το πράξει.
18.2 Αποκλείεται από συµµετοχή στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ο προσφέρων, εις
βάρος του οποίου υπάρχει οριστική καταδικαστική απόφαση, γνωστή στην αναθέτουσα αρχή, για
έναν ή περισσότερους λόγους που απαριθµούνται κατωτέρω:
•

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

•

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

•

Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την οικονοµική
προστασία των συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

•

Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της
Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες
δραστηριότητες

•

Βρίσκεται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση,
ή αναγκαστικό συµβιβασµό ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από
παρόµοια διαδικασία προβλεπόµενη από τις εθνικές, νοµοθετικές και κανονιστικές
διατάξεις

•

Εκινήθη εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση αναγκαστικής
διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού, ή οποιαδήποτε άλλη παρόµοια διαδικασία
προβλεπόµενη από τις εθνικές, νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις,

•

Καταδικάσθηκε για αδίκηµα που αφορά την επαγγελµατική διαγωγή του παρέχοντος
υπηρεσίες, βάσει απόφασης η οποία έχει ισχύ δεδικασµένου

•

Έχει διαπράξει επαγγελµατικό παράπτωµα, που µπορεί να διαπιστωθεί µε οποιοδήποτε
µέσο από τις αναθέτουσες αρχές
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•

∆εν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή των εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της χώρας όπου είναι
εγκαταστηµένος ή σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της χώρας της αναθέτουσας αρχής

•

∆εν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του τις σχετικές µε την πληρωµή των φόρων και
τελών σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της χώρας της αναθέτουσας αρχής

•

Είναι ένοχος υποβολής ψευδούς δηλώσεως ή παραλείψεως υποβολής των πληροφοριών
που απαιτούνται κατ΄ εφαρµογή της παρούσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Επισηµαίνεται ότι σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς οι λόγοι αποκλεισµού ισχύουν για
καθέναν από τους συµµετέχοντες στην προσφορά. Εάν συντρέχει λόγος αποκλεισµού και για έναν
µόνο συµµετέχοντα σε κοινή προσφορά, τότε αποκλείεται η υποβληθείσα κοινή προσφορά.

19. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Ο υποψήφιος ανάδοχος καλείται να µελετήσει το έργο και να υποβάλλει:

19.1 Τεχνική Προσφορά που θα περιέχει :
Α. Στοιχεία του υποψηφίου αναδόχου:
- Αναλυτικά στοιχεία εταιρείας (επωνυµία, διεύθυνση, νοµική µορφή, στοιχεία
επικοινωνίας, όνοµα του αρµόδιου εκπροσώπου για την προσφορά).
- Σύντοµο ιστορικό ανάπτυξης της εταιρείας.
- Σύντοµη περιγραφή των δραστηριοτήτων και εµπειρίας της εταιρείας (αντικείµενο,
προϊόντα, υπηρεσίες, πελατολόγιο).
Τα στοιχεία αυτά είναι κριτήρια ποιοτικής επιλογής και θα εκτιµηθούν µε την διαδικασία
ΝΑΙ/ΟΧΙ
Β. Περιγραφή της Μελέτης – Σχεδίου ∆ράσης:
- Ανάλυση του πλαισίου αναφοράς του έργου από την οποία θα προκύπτει η
κατανόηση των απαιτήσεων του έργου,
- Ανάλυση του αντικειµένου του έργου ανά στάδιο και των παραδοτέων του,
- Μεθοδολογία για την υλοποίηση του έργου (µέσα, χρονοδιαγράµµατα, έρευνες κ.λ.)
ανά στάδιο,
- Περιγραφή και λειτουργία του οργανωτικού σχήµατος της οµάδας έργου
(αρµοδιότητες, αντικείµενα κ.λ.) η οποία θα συνοδεύεται από αναλυτικά
βιογραφικά που θα τεκµηριώνουν την απαιτούµενη ελάχιστη επαγγελµατική και
συναφή εµπειρία του ΚΥΣΕ, και των στελεχών της οµάδας έργου.
Τα στοιχεία αυτά αποτελούν κριτήριο ανάθεσης και θα βαθµολογηθούν σύµφωνα µε τα
αναφερόµενα στο κεφάλαιο 21.
Επισηµαίνεται ότι η Επιτροπή Αξιολόγησης διατηρεί το δικαίωµα της υποβολής από τον κάθε
υποψήφιο συµπληρωµατικών διευκρινιστικών δικαιολογητικών.
Τυχόν συµµετοχή ενός ατόµου από οποιαδήποτε «κατηγορία προσωπικού», σε περισσότερες της
µιας προσφοράς, επιφέρει την απόρριψη των προσφορών αυτών.
H απασχόληση του ΚΥΣΕ και των υπολοίπων µελών της οµάδας έργου θα πρέπει να ανέρχεται
συνολικά σε τουλάχιστον 24 ανθρωποµήνες. Στο πλαίσιο της τεχνικής προσφοράς, οι υποψήφιοι θα
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πρέπει να περιγράψουν αναλυτικά τις αρµοδιότητες του ΚΥΣΕ και εκάστου των υπολοίπων µελών
της οµάδας έργου καθώς και τον αντίστοιχο χρόνο που αναλογεί στον καθένα.
19.2 Οικονοµική Προσφορά για το σύνολο του έργου χωρίς ΦΠΑ και συµπεριλαµβανοµένου του
ΦΠΑ.
Επισηµαίνεται ότι η Επιτροπή Αξιολόγησης διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει διευκρινίσεις (είτε
γραπτές είτε προφορικές) από οποιονδήποτε υποψήφιο για το ύψος της οικονοµικής του προσφοράς
σε σχέση µε το έργο που θα υλοποιήσει σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην τεχνική του προσφορά,
(προδιαγεγραµµένος χρόνος, ποιότητα κ.λ.).
Οι οικονοµικές προσφορές δεσµεύουν τους υποψηφίους για τέσσερις (4) µήνες από την εποµένη
µέρα της λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών.
Λόγω της σηµασίας και της συνθετότητας του έργου και της ανάγκης εξασφάλισης υπηρεσιών
υψηλής ποιότητας, έκπτωση επί του συνολικού προϋπολογισµού του έργου γίνεται δεκτή εφόσον
δεν υπερβαίνει το 10% του προϋπολογισµού και εφόσον τεκµηριώνεται σε σχέση µε τους
προσφερόµενους ανθρωποµήνες και τις ειδικές ανάγκες του έργου. Στην περίπτωση όπου η
έκπτωση υπερβαίνει το ανωτέρω ποσοστό απαιτείται επιπλέον η οικονοµική προσφορά να
περιλαµβάνει προϋπολογισµό κόστους στο κατώτερο δυνατό επίπεδο ανάλυσης, η µείωση του
κόστους που διαµορφώνει τη συνολική έκπτωση να καταδεικνύεται και να τεκµηριώνεται
αναλυτικά για κάθε επιµέρους επίπεδο ανάλυσης, η µείωση κόστους να µην οφείλεται σε καµία
έµµεση ή άµεση χρηµατοδοτική πηγή του ιδιωτικού ή του δηµόσιου τοµέα και ο προϋπολογισµός να
είναι σε αντιστοιχία µε τις ενέργειες και τις προδιαγραφές υλοποίησης του έργου και τις
υποχρεώσεις που επιβάλει η παρούσα Προκήρυξη. Σε περίπτωση έλλειψης τεκµηρίωσης ή
ανεπαρκούς τεκµηρίωσης της προσφερόµενης έκπτωσης στον φάκελο της οικονοµικής προσφοράς
απορρίπτεται η πρόταση στο σύνολό της.
19.3 Ο προσφέρων θα πρέπει, επίσης, να προσκοµίσει Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι:
α.

∆εν εµπίπτει σε κανέναν από τους λόγους αποκλεισµού για την ανάληψη του
όπως αυτοί περιγράφονται στο σηµείο 18.2 της πρόσκλησης.

έργου,

β.

Αποδέχεται ανεπιφύλακτα
ενδιαφέροντος.

εκδήλωσης

γ.

Η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας πρόσκλησης,
οποίων έλαβε γνώση.

δ.

Η υποβαλλόµενη προσφορά καλύπτει το σύνολο του έργου.

ε.

Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.

στ.

Ο προσφέρων δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισµούς του Ελληνικού ∆ηµοσίου µε
απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης.

ζ.

Ο προσφέρων δεν έχει καταδικασθεί για αδίκηµα που αφορά την επαγγελµατική του
διαγωγή βάσει απόφασης η οποία έχει ισχύ δεδικασµένου, και ότι δεν έχει διαπράξει
επαγγελµατικό παράπτωµα, που µπορεί να διαπιστωθεί µε οποιοδήποτε µέσο από την
Αναθέτουσα Αρχή.

τους

όρους

της

παρούσας

Πρόσκλησης

των

Σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, η παραπάνω δήλωση πρέπει να κατατεθεί για καθέναν
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από τους συµµετέχοντες στην κοινή προσφορά.
19.4 Στην προσφορά του ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να περιλαµβάνει όλα εκείνα τα απαραίτητα
στοιχεία που αναφέρονται στο αντικείµενο του έργου, το οργανωτικό σχήµα και τα απαιτούµενα
προσόντα, τα παραδοτέα του έργου και στους λοιπούς όρους της πρόσκλησης.
Ο υποψήφιος ανάδοχος µε την προσφορά του δεσµεύεται να υλοποιήσει το έργο στον
προδιαγεγραµµένο χρόνο και στην ποιότητα και επίπεδο σύµφωνα µε την προσφορά του και τους
όρους της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

20. ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι ενδιαφερόµενοι υποψήφιοι ανάδοχοι, οφείλουν να καταθέσουν την προσφορά τους στα γραφεία
της ΕΥ∆ ΕΠΕ∆ΒΜ, Περιάνδρου και Πιττακού 2, Αθήνα 10558, έως τις 1 9 / 6 / 2 0 0 9 κ α ι
ώρα 12:00 π.µ.
Η προσφορά µπορεί να υποβληθεί και µε συστηµένη ταχυδροµική επιστολή και µε τις ίδιες κατά τα
παραπάνω ενδείξεις. Όσες προσφορές υποβληθούν µε τον τρόπο αυτό, θα ληφθούν υπόψη µόνο αν
φτάσουν στην Αναθέτουσα Αρχή µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα.
∆εν θα ληφθούν υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν µετά από την καθορισµένη ηµεροµηνία
και ώρα είτε ταχυδροµήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στην Αναθέτουσα Αρχή έγκαιρα.
Προσφορές που υποβάλλονται µετά την παρέλευση της ανωτέρω µέρας και ώρας, θεωρούνται ως
αντιπροσφορές και δεν λαµβάνονται υπόψη.

21. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
21.1 Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή Αξιολόγησης που θα συγκροτηθεί µε
Απόφαση του Ειδικού Γραµµατέα Ενιαίου ∆ιοικητικού Τοµέα ∆ιαχείρισης Προγραµµάτων ΚΠΣ
του ΥΠΕΠΘ.
21.2 Το Έργο θα ανατεθεί στην πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη Προσφορά η οποία θα
προκύψει από την συσχέτιση της βαθµολόγησης τεχνικών κριτηρίων αξιολόγησης των τεχνικών
προσφορών και των αντίστοιχων οικονοµικών προσφορών.
21.3 Τα τεχνικά κριτήρια που θα ληφθούν υπόψη για την αξιολόγηση των προσφορών
παρουσιάζονται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα, ο οποίος περιλαµβάνει επίσης και τους
συντελεστές βαρύτητας κάθε κριτηρίου σε συνολικό άθροισµα 100.

ΟΜΑ∆Α
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

Α

Σαφήνεια της πρότασης και κατανόηση των απαιτήσεων του έργου.

30%

Β

Μεθοδολογία για την υλοποίηση του έργου

50%

Γ

Αποτελεσµατικότητα του οργανωτικού σχήµατος της Οµάδας 20%
Έργου
100%

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ
Η βαθµολόγηση των κριτηρίων Α, Β και Γ θα γίνει µε την πιο κάτω µέθοδο:
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0
Όταν η συγκεκριµένη προσφορά είναι απαράδεκτη ως προς το συγκεκριµένο κριτήριο
1–4
Όταν η συγκεκριµένη προσφορά είναι ελλιπής ως προς το συγκεκριµένο κριτήριο
5–8
Όταν η συγκεκριµένη προσφορά είναι ικανοποιητική ως προς το συγκεκριµένο κριτήριο
9 - 10
Όταν η συγκεκριµένη προσφορά είναι εξαίρετη ως προς το συγκεκριµένο κριτήριο
Μια προσφορά χαρακτηρίζεται:
Απαράδεκτη, ως προς το συγκεκριµένο κριτήριο όταν η ανταπόκρισή της στις προδιαγραφές και τις
ελάχιστες απαιτήσεις του συγκεκριµένου κριτηρίου, είτε δεν υφίσταται, είτε θεωρείται ακατάλληλη
για το έργο.
Ελλιπής, ως προς το συγκεκριµένο κριτήριο όταν η ανταπόκρισή της καλύπτει στοιχειωδώς τις
προδιαγραφές και τις ελάχιστες απαιτήσεις του συγκεκριµένου κριτηρίου.
Ικανοποιητική, ως προς το συγκεκριµένο κριτήριο όταν η ανταπόκρισή της καλύπτει πλήρως τις
προδιαγραφές και τις ελάχιστες απαιτήσεις του συγκεκριµένου κριτηρίου.
Εξαίρετη, ως προς το συγκεκριµένο κριτήριο όταν η ανταπόκρισή της καλύπτει πλήρως τις
προδιαγραφές και τις ελάχιστες απαιτήσεις του συγκεκριµένου κριτηρίου και προσφέρει επιπλέον
δυνατότητες χρήσιµες για το έργο.

21.4 Η Επιτροπή θα αξιολογήσει και θα βαθµολογήσει τις τεχνικές προσφορές. Κάθε µέλος της
Επιτροπής θα βαθµολογήσει µε ένα ακέραιο βαθµό, από το 0 έως το 10 (σύµφωνα µε την παραπάνω
κλίµακα), κάθε ένα από τα επιµέρους στοιχεία των κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης.
Ο βαθµός κάθε κριτηρίου σε επίπεδο Επιτροπής είναι το άθροισµα των βαθµών του συνόλου των
µελών της Επιτροπής διαιρεµένου δια του αριθµού των µελών της. Ο βαθµός αυτός
πολλαπλασιάζεται µε το συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου και εξάγεται ο βαθµός της
προσφοράς για το συγκεκριµένο κριτήριο. Το άθροισµα των βαθµών όλων των κριτηρίων δίνει τον
Απόλυτο Βαθµό της Τεχνικής Προσφοράς.

21.5 Η Τεχνική Προσφορά του κάθε συµµετέχοντος αξιολογείται µε τον Τελικό Βαθµό Τεχνικής
Προσφοράς (Τ.Β.Τ.Π.) κάθε Προσφέροντος, που είναι η σχετική βαθµολογία του ως προς την
αξιολογηθείσα ως καλύτερη προσφορά και υπολογίζεται από τον τύπο:
Τ.Β.Τ.Π. = (Α.Β.Τ.Π. / Α.Β.Τ.Π.max ) x 10
όπου Α.Β.Τ.Π.max είναι η απόλυτη βαθµολογία της καλύτερης τεχνικά προσφοράς.
Είναι προφανές ότι ο βαθµός αυτός θα είναι ένας αριθµός µικρότερος ή ίσος του 10 (ο Προσφέρων
µε την καλύτερη τεχνική προσφορά, θα έχει Τ.Β.Τ.Π. = 10).

21.6 Η βαθµολόγηση των Οικονοµικών Προσφορών των Προσφερόντων είναι σχετική. Για κάθε
Προσφέροντα θα υπολογισθεί ο Τελικός Βαθµός της Οικονοµικής Προσφοράς του (Τ.Β.Ο.Π.),
ως εξής:
Τ.Β.Ο.Π. =(Οικονοµική Προσφορά Μειοδότη / Οικονοµική Προσφορά Προσφέροντος) x 10
όπου Οικονοµική Προσφορά Προσφέροντος ορίζεται το συνολικό ποσό σε Ευρώ έναντι του οποίου
προτίθεται να εκτελέσει ο Προσφέρων το Έργο, µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ και
Οικονοµική Προσφορά Μειοδότη είναι το µικρότερο συνολικό ποσό σε Ευρώ µη
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ.
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Είναι προφανές ότι ο βαθµός αυτός θα είναι ένας αριθµός µικρότερος ή ίσος του 10 (ο µειοδότης,
δηλαδή ο Προσφέρων µε τη µικρότερη συνολική οικονοµική προσφορά, θα έχει Τ.Β.Ο.Π. = 10).

21.7 Υπολογισµός της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη Προσφοράς
Στο επόµενο στάδιο γίνεται η τελική αξιολόγηση των προσφορών για τον υπολογισµό της πλέον
συµφέρουσας από οικονοµική άποψη προσφοράς. Προς τούτο θα εξαχθεί ο Τελικός Βαθµός
Συνολικής Προσφοράς (Τ.Β.Σ.Π.) κάθε Προσφέροντος µε τον ακόλουθο µαθηµατικό τύπο:
Τ.Β.Σ.Π. = (0,10 x Τ.Β.Ο.Π.) + (0,90 x Τ.Β.Τ.Π.)
Με βάση τον Τελικό Βαθµό Συνολικής Προσφοράς τους οι Προσφέροντες θα καταταχθούν κατά
φθίνουσα σειρά του βαθµού τους.
Επικρατέστερος υποψήφιος θα είναι ο Προσφέρων µε το µεγαλύτερο Τελικό Βαθµό Συνολικής
Προσφοράς (Τ.Β.Σ.Π.).
Σε περίπτωση ισοβαθµίας προκρίνεται η προσφορά µε το µεγαλύτερο βαθµό Τεχνικής
Προσφοράς.

22. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Κατά της προκήρυξης του διαγωνισµού, της συµµετοχής προµηθευτή σε αυτόν και της διενέργειάς
του έως και την κατακυρωτική απόφαση επιτρέπεται ένσταση για λόγους νοµιµότητας και ουσίας
δυνάµει των διατάξεων του άρθρου 15 του Π∆ 118/2007.

23. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ, ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
23.1 Η αξιολόγηση των προσφορών (τεχνικών και οικονοµικών) γίνεται από την αρµόδια Επιτροπή
Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού, η οποία εισηγείται προς την Αναθέτουσα Αρχή.
23.2 Η κατακύρωση του διαγωνισµού γίνεται από την Αναθέτουσα Αρχή και ανακοινώνεται
εγγράφως στον ανακηρυχθέντα ανάδοχο.
23.3 Η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί να µαταιώσει το διαγωνισµό σε οποιοδήποτε στάδιο χωρίς κανείς
από τους µετέχοντες να δικαιούται οποιαδήποτε αποζηµίωση.

Η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες www.epeaek.gr και www.edulll.gr της
ΕΥ∆ ΕΠΕ∆ΒΜ στις 3 Ιουνίου 2009.

Ο ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
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