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ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΓΙΑ 
ΤΟ ΕΡΓΟ 

 

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
ΤΟΥ Ο.ΕΠ.ΕΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ Τ.Π.Ε ΣΤΗ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ» 

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 4 µήνες, µε δυνατότητα παράτασης κατά 3 µήνες µετά από 
απόφαση της αναθέτουσας Αρχής. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  (237.390,00 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23% και 
193.000,00 ευρώ άνευ ΦΠΑ).  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: Η χαµηλότερη τιµή 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : ∆ευτέρα 18 Ιουλίου 2011 

Η χρηµατοδότηση του έργου θα πραγµατοποιηθεί από πόρους του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» µε συγχρηµατοδότηση από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ), σε ποσοστό 47,37% για 
τον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Αναβάθµιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και 
προώθηση της κοινωνικής ενσωµάτωσης στις 8 περιφέρειες Σύγκλισης», 46,38% για 
τον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αναβάθµιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και 
προώθηση της κοινωνικής ενσωµάτωσης στις 3 περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» και 
6,25 % για τον Άξονα Προτεραιότητας 3 «Αναβάθµιση της ποιότητας της 
εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωµάτωσης στις 2 περιφέρειες 
Σταδιακής Εισόδου» και στο πλαίσιο της ενταγµένης στο ΕΠΕΚ∆ιΒιΜ Πράξης 
«Επιµόρφωση των Εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρµογή των ΤΠΕ στη 
διδακτική πράξη». 

Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης στο Φύλλο Εφηµερίδας Κυβερνήσεως, Τεύχος ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων: Παρασκευή 1 Ιουλίου 2011 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ – ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

  

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

Ο Οργανισµός Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ) προκηρύσσει ανοικτό 
διαγωνισµό µε κριτήριο ανάθεσης τη χαµηλότερη τιµή για την επιλογή αναδόχου του 

έργου 

«∆ΙΑΤΡΟΦΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΏΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ Τ.Π.Ε ΣΤΗ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ» 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

Με την υποβολή της προσφοράς του, ο προσφέρων αποδέχεται πλήρως και χωρίς 
επιφύλαξη τους γενικούς και τεχνικούς όρους και όλους τους όρους και τις 
προϋποθέσεις που διέπουν την παρούσα Προκήρυξη, ως τη µόνη βάση της 
διαδικασίας του διαγωνισµού αυτού, ανεξάρτητα των οποιωνδήποτε δικών του όρων, 
τους οποίους µε την παρούσα αποποιείται. Οι προσφέροντες αναµένεται να 
εξετάσουν προσεκτικά και να συµµορφωθούν µε όλες τις οδηγίες, τους τύπους, τους 
όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Προκήρυξης. Οποιαδήποτε παράλειψη 
ως προς την υποβολή της προσφοράς, εντός των τιθέµενων προθεσµιών, δύναται να 
επιφέρει απόρριψη της προσφοράς. Οποιοσδήποτε όρος ή αίρεση ή επιφύλαξη του 
προσφέροντος επί των Εγγράφων Προσφοράς δε θα λαµβάνεται υπόψη και δυνατό 
να έχει ως αποτέλεσµα την απόρριψη της προσφοράς χωρίς περαιτέρω αξιολόγηση 
αυτής.  

ΑΡΘΡΟ  1 – Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής, Ορισµoί, Στοιχεία Σύµβασης, 
Στοιχεία Προκήρυξης, Κριτήριο Κατακύρωσης, ∆ικαίωµα Προαίρεσης, 
Ενστάσεις 

i. Αναθέτουσα Αρχή 
Αναθέτουσα αρχή είναι ο Οργανισµός Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ). Η 
διεύθυνση έδρας της Αναθέτουσας Αρχής είναι: 

Γ’ Σεπτεµβρίου 42 & Πολυτεχνείου, 104 33 Αθήνα 

Τηλ.210-52.03.250  - Fax 210-52.03.254, 52 

mail@oepek.att.sch.gr, www.oepek.gr 

ii. Ορισµοί  
1. ΕΕ: Επιτροπές Επιµόρφωσης 

2. ΕΠΕΚ∆ιΒιΜ: Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (ΕΠ) «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου 
Μάθηση». 

3. Έργο: Το έργο των Υπηρεσιών ∆ιατροφής στο πλαίσιο του παρόντος 
∆ιαγωνισµού. 

4. ΕΣΠΑ: Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007-2013. 

5. ΕΥ∆: Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης.  

6. ΚΕΣΕ: Κεντρική Επιτροπή Συντονισµού του Έργου της Επιµόρφωσης ( 
7µελής: 2 µέλη από κάθε φορέα (Ο.ΕΠ.ΕΚ., ΕΑ.ΙΤΥ και Π.Ι.) + τον Πρόεδρο 
του ∆.Σ. του Ο.ΕΠ.ΕΚ.) 
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7. ΝΠ∆∆ και ΝΠΙ∆: Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου και Νοµικό Πρόσωπο 
Ιδιωτικού ∆ικαίου, σύµφωνα µε το Ελληνικό ∆ίκαιο. 

8. ΠΑΚΕ: Πανεπιστηµιακό Κέντρο Επιµόρφωσης (Πανεπιστηµιακά Τµήµατα 
που τους έχει ανατεθεί η διεξαγωγή των προγραµµάτων εκπαίδευσης 
επιµορφωτών Β’ επιπέδου, έχουν επίσης ρόλο στην πιστοποίηση των 
γνώσεων και δεξιοτήτων Β’ επιπέδου των εκπαιδευτικών) 

9. ΠΕ: Πιστοποιηµένοι Επιµορφωτές 

10. Πράξη: Πρόκειται για τις (3) ενταγµένες στο ΕΠΕΚ∆ΙΒΜ Πράξεις, µε τίτλο 
«Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρµογή των ΤΠΕ 
στη ∆ιδακτική Πράξη, στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης», «Επιµόρφωση 
Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρµογή των ΤΠΕ στη ∆ιδακτική 
Πράξη, στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» και «Επιµόρφωση 
Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρµογή των ΤΠΕ στη ∆ιδακτική 
Πράξη, στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου», των οποίων ο Ο.ΕΠ.ΕΚ είναι 
∆ικαιούχος και οι οποίες προσεγγίζονται ενιαία (ως µια συνολική Πράξη) κατά 
την περιγραφή του αντικειµένου της παρούσας Προκήρυξης. 

11. Τεύχη του διαγωνισµού: τα Τεύχη που εκδίδονται για τους ενδιαφερόµενους 
/ υποψήφιους διαγωνιζόµενους από την αναθέτουσα αρχή και περιέχουν τους 
όρους της Προκήρυξης, την περιγραφή του αντικειµένου και τις προϋποθέσεις 
µε βάση τις οποίες διενεργείται ο διαγωνισµός. 

12. ΤΠΕ: Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών 

13. ∆Ε:  ∆ιατροφή Επιµορφωτών 

14. ΥΚ: Υποστηρικτικός κόµβος  

15. ΥΠ∆ΒΜΘ: Υπουργείο Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων. 

iii. Στοιχεία της Σύµβασης 
1. Σύµβαση: Το συµφωνητικό που θα υπογραφεί µεταξύ των συµβαλλοµένων 

µερών για τις προκηρυσσόµενες Υπηρεσίες, δηλαδή µεταξύ της Αναθέτουσας 
Αρχής και του Αναδόχου του έργου που θα επιλεγεί. 

2. Αναθέτουσα αρχή: ο Οργανισµός Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών, που θα 
υπογράψει µε τον Ανάδοχο τη σύµβαση για την παροχή των υπηρεσιών. 

3. Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής: Τα κριτήρια που πρέπει να πληροί κάθε 
παρέχων υπηρεσίες προκειµένου να µην αποκλεισθεί κατά το στάδιο του 
ελέγχου του φακέλου των δικαιολογητικών της προσφοράς του. 

4. Κριτήριο Ανάθεσης Το κριτήριο βάσει του οποίου αξιολογείται η προσφορά 
του κάθε παρέχοντος υπηρεσίες προκειµένου να ανατεθεί η σύµβαση 
παροχής υπηρεσιών. 

5. Ανάδοχος: Ο προσφέρων που θα επιλεγεί και θα κληθεί να υπογράψει τη 
σύµβαση για την παροχή των υπηρεσιών. 

6. Συµβατικά τεύχη: το τεύχος της σύµβασης µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και 
του Αναδόχου και όλα τα τεύχη που την συνοδεύουν και την συµπληρώνουν 
και περιλαµβάνουν κατά σειρά ισχύος: α) τη σύµβαση, β) την προκήρυξη και 
το τεύχος µε τους όρους της προκήρυξης και γ) την Οικονοµική Προσφορά 
του Αναδόχου. 

7. Επίσηµη γλώσσα της σύµβασης είναι η ελληνική. Η παρούσα προκήρυξη, το 
έντυπο της Οικονοµικής Προσφοράς και η σύµβαση είναι συνταγµένα στην 
ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά και οι Προσφορές των 
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διαγωνιζοµένων / υποψηφίων που θα υποβληθούν θα είναι συνταγµένα στην 
ελληνική γλώσσα.  

8. Η σύµβαση θα καταρτιστεί µε βάση τους όρους που περιλαµβάνονται στα 
τεύχη του διαγωνισµού και θα διέπεται από το Ελληνικό και το Κοινοτικό 
∆ίκαιο. Για θέµατα που δεν θα ρυθµίζονται από τη σύµβαση θα έχουν 
ανάλογη εφαρµογή οι διατάξεις των κοινοτικών Οδηγιών περί δηµοσίων 
συµβάσεων υπηρεσιών, καθώς και των κανονισµών που διέπουν την 
λειτουργία της Αναθέτουσας Αρχής. 

9. Ως έναρξη της σύµβασης ορίζεται η ηµεροµηνία υπογραφής της από τους 
δύο αντισυµβαλλόµενου, και η διάρκειά της ορίζεται σε ……………. µήνες 
από την έναρξή της. 

10. Ο συνολικός προϋπολογισµός είναι 237.390,00 ευρώ 
(συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) και 193.000 ευρώ άνευ ΦΠΑ.  

11. Όλα τα ποσά και οι πληρωµές που θα διενεργούνται από την Αναθέτουσα 
Αρχή θα εκφράζονται σε ευρώ, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 

12. Η αµοιβή του Αναδόχου δεν αναθεωρείται καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύµβασής 
του. Ο Ανάδοχος δεσµεύεται για το αµετάβλητο της προσφοράς του για 
οποιοδήποτε λόγο και την ακρίβεια των υπολογισµών, µε βάση τους οποίους 
θα διαµορφώσει την οικονοµική του προσφορά. Τα επιµέρους στοιχεία του 
κόστους της σύµβασης, οι κρατήσεις και οι λοιπές οικονοµικές επιβαρύνσεις 
της, καθώς επίσης ο τρόπος πληρωµής και τα λοιπά σχετικά στοιχεία και 
όροι, θα περιγράφονται στη σύµβαση που θα υπογραφεί µε τον Ανάδοχο. 
Όλες οι κάθε είδους κρατήσεις επιβαρύνουν τον Ανάδοχο και 
περιλαµβάνονται στο ύψος της αµοιβής της οικονοµικής προσφοράς του. 

13. Το έργο θα συγχρηµατοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταµείο, στο πλαίσιο του Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση», 
σε ποσοστό 47,37% για τον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Αναβάθµιση της 
ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωµάτωσης στις 
8 περιφέρειες Σύγκλισης», 46,38% για τον Άξονα Προτεραιότητας 2 
«Αναβάθµιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής 
ενσωµάτωσης στις 3 περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» και 6,25% για τον 
Άξονα Προτεραιότητας 3 «Αναβάθµιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και 
προώθηση της κοινωνικής ενσωµάτωσης στις 2 περιφέρειες Σταδιακής 
Εισόδου». 

iv. Στοιχεία της Προκήρυξης 
Η Προκήρυξη περιλαµβάνει: 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι - ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ - ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙΙ - ΤΕΧΝΙΚΟΙ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV - ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

ν.  Κριτήριο Ανάθεσης της Σύµβασης  
Κριτήριο Ανάθεσης είναι η χαµηλότερη τιµή. 
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vi Νοµικό πλαίσιο ανάθεσης της σύµβασης 
Ο διαγωνισµός διενεργείται  σύµφωνα  µε την κείµενη νοµοθεσία και ιδιαίτερα µε τις 
διατάξεις: 

1. Την µε αριθµό Ε/2007/5634/16-11-2007 Απόφαση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την έγκριση του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» (Κωδικός ΕΠ 6, CCI: 
2007GR05UP0002) της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013 του 
Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων της 16ης Νοεµβρίου 2005. 

2. Το Π.∆. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10-7-2007) «Κανονισµός Προµηθειών του 
∆ηµοσίου», όπως εφαρµόζεται αναλογικά για Υπηρεσίες. 

3. Το Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/1-2-1995) «Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και 
Ρυθµίσεις συναφών θεµάτων». 

4. Το Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/27.11.1995) «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου ∆απανών του Κράτους και άλλες διατάξεις, όπως ισχύει 
σήµερα».Τον Ιδρυτικό Νόµο του Ο.ΕΠ.ΕΚ. 2986/2002, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει. 

5. Το  Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/3-12-2007) για τη «∆ιαχείριση, έλεγχο και 
εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 
2007-2013», και ειδικότερα τα άρθρα 4 παρ. 4, 19, 29, 33 και 25,  όπως 
τροποποιήθηκε µε το Ν. 3840/2010 "Αποκέντρωση, απλοποίηση και 
ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού 
Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007 - 2013 και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 
53/Α/31.10.2010). 

6. Την Ερµηνευτική Ανακοίνωση της Επιτροπής (2006/C 179/02) σχετικά µε το 
κοινοτικό δίκαιο που εφαρµόζεται στην ανάθεση συµβάσεων οι οποίες δεν 
καλύπτονται ή καλύπτονται εν µέρει από τις οδηγίες για τις «δηµόσιες 
συµβάσεις». 

7. Τον Κανονισµό (ΕΚ) 448/2004 της Επιτροπής της 10ης Μαρτίου 2004 για την 
τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1685/2000 ο οποίος θεσπίζει 
λεπτοµερείς κανόνες εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 του 
Συµβουλίου, όσον αφορά την επιλεξιµότητα των δαπανών σχετικά µε τις 
ενέργειες που συγχρηµατοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταµεία, και για την 
κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1145/2003 

8. Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο 

9. Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συµβουλίου για τον καθορισµό 
γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής και την κατάργηση του 
καν. (ΕΚ) αριθ. 1260/1999. 

10. Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 του Συµβουλίου για τη θέσπιση 
κανόνων σχετικά µε την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1803/2006 του 
Συµβουλίου περί καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο 
Συνοχής και του κανονισµού 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συµβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. 

11. Την Υ.Α ΥΑΠ/Φ.30/Γ/133/367/2001 (ΦΕΚ 1223Β/2001) «Εξαίρεση 
περιπτώσεων προµήθειας εξοπλισµού πληροφορικής (υλικού, λογισµικού, 
δικτύων) και παροχής συναφών υπηρεσιών από την έγκριση του Υπουργείου 
Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης» 
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12. Το Π.∆. 147/76 «Οργανισµός του Υπουργείου Εθν. Παιδείας και 
Θρησκευµάτων» 

13. Την 28020/ΕΥΘΥ1212/30.06.2010 2η Τροποποίηση του 
Συστήµατος ∆ιαχείρισης (ΥΠΑΣΥ∆) (ΦΕΚ 1088/Β/19.07.10)  

14.  Την 43804/ΕΥΘΥ 2041/07.09.2009 1η Τροποποίηση του Συστήµατος 
∆ιαχείρισης (ΥΠΑΣΥ∆) (ΦΕΚ 1957/Β/09.09.09) 

15. Την 14053/ΕΥΣ 1749 για το Σύστηµα ∆ιαχείρισης (ΥΠΑΣΥ∆) (ΦΕΚ 
540/Β/27.3.2008)    

16. Τη µε αρ. πρωτ. 10249/01-07-2009 «Ανοικτή Πρόσκληση για την Υποβολή 
Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Εκπαίδευση και ∆ια Βίου 
Μάθηση» της ΕΥ∆ ΕΠΕΚ∆ΙΒΜ (κωδ. Πρόσκλησης:45) προς τον Ο.ΕΠ.ΕΚ για 
τις Κατηγορίες Πράξης «Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών σε ICT» (κωδ. 
01.72.51.02, 02.72.51.02 και 03.72.51.02). 

17. Τη µε αρ. πρωτ. 15281/30-9-2009 Απόφαση του Ειδικού Γραµµατέα Ενιαίου 
∆ιοικητικού Τοµέα ∆ιαχείρισης Προγραµµάτων ΚΠΣ µε θέµα «Ένταξη Πράξης 
µε τίτλο «Επιµόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρµογή 
των ΤΠΕ στη ∆ιδακτική Πράξη, στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-
2013». 

18. Τη µε αρ. πρωτ. 15282/30-9-2009 Απόφαση του Ειδικού Γραµµατέα Ενιαίου 
∆ιοικητικού Τοµέα ∆ιαχείρισης Προγραµµάτων ΚΠΣ µε θέµα «Ένταξη Πράξης 
µε τίτλο «Επιµόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρµογή 
των ΤΠΕ στη ∆ιδακτική Πράξη, στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-
2013». 

19. Τη µε αρ. πρωτ. 15283/30-9-2009 Απόφαση του Ειδικού Γραµµατέα Ενιαίου 
∆ιοικητικού Τοµέα ∆ιαχείρισης Προγραµµάτων ΚΠΣ µε θέµα «Ένταξη Πράξης 
µε τίτλο «Επιµόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρµογή 
των ΤΠΕ στη ∆ιδακτική Πράξη, στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου» στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-
2013». 

20. Την ισχύουσα Εργατική Νοµοθεσία. 

21. Την υπ’αριθµ. 22/22-6-2011 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του 
Οργανισµού, µε την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια του παρόντος διαγωνισµού. 

viii Ενστάσεις 

Ενστάσεις κατά της προκήρυξης του διαγωνισµού, της συµµετοχής προσφέροντα 
σ’αυτόν και της νοµιµότητας της διενέργειας του έως και της κατακυρωτικής 
απόφασης υποβάλλονται σύµφωνα µε το Π.∆. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10-7-2007)  

ΑΡΘΡΟ 2 – Ηµεροµηνία Αποστολής της Προκήρυξης 
1. Περίληψη της προκήρυξης δηµοσιεύτηκε στην εφηµερίδα της Κυβέρνησης της 

Ελληνικής ∆ηµοκρατίας την 1η Ιουνίου 2011. 

2. Περίληψη της προκήρυξης δηµοσιεύθηκε στον ελληνικό τύπο την 1η Ιουνίου 
2011. 

ΑΡΘΡΟ 3 – Τρόπος λήψης εγγράφων του ∆ιαγωνισµού 
1. Προς δηµοσίευση έχει αποσταλεί περίληψη της προκήρυξης (Άρθρο 2). 
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2. Στους ενδιαφερόµενους διατίθενται αριθµηµένα τεύχη διαγωνισµού από 1-7-
2011 ώρες 9:00 - 15:00  

3. Αρµόδιο πρόσωπο για πληροφορίες: (κ. Πατσιάδου) – Fax: +30 210 5203254 
& 5203252 – e-mail: mpatsiadou@oepek.gr. 

4. Για τη λήψη των τευχών του διαγωνισµού, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να 
προσέρχονται στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής. Στην περίπτωση αυτή οι 
παραλήπτες της παρούσας ∆ιακήρυξης θα πρέπει να συµπληρώνουν σχετικό 
έντυπο µε τα στοιχεία τους (επωνυµία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, όνοµα προσώπου επαφής), έτσι ώστε o 
Ο.ΕΠ.ΕΚ. να έχει στη διάθεση του πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν την 
παρούσα ∆ιακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει 
τυχόν συµπληρωµατικά έγγραφα ή διευκρινίσεις επ’ αυτής. 

5. Οι παραλήπτες των τευχών υποχρεούνται µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες 
ηµέρες από την παραλαβή τους να τα ελέγξουν από άποψη πληρότητας 
σύµφωνα µε τον πίνακα περιεχοµένων και τον συνολικό αριθµό σελίδων και 
εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν εγγράφως 
στον Αναθέτοντα και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Ενστάσεις κατά της 
νοµιµότητας του διαγωνισµού µε το αιτιολογικό της µη πληρότητας του 
παραληφθέντος αντιγράφου θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

6. Προς διευκόλυνση των ενδιαφεροµένων, το πλήρες κείµενο της ∆ιακήρυξης 
και των τευχών του διαγωνισµού διατίθεται και σε ηλεκτρονική µορφή µέσω 
του διαδικτύου στην διεύθυνση http://www.oepek.gr . Όσοι παραλαµβάνουν 
την παρούσα ∆ιακήρυξη µέσω του διαδικτύου, θα πρέπει να συµπληρώνουν 
σχετικό ηλεκτρονικό έντυπο µε τα στοιχεία τους (επωνυµία, διεύθυνση, 
τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, όνοµα προσώπου 
επαφής). Η Αναθέτουσα Αρχή, αν και καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να 
εξασφαλίσει την πληρότητα και ορθότητα των στοιχείων που βρίσκονται στις 
ηλεκτρονικές της σελίδες, δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να εγγυηθεί την 
ορθότητα, πληρότητα και την ακρίβεια των κειµένων που λαµβάνονται µέσω 
της ιστοσελίδας.  

ΑΡΘΡΟ 4 – Παροχή ∆ιευκρινίσεων επί της Προκήρυξης 
1. Οι υποψήφιοι µπορούν να ζητήσουν γραπτώς διευκρινίσεις για το 

περιεχόµενο της παρούσας προκήρυξης κατά τη διάρκεια των επτά (7) 
πρώτων ηµερών από τη δηµοσίευσή της στον ελληνικό τύπο. Οι αιτήσεις 
παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται στον Οργανισµό 
Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών, Γ’ Σεπτεµβρίου 42 και Πολυτεχνείου, 104 33 
Αθήνα, τηλ.210-52.03.250  - Fax 210-52.03.254, 52, για τον ανοικτό  
διαγωνισµό  µε τίτλο  «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΣΤΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ Τ.Π.Ε ΣΤΗ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ» 

2. Η Αναθέτουσα Αρχή θα αποστείλει απάντηση στους υποψηφίους που θα το 
ζητήσουν εγγράφως εντός του προαναφερθέντος διαστήµατος των επτά (7) 
ηµερών. Η αποστολή της απάντησης εκ µέρους της Αναθέτουσας Αρχής θα 
πραγµατοποιηθεί το αργότερο εντός τριών (3) ηµερών από την επόµενη της 
εκπνοής του επιτρεπόµενου διαστήµατος υποβολής διευκρινιστικών 
ερωτήσεων (επτά ηµέρες από την δηµοσίευση της προκήρυξης του 
διαγωνισµού). Ο Οργανισµός Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών θα κοινοποιήσει 
τις απαντήσεις σε όλους όσους έχουν παραλάβει το τεύχος προκήρυξης και 
έχουν καταγραφεί στο πρωτοκόλλου παραλαβής του. 
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3. Κανένας προσφέρων δεν µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί 
προφορικές απαντήσεις εκ µέρους της Αναθέτουσας Αρχής. 

4. Ρητά αναφέρεται ότι ερωτήσεις και απαντήσεις επί του διαγωνισµού δίδονται 
µόνο εγγράφως, όπως αναφέρεται παραπάνω. 

5. Με την κατάθεση και την αποσφράγιση των προσφορών καµία διευκρίνιση ή 
απόκρουση όρου της διακήρυξης δεν γίνεται δεκτή. 

  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ 
ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ 

ΑΡΘΡΟ 1 – Αντικείµενο του Έργου 
Αντικείµενο της προκήρυξης του ανοιχτού διαγωνισµού είναι Υπηρεσίες ∆ιατροφής 
επιµορφωτών στο πλαίσιο εκτέλεσης εργασιών του ως ∆ικαιούχου της Πράξης 
«Επιµόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρµογή των ΤΠΕ στη 
∆ιδακτική Πράξη» η οποία εντάχθηκε στο ΕΠΕΚ∆ιΒιΜ.  

Λεπτοµερείς Τεχνικές Προδιαγραφές δίνονται παρακάτω.  

Α. Τεχνικές Προδιαγραφές 
Α.1 Ο Οργανισµός Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών 

Ο Ο.ΕΠ.ΕΚ ιδρύθηκε µε το νόµο 2986/ΦΕΚ 24Α’/13-12-2002 «Οργάνωση των 
περιφερειακών υπηρεσιών της Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, 
αξιολόγηση, του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιµόρφωση των 
εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις».Ο Ο.ΕΠ.ΕΚ ιδρύθηκε στοχεύοντας στη 
δηµιουργία, υλοποίηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση µιας ενιαίας επιµορφωτικής 
πολιτικής και πολιτικής συνεχιζόµενης εκπαίδευσης των υπηρετούντων 
εκπαιδευτικών κάθε επιπέδου, εκτός αυτού της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης. 

Ο Ο.ΕΠ.ΕΚ έχει σύµφωνα µε το άρθρο 6 του Ν. 2986/2002 µε τον οποίο ιδρύθηκε το 
εξής ειδικότερο έργο: 

• Το σχεδιασµό της επιµορφωτικής πολιτικής για τους εκπαιδευτικούς της 
Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και την υποβολή σχετικών 
προτάσεων στο ΥΠ∆ΒΜΘ. 

• Το συντονισµό όλων των µορφών και τύπων της επιµόρφωσης 
εκπαιδευτικών καθώς και την εφαρµογή επιµορφωτικών δράσεων. 

• Την κατάρτιση επιµορφωτικών προγραµµάτων, τα οποία ύστερα από την 
έγκρισή τους από το ΥΠ∆ΒΜΘ υλοποιούνται από τους επιµορφωτικούς 
φορείς. 

• Την ανάθεση επιµορφωτικού έργου σε αρµόδιους φορείς και την εισήγηση 
στην Υπουργό Εθνικής Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων για 
τη σύσταση αυτοτελών επιµορφωτικών κέντρων και µονάδων. 

• Την κατανοµή και τη διαχείριση των πόρων που διατίθενται για την 
επιµόρφωση των εκπαιδευτικών. 

• Την πιστοποίηση φορέων και τίτλων στον τοµέα της επιµόρφωσης 
εκπαιδευτικών. 

Ζητούµενες Υπηρεσίες – Προδιαγραφές  
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Αφορά στην ανάθεση σε εξωτερικό Ανάδοχο, µέσα από διαδικασίες ανοικτού 
διαγωνισµού της διοργάνωσης και υλοποίησης των απαιτούµενων ενεργειών που θα 
διασφαλίσουν τη διατροφή των επιµορφωτών που εκπαιδεύονται στα ΠΑΚΕ, στο 
πλαίσιο του Υποέργου 5.  

Αντικείµενο του Υποέργου είναι η παροχή υπηρεσιών διατροφής των εκπαιδευτικών 
που θα συµµετέχουν σε προγράµµατα εκπαίδευσης που λαµβάνουν χώρα σε ΠΑΚΕ, 
ώστε να µπορέσουν να παρακολουθήσουν τα προγράµµατα εκπαίδευσης χωρίς 
σηµαντική προσωπική οικονοµική επιβάρυνση πέραν των εξόδων µετακινήσεων. Στο 
φυσικό αντικείµενο της δράσης  περιλαµβάνεται  η παροχή υπηρεσιών διατροφής για 
τους επιµορφωτές που συµµετέχουν σε σεµινάρια 350 ωρών κατανεµηµένα από τον 
Σεπτέµβριο µέχρι και τον ∆εκέµβριο του 2011 (4 µήνες ή 18 εβδοµάδες), ανά τρεις-
τέσσερις (3-4) ηµέρες την εβδοµάδα συµπεριλαµβανοµένου ενδεχοµένως και του 
Σαββάτου και τέσσερις (4) ώρες ηµερησίως. Η διατροφή αφορά σε 300 άτοµα, τα 
οποία θα λάβουν µέρος στα ΠΑΚΕ στις εξής πόλεις και γεωγραφικές περιοχές. 

 

Περιφέρειες-Κέντρα Επιµόρφωσης 

Σύνολο 
επιµορφούµ
ενων προς 
διατροφή  

Αριθµός 
τµηµάτων 

Ενδεικτικός 
Προϋπολογι
σµός άνευ 

ΦΠΑ 

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & 
Θράκης (ΚΑΒΑΛΑ) 

20 1 
12.866 

Περιφέρειες Κεντρικής και ∆υτικής 
Μακεδονίας (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – σε 2 
κέντρα επιµόρφωσης Εύοσµο και 
Νεάπολη)) 

80 4 

51.466 

Περιφέρεια Ηπείρου, Ν. Κέρκυρας, Ν. 
Λευκάδας (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 

20 1 
12.866 

Περιφέρεια Θεσσαλίας (ΒΟΛΟΣ) 20 1 12.866 

Περιφέρειες Πελοποννήσου και ∆υτικής 
Ελλάδος, Νοµοί Κεφαλληνίας και 
Ζακύνθου ( σε δύο κέντρα 
Επιµόρφωσης, Πάτρα και Κόρινθο)  

40 2 

25.732 

Περιφέρειες Αττικής και Στερεάς 
Ελλάδος (ΑΘΗΝΑ σε τέσσερα κέντρα 
επιµόρφωσης, Μαρούσι , κέντρο, 
Πειραιάς, Πανεπιστηµιούπολη) 

80 4 

51.466 

Περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου 
(ΡΟ∆ΟΣ) 

20 1 
12.866 

Περιφέρεια Κρήτης (ΡΕΘΥΜΝΟ) 20 1 12.866 

ΣΥΝΟΛΟ 300 15 193.000 
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Το κάθε τµήµα θα αποτελείται κατά µέγιστο από είκοσι (20) επιµορφούµενους και 2 
επιµορφωτές το µέγιστο τη φορά. Ενδέχεται να διοργανώνονται ταυτόχρονα 
περισσότερα του ενός επιµορφωτικά τµήµατα σε µια συγκεκριµένη πόλη στις 
παραπάνω περιφέρειες. Ο αριθµός των προς σίτιση ατόµων κυµαίνεται ανά τµήµα µε 
απόκλιση +/- 10%. 

Στο πλαίσιο της ενότητας αυτής, ο ανάδοχος καλείται να αναλάβει ενδεικτικά τις εξής 
δραστηριότητες: 

∆ιατροφή 

Α. Είδος: Η ∆ιατροφή θα περιλαµβάνει σε µπουφέ ανά άτοµο (εκπαιδευόµενους και 
εκπαιδευτές) καφέ και εµφιαλωµένο νερό ή αναψυκτικό και σάντουιτς µε τις εξής 
επιλογές: λευκή ή µαύρη  µπαγκέτα µε τυρί, ή µε τυρί και ζαµπόν ή σαλάµι ή 
γαλοπούλα, µαρούλι, ντοµάτα, µαγιονέζα ή εναλλακτικά κάτι αντίστοιχο όχι 
κατώτερης ποιότητας.  

Β. Ο ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση οργάνωσης του µπουφέ (Τραπέζια, 
ποτήρια, χαρτοπετσέτες, κ.λ.π.) και την καθαριότητα του χώρου και πάσης φύσεως 
εξοπλισµού.   

Εννοείται ότι οι παραπάνω υπηρεσίες παρέχονται από τον Ανάδοχο για το σύνολο 
των τριών σχετικών εγκεκριµένων Πράξεων (Άξονας 1, 2 και 3).  

Υπογραµµίζεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δύναται να υποβάλει προσφορά για 
ολόκληρο το έργο ή για τµήµα αυτού (για µία ή περισσότερες Περιφέρειες-Κέντρα 
Επιµόρφωσης), βάσει του ανωτέρου διαχωρισµού σε Περιφέρειες-Κέντρα 
Επιµόρφωσης. Ο ΟΕΠΕΚ δύναται να κατακυρώσει το διαγωνισµό σε πλείονες 
υποψηφίους σύµφωνα µε τις υποβληθείσες προσφορές και µε γνώµονα το συµφέρον 
του Οργανισµού και του ∆ηµοσίου.  

 

ΑΡΘΡΟ 2 – ∆ιάρκεια του Εργου 
Η διάρκεια του έργου ορίζεται για µία περίοδο 4 µηνών από το Σεπτέµβριο µέχρι και 
∆εκέµβριο 2011.    

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ: ΤΕΧΝΙΚΟΙ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

  

 

ΑΡΘΡΟ 1 – Όροι ∆ιαγωνισµού 
1. Ο ∆ιαγωνισµός θα διεξαχθεί την 18/7/2011 µε βάση την ανοιχτή διαδικασία, 

σύµφωνα µε το Π.∆ 118/2007. 

2. Η συµµετοχή στον προκηρυσσόµενο µε την παρούσα διαγωνισµό είναι ανοικτή, 
επί ίσοις όροις, σε όσους πληρούν τις νοµικές, οικονοµικές και τεχνικές 
προϋποθέσεις που προβλέπονται στην Προκήρυξη και διαθέτουν την 
απαιτούµενη επαγγελµατική επάρκεια και εµπειρία. 

3. Προσφορές που, κατά την κρίση της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού, είναι 
αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίµησης ή περιέχουν όρους αντίθετους προς την 
Προκήρυξη ή/και αιρέσεις, χαρακτηρίζονται ως µη αποδεκτές και απορρίπτονται. 
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ΑΡΘΡΟ 2 – Προθεσµίες, τόπος υποβολής προσφορών 
1. Οι προσφορές όσων µετέχουν στο διαγωνισµό πρέπει να κατατεθούν µε 

απόδειξη στο Πρωτόκολλο του Ο.ΕΠ.ΕΚ µέχρι τις 18/7/2011 και ώρα 12.00, στα 
γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής, Γ’ Σεπτεµβρίου 42 & Πολυτεχνείου, 10433 
Αθήνα. 

2. 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 προηγούµενη ηµέρα της καταληκτικής ηµεροµηνίας, Παρασκευή 15 Ιουλίου 
και µέχρι τις 15.00. 

3. ∆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. 

4. Προσφορές που υποβάλλονται µετά από την παρέλευση της ανωτέρω µέρας και 
ώρας, δεν λαµβάνονται υπόψη. 

ΑΡΘΡΟ 3 - Γλώσσα 
1. Όλα τα έγγραφα που αφορούν το διαγωνισµό, καθώς και τη σύµβαση και τα 

παραδοτέα της θα συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. 

2. Τα δικαιολογητικά/πιστοποιητικά και λοιπά έγγραφα για τη συµµετοχή στο 
διαγωνισµό αλλοδαπών προσφερόντων, θα υποβληθούν και νόµιµα 
µεταφρασµένα στην Ελληνική γλώσσα. 

3. Κείµενα από άλλη γλώσσα, θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση στην 
Ελληνική γλώσσα µε κόστος που θα βαρύνει τον Ανάδοχο. 

4. Σε περίπτωση διαφωνίας υπερισχύει η επίσηµη µετάφραση στην ελληνική 
γλώσσα. 

5. Οποιαδήποτε γραπτή ή προφορική επικοινωνία µεταξύ του Ελληνικού ∆ηµοσίου 
ή άλλων φορέων και Υπηρεσιών του Ελληνικού ∆ηµοσίου και του Αναδόχου, 
συµπεριλαµβανοµένης και της διενέργειας των ελέγχων θα διεξάγεται στην 
Ελληνική γλώσσα. Οπουδήποτε και οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος της 
Σύµβασης του Αναδόχου απαιτηθεί για τις ανάγκες επικοινωνίας των µερών ή τη 
διενέργεια των ελέγχων, διερµηνεία ή µετάφραση από ή/ και προς τα ελληνικά, 
αυτή θα εξασφαλίζεται από τον Ανάδοχο και µε κόστος που θα βαρύνει τον ίδιο. 

 ΑΡΘΡΟ 4 – ∆ικαίωµα Συµµετοχής 
1. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό, έχουν: 

(α) Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής εγκατεστηµένα στα 
κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), ή στα κράτη - µέλη της Συµφωνίας 
για το Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο (Ε.Ο.Χ.) ή στα κράτη - µέλη που έχουν 
υπογράψει την Συµφωνία περί ∆ηµοσίων Συµβάσεων (GPA) του Παγκόσµιου 
Οργανισµού Εµπορίου (Π.Ο.Ε), η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα µε το Ν. 
2513/97 (ΦΕΚ Α 139/27-06-1997, 5147). 

(β) Κοινοπραξίες - Συνεταιρισµοί - Ενώσεις φυσικών ή νοµικών προσώπων της 
ηµεδαπής ή της αλλοδαπής, που υποβάλλουν κοινή προσφορά, τα οποία έχουν 
συσταθεί σύµφωνα µε τη νοµοθεσία ενός Κράτους - Μέλους της Ε.Ε. και έχουν 
καταστατική τους έδρα, την Κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους στο 
εσωτερικό της Ε.Ε 

Οι Ενώσεις και Κοινοπραξίες δεν υποχρεούται να περιβληθούν µε ιδιαίτερη νοµική 
µορφή προκειµένου να υποβάλλουν προσφορά. Σε περίπτωση επιλογής 
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κοινοπραξίας ή ένωσης είναι δυνατόν να υποχρεωθεί να πράξει τούτο όταν της 
ανατεθεί η Σύµβαση. Τα µέλη της Κοινοπραξίας ευθύνονται έκαστο, έναντι της 
Αναθέτουσας Αρχής, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για την εκτέλεση του έργου. 

Στην συνέχεια της παρούσας προκήρυξης, ο όρος «προσφέρων» αφορά όλες τις 
προαναφερθείσες στα (α) και (β) κατηγορίες. 

2. Στο διαγωνισµό δεν δικαιούνται συµµετοχής όσοι εµπίπτουν στις ακόλουθες 
περιπτώσεις: 

(α) Όσοι αποκλείσθηκαν τελεσίδικα από κάποια Ελληνική ∆ηµόσια Υπηρεσία ή ΝΠ∆∆ 
ή ΝΠΙ∆ ή Α.Ε του ∆ηµοσίου Τοµέα γιατί δεν εκπλήρωσαν συµβατικές τους 
υποχρεώσεις. 

(β) Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισµούς για παροχή υπηρεσιών στο Ελληνικό 
∆ηµόσιο µε απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης (Περιφερειακής Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας). 

(γ) Όσα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες µε τις 
παραπάνω κυρώσεις σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τυχόν αντίστοιχες 
κυρώσεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα εξετάζονται και θα κρίνονται από την 
Αναθέτουσα Αρχή κατά περίπτωση. 

3. Αποκλεισµός Υποψηφίων 

Αποκλείονται από τη διαδικασία ανάθεσης παροχής υπηρεσιών όσοι δεν πληρούν τα 
κριτήρια των παραγράφων 1 & 2 του άρθρου 43 του Π.∆ 60 (1 & 2 του άρθρου 45 
της Οδηγίας 2004/18), και συγκεκριµένα εάν υπάρχει οριστική καταδικαστική 
απόφαση εις βάρος των προσφερόντων, για έναν ή περισσότερους λόγους που 
απαριθµούνται κατωτέρω: 

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

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

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

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

4. Επίσης, αποκλείονται από τη διαδικασία ανάθεσης παροχής υπηρεσιών όσοι: 

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

β) εκινήθη εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, 
αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού, ή οποιαδήποτε άλλη ανάλογη 
διαδικασία προβλεπόµενη από τις εθνικές, νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, 

γ) καταδικάσθηκαν για αδίκηµα που αφορά την επαγγελµατική διαγωγή (υπεξαίρεση, 
απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία, δόλια χρεοκοπία) του 
παρέχοντος υπηρεσίες, βάσει απόφασης η οποία έχει ισχύ δεδικασµένου, 
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δ) έχουν διαπράξει επαγγελµατικό παράπτωµα, που µπορεί να διαπιστωθεί µε 
οποιοδήποτε µέσο από τις αναθέτουσες αρχές, 

ε) δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους 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, 

στ) δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους τις σχετικές µε την πληρωµή των 
φόρων και τελών σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της χώρας της αναθέτουσας αρχής, 

ζ) είναι ένοχοι υποβολής ψευδούς δηλώσεως ή παραλείψεως υποβολής των 
πληροφοριών που απαιτούνται. 

Σηµειώνεται ότι αποκλείονται οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που 
οποιαδήποτε από τις ανωτέρω προϋποθέσεις αποκλεισµού της παραγράφου αυτής, 
ισχύει για ένα τουλάχιστον µέλος της. 

5. Αποκλείονται, τέλος, από τη διαδικασία ανάθεσης παροχής υπηρεσιών: 

α) οι υποψήφιοι που δεν θα υποβάλουν εγγυητική επιστολή  συµµετοχής 
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα της παρούσας προκήρυξης, 

β) τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της αλλοδαπής, τα οποία δεν θα υποβάλουν 
όλα τα έγγραφα των προσφορών επισήµως µεταφρασµένα στην Ελληνική Γλώσσα. 

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. 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να απορρίψει κατά την αιτιολογηµένη 
κρίση της και ανεξάρτητα από το στάδιο στο οποίο βρίσκεται ο διαγωνισµός, 
προσφορά υποψήφιου αναδόχου, ο οποίος υποβάλει ψευδή στοιχεία ή αποκρύπτει 
στοιχεία που ζητούνται από την προκήρυξη ή δεν υποβάλει τα συµπληρωµατικά 
στοιχεία που ζητούνται από την αναθέτουσα αρχή. 

6. Αξιοποίηση υπηρεσιών τρίτων-υπεργολάβων. 

Ο προσφέρων δύναται να αξιοποιήσει υπηρεσίες τρίτων - υπεργολάβων. Η 
αξιοποίηση τέτοιων υπηρεσιών πρέπει να αναφέρεται στην προσφορά του 
προσφέροντος και να διευκρινίζεται το µέρος του έργου που αυτοί αναλαµβάνουν να 
εκτελέσουν ανάλογα και µε την εξειδίκευσή τους. Οι υπηρεσίες τρίτων - 
υπεργολάβων δεν µπορούν να υπερβαίνουν σε ποσοστό το 30% του συνολικού 
προσφερόµενου οικονοµικού τιµήµατος. Σηµειώνεται ότι σε καµία περίπτωση δεν 
αίρεται η ευθύνη του Αναδόχου. 

7. Αποκλεισµός Προσφοράς 

Προσφορές που, αιτιολογηµένα, θεωρηθούν από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού 
αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίµησης ή περιέχουν όρους αντίθετους προς την 
Προκήρυξη ή / και αιρέσεις, χαρακτηρίζονται ως µη αποδεκτές και απορρίπτονται. 
Ειδικότερα, προσφορά αποκλείεται από την αξιολόγηση όταν : 

• Είναι αόριστη και δεν µπορεί να εκτιµηθεί ή είναι υπό αίρεση ή περιέχει 
ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία. 

• ∆εν συνοδεύεται από τη νόµιµη εγγυητική επιστολή. 

• ∆εν υποβληθούν τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά 

• ∆εν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή και δεν έχει συνταχθεί 
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στα σχετικά κεφάλαια του παρόντος 



16 

• ∆εν είναι σύµφωνη µε τους επιµέρους υποχρεωτικούς όρους, όπου αυτοί 
αναφέρονται. 

8. Εναλλακτικές προσφορές, τόσο ως προς το οικονοµικό όσο και προς το τεχνικό 
περιεχόµενό τους, δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. 

9. Οι όροι που αναφέρονται στις προηγούµενες παραγράφους καθώς και οι όροι 
που αναφέρονται στην εγγυητική επιστολή συµµετοχής στον διαγωνισµό είναι 
υποχρεωτικοί και η παράβασή τους αποτελεί λόγο απόρριψης της αντίστοιχης 
προσφοράς. 

ΑΡΘΡΟ 5– Επάρκεια των Υποψηφίων  
Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια τεχνικής-
επαγγελµατικής ικανότητας: 

Το κύριο αντικείµενο δραστηριότητάς τους να βρίσκεται σε άµεση σχέση µε τον 
κλάδο ∆ιατροφής 

Να διαθέτουν Άδεια λειτουργίας παρασκευής έτοιµων φαγητών και πρόσφατο 
βιβλιάριο υγείας (φωτοτυπία) όσων εµπλέκονται στην παρασκευή και το σερβίρισµα 
των φαγητών  

Να διαθέτουν Βεβαίωση ύπαρξης και ορθής λειτουργίας συστήµατος ανάλυσης 
κινδύνων κρίσιµων σηµείων ελέγχου και ασφάλειας ποιότητας τροφίµων 
(H.A.C.C.P.), από τις αρµόδιες Υπηρεσίες ή από κατάλληλα διαπιστευµένους φορείς, 
µέσω του οποίου διασφαλίζεται, µε επιστηµονικό τρόπο, η παραγωγή και η διάθεση 
ασφαλών προϊόντων.  

Να διαθέτουν κατάλληλο µεταφορικό µέσο (αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας), για τη 
µεταφορά των ειδών και να προσκοµίζουν βεβαίωση, από την αρµόδια υπηρεσία, ότι 
το αυτοκίνητο αυτό πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις ασφαλούς µεταφοράς 
και υγιεινής των τροφίµων..  

Να εµφανίζουν στην τελευταία τριετία κύκλο εργασιών ανά έτος κατ’ ελάχιστον 100% 
επί του προϋπολογισµού άνευ ΦΠΑ.  

Να έχουν εκτελέσει επιτυχώς, κατά την τελευταία τριετία, τρία έργα παροχής 
ανάλογων υπηρεσιών (για οποιοδήποτε φορέα, δηµόσιο ή µη). 

Νοείται ότι σε περίπτωση που ο Προσφέρων είναι κοινοπραξία - Συνεταιρισµός - 
Ένωση φυσικών ή νοµικών προσώπων, οι ανωτέρω προϋποθέσεις αρκεί να 
πληρούνται αθροιστικά από τα µέλη του. 

ΑΡΘΡΟ 6 – Τρόπος Υποβολής των Προσφορών 
1. Οι προσφορές συντάσσονται επί ποινή αποκλεισµού σύµφωνα µε τους όρους της 

παρούσας προκήρυξης. 

2. Οι προσφορές µπορούν να αποστέλλονται στο πρωτόκολλο του Ο.ΕΠ.ΕΚ µε την 
απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα παραλαµβάνονται µέχρι την προθεσµία 
υποβολής, µε ευθύνη του προσφέροντος. 

3. Κάθε προσφορά θα κατατίθεται σε σφραγισµένο φάκελο θα φέρει απαραίτητα τον 
τίτλο της Προκήρυξης, καθώς και την επωνυµία, τη διεύθυνση, τον αριθµό 
τηλεφώνου και τηλεοµοιοτυπίας (fax) του διαγωνιζόµενου, καθώς επίσης και τις 
παρακάτω ενδείξεις εξωτερικά. Στις περιπτώσεις Ενώσεων θα αναφέρονται οι 
επωνυµίες των µελών της και τα λοιπά στοιχεία (διεύθυνση, τηλέφωνο και φαξ) 
του εκπροσώπου της Ένωσης. 
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ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: 

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ  ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 
ΠΡΑΞΗΣ «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ 

Τ.Π.Ε ΣΤΗ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ» 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ (Ο.ΕΠ.ΕΚ) 

Γ’ Σεπτεµβρίου 42 & Πολυτεχνείου, 10433 Αθήνα 

Παρακαλούµε να µην ανοιχθεί από την ταχυδροµική υπηρεσία ή το Πρωτόκολλο του 
Ο.ΕΠ.ΕΚ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:18/7/2011 

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» 

(επωνυµία και διεύθυνση, αριθµό τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου) 

 

 

4. ∆εν πρέπει να χρησιµοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι οι οποίοι είναι δυνατόν να 
αποσφραγιστούν και να επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη. Ο φάκελος 
κάθε προσφοράς πρέπει να συνοδεύεται από επιστολή (εκτός φακέλου), στην 
οποία θα πρέπει ν’ αναφέρεται η εταιρεία, ή η ένωση, ή η κοινοπραξία εταιρειών 
που υποβάλλει την προσφορά. 

5. ∆ύο (2) αντίτυπα της προσφοράς και όλων των στοιχείων που την απαρτίζουν, 
και συγκεκριµένα, ένα (1) Πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο των ∆ικαιολογητικών 
συµµετοχής στο διαγωνισµό, ένα (1) Πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο της 
Τεχνικής Προσφοράς, ένα (1) Πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο της Οικονοµικής 
Προσφοράς. Όλοι οι επιµέρους φάκελοι θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως 
φακέλου. Το αντίτυπο που θα φέρει την ένδειξη πρωτότυπο πρέπει να έχει 
συνεχή αρίθµηση σελίδων και κάθε σελίδα του θα πρέπει να είναι µονογραµµένη 
από τον εκπρόσωπο του προσφέροντος. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί έλλειψη 
αυτών, τότε µπορεί να ζητηθεί από τον εκπρόσωπο της εταιρείας να αριθµήσει 
και να µονογράψει τις σελίδες. 

6. Κάθε αντίτυπο και τα σχετικά στοιχεία, που το συνοδεύουν, αποτελούν ένα 
αυτοτελές σύνολο, και πρέπει να κατατεθούν µέσα σε χωριστό, σφραγισµένο 
υποφάκελο, µε τις παρακάτω ενδείξεις: 

α. Σφραγισµένος φάκελος µε την ένδειξη «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» (Κεφάλαιο ΙΙΙ, 
Άρθρο 7). 

Στο φάκελο θα περιέχονται δύο υποφάκελοι: 

� Ένας υποφάκελος µε τα πρωτότυπα δικαιολογητικά που απαιτούνται, τις 
υπεύθυνες δηλώσεις, την εγγύηση συµµετοχής, στοιχεία της 
χρηµατοπιστωτικής και τεχνικής ικανότητας των υποψηφίων, µε την 
εξωτερική ένδειξη «Πρωτότυπα». Το περιεχόµενο του πρωτότυπου είναι 
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επικρατέστερο από το άλλο αντίτυπο, σε περίπτωση ασυµφωνίας αυτού µε το 
πρωτότυπο. 

� Ένας υποφάκελος, ο οποίος θα περιέχει ένα αντίγραφο των παραπάνω 
δικαιολογητικών, µε την ένδειξη «Αντίγραφο». 

β. Σφραγισµένος φάκελος µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» (Κεφάλαιο 
ΙΙΙ, Άρθρο 8). 

Στο φάκελο θα περιέχονται δύο υποφάκελοι: 

� Ένας υποφάκελος µε τα πρωτότυπα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, µε την 
εξωτερική ένδειξη «Πρωτότυπα». Σε κάθε σελίδα της Τεχνικής Προσφοράς 
του Φακέλου θα αναγράφεται ευκρινώς η λέξη «Πρωτότυπο». Το 
περιεχόµενο του πρωτότυπου είναι επικρατέστερο από το άλλο αντίτυπο (σε 
έντυπη ή ηλεκτρονική µορφή), σε περίπτωση ασυµφωνίας αυτού µε το 
πρωτότυπο. 

� Ένας υποφάκελος, ο οποίος θα περιέχει ένα αντίγραφο της Τεχνικής 
Προσφοράς, µε την ένδειξη «Αντίγραφο». 

� Ένα (1) ηλεκτρονικό αντίγραφο της Τεχνικής Προσφοράς. 

Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω 
µεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον φάκελο µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ», τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και αποτελούν ιδιαίτερο φάκελο, µε 
την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του 
πρωτοτύπου φακέλου. 

γ. Σφραγισµένος φάκελος µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 
(Κεφάλαιο ΙΙΙ, Άρθρο 9)  

Στον φάκελο θα περιέχονται δύο υποφάκελοι. 

� Ένας υποφάκελος µε τα πρωτότυπα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς, µε 
την ένδειξη «Πρωτότυπα». Σε κάθε σελίδα της Οικονοµικής Προσφοράς του 
Φακέλου θα αναγράφεται ευκρινώς η λέξη «Πρωτότυπο». Το περιεχόµενο 
του πρωτότυπου είναι επικρατέστερο από τα άλλα αντίτυπα (σε έντυπη ή 
ηλεκτρονική µορφή), σε περίπτωση ασυµφωνίας αυτών µε το πρωτότυπο. 

� Ένας υποφάκελος, ο οποίος θα περιέχει ένα αντίγραφο της Οικονοµικής 
Προσφοράς, µε την ένδειξη «Αντίγραφο». 

� Ένα (1) ηλεκτρονικό αντίγραφο της Οικονοµικής Προσφοράς. 

7. Όλοι οι επί µέρους φάκελοι αναγράφουν την επωνυµία και διεύθυνση, αριθµό 
τηλεφώνου, φαξ και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του διαγωνιζοµένου, 
τον τίτλο του διαγωνισµού και τον τίτλο του φακέλου. 

8. Σε περίπτωση κοινοπρακτικού σχήµατος πρέπει να αναγράφονται η πλήρης 
επωνυµία και διεύθυνση, καθώς και αριθµός τηλεφώνου, φαξ και διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου όλων των µελών του. 

9. Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή προσφορά, που, κατά την 
κρίση της αρµόδιας Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού, 
εξοµοιώνεται µε αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαµβάνεται υπόψη. 

10. Οι προσφορές θα πρέπει να αναφέρονται στο σύνολο των ζητούµενων 
υπηρεσιών. Οι προσφορές που αναφέρονται σε τµήµα ή µέρος των ζητούµενων 
προσφορών, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

11. Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Ελληνική Γλώσσα. 
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12. Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξη τους, η 
τάξη και η σειρά των όρων της προκήρυξης. Η αναγραφόµενη αρίθµηση στην 
προσφορά δεσµεύει τους υποψήφιους και θα ενσωµατωθεί στην σύµβαση 
παροχής υπηρεσιών. Οπωσδήποτε, πρέπει ν’ αποφευχθεί παραποµπή σε 
γενικούς ή ειδικούς όρους του διαγωνισµού. 

13. Προσφορά µε γενικές και ασαφείς διατυπώσεις, κατά την κρίση της Επιτροπής 
∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού, θα αποκλείεται από περαιτέρω 
αξιολόγηση. 

14. Οι προσφορές δεν πρέπει να φέρουν ξυσίµατα, σβησίµατα, διαγραφές, 
προσθήκες κτλ. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, πρέπει να 
είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα. Όλες οι 
διορθώσεις θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της 
προσφοράς. Η Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού 
προσυπογράφει το ανακεφαλαιωτικό φύλλο µε τις τυχόν διορθώσεις και τις 
αναφέρει στο συντασσόµενο πρακτικό, ώστε να αποδεικνύεται αδιαφιλονίκητα ότι 
προϋπήρχαν της στιγµής του κλεισίµατος του διαγωνισµού. 

15. Προσφορές, που κατά την αιτιολογηµένη κρίση της Επιτροπής ∆ιενέργειας και 
Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού είναι ελλιπείς, υπό αίρεση ή συνδυάζονται µε 
προϋποθέσεις άσχετες µε τους σκοπούς του παρόντος διαγωνισµού, 
απορρίπτονται. 

16. Σε περίπτωση που στο περιεχόµενο των προσφορών χρησιµοποιούνται 
συντοµογραφίες, για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό 
για τους προσφέροντες όπως σε ιδιαίτερο πίνακα, συνοδευτικό των προσφορών, 
να αναφέρουν τις συντοµογραφίες αυτές µε την επεξήγηση της έννοιάς τους. 

17. Οι µετέχοντες στο διαγωνισµό πρέπει να αναφέρουν στην προσφορά τους ότι 
έλαβαν γνώση όλων των όρων της προκήρυξης. Πάντως η γνώση τους αυτή 
θεωρείται ότι υπάρχει µε την υποβολή της προσφοράς και χωρίς την αναφορά 
της σ’ αυτή. Εξ’ άλλου, µε την υποβολή της προσφοράς θεωρείται βέβαιο ότι οι 
διαγωνιζόµενοι είναι απολύτως ενήµεροι από κάθε πλευρά των τοπικών 
συνθηκών εκτέλεσης του έργου και ότι έχουν µελετήσει όλα τα στοιχεία που 
περιλαµβάνονται στο φάκελο του διαγωνισµού. 

18. Η συµµετοχή στο διαγωνισµό συνεπάγεται αυτόµατα την πλήρη και 
ανεπιφύλακτη αποδοχή από το διαγωνιζόµενο όλων των όρων της προκήρυξης. 

19. Όλα τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς θα παραµείνουν στη διάθεση του 
Ο.ΕΠ.ΕΚ. 

ΑΡΘΡΟ 7 – ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής (Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής) 

Α. ΤΥΠΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

1. Αίτηση συµµετοχής στον διαγωνισµό (µε τη µορφή επιστολής) προς τον 
Ο.ΕΠ.ΕΚ, στην οποία θα πρέπει να αναφέρονται τα φυσικά ή / και νοµικά πρόσωπα 
που απαρτίζουν τον Προσφέροντα και που υποβάλλουν την Προσφορά. Στην 
Αίτηση, η οποία θα υπογράφεται από τον νόµιµο εκπρόσωπο του Προσφέροντα (ή 
σε περίπτωση ένωσης από τους νόµιµους εκπροσώπους όλων των συµµετεχόντων 
στην ένωση), θα δηλώνονται επίσης τα ποσοστά συµµετοχής κάθε µέλους και ο 
κοινός νόµιµος εκπρόσωπος της ένωσης (σε περίπτωση ένωσης). 

Στην περίπτωση κατά την οποία η προσφορά δεν υπογράφεται από το νόµιµο 
εκπρόσωπο του νοµικού προσώπου ή από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο, απαιτείται 
εξουσιοδότηση (θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής) µε την οποία παρέχεται σε 
τρίτο άτοµο εξουσιοδότηση προς υπογραφή των απαιτούµενων δικαιολογητικών και 
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της προσφοράς. Επίσης στην αίτηση συµµετοχής πρέπει να αναγράφεται η χρονική 
ισχύς της προσφοράς, η οποία είναι έξι µήνες από την εποµένη µέρα της λήξης της 
προθεσµίας υποβολής των Προσφορών. 

Επίσης, οφείλουν να καταθέσουν τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά 
Συµµετοχής, τα οποία θα πρέπει να συµπεριλάβουν στο Φάκελο «∆ικαιολογητικά», 
λαµβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες επεξηγήσεις / οδηγίες: 

2. Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής (Κεφάλαιο ΙΙΙ, Άρθρο11) 

3. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως 
εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία θα 
αναφέρονται: 

α. Τα στοιχεία του διαγωνισµού στον οποίο συµµετέχουν. 

β. Να δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους: 

α) ο νόµιµος εκπρόσωπος του προσφέροντος δεν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη 
απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του Π.∆. 
60/2007, ήτοι: 

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

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

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

• νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται από 
το άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10 Ιουνίου 1991, 
για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για 
την νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες  

• για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της εκβίασης, της 
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 

4. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως 
εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία θα αναφέρεται 
ότι: 

ι. ο προσφέρων δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου, δεν έχει 
κηρυχθεί έκπτωτος, δεν έχει εκδοθεί καταδικαστική απόφαση σε ισχύ δεδικασµένου 
για αδίκηµα σχετικό µε την επαγγελµατική του διαγωγή, δεν έχει υποπέσει σε 
σοβαρό παράπτωµα κατά την άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας, είναι 
συνεπής στην εκπλήρωση των συµβατικών του υποχρεώσεων, όσο και των 
υποχρεώσεών του προς τις Υπηρεσίες του ∆ηµοσίου Τοµέα. 

ii. συνέταξε την προσφορά σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας προκήρυξης, των 
οποίων έλαβε γνώση και τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα και τα στοιχεία που 
αναφέρονται στην προσφορά του είναι ακριβή. 

iii. δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα συναφές µε το αντικείµενο 
του διαγωνισµού ή σε σχέση µε την επαγγελµατική του ιδιότητα που αποδεδειγµένως 
διαπιστώθηκε µε οποιοδήποτε µέσο διαθέτει η αναθέτουσα αρχή. 

iv. Αναλαµβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση 
των δικαιολογητικών της άρθρου 5 του  
Κεφαλαίου IV της παρούσας ∆ιακήρυξης.  
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5. Επικυρωµένο αντίγραφο του καταστατικού του υποψηφίου νοµικού 
προσώπου, µαζί µε τις µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών 
τροποποιήσεις του ή του κωδικοποιηµένου καταστατικού, (εφόσον πρόκειται για Α.Ε 
και ΕΠΕ και το σχετικό ΦΕΚ) (εφόσον πρόκειται για Α.Ε και ΕΠΕ και δεν έχει ήδη 
δηµοσιευτεί σε ΦΕΚ το τελευταίο καταστατικό, πρέπει να είναι κατατεθειµένο στη 
Νοµαρχία ή στο αρµόδιο Πρωτοδικείο αντίστοιχα και να προσκοµίζεται το παράβολο 
του ΤΑΠΕΤ, καθώς και ο αριθµός κατάθεσής του στη Νοµαρχία ή στο Πρωτοδικείο 
αντίστοιχα, καθώς και το ΦΕΚ δηµοσίευσης (για Α.Ε) ή το ακριβές αντίγραφο του 
πρακτικού συγκρότησης του ισχύοντος διοικητικού οργάνου του Νοµικού Προσώπου 
σε σώµα (το οποίο, εφόσον πρόκειται για Α.Ε και δεν έχει ήδη δηµοσιευτεί σε ΦΕΚ, 
πρέπει να είναι κατατεθειµένο στη Νοµαρχία και να προσκοµίζεται το παράβολο του 
ΤΑΠΕΤ, καθώς και ο αριθµός πρωτοκόλλου της κατάθεσής του στη Νοµαρχία). Από 
τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόµιµη σύσταση του νοµικού 
προσώπου, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, ποιος δεσµεύει 
νόµιµα την εταιρία (νόµιµος εκπρόσωπος, δικαίωµα υπογραφής κλπ.) και η θητεία 
του ή των µελών του διοικητικού οργάνου. 

6. Επικυρωµένο αντίγραφο πρακτικού ή απόφασης του αρµόδιου ∆ιοικητικού 
Οργάνου του Νοµικού Προσώπου, µε το οποίο εγκρίνεται η συµµετοχή του 
υποψηφίου αναδόχου φορέα στον διαγωνισµό (πλην µονοπρόσωπων εταιριών) στο 
οποίο µπορεί να περιέχεται και εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το 
καταστατικό του υποψηφίου αναδόχου) για υπογραφή και υποβολή προσφοράς σε 
περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόµιµος εκπρόσωπος του φορέα την 
προσφορά και τα λοιπά απαιτούµενα έγγραφα του διαγωνισµού και ορίζεται 
συγκεκριµένο άτοµο, κάτοικος Αθηνών και γνώστης της ελληνικής γλώσσας, ως 
αντίκλητος. Στην περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς από ένωση εταιριών, 
απαιτείται η προσκόµιση συµβολαιογραφικού πληρεξουσίου για την υπογραφή της 
προσφοράς από εκπρόσωπο ενός εκ των συµµετεχουσών εταιριών  

7. Ενώσεις : 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά. 

(α) Η ένωση προσφερόντων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 
υποχρεωτικά είτε από όλους τους προσφέροντες που αποτελούν την ένωση, είτε 
από τον εκπρόσωπο τους εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική πράξη. Στην 
προσφορά απαραιτήτως πρέπει να αναγράφεται το είδος των υπηρεσιών ή και το 
µέρος αυτών - επί του συνόλου της προσφοράς που αντιστοιχεί στο κάθε µέλος της 
ένωσης.. 

(β) 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. 

(γ) 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. 

(δ) 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. 

(ε) Τα υπόλοιπα µέλη της ένωσης και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις µπορούν να 
προτείνουν αντικαταστάτη. Η αντικατάσταση αξιολογείται από την Επιτροπή 
∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού και εγκρίνεται µε απόφαση της 
Αναθέτουσας Αρχής. 

8. Αντικατάσταση ∆ικαιολογητικών: 
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Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν 
καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν από 
ένορκη δήλωση του υποψηφίου που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής 
ή συµβολαιογράφου. Για τους υποψήφιους που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από 
το νόµο ένορκη δήλωση, αυτή µπορεί να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση, 
βεβαιούµενου του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος από αρµόδια δικαστική ή 
διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφο. 

Τα αντίστοιχα ∆ικαιολογητικά που εκδίδονται σε κράτος εκτός Ελλάδας, θα 
συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσηµη µετάφρασή τους από το Ελληνικό 
Υπουργείο Εξωτερικών στην Ελληνική Γλώσσα. Ειδικότερα σχετικά µε την Υπεύθυνη 
∆ήλωση του Ν. 1699/1986, όσο αφορά τους αλλοδαπούς υποψηφίους, 
αντικαθιστάται από ένορκη δήλωση ενώπιον Συµβολαιογράφου. 

9. Συµπλήρωση ∆ικαιολογητικών: 

Κάθε έλλειψη ή ανακρίβεια δικαιολογητικών, που θα διαπιστωθεί µετά από έλεγχο, 
θα συνεπάγεται τον αποκλεισµό του διαγωνιζόµενου εκείνου, του οποίου τα 
δικαιολογητικά βρέθηκαν ελλιπή ή ανακριβή. Πάντως, η Επιτροπή ∆ιενέργειας και 
Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού µπορεί να ζητήσει τη συµπλήρωση δικαιολογητικών 
που αναφέρονται προηγούµενα, εκτός από τις Εγγυητικές Επιστολές, και οι 
Προσφέροντες υποχρεούνται να τα προσκοµίσουν µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες 
ηµέρες από την ηµεροµηνία που θα τους ζητηθεί εγγράφως. Σε περίπτωση που τα 
δικαιολογητικά που ζητήθηκαν από την Επιτροπή δεν προσκοµισθούν µέσα στην 
παραπάνω προθεσµία, η προσφορά θα απορρίπτεται. 

.10. ∆ιευκρίνιση ∆ικαιολογητικών: 

Σε κάθε περίπτωση, η Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού µπορεί να ζητήσει 
διευκρινίσεις επί δικαιολογητικών που αναφέρονται προηγούµενα, και οι 
προσφέροντες  υποχρεούνται   να παράσχουν διευκρινίσεις µέσα σε τρεις (3) 
εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία που θα τους ζητηθεί εγγράφως. Άλλως, η 
προσφορά θα απορρίπτεται. 

 

Β.  ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 

Ο υποψήφιος θα πρέπει να συµπεριλάβει ως ξεχωριστό µέρος του φακέλου 
«∆ικαιολογητικά» και τα παρακάτω στοιχεία. 

1. Στοιχεία εταιρικής ταυτότητας και δραστηριοτήτων  

I. Στοιχεία της εταιρείας (επωνυµία, δ/νση, τηλέφωνο, όνοµα του αρµοδίου 
εκπροσώπου για την προσφορά). 

II. .Ιστορικό και κύρια βήµατα ανάπτυξης της εταιρείας. 

III. Περιγραφή της εταιρικής δοµής (νοµική µορφή, οργανόγραµµα, 
απασχολούµενο προσωπικό, εύρος δραστηριοτήτων, τεχνική υποδοµή) 

IV. Περιγραφή του συνόλου των δραστηριοτήτων της εταιρείας: αντικείµενο, 
προϊόντα, υπηρεσίες, πελατολόγιο. 

V. Απασχολούµενο προσωπικό κατά ειδικότητα. 

VI. Άδεια λειτουργίας παρασκευής έτοιµων φαγητών. 

VII.  Πρόσφατο βιβλιάριο υγείας (φωτοτυπία) όσων εµπλέκονται στην παρασκευή 
και το σερβίρισµα των φαγητών.  

VIII. Βεβαίωση ύπαρξης και ορθής λειτουργίας συστήµατος ανάλυσης κινδύνων 
κρίσιµων σηµείων ελέγχου και ασφάλειας ποιότητας τροφίµων (H.A.C.C.P.), 
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από τις αρµόδιες Υπηρεσίες ή από κατάλληλα διαπιστευµένους φορείς, µέσω 
του οποίου διασφαλίζεται, µε επιστηµονικό τρόπο, η παραγωγή και η διάθεση 
ασφαλών προϊόντων.  

IX. Aντίγραφο άδειας κυκλοφορίας κατάλληλου µεταφορικού µέσου, για τη 
µεταφορά των ειδών. 

X. Βεβαίωση, από την αρµόδια υπηρεσία, ότι το αυτοκίνητο αυτό πληροί τους 
όρους και τις προϋποθέσεις ασφαλούς µεταφοράς και υγιεινής των τροφίµων. 

 

Σε περίπτωση Κοινοπραξιών – Συνεταιρισµών – Ενώσεων Εταιριών που υποβάλλον 
κοινή προσφορά, τα στοιχεία των ανωτέρω παραγράφων I, II, III, IV και V, 
παρέχονται για κάθε µέλος της Κοινοπραξίας-Ένωσης. 

2. Στοιχεία εµπειρίας του Προσφέροντος 

Ο Προσφέρων περιγράφει τα έργα που εκτέλεσε τα οποία τεκµηριώνουν την τεχνική 
ικανότητά του σύµφωνα µε την παρ. 5.2 του άρθρου 5 του κεφαλαίου ΙΙΙ της 
Προκήρυξης.  

 

Γ.  ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 

Ο υποψήφιος θα πρέπει να συµπεριλάβει ως ξεχωριστό µέρος του φακέλου 
«∆ικαιολογητικά» τα παρακάτω στοιχεία : 

1. Περιγραφή των οικονοµικών µεγεθών (κύκλος εργασιών). 

2. Ισολογισµοί των τριών τελευταίων χρόνων για όσους έχουν από το νόµο 
υποχρέωση σύνταξης ισολογισµού, ή υπεύθυνη δήλωση περί του ολικού ύψους 
του κύκλου εργασιών για όσους δεν υποχρεούνται στην έκδοση ισολογισµών. 

Στην περίπτωση Ένωσης Εταιρειών που υποβάλλουν κοινή προσφορά τα ανωτέρω 
στοιχεία παρέχονται για κάθε µέλος της Ένωσης. 

ΑΡΘΡΟ 8 - Τεχνική Προσφορά  
Τα στοιχεία που ζητούνται στην Τεχνική Προσφορά θα πρέπει να είναι όσο το 
δυνατόν πιο αναλυτικά και εµπεριστατωµένα, ώστε να δίνουν σαφή εικόνα ότι οι 
Προσφέροντες έχουν κατανοήσει το έργο που καλούνται να αναλάβουν. 

Οι Προσφέροντες θα πρέπει στην τεχνική προσφορά τους να προτείνουν το 
κατάλληλο σύνολο προϊόντων και υπηρεσιών έτσι ώστε να διασφαλίζεται η 
αποτελεσµατική, ποιοτικά ορθή και έγκαιρη εκπόνηση του έργου που θα αναλάβουν. 

Επίσης, θα πρέπει να προτείνουν οµάδα υλοποίησης του έργου, κατάλληλα 
στελεχωµένη και οργανωµένη.  

 ΑΡΘΡΟ 9 – Οικονοµική Προσφορά 
Η οικονοµική προσφορά υποβάλλεται σύµφωνα µε τις παρακάτω οδηγίες και µε την 
υποχρεωτική συµπλήρωση των πινάκων που παρατίθενται. Η υποβολή της 
οικονοµικής προσφοράς καθ΄ οιονδήποτε άλλον τρόπο συνεπάγεται απόρριψή της. 

Επισηµαίνεται ότι η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωµα να αναζητήσει επί ίσοις όροις και 
κάθε άλλη δυνατή διευκρίνιση, την οποία κρίνει απαραίτητη για τη σύνθεση της 
συγκεκριµένης προσφοράς στο πλαίσιο των ισχυουσών διατάξεων της εθνικής και 
κοινοτικής νοµοθεσίας. 



24 

Οι προσφερόµενες τιµές πρέπει να είναι σε ΕΥΡΩ. Επισηµαίνεται ότι εφόσον δεν 
προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η προσφορά θα απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 

Η οικονοµική προσφορά περιλαµβάνεται στον Υποφάκελο Γ, που πρέπει να περιέχει: 

1. Ανάλυση του προσφερόµενου ποσού ανά Περιφέρεια-Κέντρο Επιµόρφωσης 
(Πίνακας άρθρου Α1) 

2. Συνολική Οικονοµική Προσφορά (Το συνολικό ποσό σε ΕΥΡΩ, ολογράφως 
και αριθµητικά, έναντι του οποίου προτίθεται να εκτελέσει ο Προσφέρων το 
Έργο για το σύνολο των Περιφερειών-Κέντρων Επιµόρφωσης) (Πίνακας 
άρθρου Α1).  

 

Όροι πληρωµής: 

1. Η σύµβαση θα χρηµατοδοτηθεί από την Πράξη «Επιµόρφωση των εκπαιδευτικών 
για την αξιοποίηση και εφαρµογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη»,  που εντάσσεται 
στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση» του ΥΠ∆ΒΜΘ, 
το οποίο συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταµείο).  

Άξονας προτεραιότητας 1:«Αναβάθµιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και 
προώθηση της κοινωνικής ενσωµάτωσης στις 8 περιφέρειες Σύγκλισης» 
(Επιµόρφωση των εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρµογή των ΤΠΕ στη 
διδακτική πράξη¨). 

Άξονας προτεραιότητας 2:«Αναβάθµιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και 
προώθηση της κοινωνικής ενσωµάτωσης στις 3 περιφέρειες Σταδιακής εξόδου» 
(Επιµόρφωση των εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρµογή των ΤΠΕ στη 
διδακτική πράξη¨). 

Άξονας προτεραιότητας 3:«Αναβάθµιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και 
προώθηση της κοινωνικής ενσωµάτωσης στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής εισόδου» 
(Επιµόρφωση των εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρµογή των ΤΠΕ στη 
διδακτική πράξη¨. 

2. Οι πληρωµές θα γίνονται µε την προσκόµιση των νόµιµων δικαιολογητικών που 
προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωµής. 

3. Ο τρόπος πληρωµής ορίζεται ως εξής: 

α) 20% της συνολικής µέγιστης συµβατικής αξίας υλοποίησης του Έργου 
χωρίς ΦΠΑ κατά την υπογραφή της Σύµβασης και εντός διαστήµατος είκοσι 
(20) εργάσιµων ως προκαταβολή και εφόσον ο Ανάδοχος καταθέσει ισόποση 
Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής. Η προκαταβολή είναι έντοκη από της 
καταβολής, επιβαρυνόµενη µε το ύψος επιτοκίου που καθορίζεται  µε 
απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών βάσει διατάξεων του άρ.84 Ν.2362/95 
και χορηγείται µε κατάθεση ισόποσης εγγύησης. Το ποσό της προκαταβολής 
που χορηγείται και ο τόκος που αντιστοιχεί σε αυτήν µέχρι την οριστική 
ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του Έργου συµψηφίζονται κατά την 
εξόφληση του συµβατικού τιµήµατος του Έργου ή της τµηµατικής 
παράδοσης. 

β) το 80% του εναποµείναντος, πέραν της προκαταβολής, συνολικού 
συµβατικού τιµήµατος για τον Ανάδοχο εντός είκοσι (20) εργασίµων ηµερών 
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από την οριστική παραλαβή του Έργου για τον εν λόγω Ανάδοχο, κάτι που 
προϋποθέτει την παραλαβή του συνόλου των παραδοτέων του Έργου. 

4. Ο ΦΠΑ θα καταβάλλεται µαζί µε την προαναφερθείσα πληρωµή, πλην της 
προκαταβολής, και βάσει των παραστατικών του Αναδόχου που θα συνοδεύουν την 
πληρωµή αυτή. 

5. Ο Ανάδοχος θα επιβαρύνεται µε κάθε νόµιµη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση 
υπέρ νοµικών προσώπων ή άλλων οργανισµών, η οποία  κατά νόµο βαρύνει τον 
Ανάδοχο. 

6. Η καταβολή θα γίνει εξ ολοκλήρου σε Ευρώ. 

 

Ρήτρες:  

Για κάθε παράβαση των όρων της προκήρυξης του διαγωνισµού και του 
προγράµµατος, αντίστοιχα δε και της σύµβασης που θα υπογραφεί µε τον ανάδοχο, 
θεωρούµενης ως παράβασης και της έλλειψης ή µη προσήκουσας τήρησης 
οποιασδήποτε εκ των ζητούµενων και εύλογα προσδοκώµενων στο πλαίσιο του ως 
άνω προγράµµατος υπηρεσιών και προδιαγραφών, θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα 
ύψους 1% επί του συνολικού κόστους του προγράµµατος. 

Σε περίπτωση που το ποσό των επιβληθεισών ποινικών ρητρών υπερβεί το 10%, ο 
Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος. 

Κατακύρωση διαγωνισµού: 

 

Ο Ο.ΕΠ.ΕΚ έχει το δικαίωµα να κατακυρώσει ή όχι το διαγωνισµό και κατά τη 
απόλυτη κρίση και επιλογή της, να τον αναβάλει, να τον µαταιώσει ή να τον 
επαναλάβει εφόσον πχ δεν υποβληθούν ικανού αριθµού προσφορές, κατά την κρίση 
της, ή οι προσφορές που θα υποβληθούν κριθούν ασύµφορες ή ακατάλληλες για το 
σκοπό του προγράµµατος και τις ιδιαιτερότητές του. 

 
Απαγόρευση εκχώρησης: 
 
Απαγορεύεται η εκχώρηση της προσφοράς υπηρεσιών σε τρίτους και σε τέτοια 
περίπτωση εκπίπτει ο ανάδοχος από κάθε δικαίωµα  (είσπραξης) έναντι του 
Ο.ΕΠ.ΕΚ. και του ∆ηµοσίου γενικά. 
 
Απαγόρευση αναπροσαρµογής: 
Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 

  

ΑΡΘΡΟ 10 - Τιµές Προσφορών – Νόµισµα 

1. Οι τιµές των προσφορών θα εκφράζονται σε ΕΥΡΩ. Στις τιµές θα 
περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων χρεώσεις και µε τον τρόπο που 
προβλέπεται από την παρούσα προκήρυξη. 

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

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

4. Προσφορά που δίδει τιµή σε συνάλλαγµα ή µε ρήτρα συναλλάγµατος 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
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5. Οι τιµές των προσφορών δεν υπόκεινται σε µεταβολή κατά την διάρκεια ισχύος 
της προσφοράς.  

6. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες 
στοιχεία απαραίτητα για την τεκµηρίωση του κανονικού ή µη των 
προσφερόµενων τιµών, οι δε υποψήφιοι υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 

7. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η 
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, 
ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του 
∆ιαγωνισµού. 

8. Οι τιµές της προσφοράς του Αναδόχου θα ισχύουν για όλη την διάρκεια της 
Σύµβασης, καθώς και σε περίπτωση παράτασης αυτής.  

ΑΡΘΡΟ 11 -  Η Ισχύς των Προσφορών 
1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προσφέροντες για έξι (6) µήνες από 

την εποµένη µέρα της λήξης της προθεσµίας υποβολής των Προσφορών. 
Προσφορά που ορίζει χρόνο µικρότερο από τον προβλεπόµενο απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 

2. Σε περίπτωση που προκύψει θέµα παράτασης της ισχύος των Προσφορών, η 
αρµόδια Επιτροπή θα απευθύνει γραπτώς ερώτηµα προς τους Προσφέροντες, το 
αργότερο δέκα (10) µέρες πριν τη λήξη ισχύος των Προσφορών, εάν 
αποδέχονται την παράταση για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Οι 
Προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν εγγράφως µέσα σε τρεις (3) εργάσιµες 
ηµέρες και σε περίπτωση που αποδέχονται την αιτούµενη παράταση, να 
ανανεώσουν και τις εγγυήσεις συµµετοχής τους, αν αυτές δεν ισχύουν και για 
τυχόν παρατάσεις. 

3. Σε περίπτωση που η κατακύρωση του διαγωνισµού ανακοινωθεί µετά τη λήξη 
του χρόνου ισχύος της προσφοράς ή µετά τη λήξη τυχόν παράτασής της, η 
κατακύρωση δεσµεύει τον υποψήφιο Ανάδοχο µόνον εφ’ όσον αυτός την 
αποδεχτεί. Σε περίπτωση άρνησης του επιλεχθέντος η ανάθεση γίνεται στον 
επόµενο κατά σειρά εκλογής. 

ΑΡΘΡΟ 12 – Εγγύηση Συµµετοχής 
1. Η προσφορά των υποψηφίων που συµµετέχουν στο διαγωνισµό πρέπει 

υποχρεωτικά και µε ποινή αποκλεισµού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή 
Συµµετοχής της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε ευρώ ποσοστό 5% 
της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ ). 
Συγκεκριµένα το ύψος της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής είναι 
…………………………... Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής θα έχει ισχύ για επτά 
(7) µήνες. 

2. Οι εγγυήσεις συµµετοχής εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά 
πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης του 
Ε.Ο.Χ., καθώς και στις χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει την «Συµφωνία 
περί ∆ηµόσιων Συµβάσεων» ή τις τρίτες χώρες που έχουν συνάψει διµερείς 
συµφωνίες ή συµφωνίες σύνδεσης µε την Ε.Ε. και έχουν σύµφωνα µε την 
νοµοθεσία των κρατών µελών αυτό το δικαίωµα. 

3. Εγγυήσεις που εκδίδονται σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός της 
Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσηµη µετάφρασή τους στην 
Ελληνική Γλώσσα. 

4. Οι εγγυήσεις θα πρέπει να είναι συµπληρωµένες σύµφωνα µε το υπόδειγµα του 
Παραρτήµατος Ι της παρούσας. 
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5. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους προσφέροντες, στον οποίο θα 
κατακυρωθεί µέρος του διαγωνισµού αρνηθεί να υπογράψει εµπροθέσµως τη 
σύµβαση ή να καταθέσει προ της υπογραφής της σύµβασης Εγγυητική Επιστολή 
Καλής Εκτελέσεως ή να εκπληρώσει εµπρόθεσµα οποιαδήποτε άλλη υποχρέωσή 
του που απορρέει από τη συµµετοχή του στο διαγωνισµό, κηρύσσεται έκπτωτος, 
οπότε η εγγύηση συµµετοχής καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ της Αναθέτουσας 
Αρχής. 

6. Η εγγύηση συµµετοχής ισχύει µέχρι την κατακύρωση των αποτελεσµάτων του 
διαγωνισµού και επιστρέφεται σ’ αυτόν µεν που κατακυρώθηκε ο διαγωνισµός 
µετά την κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και µέσα σε πέντε (5) ηµέρες 
από την υπογραφή της σύµβασης. Στους δε λοιπούς υποψηφίους µέσα σε πέντε 
(5) εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης του αποτελέσµατος 
κατακύρωσης ή ανάθεσης. 

7. Στην περίπτωση συνεργαζοµένων Εταιρειών που υποβάλλουν κοινή προσφορά 
θα πρέπει να κατατεθεί ενιαία Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής, στο όνοµα όλων 
των συνεργαζοµένων µελών ή άθροισµα περισσοτέρων επιστολών των 
συµµετεχόντων, σε περίπτωση που ο διαγωνιζόµενος αποτελεί Ένωση 
συνεργαζοµένων φυσικών ή / και νοµικών προσώπων. Στη δεύτερη περίπτωση, 
ενδεχόµενη κατάπτωση θα αφορά στο σύνολο των εν λόγω εγγυητικών 
επιστολών. 

ΑΡΘΡΟ 13 – Εναλλακτικές Προσφορές 
1. Ο κάθε υποψήφιος έχει δικαίωµα να καταθέσει µία και µοναδική προσφορά για το 

έργο παροχής Υπηρεσιών ∆ιατροφής Επιµορφωτών. 

2. ∆ε θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 

3. Ο διαγωνιζόµενος, ο οποίος θα υποβάλει τέτοιας φύσης προσφορές, δεν 
δικαιούται σε καµία περίπτωση να διαµαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους 
ένστασης, αν οι προσφορές αυτές δε ληφθούν υπόψη κατά την αξιολόγηση των 
προσφορών. 

4. Παρεκκλίσεις από τις τεχνοοικονοµικές απαιτήσεις του διαγωνισµού δεν είναι 
δεκτές, εκτός αν θεωρούνται ευνοϊκές για την Αναθέτουσα Αρχή. 

  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV : ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ 

ΑΡΘΡΟ 1 — ∆ιαδικασία ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού 
Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή Αξιολόγησης που θα 
συγκροτηθεί µε Απόφαση του Προέδρου του Ο.ΕΠ.ΕΚ. 

Στο πρώτο στάδιο αξιολόγησης των προσφορών, η αρµόδια επιτροπή συντάσσει 
πρακτικό, στο οποίο εισηγείται, τεκµηριωµένα στο αρµόδιο όργανο της Αναθέτουσας 
Αρχής την αποδοχή ή την απόρριψη των προσφορών, . 

Μετά το στάδιο της οικονοµικής αξιολόγησης, η αρµόδια Επιτροπή συντάσσει τον 
τελικό Πίνακα Κατάταξης των διαγωνιζοµένων κατά φθίνουσα σειρά αξιολόγησης, 
από τον οποίο προκύπτει ο προτεινόµενος προς κατακύρωση του Έργου, 
επικρατέστερος Ανάδοχος. 

Κριτήριο ανάθεσης είναι αυτό της χαµηλότερης τιµής 
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1. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή ∆ιενέργειας και 
Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού στις 18-7-2011 και ώρα 13.00 στα γραφεία της 
Αναθέτουσας Αρχής, Γ’ Σεπτεµβρίου 42 και Πολυτεχνείου, 104 33 Αθήνα, 
παρουσία των υποψηφίων που υπέβαλαν προσφορά ή εξουσιοδοτηµένων 
αντιπροσώπων τους. 

2. Κατά την αποσφράγιση, η Επιτροπή ανοίγει τον κυρίως φάκελο, µονογράφει και 
σφραγίζει τους τρεις Φακέλους (∆ικαιολογητικών, Τεχνικής Προσφοράς, 
Οικονοµικής Προσφοράς), και στην συνέχεια αποσφραγίζει το Φάκελο 
∆ικαιολογητικών. και το Φάκελο των Τεχνικών Προσφορών. Η Επιτροπή 
µονογράφει τα δικαιολογητικά και τις τεχνικές προσφορές. Οι παριστάµενοι 
εξουσιοδοτηµένοι αντιπρόσωποι των προσφερόντων δύνανται να λάβουν γνώση 
των φακέλων των συνυποψηφίων τους. 

3. Σε επόµενες κλειστές συνεδριάσεις της Επιτροπής διενεργείται ο έλεγχος των 
δικαιολογητικών κατά τον οποίο εξετάζεται το «∆ικαίωµα Συµµετοχής στο 
∆ιαγωνισµό», ως προς την πληρότητα και κανονικότητα των δικαιολογητικών που 
απαιτούνται καθώς και ως προς την εκπλήρωση των κριτηρίων επάρκειας των 
υποψηφίων (οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια, τεχνική ικανότητα)..  
Για τον έλεγχο των δικαιολογητικών και των τεχνικών προσφορών η Επιτροπή 
∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού συντάσσει Πρακτικό, επί του 
οποίου λαµβάνει απόφαση το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Οργανισµού.   

4. Η Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού, κατά τη διάρκεια του 
σταδίου αυτού, δικαιούται να ζητήσει διευκρινίσεις επί των στοιχείων που έχουν 
υποβληθεί. 

5. Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς θα αποσφραγισθεί µετά την ολοκλήρωση 
του ελέγχου των ∆ικαιολογητικών και των τεχνικών προσφορών σε ηµεροµηνία 
και ώρα που θα γνωστοποιηθεί εγγράφως σε αυτούς δεν αποκλείστηκαν κατά το 
προηγούµενο στάδιο της διαδικασίας. Για την αξιολόγηση των οικονοµικών 
προσφορών η Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού 
συντάσσει Πρακτικό, επί του οποίου λαµβάνει απόφαση το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
του Οργανισµού.   

6. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν 
κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών και των τεχνικών προσφορών αποδεκτές, 
δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. 

7. Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση της προσφοράς καµία διευκρίνιση, 
τροποποίηση ή απόκρουση όρου της προκήρυξης ή της προσφοράς δε γίνεται 
δεκτή. Η Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού όµως έχει το 
δικαίωµα, αν το κρίνει αναγκαίο, να ζητήσει από τον προσφέροντα την παροχή 
διευκρινίσεων σχετικά µε το περιεχόµενο της προσφοράς. Στην περίπτωση αυτή 
η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον προσφέροντα και δεν 
θεωρείται αντιπροσφορά. Οι διευκρινίσεις των υποψηφίων πρέπει να δίνονται 
γραπτά εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηµέρα αποστολής της 
σχετικής αίτησης της Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού. 

8. Σηµειώνεται ότι από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύµφωνα µε τα παραπάνω, 
λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. 

9. Προσφορές που κατά την κρίση της Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του 
∆ιαγωνισµού είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση ή µη 
σύµφωνες µε τους ουσιώδης όρους της προκήρυξης, απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες και δεν αξιολογούνται περαιτέρω. 

10. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές σε καµία φάση του ∆ιαγωνισµού και σε καµία 
περίπτωση. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
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11. Τα αποτελέσµατα κάθε σταδίου του διαγωνισµού, θα κοινοποιηθούν εγγράφως 
σε όλους τους συµµετέχοντες. 

ΑΡΘΡΟ 2  –  ΠΡΩΤΟ ΣΤΑ∆ΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Έλεγχος ∆ικαιολογητικών, 
Αξιολόγηση της Ικανότητας των Συµµετεχόντων στο ∆ιαγωνισµό και 
Αξιολόγηση Τεχνικών Προσφορών 
1. Το άνοιγµα των υποφακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» και «Τεχνικές 

Προσφορές» θα γίνει από την Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του 
∆ιαγωνισµού στις 18/7/2011 και ώρα 13.00, στα γραφεία της Αναθέτουσας 
Αρχής, Γ’ Σεπτεµβρίου 42 και Πολυτεχνείου, 104 33 Αθήνα, παρουσία των 
υποψηφίων που υπέβαλαν προσφορά ή εξουσιοδοτηµένων αντιπροσώπων τους. 

2. Στο στάδιο αυτό η Επιτροπή σφραγίζει, µονογράφει και ανοίγει τους φακέλους 
των ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής και των Τεχνικών Προσφορών µε τα 
πρωτότυπα και αντίγραφά τους.. 

3. Σε συνέχεια η Επιτροπή προβαίνει, σε κλειστές συνεδριάσεις, σε λεπτοµερή 
έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής και αξιολόγηση της Τεχνικής και 
Χρηµατοπιστωτικής ικανότητας των διαγωνιζοµένων, καθώς και στον έλεγχο της 
συµµόρφωσης των τεχνικών προσφορών προς τους όρους της ∆ιακήρυξης. 

4. Η επιτροπή ∆ιαγωνισµού µπορεί κατά τη διάρκεια του σταδίου αυτού να ζητήσει 
επί ίσοις όροις εγγράφως διευκρινίσεις επί των στοιχείων που έχουν υποβληθεί 
και να καλέσει τους διαγωνιζόµενους να διευκρινίσουν τα υποβληθέντα έγγραφα 
ή πιστοποιητικά. 

5. Αποκλείονται από το διαγωνισµό όσοι δεν πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 45, 
της Οδηγίας 2004/18, όπως ισχύει και συγκεκριµένα εάν δεν προσκοµίσουν τα 
δικαιολογητικά που περιγράφονται στο Κεφάλαιο ΙΙΙ, Άρθρο 7, της παρούσας. Σε 
περίπτωση κοινής προσφοράς, οι παραπάνω λόγοι αποκλεισµού ισχύουν για 
καθέναν από τους συµµετέχοντες στην κοινή προσφορά. Εάν συντρέχει λόγος 
αποκλεισµού και για έναν µόνο συµµετέχοντα σε κοινή προσφορά, η 
υποβληθείσα κοινή προσφορά αποκλείεται από το διαγωνισµό.Σε περίπτωση 
που καθίσταται αναγκαία η διακοπή της διαδικασίας, εξαιτίας του µεγάλου 
αριθµού των υποβληθεισών προσφορών, η Επιτροπή διακόπτει τη διαδικασία και 
συνεχίζει τις επόµενες ηµέρες, σε συνεχόµενες συνεδριάσεις, µέχρι την 
αποσφράγιση και τον έλεγχο όλων των δικαιολογητικών και των φακέλων των 
τεχνικών προσφορών. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 — ∆ΕΥΤΕΡΟ ΣΤΑ∆ΙΟ : Αξιολόγηση Οικονοµικών Προσφορών 
Το άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών γίνεται στο χώρο και χρόνο που ορίζει η 
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού και µπορούν να παρευρίσκονται οι εκπρόσωποι των 
συµµετεχόντων στο στάδιο αυτό του διαγωνισµού. 

Για την αξιολόγηση των Οικονοµικών Προσφορών θα ληφθεί υπόψη το συνολικό 
κόστος χωρίς ΦΠΑ. 

Στην περίπτωση που κάποια Προσφορά έχει αποκλεισθεί σε προηγούµενη φάση της 
διαδικασίας αξιολόγησης τότε ο φάκελος της Οικονοµικής Προσφοράς δεν ανοίγεται 
και επιστρέφεται στον προσφέροντα. 

Στη συνέχεια οι Οικονοµικές Προσφορές ελέγχονται αν συµφωνούν µε τα 
προαναφερθέντα στο Κεφάλαιο ΙΙΙ, Άρθρο 8, της παρούσας προκήρυξης. Κατά την 
κρίση της Επιτροπής δύναται να απορριφθεί κάποια από τις Οικονοµικές 
Προσφορές, διότι δε συµφωνεί µε τα αναφερόµενα στο Άρθρο αυτό. 
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Επισηµαίνεται ότι η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωµα να αναζητήσει και κάθε άλλη 
δυνατή διευκρίνιση κρίνει ως απαραίτητη για την σύνθεση της συγκεκριµένης 
προσφοράς στα πλαίσια των ισχυουσών  διατάξεων της εθνικής και  κοινοτικής 
νοµοθεσίας. 

ΑΡΘΡΟ 4 — ΤΡΙΤΟ ΣΤΑ∆ΙΟ: Έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης 
1. Ο υποψήφιος Ανάδοχος στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο ∆ιαγωνσιµός 
οφείλει να καταθέσει εντός είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής 
έγγραφής ειδοποίησης, µε βεβαίωση παραλαβής, σε σφραγισµένο φάκελο, τα 
παρακάτω έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται 
κατά το άρθρο που προβλέπεται στο άρθρο 1 της παρούσας Ενότητας. Εάν περάσει 
η ανωτέρω προθεσµία, χωρίς να προσκοµίσει τα παρακάτω έγγραφα και 
δικαιολογητικά, ο υποψήφιος Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η Αναθέτουσα 
Αρχή δύναται να καλέσει να υπογράψει τη σύµβαση ο επόµενος στην κατάταξη 
αξιολόγησης των προσφορών διαγωνιζόµενος.  

2. Τα έγγραφα και δικαιολογητικά που υποβάλλονται είναι τα εξής: 

α. Οι Έλληνες πολίτες:  

(1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την 
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν 
έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα 
της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.∆ 60/2007, ή για κάποιο από τα αδικήµατα της 
υπεξαίρεσης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας και της δόλιας 
χρεωκοπίας.  

(2) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 
εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το 
οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε 
διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.  

(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο 
να προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως 
προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας 
και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.  

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω 
περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που 
είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.  

(4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η 
εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, κατά την ηµέρα διενέργειας του 
διαγωνισµού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι 
της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

β. Οι αλλοδαποί:  

(1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή 
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, 
πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο 
από τα αδικήµατα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου.  

(2) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της 
χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από 
τις καταστάσεις της περ. (2) του εδ. α ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία 
και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της περ. (3) του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος 
άρθρου.  
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(3) Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο 
να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραµµένοι στα µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου ή σε 
ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις, κατά την ηµέρα διενέργειας του 
διαγωνισµού και εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι την επίδοση της 
ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.  

γ. Τα νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά:  

(1) Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων των εδαφίων α και β της παρ. 2 
του παρόντος, αντίστοιχα.  

(2) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 
εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης της παρ. 2, 
από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 
2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 (A΄101), 
όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά 
πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή 
ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες 
καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα).  

(3) Ειδικότερα, τα ανωτέρω νοµικά πρόσωπα πρέπει να προσκοµίζουν για τους 
διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και 
των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα 
σύµβουλο για τις ανώνυµες εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλο 
ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας 
εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν 
καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της 
περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου.  

(4) Επί ηµεδαπών ανωνύµων εταιρειών τα προαναφερόµενα πιστοποιητικά της 
εκκαθάρισης της περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 2 του παρόντος, εκδίδονται, 
όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρµόδια Υπηρεσία της Νοµαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης, στο µητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραµµένη η 
συµµετέχουσα στο διαγωνισµό A.E., σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια΄ 
και 7β.12 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική 
εκκαθάριση του Ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρµόδιο Εφετείο της 
έδρας της ανωνύµου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση.  

Επί ηµεδαπών εταιρειών περιορισµένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. 
και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρµόδιο τµήµα του 
Πρωτοδικείου της έδρας της συµµετέχουσας στον διαγωνισµό επιχείρησης.  

δ. Οι Συνεταιρισµοί:  

(1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την 
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο 
αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο πρόεδρος του ∆ιοικητικού του Συµβουλίου δεν έχει καταδικασθεί µε 
αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της περίπτωσης (1) 
του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου.  

(2) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του εδ. α της παρ. 2 του 
παρόντος άρθρου, εφόσον πρόκειται για ηµεδαπούς συνεταιρισµούς και της 
περίπτωσης (2) του εδ. β της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, εφόσον πρόκειται για 
αλλοδαπούς συνεταιρισµούς, αντίστοιχα, και της περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 2 
του παρόντος άρθρου.  

(3) Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα.  

ε. Οι ενώσεις εταιρειών που υποβάλλουν κοινή προσφορά:  



32 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε υποψήφιο Ανάδοχο που 
συµµετέχει στην Ένωση.  

3. Η µη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών της παρ. 2  του 
παρόντος συνιστά λόγο αποκλεισµού του προµηθευτή από τον διαγωνισµό.  

4. Η Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού είναι δυνατό να καλέσει 
εγγράφως τους πρσφέροντες να συµπληρώσουν τα υποβληθέντα έγγραφα ή 
πιστοποιητικά ή να τα αποσαφηνίσουν, εκτός από τις Εγγυητικές Επιστολές, και οι 
προσφέροντες υποχρεούνται να τα προσκοµίσουν εντός τριών εργάσιµων ηµερών 
από την ηµεροµηνία που θα τους ζητηθούν. Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά 
που ζητήθηκαν από την Επιτροπή δεν προσκοµισθούν µέσα στην παραπάνω 
προθεσµία, η προσφορά θα απορρίπτεται.  

5. Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν 
καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν από 
ένορκη δήλωση του υποψηφίου που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής 
ή συµβολαιογράφου. Για τους υποψηφίους που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από 
το νόµο ένορκη δήλωση, αυτή µπορεί να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση, 
βεβαιούµενου του γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος από αρµόδια δικαστική ή 
διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφο.  

6. Τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που εκδίδονται σε κράτος εκτός Ελλάδας, θα 
συνοδεύεται υποχρεωτικά από επίσηµη µετάφρασή τους από το Ελληνικό Υπουργείο 
Εξωτερικών στην ελληνική γλώσσα. Ειδικότερα σχετικά µε την υπεύθυνη δήλωση του 
Ν. 1699/86, όσον αφορά τους αλλοδαπούς υποψηφίους, αντικαθίσταται από ένορκη 
δήλωση ενώπιον Συµβολαιογράφου. 

7. Κάθε έλλειψη ή ανακρίβεια δικαιολογητικών, που θα διαπιστωθεί µετά από έλεγχο, 
θα συνεπάγεται τον αποκλεισµό του διαγωνιζόµενου εκείνου του οποίου τα 
δικαιολογητικά βρέθηκαν ελλιπή ή ανακριβή.  

ΑΡΘΡΟ 5 – Αποτελέσµατα, Κατακύρωση του ∆ιαγωνισµού 
1. Η αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών γίνεται από την αρµόδια Επιτροπή 

∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού, η οποία εισηγείται προς την 
Αναθέτουσα Αρχή. 

2. Η κατακύρωση του διαγωνισµού γίνεται από την Αναθέτουσα Αρχή και 
ανακοινώνεται εγγράφως στον ανακηρυχθέντα ανάδοχο.  

3. Η αναθέτουσα Αρχή δύναται να κατακυρώσει το διαγωνισµό ανά Περιφέρεια-
Κέντρο Επιµόρφωσης, σύµφωνα µε την προσφορά κάθε υποψηφίου. 

4. Κανένας από τους προσφέροντες δεν έχει δικαίωµα να αποσύρει την προσφορά 
του ή µέρος της µετά την αξιολόγησή της και ανεξάρτητα αν κατακυρώθηκε. Σε 
περίπτωση που θα αποσυρθεί υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα : 

• Έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώµατος για κατακύρωση 

• Κατάπτωση, µερική ή ολική, της εγγύησης συµµετοχής χωρίς να απαιτείται 
άλλη διαδικασία ή δικαστική ενέργεια 

5. Η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί να µαταιώσει το διαγωνισµό σε οποιοδήποτε στάδιο 
χωρίς κανείς από τους µετέχοντες να δικαιούται οποιαδήποτε αποζηµίωση. 

ΑΡΘΡΟ 6 – Ενστάσεις, Προσφυγές 
1. Ενστάσεις κατά της προκήρυξης του διαγωνισµού, της συµµετοχής προσφέροντα 

σ’ αυτόν και της νοµιµότητας της διενέργειας του έως και της κατακυρωτικής 
απόφασης υποβάλλονται σύµφωνα µε το άρθρο 15 Π.∆. 118/2007 ΦΕΚ Α’ 
150/2007. 
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2. Ενστάσεις µπορούν να υποβληθούν για όλα τα στάδια του διαγωνισµού, δηλαδή 
το στάδιο ελέγχου των τυπικών δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών και 
συνολικής αξιολόγησης οικονοµικών προσφορών και για τους λόγους που 
ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο. 

3. Σε περίπτωση ένστασης απαιτείται η προσκόµιση παραβόλου κατάθεσης υπέρ 
του δηµοσίου σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα του άρθρου 15 του Π∆ 118/2007. 

ΑΡΘΡΟ 7 – Υπογραφή Σύµβασης - Εγγυήσεις 
1. Μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου που θα επιλεγεί θα υπογραφεί 

σύµβαση. 

2. 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. 

3. Στη Σύµβαση που θα συνταχθεί, θα περιληφθούν: 

α) Οι όροι που αναφέρονται στην Προκήρυξη αυτή και τα Παραρτήµατά της. 

β) Κάθε τι που αναφέρεται στην προσφορά πλέον των ζητουµένων, και έγινε 
αποδεκτό από την Αναθέτουσα Αρχή. 

4. 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. 

5. 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. 

6. Ο Ανάδοχος στον οποίο κατακυρώνεται η παροχή υπηρεσιών, είναι 
υποχρεωµένος µέσα σε δέκα πέντε (15) ηµέρες από την επίδοση του 
κατακυρωτικού αποτελέσµατος να προσέλθει για να υπογράψει τη Σύµβαση του 
έργου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 23 του Π.∆. 118/2007. Αν περάσει η 
προθεσµία των δέκα πέντε (15) ηµερών, χωρίς να παρουσιασθεί ο Ανάδοχος, το 
αρµόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής µπορεί να τον κηρύξει έκπτωτο και να 
αποφασίσει την κατάπτωση υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής της Εγγύησης 
Συµµετοχής χωρίς άλλη διαδικαστική ενέργεια. 

7. Ο Ανάδοχος θα καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής ίση µε το 20% του 
συνολικού µέγιστου τιµήµατος του Έργου (µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) 
και ανερχόµενη σε … €. Η Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής θα ισχύει µέχρι 
της επιστροφής της από την Αναθέτουσα Αρχή. Η Εγγυητική Επιστολή 
Προκαταβολής επιστρέφεται µετά την οριστική παραλαβή του Έργου.  

8. 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. Με την 
κατάθεση της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης, επιστρέφεται στον 
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Ανάδοχο η Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής (Κεφάλαιο ΙΙΙ, Άρθρο 12). Η 
Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης πρέπει να έχει ισχύ αορίστου χρόνου και 
θα επιστραφεί µε την έκδοση πρωτοκόλλου της οριστικής παραλαβής του έργου. 

9. Οι Εγγυήσεις Καλής Εκτέλεσης εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα 
νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης του Ε.Ο.Χ., καθώς και στις χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει την 
«Συµφωνία περί ∆ηµόσιων Συ µ βάσεων» ή τις τρίτες χώρες που έχουν συνάψει 
διµερείς συµφωνίες ή συµφωνίες σύνδεσης ε την Ε.Ε. και έχουν σύµφωνα µε την 
νοµοθεσία των κρατών µελών αυτό το δικαίωµα. 

10. Εγγυήσεις που εκδίδονται σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός της 
Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσηµη µετάφρασή τους στην 
Ελληνική γλώσσα. 

11. Οι εγγυήσεις θα πρέπει να είναι συµπληρωµένες σύµφωνα µε το υπόδειγµα του 
Παραρτήµατος Ι της παρούσας. 

12. 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. 

13. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος κηρυχθεί έκπτωτος, η Αναθέτουσα Αρχή 
απευθύνεται στον επόµενο στην κατάταξη υποψήφιο και ξεκινά την διαδικασία 
υπογραφής σύµβασης µε αυτόν. 

14. Το έργο συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση- Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταµείο στο πλαίσιο 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. 

15. Σε περίπτωση µη έγκαιρης καταβολής της συµφωνηµένης αποζηµίωσης από την 
Αναθέτουσα Αρχή, ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να ζητήσει επιπρόσθετη 
αποζηµίωση ή οποιαδήποτε υπαναχώρηση από τις συµβατικές του 
υποχρεώσεις. 

16. Υπόδειγµα της Σύµβασης που θα υπογραφεί ανάµεσα στον Ανάδοχο και την 
Αναθέτουσα Αρχή επισυνάπτεται στο Παράρτηµα ΙΙ της παρούσας. 

ΑΡΘΡΟ 8 – Ακύρωση του ∆ιαγωνισµού 
Ο Ο.ΕΠ.ΕΚ διατηρεί το δικαίωµα ακύρωσης του ∆ιαγωνισµού, σύµφωνα µε το άρθρα 
20 και 21 του Π∆ 118/2007 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού 
Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΓΑΚΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Υποδείγµατα Επιστολών 
 

1. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΑΠΛΗ) 

 

Αθήνα,...................... 

ΠΡΟΣ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ 

Αξιότιµοι... 

Σύµφωνα µε την προκήρυξη του ανοιχτού διαγωνισµού για το έργο µε τίτλο: 
«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
ΤΟΥ Ο.ΕΠ.ΕΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ Τ.Π.Ε ΣΤΗ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ», 
σας υποβάλλουµε συνηµµένα την προσφορά µας. 

Ο Νόµιµος εκπρόσωπος 

(Θέση Υπογραφής) 

Στοιχεία Νοµίµου Εκπροσώπου της Εταιρείας: 

Ονοµατεπώνυµο: 

Τηλέφωνο:..................................................................................................................... 

FAX:.............................................................................................................................. 

E-mail:............................................................................................................................ 
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2. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ / 
ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ) 

Αθήνα,...................... 

ΠΡΟΣ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ 

Αξιότιµοι.... 

Σύµφωνα µε την προκήρυξη του ανοιχτού διαγωνισµού για το έργο µε τίτλο: 
«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
ΤΟΥ Ο.ΕΠ.ΕΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ Τ.Π.Ε ΣΤΗ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ», 
σας υποβάλλουµε συνηµµένα την προσφορά µας. 

Η Κοινοπραξία/Σύµπραξη µας έχει ως συντονιστή το.................(πλήρη στοιχεία του 

φορέα) και αποτελείται από τα κάτωθι µέλη: 

Οικονοµικός φορέας 1 (Πλήρη στοιχεία) 

Οικονοµικός φορέας 2 (Πλήρη στοιχεία) 

Οικονοµικός φορέας Ν (Πλήρη στοιχεία) 

Ο Νόµιµος εκπρόσωπος 

(Θέση Υπογραφής) 

Στοιχεία Νοµίµου Εκπροσώπου της Εταιρείας: 

Ονοµατεπώνυµο: 

Τηλέφωνο:..................................................................................................................... 

FAX:.............................................................................................................................. 

E-mail:............................................................................................................................ 
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3. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 

Εκδότης:........................................................................................................ 

Ηµεροµηνία Έκδοσης.................................................................................... 

Προς τον Οργανισµό Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών 

Εγγύηση µας υπ΄ αριθµόν............. για ευρώ................. 

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσης επιστολής 
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και 
διζήσεως µέχρι του ποσού των ……………………………….. χιλιάδων ευρώ 
(………………………….€) υπέρ της εταιρείας ………………….., που εδρεύει στην 
οδό……………………………….. αριθµός ………….. (ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ 
των εταιρειών (1).............., (2)............,κλπ ατοµικά για κάθε µια από αυτές και ως 
αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων µεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως 
µελών της ένωσης προσφερόντων), δια την συµµετοχή της εις τον διενεργούµενο 
διαγωνισµό της..................................δια την παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού 
Συµβούλου στον Οργανισµό Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών σύµφωνα µε τον από 
...................................Ανοιχτό ∆ιαγωνισµό σας µε την ονοµασία «ΠΑΡΟΧΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ 
Ο.ΕΠ.ΕΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ Τ.Π.Ε ΣΤΗ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ». 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από την συµµετοχή εις τον ανωτέρω 
διαγωνισµό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο το χρόνο 
ισχύος της. Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή 
µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το 
βάσιµο ή µη της απαίτησης σε τρεις (3) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου. 

Η παρούσα ισχύει µέχρι την...................................Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης 
αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας πριν από την ηµεροµηνία 
λήξης της.  

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί 
στο ∆ηµόσιο και τα ΝΠ∆∆, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν 
υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονοµικών 
για την Τράπεζά µας. 

(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή) 



38 

4. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΣΕ € (ΕΥΡΩ) 

Εκδότης: _________________ 

Ηµεροµηνία Έκδοσης:_______ 

Προς: Τον Οργανισµό Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών, 3ης Σεπτεµβρίου 42 & 
Πολυτεχνείου, 10433- Αθήνα 

Εγγύηση µας υπ’ αριθµόν για € (ΕΥΡΩ) 

Σας γνωρίζουµε ότι εγγυώµεθα προς εσάς µε την παρούσα ανεκκλήτως και 
ανεπιφυλάκτως, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ 

{Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας/φορέα : της Εταιρίας/φορέα …………… Οδός 

…………. Αριθµός ……. Τ.Κ. ………} 

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών/Φορέων 

α) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. ………….. 

β) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. ………….. 

γ) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. ………….. 

µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατοµικά για κάθε µία από αυτές και ως 
αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών 
της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και µέχρι του ποσού των € (ΕΥΡΩ) πλέον τόκων επί 
της προκαταβολής αυτής που τυχόν θα καταλογισθούν σε βάρος της εταιρείας υπέρ 
της οποίας εγγυόµαστε για την προκαταβολή σύµφωνα µε τη σύµβαση µε αριθµό 
______________, η οποία υπεγράφη µεταξύ της παραπάνω εταιρείας και του 
Ο.ΕΠ.ΕΚ. στις      , µε αντικείµενο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ 
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ Ο.ΕΠ.ΕΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 
ΠΡΑΞΗΣ «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ 
Τ.Π.Ε ΣΤΗ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ».Το παραπάνω ποσό βρίσκεται στη διάθεσή σας, 
θα καταβληθεί δε σε σας, ολόκληρο ή εν µέρει χωρίς καµία από µέρους µας 
αντίρρηση, αµφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς έρευνα του βάσιµου ή µη της 
απαίτησής σας, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου. 

Η παρούσα ισχύει µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη 
δήλωσή σας ότι µπορούµε να θεωρήσουµε την Τράπεζά µας απαλλαγµένη από κάθε 
σχετική υποχρέωση. 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί 
στο ∆ηµόσιο και τα ΝΠ∆∆, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν 
υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονοµικών 
για την Τράπεζά µας. 

(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή) 
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5. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Εκδότης:........................................................................................................ 

Ηµεροµηνία Έκδοσης.................................................................................... 

Προς τον Οργανισµό Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών 

Εγγύηση µας υπ΄ αριθµόν............. για ευρώ................. 

Πληροφορηθήκαµε ότι η Εταιρεία ή η Ένωση Εταιρειών..................., οδός 
.................. 

αριθµός......... σαν ανάδοχος πρόκειται να συνάψει µαζί σας, σαν αναθέτουσα αρχή 

σύµβαση, που θα καλύπτει την παροχή υπηρεσιών για το έργο «ΠΑΡΟΧΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ Ο.ΕΠ.ΕΚ 
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ Τ.Π.Ε ΣΤΗ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ», συνολικής αξίας..................και 
ότι σύµφωνα µε σχετικό όρο στη σύµβαση αυτή η Εταιρεία ή Ένωση υποχρεούται να 
καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης, ποσού ίσου προς 10% της συµβατικής αξίας 
(µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) δηλαδή για.............................Μετά τα παραπάνω, 
η Τράπεζα..................παρέχει την απαιτούµενη εγγύηση υπέρ της Εταιρείας (ή σε 
περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιρειών) 1)..............., 2)................ατοµικά για κάθε 
µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων µεταξύ τους, εκ της 
ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης Προσφερόντων) και εγγυάται προς εσάς µε την 
παρούσα, ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως, παραιτούµενη του δικαιώµατος της 
διαιρέσεως και διζήσεως, να καταβάλει σε σας, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες, ανεξάρτητα 
από τυχόν αµφισβητήσεις, αντιρρήσεις ή ενστάσεις της εταιρείας και χωρίς έρευνα 
του βάσιµου ή µη της απαίτησής σας, µε απλή δήλωσή σας ότι η εταιρεία παρέβη ή 
παρέλειψε να εκπληρώσει οποιοδήποτε όρο της σύµβασης, κάθε ποσό που θα 
ορίζετε στη δήλωσή σας και που δεν θα ορίζετε στη δήλωσή σας και που δεν θα 
ξεπερνά το οριζόµενο στην εγγύηση αυτή. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης 
το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου. 

Η παρούσα ισχύει µέχρι την επιστροφή της ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη δήλωση 
της υπηρεσίας σας ότι πορούµε να θεωρήσουµε την Τράπεζα µας απαλλαγµένη από 
κάθε σχετική υποχρέωση. 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί 
στο ∆ηµόσιο και τα ΝΠ∆∆, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν 
υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονοµικών 
για την Τράπεζά µας. 

(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: Υπόδειγµα Σύµβασης 
 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

Αθήνα, …/.../2011 

Α.Π.: ………… 

Σχέδιο 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ__ 
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Σ Χ Ε ∆ Ι Ο  

 

Σ Υ Μ Β Α Σ Η  

 

Στην Αθήνα, σήµερα την …….……………… 2011, ηµέρα ……………, στα 
γραφεία του Οργανισµού Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.), που εδρεύει 
στην Αθήνα, οδός 3ης Σεπτεµβρίου 42 & Πολυτεχνείου, ΤΚ: 104 33, µεταξύ των 
κάτωθι συµβαλλοµένων:  

• Αφενός µεν:  

Του «Οργανισµού Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)», Ν.Π.Ι.∆., (που 
ιδρύθηκε δυνάµει του αρθ. 6 του ν. 2986/2002- ΦΕΚ Τεύχος Α-24/13-2-2002) 
που εδρεύει στην Αθήνα και εποπτεύεται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και 
θρησκευµάτων, νοµίµως εκπροσωπούµενο από τον Γεώργιο Μπαγάκη, Πρόεδρο 
του ∆.Σ. του Ο.ΕΠ.ΕΚ. (Α.Φ.Μ. 999987693 -∆.Ο.Υ. ΙΑ’ Αθηνών), καλουµένου 
εφεξής για λόγους συντοµίας ως η «Αναθέτουσα Αρχή».  

 

• Αφετέρου δε:  

Του  

 

 

Καλουµένου εφεξής για λόγους συντοµίας ως ο «ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ»  

 

Λαµβάνοντας υπόψη :  

α. την σχετική απόφαση του ∆.Σ. του Αναθέτοντα περί έγκρισης του Σχεδίου 
∆ιακήρυξης για την «Παροχή υπηρεσιών διατροφής των Επιµορφωτών» στο 
πλαίσιο της Πράξης «Επιµόρφωση των εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και 
εφαρµογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη»,  

β. την υποβληθείσα σχετική Προσφορά Συµµετοχής του Αναδόχου, η οποία δεν 
έρχεται σε αντίθεση µε τους όρους της ∆ιακήρυξης και εµπεριέχει ρητή Υπεύθυνη 
∆ήλωση περί πλήρους συµµόρφωσης και αποδοχής των όρων της ∆ιακήρυξης,  

γ. την υπ’ αριθµ. / - -2011 απόφαση του ∆.Σ. του Αναθέτοντα περί έγκρισης του 
υποβληθέντος από την νόµιµα ορισθείσα και συγκροτηθείσα αρµόδια Επιτροπή 
Παραλαβής και Αξιολόγησης Προσφορών Πρακτικού για την οριστική 
κατακύρωση  του Αναδόχου του συγκεκριµένου έργου . 

 

δ. την υπ’ αριθ. 948/27-6-2011 ∆ιακήρυξη του Αναθέτοντα για την «Παροχή 
υπηρεσιών διατροφής» στο πλαίσιο της Πράξης «Επιµόρφωση των 
εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρµογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη», 

 

Συµφωνήθηκαν, συνοµολογήθηκαν και έγιναν αµοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:  
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Άρθρο 1. Αντικείµενο της Σύµβασης  

1. Αντικείµενο της Σύµβασης είναι η εκτέλεση του Έργου «Παροχή υπηρεσιών 
∆ιατροφής», πιο συγκεκριµένα κατά το τµήµα υπ’ αριθµόν … αυτού – 
περιφέρεια … (εφεξής καλούµενο «Έργο») – όπως αυτό προδιαγράφεται στην 
σχετική ∆ιακήρυξη, καθώς και η εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Αναδόχου 
οι οποίες περιλαµβάνουν τα αναφερόµενα στο Άρθρο 6 της παρούσας 
Σύµβασης.  

Άρθρο 2. Τίµηµα 

1. Οι τιµές που καθορίζονται στη Σύµβαση δεν υπόκεινται σε µεταβολή.  

2. Οι τιµές συµπεριλαµβάνουν τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, φόρους, δασµούς, 
αµοιβές της οµάδας Έργου του Αναδόχου, δαπάνες µετακινήσεων, υλικά 
άµεσης ανάλωσης, δαπάνες δηµοσιότητας, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη του 
Αναδόχου που θα απαιτηθεί για την πλήρη εκτέλεση του Έργου, εκτός από τον 
φόρο προστιθέµενης αξίας (ΦΠΑ). Η αµοιβή για την εκτέλεση του Έργου, την 
οποία η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να πληρώσει στον Ανάδοχο ορίζεται 
στην παρακάτω Παράγραφο 3 του παρόντος Άρθρου.. Καµία αξίωση για 
πρόσθετη αµοιβή δεν θα µπορεί να προβληθεί από τον Ανάδοχο για 
οποιοδήποτε λόγο και αιτία, ιδιαίτερα δε για λόγους αναγόµενους σε 
παρερµηνεία ή εσφαλµένη εκτίµηση οποιουδήποτε θέµατος αναφερόµενου στις 
απαιτήσεις της Αναθέτουσας Αρχής, στα επιδιωκόµενα αποτελέσµατα του 
Έργου και στους όρους της παρούσας Σύµβασης. Ο Ανάδοχος δηλώνει ακόµη, 
ότι το Έργο εκτελείται µε βάση προϋπολογισµό την ακρίβεια του οποίου 
εγγυάται κατά το άρθρο 696 του Αστικού Κώδικα και για το λόγο αυτό 
παραιτείται ρητά και ανέκκλητα όλων των δικαιωµάτων του που απορρέουν από 
το άρθρο 697 του Ελληνικού Αστικού Κώδικα, ή από οποιαδήποτε άλλη σχετική 
διάταξη νόµου. 

3. Το τίµηµα για την εκτέλεση του Έργου (χωρίς ΦΠΑ) είναι … € ([ολογράφως]) ή 
… € (([ολογράφως]) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.  

4. Οι τιµές που καθορίζονται στην Σύµβαση εκφράζονται σε ΕΥΡΩ (€). 

Άρθρο 3. ∆ιάρκεια Σύµβασης 

1. Η παρούσα Σύµβαση έχει ισχύ από την ανακοίνωση της οριστικής κατακύρωσης 
στον Ανάδοχο έως τις 31/12/2011. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προσφέρει 
το σύνολο των υπηρεσιών που προβλέπει η Σύµβαση µέχρι την προαναφερθείσα 
ηµεροµηνία. 

2. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει δικαίωµα µονοµερούς χρονικής επέκτασης της 
σύµβασης µέχρι τις 31/03/2012, µε τους ίδιους τεχνικούς και άλλους όρους που 
προβλέπει η παρούσα σύµβαση. Σε περίπτωση χρονικής επέκτασης της σύµβασης ο 
Ανάδοχος δεν δικαιούται επιπλέον αµοιβής, υποχρεούται ωστόσο σε αντίστοιχη 
επέκταση της εγγύησης καλής εκτέλεσης του Έργου. Η χρονική επέκταση θα µπορεί 
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να πραγµατοποιείται για το σύνολο του προβλεπόµενου χρόνου ή τµηµατικά (π.χ. 
ανά εξάµηνο). 

3. Επίσης η Αναθέτουσα Αρχή έχει δικαίωµα µονοµερούς διακοπής της Σύµβασης 
οποιαδήποτε στιγµή προγενέστερη της οριζόµενης παραπάνω ηµεροµηνίας λήξης 
της συµπεριλαµβανοµένων και τυχόν χρονικών επεκτάσεων για οποιονδήποτε 
σπουδαίο λόγο. Το δικαίωµα αυτό θα µπορεί να ασκηθεί ανεξάρτητα των τυχόν ή όχι 
αποκλίσεων στην εκτέλεση του Έργου από την πλευρά του Αναδόχου. Στην 
περίπτωση της µονοµερούς διακοπής της παρούσας Σύµβασης, η µοναδική 
υποχρέωση της Αναθέτουσας Αρχής προς τον Ανάδοχο θα είναι η εξόφληση των 
υπηρεσιών που θα έχουν παραληφθεί ή θα έχουν εκτελεστεί µέχρι και την 
ηµεροµηνία διακοπής της σύµβασης, υπό την προϋπόθεση της οριστικής παραλαβής 
τους. Η µονοµερής διακοπή θα πραγµατοποιείται µε έγγραφη ειδοποίηση του 
Αναδόχου η οποία θα αποστέλλεται το αργότερο δεκαπέντε (15) εργάσιµες ηµέρες 
προ της σκοπούµενης ηµεροµηνίας διακοπής. Σε περίπτωση άσκησης του 
δικαιώµατος διακοπής, όπως αυτό ορίζεται στην παρούσα παράγραφο, και πέραν 
της εξόφλησης των προαναφερθέντων εντολών εργασίας της Αναθέτουσας Αρχής, ο 
Ανάδοχος δεν θα δικαιούται κανενός τύπου αποζηµίωση για τον οποιαδήποτε λόγο. 
Επίσης, στην περίπτωση της µονοµερούς διακοπής, ο Ανάδοχος θα διατηρεί στο 
ακέραιο τις υποχρεώσεις ολοκλήρωσης και παράδοσης όλων των υπηρεσιών που θα 
οφείλει µε βάση την παρούσα σύµβαση µέχρι την ηµεροµηνία της µονοµερούς 
διακοπής της Σύµβασης από την Αναθέτουσα Αρχή. 

Άρθρο 4. Εγγυητικές επιστολές. 
Ο Ανάδοχος κατέθεσε τις ακόλουθες Εγγυητικές επιστολές: 

Εγγύηση προκαταβολής: 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής ίση µε το 
20% του συνολικού µέγιστου τιµήµατος του Έργου (µη συµπεριλαµβανοµένου του 
ΦΠΑ) και ανερχόµενη σε … €. Η Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής θα ισχύει µέχρι 
της επιστροφής της από την Αναθέτουσα Αρχή. Η Εγγυητική Επιστολή 
Προκαταβολής επιστρέφεται µετά την οριστική παραλαβή του Έργου.  

 

Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης του Έργου: 

Α. Ο Ανάδοχος υποχρεούται, 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. και ανερχόµενη σε … €.. 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. Με την κατάθεση της Εγγυητικής Επιστολής Καλής 
Εκτέλεσης, επιστρέφεται στον Ανάδοχο η Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής 
(Κεφάλαιο ΙΙΙ, Άρθρο 12). Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης πρέπει να έχει 
ισχύ αορίστου χρόνου και θα επιστραφεί µε την έκδοση πρωτοκόλλου της οριστικής 
παραλαβής του έργου. 

Β. Οι Εγγυήσεις Καλής Εκτέλεσης εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά 
πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης του 
Ε.Ο.Χ., καθώς και στις χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει την «Συµφωνία 
περί ∆ηµόσιων Συµβάσεων» ή τις τρίτες χώρες που έχουν συνάψει διµερείς 
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συµφωνίες ή συµφωνίες σύνδεσης ε την Ε.Ε. και έχουν σύµφωνα µε την νοµοθεσία 
των κρατών µελών αυτό το δικαίωµα. 

Γ. Εγγυήσεις που εκδίδονται σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός της 
Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσηµη µετάφρασή τους στην 
Ελληνική γλώσσα. 

Άρθρο 5. Τρόπος Πληρωµής. 
1. Η σύµβαση θα χρηµατοδοτηθεί από την Πράξη «Επιµόρφωση των εκπαιδευτικών 
για την αξιοποίηση και εφαρµογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη»,  που εντάσσεται 
στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση» του ΥΠ∆ΒΜΘ, 
το οποίο συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταµείο).  

Άξονας προτεραιότητας 1:«Αναβάθµιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και 
προώθηση της κοινωνικής ενσωµάτωσης στις 8 περιφέρειες Σύγκλισης» 
(Επιµόρφωση των εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρµογή των ΤΠΕ στη 
διδακτική πράξη¨). 

Άξονας προτεραιότητας 2:«Αναβάθµιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και 
προώθηση της κοινωνικής ενσωµάτωσης στις 3 περιφέρειες Σταδιακής εξόδου» 
(Επιµόρφωση των εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρµογή των ΤΠΕ στη 
διδακτική πράξη¨). 

Άξονας προτεραιότητας 3:«Αναβάθµιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και 
προώθηση της κοινωνικής ενσωµάτωσης στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής εισόδου» 
(Επιµόρφωση των εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρµογή των ΤΠΕ στη 
διδακτική πράξη¨. 

2. Οι πληρωµές θα γίνονται µε την προσκόµιση των νόµιµων δικαιολογητικών που 
προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωµής. 

3. Ο τρόπος πληρωµής ορίζεται ως εξής: 

α) 20% της συνολικής µέγιστης συµβατικής αξίας υλοποίησης του Έργου 
χωρίς ΦΠΑ κατά την υπογραφή της Σύµβασης και εντός διαστήµατος είκοσι 
(20) εργάσιµων ως προκαταβολή και εφόσον ο Ανάδοχος καταθέσει ισόποση 
Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής. Η προκαταβολή είναι έντοκη από της 
καταβολής, επιβαρυνόµενη µε το ύψος επιτοκίου που καθορίζεται  µε 
απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών βάσει διατάξεων του άρ.84 Ν.2362/95 
και χορηγείται µε κατάθεση ισόποσης εγγύησης. Το ποσό της προκαταβολής 
που χορηγείται και ο τόκος που αντιστοιχεί σε αυτήν µέχρι την οριστική 
ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του Έργου συµψηφίζονται κατά την 
εξόφληση του συµβατικού τιµήµατος του Έργου ή της τµηµατικής 
παράδοσης. 

β) το 80% του εναποµείναντος, πέραν της προκαταβολής, συνολικού 
συµβατικού τιµήµατος για τον Ανάδοχο εντός είκοσι (20) εργασίµων ηµερών 
από την οριστική παραλαβή του Έργου για τον εν λόγω Ανάδοχο, κάτι που 
προϋποθέτει την παραλαβή του συνόλου των παραδοτέων του Έργου. 

4. Ο ΦΠΑ θα καταβάλλεται µαζί µε την προαναφερθείσα πληρωµή, πλην της 
προκαταβολής, και βάσει των παραστατικών του Αναδόχου που θα συνοδεύουν την 
πληρωµή αυτή. 
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5. Ο Ανάδοχος θα επιβαρύνεται µε κάθε νόµιµη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση 
υπέρ νοµικών προσώπων ή άλλων οργανισµών, η οποία  κατά νόµο βαρύνει τον 
Ανάδοχο. 

6. Η καταβολή θα γίνει εξ ολοκλήρου σε Ευρώ. 

Άρθρο 6. Υποχρεώσεις – ∆εσµεύσεις Αναδόχου  
Οι υποχρεώσεις του Αναδόχου συνοπτικά περιλαµβάνουν:  

• παροχή υπηρεσιών διατροφής των εκπαιδευτικών που συµµετέχουν σε 
προγράµµατα εκπαίδευσης που λαµβάνουν χώρα στα ΠΑΚΕ. Συγκεκριµένα, 
αναλαµβάνεται η υποχρέωση παροχής υπηρεσιών διατροφής για τους 
επιµορφωτές που συµµετέχουν σε σεµινάρια 350 ωρών κατανεµηµένα από 
τον Μάιο µέχρι και τον ∆εκέµβριο του 2011 (8 µήνες ή 24 εβδοµάδες), ανά 
τρεις-τέσσερις (3-4) ηµέρες την εβδοµάδα συµπεριλαµβανοµένου 
ενδεχοµένως και του Σαββάτου και τέσσερις (4) ώρες ηµερησίως. Η διατροφή 
αφορά σε 300 άτοµα, τα οποία θα λάβουν µέρος στα ΠΑΚΕ στις εξής πόλεις 
και γεωγραφικές περιοχές: 

Περιφέρειες-Κέντρα Επιµόρφωσης 

Σύνολο 
επιµορφούµεν

ων προς 
διατροφή  

Αριθµός 
τµηµάτω

ν 

Προϋπολογι
σµός άνευ 

ΦΠΑ 

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & 
Θράκης (ΚΑΒΑΛΑ) 

20 1 
… 

Περιφέρειες Κεντρικής και ∆υτικής 
Μακεδονίας (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – σε 2 
κέντρα επιµόρφωσης Εύοσµο και 
Νεάπολη)) 

80 4 

. 

Περιφέρεια Ηπείρου, Ν. Κέρκυρας, Ν. 
Λευκάδας (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 

20 1 
… 

Περιφέρεια Θεσσαλίας (ΒΟΛΟΣ) 20 1 … 

Περιφέρειες Πελοποννήσου και ∆υτικής 
Ελλάδος, Νοµοί Κεφαλληνίας και 
Ζακύνθου ( σε δύο κέντρα 
Επιµόρφωσης, Πάτρα και Κόρινθο)  

40 2 

… 

Περιφέρειες Αττικής και Στερεάς 
Ελλάδος (ΑΘΗΝΑ σε τέσσερα κέντρα 
επιµόρφωσης, Μαρούσι , κέντρο, 
Πειραιάς, Πανεπιστηµιούπολη) 

80 4 

… 

Περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου 
(ΡΟ∆ΟΣ) 

20 1 
… 

Περιφέρεια Κρήτης (ΡΕΘΥΜΝΟ) 20 1 … 
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ΣΥΝΟΛΟ 300 15 … 

 

Το κάθε τµήµα αποτελείται κατά µέγιστο από είκοσι (20) επιµορφούµενους και 2 
επιµορφωτές το µέγιστο τη φορά. Ενδέχεται να διοργανώνονται ταυτόχρονα 
περισσότερα του ενός επιµορφωτικά τµήµατα σε µια συγκεκριµένη πόλη στις 
παραπάνω περιφέρειες. Ο αριθµός των προς σίτιση ατόµων κυµαίνεται ανά τµήµα µε 
απόκλιση +/- 10%. 

Ο ανάδοχος καλείται να αναλάβει τις εξής δραστηριότητες: 

• Είδος: Η ∆ιατροφή θα περιλαµβάνει σε µπουφέ ανά άτοµο (εκπαιδευόµενους 
και εκπαιδευτές) καφέ και εµφιαλωµένο νερό ή αναψυκτικό και σάντουιτς µε 
τις εξής επιλογές: λευκή ή µαύρη  µπαγκέτα µε τυρί, ή µε τυρί και ζαµπόν ή 
σαλάµι ή γαλοπούλα,µαρούλι, ντοµάτα, µαγιονέζα ή εναλλακτικά κάτι 
αντίστοιχο όχι κατώτερης ποιότητας.  

• Ο ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση οργάνωσης του µπουφέ (Τραπέζια, 
ποτήρια, χαρτοπετσέτες, κ.λ.π.) και την καθαριότητα του χώρου και πάσης 
φύσεως εξοπλισµού.   

Επίσης, ο Ανάδοχος αναλαµβάνει τις ακόλουθες δεσµεύσεις:  

• ότι σε περίπτωση τυχόν αντικατάστασης στελεχών της Οµάδας Έργου αυτή 
θα πραγµατοποιείται µόνο µετά από έγγραφο αίτηµα του Αναδόχου, το οποίο 
αποστέλλεται τουλάχιστον δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες πριν από την 
επικείµενη αντικατάσταση από στέλεχος αντίστοιχων ουσιαστικών και 
τυπικών προσόντων. Η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να αποφανθεί εντός 3 
ηµερών από την κοινοποίηση του αιτήµατος,. Στο διάστηµα µέχρι την 
αντικατάστασή του, το στέλεχος συνεχίζει να παρέχει  κανονικά τις υπηρεσίες 
του. 

• ότι οποιαδήποτε στέλεχος της Οµάδας του Αναδόχου κριθεί απαραίτητο, θα 
συµµετέχει σε συσκέψεις και συναντήσεις εργασίας της Αναθέτουσας Αρχής 
µε στόχο τη διασφάλιση της καλής εκτέλεσης του Έργου. Επιπλέον θα 
λαµβάνει υπόψη του τις οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της Αναθέτουσας 
Αρχής σχετικά µε την εκτέλεση του Έργου.  

• ότι αποδέχεται τη διενέργεια επιτόπιων ελέγχων από στελέχη της 
Αναθέτουσας Αρχής και ότι παρέχει κάθε διευκόλυνση για την 
πραγµατοποίηση αυτών των ελέγχων. 

Άρθρο 7. Επιπλέον υποχρεώσεις Αναδόχου. 

1) Ο Ανάδοχος είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση της 
ισχύουσας νοµοθεσίας ως προς το απασχολούµενο από αυτό προσωπικό για την 
εκτέλεση των υποχρεώσεων της Σύµβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε 
παράβασης ή ζηµίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται µόνος αυτός προς 
αποκατάστασή της. 

2) Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον 
Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται µέσα σε είκοσι εργάσιµες µέρες από τότε που 
συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως 
και να προσκοµίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 
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Άρθρο 8. Χρονοδιάγραµµα- Καθυστερήσεις- Ποινικές Ρήτρες. 

Για κάθε παράβαση της σύµβασης, θεωρούµενης ως παράβασης και της έλλειψης ή 
µη προσήκουσας τήρησης οποιασδήποτε εκ των ζητούµενων και εύλογα 
προσδοκώµενων στο πλαίσιο του ως άνω προγράµµατος υπηρεσιών και 
προδιαγραφών, θα επιβάλλεται, κατόπιν εισήγησης της ΕΠΠΕ, ποινική ρήτρα ύψους 
1% επί του συµβατικού τιµήµατος. Σε περίπτωση που το ποσό των επιβληθεισών 
ποινικών ρητρών υπερβεί το 10%, ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος.  

Οι ποινικές ρήτρες µπορούν να εισπραχθούν είτε µε παρακράτηση από την αµοιβή 
του Αναδόχου ή και κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης.  

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

Όλες οι ρήτρες από υπαιτιότητα του Αναδόχου, επιβάλλονται µε απόφαση της 
Αναθέτουσας Αρχής ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου.  

Στην περίπτωση της έκπτωσης επέρχονται αθροιστικά ή διαζευκτικά οι ακόλουθες 
συνέπειες:  

1. Καταπίπτει αυτοµάτως υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η Εγγυητική 
Επιστολή Καλής Εκτέλεσης.  

2. Καταλογίζεται στον Ανάδοχο ποσό ίσο µε το 10% της αξίας του 
µέρους του Έργου για το οποίο κηρύχθηκε έκπτωτος.. 

 

Άρθρο 9. ∆ιαδικασία Παρακολούθησης/ Προϋποθέσεις Παραλαβής  

Η αναθέτουσα θα συστήσει τριµελή Επιτροπή παρακολούθησης-παραλαβής 
(ΕΠΠΕ), σύµφωνα µε το ισχύον νοµικό πλαίσιο. Ο ανάδοχος υποχρεούται να 
υποβάλει στην ΕΠΠΕ εβδοµαδιαία έκθεση απολογισµού των παρεχόµενων 
υπηρεσιών, η οποία θα περιλαµβάνει αναλυτική κατάσταση του αριθµού των 
επισιτιζόµενων σε ηµερήσια βάση. Η έκθεση θα πρέπει να τεκµηριώνει την 
προσήκουσα εκτέλεση των συµβατικών υποχρεώσεων. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται σε πλήρη συνεργασία µε τον Υπεύθυνο και ∆ιαχειριστή 
του/των ΠΑΚΕ, στο/στα οποίο/α προσφέρει τις υπηρεσίες του.  Η αναθέτουσα Αρχή 
δύναται να επικοινωνεί απευθείας µε τον Υπεύθυνο και ∆ιαχειριστή του/των ΠΑΚΕ, 
προκειµένου να λάβει πληροφορίες περί της εκτέλεσης των συµβατικών 
υποχρεώσεων εκ µέρους του Αναδόχου. 

Η ΕΠΠΕ ελέγχει την εγκυρότητα των υποβληθέντων από τον Ανάδοχο στοιχείων 
µέσω του MIS του έργου.   

Η ΕΠΠΕ θα έχει το δικαίωµα να πραγµατοποιεί προγραµµατισµένες ή/και έκτακτες 
επισκέψεις στους χώρους διεξαγωγής των Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων προς 
διαπίστωση της καλής εκτέλεσης της παρούσας Σύµβασης. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει 
το δικαίωµα διατύπωσης έγγραφων παρατηρήσεων. Σε περίπτωση µη 
συµµόρφωσης µε τις υποβληθείσες παρατηρήσεις, θα επιβάλλονται από τον ΟΕΠΕΚ 
οι ποινικές ρήτρες του άρθρου 8 της παρούσας, κατόπιν εισήγησης της ΕΠΠΕ. 

  

Άρθρο 10. Εκχωρήσεις – Μεταβιβάσεις 

Απαγορεύεται η εκχώρηση της προσφοράς υπηρεσιών σε τρίτους και σε τέτοια 
περίπτωση εκπίπτει ο ανάδοχος από κάθε δικαίωµα  (είσπραξης) έναντι του 
Ο.ΕΠ.ΕΚ. και του ∆ηµοσίου γενικά. 
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Άρθρο 11. Υπεργολαβίες-Συνολική Ευθύνη 
Ο Ανάδοχος µετά την ανάθεση του Έργου δεν έχει δικαίωµα να αναθέσει 
υπεργολαβικά σε τρίτους οποιοδήποτε µέρος ή το σύνολο του Έργου που έχει 
αναλάβει. Την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση του Έργου φέρει αποκλειστικά ο 
Ανάδοχος. 

Άρθρο 12. Άσκηση ∆ικαιωµάτων  
Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται κατά την απόλυτη και ανέλεγκτη κρίση της να ασκήσει 
επιλεκτικά ή σωρευτικά όλα τα δικαιώµατά της που απορρέουν από την παρούσα 
Σύµβαση (καταγγελία, κατάπτωση εγγυητικών επιστολών, επιβολή ποινικών ρητρών 
κλπ) καθώς και κάθε άλλο δικαίωµα που της δίνει ο νόµος. Η άσκηση από την 
Αναθέτουσα Αρχή ενός ή περισσοτέρων από τα δικαιώµατα αυτά δεν αποκλείει την 
άσκηση και άλλου ή άλλων δικαιωµάτων της. 

Άρθρο 13. Υποχρέωση πίστης και εχεµύθειας 
Καθ' όλη τη διάρκεια της Σύµβασης αλλά και µετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος 
αναλαµβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εχεµύθεια και να µη γνωστοποιήσει σε 
οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε 
γνώση του κατά την παροχή των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων 
του.  Επίσης αναλαµβάνειτην υποχρέωση να µην γνωστοποιήσει µέρος ή το σύνολο 
του Έργου που εκτελεί χωρίς την προηγούµενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας 
Αρχής. 

Άρθρο 14. ∆ηµοσιότητα 
Χωρίς προηγούµενη γραπτή συγκατάθεση του Αναθέτοντα, ο Ανάδοχος δε 
δικαιούται να διαφηµίζει ούτε να ανακοινώνει δηµόσια ότι αναλαµβάνει την εκτέλεση 
του Έργου για τον Αναθέτοντα, ο δε Ανάδοχος θέτει αυτή την υποχρέωση και στους 
τυχόν συνεργάτες του.  

Άρθρο 15. Καταστατικοί και Άλλοι Κανονισµοί 
Ο Ανάδοχος συµµορφώνεται, µε δική του δαπάνη, προς τις διατάξεις όλων των 
καταστατικών κανονισµών και άλλων ρυθµίσεων, όπως π.χ. οι αναφερόµενοι στην 
προστασία δεδοµένων, στην ασφάλεια κλπ. που έχουν εφαρµογή στη Σύµβαση. 

Άρθρο 16. Λύση – Καταγγελία της Σύµβασης – Έκπτωση Αναδόχου 

1. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύµβαση σε κάθε περίπτωση 
παράβασης των όρων αυτής ή παράβασης των όρων της ∆ιακήρυξης από τον 
Ανάδοχο, και κυρίως στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

2. (α) ο Ανάδοχος δεν εκπληρώνει προσηκόντως τις υποχρεώσεις του που 
απορρέουν από τη Σύµβαση, παρά τις προς τούτο οχλήσεις της Αναθέτουσας 
Αρχής,  

(β) ο Ανάδοχος δεν συµµορφώνεται προς τις σύµφωνες µε τις διατάξεις της 
Σύµβασης εντολές της Αναθέτουσας Αρχής, 

(γ) ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύµβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς 
την άδεια της Αναθέτουσας Αρχής,  
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3. Στην περίπτωση (γ) η Αναθέτουσα Αρχή τερµατίζει τη Σύµβαση µε γραπτή 
ειδοποίηση προς τον Ανάδοχο, το σύνδικο ή τον εκκαθαριστή ή προς 
οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο εκπροσωπεί νόµιµα τον Ανάδοχο.  

4. Τα αποτελέσµατα της καταγγελίας επέρχονται για τον Ανάδοχο από τον χρόνο 
κοινοποίησής της. Κατ’ εξαίρεση η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να τάξει, κατά 
περίπτωση, εύλογη κατ’ αυτήν προθεσµία άρσης της παράβασης, οπότε τα 
αποτελέσµατα της καταγγελίας επέρχονται, χωρίς άλλη διαδικασία, µε την 
πάροδο της προθεσµίας αυτής, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιήσει 
εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα. Με την 
λύση της Σύµβασης ο Ανάδοχος υποχρεούται, µετά από αίτηση της Αναθέτουσας 
Αρχής: 

(α) να απόσχει από την διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής 
υπηρεσιών ή εκτέλεσης υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη Σύµβαση, πλην 
εκείνων που  επιβάλλονται για την διασφάλιση προϊόντων, εργασιών και 
εγκαταστάσεων,  

(β) να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε υλικό ή άλλο αγαθό που αφορά 
άµεσα ή έµµεσα το Έργο και βρίσκεται στην κατοχή του, εγγυώµενος ότι οι 
συνεργάτες του θα πράξουν  το ίδιο. 

5. Σε περίπτωση καταγγελίας της Σύµβασης, 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. 

6. Η Αναθέτουσα Αρχή θα ζητήσει πλήρη αποζηµίωση από τον ως άνω Ανάδοχο 
για όλες τις ζηµίες και τα έξοδα που προκλήθηκαν στο έργο και την ίδια, τα οποία 
προκύπτουν άµεσα ή έµµεσα από παράλειψη του Αναδόχου, 
συµπεριλαµβανοµένων των εξόδων για τη διαδικασία λύσης και διαιτησίας. Αυτή 
η αποζηµίωση είναι ανεξάρτητη από την κατάπτωση των Εγγυητικών Επιστολών 
ως ποινικής ρήτρας, όπως προβλέπεται στην παρούσα Σύµβαση. 

7. Λύση της παρούσας Σύµβασης µπορεί να επέλθει και κατόπιν κοινής συµφωνίας 
των Συµβαλλόµενων µερών. 

Άρθρο 17. Παραίτηση 
Καµία καθυστέρηση, αµέλεια ή ανοχή που επέδειξε εκάτερος των Συµβαλλοµένων 
στην επιβολή τήρησης όρου της Σύµβασης από τον έτερο Συµβαλλόµενο, δεν 
αποτελεί ούτε θεωρείται ότι αποτελεί παραίτηση, ούτε βλάπτει προβλεπόµενο από τη 
Σύµβαση δικαίωµα του ενδιαφερόµενου.  

Άρθρο 18. Ανωτέρα Βία  
Κανένα από τα µέρη δεν ευθύνεται για παράλειψη εκπλήρωσης των συµβατικών 
υποχρεώσεών του αν η παράλειψη αυτή είναι απόρροια ανωτέρας βίας, υπό την 
προϋπόθεση ότι η επικαλούµενη ανωτέρα βία αποδεικνύεται επαρκώς. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από τότε που συνέβησαν τα 
περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να 
προσκοµίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Σε 
περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν προσκοµίσει τα απαιτούµενα αποδεικτικά στοιχεία, 
στερείται του δικαιώµατος να επικαλεστεί την ύπαρξη ανωτέρας βίας. Η Αναθέτουσα 
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Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός δέκα (10) ηµερών στο αίτηµα του Αναδόχου, 
διαφορετικά µε την πάροδο άπρακτης της προθεσµίας τεκµαίρεται αποδοχή του 
αιτήµατος.  

Άρθρο 19. Εφαρµοστέο ∆ίκαιο – ∆ιαιτησία - ∆ικαστήρια 

1. Η παρούσα διέπεται από το Ελληνικό ∆ίκαιο. 

2. Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχοµένως προκύψουν σχετικά µε την 
ερµηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρµογή κάποιας Σύµβασης ή εξ' αφορµής 
της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για 
τη φιλική επίλυσή τους, σύµφωνα µε τους κανόνες της καλής πίστης και των 
χρηστών συναλλακτικών ηθών. 

3. Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύµφωνα µε τα 
παραπάνω οριζόµενα, αρµόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στην 
Αθήνα.  

4. Εναλλακτικά, αν αµφότερα τα µέρη συµφωνήσουν εγγράφως, οποιαδήποτε 
διαφορά, διένεξη ή διαφωνία που ενδέχεται να προκύψει µεταξύ των 
συµβαλλοµένων µερών από την εφαρµογή κάποιας Σύµβασης και αφορά 
στην ερµηνεία ή στην εκτέλεση όρων αυτής και στην έκταση των εξ αυτής 
δικαιωµάτων και υποχρεώσεων των µερών και που δεν δύναται να 
διευθετηθεί φιλικά µπορεί να λυθεί µε προσφυγή σε διαιτησία. 

5. Η ∆ιαιτησία γίνεται από ∆ιαιτητικό ∆ικαστήριο µε έδρα την Αθήνα  και 
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην ισχύουσα νοµοθεσία. Η διαιτητική 
απόφαση θα είναι οριστική και τελεσίδικη και δεν θα υπόκειται σε κανένα 
τακτικό ή έκτακτο ένδικο µέσο, πλην της ακυρωτικής αγωγής για τους λόγους 
που αναγράφονται στο Άρθρο 897 Κωδ. Πολ. ∆ικονοµίας. Αν η διαφορά 
γεννάται κατά τη διάρκεια της Σύµβασης, η απόφαση θα εκδίδεται το πολύ σε 
δέκα (10) ηµέρες, µε δυνατότητα παράτασης, αν συµφωνούν τα δύο µέρη. 

6. Όλα τα έξοδα της διαιτησίας θα επιµερίζονται από το ∆ιαιτητικό ∆ικαστήριο 
µεταξύ των µερών αναλόγως της εν µέρει νίκης ή ήττας αυτών. 

7. Τόσο η προσφυγή στην διαιτησία, όσο και η διαδικασία της διαιτησίας 
ενώπιον του διαιτητικού δικαστηρίου, δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της 
Σύµβασης. Συνεπώς, αµφότερα τα συµβαλλόµενα µέρη οφείλουν να 
συνεχίζουν µε καλή πίστη να εκτελούν τις υποχρεώσεις τους και να ασκούν τα 
δικαιώµατά τους  µε βάση την Σύµβαση καθ’ όλη τη διάρκεια της διαιτητικής 
διαδικασίας σαν να µην είχαν προσφύγει στη διαιτησία.   

Άρθρο 20. Τροποποιήσεις της Σύµβασης 
Το κείµενο της Σύµβασης κατισχύει οποιουδήποτε άλλου κειµένου στο οποίο τούτο 
στηρίζεται, όπως Προσφορά, ∆ιακήρυξη και Απόφαση κατακύρωσης. Η Σύµβαση 
τροποποιείται µόνο γραπτώς και κατόπιν συµφωνίας των δύο Συµβαλλόµενων 
µερών µε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και µε διαδικασίες που εξασφαλίζουν 
την εκτέλεση του Έργου όπως προδιαγράφεται στην παρούσα σύµβαση. 
Τροποποίηση των όρων της σύµβασης µπορεί να γίνει και στις περιπτώσεις που 
ρητά προβλέπεται σχετικό µονοµερές δικαίωµα της Αναθέτουσας Αρχής (π.χ. για 
χρονική παράταση ή για πρόωρη διακοπή της Σύµβασης). 
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Άρθρο 21. Αλληλογραφία 
Οι γενικές διευθύνσεις στις οποίες θα απευθύνεται η έγγραφη επικοινωνία µεταξύ 
των Συµβαλλοµένων είναι οι εξής: 

(α) Για την Αναθέτουσα Αρχή:  

Οργανισµός Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών – Ο.ΕΠ.ΕΚ., 3ης Σεπτεµβρίου 42 & 
Πολυτεχνείου, 104 33 Αθήνα, Υπόψη: … 
(β) Για τον Ανάδοχο: 

…, Υπόψη: … 

Άρθρο 22. Παραρτήµατα 
Τα κατωτέρω αναφερόµενα Παραρτήµατα αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της 
παρούσας σύµβασης:  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Υπ’ αριθ. …./2011 Τεύχος ∆ιακήρυξης Ανοικτού ∆ιαγωνισµού του 
Οργανισµού Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2.  Προσφορά Αναδόχου.  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3. Τεχνικό παράρτηµα Α – Οδηγός ∆ιαδικασιών για τη διαδικασία 
εκπαίδευσης των επιµορφωτών στα ΠΑΚΕ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4. Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης έργου 

 

Σε τυχόν διαφορές µεταξύ των διαλαµβανοµένων στο Παράρτηµα 2 και των όρων της 
παρούσας σύµβασης ή/και του Παραρτήµατος 1, υπερισχύουν οι όροι της παρούσας 
σύµβασης. 

Άρθρο 23. Γενικοί Όροι 

1. Οι επικεφαλίδες των όρων της Σύµβασης έχουν συµπεριληφθεί αποκλειστικά και 
µόνο για την διευκόλυνση της ανάγνωσης του κειµένου, δεν τροποποιούν τις 
διατάξεις της Σύµβασης και δεν επηρεάζουν τα δικαιώµατα και της υποχρεώσεις 
των µερών που απορρέουν από τις διατάξεις της Σύµβασης. 

2. Σε περίπτωση αντίφασης, υπερισχύουν πρώτα οι όροι της παρούσας κύριας 
Σύµβασης και συµπληρωµατικά οι όροι της Προσφοράς και οι όροι της 
∆ιακήρυξης.  Σε περίπτωση που προκύψουν θέµατα που δεν καθορίζονται από 
την Σύµβαση και δεν παραπέµπουν σε νεώτερη Σύµβαση ρητά, ισχύουν οι όροι 
της ∆ιακήρυξης, οι οποίοι είναι δεσµευτικοί και για τα δύο µέρη.  

3. Η σύµβαση συντάχθηκε σε τρία (3) πρωτότυπα. Οι Συµβαλλόµενοι, αφού 
διάβασαν τη σύµβαση και τους όρους, υπέγραψαν και πήραν δύο (2) πρωτότυπα 
η Αναθέτουσα Αρχή και ένα (1) πρωτότυπο ο Ανάδοχος. 

 

 

Οι Συµβαλλόµενοι  

 

Για τον ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΑ      Για τον ΑΝΑ∆ΟΧΟ 


