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ΞΟΝΠΘΙΖΠΖ ΔΘΓΖΙΥΠΖΠ ΔΛΓΗΑΦΔΟΝΛΡΝΠ 

ην πιαίζην ηνπ πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ 

«Κελέηη για ηο ζσεδιαζμό Γπαθείυν Κεηαθοπάρ Ρεσνολογίαρ ζηα Δλληνικά ΑΔΗ» 

 

 

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ –  

ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ 

(ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) 

 

Η ρξεκαηνδφηεζε ηνπ έξγνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί απφ πφξνπο ηνπ ΔΠΔΓΒΜ 

ζπγρξεκαηνδφηεζε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε - Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν ζε 

πνζνζηφ 82,51% γηα ηνλ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 13 «Σερληθή Τπνζηήξημε Δθαξκνγήο 

ζηηο 8 πεξηθέξεηεο χγθιηζεο», 53,36% γηα ηνλ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 14 

«Σερληθή Τπνζηήξημε Δθαξκνγήο ζηηο 3 πεξηθέξεηεο ηαδηαθήο Δμφδνπ» θαη 

88,29% γηα ηνλ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 15 «Σερληθή Τπνζηήξημε Δθαξκνγήο ζηηο 2 

πεξηθέξεηεο ηαδηαθήο Δηζφδνπ».  
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ΡΟΝΞΝΠ ΙΖΤΖΠ ΔΓΓΟΑΦΥΛ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ – ΞΑΟΝΣΖ ΓΗΔΘΟΗΛΖΠΔΥΛ  

Η πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο αλαξηάηαη ζηε “ΓΙΑΤΓΔΙΑ” θαη ζην δηθηπαθφ ηφπν ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο: http://www.edulll.gr/ φπνπ ζα δεκνζηεχνληαη θαη πιεξνθνξίεο γηα ην 

Γηαγσληζκφ. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ επίζεο λα πξνκεζεχνληαη ηα Σεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ απφ 

ηελ Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ 

Μάζεζε» (ΔΤΓ ΔΠΔΓΒΜ), απφ ηα γξαθεία ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, Κσλζηαληηλνππφιεσο 45-49, 

Κεξακεηθφο 11855, Αζήλα. Τπεχζπλε: Μαξία Ισαλλίδνπ, Σει.: 210.3278032.   

Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα δεηήζνπλ δηεπθξηλίζεηο / ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ην 

πεξηερφκελν ηεο παξνχζαο Πξφζθιεζεο, ππνβάιινληαο γξαπηψο εξσηήζεηο ζηελ ΔΤΓ ΔΠΔΓΒΜ, 

ζηελ παξαπάλσ δηεχζπλζε, κέρξη 07/04/2014. Οη απαληήζεηο ζα δεκνζηεπζνχλ ζηελ ηζηνζειίδα 

ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο : http://www.edulll.gr/ ζηηο  11/04/2014.  

Καλέλαο ππνςήθηνο δελ κπνξεί ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε λα επηθαιεζζεί πξνθνξηθέο απαληήζεηο 

εθ κέξνπο ηεο ΔΤΓ ΔΠΔΓΒΜ.  
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ΘΔΠΚΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΡΝ ΔΟΓΝ – ΔΦΑΟΚΝΠΡΔΑ ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ 

1. Οη δηαηάμεηο: 

α. Σνπ άξζξνπ 90 ηνπ «Κψδηθα Ννκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά φξγαλα» πνπ 

θπξψζεθε κε ην άξζξν 1 ηνπ Π.Γ. 63/2005 (ΦΔΚ Α' 98) «Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ 

Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα». 

β. Σνπ Ν. 3614/2007 «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ 

πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007 - 2013» σο ηζρχεη θαη ηδίσο ην άξζξν 19 απηνχ. 

γ. Σνπ Π.Γ. 4/2002 (ΦΔΚ 3Α) «Δθηέιεζε ελεξγεηψλ ηερληθήο βνήζεηαο ζηήξημεο θαη δηαρείξηζε 

αληίζηνηρσλ πφξσλ». 

δ. Σεο ΤΑ 51540 /ΔΤΑΑΠ 3628 / 12.11.2010 (ΦΔΚ Β' 1856/26.11.2010) «Καζνξηζκφο ησλ 

ζηνηρείσλ ησλ Πξνγξακκάησλ Σερληθήο Τπνζηήξημεο ηεο Δθαξκνγήο θαη ηεο δηαδηθαζίαο 

ππνβνιήο θαη έγθξηζεο ηνπο» θαη ηδίσο ηα άξζξα 5, 6 θαη 7 ηνπ κέξνπο Β' απηήο                               

ε. Σεο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ΑΠ 14053/ΔΤ 1749/ΦΔΚ Β'540/27.3.2008 

σο ηζρχεη θαη ηδίσο ην άξζξν 38 απηήο 

2. To Π.Γ. 118/2007 (ΦΔΚ 150/Α/10-7-2007) «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ», φπσο 

εθαξκφδεηαη αλαινγηθά γηα Τπεξεζίεο. 

3. Σε κε αξ. ΚΑ/3345/14.12.2000 Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε ζχζηαζεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο ζην 

Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ κε ζθνπφ ηελ αλαδηάξζξσζή ηεο ζχκθσλα κε 

ηα άξζξα 3 θαη 5 ηνπ λ.3614/2007 (ΦΔΚ 636/η.Β’/10.4.2008), κε ηελ νπνία ζπζηήζεθε ε Δηδηθή 

Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Π. «Δθπαίδεπζε θαη Γηά Βίνπ Μάζεζε», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο 

κε αξ. πξση. 6472/01.04.2008, 147/10.01.2011 Κνηλέο Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο. 

4. Σε κε αξηζκφ 108009/Σ5/1.10.2007 (ΦΔΚ 1950/η.Β/3.10.2007) απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Παηδείαο «Πεξί κεηαβίβαζεο δηθαηψκαηνο ππνγξαθήο κε εληνιή Τπνπξγνχ».  

5. Σελ ππ’ αξ.πξση. Φ 908/90523/Η/05.07.2013 Κνηλή Απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ θαη ηνπ  

Τπνπξγνχ  Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ γηα ην Γηνξηζκφ ηνπ  Δηδηθνχ Γξακκαηέα ηνπ 

Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ ν νπνίνο πξνΐζηαηαη ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Δληαίνπ 

Γηνηθεηηθνχ Σνκέα Δπξσπατθψλ Πφξσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο  θαη Θξεζθεπκάησλ (ΦΔΚ 322/η 

Τ.Ο.Γ.Γ./05-07-2013).  

6. Σε κε αξ. πξση. 4503/01-04-2009 Πξφζθιεζεο κε Κσδηθφ 29 γηα ηελ θαηεγνξία πξάμεο 

«Δπηρεηξεζηαθά ρέδηα, Μειέηεο, ρέδηα Γξάζεο θαη Δκπεηξνγλσκνζχλεο ζην πιαίζην 

πξνεηνηκαζίαο, εθαξκνγήο, παξαθνινχζεζεο, δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.  

7. Σε κε αξ. πξση. 6239/28-03-2014 Απφθαζε Έληαμεο ηεο Οξηδφληηαο Πξάμεο «Μειέηε γηα ην 

ζρεδηαζκφ γξαθείσλ ηερλνινγίαο ζηα Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά Ιδξχκαηα (ΑΔΙ)» κε θσδηθφ MIS 

479949.  
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1. ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΡΝ ΔΟΓΝ 

 
Αλάκεζα ζηνπο κεραληζκνχο πνπ έρνπλ αμηνπνηεζεί δηαρξνληθά γηα ηε δηαζχλδεζή ηεο 

βηνκεραλίαο κε ηα Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε θαη ηε κεηαθνξά ηερλνινγίαο απφ ηα Αλψηαηα 

Ιδξχκαηα πξνο ηε βηνκεραλία, ηδηαίηεξν ξφιν δηαδξακαηίδνπλ ηα Γξαθεία Μεηαθνξάο 

Σερλνινγίαο (Technology Transfer Offices), εθ’ εμήο ΓΜΣ, ηα νπνία έρνπλ θαζηεξσζεί 

δηεζλψο κέζα απφ κηα δηαδξνκή πεξίπνπ ηξηψλ δεθαεηηψλ. Tα ΓΜΣ απνηεινχλ  δηεζλψο έλα 

βαζηθφ εξγαιείν γηα ηε “κεηάθξαζε” ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αθαδεκατθήο έξεπλαο ζε 

κνξθέο πνπ κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ επθνιφηεξα απφ ηε βηνκεραλία. Γηαδηθαζίεο φπσο ε 

πξνζηαζία ησλ δηαλνεηηθψλ δηθαησκάησλ (IPRs), ε ζχλαςε ζπκθσληψλ γηα ηελ εκπνξηθή 

αμηνπνίεζε (licencing), ε ππνζηήξημε ζηε δεκηνπξγία ηερλνβιαζηψλ (spin-offs), απνηεινχλ 

κεξηθέο απφ ηηο βαζηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο.  

 

Οη ζεκαληηθφηεξεο ελψζεηο ησλ Δπξσπατθψλ ΑΔΙ φπσο ε  League of European Research 

Universities (LERU) θαη ε European University Association (EUA), πξνσζνχλ ελεξγά ηελ 

αλάπηπμε θαη βειηίσζε ησλ ΓΜΣ κέζα απφ ηελ αλάδεημε θαη πξνψζεζε θαιψλ πξαθηηθψλ, ηε 

δηνξγάλσζε εκεξίδσλ θαη ζπλεδξίσλ θαη ηελ ππνζηήξημε ηεο δεκηνπξγίαο ηεο ASTP-PROTON, 

ε νπνία είλαη ε Δπξσπατθή έλσζε επαγγεικαηηψλ κεηαθνξάο ηερλνινγίαο απφ ηα ΑΔΙ ζηε 

βηνκεραλία.  

 

ηελ Διιάδα νη πξνζπάζεηεο πνπ έγηλαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 3νπ Κνηλνηηθνχ Πιαηζίνπ 

ηήξημεο (2000-2006) λα ζπζηαζνχλ αληίζηνηρνη κεραληζκνί κε ηελ νλνκαζία Γξαθεία 

Γηακεζνιάβεζεο δελ απέδσζαλ ηνπο αλακελφκελνπο θαξπνχο. ήκεξα, κεηά απφ κία δεθαεηία 

θαη κε δεδνκέλεο ηηο ζεκαληηθέο νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο κεηαβνιέο πνπ έρνπλ ζπληειεζηεί 

θαη ην απμαλφκελν ελδηαθέξνλ ησλ αθαδεκατθψλ θαη ησλ απνθνίησλ ησλ ΑΔΙ λα 

αμηνπνηήζνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο εξεπλεηηθήο ηνπο πξνζπάζεηαο, επηβάιιεηαη ε επαλεμέηαζε 

θαη ν επαλαζρεδηαζκφο ηνπ ζεζκνχ, αμηνπνηψληαο παξάιιεια ηελ πινχζηα δηεζλή εκπεηξία. 

 

ηφρνο ηεο κειέηεο είλαη λα ππνδεηρζνχλ ζελάξηα αλάπηπμεο Γξαθείσλ Μεηαθνξάο 

Σερλνινγίαο ζηα Διιεληθά Αλψηαηα Ιδξχκαηα, αμηνπνηψληαο ηελ Δπξσπατθή αιιά θαη ηελ σο 

ηψξα Διιεληθή εκπεηξία θαη δηεζλείο θαιέο πξαθηηθέο. Σα ζελάξηα απηά ζα πξέπεη λα ιάβνπλ 

ππφςε ηνπο ηε ιεηηνπξγία ησλ πθηζηάκελσλ Γξαθείσλ Γηακεζνιάβεζεο θαζψο θαη άιινπο 

ζρεηηθνχο κεραληζκνχο πνπ ήδε ιεηηνπξγνχλ ζηα ΑΔΙ. 

 
Σν θπζηθφ αληηθείκελν ηνπ έξγνπ είλαη ε εθπφλεζε κίαο κειέηεο ε νπνία  απνζθνπεί: 

α) ζηελ αλάιπζε ηεο Διιεληθήο εκπεηξίαο απφ ηε ιεηηνπξγία ησλ Γξαθείσλ Γηακεζνιάβεζεο, 

βάζεη βηβιηνγξαθίαο θαη ζπλεληεχμεσλ, 

β) ζηελ αλάιπζε ηεο δηεζλνχο (επξσπατθήο θαη ακεξηθαληθήο) εκπεηξίαο γηα ηελ αλάπηπμε θαη 

ιεηηνπξγία ησλ Technology Transfer Offices – Γξαθείσλ Μεηαθνξάο Σερλνινγίαο ζε ΑΔΙ  

γ) ζηε δηακφξθσζε ζελαξίνπ αλάπηπμεο ησλ Γξαθείσλ Μεηαθνξάο Σερλνινγίαο (ΓΜΣ) ζηα 

Διιεληθά Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά Ιδξχκαηα (ΑΔΙ) ππνβάιινληαο ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο γηα 

ηε ιεηηνπξγία ηνπο 

 

ην πιαίζην ηεο ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο ζα πξέπεη λα νινθιεξσζνχλ ηα αθφινπζα Παθέηα 

Δξγαζίαο (ΠΔ): 

 

 ΞΔ 1. Ανάλςζη ηηρ Δλληνικήρ εμπειπίαρ 

Θα αλαιπζεί ζπλνπηηθά ε εκπεηξία απφ ηε ιεηηνπξγία ησλ Γξαθείσλ Γηακεζνιάβεζεο 

αλαδεηθλχνληαο:  

-  ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ, 

-  ηα απνηειέζκαηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο, 

-  πηζαλέο θαιέο πξαθηηθέο θαη, 

-  ελδερφκελεο αζηνρίεο πνπ παξαηεξήζεθαλ θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπο.  
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Η αλσηέξσ αλάιπζε ζα βαζηζηεί ζηε βηβιηνγξαθία θαζψο θαη ζε κηθξφ αξηζκφ 

ζπλεληεχμεσλ (έσο 5) κε Γξαθεία Γηακεζνιάβεζεο ζε ιεηηνπξγία θαη ηε Γεληθή Γξακκαηεία 

Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο, ε νπνία  ρξεκαηνδφηεζε ηα Γξαθεία Γηακεζνιάβεζεο θαηά ην 3ν 

ΚΠ. Δίλαη ρξήζηκν επίζεο, λα ζπκπεξηιεθζεί ζπλνπηηθή αλαθνξά ζε άιινπο κεραληζκνχο 

ζρεηηθνχο κε ηα Γξαθεία Γηακεζνιάβεζεο φπσο νη Μνλάδεο Καηλνηνκίαο θαη Έξεπλαο 

(ΜΟΚΔ). 

 

 ΞΔ 2. Ανάλςζη ηηρ διεθνούρ εμπειπίαρ  

Η αλάιπζε ηεο δηεζλνχο εκπεηξίαο ζα βαζηζηεί ζηελ ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία γηα ηελ 

αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία ησλ Technology Transfer Offices (Γξαθείσλ Μεηαθνξάο 

Σερλνινγίαο) ζε ηδξχκαηα ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Θα εμεηαζζεί ε εκπεηξία ηφζν ησλ 

Δπξσπατθψλ ΓΜΣ φζν θαη ησλ αληίζηνηρσλ ζηηο ΗΠΑ.  

 Σα ζέκαηα ηα νπνία ζα αλαιπζνχλ είλαη: 

-  πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο, 

-  νξγάλσζε ησλ ΓΜΣ θαη ε ζρέζε ηνπο κε ην Ίδξπκα, 

-  ζηειέρσζε θαη ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, 

-  αμηνπνίεζε πφξσλ εθηφο ηνπ ΓΜΣ. 

 

 ΞΔ 3. Πςμπεπάζμαηα και ζενάπια για ηην ανάπηςξη ηυν ΓΚΡ 

Η κειέηε ζα θαηαιήγεη ζε έλα πηζαλφ ζελάξην αλάπηπμεο ησλ ΓΜΣ ζηα ειιεληθά Ιδξχκαηα 

ππνβάιινληαο ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο θαη ελαιιαθηηθέο, ιακβάλνληαο ππφςε:   

- ηηο πξνηεηλφκελεο ππεξεζίεο πνπ ζα αλαιάβνπλ ηα ΓΜΣ ζην πιαίζην δηαζχλδεζεο 

ηνπο κε ηα Ιδξχκαηα 

- ην πιαίζην νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο (ζρέδην νξγαληζκνχ ππεξεζηψλ, ζρέδην 

θαλνληζκνχ, ζηειέρσζε, αμηνπνίεζε πφξσλ) 

- ηηο πξνηεηλφκελεο ζεζκηθέο παξεκβάζεηο πνπ θξίλνληαη απαξαίηεηεο γηα ηε βέιηηζηε 

αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία  

  

 

2.  ΝΟΓΑΛΥΡΗΘΝ ΠΣΖΚΑ – ΞΔΘΛΝΠ ΔΟΓΝ 

 
2.1. Ο ππνςήθηνο Αλάδνρνο θαιείηαη λα παξαζέζεη θαη λα ηεθκεξηψζεη ηελ ηερλνγλσζία ηνπ 

ζην αληηθείκελν πνπ πεξηγξάθεθε παξαπάλσ. Πξνυπφζεζε ζπκκεηνρήο γηα ηνπο ππνςεθίνπο 

αλαδφρνπο είλαη λα έρνπλ αλαιάβεη θαη νινθιεξψζεη έλα ηνπιάρηζηνλ έξγν ζρεδηαζκνχ θαη 

δηαρείξηζεο ζηα πεδία ηεο καινοηομίαρ ηεσνολογίαρ ή ηεο έπεςναρ. 

2.2. Ο ππνςήθηνο Αλάδνρνο πξέπεη λα πξνηείλεη Οκάδα Έξγνπ, ε νπνία ζα απαξηίδεηαη απφ 

ηθαλφ αξηζκφ ζηειερψλ κε επηζηεκνληθή ή επαγγεικαηηθή γλψζε θαη εκπεηξία ζηα πεδία πνπ 

αθνξνχλ ην αληηθείκελν ησλ πξνηεηλφκελσλ ππεξεζηψλ θαη είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ παξνρή 

ηνπο. Σα αλαγθαία πεδία θαη αληηζηνίρσο ε αλαγθαηφηεηα ζρεηηθήο γλψζεο θαη εκπεηξίαο ησλ 

κειψλ ηεο Οκάδαο Έξγνπ απαηηείηαη λα ηεθκεξηψλνληαη απφ ηνλ ππνςήθην Αλάδνρν.  

 

 

3.  ΡΝΞΝΠ ΘΑΗ ΚΔΠΑ ΞΑΟΝΣΖΠ ΞΖΟΔΠΗΥΛ 

 

3.1 Ο Αλάδνρνο ζα παξάζρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζε φπνηνλ ρψξν θξίλεη απαξαίηεην γηα ηηο 

αλάγθεο ηνπ έξγνπ.  

3.2 ηηο κεηαθηλήζεηο, ηα έμνδα κεηαθίλεζεο θαιχπηνληαη απφ ηελ ακνηβή ηνπ Αλαδφρνπ. 

 

 

4.  ΞΑΟΑΓΝΡΔΑ ΡΝ ΔΟΓΝ - ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖ και ΞΑΟΑΙΑΒΖ ΡΝ ΔΟΓΝ 

 
4.1  Σν έξγν ζα πινπνηεζεί ζηε βάζε κίαο νινθιεξσκέλεο κειέηεο (έξεπλα – αμηνιφγεζε 

απνηειεζκάησλ - πξφηαζε). Σα παξαδνηέα αληηζηνηρνχλ ζηηο θάζεηο σο αθνινχζσο: 
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 Σν Πξψην παξαδνηέν ζπλνςίδεη ηελ Διιεληθή εκπεηξία κε βάζε ηα επξήκαηα ηνπ Παθέηνπ 

Δξγαζίαο 1 θαη ζα παξαδνζεί ην αξγφηεξν 2 κήλεο κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

 Σν Γεχηεξν Παξαδνηέν ζπλνςίδεη ηε δηεζλή εκπεηξία κε βάζε ηα επξήκαηα ηνπ Παθέηνπ 

Δξγαζίαο 2 θαη ζα παξαδνζεί ην αξγφηεξν 3 κήλεο κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

 Σν Σξίην Παξαδνηέν πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ επξεκάησλ ησλ Παθέησλ 1, 2 θαη 3 θαη 

ζα παξαδνζεί ην αξγφηεξν 5 κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

4.2 Σν αξκφδην φξγαλν πνπ είλαη ππεχζπλν απφ πιεπξάο ΔΤΓ ΔΠΔΓΒΜ γηα ηελ παξαθνινχζεζε 

ηεο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ θαη ηελ παξαιαβή ηνπ, θαζψο θαη ησλ εθάζηνηε παξαδνηέσλ ηνπ, 

ζα είλαη ε Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο ηνπ έξγνπ, πνπ ζα ζπγθξνηεζεί κε 

Απφθαζε ηνπ Δηδηθνχ Γξακκαηέα Δπξσπατθψλ Πφξσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ. Η Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο ζα παξαθνινπζεί ην έξγν ηνπ 

Αλαδφρνπ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαη ζα παξέρεη νδεγίεο θαη 

δηεπθξηλίζεηο. 

4.3 Η παξαιαβή ηνπ έξγνπ ζπλίζηαηαη ζηελ παξαιαβή ησλ παξαδνηέσλ ηνπ έξγνπ κε ηελ 

ππνγξαθή ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ παξαιαβήο απφ ηελ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη 

Παξαιαβήο.  

 

 

5.  ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ ΔΟΓΝ  

 

5.1 Η δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ νξίδεηαη, θαη’ αλψηαην, ζε πέληε (5) κήλεο απφ ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα ιάβεη ρψξα θαηφπηλ ηεο έθδνζεο ηεο απφθαζεο αλάζεζεο 

θαηά ηα νξηδφκελα ζηε λνκνζεζία. 

5.2. Η δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ππνινγίδεηαη απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο έσο 

θαη ηελ παξαιαβή ηνπ έξγνπ απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 4 

αλσηέξσ. 

5.3 Η Αλαζέηνπζα Αξρή έρεη δηθαίσκα λα επεθηείλεη ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, απηεπάγγειηα 

ή κε αίηεκα ηνπ Αλαδφρνπ ζε πεξίπησζε πνπ ε κειέηε δελ έρεη νινθιεξσζε ί ζην πιαίζην ηεο 

δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο επηπιένλ αχμεζε ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο.  

 

 

6. ΑΚΝΗΒΖ 

 

Η ακνηβή ηνπ Αλαδφρνπ γηα ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ δελ κπνξεί λα ππεξβεί ην πνζφ ησλ ζαξάληα 

πέληε ρηιηάδσλ επξψ (45.000,00 €) πιένλ ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Π.Α., (ήηνη  55.350,00 επξψ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.). 

 

 

7. ΡΟΝΞΝΠ ΞΙΖΟΥΚΖΠ  

 

7.1 Η ακνηβή θαηαβάιιεηαη σο εμήο: 

30% κε ηελ παξαιαβή ηνπ Πξψηνπ Παξαδνηένπ   

30% κε ηελ παξαιαβή ηνπ Γεχηεξνπ Παξαδνηένπ   

40% κε ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ 

7.2 Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα λα δηελεξγεζνχλ νη Πιεξσκέο ζα είλαη λα έρνπλ παξαιεθζεί 

θαη εγθξηζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο  κε ηελ έθδνζε ζρεηηθνχ 

πξσηφθνιινπ παξαιαβήο, ηα αλαθεξφκελα Παξαδνηέα ηνπ Έξγνπ θαηά ηα νξηδφκελα 

αλσηέξσ ζην θεθάιαην 4.  
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8. ΞΝΓΟΑΦΖ ΠΚΒΑΠΖΠ – ΔΓΓΖΠΔΗΠ 

 

8.1 Μεηαμχ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ηνπ Αλαδφρνπ πνπ ζα επηιεγεί ζα ππνγξαθεί 

ζχκβαζε. ηε ζχκβαζε ζα πξνζαξηεζνχλ παξαηεξήζεηο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, νη νπνίεο ζα 

ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο παξαηεξήζεηο πνπ δηαηππψζεθαλ θαηά ηε θάζε ηεο αμηνιφγεζεο. Οη 

παξαπάλσ παξαηεξήζεηο ζθνπφ έρνπλ λα θάλνπλ πην ζαθέο θαη πιήξεο ην ζπκβαηηθφ 

αληηθείκελν ηνπ έξγνπ θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ.  

8.2  ηε ζχκβαζε πνπ ζα ζπληαρζεί, ζα πεξηιεθζνχλ: 

    α) Οη φξνη πνπ αλαθέξνληαη ζηελ Πξφζθιεζε απηή. 

β) Κάζε ηη πνπ αλαθέξεηαη ζηελ πξνζθνξά πιένλ ησλ δεηνπκέλσλ θαη έγηλε απνδεθηφ απφ 

ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 

8.3  Οπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο δχλαηαη λα γίλεη κφλν εγγξάθσο θαη 

ζα ππνγξάθεηαη θαη απφ ηνπο δχν ζπκβαιιφκελνπο, απνθιεηφκελεο ξεηά, νπνηαζδήπνηε 

ηξνπνπνίεζεο κε πξνθνξηθή ζπκθσλία θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα εμαζθαιίδεηαη ε 

εθηέιεζε ηνπ έξγνπ φπσο πξνδηαγξάθεθε.  

8.4  Ο Αλάδνρνο, ζηνλ νπνίν ζα θαηαθπξσζεί ν δηαγσληζκφο, είλαη ππνρξεσκέλνο, ην 

αξγφηεξν κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, λα θαηαζέζεη Δγγςηηική Δπιζηολή Θαλήρ 

Δκηέλεζηρ ε νπνία λα θαιχπηεη ζε επξψ, πνζνζηφ 10% ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 

έξγνπ κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ. ηελ πεξίπησζε έλσζεο εηαηξεηψλ, θάζε εηαηξεία 

κε ηελ επσλπκία ηεο θαηαζέηεη μερσξηζηά εγγπεηηθή επηζηνιή χςνπο ίζνπ κε ην πνζνζηφ πνπ 

αλαινγεί ζηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ έλσζε εηαηξεηψλ ή ζηελ πεξίπησζε έθδνζεο κίαο εληαίαο – 

ζπλνιηθήο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη φιεο νη εηαηξείεο – κέιε κε ηελ 

επσλπκία θάζε κίαο θαζψο θαη ην πνζφ πνπ ηεο αλαινγεί. Η Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο 

Δθηέιεζεο πξέπεη λα έρεη ηζρχ ανξίζηνπ ρξφλνπ. Η απαιιαγή απφ ηελ Δγγχεζε Καιήο 

Δθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ελεξγείηαη κε επηζηξνθή ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζηνλ Αλάδνρν, κεηά 

ηελ νινθιήξσζε θαη νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ. 

 

 

9. ΓΗΘΑΗΥΚΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ 

 

9.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ έρνπλ: 

α) Φπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο, ηα  νπνία λα αζρνινχληαη 

λφκηκα κε παξνρή ππεξεζηψλ ή εθηέιεζε εξγαζηψλ.  

β) πκπξάμεηο - Δλψζεηο πξνζθεξφλησλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, κε ηνπο παξαθάησ 

φξνπο:  

Με ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο θάζε κέινο ηεο έλσζεο επζχλεηαη εηο νιφθιεξν. ε 

πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ή αλάζεζεο ησλ ππεξεζηψλ, ε επζχλε απηή εμαθνινπζεί κέρξη 

πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. Με ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα νξίδεηαη ην 

πνζνζηφ ζπκκεηνρήο θάζε κέινπο ζηελ έλσζε θαη θαη΄ επέθηαζε ηεο ακνηβήο ηνπο.  

9.2 O ππνςήθηνο αλάδνρνο πξέπεη λα δξαζηεξηνπνηείηαη ζην ρψξν ηεο ζπκβνπιεπηηθήο  θαη ηεο 

εθπφλεζεο κειεηψλ.  

Ωο πξνο ηηο Δλψζεηο:  

(α) ε πεξίπησζε πνπ εμαηηίαο αληθαλφηεηαο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ή αλσηέξαο βίαο, κέινο 

ηεο έλσζεο δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο έλσζεο θαηά ην ρξφλν 

αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ηα ππφινηπα κέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε νιφθιεξεο 

ηεο θνηλήο πξνζθνξάο κε ηελ ίδηα ηηκή. 

Δάλ ε παξαπάλσ αληθαλφηεηα πξνθχςεη θαηά  ην ρξφλν εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο ηα ππφινηπα 

κέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε νιφθιεξεο ηεο θνηλήο πξνζθνξάο κε ηελ ίδηα ηηκή θαη 
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ηνπο ίδηνπο φξνπο. 

Σα ππφινηπα κέιε ηεο έλσζεο θαη ζηηο δχν παξαπάλσ πεξηπηψζεηο κπνξνχλ λα πξνηείλνπλ 

αληηθαηαζηάηε. Η αληηθαηάζηαζε αμηνινγείηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη 

Παξαιαβήο Έξγνπ θαη εγθξίλεηαη κε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.  

(β) Οη Δλψζεηο δελ ππνρξενχληαη λα ιάβνπλ νξηζκέλε λνκηθή κνξθή πξνθεηκέλνπ λα 

ππνβάιινπλ πξνζθνξά. Ωζηφζν ζε πεξίπησζε πνπ ην πξνθεξπζζφκελν κε ηελ παξνχζα έξγν 

θαηαθπξσζεί ζε έλσζε πξνζψπσλ, ε Αλαζέηνπζα Αξρή δηθαηνχηαη, εθ φζνλ ην ζεσξήζεη 

αλαγθαίν γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, λα δεηήζεη απφ ηελ έλσζε λα 

πεξηιεθζεί νξηζκέλε λνκηθή κνξθή (θνηλνπξαμία) θαη ε έλσζε, ζηελ πεξίπησζε απηή, 

ππνρξενχηαη λα ην πξάμεη. 

9.3 Απνθιείεηαη απφ ζπκκεηνρή ζηελ πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο, ν πξνζθέξσλ, 

εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ ππάξρεη νξηζηηθή θαηαδηθαζηηθή απφθαζε, γλσζηή ζηελ αλαζέηνπζα 

αξρή, γηα έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο ιφγνπο πνπ απαξηζκνχληαη θαησηέξσ: 

 πκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 

ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ  

 Γσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ πκβνπιίνπ 

ηεο 26εο Μαΐνπ 1997 θαη ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο 98/742/ΚΔΠΠΑ 

ηνπ πκβνπιίνπ.  

 Απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ νηθνλνκηθή 

πξνζηαζία ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ.  

 Ννκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο 

Οδεγίαο 91/308/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 10εο Ινπλίνπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο 

δξαζηεξηφηεηεο  

Δπίζεο, απνθιείεηαη φπνηνο:  

 Βξίζθεηαη ζε πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, παχζε δξαζηεξηνηήησλ, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, 

ή αλαγθαζηηθφ ζπκβηβαζκφ ή ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πνπ πξνθχπηεη απφ 

παξφκνηα δηαδηθαζία πξνβιεπφκελε απφ ηηο εζληθέο, λνκνζεηηθέο θαη θαλνληζηηθέο  

δηαηάμεηο 

 Δθθηλήζε ελαληίνλ ηνπ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε, εθθαζάξηζε αλαγθαζηηθήο  

δηαρείξηζεο, πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ, ή νπνηαδήπνηε άιιε παξφκνηα δηαδηθαζία 

πξνβιεπφκελε απφ ηηο εζληθέο, λνκνζεηηθέο θαη θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο,  

 Καηαδηθάζζεθε γηα αδίθεκα πνπ αθνξά ηελ επαγγεικαηηθή δηαγσγή ηνπ παξέρνληνο 

ππεξεζίεο, βάζεη απφθαζεο ε νπνία έρεη ηζρχ δεδηθαζκέλνπ 

 Έρεη δηαπξάμεη επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, πνπ κπνξεί λα δηαπηζησζεί κε νπνηνδήπνηε 

κέζν απφ ηηο αλαζέηνπζεο αξρέο 

 Γελ έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ηεο ρψξαο φπνπ είλαη 

εγθαηαζηεκέλνο ή ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ηεο ρψξαο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο  

 Γελ έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ηηο ζρεηηθέο κε ηελ πιεξσκή ησλ θφξσλ 

θαη ηειψλ ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ηεο ρψξαο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο  

 Δίλαη έλνρνο ππνβνιήο ςεπδνχο δειψζεσο ή παξαιείςεσο ππνβνιήο ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη θαη΄ εθαξκνγή ηεο παξνχζεο πξφζθιεζεο εθδήισζεο 

ελδηαθέξνληνο. 

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζε πεξίπησζε ππνβνιήο θνηλήο πξνζθνξάο νη ιφγνη απνθιεηζκνχ ηζρχνπλ γηα 

θαζέλαλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ πξνζθνξά. Δάλ ζπληξέρεη ιφγνο απνθιεηζκνχ θαη γηα 

έλαλ κφλν ζπκκεηέρνληα ζε θνηλή πξνζθνξά, ηφηε απνθιείεηαη ε ππνβιεζείζα θνηλή 

πξνζθνξά. 
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10. ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΝ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ 

 

I. ΓΔΛΗΘΑ 

10.1 Οη πξνζθνξέο πνπ ζα ππνβιεζνχλ δεζκεχνπλ ζην ζχλνιν ηνπο ππνςεθίνπο γηα 120 εκέξεο 

απφ ηελ επνκέλε κέξα ηεο ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ.  

10.2 Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα έρνπλ ηα παξαθάησ ζηνηρεία:  

Πξέπεη λα είλαη δαθηπινγξαθεκέλεο θαη γξακκέλεο ζηελ ειιεληθή γιψζζα, λα είλαη 

ππνγεγξακκέλεο ζε θάζε ζειίδα απφ ηνλ ππνςήθην αλάδνρν (θπζηθφ πξφζσπν) ή ηνλ λφκηκν 

εθπξφζσπν ησλ ζπκκεηερφλησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη λα έρνπλ ππνβιεζεί κέζα ζε θάθειν 

ζθξαγηζκέλν, ν νπνίνο ζα θέξεη ηηο εμήο ελδείμεηο:  

 

ΞΟΝΠΦΝΟΑ 

ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΡΝ ΔΞ «ΔΘΞΑΗΓΔΠΖ ΓΗΑ ΒΗΝ ΚΑΘΖΠΖ» 

ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΓΗΑ  ΡΖΛ ΔΞΗΙΝΓΖ ΑΛΑΓΝΣΝ ΓΗΑ ΡΝ ΔΟΓΝ  

 

«Κελέηη για ηο ζσεδιαζμό Γπαθείυν Κεηαθοπάρ Ρεσνολογίαρ ζηα Δλληνικά ΑΔΗ» 

 

Θαηαληκηική ημεπομηνία ςποβολήρ πποζθοπών:     15 / 04 / 2014 

 

ΔΞΥΛΚΗΑ ΘΑΗ Ζ ΓΗΔΘΛΠΖ ΡΝ ΞΝΤΖΦΗΝ ΑΛΑΓΝΣΝ (ΠΡΖΛ ΞΔΟΗΞΡΥΠΖ 

ΠΚΞΟΑΜΖΠ ΝΗ ΔΞΥΛΚΗΔΠ, ΝΗ ΓΗΔΘΛΠΔΗΠ ΘΑΗ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ ΝΙΥΛ ΡΥΛ 

ΚΔΙΥΛ ΡΖΠ ΠΚΞΟΑΜΖΠ)  

 

10.3 Η πξνζθνξά θάζε ππνςεθίνπ ππνβάιιεηαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν.  Σα ζηνηρεία ηεο 

ηερληθήο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, κέζα ζηνλ θπξίσο 

θάθειν, κε ηελ έλδεημε «Ρεσνική Ξποζθοπά». Η Σερληθή Πξνζθνξά ππνρξεσηηθά ζα 

ππνβάιιεηαη θαη ζε ηλεκηπονική μοπθή (cd-rom), ε νπνία ζα βξίζθεηαη ζηνλ θάθειν ηεο 

Σερληθήο Πξνζθνξάο.  

Σα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη, επί πνηλή απνξξίςεσο, ζε ρσξηζηφ 

ζθξαγηζκέλν θάθειν, επίζεο κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν, κε ηελ έλδεημε «Νικονομική 

Ξποζθοπά». Οη θάθεινη ηεο Σερληθήο θαη Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο θέξνπλ θαη ηηο ελδείμεηο ηνπ 

θπξίσο θαθέινπ. Σα ππφινηπα Γικαιολογηηικά Πςμμεηοσήρ  ζα ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ θπξίσο 

θάθειν.    

 

ΗI. ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ 

10.4 Ο πξνζθέξσλ ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ζηνλ θπξίσο θάθειν ηα θάησζη Γηθαηνινγεηηθά 

πκκεηνρήο :    

Α. Πηοισεία ηος ςποτηθίος Αναδόσος: 

(i) Αλαιπηηθά ζηνηρεία θπζηθψλ πξνζψπσλ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ (επσλπκία, δηεχζπλζε, 

λνκηθή κνξθή, ζηνηρεία επηθνηλσλίαο, φλνκα ηνπ αξκφδηνπ εθπξνζψπνπ γηα ηελ 

πξνζθνξά). 

(ii) χληνκν ηζηνξηθφ αλάπηπμεο ηεο εηαηξείαο. 

Β. Δμπειπία ςποτηθίος αναδόσος και ζηοισεία ομάδαρ έπγος: 

1. Καηάινγν θαη ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ θπξηφηεξσλ έξγσλ  πνπ πινπνίεζε θαηά ηελ 

πξνεγνχκελε ηξηεηία, ζην ρψξν ηεο ζπκβνπιεπηηθήο θαη ηεο εθπφλεζεο κειεηψλ,  κε 

έλδεημε ηεο νηθνλνκηθήο ηνπο αμίαο, ηνπ ρξφλνπ πινπνίεζεο , ηνπ παξαιήπηε θαη ηνπ 

πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ηνπ δηαγσληδνκέλνπ ζε απηφ. Ο θαηάινγνο ζα πξέπεη λα 

ζπλνδεχεηαη απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ/ησλ λνκίκσλ  εθπξνζψπσλ κε βεβαίσζε ηνπ 
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γλήζηνπ  ηεο ππνγξαθήο κε ηελ νπνία ζα βεβαηψλεηαη ε αθξίβεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ 

θαηαιφγνπ.  

2. Σα βηνγξαθηθά ηεο Οκάδαο (Τπεχζπλνο θαη ινηπά ζηειέρε) απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη 

εμεηδηθεπκέλε γλψζε θαη εκπεηξία ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην θεθάιαην 2. Η ππεξεζία 

δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη έγγξαθα πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηα δεισζέληα ζηνηρεία 

ηεο πξνζθνξάο ηνπ ππνςεθίνπ αλαδφρνπ.      

3. Ο Κχξηνο Τπεχζπλνο – πληνληζηήο ηνπ Έξγνπ θαη ηα ζηειέρε ηεο Οκάδαο Έξγνπ 

ππνβάιινπλ πεύθςνη Γήλυζη με βεβαίυζη γνηζίος ςπογπαθήρ, κε ηελ νπνία 

δειψλνπλ φηη: ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ ππνβάιιεη είλαη αθξηβή θαη αιεζή, απνδέρνληαη φηη 

ζα απαζρνιεζνχλ ζην έξγν ζχκθσλα κε ηε ζέζε ηνπο ζην νξγαλσηηθφ ζρήκα πνπ 

πεξηγξάθεηαη, ππάξρεη ζπκθσλία ζπλεξγαζίαο γηα φιε ηελ πξνβιεπφκελε δηάξθεηα ηνπ 

παξφληνο έξγνπ θαη δέρνληαη ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ.    

 

Γ. πεύθςνη Γήλυζη με θευπημένο ηο γνήζιο ηηρ ςπογπαθήρ φπνπ λα αλαγξάθνληαη ηα 

ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ θαη αξηζκφο πξσηνθφιινπ πξνθήξπμεο θαη λα δειψλεηαη φηη κέρξη θαη 

ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο: 

α. Γελ εκπίπηεη ζε θαλέλαλ απφ ηνπο ιφγνπο απνθιεηζκνχ γηα ηελ αλάιεςε ηνπ έξγνπ, 

φπσο απηνί αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη ζην ζεκείν 9.3 ηεο πξφζθιεζεο.    

β. Απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Πξφζθιεζεο εθδήισζεο 

ελδηαθέξνληνο. 

γ. Η πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο, ησλ 

νπνίσλ έιαβε γλψζε. 

δ. Η ππνβαιιφκελε πξνζθνξά θαιχπηεη ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ.  

ε. Σα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά είλαη αιεζή θαη αθξηβή.  

ζη. Ο πξνζθέξσλ δελ έρεη απνθιεηζζεί απφ δηαγσληζκνχο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ κε 

απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο.  

δ. Ο πξνζθέξσλ δελ έρεη θαηαδηθαζζεί γηα αδίθεκα πνπ αθνξά ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ 

δηαγσγή βάζεη απφθαζεο ε νπνία έρεη ηζρχ δεδηθαζκέλνπ, θαη φηη δελ έρεη δηαπξάμεη 

επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, πνπ κπνξεί λα δηαπηζησζεί κε νπνηνδήπνηε κέζν απφ ηελ 

Αλαζέηνπζα Αξρή. 

ε. Ο πξνζθέξσλ είλαη εγγεγξακκέλνο ζην νηθείν Δπηκειεηήξην. 

ε πεξίπησζε ππνβνιήο θνηλήο πξνζθνξάο, ε παξαπάλσ δήισζε πξέπεη λα θαηαηεζεί γηα 

θαζέλαλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ θνηλή πξνζθνξά.  

 

Γ. Αδιάλειπηη Ιειηοςπγία – Σπημαηοπιζηυηική Ηκανόηηηα  

Γηα λα απνδεηρζεί ε αδηάιεηπηε ιεηηνπξγία ηνπ ππνςεθίνπ ζα πξέπεη  λα ζπκπεξηιάβεη σο 

μερσξηζηφ, δηαθξηηφ, κέξνο ηνπ θπξίσο θαθέινπ κε ηνλ ηίηιν «Γηθαηνινγεηηθά 

Υξεκαηνπηζησηηθήο Ιθαλφηεηαο» ηα παξαθάησ ζηνηρεία : 

Τπεχζπλε Γήισζε (Ν. 1599/86) ηνπ ζπλνιηθνχ χςνπο ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο 

επηρεηξήζεσο θαη ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ απφ ππεξεζίεο ζην ρψξν ηεο ζπκβνπιεπηηθήο θαη 

ηεο εθπφλεζεο κειεηψλ, θαηά ηα δχν (2) πξνεγνχκελα νηθνλνκηθά έηε. ηελ πεξίπησζε 

Έλσζεο Δηαηξεηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά ηα αλσηέξσ ζηνηρεία παξέρνληαη γηα 

θάζε κέινο ηεο Έλσζεο μερσξηζηά. 

 

IΗΗ. ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ  

10.5 Ο ππνςήθηνο Αλάδνρνο θαιείηαη λα κειεηήζεη ην έξγν θαη λα ππνβάιιεη ζηον θάκελο ηηρ  

ηεσνικήρ πποζθοπάρ ηα θάησζη :  

   

Ξεπιγπαθή ηος ηπόπος ςλοποίηζηρ ηος Έπγος:  
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Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ιακβάλνληαη ππ΄ φςε  

 

Α.1 αθήλεηα – Καηαλφεζε Απαηηήζεσλ ηνπ έξγνπ 

 Αλαιπηηθή πεξηγξαθή αληηθείκελνπ, φπσο ηελ αληηιακβάλεηαη ν ππνςήθηνο 

 

Α.2  Πξνηεηλφκελε κεζνδνινγία  

 Δπηζηεκνληθή ηεθκεξίσζε 

 Αλαιπηηθή πεξηγξαθή (εξγαιεία θαη ηερληθέο αλά θάζε) 

 

Β.  Απνηειεζκαηηθφηεηα νκάδαο έξγνπ 

 Δπάξθεηα νξγαλσηηθήο δνκήο θαη πξνζσπηθνχ 

 Δκπεηξία ζε εθπφλεζε εξεπλψλ/κειεηψλ θαη δηνίθεζε έξγσλ (θπξίσο γηα εθπαηδεπηηθά 

ζέκαηα θαη ζέκαηα θαηλνηνκίαο έξεπλαο θαη ηερλνινγίαο) 

 Δκπεηξία ζηε ρξήζε ησλ πξνηεηλφκελσλ εξγαιείσλ θαη ηερληθψλ 

 Αλάιπζε ηνπ ηξφπνπ πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ φπσο απηέο 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ πεξηγξαθή ηνπ ζην θεθάιαην 1 ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο . Η 

πεξηγξαθή ηνπ ηξφπνπ πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ ζα πξέπεη λα παξαζέηεη ηηο – θαηά ηελ 

άπνςε ηνπ πξνζθέξνληνο – αλαγθαίεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ βέιηηζηε πινπνίεζε ηνπ 

έξγνπ θαη λα αλαιχεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα θαιπθζεί ε εθπιήξσζε ησλ 

πξνυπνζέζεσλ απηψλ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε πξνζθνξά ζα αμηνινγεζεί θαη γηα ην θαηά πφζν 

ν ππνςήθηνο ζα έρεη θαηαλνήζεη ηηο απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ θαη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη 

ζα πξνζθέξεη απνηειεζκαηηθέο ιχζεηο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ απηψλ.  

 Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ ηξφπνπ νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο νκάδαο έξγνπ 

(θαηάινγνο ζηειερψλ, αξκνδηφηεηεο, αληηθείκελα θιπ) ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ θαη ηα πξνβιεπφκελα ζηo θεθάιαην 2 ηεο παξνχζαο.   

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη: 

- ε Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη δηεπθξηλίζεηο (είηε γξαπηέο είηε 

πξνθνξηθέο) απφ νπνηνλδήπνηε ππνςήθην γηα ηα αλαθεξφκελα ζηελ ηερληθή ηνπ πξνζθνξά, 

(πξνδηαγεγξακκέλνο ρξφλνο, πνηφηεηα θ.ιπ.)  

- ηπρφλ ζπκκεηνρή ελφο αηφκνπ ζε πεξηζζφηεξεο ηεο κηαο πξνζθνξάο, δχλαηαη λα επηθέξεη ηελ 

απφξξηςε ησλ πξνζθνξψλ απηψλ. 

- ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο κε ηελ πξνζθνξά ηνπ δεζκεχεηαη λα πινπνηήζεη ην έξγν ζηνλ 

πξνδηαγεγξακκέλν ρξφλν θαη ζηελ πνηφηεηα θαη επίπεδν ζχκθσλα κε ηελ πξνζθνξά ηνπ θαη ηνπο 

φξνπο ηεο Πξφζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο. 

- αληηπξνζθνξά ή ηξνπνπνίεζε ηεο πξνζθνξάο ή πξνζθνξά, πνπ, θαηά ηελ θξίζε ηεο αξκφδηαο 

Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ηνπ Γηαγσληζκνχ, εμνκνηψλεηαη κε αληηπξνζθνξά είλαη 

απαξάδεθηε θαη δελ ιακβάλεηαη ππφςε. 

Οη πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη ζην ζχλνιν ησλ δεηνχκελσλ ππεξεζηψλ. Οη πξνζθνξέο 

πνπ αλαθέξνληαη ζε ηκήκα ή κέξνο ησλ δεηνχκελσλ πξνζθνξψλ, ζα απνξξίπηνληαη σο 

απαξάδεθηεο. 

 

IV. ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ  

10.6 Η Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά αθνξά ζηελ πξνηεηλφκελε ακνηβή ηνπ Αλαδφρνπ, κε 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ θαη ζηελ ακνηβή ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ.   

Οη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο δεζκεχνπλ ηνπο ππνςεθίνπο γηα 120 εκέξεο απφ ηελ επφκελε κέξα 

ηεο ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ.  
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11. ΘΑΡΑΙΖΘΡΗΘΖ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΞΝΒΝΙΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ 

Οη ελδηαθεξφκελνη ππνςήθηνη αλάδνρνη, νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο ζηα 

γξαθεία ηεο ΔΤΓ ΔΠΔΚΓΒΜ, Κσλζηαληηλνππφιεσο 45-49, Αζήλα 11855, έσο ηηο 15/04/2014 

κ α ι  ώ π α  1 6 : 0 0 .  

Η πξνζθνξά κπνξεί λα ππνβιεζεί θαη κε ζπζηεκέλε ηαρπδξνκηθή επηζηνιή θαη κε ηηο ίδηεο θαηά ηα 

παξαπάλσ ελδείμεηο. Όζεο πξνζθνξέο ππνβιεζνχλ κε ηνλ ηξφπν απηφ, ζα ιεθζνχλ ππφςε κφλν 

αλ θηάζνπλ ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα.  

Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη απφ ηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο Πξνζθνξψλ ηνπ 

Γηαγσληζκνχ ζηηο 16/04/2014 και ώπα 12:00 ζηα γξαθεία ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, 

Κσλζηαληηλνππφιεσο 45-49, ΣΚ 11855 (Κεξακεηθφο), ζηελ Αζήλα, παξνπζία ησλ ππνςεθίσλ πνπ 

ππέβαιαλ πξνζθνξά ή εμνπζηνδνηεκέλσλ αληηπξνζψπσλ ηνπο.  

Γελ ζα ιεθζνχλ ππφςε πξνζθνξέο πνπ είηε ππνβιήζεθαλ κεηά απφ ηελ θαζνξηζκέλε 

εκεξνκελία θαη ψξα είηε ηαρπδξνκήζεθαλ έγθαηξα, αιιά δελ έθζαζαλ ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή 

έγθαηξα. 

Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο αλσηέξσ κέξαο θαη ψξαο, ζεσξνχληαη σο  

αληηπξνζθνξέο θαη δελ ιακβάλνληαη ππφςε. 

 

12. ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ 

12.1 Η αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη απφ ηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο πνπ ζα ζπγθξνηεζεί 

κε Απφθαζε ηνπ Δηδηθνχ Γξακκαηέα Δπξσπατθψλ Πφξσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ. 

12.2 Σν Έξγν ζα αλαηεζεί ζηελ πλέον ζςμθέποςζα από οικονομική άποτη Ξποζθοπά ε 

νπνία ζα πξνθχςεη απφ ηελ ζπζρέηηζε ηεο βαζκνιφγεζεο ηερληθψλ θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο ησλ 

ηερληθψλ πξνζθνξψλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ.  

12.3 Μεηά ηνλ έιεγρν ησλ «Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο» βάζεη ηνπ νπνίνπ νη πξνζθνξέο 

θξίλνληαη ηππηθά απνδεθηέο ή ηππηθά απαξάδεθηεο, αθνινπζεί ε αμηνιφγεζε ηεο ΣΔΥΝΙΚΗ 

ΠΡΟΦΟΡΑ, ησλ ηππηθά απνδεθηψλ πξνζθνξψλ. Πξνζθνξέο πνπ θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο 

Αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ηνπ Γηαγσληζκνχ, απνξξίπηνληαη γηα ηππηθνχο ή νπζηαζηηθνχο 

ιφγνπο, απνθιείνληαη απφ ηελ πεξαηηέξσ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο.  

12.4 ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ε βαζκνιφγεζε ησλ θξηηεξίσλ ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ, ηα νπνία 

δίλνληαη ζηνλ παξαθάησ Πίλαθα, θαη ζα ππνινγηζζεί ν Πςνολικόρ Βαθμόρ Σερληθήο Πξνζθνξάο 

(Π.Β.Ρ.Ξ.) θάζε δηαγσληδφκελνπ  

Σα ηερληθά θξηηήξηα πνπ ζα ιεθζνχλ ππφςε γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ παξνπζηάδνληαη 

ζπλνπηηθά ζηνλ παξαθάησ πίλαθα, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη επίζεο θαη ηνπο ζπληειεζηέο βαξχηεηαο 

θάζε θξηηεξίνπ ζε ζπλνιηθφ άζξνηζκα 100. 

 

 

  ΝΚΑΓΑ 

ΘΟΗΡΖΟΗΥΛ 

ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΠΛΡΔΙΔΠΡΖΠ 

ΒΑΟΡΖΡΑΠ 

Α.1 

 

Α.2 

αθήλεηα – Καηαλφεζε Απαηηήζεσλ  

 

Πξνηεηλφκελε κεζνδνινγία 

 

40% 

 

20% 

Β Απνηειεζκαηηθφηεηα νκάδαο έξγνπ 

 

40% 

ΠΛΝΙΗΘΝ ΑΘΟΝΗΠΚΑ 100% 
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Η βαζκνιφγεζε ησλ θξηηεξίσλ Α και Β ζα γίλεη κε ηελ πην θάησ κέζνδν: 

0 Όηαλ ε ζπγθεθξηκέλε πξνζθνξά είλαη απαξάδεθηε σο πξνο ην ζπγθεθξηκέλν 

θξηηήξην 

1 – 4 Όηαλ ε ζπγθεθξηκέλε πξνζθνξά είλαη ειιηπήο σο πξνο ην ζπγθεθξηκέλν θξηηήξην  

5 – 8 Όηαλ ε ζπγθεθξηκέλε πξνζθνξά είλαη ηθαλνπνηεηηθή σο πξνο ην ζπγθεθξηκέλν 

θξηηήξην  

9 - 10 Όηαλ ε ζπγθεθξηκέλε πξνζθνξά είλαη εμαίξεηε σο πξνο ην ζπγθεθξηκέλν θξηηήξην  

Μηα πξνζθνξά ραξαθηεξίδεηαη:  

 Απαπάδεκηη, σο πξνο ην ζπγθεθξηκέλν θξηηήξην φηαλ ε αληαπφθξηζή ηεο ζηηο 

πξνδηαγξαθέο θαη ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θξηηεξίνπ, είηε δελ 

πθίζηαηαη, είηε ζεσξείηαη αθαηάιιειε γηα ην έξγν. 

 Δλλιπήρ, σο πξνο ην ζπγθεθξηκέλν θξηηήξην φηαλ ε αληαπφθξηζή ηεο θαιχπηεη 

ζηνηρεησδψο ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

θξηηεξίνπ. 

 Ηκανοποιηηική, σο πξνο ην ζπγθεθξηκέλν θξηηήξην φηαλ ε αληαπφθξηζή ηεο 

θαιχπηεη πιήξσο ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ θξηηεξίνπ. 

 Δξαίπεηη, σο πξνο ην ζπγθεθξηκέλν θξηηήξην φηαλ ε αληαπφθξηζή ηεο θαιχπηεη 

πιήξσο ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

θξηηεξίνπ θαη πξνζθέξεη επηπιένλ δπλαηφηεηεο ρξήζηκεο γηα ην έξγν.  

 

Η Δπηηξνπή ζα αμηνινγήζεη θαη ζα βαζκνινγήζεη ηηο ηερληθέο πξνζθνξέο. Κάζε κέινο ηεο 

Δπηηξνπήο ζα βαζκνινγήζεη κε έλα αθέξαην βαζκφ, απφ ην 0 έσο ην 10 (ζχκθσλα κε ηελ 

παξαπάλσ θιίκαθα), θάζε έλα απφ ηα επηκέξνπο ζηνηρεία ησλ θξηηεξίσλ ηερληθήο αμηνιφγεζεο.  

Ξποζθοπά πος ζε ένα από ηα δύο κπιηήπια ηηρ ηεσνικήρ πποζθοπάρ βαθμολογηθεί 

λιγόηεπο από πένηε (5) αποππίπηεηαι και δεν πποσυπά ζηη πεπαιηέπυ διαδικαζία 

αξιολόγηζηρ.  

Ο βαζκφο θάζε θξηηεξίνπ ζε επίπεδν Δπηηξνπήο είλαη ην άζξνηζκα ησλ βαζκψλ ηνπ ζπλφινπ ησλ 

µειψλ ηεο Δπηηξνπήο δηαηξεκέλνπ δηά ηνπ αξηζκνχ ησλ µειψλ ηεο. Ο βαζκφο απηφο 

πνιιαπιαζηάδεηαη µε ην ζπληειεζηή βαξχηεηαο ηνπ θξηηεξίνπ θαη εμάγεηαη ν βαζκφο η εο 

πξνζθνξάο γηα ην ζπγθεθξηκέλν θξηηήξην. Σν άζξνηζκα ησλ βαζκψλ φισλ ησλ θξηηεξίσλ δίλεη 

ηνλ Απόλςηο Βαθμό ηηρ Ρεσνικήρ Ξποζθοπάρ. 

Η Σερληθή Πξνζθνξά ηνπ θάζε ζπκκεηέρνληνο αμηνινγείηαη κε ηνλ Ρελικό Βαθμό Ρεσνικήρ 

Ξποζθοπάρ (Ρ.Β.Ρ.Ξ.) θάζε πξνζθέξνληνο, πνπ είλαη ε ζρεηηθή βαζκνινγία ηνπ σο πξνο ηελ 

αμηνινγεζείζα σο θαιχηεξε πξνζθνξά θαη ππνινγίδεηαη απφ ηνλ ηχπν:  

 

Ρ.Β.Ρ.Ξ. = (Α.Β.Ρ.Ξ. / Α.Β.Ρ.Ξ.max ) x 10 

 

φπνπ Α.Β.Ρ.Ξ.max είλαη ε απφιπηε βαζκνινγία ηεο θαιχηεξεο ηερληθά πξνζθνξάο.  

Δίλαη πξνθαλέο φηη ν βαζκφο απηφο ζα είλαη έλαο αξηζκφο κηθξφηεξνο ή ίζνο ηνπ 10 (ν 

πξνζθέξσλ κε ηελ θαιχηεξε ηερληθή πξνζθνξά, ζα έρεη Σ.Β.Σ.Π. = 10).  

 

12.5 Η βαζκνιφγεζε ησλ Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ ησλ Πξνζθεξφλησλ είλαη ζρεηηθή. Γηα θάζε 

Πξνζθέξνληα ζα ππνινγηζζεί ν Ρελικόρ Βαθμόρ ηηρ Νικονομικήρ Ξποζθοπάρ ηος (Ρ.Β.Ν.Ξ.), 

σο εμήο:  

Ρ.Β.Ν.Ξ. =(Νικονομική Ξποζθοπά Κειοδόηη / Νικονομική Ξποζθοπά Ξποζθέπονηορ) x 10  

φπνπ:  

- Νικονομική Ξποζθοπά Ξποζθέπονηορ νξίδεηαη ε ακνηβή, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 

βάζεη ηεο νπνίαο πξνηίζεηαη λα εθηειέζεη ν Πξνζθέξσλ ην Έξγν.  
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- Νικονομική Ξποζθοπά Κειοδόηη είλαη ε κηθξφηεξε ακνηβή, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ.  

Δίλαη πξνθαλέο φηη ν βαζκφο απηφο ζα είλαη έλαο αξηζκφο κηθξφηεξνο ή ίζνο ηνπ 10 (ν κεηνδφηεο, 

δειαδή ν Πξνζθέξσλ κε ην κηθξφηεξν ζπλνιηθφ θφζηνο, ζα έρεη Σ.Β.Ο.Π. = 10). 

Δπηζεκαίλεηαη φηη αλ νη ηηκέο ελφο δηαγσληδφκελνπ είλαη ηδηαίηεξα ρακειέο ή θαηά ηε γλψκε ηεο 

Δπηηξνπήο αλαηηηνιφγεηεο, ε Δπηηξνπή κπνξεί λα θαιέζεη ηνλ δηαγσληδφκελν λα ηηο αηηηνινγήζεη 

κε βάζε ηα πξνβιεπφκελα ζην λφκν θαη αλ απηφο δελ πξνζθέξεη επαξθή αηηηνιφγεζε ζα 

απνθιεηζηεί απφ ην Γηαγσληζκφ ζχκθσλα κε ην άξζξν 55 ηεο Κνηλνηηθήο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ. 

Ιδηαίηεξεο ρακειέο ζεσξνχληαη νη ηηκέο πνπ είλαη ρακειφηεξεο πεξηζζφηεξν απφ 15% ηνπ Μέζνπ 

Όξνπ φισλ ησλ ππφ αμηνιφγεζε Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ. 

12.6 πολογιζμόρ ηηρ πλέον ζςμθέποςζαρ από οικονομική άποτη Ξποζθοπάρ 

ην επφκελν ζηάδην γίλεηαη ε ηειηθή αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο πιένλ 

ζπκθέξνπζαο απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξάο. Πξνο ηνχην ζα εμαρζεί ν Ρελικόρ Βαθμόρ 

Πςνολικήρ Ξποζθοπάρ (Ρ.Β.Π.Ξ.) θάζε Πξνζθέξνληνο κε ηνλ αθφινπζν καζεκαηηθφ ηχπν: 

 

Ρ.Β.Π.Ξ. =  (0,20 x Ρ.Β.Ν.Ξ.)  +  (0,80x Ρ.Β.Ρ.Ξ.)  

 

Με βάζε ηνλ Σειηθφ Βαζκφ πλνιηθήο Πξνζθνξάο ηνπο νη Πξνζθέξνληεο ζα θαηαηαρζνχλ θαηά 

θζίλνπζα ζεηξά ηνπ βαζκνχ ηνπο. 

Δπηθξαηέζηεξνο ππνςήθηνο ζα είλαη ν Πξνζθέξσλ κε ην κεγαιχηεξν Σειηθφ Βαζκφ πλνιηθήο 

Πξνζθνξάο (Σ.Β..Π.). 

Πε πεπίπηυζη ιζοβαθμίαρ πποκπίνεηαι η πποζθοπά με ηο μεγαλύηεπο βαθμό Ρεσνικήρ 

Ξποζθοπάρ. 

 

 

13. ΔΛΠΡΑΠΔΗΠ  

    

Καηά ηεο πξνθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ηεο ζπκκεηνρήο πξνκεζεπηή ζε απηφλ θαη ηεο 

δηελέξγεηάο ηνπ έσο θαη ηελ θαηαθπξσηηθή απφθαζε επηηξέπεηαη έλζηαζε γηα ιφγνπο 

λνκηκφηεηαο θαη νπζίαο κε αλαινγηθή εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ ΠΓ 

118/2007.  

 

 

14. ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΑ, ΘΑΡΑΘΟΥΠΖ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ    

 

14.1 Η αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ (ηερληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ) γίλεηαη απφ ηελ αξκφδηα 

Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ, ε νπνία εηζεγείηαη πξνο ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή.  

14.2 Η νξηζηηθή θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη 

αλαθνηλψλεηαη εγγξάθσο ζηνλ αλαθεξπρζέληα αλάδνρν κεηά ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

θαηαθχξσζεο ηνπ αλαδφρνπ ζηνλ νπνίν έρεη πξνζσξηλά θαηαθπξσζεί ην έξγν.  

14.3 Η Αλαζέηνπζα Αξρή κπνξεί λα καηαηψζεη ην δηαγσληζκφ ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ρσξίο θαλείο 

απφ ηνπο κεηέρνληεο λα δηθαηνχηαη νπνηαδήπνηε απνδεκίσζε, ηδίσο γηα:  

1. Παξάηππε δηεμαγσγή, εθφζνλ απφ ηελ παξαηππία επεξεάδεηαη ην απνηέιεζκα ηεο 

δηαδηθαζίαο.  

2. Δάλ ην απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο θξίλεηαη αηηηνινγεκέλα κε ηθαλνπνηεηηθφ γηα ηελ ΔΤΓ.  

3. Δάλ ν δηαγσληζκφο ππήξμε αλεπαξθήο.  

4. Δάλ ιήμεη ε ηζρχο ησλ πξνζθνξψλ θαη δελ δνζνχλ απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο νη 

απαξαίηεηεο παξαηάζεηο.  

5. Δάλ ππήξμε αιιαγή ησλ αλαγθψλ ζε ζρέζε κε ην δεκνπξαηνχκελν έξγν.  

ΑΔΑ: ΒΙΞΞ9-Χ44



Σελίδα 16 από 18 

                
 

ηελ πεξίπησζε απηή, νη ππνςήθηνη αλάδνρνη δελ έρνπλ δηθαίσκα απνδεκίσζεο γηα 

νπνηνδήπνηε ιφγν.  

 

 

15. ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΝΓΟΑΦΖ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ 

 

15.1 Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ν πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε 

νξηζηηθή θαηαθχξσζε εληφο ηεο πξνζεζκίαο πνπ νξίδεηαη ζην Π.Γ. 118/2007, ην νπνίν 

εθαξκφδεηαη αλαινγηθά απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο θνηλνπνίεζεο ζε απηφλ 

νθείιεη λα ππνβάιεη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία πξνβιέπνληαη 

ζην Άξζξν 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007:   

 

Η.  Έλληνερ Ξολίηερ 

1. Απφζπαζκα Πνηληθνχ Μεηξψνπ, ή ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο 

αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, 

απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε 

ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο.  

2. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ 

εμακήλνπ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, 

αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε θαη επίζεο 

φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε ή έθδνζεο απφθαζεο αλαγθαζηηθήο 

εθθαζάξηζεο ή αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο ή πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή ππφ άιιε αλάινγε 

δηαδηθαζία.  

3. Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε Αξρή, απφ ην νπνίν λα 

πξνθχπηεη φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, πνπ αθνξνχλ ζηελ θαηαβνιή 

ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο 

θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.  

4. Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ επηκειεηεξίνπ, ηνπ ηφπνπ φπνπ αζθνχλ ην επάγγεικά ηνπο κε 

ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή ηνπο ζε απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικα ηνπο, ή 

βεβαίσζε άζθεζεο επαγγέικαηνο απφ αξκφδηα Γεκφζηα Αξρή ή Αξρή Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο, πνπ ζα έρεη εθδνζεί ην πνιχ έμη (6) κήλεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία 

δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 

ΗΗ. Αλλοδαποί: 

Όια ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά. Γηα ην δηθαηνινγεηηθφ (4), κπνξνχλ λα πξνζθνκίζνπλ 

Πηζηνπνηεηηθφ ηεο Αξκφδηαο Αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, πεξί εγγξαθήο ηνπο ζηα 

κεηξψα ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ ή ζε ηζνδχλακεο επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο. 

Σα δηθαηνινγεηηθά (1) θαη (2) εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλνη, απφ ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ.  

 

ΗΗΗ. Λομικά Ξπόζυπα ημεδαπά ή αλλοδαπά: 

Όια ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ησλ εδαθίσλ Ι θαη ΙΙ, θαηά πεξίπησζε. 

5. Καηαζηαηηθφ ηεο επηρείξεζεο ή άιιν έγγξαθν πνπ λα απνδεηθλχεη ηε ζχζηαζε ηνπ 

λνκηθνχ πξνζψπνπ θάζε ζπκκεηέρνληνο ζην δηαγσληζκφ θαη ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο ηνπ, 

θαζψο θαη ηα αληίζηνηρα ΦΔΚ δεκνζίεπζεο. Πξαθηηθφ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή άιιν 

έγγξαθν απφ ην νπνίν λα πξνθχπηνπλ ηα πξφζσπα πνπ λφκηκα δεζκεχνπλ ην λνκηθφ 

πξφζσπν.  

6. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο Γηθαζηηθήο ή Γηνηθεηηθήο Αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ 

εμακήλνπ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ Κ.Ν. 

ΑΔΑ: ΒΙΞΞ9-Χ44



Σελίδα 17 από 18 

                
 

2190/1920, σο ηζρχεη, ή εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ Ν. 1892/1990, ή άιιεο αλάινγεο 

θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα) θαη επίζεο φηη δελ ηεινχλ ππφ 

δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή ππφ άιιεο αλάινγεο 

θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα).  

7. Σα πξνβιεπφκελα πνηληθά κεηξψα γηα ηνπο δηαρεηξηζηέο (ΔΠΔ, ΟΔ, ΔΔ) θαη γηα ηνλ 

πξφεδξν θαη δηεπζχλνληα ζχκβνπιν (ΑΔ).  

 

ΗV. Πςνεηαιπιζμοί: 

Σα πηζηνπνηεηηθά 2 θαη 3, θαζψο θαη ηα εμήο:  

8. Βεβαίσζε επνπηεχνπζαο Αξρήο φηη ν πλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα. 

9. Σα πξνβιεπφκελα πνηληθά κεηξψα.  

 

V. Δνώζειρ :  

Σα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε κέινο ηεο.  

10. Απφθαζε ηνπ Γ.. ή ηνπ δεζκεχνληνο θπζηθνχ πξνζψπνπ ή νξγάλνπ θάζε 

ζπκκεηέρνληνο ζην δηαγσληζκφ, γηα ηελ έγθξηζε ζπκκεηνρήο ηνπ ζην δηαγσληζκφ, γηα ηελ 

έγθξηζε ζπκκεηνρήο ζηε ζπγθεθξηκέλε έλσζε (ζε πεξίπησζε έλσζεο), γηα ηνλ νξηζκφ 

ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ δηαγσληδφκελνπ, θαη ηνλ νξηζκφ Αληηθιήηνπ.  

(α) Η έλσζε πξνζθεξφλησλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά 

είηε απφ φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε, είηε απφ ηνλ εθπξφζσπν 

ηνπο εμνπζηνδνηεκέλν κε ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε. ηελ πξνζθνξά απαξαηηήησο πξέπεη λα 

αλαγξάθεηαη ην είδνο ησλ ππεξεζηψλ ή θαη ην κέξνο απηψλ – επί ηνπ ζπλφινπ ηεο 

πξνζθνξάο πνπ αληηζηνηρεί ζην θάζε κέινο ηεο έλσζεο.. 

(β) Με ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο θάζε κέινο ηεο έλσζεο επζχλεηαη εηο νιφθιεξν. ε 

πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ή αλάζεζεο ησλ ππεξεζηψλ, ε επζχλε απηή εμαθνινπζεί κέρξη 

πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. 

(γ) ε πεξίπησζε πνπ εμαηηίαο αληθαλφηεηαο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ή αλσηέξαο βίαο, κέινο ηεο 

έλσζεο δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο έλσζεο θαηά ην ρξφλν 

αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ηα ππφινηπα κέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε 

νιφθιεξεο ηεο θνηλήο πξνζθνξάο κε ηελ ίδηα ηηκή. 

(δ) Δάλ ε παξαπάλσ αληθαλφηεηα πξνθχςεη θαηά ην ρξφλν εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο ηα 

ππφινηπα κέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε νιφθιεξεο ηεο θνηλήο πξνζθνξάο κε ηελ 

ίδηα ηηκή θαη ηνπο ίδηνπο φξνπο. 

(ε) Σα ππφινηπα κέιε ηεο έλσζεο θαη ζηηο δχν παξαπάλσ πεξηπηψζεηο κπνξνχλ λα πξνηείλνπλ 

αληηθαηαζηάηε. Η αληηθαηάζηαζε αμηνινγείηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη 

Αμηνιφγεζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη εγθξίλεηαη κε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.  

 

ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ αιινδαπή, ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ παξφληνο εδαθίνπ 

εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη, απφ ηελ νπνία 

θαη εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ θαηαζηαηηθνχ κε ηηο ηειεπηαίεο ηξνπνπνηήζεηο θαη 

θαηαηίζεληαη ζπλνδεπφκελα απφ επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ Διιεληθή Γιψζζα.  

Η Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο είλαη δπλαηφλ λα θαιέζεη ηνπο πξνζθέξνληεο λα ζπκπιεξψζνπλ ηα 

ππνβιεζέληα έγγξαθα ή πηζηνπνηεηηθά ή λα ηα απνζαθελίζνπλ.  

Δάλ ζε θάπνηα ρψξα δελ εθδίδνληαη ηα παξαπάλσ πηζηνπνηεηηθά ή έγγξαθα, ή δελ θαιχπηνπλ 

φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, κπνξνχλ λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ έλνξθε δήισζε ηνπ 

ππνςεθίνπ πνπ γίλεηαη ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ. Γηα ηνπο 

ππνςήθηνπο πνπ ζηε ρψξα ηνπο δελ πξνβιέπεηαη απφ ην λφκν έλνξθε δήισζε, απηή κπνξεί λα 

αληηθαηαζηαζεί κε ππεχζπλε δήισζε, βεβαηνχκελνπ ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπ δεινχληνο 

απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ή ζπκβνιαηνγξάθν. 
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Σα αληίζηνηρα Γηθαηνινγεηηθά πνπ εθδίδνληαη ζε θξάηνο εθηφο Διιάδαο, ζα ζπλνδεχνληαη 

ππνρξεσηηθά απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο απφ ην Διιεληθφ Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ ζηελ 

Διιεληθή Γιψζζα. Δηδηθφηεξα ζρεηηθά κε ηελ Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν. 1699/1986, φζνλ αθνξά 

ηνπο αιινδαπνχο ππνςεθίνπο, αληηθαζηζηάηαη απφ έλνξθε δήισζε ελψπηνλ πκβνιαηνγξάθνπ.  

Όηαλ ν αλάδνρνο ζηνλ νπνίν έρεη πξνζσξηλά θαηαθπξσζεί ην έξγν δελ πξνζθνκίζεη έλα ή 

πεξηζζφηεξα απφ ηα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο πνπ πξνβιέπνληαη, θαιείηαη ν πξνκεζεπηήο πνπ 

ζπγθεληξψλεη ηελ ακέζσο επφκελε πςειφηεξε ηειηθή βαζκνινγία. Η ηειηθή θαηαθχξσζε γίλεη αη 

κε ηελ νινθιήξσζε ηεο παξαπάλσ δηαδηθαζίαο κε απφθαζε ηνπ Δηδηθνχ Γξακκαηέα Δπξσπατθψλ 

Πφξσλ.  

 

15.2 Κάζε έιιεηςε ή αλαθξίβεηα δηθαηνινγεηηθψλ, πνπ ζα δηαπηζησζεί κεηά απφ έιεγρν, ζα 

ζπλεπάγεηαη ηνλ απνθιεηζκφ ηνπ δηαγσληδφκελνπ εθείλνπ, ηνπ νπνίνπ ηα δ ηθαηνινγεηηθά 

βξέζεθαλ ειιηπή ή αλαθξηβή. Πάλησο, ε Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ 

κπνξεί λα δεηήζεη ηε ζπκπιήξσζε δηθαηνινγεηηθψλ πνπ αλαθέξνληαη πξνεγνχκελα, εθηφο απφ 

ηηο Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο, θαη νη Πξνζθέξνληεο ππνρξενχληαη λα ηα πξνζθνκίζνπλ κέζα ζε πέληε 

(5) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία πνπ ζα ηνπο δεηεζεί εγγξάθσο. ε πεξίπησζε πνπ ηα 

δηθαηνινγεηηθά πνπ δεηήζεθαλ απφ ηελ Δπηηξνπή δελ πξνζθνκηζζνχλ κέζα ζηελ παξαπάλσ 

πξνζεζκία, ε πξνζθνξά ζα απνξξίπηεηαη. 

 

 

16. ΓΗΔΘΟΗΛΗΠΔΗΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ 

 

Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζηελ θα.Μαξία 

Ισαλλίδνπ  θαηά ηηο εξγάζηκεο ψξεο ζην ηειέθσλν 210-3278032. 

Η παξνχζα Πξνθήξπμε ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα www.edulll.gr ηεο ΔΤΓ ΔΠΔΓΒΜ ζηηο    

31/03/2014.  

 

 

 

Ν Διδικόρ Γπαμμαηέαρ Δςπυπαφκών Ξόπυν 

 

 

 

Δςάγγελορ Εασαπάκηρ 
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