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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία 
Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως (ΙΠΕ)  

της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών 

Ταχυδρομική διεύθυνση Αγίας Φιλοθέης 19 - 21 

Πόλη Αθήνα 

Ταχυδρομικός Κωδικός 105 56 

Χώρα Ελλάδα 

Κωδικός ΝUTS GR30 

Τηλέφωνο 210 335 2311, 210 335 2362,  

210 335 2364 & 210 335 2340 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  ipe.iaath@gmail.com 

Αρμόδιος για πληροφορίες Αρχιμ. Θεολόγος Αλεξανδράκης 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.ipe.gr 

 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι αυτοτελές εκκλησιαστικό Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 

 

Κύρια δραστηριότητα Αναθέτουσας Αρχής 

Οι δραστηριότητες του Ιδρύματος στοχεύουν στην ποιμαντική, θεολογική και πρακτική κατάρτιση των 
υποψηφίων προς χειροτονία και του ιερατικού ζεύγους, την εν γένει επιμόρφωση των Κληρικών της Ι. 
Αρχιεπισκοπής Αθηνών και τη συνεχή ενημέρωσή τους για τις κοινωνικές, πολιτισμικές, τεχνολογικές, 
θρησκευτικές και πνευματικές εξελίξεις, την μελέτη, προώθηση και στήριξη της Ορθοδόξου Παραδόσεως 
και του Ελληνοχριστιανικού πολιτιστικού και πνευματικού πλούτου, τη διοργάνωση εκπαιδευτικών 
σεμιναρίων, εργαστηρίων πρακτικής άσκησης, καθώς και ερευνητικών προγραμμάτων επί ποιμαντικών, 
θρησκευτικών, πολιτιστικών και κοινωνικοπολιτικών θεμάτων, την προσφορά επιστημονικής εποπτείας 
και την υποστήριξη των στελεχών και των διαφόρων ποιμαντικών και διοικητικών δομών της Ι. 
Αρχιεπισκοπής Αθηνών, την εκπόνηση ή την εποπτεία και υποστήριξη ειδικών μελετών, σχετικών προς 
όλους τους προαναφερθέντες τομείς δραστηριοτήτων. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

α)    Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση  μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ και στην 
διεύθυνση (URL): www.ipe.gr. 

β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

γ)        Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση www.ipe.gr. 
  

mailto:ipe.iaath@gmail.com
http://www.ipe.gr/
http://www.ipe.gr/
http://www.ipe.gr/
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1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16 (ΦΕΚ Α 147/ 

08.08.2016) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ 

ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”. 

 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Κωδ. 

ΣΑ Ε3451. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων 

Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2020ΣΕ34510420). 

Η σύμβαση αφορά στο Υποέργο 2 της Πράξης με τίτλο «Προγράμματα Διά Βίου Μάθησης του 

Ανθρώπινου Δυναμικού της Εκκλησίας – Ανάπτυξη Ανοιχτών Διαδικτυακών Μαθημάτων»   η οποία έχει 

ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου 

Μάθηση» (ΕΠ ΑνΑΔ ΕΔΒΜ) με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 4848/04.11.2020 και έχει λάβει 

κωδικό MIS 5073422. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. 

 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η μελέτη, ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη Διαδικτυακής Πύλης – 
Πλατφόρμας Τηλεκπαίδευσης και Ψηφιακών Προγραμμάτων Επιμόρφωσης. Πιο συγκεκριμένα  
περιλαμβάνει τα εξής βασικά αντικείμενα: α) Το σχεδιασμό και ανάπτυξη διαδικτυακής πύλης – 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης, η οποία θα υποστηρίζει την παροχή υπηρεσιών επικοινωνίας, 
προβολής και ενημέρωσης καθώς και την υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων του Ιδρύματος 
Ποιμαντικής Επιμορφώσεως μέσω σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και β) Τη 
σχεδίαση και ανάπτυξη ψηφιακού επιμορφωτικού υλικού και ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών μαθημάτων, 
τα οποία θα παρέχονται από την πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης και θα είναι προσβάσιμα μέσω του 
διαδικτύου (20 νέες και 10 υφιστάμενες θεματικές ενότητες). 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV):  

Κωδικός CPV Περιγραφή 

72000000-5 Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, 
Διαδίκτυο και υποστήριξη 

72212190-7 Υπηρεσίες ανάπτυξης εκπαιδευτικού λογισμικού 

72222300-0 Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών 

72262000-9 Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού 

72253200-5 Υπηρεσίες υποστήριξης συστημάτων πληροφορικής 

48000000-8 Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής 

80533100-0 Υπηρεσίες εκπαίδευσης στον τομέα της πληροφορικής 

72267000-4 Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής λογισμικού 

 

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων εννέα χιλιάδων εκατόν 
ογδόντα ευρώ (509.180,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 
410.629,03  ΦΠΑ : € 98.550,97). 
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Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε δέκα (10) μήνες από  την υπογραφή της. 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

της παρούσας διακήρυξης. 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, 
βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση 
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 του ν. 4314/2014 (Α' 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο 
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 
267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 
2007 -2013», 

 του ν.  4155/2013 (ΦΕΚ 120 Α/29-5-2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και 
άλλες διατάξεις» 

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων 
και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές 
ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

 του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός 
των μελών τους με κλήρωση», 

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και 
άλλες διατάξεις”, 

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και 
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   

 του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη διασταύρωση των 
στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση  
μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή 
προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», της κοινής 
απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα 
‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το 
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ν.3414/2005’’, καθώς και των υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται, κατ’ εξουσιοδότηση  του 
άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α 167) για τον καθορισμό: α) των μη «συνεργάσιμων φορολογικά» 
κρατών και β) των κρατών με «προνομιακό φορολογικό καθεστώς».  

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως 
των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

 την παρ. Ζ του ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 
της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» 

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,  

 του ν. 3471/2006 (ΦΕΚ Α 133/2006) "Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής 
ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του ν.2472/1997" 

 του ν.3917/2011 (ΦΕΚ Α 22/21.2.2011), σχετ. με τη διατήρηση δεδομένων που παράγονται ή 
υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συνάρτηση με την παροχή διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δημόσιων δικτύων επικοινωνιών κλπ 

 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 
2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση 
της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) 

 του ν. 4624/2019 (ΦΕΚ Α 137/29.8.2019) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, 
μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες 
διατάξεις.»του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα 
και στοιχεία”,  

 του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

 του π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.» 

 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης 
Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1081/2006, 

 του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης 
Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών 
διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το 
Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1083/2006, 

 του Κανονισμού 1046/2018 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 2018 
σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, 
την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, 
(ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 
283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 
αριθ. 966/2012. 
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 της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

 της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  

 της υπ' αρ. Αριθμ. 137675/EΥΘΥ1016/19.12.2018 (ΦΕΚ 5968/Β'/31.12.2018) Αντικατάσταση της υπ’ 
αριθμ. 110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄ 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση 
και αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ Β΄ 1822) υπουργικής απόφασης 
“Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι 
νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές 
Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης 
πράξεων”». 

 του με Α.Π. 12078/ΕΥΘΥ/1150/25.11.2015 εγγραφόυ της ΕΥΘΥ με θέμα: «Περιγραφή του Συστήματος 
Διαχείρισης και Ελέγχου για τα ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020 που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και 
το ΤΣ στο πλαίσιο του Στόχου: Επενδύσεις στην Ανάπτυξη και την Απασχόληση», όπως  ισχύει 

 της με αρ. πρωτ. 46274/ΕΥΘΥ 482/27.4.2016 Υπουργικής Απόφασης "Βασικές κατευθύνσεις 
υποστήριξης δικαιούχων για την ενίσχυση της διοικητικής, επιχειρησιακής και χρηματοοικονομικής 
ικανότητάς τους στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων πράξεων δημόσιου χαρακτήρα". 

 του Εγχειριδίου Διαδικασιών ΣΔΕ 2014-2020 της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ) που 
αφορά τα ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020 τα οποία χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το ΤΣ, στο 
πλαίσιο του Στόχου «Επενδύσεις στην Ανάπτυξη και την Απασχόληση», όπως ισχύει,  

 της με αριθμ. πρωτ. 1023/2020 απόφασης του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης 
Ελλάδος κ. Ιερώνυμου Β’ «Περί ορισμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος 
Ποιμαντικής Επιμορφώσεως (Ι.Π.Ε.) της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών», 

 της με αριθμ. πρωτ. 240/07-02-2020 απόφασης της 72ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ι.Π.Ε. με θέμα: 
«Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Ποιμαντικής Επιμορφώσεως της Ιεράς 
Αρχιεπισκοπής Αθηνών σε Σώμα και ορισμός Γραμματέα και Ταμία του Δ.Σ.», 

 της τροποποίησης και κωδικοποίησης του Κανονισμού λειτουργίας του Εκκλησιαστικού Ιδρύματος υπό 
την επωνυμία: «ΙΔΡΥΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΩΣ (Ι.Π.Ε.) ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ», 
όπως ορίζεται στο ΦΕΚ 269/Β΄/25.02.2015 και την τροποποίηση του Κανονισμού λειτουργίας όπως 
ορίζεται στο Φ.Ε.Κ. 5152/Β'/31-12-2019 ως προς το άρθρο 1 παραγρ. 1, 

 της με αριθμ. πρωτ. 251/27-09-2017 απόφασης της υπ’ αρ. 15/26-09-2017 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του 
Ι.Π.Ε. με θέμα: «Ορισμός Αναπληρωτή Διευθυντή του Ι.Π.Ε.», 

 της με αριθμ. πρωτ. 68/09-03-2017 απόφασης της υπ’ αρ. 12/06-03-2017 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του 
Ι.Π.Ε. με θέμα: «Έγκριση της 2ης έκδοσης του Εγχειριδίου Διαδικασιών Διοικητικής Ικανότητας για 
συγχρηματοδοτούμενα έργα του Ιδρύματος Ποιμαντικής Επιμορφώσεως (Ι.Π.Ε.) της Ιεράς 
Αρχιεπισκοπής Αθηνών για την προγραμματική Περίοδο 2014 – 2020, και επανορισμός του Υπευθύνου 
Εγχειριδίου Διαδικασιών Διοικητικής Ικανότητας για συγχρηματοδοτούμενα έργα (ΕΔΙΑΔΙ)», 

 της με αριθμ. 5918−2015/38/11.1.2016 (ΦΕΚ Β’ 107/27.01.2016) «Έγκριση του Κανονισμού αναθέσεως 
και εκτελέσεως προμηθειών και υπηρεσιών του Ιδρύματος Ποιμαντικής Επιμορφώσεως της Ιεράς 
Αρχιεπισκοπής Αθηνών», 
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 της με αριθμ. πρωτ. 1069/01-04-2015 απόφασης του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και 
Πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου Β’ «Περί ορισμού Διευθυντού του Ιδρύματος Ποιμαντικής Επιμορφώσεως 
(Ι.Π.Ε.) της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών», 

 της με αριθμ. πρωτ. 231/04-09-2015 απόφασης του ΔΣ του ΙΠΕ με θέμα: «Απόφαση της υπ’ αρ. 
02/04.09.2015 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ι.Π.Ε. θέμα 1ο: «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των 
Επιστημονικών Συμβούλων, των Οργανικών Μονάδων του Ι.Π.Ε., του Νομικού Συμβούλου και του 
Υπευθύνου Προβολής και Δημοσιότητας και καθορισμός του τρόπου διοίκησης των οργανικών 
μονάδων του Ι.Π.Ε.», 

 της με αρ. πρωτ. 3807/14-8-2020 Πρόσκλησης για την Υποβολή Προτάσεων στο Ε.Π. «Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» με τίτλο «Προγράμματα ανοικτών 
διαδικτυακών μαθημάτων στο ανθρώπινο δυναμικό που δραστηριοποιείται σε υπηρεσίες κοινωνικής 
πρόνοιας με έμφαση στις δομές της Εκκλησίας» (ΕΔΒΜ128), όπως ισχύει. 

 της με αρ. πρωτ. ΕΥΔ 4848/04-11-2020 (ΑΔΑ: ΨΨΣ946ΜΤΛΡ-7ΔΜ) Απόφασης Ένταξης της Πράξης  
«Προγράμματα Διά Βίου Μάθησης του Ανθρώπινου Δυναμικού της Εκκλησίας – Ανάπτυξη Ανοιχτών 
Διαδικτυακών Μαθημάτων» με Κωδικό ΟΠΣ 5073422 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» 

 της υπ' αρ. πρωτ. (……..)  απόφασης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση», με την οποία διατυπώνεται η Θετική Γνώμη της για το 
υποβληθέν σχέδιο του τεύχους δημοπράτησης της παρούσας σύμβασης,  

 της με αρ. πρωτ. …../ //2021 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Ποιμαντικής 
Επιμορφώσεως για την έγκριση της διενέργειας του διαγωνισμού και τους όρους αυτού. 

 της με αρ. πρωτ. …//2021 Απόφασης της υπ’ αρ. …../…. Συνεδρίασης του Δ.Σ. με θέμα: «Ορισμός 
Επιτροπής αξιολόγησης για τον Διεθνή Ανοιχτό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης  ποιότητας – τιμής για το 
Υποέργο 2 με τίτλο: «Μελέτη, Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διαδικτυακής Πύλης – Πλατφόρμας 
Τηλεκπαίδευσης και Ψηφιακών Προγραμμάτων Επιμόρφωσης» της Πράξης «Προγράμματα Διά Βίου 
Μάθησης του Ανθρώπινου Δυναμικού της Εκκλησίας – Ανάπτυξη Ανοιχτών Διαδικτυακών Μαθημάτων» 
με κωδ. ΟΠΣ (MIS) 5073422 που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους». 

 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που 
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του 
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού 
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται 
ρητά παραπάνω. 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ..../....../........και ώρα .......... 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr,  την ………., ημέρα ………… και ώρα …. 

1.6 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις ……/………/……... 
στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
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Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης 
στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : ……… 

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το 
άρθρο 66 του Ν. 4412/2016. 

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της 
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).  

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση 

(URL): https://www.ipe.gr  

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 
άρθρο 4 παρ.3 του Ν. 3548/2007. 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις 
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων 
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης 
και της αρμοδιότητάς τους.  

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν. 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που 
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
https://www.ipe.gr/
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης  είναι τα ακόλουθα: 

1. Η με αρ. ………. Προκήρυξη της Σύμβασης (ΑΔΑΜ........), όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

2. Το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ) 

3. Η παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήματά της 

4. Οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως 
σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

5. Το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της 

 

2.1.2 Σειρά ισχύος 

Τα έγγραφα της σύμβασης με βάση τα οποία θα γίνει η ανάθεση ή/και η εκτέλεση της σύμβασης, σε 
περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, έχουν την κάτωθι σειρά ισχύος: 

1. Η Σύμβαση με τα παραρτήματά της 
2. Η Διακήρυξη με τα παραρτήματά της 
3. Τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την Αναθέτουσα 

Αρχή 
4. Η προσφορά του Αναδόχου. 
 

2.1.3 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και 
όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της 
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι 
προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. 

2.1.4 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο ....... ημέρες πριν 
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του 
διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής 
συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα 
οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν 
χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο 
των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων που υποβάλλονται 
είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, 
δεν εξετάζονται.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι 
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών 
για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα 
έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την 
παραλαβή των προσφορών, 

http://www.promitheus.gov.gr/
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β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

2.1.5 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ 
των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η 
ελληνική έκδοση. 

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και 
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 
(Α΄188).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική 
γλώσσα, επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από 
πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.  

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 
τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη 
της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά 
έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο 
αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην 
οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.  

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα - εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 
μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την Αναθέτουσα Αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

2.1.6 Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή 
χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της 
παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13), που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή 
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται 
με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 
χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης 
επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους 
εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) 
τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το 
ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού 
φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω 
για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο 
δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση 
κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα 
στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την 
ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της 
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εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή 
έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής 
εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει 
την εγκυρότητά τους. Σχετικά υποδείγματα παρατίθενται στο Παράρτημα VI της παρούσας. 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.  

 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον, για την εκπλήρωση όλων των 
απορρεουσών, από τα έγγραφα της, Σύμβασης, υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους 
συμφωνίες, περί κατανομής των ευθυνών τους, έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε 
καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της Αναθέτουσας Αρχής ως λόγος απαλλαγής του 
ενός μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων μελών για την ολοκλήρωση της 
Σύμβασης. 

4. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος είναι ένωση και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της Σύμβασης, 
οποιαδήποτε από τα Μέλη της, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν 
μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη 
ολοκλήρωσης της Σύμβασης  με τους ίδιους όρους. Η κρίση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης ή μη των όρων 
της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής. Σε αρνητική περίπτωση, η 
Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση. 

5. Κάθε διαγωνιζόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δεν μπορεί να μετέχει σε περισσότερες από μία 
προσφορές με την ιδιότητα του Υποψηφίου Αναδόχου, Μέλους υποψήφιας ένωσης/κοινοπραξίας, 
Υπεργολάβου. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό νομικών ή φυσικών προσώπων σε περισσότερες από μία 
προσφορές σύμφωνα με τα παραπάνω, συνεπάγεται τον αποκλεισμό όλων των προσφορών, για τις οποίες 
διαπιστώνεται τέτοια συμμετοχή. 

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από 

τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού οκτώ 

χιλιάδων διακοσίων ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτά (8.212,58 €), η οποία αντιστοιχεί στο 2% της 

εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ.  

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η 
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 
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Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 
ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα 
αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη 
τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης.  

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα 
στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.  

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη 
διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 
2.2.8 δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει 
εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 

 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού  

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) οικονομικός 
φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) 
ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους 
ακόλουθους λόγους: 

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 
λόγους:  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην 
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 
της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του 
οικονομικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 
2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 
2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή 
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 
3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη 
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για 
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την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η 
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε  
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του 
ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και 
ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (IKE), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ 
ελάχιστον στους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ 

ελάχιστον στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά 

στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει 

καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της 

καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.  

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

α) όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την 
εθνική νομοθεσία ή/και   

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις 
του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 
ασφάλιση. Οι υποχρεώσεις των περ. α΄ και β΄ δεν θεωρείται ότι έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν 
καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. Στην 
περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό ερώτημα 
του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ), του άρθρου 79, ή άλλου αντίστοιχου εντύπου ή 
δήλωσης με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά 
την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις 
παραπάνω υποχρεώσεις του. Οι περ. α΄ και β΄ της παρ. 2 παύουν να εφαρμόζονται όταν ο οικονομικός 
φορέας εκπληρώσει τις ανωτέρω υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων 
ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους στο μέτρο που 
τηρεί τους όρους του δεσμευτικού διακανονισμού 

ή/και 

γ) η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε 
βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης 
της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια 
ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 
χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, 
ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) 
διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα 
του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την 
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αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και 
ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.  

 

2.2.3.3 Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός 
φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των 
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω 
φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα 
για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,  

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε 
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού 
φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του 
ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 
επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά 
που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.9.2 της παρούσας,  

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας 
αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 
στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την 
ανάθεση,  

(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του .  

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 

απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.  

2.2.3.4. Αποκλείεται, επίσης, οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της 

παρούσας  σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 

3310/2005, όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού). 

2.2.3.5. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή 
παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις.  
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2.2.3.6. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι 
τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος 
αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν 
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς 
φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού 
αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα 
το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης 
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την 
περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 

2.2.3.7. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 
4412/2016. 

2.2.3.8. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 
του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία 
σύναψης της σύμβασης. 

 

Κριτήρια Επιλογής  

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 
ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της  της σύμβασης. 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους 
ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 
4412/2016. Εφόσον οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ειδική έγκριση ή να είναι μέλη 
συγκεκριμένου οργανισμού για να μπορούν να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη χώρα καταγωγής 
τους, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να τους ζητεί να αποδείξουν ότι διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι 
μέλη του εν λόγω οργανισμού ή να τους καλέσει να προβούν σε ένορκη δήλωση ενώπιον 
συμβολαιογράφου σχετικά με την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος.  

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην 
προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα 
επαγγελματικά μητρώα. 

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο 
επαγγελματικό μητρώο, εφόσον, κατά την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η εγγραφή τους για την υπό 
ανάθεση υπηρεσία. 

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Όσον αφορά στην οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να έχουν μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών για τις τρεις 
τελευταίες οικονομικές χρήσεις ή, τις οικονομικές χρήσεις κατά τις οποίες ο οικονομικός φορέας 
δραστηριοποιείται, αν είναι λιγότερες από τρεις μεγαλύτερο από το 150% του προϋπολογισμού του Έργου 
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

 



Διακήρυξη Διεθνούς Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το Υποέργο «Μελέτη, Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διαδικτυακής Πύλης 
– Πλατφόρμας Τηλεκπαίδευσης και Ψηφιακών Προγραμμάτων Επιμόρφωσης» της Πράξης  «Προγράμματα Διά Βίου Μάθησης του 
Ανθρώπινου Δυναμικού της Εκκλησίας – Ανάπτυξη Ανοιχτών Διαδικτυακών Μαθημάτων» με κωδ. ΟΠΣ (MIS) 5073422 

 
Σελίδα 19 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 
οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την τελευταία 3-ετία (2018-2019-2020) έργα, εκ 
των οποίων ένα (1) έως δέκα (10) κατά μέγιστο να είναι αθροιστικά προϋπολογισμού ίσου ή μεγαλύτερου 
του 150% του προϋπολογισμού του παρόντος έργου (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), και συνδυαστικά 
να καλύπτουν τα παρακάτω αντικείμενα: 

 Ανάπτυξη ψηφιακού υλικού με χρήση πολυμέσων και τεχνολογιών διαδικτύου με στόχο  την 

παρουσίαση θεματικών ενοτήτων στο χώρο της εκπαίδευσης-κατάρτισης. 

 Εγκατάσταση, παραμετροποίηση και υποστήριξη λειτουργίας πλατφόρμας σύγχρονης ή/και 

ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης  με χρήστες-αποδέκτες συνολικά τουλάχιστον 10.000 χρήστες με μία 

τουλάχιστον εγκατάσταση να υποστηρίζει τουλάχιστον 2.500 χρήστες-αποδέκτες. 

 Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού με χρήση ελληνικής νοηματικής γλώσσας για την απόδοση του 

περιεχομένου. 

Ομάδα έργου 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει ανθρώπινο δυναμικό και πόρους ικανούς και αξιόπιστους για να φέρει 
σε πέρας επιτυχώς τις απαιτήσεις του Έργου, σε όρους απαιτούμενης εξειδίκευσης, επαγγελματικών 
προσόντων και εμπειρίας. Συγκεκριμένα απαιτείται κατ’ ελάχιστον: 

 Να διατεθεί σε ρόλο Υπεύθυνου Έργου, υπάλληλος ή στέλεχος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με 

μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών και επαγγελματική εμπειρία μεγαλύτερη των δέκα (10) 

ετών (120 ανθρωπομηνών) σε Διαχείριση Έργων στον τομέα της ανάπτυξης και υποστήριξης 

Πληροφοριακών Συστημάτων στο χώρο της εκπαίδευσης και σχεδιασμού και ανάπτυξης ηλεκτρονικών 

εκπαιδευτικών μαθημάτων. Τουλάχιστον ένας εκ των ανωτέρω τίτλος σπουδών πρέπει να είναι στο 

χώρο της Πληροφορικής. 

 Να διατεθεί σε ρόλο Αναπληρωτή Υπεύθυνου Έργου, υπάλληλος ή στέλεχος τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης με μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών και επαγγελματική εμπειρία μεγαλύτερη 

των έξι (6) ετών (72 ανθρωπομηνών) σε Διαχείριση Έργων στον τομέα της ανάπτυξης, και υποστήριξης 

Πληροφοριακών Συστημάτων στο χώρο της εκπαίδευσης και σχεδιασμού και ανάπτυξης ηλεκτρονικών 

εκπαιδευτικών μαθημάτων. Τουλάχιστον ένας εκ των ανωτέρω τίτλος σπουδών πρέπει να είναι στο 

χώρο της Πληροφορικής. 

 Να διατεθεί Ομάδα Έργου που απαρτίζεται από μέλη με ειδικότητες, επαγγελματικά προσόντα, 

πιστοποιήσεις και εμπειρία – που αποκτήθηκε τα πέντε (5) τελευταία έτη – ως εξής: 

o Έναν (1) υπεύθυνο UI/UX, πτυχιούχο πληροφορικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με εμπειρία 

τουλάχιστον τριών (3) ετών (36 ανθρωπομηνών) στον σχεδιασμό εκπαιδευτικών εφαρμογών. 

o Έναν (1) πτυχιούχο πληροφορικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, με 

εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών (36 ανθρωπομηνών) σε ανάπτυξη εφαρμογών 

τηλεκπαίδευσης. 

o Δύο (2) τουλάχιστον τεχνικούς με εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών (36 ανθρωπομηνών) στην 

υποστήριξη συστημάτων τηλεκπαίδευσης.  

o Δύο (2) τουλάχιστον τεχνικούς με εμπειρία σε ανάπτυξη εφαρμογών τηλεκπαίδευσης. 

o Έναν (1) γραφίστα με εμπειρία στον σχεδιασμό διαδραστικών/διαδικτυακών εφαρμογών. 

o Έναν (1) οπερατέρ/μοντέρ με εμπειρία στην ανάπτυξη τηλεοπτικού περιεχόμενου για 

εκπαιδευτική χρήση. 

o Έναν (1) εκπαιδευτικό με εμπειρία στον σχεδιασμό εκπαιδευτικών εφαρμογών κατάλληλων για 

περιβάλλοντα τηλεκπαίδευσης. 

o Έναν (1) επιμελητή κειμένων με εμπειρία στην επιμέλεια κειμένων. 
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o Δύο (2) τουλάχιστον στελέχη με πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για την υποστήριξη της 

διαχείρισης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. 

Επισημαίνεται ότι: 

α) Ο Υπεύθυνος της Ομάδας Έργου, και ο Αναπληρωτής Υπεύθυνος της Ομάδας Έργου πρέπει είτε να 
εργάζονται στην εταιρία των υποψήφιων οικονομικών φορέων με σχέση εξαρτημένης εργασίας είτε να 
είναι μέλη της διοίκησης της εταιρίας.  

β) Εκ των ανωτέρω μελών της Ομάδας Έργου, ένας (1) τεχνικός με εμπειρία στην υποστήριξη συστημάτων 
τηλεκπαίδευσης και τα δύο (2) στελέχη υποστήριξης της διαχείρισης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων 
θα πρέπει να είναι εγκατεστημένα σε καθημερινή βάση στις εγκαταστάσεις του ΙΠΕ καθ’ όλη τη διάρκεια 
του έργου. 

γ) Σε όλες τις περιπτώσεις η ζητούμενη εμπειρία των μελών της Ομάδας Έργου υπολογίζεται σε 
ανθρωπομήνες εργασίας. 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας 

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να διαθέτουν, επί ποινή 
αποκλεισμού: 

α) Πιστοποιητικό ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο, εν ισχύ, από διαπιστευμένο οργανισμό, με πεδίο 
εφαρμογής που καλύπτει την παροχή υπηρεσιών σχετικά με τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη 
πληροφοριακών συστημάτων. 

β) Πιστοποιητικό ISO 27001:2013 ή ισοδύναμο, εν ισχύ, από διαπιστευμένο οργανισμό, με πεδίο 
εφαρμογής που καλύπτει την παροχή υπηρεσιών σχετικά με τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη 
πληροφοριακών συστημάτων. 

Σε περίπτωση ένωσης, οι ανωτέρω απαιτήσεις αρκεί να καλύπτονται από ένα τουλάχιστον μέλος της 
ένωσης. Δεν επιτρέπεται η στήριξη στην ικανότητα τρίτων για την εκπλήρωση των συγκεκριμένων 
απαιτήσεων. 

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής 
επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της 
παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των 
δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους αναγκαίους 
πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται. 

Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών 
και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ 
του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, 
μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις 
εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες. 

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που 
σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι εν λόγω 
οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της 
σύμβασης. 

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των 
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 

Στην περίπτωση που γίνεται επίκληση των δυνατοτήτων τρίτων για την κάλυψη κριτηρίων οικονομικής και 
χρηματοοικονομικής επάρκειας ή κριτηρίων σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, ο τρίτος 
οικονομικός φορέας υποχρεούται να υποβάλει δικό του διακριτό ΕΕΕΣ κατά το στάδιο υποβολής της 
προσφοράς.  
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2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις 
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως 
δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό 
Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα ΙΙΙ, το οποίο 
αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει 
του τυποποιημένου εντύπου  του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από 
τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες  του Παραρτήματος και τις οδηγίες που 
είναι αναρτημένες στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.promitheus.gov.gr/ .  

Το ΕΕΕΣ αποτελείται από επίσημη δήλωση του οικονομικού φορέα ότι ο σχετικός λόγος αποκλεισμού δεν 

ισχύει και/ή ότι πληρείται το σχετικό κριτήριο επιλογής και παρέχει τις κατάλληλες πληροφορίες, όπως 

απαιτείται από την Αναθέτουσα Αρχή. Το ΕΕΕΣ προσδιορίζει τη δημόσια αρχή ή το τρίτο μέρος που είναι 

υπεύθυνο για την έκδοση των σχετικών δικαιολογητικών και περιλαμβάνει επίσημη δήλωση ότι ο 

οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση, εφόσον του ζητηθεί και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσει τα εν 

λόγω δικαιολογητικά. 

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο 
είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως  
προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 της παρούσας για το σύνολο των 
φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.  

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το 
ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το 
αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες 
σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

Το ΕΕΕΣ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών. 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, 
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την 
υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας παραγράφου και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις 
περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων 
στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι 
λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 
κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.5 και 2.2.8). 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, 
εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι 
αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν 
και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς 
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της 
Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, 
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε 
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ).  

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που 
έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν. 

Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

 οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί 
έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,  

 οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την 
υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της 
υπογραφής τους. 

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει 
αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους 
ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο 
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 
υποβολή του. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που 
έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα 
στην ως άνω παράγραφο, 

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.3 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια 
αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, 
στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν 
από την υποβολή του. Επιπλέον υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία  θα δηλώνονται όλοι οι 
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές  (στην περίπτωση 
εγκατάστασης στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης)  

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το 
έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 
2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.3, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί 
να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη 
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή 
της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται 
ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν 
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2. και στην 
περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.3. 

Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.2 α., πέραν του ως άνω πιστοποιητικού, υποβάλλεται 
υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη 
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και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν 
υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε 
διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το 
πιστοποιητικό  ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται 
από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό 
εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως 
κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί 
μη θέσεως σε εκκαθάριση.  

Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους 
στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων. 

γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως τρεις 
(3) μήνες πριν από την υποβολή του από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που 
έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την 
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του 
ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να 
απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού. 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το 
έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.3, τα 
έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις 
χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον 
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 
οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 
οικονομικός φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται 
ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν 
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, 
καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.3. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του 
επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016. 

δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.3, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 
φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 

ε) για την παράγραφο 2.2.3.4 δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών, εφόσον ο προσωρινός 
ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία. [Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που είναι εισηγμένες 
στο Χρηματιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του 
νόμιμου εκπροσώπου τους]: 

Ειδικότερα ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από 
το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές  είναι ονομαστικές, το οποίο να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) 
εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του, καθώς και αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των 
μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά 
είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από την 
ημέρα υποβολής της προσφοράς. 

Εάν ο προσωρινός ανάδοχος είναι αλλοδαπή ανώνυμη εταιρία, και εφόσον έχει, κατά το δίκαιο της έδρας 
της, ονομαστικές μετοχές προσκομίζει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το 
οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, αναλυτική κατάσταση μετόχων, με αριθμό των 
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μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας 
με ημερομηνία το πολύ τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς ή κάθε άλλο 
στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των μετοχών, που έχει 
συντελεστεί τις τελευταίες τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς. 

Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή εφόσον κατά το  δίκαιο της χώρας στην οποία έχει την έδρα της  δεν 
έχει ονομαστικές μετοχές, υποβάλλει βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών 
από αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση του 
διαγωνιζόμενου, έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των 
μετοχών και αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, σχετική κατάσταση μετόχων (με 1%), σύμφωνα με την 
τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. Αν δεν προσκομισθεί 
κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που οι μέτοχοι αυτοί δεν της είναι 
γνωστοί. 

Η αναθέτουσα αρχή δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως άνω αιτιολογίας. Δύναται, ωστόσο, να  αποδείξει 
τη δυνατότητα υποβολής της κατάστασης μετόχων, και μόνο στην περίπτωση αυτή η εταιρεία αποκλείεται 
από την παρούσα διαδικασία. 

Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής απόφασης 
των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των 
μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005». 

στ) για την παράγραφο 2.2.3.8. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει 
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση 
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή 
εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε 
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου 
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με 
το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην 
περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται 
από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από 
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της 
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη 
δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. 

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο οικείο 
επαγγελματικό μητρώο. 

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 
(απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, 
εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους,1 εκτός αν, 
σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν οικονομικές καταστάσεις ή αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων, 
στην περίπτωση που η δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων απαιτείται από τη νομοθεσία της 
χώρας, που είναι εγκατεστημένος ο φορέας, ή υπεύθυνη δήλωση περί του συνολικού κύκλου εργασιών 
για τις οικονομικές χρήσεις 2018, 2019, 2020, συναρτήσει της ημερομηνίας σύστασης του οικονομικού 
φορέα ή έναρξης των δραστηριοτήτων του, εφόσον είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες για τον εν λόγω 
κύκλο εργασιών. Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα 

                                                           
1  Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7 α σημείο αδ’ του ν. 

4605/2019. 
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ανωτέρω δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με 
οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο.2 

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: 

Β4.1. Κατάλογο των κυριότερων συναφών έργων που καλύπτουν τις απαιτήσεις της παραγράφου 2.2.6.2, 
που εκτέλεσε υλοποίησε επιτυχώς ο οικονομικός φορέας κατά τα τρία (3) τελευταία έτη πριν το έτος 
διενέργειας του διαγωνισμού (2018, και 2019 και 2020) και μέχρι την ημερομηνία υποβολής της 
προσφοράς του, σύμφωνα με το ακόλουθο Υπόδειγμα: 

Α/Α ΠΕΛΑΤΗΣ 
ΣΥΝΤΟΜΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

ΕΡΓΟΥ 

ΠΡΟΫΠΟ-
ΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ 
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ 

ΤΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΦΟΡΕΑ ΣΤΟ 
ΕΡΓΟ 

(αντικείμενο) 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΦΟΡΕΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ 
(προϋπολογισμός) 

ΣΤΟΙΧΕΙΟ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

(τύπος & ημ/νία) 

        

όπου «ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ»:  

o Εάν ο Πελάτης είναι Δημόσιος Φορέας ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται πιστοποιητικό ή 
πρωτόκολλο παραλαβής που συντάσσεται από την αρμόδια Δημόσια Αρχή.  

o Εάν ο Πελάτης είναι ιδιώτης, ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται δήλωση είτε του νόμιμου 
εκπροσώπου ή του εξουσιοδοτημένου προς τούτο προσώπου της ιδιωτικής επιχείρησης, είτε του 
υποψηφίου Αναδόχου, στην οποία θα δηλώνεται η καλή εκτέλεση της σύμβασης. 

Β4.2. Συμπληρωμένους τους παρακάτω πίνακες με τα στοιχεία των μελών της Ομάδας Έργου: 
Πίνακας υπαλλήλων του οικονομικού φορέα που συμμετέχουν στην Ομάδα Έργου 

Α/Α 

Εταιρία (σε 
περίπτωση 
Ένωσης  
Κοινοπραξίας) 

Ονοματεπώνυμο 
Μέλους Ομάδας 
Έργου 

Ρόλος στην Ομάδα 
Έργου - Θέση στο 
σχήμα υλοποίησης 

Ανθρωπο
μήνες 

Ποσοστό 
συμμετοχής* 
(%) 

      

      

      

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (1)    

Πίνακας στελεχών των Υπεργολάβων του οικονομικού φορέα που συμμετέχουν στην Ομάδα 
Έργου 

Α/Α 
Επωνυμία 
Εταιρείας 
Υπεργολάβου 

Ονοματεπώνυμο 
Μέλους Ομάδας 
Έργου 

Ρόλος στην Ομάδα 
Έργου – Θέση στο 
σχήμα υλοποίησης 

Ανθρωπο
μήνες 

Ποσοστό 
συμμετοχής* 
(%) 

      

      

      

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (2)    

 
Πίνακας εξωτερικών συνεργατών του οικονομικού φορέα που συμμετέχουν στην Ομάδα Έργου 

Α/Α 
Ονοματεπώνυμο Μέλους Ομάδας 
Έργου 

Ρόλος στην Ομάδα 
Έργου – Θέση στο 
σχήμα υλοποίησης 

Ανθρωπο
μήνες 

Ποσοστό 
συμμετοχής* 
(%) 

     

                                                           
2 Η καταλληλότητα του προσκομιζόμενου από τον οικονομικό φορέα εγγράφου για την απόδειξη της χρηματοοικονομικής του 

επάρκειας εναπόκειται στην κρίση της Α.Α. (πρβλ. άρθρο 80 παρ. 4 εδ. β ν. 4412/2016) 
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ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (3)   
 

*ως Ποσοστό Συμμετοχής του Μέλους ορίζεται το πηλίκο των ανθρωπομηνών του δια των συνολικών 
προσφερόμενων ανθρωπομηνών (άθροισμα των μερικών συνόλων 1, 2, 3) 
 

Ο Οικονομικός Φορέας, συμπληρωματικά με τους παραπάνω Πίνακες, θα πρέπει να καταθέσει υπεύθυνες 
δηλώσεις συνεργασίας, των εξωτερικών συνεργατών και των υπεργολάβων. Υπενθυμίζεται ότι στην 
περίπτωση αυτήν κατατίθεται χωριστό ΕΕΕΣ για τον κάθε υπεργολάβο / εξωτερικό συνεργάτη κατά τα 
παραπάνω αναφερόμενα, για τον οποίο συνυποβάλλεται και σχετική υπεύθυνη δήλωση ως έγγραφη 
δέσμευση του περί αποδοχής της συνεργασίας του με τον υποψήφιο Ανάδοχο για το συγκεκριμένο έργο 
για όλη την προβλεπόμενη διάρκεια της σύμβασης και ότι είναι αποδεκτοί οι όροι του παρόντος 
διαγωνισμού. 

Β4.3. Αναλυτικά Βιογραφικά σημειώματα της Ομάδας Έργου (βάσει του υποδείγματος που παρέχεται στο 
Παράρτημα VIIError! Reference source not found.), από τα οποία να αποδεικνύονται ευθέως και χωρίς 
άλλη αναγκαία πληροφορία ή διευκρίνιση η εξειδίκευση, τα επαγγελματικά προσόντα και η εμπειρία τους 
σχετικά με τις απαιτήσεις που αναλαμβάνουν όπως προκύπτει από το ρόλο που προτείνεται να 
συμμετέχει στην ομάδα Έργου. 

Β4.4. Σε περίπτωση που ο Υποψήφιος Ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπεργολαβικά σε τρίτους την 
υλοποίηση τμήματος του υπό ανάθεση Έργου, τότε θα πρέπει να καταθέσει συμπληρωμένο τον 
παρακάτω πίνακα καθώς και τις σχετικές δηλώσεις συνεργασίας. 

Περιγραφή τμήματος Έργου (είδους υπηρεσιών) που προτίθεται 
ο Υποψήφιος Ανάδοχος να αναθέσει σε Υπεργολάβο 

Επωνυμία 
Υπεργολάβου 

Ημερομηνία Δήλωσης 
Συνεργασίας 

   

   

Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας της παραγράφου 2.2.7 
οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν εν ισχύ πιστοποιητικά από κατάλληλα διαπιστευμένους οργανισμούς 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι 
νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις 
μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ) προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, 
το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές 
περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, 
αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του  
οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν 
να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή 
προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή 
αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα 
κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, 
πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), 
συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την 
υποβολή τους. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας 
εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση  του νόμιμου 
εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και 
εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 
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Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι 
σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά 
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν 
τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των 
μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις 
εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που 
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό 
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 
οργανισμό πιστοποίησης.  

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω 
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.  

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον 
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.  

Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, 
προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης  

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κάτωθι κριτηρίων: 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

Παραπομπή σε παρ. 
απαίτησης της 
διακήρυξης 
(Παράρτημα Ι) 

Κ1 Κατανόηση του Έργου – Μεθοδολογική Προσέγγιση 
Έργου 

10%  

Κ1.1 Κατανόηση απαιτήσεων και στόχου του Έργου 3% 1.1, 1.2 

Κ1.2 Οργάνωση Υλοποίησης Έργου (Περιγραφή Φάσεων 
και Παραδοτέων, Χρονοδιάγραμμα) 

4% 1.5 

Κ1.3 Μεθοδολογία διοίκησης και υλοποίησης έργου 3% 1.6 

Κ2 Λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές   45%  

Κ2.1 Λειτουργικά και τεχνολογικά χαρακτηριστικά 
λογισμικού ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης 

8% 1.3.1, 1.3.2 
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Κ2.2 Λειτουργικά χαρακτηριστικά και τεχνολογικά 
χαρακτηριστικά λογισμικού σύγχρονης 
τηλεκπαίδευσης 

8% 1.3.1, 1.3.2 

Κ2.3 Λειτουργικά χαρακτηριστικά εκπαιδευτικού 
λογισμικού  

25% 1.3.1, 1.3.3 

Κ2.4 Προσβασιμότητα – Ευχρηστία – Ασφάλεια - 
Πολυκαναλικότητα 

4% 1.3.4, 1.3.5, 1.3.6, 
1.3.7 

Κ3 Προσφερόμενες Υπηρεσίες    40%  

Κ3.1 Μελέτη εφαρμογής 4% 1.4.1 

Κ3.2 Ανάπτυξη, παραμετροποίηση και ολοκλήρωση 
πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης 

10% 1.4.2 

Κ3.3 Υπηρεσίες φιλοξενίας πλατφόρμας εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης 

5% 1.4.3 

Κ3.4 Τεκμηρίωση 3% 1.4.4 

Κ3.5 Υπηρεσίες εκπαίδευσης 5% 1.4.5 

Κ3.6 Υπηρεσίες υποστήριξης πιλοτικής λειτουργίας 6% 1.4.6 

Κ3.7 Υπηρεσίες εγγύησης 7% 1.4.7, 1.4.8 

Κ4 Ετοιμότητα υποψηφίου Αναδόχου    5%  

Κ4.1 Επίδειξη πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης & οργάνωσης 
ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού  

5% 2.3.3 (κεφαλαίου 2: 
Γενικοί και ειδικοί 
όροι συμμετοχής) 

 ΣΥΝΟΛΟ 100%  

 

Επεξήγηση Κριτηρίων Αξιολόγησης 

Ανά κατηγορία και κριτήριο αξιολογούνται: 

Κ.1. Κατανόηση του Έργου – Μεθοδολογική Προσέγγιση Έργου 

Κ.1.1 Κατανόηση απαιτήσεων και στόχου του Έργου 

 Η συνολική αντίληψη του υποψήφιου Αναδόχου όσον αφορά το αντικείμενο του Έργου, τους 
σκοπούς και τους στόχους του, τους κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας και τους κινδύνους, καθώς 
και (κυρίως) τους τρόπους και τις μεθόδους αντιμετώπισής τους. 

 Η κατανόηση από πλευράς του υποψήφιου Αναδόχου του περιβάλλοντος του Έργου και 
συγκεκριμένα των εμπλεκομένων μερών, των ωφελούμενων, των παραγόντων που προσθέτουν 
αδράνεια ή μπορεί να συμβάλλουν στη επιτάχυνση των διαδικασιών, καθώς και (κυρίως) τα μέτρα 
που θα ληφθούν για την αξιοποίηση της δυναμικής των εμπλεκόμενων μερών προς όφελος του 
Έργου. 

 Η τεκμηριωμένη αντίληψη του υποψήφιου Αναδόχου σχετικά με τις παραμέτρους που συνθέτουν 
την υφιστάμενη κατάσταση τόσο σε επιχειρησιακό όσο και σε τεχνολογικό επίπεδο. 

 Η τεκμηριωμένη αντίληψη του υποψήφιου Αναδόχου σχετικά με τη διαδικασία αλλαγής που 
συνεπάγεται η υλοποίηση του Έργου, τόσο σε επίπεδο λειτουργίας του Φορέα όσο και στις 
σχέσεις του Φορέα με το περιβάλλον του, καθώς και η πρότασή του σχετικά με τη διαχείριση των 
εν λόγω αλλαγών. 
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Κ.1.2 Οργάνωση Υλοποίησης Έργου (Περιγραφή Φάσεων και Παραδοτέων, Χρονοδιάγραμμα) 

 Η προσέγγιση του υποψήφιου Αναδόχου όσον αφορά την οργάνωση σε επιμέρους φάσεις, πακέτα 
εργασίας και παραδοτέα. 

 Η ανάδειξη των σημαντικών οροσήμων που σχετίζονται με την υλοποίηση του Έργου. 

 Ο βαθμός επάρκειας και καταλληλότητας της ανάλυσης και εξειδίκευσης του χρονοδιαγράμματος 
υλοποίησης του Έργου και η περιγραφή των αλληλεξαρτήσεων μεταξύ των επιμέρους εργασιών. 

Κ.1.3 Μεθοδολογία διοίκησης και υλοποίησης έργου 

 Η επάρκεια του προσφερόμενου ανθρωποχρόνου σε σχέση με τη φύση των επί μέρους ρόλων και 
καθηκόντων, Πακέτων Εργασίας και Παραδοτέων. 

 Η μεθοδολογική προσέγγιση του υποψήφιου Αναδόχου όσον αφορά τη διοίκηση, υλοποίηση και 
ποιότητα του Έργου, σε σχέση με τις ιδιαιτερότητες του τελευταίου. 

 Βαρύτητα θα δοθεί στη συγκρότηση και διάρθρωση της Ομάδας Έργου, την ορθολογική κατανομή 
(και αναλυτική περιγραφή) ρόλων και καθηκόντων κ.λπ. 

K.2 Λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές   

(Για κάθε ένα από τα προσφερόμενα λογισμικά ασύγχρονης και σύγχρονης τηλεκπαίδευσης) 

Κ2.1 Λειτουργικά και τεχνολογικά χαρακτηριστικά λογισμικού ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης & Κ2.2 
Λειτουργικά χαρακτηριστικά και τεχνολογικά χαρακτηριστικά λογισμικού σύγχρονης τηλεκπαίδευσης 

 Η κάλυψη των λειτουργικών και τεχνικών απαιτήσεων του έργου. 

 Η αναλυτική και τεκμηριωμένη περιγραφή της υλοποίησης των απαιτούμενων εφαρμογών ή/και 
υποσυστημάτων. 

 Η αναλυτική και τεκμηριωμένη περιγραφή της υλοποίησης των ζητούμενων ψηφιακών 
υπηρεσιών, διαμέσου των ανωτέρω εφαρμογών ή/και υποσυστημάτων.  

 Εφόσον πρόκειται για λογισμικό ανοικτού κώδικα, η τεκμηρίωση της επιλογής του συγκεκριμένου 
λογισμικού – έναντι άλλων – με ιδιαίτερη έμφαση στη συνάφειά του με τις απαιτήσεις του 
συγκεκριμένου Έργου, την ασφάλεια και την υποστήριξη.   

 Ο αριθμός και το είδος των προσφερόμενων αδειών χρήσης (π.χ. per server/cpu/named 
user/concurrent user/unlimited use κά), λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό χρηστών (εσωτερικών 
και εξωτερικών) που καλύπτονται από τις προσφερόμενες άδειες χρήσεις σε σχέση πάντα και με 
τον προσφερόμενη υποδομή φιλοξενίας. 

 Τυχόν περιορισμοί που «επιβάλλονται» από το είδος των προσφερόμενων εκδόσεων και αδειών 
αυτών και αφορούν δυνατότητες μελλοντικής αναβάθμισης και οι τρόποι άρσης αυτών. 

 Επιπλέον λειτουργικότητες που προσφέρονται πέραν των ζητούμενων στην παρούσα, οι οποίες 
κρίνεται ότι συμβάλουν στην εξυπηρέτηση των στόχων του Έργου. 

Κ.2.3 Λειτουργικά χαρακτηριστικά εκπαιδευτικού λογισμικού  

 Η εξοικείωση με σχετικά πρότυπα, λογισμικά και διαδικασίες. 

 Η παρουσίαση – εξειδίκευση της μεθοδολογίας ανάπτυξης εκπαιδευτικού λογισμικού, που θα 
χρησιμοποιηθεί προκειμένου κα καλυφθούν οι απαιτήσεις της παρούσας διακήρυξης. 

 Η πληρότητα της περιγραφής των εκπαιδευτικών μαθημάτων 

 Η πληρότητα της περιγραφής των εκπαιδευτικών σεναρίων 

Κ.2.4 Προσβασιμότητα – Ευχρηστία – Ασφάλεια - Πολυκαναλικότητα 
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 Η μεθοδολογία και τα μέτρα για την εξασφάλιση της ακεραιότητας και εμπιστευτικότητας των 
δεδομένων 

 Η μεθοδολογία για την προστασία των δεδομένων τόσο κατά την αποθήκευσή τους όσο και κατά 
τη διακίνησή τους 

 Το προτεινόμενο σχέδιο/πλάνο για επαναφορά των δεδομένων αλλά και των εφαρμογών μετά 
από φυσική βλάβη ή/και καταστροφή. 

 Τα χαρακτηριστικά της λύσης που ενισχύουν την ευχρηστία της. 

 Η τεκμηριωμένη και ολοκληρωμένη πρόταση του Αναδόχου σε ό,τι αφορά την  κάλυψη των 
απαιτήσεων των Παρ. 1.3.4, 1.3.5, 1.3.6, 1.3.7 του Παραρτήματος Ι. Ιδιαίτερα θα αξιολογηθεί η 
κάλυψη των απαιτήσεων σχετικά με την πρόσβαση ατόμων με ειδικές ανάγκες. 

Κ.3  Προσφερόμενες Υπηρεσίες    

Κ 3.1 Μελέτη εφαρμογής 

 Η αναλυτική εξειδίκευση των απαιτήσεων  της παρ. 1.4.1 του Παραρτήματος Ι.  

 Η πρόταση του Αναδόχου σε ό,τι αφορά  την ανάλυση των αναγκών των ομάδων στόχου, την 
αξιολόγηση του υφιστάμενου εκπαιδευτικού υλικού κλπ. 

 Τυχόν επιπλέον υπηρεσίες πέραν των ζητούμενων στην παρούσα διακήρυξη στο βαθμό που αυτές 
προσθέτουν αξία στο Έργο. 

Κ.3.2 Ανάπτυξη, παραμετροποίηση και ολοκλήρωση πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης 

 Το προτεινόμενο αναλυτικό πλάνο/σχέδιο ανάπτυξης, παραμετροποίησης και ολοκλήρωσης της 
πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης, ως προς την εκτιμώμενη αποτελεσματικότητά της. 

 Η έκταση, το είδος, η καταλληλότητα, η διαθεσιμότητα και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των 
προσφερόμενων υπηρεσιών, σε σχέση με το βαθμό συσχέτισης και συμβολής τους στην επιτυχή 
ολοκλήρωση των εργασιών και την επίτευξη των στόχων του έργου. 

 Τυχόν επιπλέον υπηρεσίες πέραν των ζητούμενων στην παρούσα διακήρυξη στο βαθμό που αυτές 
προσθέτουν αξία στο Έργο. 

Κ.3.4 Υπηρεσίες φιλοξενίας πλατφόρμας εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 

 Η έκταση, το είδος, η καταλληλότητα, η διαθεσιμότητα και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των 
προσφερόμενων υπηρεσιών, σε σχέση με το βαθμό συσχέτισης και συμβολής τους στην επιτυχή 
ολοκλήρωση των εργασιών και την επίτευξη των στόχων του έργου (π.χ. ασφάλεια, 
διαθεσιμότητα, δυνατότητες κλιμάκωσης πόρων κλπ.). 

 Τυχόν επιπλέον υπηρεσίες πέραν των ζητούμενων στην παρούσα διακήρυξη στο βαθμό που αυτές 
προσθέτουν αξία στο Έργο. 

Κ 3.4 Τεκμηρίωση 

 Η τεκμηριωμένη και ολοκληρωμένη πρόταση του Αναδόχου σε ό,τι αφορά την κάλυψη των 
απαιτήσεων της παρ. 1.4.4 του Παραρτήματος Ι. 

 Τυχόν επιπλέον υπηρεσίες πέραν των ζητούμενων στην παρούσα διακήρυξη στο βαθμό που αυτές 
προσθέτουν αξία στο Έργο. 

Κ 3.5 Υπηρεσίες εκπαίδευσης 

 Ο βαθμός καταλληλόλητας της προτεινόμενης μεθόδου εκπαίδευσης για τις ειδικές ανάγκες 
υιοθέτησης και χρήσης των παραγόμενων υπηρεσιών από το έργο.  

 Το αντικείμενο της εκπαίδευσης ανά κατηγορία εκπαιδευομένων. 
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 H εκπαιδευτική διαδικασία, ο σχεδιασμός, η οργάνωση και η διαχείρισή της. 

 Η εμπειρία των εκπαιδευτών. 

 Οι προσφερόμενες ώρες εκπαίδευσης ανά κατηγορία χρηστών. 

 Τυχόν επιπλέον υπηρεσίες πέραν των ζητούμενων στην παρούσα διακήρυξη. 

Κ. 3.6  Υπηρεσίες υποστήριξης πιλοτικής λειτουργίας 

 Η προτεινόμενη μεθοδολογία παροχής των υπηρεσιών υποστήριξης πιλοτικής λειτουργίας. 

 Η αναλυτική εξειδίκευση των υπηρεσιών υποστήριξης πιλοτικής λειτουργίας. 

 Τυχόν επιπλέον υπηρεσίες πέραν των ζητούμενων στην παρούσα διακήρυξη στο βαθμό που αυτές 
προσθέτουν αξία στο Έργο. 

Κ. 3.7  Υπηρεσίες εγγύησης 

 Η χρονική διάρκεια της προσφερόμενης Εγγύησης. 

 Η προσφερόμενες υπηρεσίες κατά την περίοδο της Εγγύησης. 

 Η τεκμηριωμένη και ολοκληρωμένη πρόταση του Αναδόχου σε ό,τι αφορά την υποστήριξη της 
διενέργειας των μαθημάτων μέσω της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης. 

 Τυχόν επιπλέον υπηρεσίες πέραν των ζητούμενων στην παρούσα διακήρυξη στο βαθμό που αυτές 
προσθέτουν αξία στο Έργο. 

Κ.4 Ετοιμότητα υποψηφίου Αναδόχου    

Κ. 4.1  Επίδειξη πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης & οργάνωσης ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού 

 Καταλληλόλητα και ωριμότητα της προτεινόμενης λύσης σε σχέση με τις απαιτήσεις της παρούσας 
διακήρυξης. 

 Ετοιμότητα του Αναδόχου για την υλοποίηση του έργου. 

 

2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών   

Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που 
ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 150 βαθμούς 
όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου.  

Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς.  

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή 
βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της προσφοράς θα προκύπτει από το 
άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων. 

Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι προσφορά που δεν καλύπτει/παρουσιάζει 
αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς. 
Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή 
βαρύτητας του κριτηρίου επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς (Βi) 
θα προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων. 
 
Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει το μεγαλύτερο Λ ο 
οποίος υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο: 

Λi = 80 * ( Βi / Βmax ) + 20 * (Kmin/Ki) 
όπου: 
Βmax  η συνολική βαθμολογία που έλαβε η καλύτερη Τεχνική Προσφορά  
Βi η συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς i 
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Kmin  το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς με τη μικρότερη τιμή  
Κi το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς i  
Λi το αποτέλεσμα της ανωτέρω πράξης, το οποίο στρογγυλοποιείται στα δύο (2) δεκαδικά 
ψηφία. 

 
Διαμόρφωση συγκριτικού κόστους Προσφοράς 
Το συγκριτικό κόστος Κ κάθε Προσφοράς περιλαμβάνει το συνολικό κόστος για το Έργο, χωρίς ΦΠΑ (βλ. 
Παράρτημα V: Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς, Πίνακας 5: Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής 
Προσφοράς)  
 

Σε περίπτωση ισοψηφίας, επικρατέστερη είναι η προσφορά με το μεγαλύτερο Βi (βαθμολογία τεχνικής 
προσφοράς υποψηφίου), ενώ σε περίπτωση πλήρους ισοβαθμίας (Λi, Βi) διενεργείται δημόσια κλήρωση 
παρουσία όλων των ενδιαφερομένων. 

 

2.3.3 Επίδειξη πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης & οργάνωσης ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού   

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι, μετά από σχετική πρόσκληση της Επιτροπής Διαγωνισμού, θα κληθούν να 
επιδείξουν τη λειτουργικότητα υφιστάμενης υλοποίησης, με βάση την πλατφόρμα λογισμικού στην οποία 
θα βασιστεί η ανάπτυξη της πλατφόρμας ασύγχρονης & σύγχρονης τηλεκπαίδευσης του παρόντος έργου, 
όπως αυτή αναφέρεται στην προσφορά τους. Η επίδειξη θα βασιστεί σε εγγενή χαρακτηριστικά και 
λειτουργικότητα (out-of-the-box) της πλατφόρμας. 

Θα πρέπει να επιδειχθούν τα εξής: 

• Διεξαγωγή ενός μαθήματος μέσω σύγχρονης τηλεκπαίδευσης 

• Οργάνωση ενός μαθήματος για ασύγχρονη τηλεκπαίδευση 

Πέραν της λειτουργικότητας της πλατφόρμας, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει να επιδείξουν 
παράδειγμα video με απόδοση στη νοηματική γλώσσα. 

Για τις ανάγκες της ανωτέρω επίδειξης, η Αναθέτουσα Αρχή θα διαθέσει στους υποψηφίους Αναδόχους 
δείγμα πρωτογενούς υλικού που θα πρέπει να μετατραπεί σε ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό. Το δείγμα του 
υλικού θα είναι ίδιο για όλους τους υποψηφίους Αναδόχους. 

Ομάδα Επίδειξης 

Κατά την επίδειξη του συστήματος, στο χώρο της επίδειξης θα παρευρίσκεται η Ομάδα Επίδειξης του 
υποψηφίου Αναδόχου, η οποία θα απαρτίζεται κατά μέγιστο από τέσσερα (4) άτομα.  

Χρόνος και Τόπος Εκτέλεσης  

Η επίδειξη θα πραγματοποιηθεί σε χώρο της Αναθέτουσας Αρχής, σε ημερομηνία και ώρα που θα 
καθορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, τουλάχιστον 15 ημέρες μετά τη σχετική πρόσκληση της Επιτροπής. Η 
διάρκεια της επίδειξης εκτιμάται για κάθε υποψήφιο σε 2 ώρες.  

Υποδομές για τη διεξαγωγή της επίδειξης 

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι είναι υπεύθυνοι για τη διασφάλιση όλων των αναγκαίων υποδομών για την άρτια 
διεξαγωγή της επίδειξης. 
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2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης, για  
όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.  

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό 
τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το 
είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της 
ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η 
παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον 
ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται 
από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών 
πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 
2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 
56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα 
(ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του 
άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.  
Επισημαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα 
δικαιολογητικά που υποβάλλουν με την προσφορά τους, με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, 
αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα 
προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η αίτηση συμμετοχής συνοδεύεται με υπεύθυνη 
δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι στην χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση  προηγμένης 
ψηφιακής υπογραφής ή ότι στην χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής 
υπογραφής για την συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Η υπεύθυνη δήλωση του 
προηγούμενου εδαφίου φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών.  
2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα 
αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της. 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:  

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» στον οποίο 
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά  σύμφωνα με 
τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 
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(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική 
προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.  

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της 
προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 
4412/16. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης 
τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις 
νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες 
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για 
την αξιολόγησή της. 

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας 
τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα 
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα.  
Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου 
ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη 
περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το 
ηλεκτρονικό αρχείο pdf] . 

2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος, 
όπως περιγράφεται παρακάτω: 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται 
από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, 
φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση 
εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής, με την επιφύλαξη 
των αναφερθέντων στην τελευταία υποπαράγραφο της παραγράφου 2.4.2.1 του παρόντος για τους 
αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς. 

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η οποία αποστέλλεται στον 
οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε 
κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον 
συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει 
υπογραφή μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης. 

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 
δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε 
έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία απαιτείται 
να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 
2690/1999 ''Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας'', όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 
του ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι, ενδεικτικά, η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, 
τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από 
δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε 
έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά 
φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε 
αντίγραφα των πρωτοτύπων. 

Η  αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο 
κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή 
ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για την 
ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. Σε περίπτωση που προκύψει η ανάγκη υποβολής από τους υποψήφιους 
στοιχείων σε έντυπη μορφή, η αναθέτουσα αρχή θα υποδείξει τον τρόπο υποβολής αυτών. 
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2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 
περιλαμβάνουν: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 
3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του 
Ν.4412/2016 και στα άρθρα 2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης. 

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ  το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή αρχείων 
τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα III).  

Το συγκεκριμένο πρότυπο, υποβάλλεται συμπληρωμένο μαζί με την προσφορά, σε μορφή pdf και 
ψηφιακά υπογεγραμμένο κατά τα οριζόμενα στο άρθρ. 73 του ν.4412/16.  

Για την σύνταξη ή/και συμπλήρωση του απαιτούμενου ηλεκτρονικό ΕΕΕΣ, οι οικονομικοί φορείς 
προτείνεται να χρησιμοποιήσουν το αναρτημένο από τις αναθέτουσες αρχές επικουρικό αρχείο XML, 
προκειμένου να εκμεταλλευτούν την υπηρεσία eΕΕΕΣ της ΕΕ και να παράξουν την απάντηση τους σε 
μορφή αρχείου PDF. Το αρχείο PDF παράγεται έμμεσα από την υπηρεσία eEEEΣ επιλέγοντας το κουμπί 
«Εκτύπωση».  

Σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως της ύπαρξης επικουρικού αρχείου xml στον χώρο του διαγωνισμού, 
οι οικονομικοί φορείς μπορούν να προσφεύγουν απ’ ευθείας στην ηλεκτρονική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής (https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd) να δημιουργούν το EΕΕΣ, να 
συμπληρώνουν με ευθύνη τους όλα τα δεδομένα που αφορούν τον εκάστοτε διαγωνισμό και 
αναφέρονται στην διακήρυξη, να συμπληρώνουν τις σχετικές απαντήσεις και να το εκτυπώνουν σε μορφή 
pdf προκειμένου να το υπογράψουν ψηφιακά και να το υποβάλλουν στο σχετικό διαγωνισμό. 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) 
εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για 
τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.). 

Επισημαίνονται τα ακόλουθα, αναφορικά με την συμπλήρωση και υποβολή του ΕΕΕΣ: 

α. ΕΕΕΣ – Οικονομικού Φορέα  

Στην περίπτωση που ένας οικονομικός φορέας συμμετέχει μόνος του στο διαγωνισμό και δεν στηρίζεται 
στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής, συμπληρώνει και 
υποβάλλει ένα (1) ΕΕΕΣ. 

β. ΕΕΕΣ – Στήριξη Οικονομικού Φορέα στις ικανότητες άλλων φορέων 

Στην περίπτωση που ένας οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες μίας ή περισσότερων άλλων 
οντοτήτων προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής, με την προσφορά υποβάλλεται χωριστό 
ΕΕΕΣ, που συμπληρώνεται και υπογράφεται ψηφιακά από τον τρίτο/ους, συμπληρώνοντας τις ενότητες 
των Α και Β του Μέρους ΙΙ , το Μέρος ΙΙΙ , το Μέρος IV σχετικά με τις ικανότητες που δανείζει στον 
υποψήφιο οικονομικό φορέα καθώς και το Μέρος VI Τελικές Δηλώσεις  

Για την υπογραφή του ΕΕΕΣ του τρίτου/ων ισχύουν τα ανωτέρω αναφερόμενα για την υπογραφή του ΕΕΕΣ 
του προσφέροντος.  

γ. ΕΕΕΣ - Ενώσεις οικονομικών φορέων, Κοινοπραξίες, κλπ. 

Στην περίπτωση συμμετοχής στο διαγωνισμό από κοινού ομίλων οικονομικών φορέων (π.χ. ενώσεων, 
κοινοπραξιών, συνεταιρισμών, κλπ.), υποβάλλεται χωριστό ΕΕΕΣ για κάθε έναν συμμετέχοντα οικονομικό 
φορέα. 

δ. ΕΕΕΣ - Υπεργολάβοι: 
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Σε περίπτωση που ο προσφέρων προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτο/ους (βλ. 
ΕΕΕΣ, μέρος ΙΙ, παράγραφος Δ «Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν 
στηρίζεται ο οικονομικός φορέας») και το τμήμα του έργου που πρόκειται να ανατεθεί υπεργολαβικά 
υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, τότε ο υπεργολάβος 
συμπληρώνει και υπογράφει ψηφιακά χωριστό ΕΕΕΣ, το οποίο υποβάλλεται εντός του φακέλου 
δικαιολογητικών συμμετοχής, συμπληρώνοντας τα πεδία της ενότητας Α και Β του Μέρους ΙΙ και τα πεδία 
των ενοτήτων του Μέρους ΙΙΙ καθώς και το Μέρος VI Τελικές Δηλώσεις.  

Για την υπογραφή του ΕΕΕΣ του υπεργολάβου ισχύουν και εφαρμόζονται τα ανωτέρω αναφερόμενα για 
την υπογραφή του ΕΕΕΣ του προσφέροντος.  

2.4.3.2 Τεχνική Προσφορά 

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα έγγραφα / στοιχεία που αναφέρονται αναλυτικά 

στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV «Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς» και να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις 

προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι «Αναλυτική Περιγραφή 

Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης», περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες 

απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των 

οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, 

σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στα ως άνω Παραρτήματα.  

Ο προσφέρων επισυνάπτει στην προσφορά του, μέσω του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ όλα τα ψηφιακά 

υπογεγραμμένα ηλεκτρονικά αρχεία της Τεχνικής Προσφοράς. 

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή 

υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. 

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 
προσφορών 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα V της διακήρυξης. 

Αν στο ηλεκτρονικό σύστημα και στο παραγόμενο από το σύστημα ηλεκτρονικό αρχείο pdf δεν μπορεί να 
αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονομική προσφορά, ο προσφέρων θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελλο 
“οικονομική προσφορά” την ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του ψηφιακά υπογεγραμμένη σε μορφή 
pdf.  

Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου 
ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το 
σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο 
pdf.  

Σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος προσφέρει έκπτωση, οι τιμές που θα αναφέρονται στον Πίνακα 
Οικονομικής Προσφοράς θα είναι οι τελικές τιμές μετά την έκπτωση. Επίσης, δεν επιτρέπονται στην 
Οικονομική Προσφορά συνολικές εκπτώσεις σε επί επιμέρους αθροίσματα, ή επί του συνολικού τιμήματος 
της Προσφοράς.  

Επιπλέον στην οικονομική προσφορά συμπληρώνεται και ο χρόνος ισχύος της προσφοράς σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις της παρ. 2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών. 

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων δεν μπορεί επί ποινή αποκλεισμού να είναι ανώτερη του 
προϋπολογισμού του προκηρυσσόμενου Έργου. Ως Οικονομική Προσφορά νοείται το τελικό σύνολο του 
Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα V. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με 
τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
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Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται 
αυτόματα από το σύστημα.  

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται. 

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται 
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη 
της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016. 

Στην οικονομική προσφορά θα πρέπει να επιλέγεται με σαφήνεια ένας από τους τρόπους πληρωμής που 
περιγράφονται στην παρ. (5.1) της παρούσας διακήρυξης.  

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών  

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα 
(12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα 
αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' 
ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι 
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 
προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω 
ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία 
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η 
αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί 
το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη 
διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και 
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος 
υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 
2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 
προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,  

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί 
κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης 
διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 
3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 
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δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,  

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο 
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.3 περ.γ της παρούσας (περ. γ΄ της παρ. 4 
του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, 
καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.  

στ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

η) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 
παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης, 

θ) η οποία εμφανίζει οποιοδήποτε στοιχείο του προσφερόμενου κόστους σε είδος, προϊόν ή υπηρεσία 
(εκτός εάν ρητά απαιτείται από τη διακήρυξη), ή σε μερικό ή γενικό σύνολο σε άλλο μέρος πλην της 
Οικονομικής Προσφοράς, 

ι) η οποία παρουσιάζει διαφορές μεταξύ των σχετικών ενοτήτων της τεχνικής προσφοράς και των Πινάκων 
Οικονομικής Προσφοράς χωρίς τιμές, 

ια) η οποία παρουσιάζει διαφορές μεταξύ των Πινάκων Οικονομικής Προσφοράς χωρίς τιμές και των 
αντιστοίχων Πινάκων Οικονομικής Προσφοράς με τιμές, 

ιβ) της οποίας το συνολικό τίμημα υπερβαίνει τον αρχικό προϋπολογισμό του Έργου. 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας 
Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού),  προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 
φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» 
την.....και ώρα........ 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και 
ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή 

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 3.1.2 
της παρούσας, κάθε προσφέρων  αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα 
δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν 
χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν 
τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή 
οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην 
αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά 
τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα 
αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από 
τα μέλη του οργάνου. 

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση μόνο των 
τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η 
αξιολόγηση και βαθμολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό 
για την απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών 
προδιαγραφών και την αποδοχή και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών, με βάση τα κριτήρια 
αξιολόγησης του άρθρου 2.3.1 και 2.3.2 της παρούσας. 

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να συντάσσεται 
ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση. 

Τα αποτελέσματα των εν λόγω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής» & «Τεχνική Προσφορά» 
επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία 
κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος 
ΕΣΗΔΗΣ, στους προσφέροντες, μαζί με αντίγραφο των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και 
αξιολόγησης των προσφορών των ως άνω σταδίων. Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική 
προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας. 

γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την 
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών 
εκείνων των προσφερόντων που δεν έχουν απορριφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω. 
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δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών που 
αποσφραγίστηκαν και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή 
τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που 
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών 
από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 
4412/2016.  

Στην περίπτωση ισοδύναμων προφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική τελική βαθμολογία 
μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων η ανάθεση γίνεται στην προσφορά με την μεγαλύτερη 
βαθμολογία τεχνικής προσφοράς. 

Αν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια βαθμολογία τεχνικής προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή 
επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες 
προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία αυτών των 
οικονομικών φορέων.  

Τα αποτελέσματα του εν λόγω σταδίου («Οικονομική Προσφορά») επικυρώνονται με απόφαση του 
αποφαινομένου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής, μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, στους προσφέροντες, μαζί με αντίγραφο 
των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών του ως άνω σταδίου. Κατά 
της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της 
παρούσας.  
Σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως ποσού και διαδικασίας, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά, 
εκδίδεται μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα όλων των σταδίων, ήτοι 
Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής Προσφοράς. 
 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά 
προσωρινού αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  πρόσκληση 
μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό 
ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών  από την κοινοποίηση της 
σχετικής  έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή 
αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των 
δικαιολογητικών  που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά 
στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και 
για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτής. 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά 
μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών 
(3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής  τους, κατά τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α’ 94). 
Ειδικά τα αποδεικτικά, τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή 
φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η 
οποία πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των 
δικαιολογητικών. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή.  

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και 
αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν, 
και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει εντός της προθεσμίας της παρ. 5.3.1 του παρόντος, αίτημα προς το 
αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με 
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αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί την χορήγηση των δικαιολογητικών, 
η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί 
για την χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές. 

Το παρόν εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των 
δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν το 
στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 4412/2016, 
τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας. 

Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 
κατατέθηκαν. 

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 
εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των 
παραπάνω δικαιολογητικών ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι 
και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.8 
(κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την 
ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου 
(οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 
περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής 
επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την 
Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα 
οριζόμενα ανωτέρω και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για 
τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για 
την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.  

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της 
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα  που δεν έχει αποκλειστεί 
οριστικά, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.   

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την 
κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα αποτελέσματα 
της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον συντρέξουν 
σωρευτικά τα εξής: 

α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, 
παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και σε 
περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί της 
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αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο 
εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 372 του ν.4412/2016, 
β) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 35 
και 36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται,  
και  
γ) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει, 
στην περίπτωση που απαιτείται, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται 
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του 
οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού 
ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη 
δήλωση ελέγχεται από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει 
τη σύμβαση. 
 
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς 
του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής 
ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα 
προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον προσφέροντα που υπέβαλε την  
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή 
είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής 
κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να 
ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της 
αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το 
αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση 
της προδικαστικής προσφυγής είναι: 

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   

γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.  

Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο 
δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.  

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε 
(15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. 

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του 
ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική 
Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document 
Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική 
υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών. 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο 
19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..  

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
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Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής 
του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα 
αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση 
προσφυγής, σύμφωνα με το  άρθρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεση, δεν κωλύεται η σύναψη της 
σύμβασης εάν υποβλήθηκε μόνο μία (1) προσφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι.  
 
Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής 
διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 
 
Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ: 

• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α 
του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του 
π.δ. 39/2017. 

• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β του 
πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016, σύμφωνα και με την παρ. 1 του άρθρου 9 του 
π.δ. 39/2017. 

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών 
ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, 
των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με 
απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα 
εξέτασης της προσφυγής. Η Αρχή επιλαμβάνεται αποκλειστικά επί θεμάτων που θίγονται με την 
προσφυγή και δεν μπορεί να ελέγξει παρεμπιπτόντως όρους της διακήρυξης ή ζητήματα που αφορούν τη 
διενέργεια της διαδικασίας. 
 
Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή υποβάλλεται έως και 
δέκα (10) ημέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται αυθημερόν στον προσφεύγοντα 
μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ή αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. 
Υπομνήματα επί των απόψεων και της συμπληρωματικής αιτιολογίας της Αναθέτουσας Αρχής 
κατατίθενται μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε (5) ημέρες πριν από τη συζήτηση της 
προσφυγής. 

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την 
ΑΕΠΠ. 

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων 
βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά 
των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. 

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ και 
την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων ενδίκων βοηθημάτων 
έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή. Με τα ένδικα 
βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες με την 
απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της 
αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της αίτησης 
αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης. 

Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης ακύρωσης. 

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την 
κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της 



Διακήρυξη Διεθνούς Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το Υποέργο «Μελέτη, Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διαδικτυακής Πύλης 
– Πλατφόρμας Τηλεκπαίδευσης και Ψηφιακών Προγραμμάτων Επιμόρφωσης» της Πράξης  «Προγράμματα Διά Βίου Μάθησης του 
Ανθρώπινου Δυναμικού της Εκκλησίας – Ανάπτυξη Ανοιχτών Διαδικτυακών Μαθημάτων» με κωδ. ΟΠΣ (MIS) 5073422 

 
Σελίδα 44 

αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 
4412/2016. 

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο 
αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. 

Τέλος, είναι δυνατή η άσκηση προδικαστικής προσφυγής στην ΑΕΠΠ, για την κήρυξη ακυρότητας της 
συναφθείσας σύμβασης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 368 έως και 371 του ν. 4412/2016. 

 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία 
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της 
αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε 
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να 
ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την 
επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής) 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης και εγγύηση προκαταβολής  

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 
72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, 
εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.6. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της 
σχετικής σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων 
των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου, 
συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής.  

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της 
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική 
εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή 
ειδικότερα ορίζει.  

Στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής, μεγαλύτερου ύψους από αυτό που καλύπτεται με την εγγύηση 
καλής εκτέλεσης προσκομίζεται από τον ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής, σύμφωνα με το υπόδειγμα 
που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα VI της Διακήρυξης,  που θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού 
της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλομένης προκαταβολής. Η προκαταβολή και η 
εγγύηση προκαταβολής μπορούν να χορηγούνται τμηματικά, σύμφωνα με την παράγραφο 5.1. της 
παρούσας (τρόπος πληρωμής). 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης και η εγγύηση προκαταβολής επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την 
οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής 
ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η 
επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του 
εκπροθέσμου.  

Εγγύηση καλής λειτουργίας 

Για την καλή λειτουργία του Έργου, μετά την οριστική παραλαβή του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας (σύμφωνα με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο 
Παράρτημα VI της Διακήρυξης), η αξία της οποίας θα ανέρχεται σε ποσοστό 2,5% του συμβατικού 
τιμήματος μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.  

Κατά την Περίοδο Εγγύησης, ο Ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του συνόλου του Έργου.  

Η Εγγύηση Καλής Λειτουργίας επιστρέφεται μετά τη λήξη της περιόδου Εγγύησης, ύστερα από την 
εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. 

4.2 Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας 
διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό 
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δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και 
εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. 

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές 
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

Ειδικότερα, ως προς την εθνική εργατική και κοινωνικοασφαλιστική νομοθεσία, ο ανάδοχος υποχρεούται 
να τηρεί όλους τους Ελληνικούς Νόμους τους σχετικούς με την εργασία (Εργατική Νομοθεσία) και τις 
διατάξεις για αμοιβές, και με τη ρητή υποχρέωση να καταβάλει τις νόμιμες αποδοχές στους εργαζόμενους 
οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπόμενων από τις οικίες 
Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, στις οποίες τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι, να τηρεί το νόμιμο ωράριο 
εργασίας, ως και τις νόμιμες ασφαλιστικές καλύψεις, τους όρους υγιεινής και ασφάλειας των 
εργαζομένων, τις λοιπές κοινωνικές παροχές, αποζημιώσεις, φόρους, κ.λπ., θα ευθύνεται δε έναντι των 
Ελληνικών Αρχών για την τήρηση κάθε υποχρέωσης που προκύπτει απ’ αυτές. Επίσης υποχρεούται να 
εκπληρώνει όλες του τις υποχρεώσεις απέναντι στο Δημόσιο, στους ασφαλιστικούς φορείς και σε κάθε 
τρίτο. 

Στην Αναθέτουσα Αρχή παρέχεται η δυνατότητα για έλεγχο των ανωτέρω μέσω των ασφαλιστικών 
ταμείων κ.λπ. Σε περίπτωση δε που διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω αναφερόμενων όρων της 
παρέχεται το δικαίωμα να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση. 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος εγγυάται τη διάθεση του αναφερομένου στην Προσφορά 
του, επιστημονικού και λοιπού προσωπικού, καθώς επίσης και συνεργατών, που διαθέτουν την 
απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της 
Σύμβασης, υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας κατά τις επαφές τους με 
τις αρμόδιες υπηρεσίες και τα στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής ή των εκάστοτε υποδεικνυομένων από 
αυτήν προσώπων. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει την αντικατάσταση 
μέλους της Ομάδας Έργου του αναδόχου, οπότε ο ανάδοχος οφείλει να προβεί σε αντικατάσταση με άλλο 
πρόσωπο, ανάλογης εμπειρίας και προσόντων. Αντικατάσταση μέλους της Ομάδας Έργου του αναδόχου, 
κατόπιν αιτήματός του, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του Έργου, δύναται να γίνει μετά από έγκριση της 
Αναθέτουσας Αρχής και μόνο με άλλο πρόσωπο αντιστοίχων προσόντων ή εμπειρίας. Ο ανάδοχος 
υποχρεούται να ειδοποιήσει την Αναθέτουσα Αρχή εγγράφως δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την 
αντικατάσταση.  

Σε περίπτωση που μέλη της Ομάδας Έργου του Αναδόχου αποχωρήσουν από αυτήν ή λύσουν τη 
συνεργασία τους μαζί του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει ότι κατά το χρονικό διάστημα, μέχρι 
την αποχώρησή τους, θα παρέχουν κανονικά τις υπηρεσίες τους και αφετέρου να αντικαταστήσει άμεσα 
τους αποχωρήσαντες συνεργάτες, με άλλα πρόσωπα που θα διαθέτουν τουλάχιστον αντίστοιχη εμπειρία 
και αντίστοιχα προσόντα με τα αντικαθιστάμενα. 

Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ενός εκ των μελών που 
απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται και οι απορρέουσες από τη Σύμβαση 
υποχρεώσεις βαρύνουν τα εναπομείναντα μέλη του Αναδόχου, μόνο εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις 
εκπληρώσουν. Η κρίση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης ή μη των όρων της Σύμβασης εναπόκειται στη 
διακριτική ευχέρεια του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής. Σε αντίθετη περίπτωση, η 
Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση. Επίσης σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς, 
μεταβίβασης της επιχείρησης, κλπ. κάποιου εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η συνέχιση ή όχι 
της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση λύσης ή 
πτώχευσης του Αναδόχου, όταν αυτός αποτελείται από μία εταιρεία, ή θέσης της περιουσίας αυτού σε 
αναγκαστική διαχείριση, τότε η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια από την ημέρα επέλευσης των ανωτέρω 
γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτουν υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής και οι Εγγυητικές Επιστολές 
Προκαταβολής και Καλής Εκτέλεσης που προβλέπονται στη Σύμβαση. 

Η κατάθεση της προσφοράς συνεπάγεται εκ μέρους των προσφερόντων την πλήρη αποδοχή των όρων της 
παρούσης. Περαιτέρω λεπτομέρειες που αφορούν στις υποχρεώσεις του αναδόχου, στον τρόπο εκτέλεσης 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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της παροχής υπηρεσίας και στον τρόπο πληρωμής θα περιγραφούν στη σύμβαση μεταξύ αναδόχου και 
Αναθέτουσας Αρχής. 

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης 
της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 
2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα 
αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι 
οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  
Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, 
κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο 
υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, 
προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της 
συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση 
γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή 
εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον 
οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.  

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος έχει στηριχθεί στις ικανότητες του υπεργολάβου όσον αφορά τη 
χρηματοοικονομική επάρκεια-τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 
διακήρυξης, υποχρεούται να συνυποβάλλει μαζί με την παραπάνω γνωστοποίηση τα στοιχεία του νέου 
υπεργολάβου που καλύπτει τις σχετικές απαιτήσεις, καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά και 
τεκμηριωτικό υλικό. 

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, 
όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 
της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει 
υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) 
της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 
του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα 
της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να 
απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του 
ν. 4412/2016.  

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου. 

Για την τροποποίηση της σύμβασης απαιτείται προηγουμένως η έγκριση της ΕΠ ΑνΑΔ ΕΔΒΜ. 

Για την τροποποίηση συνάπτεται νέα έγγραφη συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών, η οποία θα 
αποτελεί Παράρτημα της αρχικής σύμβασης. 

Δηλώνεται ρητώς ότι καμία αύξηση οικονομικού αντικειμένου για οιονδήποτε λόγο δεν δύναται να 
συμφωνηθεί σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης. 
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4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη 
σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη 
διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με έναν από τους παρακάτω τρόπους πληρωμής 
που θα δηλώσει ο υποψήφιος οικονομικός φορέας στον υποφάκελο της οικονομικής προσφοράς του. 

Στην περίπτωση που δεν έχει επιλεγεί με σαφήνεια ένας από τους κάτωθι τρόπους πληρωμής, θεωρείται 
ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος αποδέχεται τον τρόπο πληρωμής που θα επιλέξει η Αναθέτουσα Αρχή. 

Τρόποι πληρωμής 

1. Εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή του Έργου. 

2. Χορήγηση έντοκης προκαταβολής ποσοστού έως 40% με την προσκόμιση ισόποσης εγγύησης, η οποία 
θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της 
καταβαλλόμενης προκαταβολής,  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72§1 περ. δ του ν. 4412/2016 και 
4.1. της παρούσας, και εξόφληση του υπόλοιπου ποσού της συμβατικής αξίας μετά την οριστική 
παραλαβή του Έργου. Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη. Κατά την εξόφληση θα παρακρατείται 
τόκος επί της εισπραχθείσας προκαταβολής και για το χρονικό διάστημα υπολογιζόμενου από την 
ημερομηνία λήψεως μέχρι την ημερομηνία οριστικής και ποιοτικής παραλαβής. Για τον υπολογισμό του 
τόκου θα λαμβάνεται υπόψη το ύψος του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου 12μηνης 
διάρκειας που θα ισχύει κατά την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής προσαυξημένο κατά 0,25 
ποσοστιαίες μονάδες το οποίο θα παραμένει σταθερό μέχρι την εξάντληση του ποσού της χορηγηθείσας 
προκαταβολής. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016173, καθώς 
και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 
έλεγχο και την πληρωμή. 

5.1.2. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων επιβάλλεται 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, 
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την 
αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και 
Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016). 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος. 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά 
έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις 
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συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της Αναθέτουσας Αρχής, που 
είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία 
εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων. 

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή 
των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η 
οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική 
όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) 
ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης. 

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, μετά από κλήση του για παροχή 
εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 
β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε, είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει, είτε με 
κατάθεση του ποσού από τον ίδιο, είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των 
τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της 
απόφασης κήρυξής του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από 
δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά 
επιτόκιο για τόκο υπερημερίας. 

5.2.2.  Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της 
σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του 
ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Ποινικές ρήτρες δύναται να 
επιβάλλονται και για πλημμελή εκτέλεση των όρων της σύμβασης. 
 

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της 
προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής 
αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής 
αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες 
για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της εκτελεστικής σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με 
αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές 
προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με 
την προϋπόθεση ότι το σύνολο της εκτελεστικής σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως. 

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.  

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο 
έκπτωτο. 

 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων 

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των 
άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.3. (Παραλαβή του αντικειμένου της 
σύμβασης), 6.4. (Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση), καθώς και κατ΄ εφαρμογή των συμβατικών 
όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη 
σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της 
πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις 
επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα 
από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 
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του ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται 
ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης 
διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η 
προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται 
οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να 
οριστικοποιηθεί. 

 

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο 
πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο 
της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως 
και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο 
προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, 
διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Παρακολούθηση της σύμβασης  

6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την  
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ), η οποία και θα εισηγείται  στο αρμόδιο 
αποφαινόμενο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα 
εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη 
των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε 
τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 
132 του ν. 4412/2016.  

6.1.2. Η ΕΠΠΕ παρακολουθεί καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης τις παρασχεθείσες υπηρεσίες του 
αναδόχου, συνεργάζεται, και καθοδηγεί τον Ανάδοχο. Η επικοινωνία της ΕΠΠΕ με τον Ανάδοχο θα γίνεται 
με συναντήσεις, όπου αυτό απαιτείται, ή με όλες τις άλλες μορφές επικοινωνίας (γραπτά, e-mail, 
τηλεφωνικά), κατά περίπτωση. 

6.1.3. Για την προσήκουσα και έγκαιρη παραλαβή των παραδοτέων /υπηρεσιών τηρείται από τον ανάδοχο 
το χρονοδιάγραμμα παράδοσης των τμηματικών παραδόσεων της παρούσας. 

6.2  Διάρκεια σύμβασης 

6.2.1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε δέκα (10) μήνες από  την υπογραφή της. Στη συνολική 
διάρκεια της Σύμβασης περιλαμβάνεται και ο χρόνος που θα απαιτηθεί για την παραλαβή των 
ενδιάμεσων φάσεων ή παραδοτέων μέχρι την παράδοση και του τελευταίου παραδοτέου που ορίζει την 
λήξη της σύμβασης και την έναρξη της οριστικής παραλαβής του έργου. 

6.2.2. Η  συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από  αιτιολογημένη απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του  αναδόχου που υποβάλλεται πριν 
από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε 
υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως 
αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην 
αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Αν οι υπηρεσίες 
παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης 
του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το 
άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας. 

6.3 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης 

6.3.1 Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που 
συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 221, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα 
ακολούθως.  

Η παράδοση του Έργου από τον ανάδοχο γίνεται υποχρεωτικά εντός των προθεσμιών του  
χρονοδιαγράμματος του Παραρτήματος Ι της παρούσας, όπως θα εξειδικευθεί με την προσφορά του 
αναδόχου και θα αναφερθεί στη Σύμβαση. 

Η παράδοση κάθε παραδοτέου από τον Ανάδοχο και η παραλαβή του από την ΕΠΠΕ γίνεται με την εξής 
διαδικασία:  

Ο Ανάδοχος παραδίδει τα παραδοτέα του έργου στην Αναθέτουσα Αρχή σταδιακά, σύμφωνα με το 
χρονοδιάγραμμα του έργου. Η ΕΠΠΕ ελέγχει τα παραδοτέα του Αναδόχου όσον αφορά στη συμμόρφωσή 
τους ως προς τις απαιτήσεις της σύμβασης και της διακήρυξης. 

Στην περίπτωση διαπίστωσης παρεκκλίσεων κάθε παραδοτέου από τους όρους της Σύμβασης, η ΕΠΠΕ 
διαβιβάζει εγγράφως στον Ανάδοχο τις παρατηρήσεις της επί του παραδοτέου, το αργότερο εντός δέκα 
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(10) εργασίμων ημερών από την επόμενη της ημερομηνίας παράδοσής του. Εκτιμώντας το εύρος των 
απαιτούμενων τροποποιήσεων, η ΕΠΠΕ καθορίζει το χρονικό διάστημα λήψης των διορθωτικών μέτρων 
και επανυποβολής του παραδοτέου. Η διαδικασία επανυποβολής μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι δύο 
(2) φορές. 

6.3.2 Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη 
σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η 
επιτροπή παραλαβής: α) είτε παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον καλύπτονται οι 
απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, β) είτε εισηγείται για 
την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχομένων υπηρεσιών ή παραδοτέων, σύμφωνα 
με τις παραγράφους 3 και 4. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές παραλαβές.  

6.3.3 Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα δεν 
ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, 
που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι 
αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων 
και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.  

6.3.4 Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται τα ακόλουθα:  

α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση 
του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων 
υπηρεσιών ή παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη 
προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής 
υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων της 
σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 
απόφαση.  

β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου 
αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα, με την επιφύλαξη 
των οριζομένων στο άρθρο 220.  

6.3.5 Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής 
του παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής της 
παραγράφου 2 ή πρωτόκολλο με παρατηρήσεις της παραγράφου 3, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει 
συντελεσθεί αυτοδίκαια.  

6.3.6 Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με 
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και 
τα μέλη της επιτροπής της παραγράφου 1. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις 
διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι 
εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων 
των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε 
ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη. 

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που 
συγκροτείται, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 11 περ. δ’ του άρθρου 221 του ν. 4412/2016. 

6.4  Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση 

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων 
με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να εγκρίνεται 
αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους 
της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση 
γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την 
αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε 
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ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 
5.2.2 της παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην 
προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και 
υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

6.5  Καταγγελία της σύμβασης - Υποκατάσταση αναδόχου  

6.5.1 Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, η αναθέτουσα αρχή δύναται να 
καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις 
σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων.  
 
6.5.2 Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, 
η αναθέτουσα αρχή δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν 
αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ.  
 
6.5.3 Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή δύναται να 
προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης της 
συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την παροχή των υπηρεσιών του 
εκπτώτου αναδόχου, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που είχε υποβάλει 
ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα υποκατάστασης).  

6.6  Εκχώρηση Σύμβασης  

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρεί τη σύμβαση σε οποιοδήποτε τρίτο, ούτε να αναθέτει 
υπεργολαβικά σε τρίτους μέρος ή το σύνολο του αντικειμένου της Σύμβασης, ούτε να υποκαθίσταται από 
τρίτο, πλήν των περιπτώσεων που ρητά ορίζονται στο άρθρο 4.4 της παρούσας και υπό τους όρους και 
προϋποθέσεις του άρθρου αυτού καθώς και πλην της περίπτωσης του άρθρου 132 παρ. 1 στοιχείο δ 
σημείο ββ του Ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η εκχώρηση μέρους ή ολόκληρων των 
απαιτήσεων (πληρωμών] του Αναδόχου έναντι της Αναθέτουσας Αρχής μόνο προς Τράπεζες ή Πιστωτικούς 
Οργανισμούς προς χρηματική διευκόλυνση του Αναδόχου, υπό τις εξής απαραίτητες προϋποθέσεις: 1) Ο 
εκδοχέας πρέπει να γνωρίζει και να αποδέχεται όλους τους όρους της σύμβασης, 2) Η Αναθέτουσα Αρχή 
δικαιούται να αντιτάξει κατά του εκδοχέα όλες τις ενστάσεις που έχει κατά του εκχωρητή και μετά την 
αναγγελία της εκχώρησης, 3) σε περίπτωση που για λόγους που άπτονται των συμβατικών σχέσεων 
μεταξύ Αναδόχου και Αναθέτουσας Αρχής δεν προκύψει εν όλω ή εν μέρει υπέρ της Τράπεζας το 
εκχωρούμενο τίμημα (ενδεικτικά αναφέρονται έκπτωση Αναδόχου, απομείωση συμβατικού τιμήματος, 
αναστολή εκτέλεσης της σύμβασης, διακοπή σύμβασης, καταλογισμός ρητρών, συμβιβασμός κλπ.) η 
Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καμία ευθύνη έναντι της εκδοχέως Τράπεζας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης  

 

1. ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Περιβάλλον της Σύμβασης 

1.1.1 Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση της Σύμβασης 

1.1.1.1 Αναθέτουσα Αρχή 

Το Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως αποτελεί ένα Επιμορφωτικό και Ερευνητικό Εκκλησιαστικό Ίδρυμα 
της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, το οποίο συνεστήθη δια της από 5-5-2009 Αποφάσεως της Ιεράς 
Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Αποτελεί Πιστοποιημένη Εκπαιδευτική Δομή παροχής 
πιστοποιημένων επιμορφωτικών προγραμμάτων, κατά τα προβλεπόμενα υπό των περιπτώσεων δ΄ και ε΄ 
της παραγράφου 7 του άρθρου 1 του Π.Δ. 57/2007 (Α΄ 59).  Η κατά τα ως άνω παρεχόμενη επιμόρφωσης 
των Κληρικών, των Εκκλησιαστικών Υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού των φορέων του άρθρου 1 
παρ. 4 του Ν. 590/1977 (Α΄ 146), η οποία παρέχεται από αυτό μοριοδοτείται, ως κριτήριο επιλογής 
προϊσταμένων οργανικών μονάδων εις τους εν λόγω φορείς, συμφώνως προς τα προβλεπόμενα υπό της 
περιπτώσεως ζζ΄ της παρ. 3 του άρθρου  85 του Ν. 3528/2007 (Α΄ 26), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
29 του Ν. 4369/2016 (Α΄ 33) και ισχύει. 

Οι δραστηριότητες του Ιδρύματος στοχεύουν: 

 στην ποιμαντική, θεολογική και πρακτική κατάρτιση των υποψηφίων προς χειροτονία και του 

ιερατικού ζεύγους, την εν γένει επιμόρφωση των Κληρικών και τη συνεχή ενημέρωσή τους για τις 

κοινωνικές, πολιτισμικές, τεχνολογικές, θρησκευτικές και πνευματικές εξελίξεις, 

 στη μελέτη, προώθηση και στήριξη της Ορθοδόξου Παραδόσεως και του Ελληνοχριστιανικού 

πολιτιστικού και πνευματικού πλούτου, 

 στη διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων, εργαστηρίων πρακτικής άσκησης, καθώς και 

ερευνητικών προγραμμάτων επί ποιμαντικών, θρησκευτικών, πολιτιστικών και 

κοινωνικοπολιτικών θεμάτων, 

 στην προσφορά επιστημονικής εποπτείας και την υποστήριξη των στελεχών και των διαφόρων 

ποιμαντικών και διοικητικών δομών, 

 στην εκπόνηση ή την εποπτεία και υποστήριξη ειδικών μελετών, σχετικών προς όλους τους 

προαναφερθέντες τομείς δραστηριοτήτων. 

1.1.1.2 Όργανα και Επιτροπές (Διακυβέρνηση του Έργου) 

1.1.1.2.1 Σχήμα Διοίκησης Έργου 

Το σχήμα Διοίκησης του Έργου που έχει ορίσει η Αναθέτουσα Αρχή περιλαμβάνει τις εξής ομάδες: 

 Επιστημονική Ομάδα Έργου, η οποία έχει την ευθύνη της επιστημονικής εποπτείας της Πράξης, 

καθώς και της αξιολόγησης του επιμορφωτικού υλικού  

 Ομάδα Διοίκησης της Πράξης και Υποστήριξης της Εκπαιδευτικής Διαδικασίας, η οποία έχει την 

ευθύνη της διοίκησης της Πράξης και της υποστήριξης των ενεργειών οργάνωσης, προετοιμασίας 

και υλοποίησης των επιμορφωτικών προγραμμάτων, καθώς και της εποπτείας πιστοποίησης της 

επιμόρφωσης των εκπαιδευομένων. 
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 Ομάδα Διοικητικής Υποστήριξης και Παρακολούθησης της Πράξης, η οποία είναι επιφορτισμένη με 

την παρακολούθηση και την υποστήριξη της πράξης. 

Η Διοίκηση του Έργου υποστηρίζεται και με νομική συνδρομή σε θέματα σχετικά με τις διαγωνιστικές 
διαδικασίες, τις δημόσιες συμβάσεις και τις αναθέσεις έργου. 

1.1.1.2.2 Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ) 

Για την παρακολούθηση της υλοποίησης και την παραλαβή του Έργου του Αναδόχου και των εκάστοτε 
παραδοτέων του, προβλέπεται η σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής 
Έργου (ΕΠΠΕ), της οποίας αρμοδιότητα είναι ο έλεγχος και η αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης του 
έργου και του χρονοδιαγράμματος αυτού.  

Έργο της ΕΠΠΕ είναι η παροχή κατευθύνσεων στον Ανάδοχο, η επίβλεψη του έργου του σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στη σύμβαση, η διατύπωση παρατηρήσεων και ενστάσεων, η πιστοποίηση καλής εκτέλεσης της 
σύμβασης με τη σύνταξη των Πρωτοκόλλων Παραλαβής των παραδοτέων και Οριστικής Παραλαβής του 
Έργου. 

1.1.1.2.3 Συναφή έργα  

Η παρούσα σύμβαση αφορά στο Υποέργο 2 της Πράξης με τίτλο «Προγράμματα Διά Βίου Μάθησης του 
Ανθρώπινου Δυναμικού της Εκκλησίας – Ανάπτυξη Ανοιχτών Διαδικτυακών Μαθημάτων», η οποία 
αποτελεί τη δεύτερη υπο-δράση της δράσης (7,8,9).10.3.1.02.02 «Ανάπτυξη ικανοτήτων ανθρώπινου 
δυναμικού σε υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας με έμφαση στις δομές της Εκκλησίας» του Ε.Π. «Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020 και παρουσιάζει 
συνέργειες με την πράξη «Ανάπτυξη ικανοτήτων ανθρωπίνου δυναμικού σε υπηρεσίες κοινωνικής 
πρόνοιας με έμφαση στις δομές της Εκκλησίας» (ΟΠΣ: 5004190), η οποία αποτελεί την πρώτη υπο-δράση 
της ανωτέρω δράσης. Ειδικότερα, η προτεινόμενη πράξη αξιοποιεί την εμπειρία που αποκτήθηκε από την 
Αναθέτουσα Αρχή για το σχεδιασμό και υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων στις δομές της 
Εκκλησίας και επιχειρεί να ενισχύσει περαιτέρω την εκπαιδευτική διαδικασία μέσω της ανάπτυξης ενός 
συστήματος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-learning), την ψηφιοποίηση θεματικών ενοτήτων, καθώς και 
την υλοποίηση αντίστοιχων επιμορφωτικών προγραμμάτων. Επιπλέον, στο πλαίσιο της παρούσας 
σύμβασης, πέραν της ανάπτυξης ψηφιακού υλικού για νέες θεματικές ενότητες, θα αναπτυχθεί ψηφιακό 
εκπαιδευτικό υλικό για συγκεκριμένες θεματικές ενότητες που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της πράξης ΟΠΣ 
5004190. 

  

1.2 Αντικείμενο, σκοπός και στόχοι του Έργου 

1.2.1 Αντικείμενο του έργου  

Αντικείμενο του έργου  είναι η μελέτη, ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη Διαδικτυακής Πύλης – Πλατφόρμας 
Τηλεκπαίδευσης και Ψηφιακών Προγραμμάτων Επιμόρφωσης. Το έργο περιλαμβάνει τα εξής βασικά 
επιμέρους αντικείμενα: 

 Εκπόνηση μελέτης εφαρμογής 

 Σχεδιασμό και ανάπτυξη διαδικτυακής πύλης – ηλεκτρονικής πλατφόρμας εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης 

 Σχεδίαση και ανάπτυξη ψηφιακού επιμορφωτικού υλικού και ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών 

μαθημάτων 

 Παροχή υπηρεσιών: 

o Εκπαίδευσης 

o Τεκμηρίωσης του συστήματος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 

o Υποστήριξης κατά την πιλοτική λειτουργία 
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o Φιλοξενίας και υποστήριξης της λειτουργίας του συστήματος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 

καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης – εγγύησης - συντήρησης 

1.2.2 Σκοπός και αναμενόμενα οφέλη 

Η ανάπτυξη της ηλεκτρονικής πλατφόρμας εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και η παροχή ολοκληρωμένων 
ηλεκτρονικών μαθημάτων μέσω αυτής αναμένεται να συμβάλλει στη βελτίωση και ανάπτυξη των 
επαγγελματικών δεξιοτήτων του ανθρωπίνου δυναμικού (κληρικοί, λαϊκά στελέχη, εθελοντές) σε 
υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας με έμφαση στις δομές της Εκκλησίας με σκοπό την ενίσχυση / 
αναβάθμιση των δεξιοτήτων του, για την υποστήριξη του έργου που προσφέρεται, τόσο για την 
αποτελεσματική αντιμετώπιση θεμάτων που σχετίζονται με τις επιπτώσεις / προκλήσεις από τις σύγχρονες 
οικονομικές, κοινωνικές, πολιτισμικές, τεχνολογικές, και πνευματικές εξελίξεις όσο και για την βελτίωση 
της αποτελεσματικότητας και απόδοσης της διοίκησης και διαχείρισης των δομών αυτών. 

1.2.3 Στόχοι και έκταση του έργου 

Οι κύριοι ποσοτικοί στόχοι από την υλοποίηση του έργου παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα: 

Μετρήσιμος στόχος Τιμή 

Συστήματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που θα αναπτυχθούν 1 

Εκπαιδευτικές ενότητες για τις οποίες θα αναπτυχθεί ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό για εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση 

>=30 

 

1.3 Λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές έργου 

1.3.1 Γενικά 

Το έργο περιλαμβάνει τα εξής βασικά αντικείμενα:  

α) Το σχεδιασμό και ανάπτυξη διαδικτυακής πύλης – ηλεκτρονικής πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης, η οποία 
θα υποστηρίζει την παροχή υπηρεσιών επικοινωνίας, προβολής και ενημέρωσης καθώς και την υλοποίηση 
επιμορφωτικών προγραμμάτων του Ιδρύματος Ποιμαντικής Επιμορφώσεως μέσω σύγχρονης και 
ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 

β) Τη σχεδίαση και ανάπτυξη ψηφιακού επιμορφωτικού υλικού και ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών 
μαθημάτων για τα επιμορφωτικά προγράμματα της παρούσας Πράξης (Υποέργο 1) όσο και της Πράξης 
«Ανάπτυξη ικανοτήτων Ανθρώπινου Δυναμικού της Εκκλησίας» (MIS: 5004190), τα οποία θα παρέχονται 
από την πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης και θα είναι προσβάσιμα μέσω του διαδικτύου (20 νέες και 10 
υφιστάμενες θεματικές ενότητες). 

1.3.2 Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδικτυακής πύλης – ηλεκτρονικής πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης 

Στόχος είναι η δημιουργία μιας πλατφόρμας που θα είναι μοντέρνα, εύκολη  και εύχρηστη για όλους τους 
χρήστες, θα εξασφαλίζει εύκολη πρόσβαση τόσο μέσω Η/Υ όσο και κινητών συσκευών (display iOS & 
Android) και θα παρέχει δυνατότητες προσωποποίησης του τρόπου οργάνωσης και παρουσίασης των 
μαθημάτων από τους εκπαιδευτές αλλά και των εργασιών (tasks) και των μηνυμάτων για  κάθε χρήστη. 
Γενικότερα θα πρέπει να προσφέρει εργαλεία και δραστηριότητες συνεργατικής μάθησης (πχ.  forums, 
wikis, γλωσσάρια, chat κ.α.) και να υποστηρίζει ανοιχτά πρότυπα εισαγωγής περιεχομένου text & 
multimedia.  

1.3.2.1 Γενικά 

Η πλατφόρμα σύγχρονης-ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης που θα  φιλοξενήσει το πρόγραμμα του Ι.Π.Ε, θα 
πρέπει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις ενός σύγχρονου συστήματος διαχείρισης της εκπαίδευσης 
(Learning Management System – LMS) και να διαθέτει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 
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 Να βασίζεται σε τεχνολογία ελεύθερου λογισμικού/ λογισμικού ανοικτού κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ). 

 Να παρέχει πρόσβαση στους χρήστες, μέσω Web Browser (τουλάχιστον Microsoft Internet 

Explorer/ Edge, Chrome, Safari,  Mozilla κ.α.). 

 Να διατίθεται στην Ελληνική γλώσσα. 

 Να υποστηρίζει διαφοροποιημένα επίπεδα ασφαλείας, ανάλογα με τη διαβάθμιση και τον 

περιορισμό των πληροφοριών και του μαθήματος-περιεχομένου που διατίθεται. 

 Η αναγνώριση των χρηστών να  πραγματοποιείται με τη χρήση συγκεκριμένων κωδικών  ονομάτων 

χρήστη και κωδικών πρόσβασης, οι οποίοι θα δημιουργούνται από τους διαχειριστές του Ι.Π.Ε. 

 Να υποστηρίζει τις εξής κατηγορίες χρηστών και σχετικά δικαιώματα: Site administrator, Manager, 

Course creator, Teacher, Non-editing teacher, Student κ.ά. καθώς και να έχει δυνατότητα 

τροποποίησης των δικαιωμάτων κάθε ρόλου. 

 Να υπάρχει δυνατότητα προβολής multimedia υλικού (βίντεο, ήχος, κείμενο, HTML, και στοιχείων 

συζήτησης) σε κάθε ενότητα. 

 Οι βιντεοδιαλέξεις που θα προβάλλονται μέσω της πλατφόρμας να παρέχονται με ασφάλεια. 

 Να υπάρχει δυνατότητα αυτοματισμών ως προς την αξιολόγηση ερωτήσεων/ απαντήσεων 

κλειστού τύπου (quiz). 

 Να δίνεται η δυνατότητα υποβολής εργασιών όλων των συνδεδεμένων χρηστών/ εκπαιδευόμενων 

μέσω της πλατφόρμας και παράλληλα η δυνατότητα αξιολόγησης από τους εκπαιδευτές. 

 Κάθε εκπαιδευόμενος να έχει πρόσβαση, μέσω του προσωπικού-μοναδικού λογαριασμού του, 

στην πρόοδό του ανά διδακτική ενότητα και μάθημα/περιεχόμενο/κεφάλαιο. 

 Να υπάρχει η δυνατότητα υποστήριξης τουλάχιστον 100 ταυτόχρονων χρηστών. 

 Να υπάρχει δυνατότητα συνεχούς ανατροφοδότησης των εκπαιδευόμενων μέσω μηχανισμού 

ανάλυσης των δεδομένων (analytics pipeline). 

 Να είναι δυνατή η σύνδεση και η παρακολούθηση των ενοτήτων/των μαθημάτων μέσω κινητών 

συσκευών (iOS, Android). 

 Να δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας αυτοματισμών για αρχεία παρουσιών/ βαθμολογιών 

(reporting). 

 Να υπάρχει δυνατότητα αποστολής μαζικών ενημερωτικών – πληροφοριακών emails μέσα από 

την πλατφόρμα (τηρώντας όλες τις απαιτούμενες πολιτικές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων). 

 Να δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας αυτοματοποιημένων απαντητικών αναφορών (reports) 

διανομής. 

 Μέσω της πλατφόρμας να υπάρχει δυνατότητα αυτόματης έκδοσης Πιστοποιητικών Επιμόρφωσης 

σχετικά με την επίδοση των εκπαιδευόμενων, κατά την ολοκλήρωση της ενότητας ή και του 

μαθήματος, να υπάρχει η δυνατότητα καταγραφής γεγονότων που περιγράφουν τη συμπεριφορά 

των εκπαιδευόμενων. 

 Να υπάρχει η δυνατότητα οι εκπαιδευόμενοι να επικοινωνούν μεταξύ τους, με το διδακτικό 

προσωπικό και τους διαχειριστές μέσω του forum. 

 Σχεδίαση και ανάπτυξη νημάτων συζήτησης (threads) για την οργάνωση και την αποδοτικότερη 

χρήση του χώρου συζήτησης. 

 Ειδικότερα, σε ότι αφορά στην οργάνωση και τη φιλοξενία του περιεχομένου/ εκπαιδευτικού 

υλικού των διδακτικών ενοτήτων του προγράμματος, θα πρέπει να προβλεφθεί η ανάπτυξη 

αυτοματισμών για εισαγωγή (upload) του εκπαιδευτικού  υλικού στην πλατφόρμα 

(βιντεοδιαλέξεις, quiz, σύντομες εργασίες, σημειώσεις κ.α.). Οι βιντεοδιαλέξεις και όλο το 

multimedia υλικό θα πρέπει να ανεβαίνει-βρίσκεται-διανέμεται  σε / από χώρο αποθήκευσης 

(cloud)  και με τις κατάλληλες ρυθμίσεις ασφαλείας και να  μην είναι δυνατή η πρόσβαση σε αυτό 

εκτός  από όσους εντός της πλατφόρμας έχουν την δυνατότητα για κατέβασμα/αποθήκευση 

(download). 
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 Θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα για ρύθμιση της κλίμακας βαθμολόγησης των επιμέρους 

διδακτικών ενοτήτων, ρυθμίσεις ημερομηνιών (προθεσμιών υποβολής, δραστηριοτήτων 

αξιολόγησης,  αυτόματων εμφανίσεων των  απαντήσεων, προβολή των στοιχείων αξιολόγησης 

κ.λπ.) 

 Να είναι δυνατή η ρύθμιση  βασικών παραμέτρων του εκπαιδευτικού περιεχομένου σχετικά  με 

την εμφάνιση, τις δυνατές προσπάθειες υποβολής απαντήσεων στα quiz κ.λπ. 

 Θα πρέπει να προβλεφθεί και να δημιουργηθεί χώρος για την οργάνωση-παροχή του 

συνοδευτικού εκπαιδευτικού υλικού. 

 Να είναι άμεση και κατά το δυνατόν αυτοματοποιημένη η δυνατότητα ενημέρωσης των 

συμμετεχόντων για θέματα που αφορούν στο πρόγραμμα σε όλη τη διάρκειά του (έναρξη 

προγράμματος, αλλαγές ωρών, προσθήκη υλικού, υποβολή εργασιών κ.λπ.) 

 Επικοινωνία με τους εκπαιδευόμενους για την ομαλή διεξαγωγή του προγράμματος μέσω του 

forum και μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. 

 Να δίνεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής αποστολής Πιστοποιητικών και άλλων εγγράφων. 

 Back up: Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας (σε ποιο υλικό και κάθε πόσο) σε χρόνο και 

περιοδικότητα που θα συμφωνηθεί ανά εβδομάδα, ανά ενότητα ή ανά μάθημα (πχ για τις 

καταχωρημένες στην πλατφόρμα βαθμολογίες). 

 Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας (backup) κάθε εβδομάδα για τις εργασίες εκπαιδευόμενων οι 

οποίες έχουν υποβληθεί στην πλατφόρμα. 

 Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας (backup) όλου του υλικού του μαθήματος κάθε μήνα. 

 Δυνατότητα διαχείρισης εγγράφων  Drag & Drop. 

 Δυνατότητα αναζήτησης περιεχομένου από τους χρήστες. 

 Δυνατότητες εισαγωγής περιεχομένου με τη χρήση απλού και εύχρηστου επεξεργαστή κειμένου 

(text editor). 

 Δυνατότητα εμφάνισης στους εκπαιδευόμενους, της βαθμολογίας όλων των μαθημάτων που 

έχουν παρακολουθήσει σε μια οθόνη. 

 Δυνατότητα διασύνδεσης με τρίτα συστήματα για την αυτόματη δημιουργία χρηστών 

(εκπαιδευομένων και εκπαιδευτών), μαθημάτων, καθώς και εγγραφής & διαγραφής χρηστών σε 

μαθήματα με τη χρήση αρχείων CSV, XML ή Web Services. 

 Ύπαρξη Μηχανισμού αναζήτησης (Search) μέσα στην πλατφόρμα. 

 Web Conference λογισμικό για σύγχρονη εκπαίδευση μέσα από την πλατφόρμα, το οποίο να 

υποστηρίζει βίντεο, ήχο, επιφάνεια εργασίας, συνομιλίες δημόσιες ή προσωπικές (chat), 

συνομιλία με web camera. 

1.3.2.2 Αρχιτεκτονική πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης 

Οι γενικές αρχές που θα διέπουν το σύνολο των εφαρμογών που θα αναπτυχθούν σε λειτουργικό και 
τεχνολογικό επίπεδο είναι: 

1. Συστήματα «ανοικτής» αρχιτεκτονικής (open architecture), δηλαδή είναι υποχρεωτική η χρήση 
ανοικτών προτύπων που θα διασφαλίζουν ανεξαρτησία από συγκεκριμένο προμηθευτή και: 

o ομαλή συνεργασία και λειτουργία μεταξύ των επιμέρους εφαρμογών και υποσυστημάτων 
της πλατφόρμας, 

o δικτυακή συνεργασία μεταξύ εφαρμογών ή/και συστημάτων τα οποία βρίσκονται σε 
διαφορετικά υπολογιστικά συστήματα, 

o επεκτασιμότητα των συστημάτων και εφαρμογών, 

o εύκολη επέμβαση στη λειτουργικότητα των εφαρμογών (συντηρησιμότητα – 
maintainability). 
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2. Αρθρωτή (modular) αρχιτεκτονική της πλατφόρμας, ώστε να επιτρέπονται μελλοντικές επεκτάσεις 
και αντικαταστάσεις, ενσωματώσεις, αναβαθμίσεις ή αλλαγές διακριτών τμημάτων λογισμικού ή 
εξοπλισμού. 

3. Αρχιτεκτονική N-tier, για την ευελιξία της κατανομής του κόστους και φορτίου μεταξύ κεντρικών 
συστημάτων και σταθμών εργασίας, για την αποδοτική εκμετάλλευση του δικτύου και την ευκολία 
στην επεκτασιμότητα. 

4. Λειτουργία των επιμέρους εφαρμογών, υποσυστημάτων και λύσεων που θα αποτελέσουν 
διακριτά τμήματα της λύσης που θα προσφερθεί σε web-based περιβάλλον, το οποίο θα 
αποτελέσει το βασικό «χώρο εργασίας» για τους «διαχειριστές» και τους εξουσιοδοτημένους 
χρήστες των εφαρμογών με στόχο την: 

o επίτευξη της μεγαλύτερης δυνατής ομοιομορφίας στις διεπαφές μεταξύ των διαφόρων 
υποσυστημάτων και στον τρόπο εργασίας τους, 

o επιλογή κοινών και φιλικών τρόπων παρουσίασης, όσον αφορά στις διεπαφές των 
χρηστών με τις εφαρμογές. 

5. Εξασφάλιση πλήρους λειτουργικότητας μέσω του εσωτερικού δικτύου (intranet) και του 
Διαδικτύου (Internet) όπου αυτό απαιτείται.  

6. Χρήση συστημάτων διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδομένων (RDBMS) για την ευκολία 
διαχείρισης του αναμενόμενου μεγάλου όγκου δεδομένων, τη δυνατότητα δημιουργίας 
εφαρμογών φιλικών στον χρήστη, την αυξημένη διαθεσιμότητα του συστήματος και τη 
δυνατότητα ελέγχου των προσβάσεων στα δεδομένα με χρήση υπηρεσιών καταλόγου συμβατών 
με το πρωτόκολλο LDAP V3. Θα πρέπει να διασφαλίζονται: 

o ανοικτό περιβάλλον ανάπτυξης εφαρμογών, 

o ανοικτά τεκμηριωμένα και δημοσιευμένα συστήματα διεπαφής με προγράμματα τρίτων, 

o ανοικτά πρωτόκολλα επικοινωνίας, 

o ανοικτό περιβάλλον ως προς τη μεταφορά και ανταλλαγή δεδομένων με άλλα συστήματα. 

7. Τα εργαλεία ανάπτυξης, συντήρησης και διαχείρισης των εφαρμογών που θα χρησιμοποιηθούν θα 
πρέπει είναι συμβατά με το σύνολο του λογισμικού υποδομής που θα προσφερθεί από τον 
Ανάδοχο (Web, application και database servers). 

8. Χρήση γραφικού περιβάλλοντος λειτουργίας (GUI) του χρήστη για την αποδοτική χρήση των 
εφαρμογών και την ευκολία εκμάθησής τους. 

9. Ενσωμάτωση στα υποσυστήματα άμεσης υποστήριξης βοήθειας (online help) και οδηγιών προς 
τους χρήστες ανά διαδικασία ή και οθόνη.  

10. Διασφάλιση της πληρότητας, ακεραιότητας, εμπιστευτικότητας και ασφάλειας των δεδομένων των 
εφαρμογών. 

11. Αξιοποίηση της τεχνολογίας server consolidation και virtualization και πιο συγκεκριμένα 
λειτουργία των συστημάτων που θα αναπτυχθούν ή αναβαθμισθούν σε περιβάλλον εικονικών 
μηχανών (virtual machines). 
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1.3.3 Σχεδιασμός και ανάπτυξη ψηφιακού επιμορφωτικού υλικού και ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών 
μαθημάτων 

1.3.3.1 Θεματικές ενότητες / Προγράμματα 

Οι θεματικές ενότητες για τις οποίες ο Ανάδοχος θα πρέπει να σχεδιάσει και να αναπτύξει ψηφιακό 
επιμορφωτικό υλικό, είναι οι ακόλουθες: 

1. Συμβουλευτική σε σύγχρονα ζητήματα. 

2. Οικουμενικές σύνοδοι και σύγχρονη πραγματικότητα. 

3. Λατρεία και πολιτισμός στην σύγχρονη ζωή. 

4. Κανονικό – εκκλησιαστικό δίκαιο: προεκτάσεις και εφαρμογή στο σύγχρονο τρόπο ζωής. 

5. Πτυχές της ελληνικής επανάστασης του 1821. 

6. Επιμόρφωση νέων στελεχών και εθελοντών εκκλησίας σε ζητήματα αιχμής. 

7. Ο άνθρωπος και το περιβάλλον στην προοπτική μιας πράσινης οικουμένης. 

8. Παιδαγωγική αξιοποίηση βιβλικών κειμένων. 

9. Ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και εκκλησία. 

10. Θεωρία οργάνωσης και ανάπτυξης της εκκλησιαστικής αποστολής. 

11. Η επίδραση και οι επιπτώσεις της τεχνολογίας στον σύγχρονο άνθρωπο. 

12. Οργάνωση και διοίκηση της ενορίας – προσφορά στον άνθρωπο. 

13. Ολοκαύτωμα και αντισημιτισμός. 

14. Η αισθητική της λατρείας. 

15. Ο άγιοι των Αθηνών. Πρόσωπα και πολιτιστικά μνημεία της εκκλησιαστικής ιστορίας της Αθήνας και τα 

μηνύματά τους στην σύγχρονη κοινωνία. 

16. Σύγχρονα προβλήματα και ζητήματα αιχμής υπό την οπτική των πατέρων της εκκλησίας. 

17. Ισλαμικό πανόραμα: Κόσμος, Ευρώπη, Ελλάδα από τις απαρχές έως σήμερα. 

18. Επιμόρφωση εμπειροτεχνών ψαλτών και παραδοσιακών μουσικών. 

19. Εμβάθυνση στην Βυζαντινή και παραδοσιακή μουσική. 

20. Ελληνικός και ευρωπαϊκός μουσικός πολιτισμός με έμφαση στην εκκλησιαστική μουσική. 

21. Κοινωνικοπρονοιακή εκκλησιαστική παρέμβαση σε προβλήματα του γάμου και της οικογένειας. 

22. Κοινωνικοπρονοιακή εκκλησιαστική υποστήριξη σε προβλήματα της παιδικής και της εφηβικής 

ηλικίας. 

23. Κοινωνικοπρονοιακή εκκλησιαστική υποστήριξη των νοσούντων και των οικείων τους. 

24. Κοινωνικοπρονοιακή εκκλησιαστική παρέμβαση σε προβλήματα πένθους. 

25. Διαχείριση προβλημάτων οικογενειακού βίου. 

26. Θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης της ενδοοικογενειακής βίας. 

27. Σύγχρονες προσεγγίσεις προβλημάτων ψυχικής υγείας. 

28. Θέματα διαχείρισης χρονίως πασχόντων. 

29. Εκπαίδευση στη διαχείριση κοινωνικοπρονοιακών ζητημάτων αιχμής. 

30. Η ενορία ως κύτταρο της τοπικής ανάπτυξης και κοινωνικοπρονοιακής στήριξης. 

Η κατανομή των διδακτικών ωρών ανά θεματική ενότητα έχει ως εξής: 

Αριθμός Θεματικών 
Ενοτήτων/Προγραμμάτων 

Διδακτικές ώρες 

21 28 
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3 35 

3 49 

3 56 

 

Το πρωτογενές υλικό των θεματικών ενοτήτων καθώς και η εκπαιδευτική τους δομή θα παρασχεθεί από 
την Αναθέτουσα Αρχή.  

Για ορισμένες από τις θεματικές ενότητες θα απαιτηθεί η παραγωγή πρωτογενούς υλικού συνολικής 
διάρκειας 40 ωρών στη μορφή διαδραστικού video το οποίο θα πρέπει να δημιουργηθεί σε συνεργασία με 
την Αναθέτουσα Αρχή. Τα τελικά videos θα πρέπει να συνοδεύονται από κατάλληλο υποτιτλισμό σε δυο 
γλώσσες (ελληνικά και αγγλικά) καθώς και σε παράλληλη απόδοση στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Ο 
Ανάδοχος θα πρέπει να παρουσιάσει στην προσφορά του προτεινόμενη μεθοδολογία δημιουργίας των 
απαιτούμενων video και της συνοδευτικής απόδοσής τους σε υπότιτλους καθώς και στην ελληνική 
νοηματική γλώσσα. 

Σε όλες τις θεματικές ενότητες, το υλικό της ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης θα πλαισιωθεί και με 
αποσπάσματα από βιντεοσκοπημένες διδασκαλίες της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης όπως αυτές θα 
υλοποιηθούν στο πλαίσιο του έργου. 

Για την ανάπτυξη των ψηφιακών μαθημάτων ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργαστεί στενά με την 
Αναθέτουσα Αρχή και τους συγγραφείς του υλικού ως προς τη σκηνογραφική και εργονομική απόδοση 
των ενοτήτων. 

1.3.3.2 Απαιτήσεις ανάπτυξης ψηφιακού επιμορφωτικού υλικού και ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών 
μαθημάτων 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να αναπτύξει το ψηφιακό υλικό σε μορφή κατάλληλη για την πρόσβασή του μέσα 
από την προτεινόμενη πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης, με τρόπο που να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες 
διδακτικές ανάγκες και προσεγγίσεις. 

Η σχεδίαση, ανάπτυξη και παραμετροποίηση της κάθε μιας εκπαιδευτικής ενότητας  (μάθημα ή course) θα 
πρέπει να ακολουθεί τα πρότυπα και τις καλές πρακτικές της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, της 
Εκπαίδευσης Ενηλίκων και των διεθνών προτύπων των MOOCs (massive online open courses). 

Συγκεκριμένα, οι ενότητες ψηφιακών μαθημάτων θα πρέπει να δομηθούν βάσει σύγχρονων 
παιδαγωγικών θεωριών και να προσφέρουν κίνητρα, ευκαιρίες και δυνατότητες προκειμένου οι 
μαθητευόμενοι να εργαστούν σε αυτά, να αποκτήσουν εμπειρίες και να στοχαστούν πάνω σε αυτές, να 
αξιοποιήσουν τα νοητικά εργαλεία που θα τους προσφέρονται και να αντιμετωπίσουν νέες καταστάσεις, 
επιφέροντας προσωπική, κοινωνική και επιστημονική ανάπτυξη μέσα από τον κοινωνικό διάλογο.   

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να σχεδιάσει τα ψηφιακά μαθήματα στη βάση των παρακάτω βασικών μοντέλων 
σχεδιασμού ως προς τη μεθοδολογία πλοήγησης, τον τύπο των πολυμεσικών εφαρμογών και τις 
υποκείμενες παιδαγωγικές προσεγγίσεις (Κώστας Απόστολος, Σοφός Αλιβίζος, 2011). Η επιλογή του 
καταλληλότερου κάθε φορά μοντέλου για την κάθε θεματική ενότητα θα πρέπει να προταθεί από τον 
Ανάδοχο και να τεκμηριωθεί κατάλληλα στην τεχνική του προσφορά. 

1.3.3.2.1 Κλασικό μοντέλο 

Πρόκειται για παρουσίαση και οπτικοποίηση πληροφορίας στη βάση του συμπεριφοριστικού μοντέλου 
μάθησης, καθοδηγούμενης από το σύστημα. Παρουσιάζει ομοιότητες με τη δομή των γραμμικών ή 
σειριακών εφαρμογών και των λογισμικών διδασκαλίας που στοχεύουν στην παροχή κυρίως δηλωτικής 
γνώσης και ενίοτε διαδικαστικής (έννοιες και κανόνες) και παραπέμπουν σε θεωρητικά σχήματα 
συμπεριφορικού και κυβερνητικών διδακτικών. Είναι κατάλληλο για την εκμάθηση βασικών γνώσεων και 
δεξιοτήτων με μια ελεγχόμενη και αξιόπιστη διαδικασία και ειδικά όταν οι εκπαιδευόμενοι έχουν κοινές 
ανάγκες, ενδιαφέροντα και επίπεδα γνώσης. Ο εκπαιδευόμενος μετά την εισαγωγή ακολουθεί μια σειρά 
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«διαλέξεων» οι οποίες είναι οργανωμένες ακολουθιακά και με αυξανόμενο βαθμό δυσκολίας, όπου για 
κάθε  «διάλεξη» υπάρχει και σχετικό παράδειγμα και πρακτική άσκηση εμπέδωσης της θεωρίας. Στο τέλος 
της ακολουθίας δίνεται μια σύνοψη του διδακτικού περιεχομένου και ο εκπαιδευόμενος δίνει ένα τεστ 
αυτό-αξιολόγησης. Ο σχεδιαστής/εκπαιδευτικός μπορεί να κάνει οργανωμένη χρήση μιας ακολουθίας   
slides και frames τα οποία μπορούν να περιέχουν πολυμεσικά αντικείμενα και αντικείμενα αυτό-
αξιολόγησης μέσα από τη βιβλιοθήκη, χωρίς χρήση μεταβλητών και τεχνικών ελέγχου ροής και 
διακλάδωσης, στα πρότυπα μιας παρουσίασης. Η διεπαφή χρήσης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε αυτό 
το είδος μαθήματος είναι η γραμμική, η ιεραρχική ή η μικτή-ιεραρχική διάταξη της πληροφορίας. 

 

 

1.3.3.2.2 Δραστηριοκεντρικό μοντέλο 

Το μοντέλο αυτό είναι κατάλληλο για την εκμάθηση σύνθετων εννοιών, «δυσδιάκριτης» γνώσης και άλλων 
εκπαιδευτικών σεναρίων που απαιτούν διάδραση με τον υπολογιστή. Η κατηγορία αυτή σχετίζεται με 
εφαρμογές, βάσει των οποίων οι μαθητές αντιμετωπίζουν «καταστάσεις» και «δοκιμασίες» μέσω δράσης, 
π.χ. μέσα από μικρόκοσμους ή προσομοιώσεις ή και άλλες προγραμματισμένες δραστηριότητες και 
παραπέμπει σε θεωρητικά σχήματα της γνωστικής ψυχολογίας και του κονστρουκτιβισμού. Ο 
εκπαιδευόμενος, μετά από μια εισαγωγική ενότητα προετοιμασίας, συμμετέχει σε μια δραστηριότητα. Με 
την ολοκλήρωση της δραστηριότητας δίνεται μια σύνοψη του διδακτικού περιεχομένου και ο 
εκπαιδευόμενος δίνει ένα τεστ αυτό-αξιολόγησης. Ο σχεδιαστής/εκπαιδευτικός μπορεί να οργανώσει το 
μάθημα γύρω από μια κεντρική δραστηριότητα προσανατολισμένη στην ανακάλυψη και δράση, ενώ η 
μάθηση κι εδώ είναι καθοδηγούμενη από το σύστημα. Η δραστηριότητα μπορεί να υλοποιηθεί π.χ. με 
μελέτη μιας προσομοίωσης κάνοντας χρήση των ενσωματωμένων εργαλείων που διαθέτει το λογισμικό. 

 

1.3.3.2.3 Προσαρμοζόμενο μοντέλο 

Το μοντέλο αυτό είναι κατάλληλο για εκπαιδευόμενους που θέλουν να προσαρμόζουν την μάθηση βάσει 
των δικών τους προσωπικών αναγκών και ειδικά όταν οι χρήστες έχουν διαφορετικές ανάγκες, 
ενδιαφέροντα και επίπεδα γνώσης. Η διεπαφή χρήσης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε αυτό το είδος 
μαθήματος είναι η γραμμική, η ιεραρχική ή η μικτή-ιεραρχική διάταξη της πληροφορίας. Η κατηγορία 
αυτή παρουσιάζει ομοιότητες με επεξεργασμένες εφαρμογές που περιέχουν διακλαδωμένες πορείες 
διδασκαλίας. Η δομή αυτή παραπέμπει σε θεωρητικά σχήματα της Κυβερνητικής και της γνωστικής 
ψυχολογίας. Ουσιαστικά πρόκειται για παρουσίαση και οπτικοποίηση πληροφορίας στη βάση του 
συμπεριφοριστικού μοντέλου μάθησης ή και απλών γνωστικών μοντέλων που βασίζονται σε θεωρητικά 
σχήματα για την επεξεργασία ης πληροφορίας, καθοδηγούμενης από το σύστημα αλλά και τον 
εκπαιδευόμενο αφού υπάρχει επιπλέον και η δυνατότητα της επιλογής και απόφασης. Ο εκπαιδευόμενος 
επιλέγει σε κάθε επίπεδο και μέσα από ένα σύνολο «διαλέξεων» το θέμα που τον ενδιαφέρει 
περισσότερο ή σχετίζεται περισσότερο με το δικό του γνωστικό υπόβαθρο. Με αυτό τον τρόπο 
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δημιουργείται ένα μαθησιακό μονοπάτι ανάμεσα στις  «διαλέξεις» το οποίο ουσιαστικά αποτελεί 
προσαρμογή του εκπαιδευτικού περιεχομένου στις προτιμήσεις του χρήστη. Στο τέλος δίνεται μια σύνοψη 
του περιεχομένου και ο εκπαιδευόμενος δίνει ένα τεστ αυτό-αξιολόγησης. Ο σχεδιαστής/εκπαιδευτικός 
μπορεί να κάνει οργανωμένη χρήση μιας ακολουθίας slides και frames τα οποία μπορούν να περιέχουν 
πολυμεσικά αντικείμενα και αντικείμενα αυτό-αξιολόγησης μέσα από τη βιβλιοθήκη, χωρίς χρήση 
μεταβλητών αλλά με χρήση τεχνικών ελέγχου ροής και διακλάδωσης. 

 

1.3.3.2.4 Εξερευνητικό μοντέλο  

Το μοντέλο αυτό είναι κατάλληλο για να διδάσκονται οι εκπαιδευόμενοι να  «μαθαίνουν μόνοι τους», με 
το να αναπτύσσουν δεξιότητες αναζήτησης και κριτικής διερεύνησης σύνθετων ηλεκτρονικών πηγών 
περιεχομένου. Ουσιαστικά πρόκειται για τη δημιουργία μιας «αποθήκης» ή ενός ευρετηρίου πρωτογενών 
ή δευτερογενών πληροφοριακών πηγών. Ακολουθείται η υπερμεσική διάταξη των πληροφοριών όπου ο 
εκπαιδευόμενος μετακινείται στο περιεχόμενο χωρίς καθοδήγηση για την κατασκευή του δικού του 
υποκειμενικού σημασιολογικού πλαισίου στη βάση του κονστρουκτιβισμού. Ο εκπαιδευόμενος μετά την 
εισαγωγή είναι υποχρεωμένος να  «ανακαλύψει» μόνος του τη γνώση μέσα από ένα σύνολο μαθησιακών 
πηγών και αναφορών (WWW, ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες, ηλεκτρονικά έγγραφα, κ.λ.π.). Στη διάθεση του 
έχει ένα ευρετήριο πόρων όπου έχουν οργανωθεί οι αναφορές των πηγών. Στο τέλος της ακολουθίας 
δίνεται μια σύνοψη του διδακτικού περιεχομένου και ο εκπαιδευόμενος δίνει ένα τεστ αυτό-αξιολόγησης. 
Ο σχεδιαστής/εκπαιδευτικός μπορεί να κάνει οργανωμένη χρήση μιας ακολουθίας slides και frames τα 
οποία μπορούν να περιέχουν πολυμεσικά αντικείμενα και αντικείμενα αυτό-αξιολόγησης μέσα από τη 
βιβλιοθήκη και τεχνικές ελέγχου ροής και διακλάδωσης που θα διευκολύνουν την εύρεση του 
περιεχομένου.  

 

 

1.3.3.3 Τεχνικές απαιτήσεις ψηφιακού υλικού 

Ως προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ψηφιακών μαθημάτων, θα πρέπει να υποστηρίζονται τα 
ακόλουθα: 

 Πολυμεσικό περιεχόμενο όλων των τύπων: κείμενα, εικόνες, animations, ηχητικά-εκφωνήσεις, 

video (απλό, 360), υποτιτλισμοί. 

 Πρόσβαση στο διαδίκτυο όπου και όταν απαιτείται (κατά το δυνατόν ελεγχόμενη). 
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 Μηχανισμοί διάδρασης για την υλοποίηση σεναρίων που απαιτούν ενέργειες πέραν της τυπικής 

πλοήγησης στο υλικό. 

 Δόμηση του υλικού σε διακριτές μαθησιακές ενότητες οι οποίες θα μπορούν να μελετώνται 

αυτόνομα.  

 Κεντρική βάση γνώσης και αποθετήριο δραστηριοτήτων. 

 Υιοθέτηση διεθνών προτύπων με στόχο τη δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης του υλικού στο 

μέγιστο δυνατό βαθμό (π.χ. SCORM). 

1.3.4 Προσβασιμότητα 

Τόσο η διαδικτυακή πύλη/πλατφόρμα τηλεπαίδευσης όσο και εφαρμογές ψηφιακού επιμορφωτικού 
υλικού που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του έργου θα πρέπει να υιοθετούν την Αρχή του «Σχεδιάζοντας 
για Όλους», εντάσσοντας προϋποθέσεις και όρους προσβασιμότητας σε ΤΠΕ για άτομα με αναπηρία 
βασιζόμενες σε διεθνώς αναγνωρισμένους κανόνες, τις οδηγίες προσβασιμότητας W3C και συγκεκριμένα 
στα Web Content Accessibility Guidelines (WAI/WCAG) στο επίπεδο συμμόρφωσης «ΑΑ» (WGAG 2.0 level 
AA). 

Επιπλέον θα είναι σύμφωνες με τις βέλτιστες πρακτικές και τις σχετικές ισχύουσες οδηγίες για τη 
διασφάλιση της Προσβασιμότητας από Άτομα με Αναπηρία, όπως αυτές περιγράφονται στις Οδηγίες για 
την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού για Χρήση Διαδικτυακού Περιεχομένου από Κινητές 
Συσκευές (έκδοση 1.0 (Mobile Web Best Practices 1.0) του W3C) και τις Οδηγίες Προσβασιμότητας για 
Συγγραφή Περιεχομένου Ιστού ΑΤAG 2.0. 

1.3.5 Απαιτήσεις ευχρηστίας εφαρμογών 

Βασικό χαρακτηριστικό της λειτουργίας της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης και των ψηφιακών μαθημάτων 
θα πρέπει να είναι η ευκολία και η φιλικότητα χρήσης. Το περιβάλλον εργασίας θα πρέπει να είναι το 
οικείο περιβάλλον του διαδικτύου και των διαδικτυακών πυλών, η πρόσβαση στο σύστημα να είναι 
δυνατή μέσα από οποιονδήποτε web browser χωρίς εγκαταστάσεις στον χρήστη, όλες οι συνιστώσες 
διεπαφής με τον χρήστη (UI components) να ακολουθούν το κοινό θέμα εμφάνισης (theme) της 
εφαρμογής και να υπάρχει ενιαία και συνεπής (consistent) διάταξη των στοιχείων κάθε επιμέρους 
εφαρμογής, ώστε να μην αποπροσανατολίζεται ο χρήστης. 

Θα πρέπει να παρέχονται μηχανισμοί καταχώρησης δεδομένων, οι οποίοι να διαθέτουν ενδεικτικά τα 
ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

• Την ομαλή συνέχιση της καταχώρησης στοιχείων στο σύστημα από τον χρήστη, καθώς και την 
αποφυγή διπλών λανθασμένων εγγραφών. 

• Κατά την εισαγωγή των στοιχείων να γίνονται όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι διασταύρωσης, ώστε να 
διασφαλίζεται η ορθότητα, η πληρότητα και η συνέπεια των στοιχείων. 

• Να υπάρχουν προκαθορισμένες τιμές σε πεδία φορμών, ώστε να διευκολύνεται ο χρήστης κατά 
την εισαγωγή δεδομένων. 

• Η επεξεργασία (εισαγωγή, διαγραφή, μεταβολή) δεδομένων να γίνεται από μια κοινή διεπαφή 
χρήσης και για ομοιομορφία των οθονών αλλά και μεγαλύτερη αξιοπιστία και ευκολία στην 
εισαγωγή νέων πεδίων στις διαχειριζόμενες οντότητες. 

• Οι εφαρμογές να προσφέρουν έλεγχο εισαγωγής δεδομένων (αξιοπιστία) προς αποφυγή λαθών 
των χειριστών / χρηστών (validation). 

1.3.6 Απαιτήσεις Ασφάλειας 

Ο Ανάδοχος του έργου θα πρέπει να λάβει ειδική μέριμνα και να δρομολογήσει τις κατάλληλες δράσεις 
για την ασφάλεια της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης, καθώς και για την προστασία των προς επεξεργασία 
προσωπικών δεδομένων. 
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Ειδικότερα, θα πρέπει να φροντίσει για την προστασία της διαθεσιμότητας και της ακεραιότητας των 
πληροφοριών. Ο βαθμός της απαιτούμενης ασφάλειας κρίνεται από τον σκοπό της 
επεξεργασίας/εφαρμογής, τη φύση των δεδομένων που θα αποτελέσουν αντικείμενο της επεξεργασίας, 
τους κινδύνους που εγκυμονεί η συγκεκριμένη επεξεργασία. Εάν υπάρχουν μέτρα ασφαλείας με μικτό 
χαρακτήρα (οργανωτικο‐τεχνικά, διοικητικο‐τεχνικά), τότε ο Ανάδοχος του έργου οφείλει να συνεργασθεί 
με τα αρμόδια στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής για την υλοποίηση του τεχνικού τους μέρους. 

Η υλοποίηση των τεχνικών μέτρων θα πρέπει να γίνει με την ελάχιστη δυνατή παρεμπόδιση της 
λειτουργίας της Αναθέτουσας Αρχής και θα πρέπει να επιφέρει τις ελάχιστες δυνατές τροποποιήσεις στις 
εφαρμογές και τα υποσυστήματα της πλατφόρμας που δεν εμπλέκονται στις λειτουργίες ασφάλειας. 
Επίσης, ιδιαίτερη βαρύτητα θα πρέπει να δοθεί στις ήδη υπάρχουσες προδιαγραφές ασφάλειας που 
προβλέπονται από την Αναθέτουσα Αρχή. 

Η ασφάλεια χρήσης των εφαρμογών και των δεδομένων θα πρέπει να διασφαλίζεται με προστασία από 
διαδικτυακές επιθέσεις, ιούς, παραβίαση μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, δημοσιοποίηση εσφαλμένων 
δεδομένων καθώς και πρόσβαση ανεπιθύμητων χρηστών. Συγκεκριμένα, στις βασικές απαιτήσεις που θα 
πρέπει ικανοποιεί το σύστημα συμπεριλαμβάνονται: 

• Πρόβλεψη για διαμεσολάβηση τείχους προστασίας (firewall) για τη διασύνδεση του εξυπηρετητή 
(server) στο Internet, καθώς και την από απόσταση πρόσβαση για διαχείριση περιεχομένου 
(remote access). 

• Αναγνώριση και πιστοποίηση ταυτότητας (identification and authentication) για την πρόσβαση 
στην εφαρμογή πελάτη και τη σύνδεση με τον εξυπηρετητή με διαδικασία «login / password». Θα 
προσφέρεται η δυνατότητα ταυτοποίησης με πρόσθετες επιλογές, όπως για παράδειγμα η 
διεύθυνση IP του χρήστη. 

• Πρόβλεψη διακεκριμένου ελέγχου πρόσβασης (authorization / access control). Προβλέπεται 
δυνατότητα παραχώρησης δικαιωμάτων χρήσης και εκτέλεσης λειτουργιών σε οντότητες με βάση 
τα πιστοποιημένα δικαιώματα του χρήστη ή ομάδων χρηστών. 

• Δυνατότητα καταγραφής και ελέγχου κάθε ενέργειας πιστοποίησης και πρόσβασης (auditing) σε 
εσωτερική πληροφορία των συστημάτων και έκδοσης στατιστικών στοιχείων πρόσβασης. 

• Ασφαλή πρόσβαση ιστοσελίδων που διακινούν ευαίσθητη πληροφορία, όπως passwords, με 
χρήση πρωτοκόλλων όπως π.χ. SSL, HTTPS κλπ. 

• Διασφάλιση της εγκυρότητας των δεδομένων που περιέχονται σε αυτό. 

• Συμμόρφωση των ψηφιακών εφαρμογών με τις αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων του 
νέου ευρωπαϊκού κανονισμού GDPR. 

1.3.7 Απαιτήσεις Πολυκαναλικότητας 

Το προσφερόμενο σύστημα θα πρέπει να δίνει τη δυνατότητα της χρήσης των δεδομένων και των 
προσφερόμενων υπηρεσιών του στους τελικούς χρήστες μέσω πρόσβασης τόσο από υπολογιστές 
γραφείου (desktop) όσο και φορητές συσκευές (tablets ή/και smartphones). 

 

1.4 Υπηρεσίες Έργου 

Στο πλαίσιο του έργου ο Ανάδοχος καλείται να προσφέρει τις παρακάτω υπηρεσίες. 

1.4.1 Εκπόνηση μελέτης εφαρμογής 

Στόχος της μελέτης εφαρμογής είναι η οριστικοποίηση αφενός του πλάνου υλοποίησης του έργου 
αφετέρου των προδιαγραφών του λογισμικού και των υποδομών της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης. Η 
μελέτη εφαρμογής θα πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον: 



Διακήρυξη Διεθνούς Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το Υποέργο «Μελέτη, Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διαδικτυακής Πύλης 
– Πλατφόρμας Τηλεκπαίδευσης και Ψηφιακών Προγραμμάτων Επιμόρφωσης» της Πράξης  «Προγράμματα Διά Βίου Μάθησης του 
Ανθρώπινου Δυναμικού της Εκκλησίας – Ανάπτυξη Ανοιχτών Διαδικτυακών Μαθημάτων» με κωδ. ΟΠΣ (MIS) 5073422 

 
Σελίδα 67 

 Σχέδιο Διαχείρισης και Ποιότητας Έργου (ΣΔΠΕ): Οι διαδικασίες και μηχανισμοί που θα 

περιγράφονται αναλυτικά στο Σχέδιο θα πρέπει να αποτελούν ένα πρότυπο και ολοκληρωμένο 

σύνολο, προσαρμοσμένο στις ιδιαιτερότητες που θέτουν οι οργανωτικές, διοικητικές και 

τεχνολογικές παράμετροι του έργου. Με βάση τα παραπάνω, τα περιεχόμενα του ΣΔΠΕ θα πρέπει 

κατ’ ελάχιστο να αναφέρονται στις ακόλουθες περιοχές των οποίων ο σκοπός, η δομή και το 

περιεχόμενο θα περιγράφονται αναλυτικά στην προσφορά του Αναδόχου: 

1. Οργανωτικό Σχήμα/ Δομή Διοίκησης Έργου 

2. Σχέδιο Επικοινωνίας 

3. Επικαιροποιημένο – αναλυτικό χρονοδιάγραμμα Έργου 

4. Διαχείριση Θεμάτων  

5. Εκτίμηση - Διαχείριση Κινδύνων 

6. Διασφάλιση – Έλεγχος Ποιότητας 

7. Διαχείριση Αρχείων - Δεδομένων 

8. Διαχείριση Αλλαγών  

9. Διοικητική Πληροφόρηση 

 Οριστικοποιημένο Τεύχος Λειτουργικών Απαιτήσεων: Αφορά στην οριστικοποίηση των 

Επιχειρησιακών και Λειτουργικών απαιτήσεων του Έργου, καθώς και την οριοθέτηση - 

αποσαφήνιση του εύρους του Έργου, βάσει της Σύμβασης, της Διακήρυξης και της προσφοράς του 

Αναδόχου. Περιλαμβάνει, κατ’ ελάχιστον, τις εξής εργασίες: 

o Ανάλυση και οριστικοποίηση των λειτουργικών απαιτήσεων των χρηστών. 

o Οριστικοποίηση των προς υλοποίηση εφαρμογών. 

o Καθορισμός των λειτουργικών προδιαγραφών του συστήματος. 

 Ανάλυση περιβάλλοντος και βασικών Τεχνικών Απαιτήσεων. Περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον: 

o Επικαιροποιημένη καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης. 

o Οριστικοποίηση των Τεχνικών Απαιτήσεων του Έργου. 

o Αποτύπωση των διαφορετικών ομάδων των χρηστών και των ρόλων, αρμοδιοτήτων. 

 Ανάλυση επικινδυνότητας της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης. Περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον: 

o Αποτίμηση της αξίας των αγαθών (assets) της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης 

o Εντοπισμό των ευπαθειών (vulnerabilities) της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης 

o Περιγραφή των επιπτώσεων και των συνεπειών ενός ενδεχόμενου περιστατικού 

παραβίασης της ασφάλειας 

o Αποτίμηση της επικινδυνότητας (risk assessment) 

o Περιγραφή των μέτρων ασφαλείας που πρέπει να ληφθούν για την επαρκή της 

πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης – Υλοποίηση των τεχνικών μέτρων ασφάλειας 

 Υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής σε σχέση με τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Γενικού 

Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων 2016/679 και του Νόμου 4624/2019, σε σχέση με το 

αντικείμενο του παρόντος έργου. 
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 Προσδιορισμός και υλοποίηση των τεχνικών μέτρων που απαιτούνται για τη συμμόρφωση με τις 

απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων 2016/679 και του Νόμου 

4624/2019, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης των διαδικασιών άσκησης των δικαιωμάτων 

(πρόσβασης, διαγραφής, ενημέρωσης, διαβίβασης των προσωπικών δεδομένων κλπ.) από την 

πλευρά των φυσικών προσώπων κλπ. 

 Σχεδιασμός Τεχνικής Λύσης. Περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον: 

o Σχηματική αποτύπωση και τεκμηρίωση της προτεινόμενης αρχιτεκτονικής προσέγγισης 

του Υποψηφίου Αναδόχου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Έργου και βέλτιστες διεθνείς 

πρακτικές και τυποποιήσεις.  

o Περιγραφή μεθοδολογίας ανάπτυξης εφαρμογών. 

o Τεύχος Επικαιροποίησης Λογισμικού με τεκμηριωμένη εισήγηση για αντικατάσταση 

προσφερόμενου λογισμικού με άλλο νεότερο και ανώτερο λειτουργικά (εφόσον έχει 

εφαρμογή). 

 Μεθοδολογία και Σενάρια Ελέγχου Αποδοχής: Πλήρης οδηγός για τη διαδικασία και τις δοκιμές 

ελέγχου που θα γίνουν στο πλαίσιο των παραλαβών του Έργου. Κατ’ ελάχιστο θα πρέπει να 

προβλέπεται η εκτέλεση: 

o αυτοματοποιημένων δοκιμών μονάδων (unit tests) 

o δοκιμών σε επίπεδο εφαρμογών (system tests)  

o δοκιμών αποδοχής χρηστών (user acceptance tests)  

o δοκιμών υψηλού φόρτου (stress tests) 

o δοκιμών παράκαμψης ασφάλειας (penetration tests) 

o δοκιμών προσβασιμότητας και ευχρηστίας των ηλεκτρονικών υπηρεσιών (accessibility & 

usability tests) 

 Κατάρτιση του πλάνου εκπαίδευσης 

 Οριστικοποίηση λοιπών παρεχόμενων υπηρεσιών (π.χ. υπηρεσίες φιλοξενίας, υπηρεσίες 

υποστήριξης κατά την πιλοτική λειτουργία κλπ.) 

 Επικαιροποίηση του σχήματος διοίκησης του έργου και αναλυτική περιγραφή των ρόλων των 

εμπλεκόμενων στο έργο. 

 Επικαιροποίηση και εξειδίκευση του συνολικού πλάνου εργασιών του Αναδόχου για την 

υλοποίηση του έργου. 

 

1.4.2 Ανάπτυξη και παραμετροποίηση πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης 

Ο Ανάδοχος θα αναπτύξει την πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ενότητας 1.3.2. 
Ειδικότερα: 

 Θα εγκαταστήσει το απαιτούμενο λογισμικό σε υποδομή cloud που θα προτείνει, κατόπιν σχετικής 

έγκρισης του ΙΠΕ (βλέπε και ενότητα 1.4.3).  

 Θα παραμετροποιήσει την πλατφόρμα κατάλληλα ώστε να είναι σε θέση να υποστηρίξει τις 

στοχευόμενες εκπαιδευτικές δράσεις για το σύνολο των εκπαιδευομένων. 

 Θα ενσωματώσει το υλικό των ψηφιακών μαθημάτων στην πλατφόρμα. 
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1.4.3 Υπηρεσίες φιλοξενίας πλατφόρμας εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 

Η πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης θα εγκατασταθεί και θα φιλοξενείται σε υποδομή cloud που 
θα προτείνει ο Ανάδοχος και θα εγκρίνει η Αναθέτουσα Αρχή. Η υποδομή cloud θα πρέπει να διαθέτει, 
κατ’ ελάχιστον, πιστοποίηση κατά ISO/IEC 27001:2013. 

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τη φιλοξενία της πλατφόρμας στην εν λόγω υποδομή cloud για όσο 
χρονικό διάστημα απαιτηθεί έως ότου του υποδειχτεί από το ΙΠΕ η τελική υποδομή εγκατάστασης, 
εφόσον είναι σε ισχύ η σύμβαση υλοποίησης του έργου ή παρέχει υπηρεσίες εγγύησης-συντήρησης της 
πλατφόρμας. 

Εφόσον, κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου ή κατά την περίοδο εγγύησης-συντήρησης, η 
Αναθέτουσα Αρχή υποδείξει συγκεκριμένη υποδομή για τη φιλοξενία της πλατφόρμας, ο Ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, αζημίως για την Αναθέτουσα Αρχή, για τη 
μετεγκατάσταση της πλατφόρμας στην εν λόγω νέα υποδομή φιλοξενίας. 

 

1.4.4 Τεκμηρίωση 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προετοιμάσει και να παραδώσει το απαραίτητο υλικό τεκμηρίωσης της 
πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης, το οποίο θα περιλαμβάνει, κατ’ ελάχιστον, εγχειρίδια χρήσης 
(προσαρμοσμένα στους προβλεπόμενους ρόλους χρηστών), εγχειρίδια εγκατάστασης και διαχείρισης του 
συστήματος, τεχνική περιγραφή του σχήματος της βάσης δεδομένων (λογικός και φυσικός σχεδιασμός), 
τεχνικές σημειώσεις για την παραμετροποίηση του λογισμικού συστήματος/ εφαρμογών/ βάσεων 
δεδομένων, κλπ. 

Το σύνολο του υλικού τεκμηρίωσης θα είναι στην Ελληνική γλώσσα (εκτός των εγχειριδίων των 
κατασκευαστών τυχόν έτοιμου λογισμικού, τα οποία μπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα) και θα 
παραδοθεί τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή. Επίσης, θα πρέπει να παραδοθεί πλήρης 
τεκμηρίωση των λειτουργιών και εφαρμογών που θα αναπτυχθούν, για τα οποία θα παραδοθεί 
υποχρεωτικά το σύνολο του πηγαίου κώδικα (στην περίπτωση των έτοιμων πακέτων λογισμικού θα 
παραδοθούν υποχρεωτικά οι επιπλέον παραμετροποιήσεις – προσαρμογές αυτών), με εκτενή σχόλια των 
εφαρμογών που θα αναπτυχθούν/ παραμετροποιηθούν. Θα συνοδεύονται από το σύνολο των ορισμών 
δομών και σχημάτων δεδομένων (π.χ. XML Schemas, σχήματα Βάσεων Δεδομένων), UML, ERD κλπ., που 
τυχόν σχεδιασθούν-αναπτυχθούν-τροποποιηθούν. 

 

1.4.5 Υπηρεσίες εκπαίδευσης 

Ο Ανάδοχος θα εκπαιδεύσει: 

 Ομάδα εκπαιδευτών ως προς τη χρήση της πλατφόρμας και των εργαλείων που προσφέρει για την 

υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων μέσω του ψηφιακού υλικού που θα αναπτυχθεί 

 Ομάδα διαχειριστών σε θέματα διαχείρισης της πλατφόρμας και του λογισμικού σύγχρονης 

εκπαίδευσης.  

Ο Ανάδοχος θα πρέπει, στην τεχνική προσφορά του, να προτείνει αναλυτικό πρόγραμμα με τις υπηρεσίες 
εκπαίδευσης που θα προσφέρει. 

 

1.4.5.1 Οργάνωση προγράμματος εκπαίδευσης 

Οι εκπαιδεύσεις θα γίνουν μέσω της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο του 
έργου, με τη μέθοδο της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Οι εκπαιδεύσεις θα γίνονται σε ομάδες 
το πολύ 10 ατόμων, ενώ κάθε εκπαιδευτική ημέρα δεν θα ξεπερνά τις 5 διδακτικές ώρες. Οι απαιτήσεις 
των εκπαιδευτικών ενοτήτων παρατίθενται στον επόμενο πίνακα: 
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Κατηγορία 
εκπαιδευομένων 

Πλήθος 
εκπαιδευομένων 

Πλήθος 
ομάδων 

Ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης 

Εκπαιδευτές 50 5 20 διδακτικές ώρες ανά εκπαιδευόμενο 

Διαχειριστές 2 1 22 διδακτικές ώρες ανά εκπαιδευόμενο 

1.4.5.2 Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού 

Ο Ανάδοχος θα αναλάβει την αναπαραγωγή και διανομή του εκπαιδευτικού υλικού για το σύνολο των 
εκπαιδευομένων. Το εκπαιδευτικό υλικό θα είναι απαραίτητα στην ελληνική γλώσσα. 

Επίσης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να αναπτύξει κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό για ασύγχρονη εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση (ξεχωριστό για διαχειριστές και εκπαιδευτές), το οποίο θα είναι διαθέσιμο μέσω της 
πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο του έργου.  

 

1.4.6 Υπηρεσίες υποστήριξης πιλοτικής λειτουργίας 

Μετά την ολοκλήρωση της Φάσης 2 του έργου και την επιτυχή ολοκλήρωση των δοκιμών της πλατφόρμας, 
η πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης τίθεται σε πιλοτική λειτουργία σε πραγματικές συνθήκες εξασφαλίζοντας 
την απαιτούμενη διαθεσιμότητα για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών. 

Κατά την περίοδο πιλοτικής λειτουργίας του συστήματος, ο Ανάδοχος θα βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία 
με την Αναθέτουσα Αρχή και θα παρέχει υποστήριξη, διαθέτοντας προσωπικό με τις κατάλληλες τεχνικές 
και επιχειρησιακές γνώσεις, για την υποστήριξη της πιλοτικής λειτουργίας και την εξασφάλιση της 
εύρυθμης λειτουργίας της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης.  

Οι εργασίες που εκτελεί ο Ανάδοχος κατά την περίοδο πιλοτικής λειτουργίας θα καταγραφούν στην 
αναφορά αξιολόγησης της πιλοτικής λειτουργίας, συμπεριλαμβανομένων στοιχείων σχετικά με τα εξής: 

 Συμβάντα που σχετίζονται με τη μη κανονική λειτουργία της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης (bugs, 

περιορισμένη διαθεσιμότητα, άλλα προβλήματα) - Διορθωτικές ενέργειες που έγιναν 

  Υπηρεσίες υποστήριξης που παρασχέθηκαν 

Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου κατά την περίοδο πιλοτικής λειτουργίας περιλαμβάνονται τα εξής: 

 Επιβεβαίωση σεναρίων ελέγχου της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης και επικαιροποίησή τους καθ’ 

όλη τη διάρκεια της πιλοτικής λειτουργίας 

  Βελτιώσεις των εφαρμογών 

  Διόρθωση τυχόν λαθών (bug fixing)  

  Ανάληψη διορθωτικών ενεργειών για προβλήματα που σχετίζονται με τη λειτουργία της 

πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης 

  Συλλογή παρατηρήσεων από χρήστες της Αναθέτουσας Αρχής 

  Υπηρεσίες Help-Desk για τους χρήστες της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης (π.χ. τηλεφωνική βοήθεια 

για τη χρήση, τηλεφωνική βοήθεια για αντιμετώπιση προβλημάτων, παραπομπή σύνθετων 

προβλημάτων σε ειδικό στέλεχος για επιτόπια επίλυση) 

Σε περίπτωση που, κατά την περίοδο αυτή, εμφανισθούν προβλήματα ή διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται 
κάποιες από τις προδιαγραφόμενες απαιτήσεις, ο Ανάδοχος οφείλει να προβαίνει άμεσα στις απαραίτητες 
βελτιωτικές παρεμβάσεις και αναπροσαρμογές, ώστε η πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης, μετά το πέρας της 
πιλοτικής λειτουργίας, να είναι έτοιμη για ένταξη σε πλήρη παραγωγική λειτουργία.  
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1.4.7 Υπηρεσίες εγγύησης  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει υπηρεσίες Εγγύησης για την πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης για 
τουλάχιστον δύο (2) έτη από την οριστική παραλαβή του έργου. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος προσφέρει 
χρόνο Εγγύησης Καλής Λειτουργίας, επιπλέον από τον ζητούμενο, αυτός θα πρέπει να αφορά σε ακέραιο 
αριθμό ετών και να καλύπτει το σύνολο της προσφερόμενης λύσης. Ο Ανάδοχος, μετά την Οριστική 
Παραλαβή του Έργου, είναι υποχρεωμένος να υπογράψει με την Αναθέτουσα Αρχή, σύμβαση εγγύησης 
για την προσφερόμενη από αυτόν Περίοδο Εγγύησης. 

Κατά την περίοδο Εγγύησης της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει 
υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης που περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα παρακάτω: 

 Συντήρηση Πλατφόρμας Λογισμικού - Διασφάλιση καλής λειτουργίας πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης 

o Εντοπισμός αιτιών βλαβών/ δυσλειτουργιών και αποκατάσταση. Κατόπιν τεκμηριωμένης 
ειδοποίησης από την Αναθέτουσα Αρχή, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επιλύει τα 
προβλήματα εντός χρονικού διαστήματος από την αναγγελία εφόσον αυτά δεν έχουν 
προκύψει από κακόβουλες ή άστοχες παρεμβάσεις τρίτων. Αν η πλήρης και οριστική επίλυση 
του προβλήματος δεν είναι εφικτή εντός του συγκεκριμένου χρονικού ορίου όπως 
προβλέπεται στην ενότητα 1.4.8, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες ρήτρες. 

o Βελτιστοποιήσεις στη δομή της βάσης, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η βέλτιστη απόδοση της 
πλατφόρμας.  

o Εγκατάσταση τυχόν βελτιωτικών εκδόσεων λογισμικού.  

o Εξασφάλιση ορθής λειτουργίας όλων των customizations, διεπαφών με άλλα συστήματα, 
κ.λπ., με τις βελτιωτικές εκδόσεις. 

 Συντήρηση Εφαρμογών - Διασφάλιση καλής λειτουργίας εφαρμογής/ών 

o Αποκατάσταση ανωμαλιών λειτουργίας (bugs) της/ων εφαρμογής/ών. Κατόπιν έγγραφης 
ειδοποίησης από την Αναθέτουσα Αρχή, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επιλύει τα 
προβλήματα εντός χρονικού διαστήματος από την αναγγελία εφόσον αυτά δεν έχουν 
προκύψει από κακόβουλες ή άστοχες παρεμβάσεις τρίτων. Αν η πλήρης και οριστική επίλυση 
του προβλήματος δεν είναι εφικτή εντός του συγκεκριμένου χρονικού ορίου όπως 
προβλέπεται στην ενότητα 1.4.8, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες ρήτρες. 

o Εντοπισμός αιτιών βλαβών/ δυσλειτουργιών και αποκατάσταση. 

o Παράδοση – εγκατάσταση τυχόν νέων εκδόσεων των εφαρμογών. 

o Σε περίπτωση που η εγκατάσταση βελτιωτικής έκδοσης των έτοιμων πακέτων λογισμικού, 
συνεπάγεται την ανάγκη επεμβάσεων στις εφαρμογές, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 
πραγματοποιήσει τις επεμβάσεις αυτές χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής.  

o Σε περίπτωση που η παράδοση και εγκατάσταση νέων εκδόσεων των εφαρμογών, απαιτεί την 
παράδοση και εγκατάσταση νέων εκδόσεων έτοιμου λογισμικού, τότε ο Ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος να τις πραγματοποιήσει χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής. 

o Εξασφάλιση ορθής λειτουργίας όλων των customizations, διεπαφών με άλλα συστήματα, 
κ.λπ., με τις νεώτερες εκδόσεις. 

o Παράδοση αντιτύπων όλων των μεταβολών ή των επανεκδόσεων ή τροποποιήσεων των 
εγχειριδίων εφαρμογής/ων. 

 Υπηρεσίες υποστήριξης της διενέργειας των μαθημάτων μέσω της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης. Ο 
Ανάδοχος καλείται να παράσχει το απαιτούμενο τεχνικό και διοικητικό προσωπικό για την τεχνική και 
διοικητική υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας για όλο το χρονικό διάστημα διενέργειάς της. 
Συγκεκριμένα θα πρέπει να διαθέσει στις εγκαταστάσεις του ΙΠΕ στελέχη των παρακάτω ειδικοτήτων: 
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o Τεχνικό προσωπικό για την προετοιμασία και διαχείριση των user accounts για εκπαιδευτές 
και εκπαιδευόμενους, καθώς και την επίλυση τυχόν προβλημάτων που θα προκύπτουν κατά 
τη διενέργεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

o Διοικητικό προσωπικό για την υποστήριξη των διαχειριστικών θεμάτων σε σχέση με τον 
προγραμματισμό και διενέργεια των μαθημάτων (συντονισμός εκπαιδευτών, συλλογή 
προβλημάτων και αντιμετώπισή τους, κλπ.). 

1.4.8 Τήρηση προδιαγραφών ποιότητας υπηρεσιών 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης, καθ’ όλη τη διάρκεια της  περιόδου 
πιλοτικής λειτουργίας και της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας. Οι υπηρεσίες αυτές θα παρέχονται 
από τον Ανάδοχο με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται ένα ελάχιστο επίπεδο υπηρεσιών για την 
Αναθέτουσα Αρχή. Οι υπηρεσίες αυτές και τα ελάχιστα κριτήρια/ δείκτες ποιότητάς τους περιγράφονται 
στο παρακάτω σχέδιο Συμβολαίου Παροχής Υπηρεσιών Εγγυημένου Επιπέδου (Service Level Agreement). 

Ορισμοί 

 Εξοπλισμός-Λογισμικό πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης: ορίζεται ως το σύνολο των διακριτών 
μονάδων εξοπλισμού ή/και λογισμικού ή/και υποδομών, η εύρυθμη λειτουργία των οποίων 
στηρίζει τη λειτουργικότητα του συστήματος, δηλ. στοιχεία της υποδομής cloud, εφαρμογές, 
λειτουργικά συστήματα server, virtualization software, συστημικό λογισμικό server. 

 ΚΩΚ (κανονικές ώρες κάλυψης):  

o Το εκάστοτε χρονικό διάστημα διενέργειας των εξ αποστάσεως μαθημάτων. 

o ΕΩΚ (επιπλέον ώρες κάλυψης): Το υπόλοιπο χρονικό διάστημα. 

 Χρόνος αποκατάστασης βλάβης /δυσλειτουργίας είναι το μέγιστο επιτρεπόμενο χρονικό διάστημα 
από την αναγγελία της βλάβης μέχρι και την αποκατάστασή της. Σημειώνεται ότι, ανά διακριτή 
μονάδα, ο Χρόνος αποκατάστασης βλάβης / δυσλειτουργίας προσμετράται αθροιστικά σε μηνιαία 
βάση. Ο χρόνος αυτός είναι : 

o έξι (6) ώρες από τη στιγμή της ανακοίνωσης της εμφάνισης της βλάβης/δυσλειτουργίας, 
αν η ανακοίνωση του προβλήματος πραγματοποιήθηκε εντός ΚΩΚ  

o είκοσι τέσσερεις (24) ώρες από τη στιγμή της ανακοίνωσης της εμφάνισης της 
βλάβης/δυσλειτουργίας, εφόσον το πρόβλημα ανακοινώθηκε εκτός ΚΩΚ 

Μη διαθεσιμότητα 

Σε περίπτωση υπέρβασης του χρόνου αποκατάστασης βλάβης/δυσλειτουργίας, επιβάλλεται στον Ανάδοχο 
ρήτρα ίση με το μεγαλύτερο εκ των δύο ακόλουθων τιμών: 

o 0,05% επί του συμβατικού τιμήματος της μονάδας/τμήματος που είναι εκτός λειτουργίας 

o 0,5% επί του τρέχοντος ετήσιου κόστους συντήρησης του συνόλου του συστήματος. 

o για κάθε επιπλέον ώρα βλάβης (μη διαθεσιμότητας), εφόσον αυτή είναι εντός ΚΩΚ, ή το ήμισυ του 
ως άνω υπολογιζόμενου ποσού, εφόσον η ώρα είναι εκτός ΚΩΚ. 

Διευκρινίζεται ότι : 

o Ένα Σύστημα / Υποσύστημα / υπηρεσία θεωρείται ολικά μη διαθέσιμο/η εάν είναι μη διαθέσιμο 
έστω και ένα μικρό μέρος της λειτουργικότητας που παρέχει. 

o Η μη διαθεσιμότητα μιας μονάδας επιφέρει τη μη διαθεσιμότητα όλων των μονάδων του 
Συστήματος (εξοπλισμός, λογισμικό συστημάτων και εφαρμογών) που εξαρτώνται λειτουργικά 
από αυτήν, και συνυπολογίζεται στον προσδιορισμό της ρήτρας. 

o Σε περίπτωση που στοιχείο εξοπλισμού κεντρικής υποδομής βρίσκεται σε διάταξη υψηλής 
διαθεσιμότητας και η βλάβη/δυσλειτουργία του δεν επηρεάζει τη λειτουργικότητα του 
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συστήματος (ή μέρος αυτής) και την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών, τότε αυτό λογίζεται ως 
μονάδα η δυσλειτουργία της οποίας δεν επηρεάζει τη λειτουργικότητα του συστήματος. 

 

Προγραμματισμένες Διακοπές Υπηρεσίας 

Επιτρέπεται η διενέργεια προγραμματισμένων διακοπών της Υπηρεσίας (Planned Outages), τόσο κατά την 
υλοποίηση του Έργου, όσο και κατά τη διάρκεια της Περιόδου Εγγύησης, σύμφωνα με τις παρακάτω 
συνθήκες: 

o Κάθε προγραμματισμένη διακοπή της υπηρεσίας από τον Ανάδοχο θα ανακοινώνεται τουλάχιστον 
15 ημερολογιακές ημέρες νωρίτερα στην Αναθέτουσα Αρχή, και θα πρέπει να τεκμηριώνεται 
κατάλληλα. 

o Κάθε προγραμματισμένη διακοπή της υπηρεσίας θα πραγματοποιείται μόνο εφόσον ρητά 
συμφωνηθεί μεταξύ των δύο μερών. 

o Η μέγιστη διάρκεια μίας προγραμματισμένης διακοπής υπηρεσιών θα συμφωνείται ρητά μεταξύ 
των δύο μερών. 

o Θα πραγματοποιείται μόνο σε ώρες ΕΩΚ (όπως αυτές ορίζονται στην προηγούμενη ενότητα). 

o Η χρονική περίοδος απώλειας της υπηρεσίας που οφείλεται σε προγραμματισμένη διακοπή δε θα 
υπολογίζεται στη μέτρηση των Ποιοτικών Κριτηρίων. 

o Σε περιπτώσεις όπου, η διάρκεια της προγραμματισμένης διακοπής υπηρεσίας υπερβεί την 
προσυμφωνημένη χρονική διάρκεια, και γι’ αυτό ευθύνεται αποκλειστικά ο Ανάδοχος, τότε η 
επιπλέον χρονική διάρκεια απώλειας της υπηρεσίας θεωρείται ως βλάβη. 

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει, στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού να προτείνουν ένα πλήρες 
σχετικό συμβόλαιο, όπου θα εξειδικεύσουν τους όρους και τις διαδικασίες που περιλαμβάνονται στο 
σχέδιο της παρούσας. Επισημαίνεται ότι οι προτάσεις του Αναδόχου δεν δεσμεύουν την Αναθέτουσα 
Αρχή. Το τελικό συμβόλαιο SLA θα οριστικοποιηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή σε συνεργασία με τον 
Ανάδοχο. 
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1.5 Χρονοδιάγραμμα, φάσεις και παραδοτέα έργου 

1.5.1 Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης έργου 

Ο χρόνος υλοποίησης του έργου ορίζεται σε δέκα (10) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Το 
ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου παρουσιάζεται στο επόμενο διάγραμμα: 

 ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Φάση 1: Μελέτη εφαρμογής           
Φάση 2: Ανάπτυξη, εγκατάσταση και παραμετροποίηση 
πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης  

          

Φάση 3: Ανάπτυξη ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού για 
εξ αποστάσεως εκπαίδευση  

          

Φάση 4: Εκπαίδευση           

Φάση 5: Πιλοτική λειτουργία           

 

1.5.2 Φάσεις υλοποίησης έργου 

1.5.2.1 Φάση 1: Μελέτη εφαρμογής 

Μήνας Έναρξης Μ1 Μήνας Λήξης Μ2 

Στόχοι 

 Κατάρτιση του πλάνου υλοποίησης του έργου 

 Εκπόνηση μελέτης εφαρμογής  

Περιγραφή  
Η Φάση 1 του έργου έχει στόχο την οριστικοποίηση του σχεδιασμού του έργου έτσι ώστε να προκύψει 
αναλυτικός οδηγός της υλοποίησής του. Στη συγκεκριμένη φάση, ο Ανάδοχος θα καταρτίσει το πλάνο 
υλοποίησης του έργου, θα αποσαφηνίσει όλες τις πτυχές του έργου και θα οριστικοποιήσει τις 
προδιαγραφές της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης και των υπηρεσιών που θα παρέχει.  

Σε αυτή τη φάση, εκτελούνται κατ’ ελάχιστον οι εξής εργασίες: 

 Εκπόνηση μελέτης εφαρμογής σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ενότητας 1.4.1 

Παραδοτέα 

 Μελέτη εφαρμογής 

 

1.5.2.2 Φάση 2: Ανάπτυξη, εγκατάσταση και παραμετροποίηση πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης  

Μήνας Έναρξης Μ3 Μήνας Λήξης Μ8 

Στόχοι 

 Υλοποίησης της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης 

Περιγραφή  
Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης φάσης, ο Ανάδοχος θα αναπτύξει και παραμετροποιήσει το λογισμικό 
εφαρμογών της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις που αναφέρονται στην 
παρούσα διακήρυξη και τα αποτελέσματα της μελέτης εφαρμογής της Φάσης 1 του έργου. Στη φάση 
αυτή εκτελούνται επίσης οι εξής εργασίες: 
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 Η εγκατάσταση και παραμετροποίηση της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης στις υποδομές ΤΠΕ που 

θα τη φιλοξενήσουν 

 Η εισαγωγή στην πλατφόρμα των απαραίτητων δεδομένων για την αρχικοποίηση του 

συστήματος ούτως ώστε να είναι δυνατή η έναρξη της πιλοτικής λειτουργίας 

 Η εκτέλεση των δοκιμών καλής λειτουργίας της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης 

 Η ανάπτυξη των εγχειριδίων τεκμηρίωσης της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης 

Με το πέρας των εργασιών της Φάσης, η πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης θα είναι εγκατεστημένη, 
παραμετροποιημένη και σε δοκιμαστική (πιλοτική) λειτουργία. 

Παραδοτέα 

 Πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης σε λειτουργία 

 Αποτελέσματα / Τεκμηρίωση Ελέγχων & Δοκιμών πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης 

 Εγχειρίδια Τεκμηρίωσης 

 Πλάνο πιλοτικής λειτουργίας 

 

1.5.2.3 Φάση 3: Ανάπτυξη ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού για εξ αποστάσεως εκπαίδευση  

Μήνας Έναρξης Μ3 Μήνας Λήξης Μ9 

Στόχοι 

 Ανάπτυξη ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού για εξ αποστάσεως εκπαίδευση 

Περιγραφή  
Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης φάσης, ο Ανάδοχος θα σχεδιάσει και θα αναπτύξει ψηφιακό 
επιμορφωτικό υλικό και ολοκληρωμένα ηλεκτρονικά μαθήματα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις που 
αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη και τα αποτελέσματα της μελέτης εφαρμογής της Φάσης 1 του 
έργου.  

Παραδοτέα 

 Ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό για εξ αποστάσεως εκπαίδευση 

 

1.5.2.4 Φάση 4: Εκπαίδευση 

Μήνας Έναρξης Μ7 Μήνας Λήξης Μ9 

Στόχοι 

 Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης σε στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής (διαχειριστές) και 

εκπαιδευτές-επιμορφωτές. 

Περιγραφή  
Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης φάσης, ο Ανάδοχος θα παρέχει υπηρεσίες σε στελέχη της Αναθέτουσας 
Αρχής (διαχειριστές της πλατφόρμας) και εκπαιδευτές-επιμορφωτές (χρήστες). Οι υπηρεσίες 
εκπαίδευσης θα καλύπτουν τις απαιτήσεις της ενότητας 1.4.5 και θα εκτελεστούν σύμφωνα με το πλάνο 
εκπαίδευσης που θα έχει προσδιοριστεί στη Φάση 1 του έργου. 

Παραδοτέα 
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 Εκπαιδευτικό Υλικό 

 Παρουσιολόγια εκπαίδευσης 

 Υπηρεσίες εκπαίδευσης και έκθεση αξιολόγησης 

 

1.5.2.5 Φάση 5: Πιλοτική λειτουργία 

Μήνας Έναρξης Μ9 Μήνας Λήξης Μ10 

Στόχοι 

 Η υποστήριξη της πιλοτικής λειτουργίας της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης 

Περιγραφή  

Στη συγκεκριμένη φάση, ο Ανάδοχος θα παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης της πιλοτικής λειτουργίας της 

πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ενότητας 1.4.6. Επιπλέον, κατά τη 

διάρκεια της πιλοτικής λειτουργίας, ο Ανάδοχος παρέχει αντίστοιχες υπηρεσίες με αυτές της περιόδου 

εγγύησης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ενότητας 1.4.7. 

Παραδοτέα 

 Έκθεση αξιολόγησης της φάσης πιλοτικής λειτουργίας 

 

1.5.3 Παραδοτέα έργου 

Α/Α  Τίτλος Παραδοτέου Μήνας Παράδοσης 

1  Μελέτη εφαρμογής Μ2 

2  Πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης σε λειτουργία Μ8 

3  Αποτελέσματα / Τεκμηρίωση Ελέγχων & Δοκιμών 
πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης 

Μ8 

4  Εγχειρίδια Τεκμηρίωσης Μ8 

5  Πλάνο πιλοτικής λειτουργίας Μ8 

6  Ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό για εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση 

Μ6 – 10 ενότητες 

Μ8 – 10 ενότητες 

Μ9 – 10 ενότητες 

7  Εκπαιδευτικό Υλικό 15 ημέρες πριν την έναρξη κάθε 
εκπαιδευτικού προγράμματος 

8  Παρουσιολόγια εκπαίδευσης Μ9 

9  Υπηρεσίες εκπαίδευσης και έκθεση αξιολόγησης Μ9 

10  Έκθεση αξιολόγησης της φάσης πιλοτικής 
λειτουργίας 

Μ10 
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1.6 Μεθοδολογία διοίκησης και υλοποίησης έργου  

1.6.1 Σχήμα διοίκησης και υλοποίησης του αντικειμένου του Έργου 

Ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει στην προσφορά του ολοκληρωμένη πρόταση για το 
σχήμα διοίκησης, την οργάνωση για την υλοποίηση του έργου και το προσωπικό που θα διαθέσει (ομάδα 
έργου), με αναλυτική αναφορά του αντικειμένου και του χρόνου απασχόλησής τους στο έργο.  

Τυχόν αλλαγή του προσωπικού θα τελεί υπό την έγκριση της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και 
Παραλαβής του έργου. 

Η Αναθέτουσα Αρχή θα έχει την κύρια ευθύνη επίβλεψης και ελέγχου της πορείας ανάπτυξης και 
υλοποίησης του Έργου, ενώ την κύρια ευθύνη υλοποίησης του Έργου θα την έχει ο Ανάδοχος. 

1.6.2 Μεθοδολογική προσέγγιση υλοποίησης - Διασφάλιση ποιότητας - Διαχείριση κινδύνων 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος: 

 Έχοντας διαμορφώσει μια σαφή και ολοκληρωμένη αντίληψη για το έργο, 

 Λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία του και τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές που απορρέουν από 

την υλοποίηση παρόμοιων έργων, και 

 Αξιολογώντας και κάνοντας χρήση των εργαλείων και μεθοδολογιών που αυτός διαθέτει, 

υποχρεούται να παρουσιάσει στην Τεχνική Προσφορά του μια ολοκληρωμένη μεθοδολογική προσέγγιση 
που θα ακολουθήσει για την υλοποίηση του έργου, τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων 
υπηρεσιών και προϊόντων και τη διαχείριση και αντιμετώπιση κινδύνων που αφορούν στο σχεδιασμό, τη 
διοίκηση και την υλοποίηση του έργου. Τα στοιχεία αυτά θα οριστικοποιηθούν κατά τη Φάση 1 του έργου. 

 

 



Διακήρυξη Διεθνούς Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το Υποέργο «Μελέτη, Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διαδικτυακής Πύλης 
– Πλατφόρμας Τηλεκπαίδευσης και Ψηφιακών Προγραμμάτων Επιμόρφωσης» της Πράξης  «Προγράμματα Διά Βίου Μάθησης του 
Ανθρώπινου Δυναμικού της Εκκλησίας – Ανάπτυξη Ανοιχτών Διαδικτυακών Μαθημάτων» με κωδ. ΟΠΣ (MIS) 5073422 

 
Σελίδα 78 

2. ΜΕΡΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Κωδ. 

ΣΑ Ε3451. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων 

Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2020ΣΕ34510420). 

Η σύμβαση αφορά στο Υποέργο 2 της Πράξης με τίτλο «Προγράμματα Διά Βίου Μάθησης του 

Ανθρώπινου Δυναμικού της Εκκλησίας – Ανάπτυξη Ανοιχτών Διαδικτυακών Μαθημάτων»   η οποία έχει 

ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου 

Μάθηση» (ΕΠ ΑνΑΔ ΕΔΒΜ) με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 4848/04.11.2020 και έχει λάβει 

κωδικό MIS 5073422. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. 

Εκτιμώμενη αξία της σύμβασης  

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό πεντακοσίων εννέα χιλιάδων εκατόν 

ογδόντα  ευρώ (509.180,00 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  Πίνακες Συμμόρφωσης 

 

1. Διαδικτυακή πύλη – Hλεκτρονική πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης 

1.1 Λειτουργικές Προδιαγραφές Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

1.  Γενικά χαρακτηριστικά    

1.1.  Υποστήριξη υπηρεσιών Ασύγχρονης 
Τηλεκπαίδευσης για απεριόριστους χρήστες 

ΝΑΙ   

1.2.  Προστασία των διαδικασιών και των δεδομένων 
από μη εξουσιοδοτημένους χρήστες 

ΝΑΙ   

1.3.  Ενιαία σχεδίαση και συνέπεια των διεπαφών σε 
όλες τις λειτουργικές ενότητες του συστήματος 

ΝΑΙ   

1.4.  Παροχή βοήθειας (on-line help)  ΝΑΙ   

2.  Τεχνικά χαρακτηριστικά    

2.1.  Υλοποίηση του προτεινόμενου συστήματος σε 
περιβάλλον παγκοσμίου ιστού (web)  

ΝΑΙ   

2.2.  Πρόσβαση στο σύστημα μέσω γνωστών και 
διαδεδομένων Web Browsers. Κατ’ ελάχιστον να 
υποστηρίζονται οι Internet Explorer/ Edge, Firefox 
και Chrome στις τελευταίες τους εκδόσεις. 

ΝΑΙ   

2.3.  Υποστήριξη ασφάλειας συναλλαγών μέσω Internet 
όπου απαιτείται 

ΝΑΙ   

2.3.1.  • Secure Sockets Layer (SSL) ΝΑΙ   

2.3.2.  • Transport layer security (TLS) ΝΑΙ   

2.4.  Υποστήριξη πρωτοκόλλων Internet ΝΑΙ   

2.4.1.  • Web: HTTP, HTTPS ΝΑΙ   

2.4.2.  • E-mail: MIME ΝΑΙ   

3.  Εσωτερική Επικοινωνία    

3.1.  Ανταλλαγή σύντομων μηνυμάτων μεταξύ των 
εκπαιδευόμενων ή / και μεταξύ εκπαιδευτών και 
εκπαιδευομένων. 

ΝΑΙ   

3.2.  Κάθε εγγεγραμμένος χρήστης θα μπορεί να 
ανταλλάσσει σύντομα μηνύματα με τους 
υπόλοιπους χρήστες της πλατφόρμας με 
δυνατότητα επισύναψης αρχείων. Το σύστημα θα 
πρέπει να έχει τη δυνατότητα καθορισμού του 
μέγιστου επιτρεπτού μεγέθους αρχείου προς 
μεταφόρτωση καθώς και ελέγχου των επιτρεπτών 
τύπων αρχείων. 

ΝΑΙ   

3.3.  Η διεπαφή της εσωτερικής επικοινωνίας θα είναι 
διαθέσιμη τόσο από το χαρτοφυλάκιο του χρήστη 
όσο και από το ηλεκτρονικό μάθημα. 

ΝΑΙ   

4.  Δημιουργία νέων μορφών οργάνωσης και 
παρουσίασης του ηλεκτρονικού μαθήματος 

   

4.1.  Δυνατότητα επιλογής διαφορετικών μορφών 
οργάνωσης και παρουσίασης των ηλεκτρονικών 
μαθημάτων πέραν της κλασσικής σε θεματικές 
ενότητες. Να αναφερθούν οι διαφορετικές μορφές. 

ΝΑΙ   
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4.2.  Υποστήριξη της οργάνωσης και παρουσίασης του 
ηλεκτρονικού μαθήματος σε εβδομαδιαία 
ανάπτυξη, σε ανάπτυξη με λίστα εκπαιδευτικών 
πόρων και σε ανάπτυξη με την μορφή τοίχου 
ανακοινώσεων (posts) 

ΝΑΙ   

4.3.  H επιλογή της μορφής οργάνωσης και 
παρουσίασης του ηλεκτρονικού μαθήματος θα 
γίνεται από τον υπεύθυνο εκπαιδευτή κατά τη 
δημιουργία του μαθήματος αλλά και μέσα από το 
εργαλείο διαχείρισης του ηλεκτρονικού μαθήματος 

ΝΑΙ   

5.  Καταγραφή Ενεργειών και Δημιουργία Αναφορών    

5.1.  Δυνατότητα καταγραφής της φύσης και των 
λεπτομερειών των ενεργειών (π.χ. προσθήκη, 
τροποποίηση, διαγραφή, λήψη πόρων, ταυτότητα 
χρήστη και μαθήματος, ταυτότητα πόρου) 

ΝΑΙ   

5.2.  Δυνατότητα παραγωγής αναφορών είτε για τις 
ενέργειες που έγιναν ανά χρήστη/μάθημα/πόρο, 
είτε παραγωγή στατιστικών συγκεντρωτικών 
αναφορών 

ΝΑΙ   

6.  Ασκήσεις Αξιολόγησης    

6.1.  Δυνατότητα δημιουργίας ερωτήσεων με 
απαντήσεις ελεύθερου κειμένου 

ΝΑΙ   

6.2.  Παροχή δυνατότητας καταγραφής όλων των 
απαντήσεων των εκπαιδευόμενων και οριστικής ή 
προσωρινής υποβολής των ασκήσεων μέσα στο 
οριζόμενο χρονοδιάγραμμα 

ΝΑΙ   

6.3.  Δυνατότητα εμφάνισης των τελικών 
αποτελεσμάτων των ασκήσεων με 
αυτοματοποιημένο τρόπο στον υπεύθυνο 
εκπαιδευτή κάθε ηλεκτρονικού μαθήματος 

ΝΑΙ   

7.  Μηχανισμοί Αναζήτησης Περιεχομένου    

7.1.  Οι μηχανισμοί αναζήτησης περιεχομένου θα πρέπει 
να προσαρμόζονται ανάλογα με: 

 το περιεχόμενο και τα κριτήρια της αναζήτησης 

 τη θέση της αναζήτησης στο σύστημα 

 το ρόλο του χρήστη, 
λαμβάνοντας υπόψη τους τίτλους και τα 
μεταδεδομένα των εκπαιδευτικών πόρων 

ΝΑΙ   

 
 
1.2 Λειτουργικές Προδιαγραφές Σύγχρονης Τηλεκπαίδευσης 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

 
Χαρακτηριστικά υπηρεσίας Σύγχρονης 
Τηλεκπαίδευσης 

   

1.  
Υποστήριξη πρόσβασης ταυτόχρονων χρηστών στην 
υπηρεσία Σύγχρονης Τηλεκπαίδευσης 

≥50   

2.  

Κάθε «συνεδρία» πραγματοποιείται στο περιβάλλον 
μιας ιδεατής αίθουσας διδασκαλίας, όπου θα 
«συγκεντρώνονται» ο εκπαιδευτής και οι 
εκπαιδευόμενοι, αλλά και πιθανοί προσκεκλημένοι 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

ομιλητές, θα υπάρχει έλεγχος της συμμετοχής και των 
δυνατοτήτων χρήσης των διαθέσιμων εργαλείων 
επικοινωνίας. 

3.  
Υποστήριξη Ελληνικής Γλώσσας για τη διεπαφή 
χρήστη 

ΝΑΙ   

4.  
Οι βασικοί ρόλοι που υποστηρίζονται είναι του 
συντονιστή/εκπαιδευτή και του εκπαιδευόμενου. 

ΝΑΙ   

5.  
Η πρόσβαση στην υπηρεσία θα πραγματοποιείται 
μέσω ενός συμβατικού υπολογιστή με σύνδεση στο 
Internet. 

ΝΑΙ   

6.  

Αμφίδρομη επικοινωνία φωνής πάνω από σύνδεση 
στο Internet χωρίς να απαιτείται επιπλέον υποδομή 
πέραν του μικροφώνου και των ηχείων στον 
τερματικό υπολογιστή.  

ΝΑΙ   

7.  Υποστήριξη ομιλίας μέσω τεχνολογίας VoIP ΝΑΙ   

8.  Λειτουργία Audio Hands free ΝΑΙ   

9.  
Υποστήριξη ταυτόχρονης μετάδοσης video από 
περισσότερους του ενός χρήστες  

ΝΑΙ  
 
 

10.  
Ζωντανή εικόνα του εκπαιδευτή μέσω web-cam 
εγκατεστημένης στο σταθμό εργασίας του. 

ΝΑΙ   

11.  
Διαμοίραση επιφάνειας (Desktop sharing) με 
δυνατότητα επίδειξης λειτουργικότητας  

ΝΑΙ   

12.  
Οι εφαρμογές κατά τη διαδικασία του διαμοιρασμού, 
θα πρέπει να προσαρμόζονται στην ανάλυση της 
οθόνης του χρήστη. 

ΝΑΙ   

13.  
Ανταλλαγή μηνυμάτων σε πραγματικό χρόνο (instant 
messaging) (Δημόσια ή ιδιωτικά) 

ΝΑΙ   

14.  
Δυνατότητα από τους εκπαιδευόμενους για 
αλληλεπίδραση με το περιεχόμενο.  

ΝΑΙ   

15.  
Δυνατότητα προσθήκης συμμετεχόντων, ακόμα κι 
όταν έχει ξεκινήσει μια συνεδρία 

ΝΑΙ   

16.  Δυνατότητα πρόσκλησης άλλων συμμετεχόντων ΝΑΙ   

17.  
Δυνατότητα αποβολής συμμετέχοντα από την ιδεατή 
Αίθουσα 

NAI   

18.  Λίστα με τους συμμετέχοντες στη «συνεδρία» NAI   

19.  
Δυνατότητα προβιβασμού οποιουδήποτε 
συμμετέχοντα σε συμπαρουσιαστή 

ΝΑΙ   

20.  Δυναμική αλλαγή μεγέθους των στοιχείων της οθόνης NAI   

21.  
Ελεγχόμενη διάταξη στοιχείων της οθόνης σύμφωνα 
με τις προτιμήσεις του χρήστη 

ΝΑΙ   

22.  Καταγραφή εκδηλώσεων NAI   

23.  
Ο τελικός χρήστης θα πρέπει να μπορεί να τροποποιεί 
(customize) την εμφάνιση της διεπαφής (layout 
interface) 

ΝΑΙ   

 Απαιτήσεις CLIENT    

24.  
Υποστήριξη των browser: Internet Explorer/ Edge, 
Firefox, Chrome στις νεότερες σταθερές εκδόσεις τους 

ΝΑΙ   

25.  
Ελάχιστη δυνατή ανάμειξη του χρήστη (one-click) για 
την σύνδεσή του σε ζωντανά events 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

26.  Υποστήριξη usb web camera - microphone ΝΑΙ   

27.  
Δεν απαιτείται να εγκατασταθεί στα τερματικά των 
τελικών χρηστών λογισμικό για τη σύνδεσή τους σε 
ζωντανές συνεδρίες. 

ΝΑΙ   

 
 

2. Σχεδιασμός και ανάπτυξη ψηφιακού επιμορφωτικού υλικού και ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών 
μαθημάτων 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

1 
Ανάπτυξη ψηφιακού υλικού για το σύνολο των 
απαιτούμενων θεματικών ενοτήτων 

ΝΑΙ 
  

2 
Ανάπτυξη των ψηφιακών μαθημάτων με τρόπο 
συμβατό με την προτεινόμενη πλατφόρμα 
τηλεκπαίδευσης 

ΝΑΙ 
  

3 
Τεκμηρίωση της καταλληλότητας του 
προτεινόμενου σχεδιαστικού μοντέλου για κάθε 
ενότητα 

ΝΑΙ 
  

4 
Υιοθέτηση κατάλληλων τεχνολογιών και τεχνικών 
για τη βέλτιστη απόδοση της κάθε ενότητας 

ΝΑΙ 
  

5 
Χρήση μηχανισμών διάδρασης για την υλοποίηση 
σύνθετων σεναρίων χρήσης 

ΝΑΙ 
  

6 
Δόμηση του υλικού σε διακριτές μαθησιακές 
ενότητες οι οποίες θα μπορούν να μελετώνται 
αυτόνομα 

ΝΑΙ 
  

7 

Υιοθέτηση διεθνών προτύπων και καλών 
πρακτικών της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, της 
Εκπαίδευσης Ενηλίκων και των προτύπων των 
MOOCs (massive online open courses) 

ΝΑΙ 

  

8 
Υιοθέτηση διεθνών προτύπων με στόχο τη 
δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης του υλικού στο 
μέγιστο δυνατό βαθμό 

ΝΑΙ 
  

9  
Πλήρης συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της 
παραγράφου 1.3.3 

ΝΑΙ 
  

 
 

3. Υπηρεσίες 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

1 Εκπόνηση μελέτης εφαρμογής    

1.1 
Πλήρης συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της 
παραγράφου 1.4.1 

ΝΑΙ 
  

2 
Ανάπτυξη και παραμετροποίηση πλατφόρμας 
τηλεκπαίδευσης 

 
  

2.1 
Πλήρης συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της 
παραγράφου 1.4.2 

ΝΑΙ 
  

3 Υπηρεσίες φιλοξενίας πλατφόρμας εξ    
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αποστάσεως εκπαίδευσης 

3.1 
Πλήρης συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της 
παραγράφου 1.4.3 

ΝΑΙ 
  

3.2 
Να περιγραφεί η υποδομή cloud στην οποία θα 
φιλοξενηθεί η πλατφόρμα εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης 

ΝΑΙ 
  

4 Τεκμηρίωση    

4.1 
Πλήρης συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της 
παραγράφου 1.4.4 

ΝΑΙ 
  

4.2 
Να περιγραφεί λεπτομερώς το προσφερόμενο 
υλικό τεκμηρίωσης (είδος, μορφή, γλώσσα κλπ.) 

ΝΑΙ 
  

5 Υπηρεσίες εκπαίδευσης    

5.1 
Πλήρης συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της 
παραγράφου 1.4.5 

ΝΑΙ 
  

5.2 
Να περιγραφούν οι προσφερόμενες υπηρεσίες 
εκπαίδευσης με τη μορφή αρχικού πλάνου 
εκπαίδευσης 

ΝΑΙ 
  

5.3 
Να περιγραφεί λεπτομερώς το εκπαιδευτικό υλικό 
που θα αναπτυχθεί 

ΝΑΙ 
  

6 Υπηρεσίες υποστήριξης πιλοτικής λειτουργίας    

6.1 
Πλήρης συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της 
παραγράφου 1.4.6 

ΝΑΙ 
  

6.2 
Να περιγραφούν αναλυτικά οι προσφερόμενες 
υπηρεσίες 

ΝΑΙ 
  

7 Υπηρεσίες εγγύησης    

7.1 
Πλήρης συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της 
παραγράφου 1.4.7  

ΝΑΙ 
  

7.2 
Να περιγραφούν αναλυτικά οι προσφερόμενες 
υπηρεσίες, λαμβάνοντας υπόψη και τις απαιτήσεις 
της ενότητας 1.4.8 

ΝΑΙ 
  

7.3 
Διάρκεια περιόδου Εγγύησης Καλής Λειτουργίας 
σε έτη 

>=2 
  

8 Άλλες υπηρεσίες    

8.1 
Άλλες υπηρεσίες που προσφέρονται για την 
κάλυψη των αναγκών του έργου. Να περιγραφούν. 

 
  

 

4. Οργάνωση έργου 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

1 
Περιγραφή της προσέγγισης του υποψηφίου 
Αναδόχου σχετικά με τους στόχους, απαιτήσεις και 
εύρος του έργου. 

ΝΑΙ 
  

2 

Περιγραφή της προσέγγισης του υποψηφίου 
Αναδόχου σχετικά με τους κινδύνους, τους 
κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας και τα κρίσιμα 
ορόσημα του Έργου. 

ΝΑΙ   

3 
Περιγραφή της μεθοδολογίας υλοποίησης που θα 
ακολουθήσει ο υποψήφιος Ανάδοχος. 

ΝΑΙ   

4 
Αναλυτική παρουσίαση του χρονοδιαγράμματος, 
των φάσεων και των παραδοτέων του έργου 

ΝΑΙ   
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σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ενότητας 1.5 

5 
Αναλυτική παρουσίαση του σχήματος διοίκησης 
και υλοποίησης του έργου σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις της ενότητας 1.6.1. 

ΝΑΙ   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΕΕΕΣ 

Το έντυπο Ε.Ε.Ε.Σ. που συνοδεύει την παρούσα Διακήρυξη είναι αναρτημένο, σε μορφή .PDF (ψηφιακά 

υπογεγραμμένο) και .XML, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στο χώρο του 

εν θέματι ηλεκτρονικού διαγωνισμού. 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς 

 

Α/Α Τίτλος ενότητας Σύμφωνα με 
παραγράφους 
Παραρτήματος Ι 

 Περίληψη προσφοράς (εισαγωγή - παρουσίαση του προσφέροντος και 
της καταλληλότητάς του για την υλοποίηση του έργου) 

 

1 Περιβάλλον του Έργου – Αντικείμενο, σκοπός και στόχοι του έργου 1.1, 1.2 

2 Λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές    

 Λειτουργικά και τεχνολογικά χαρακτηριστικά λογισμικού ασύγχρονης 
τηλεκπαίδευσης 

1.3.1, 1.3.2 

 Λειτουργικά χαρακτηριστικά και τεχνολογικά χαρακτηριστικά λογισμικού 
σύγχρονης τηλεκπαίδευσης 

1.3.1, 1.3.2 

 Λειτουργικά χαρακτηριστικά εκπαιδευτικού λογισμικού  1.3.1, 1.3.3 

 Προσβασιμότητα – Ευχρηστία – Ασφάλεια - Πολυκαναλικότητα 1.3.4, 1.3.5, 1.3.6, 
1.3.7 

3 Προσφερόμενες Υπηρεσίες     

 Μελέτη εφαρμογής 1.4.1 

 Ανάπτυξη, παραμετροποίηση και ολοκλήρωση πλατφόρμας 
τηλεκπαίδευσης 

1.4.2 

 Υπηρεσίες φιλοξενίας πλατφόρμας εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 1.4.3 

 Τεκμηρίωση 1.4.4 

 Υπηρεσίες εκπαίδευσης 1.4.5 

 Υπηρεσίες υποστήριξης πιλοτικής λειτουργίας 1.4.6 

 Υπηρεσίες εγγύησης 1.4.7, 1.4.8 

4 Μεθοδολογία Υλοποίησης Έργου    

 Οργάνωση Υλοποίησης Έργου (Περιγραφή Φάσεων και Παραδοτέων, 
Χρονοδιάγραμμα) 

1.5 

 Σχήμα διοίκησης και υλοποίησης του αντικειμένου του Έργου/ Ομάδα 
έργου 

1.6.1 

 Μεθοδολογική προσέγγιση υλοποίησης - Διασφάλιση ποιότητας - 
Διαχείριση κινδύνων 

1.6.2  

5 Πίνακες Συμμόρφωσης Σύμφωνα με 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

6 Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς, χωρίς τιμές 

Η εμφάνιση τιμής/ τιμών στον εν λόγω πίνακα αποτελεί λόγο απόρριψης 
της προσφοράς 

Σύμφωνα με 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 

 

1. Διαδικτυακή πύλη – Ηλεκτρονική πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης 

Α/
Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΤΥΠΟΣ/ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣ
ΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] 

ΦΠΑ [€] 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ  
ΜΕ ΦΠΑ 
[€] 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 

        

        

        

ΣΥΝΟΛΟ    

 

2. Σχεδιασμός και ανάπτυξη ψηφιακού επιμορφωτικού υλικού και ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών 
μαθημάτων 

Α/
Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΤΥΠΟΣ/ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣ
ΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] 

ΦΠΑ [€] 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ  
ΜΕ ΦΠΑ 
[€] 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 

        

        

        

ΣΥΝΟΛΟ    

 

3. Υπηρεσίες 

(π.χ. Εκπόνησης μελετών, Εγκατάστασης, Δοκιμών, Τεκμηρίωσης, Εκπαίδευσης, Πιλοτικής Λειτουργίας) 

Α/
Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΤΥΠΟΣ/ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣ
ΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] 

ΦΠΑ [€] 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ  
ΜΕ ΦΠΑ 
[€] 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 

        

        

        

ΣΥΝΟΛΟ    

 

4. Άλλες δαπάνες 

Α/
Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΤΥΠΟΣ/ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣ
ΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] 

ΦΠΑ [€] 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ  
ΜΕ ΦΠΑ 
[€] 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 

        

        

        

ΣΥΝΟΛΟ    
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5. Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 
ΕΡΓΟΥ  
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] 

ΦΠΑ [€] 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 
ΕΡΓΟΥ 
ΜΕ ΦΠΑ [€] 

1 
Διαδικτυακή πύλη – Ηλεκτρονική πλατφόρμα 
τηλεκπαίδευσης (Πίνακας 1) 

   

2 
Σχεδιασμός και ανάπτυξη ψηφιακού επιμορφωτικού 
υλικού και ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών μαθημάτων 
(Πίνακας 2) 

   

3 Υπηρεσίες (Πίνακας 3)    

4 Άλλες δαπάνες (Πίνακας 4)    

 ΣΥΝΟΛΟ    
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 

 

Α. Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής 

 

ΕΚΔΟΤΗΣ....................................................................... 

 

Ημερομηνία έκδοσης........................... 

 

Προς: (Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής) 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ. ............... για ευρώ ………………….. 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα 

και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ του: 

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,  ΑΦΜ: 

................ (διεύθυνση).......................………………………………….., ή 

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................,ΑΦΜ: ...................... 

(διεύθυνση).......................………………………………….. ή 

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 

(διεύθυνση).......................………………………………….. 

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 

(διεύθυνση).......................………………………………….. 

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 

(διεύθυνση).......................………………………………….. 

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε ένα από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο 

υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητας τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας},   

και μέχρι του ποσού των ευρώ …………… (…………. €), για τη συμμετοχή του/τους εις το διενεργούμενο 

διαγωνισμό με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την ......................, για την ανάδειξη 

αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης: «…………………………………………………………..» προϋπολογισμού 

ευρώ ………………………, σύμφωνα με την υπ’ αρ.  ……./……… Διακήρυξή σας.  

 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες 

υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας (των μελών της Ένωσης / Κοινοπραξίας ατομικά για κάθε μια από 

αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της 

Ένωσης/ Κοινοπραξίας καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της). 
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Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος 

μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε πέντε (5) 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 και την ............... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της σύμβασης) 

ή 

 

μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να 

θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας. Σε 

περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 

τέλος χαρτοσήμου. Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, 

συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το 

δικαίωμα να εκδίδουμε. 

 

. 

 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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Β. Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης 

 

ΕΚΔΟΤΗΣ....................................................................... 

Ημερομηνία έκδοσης........................... 

Προς: (Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής) 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. ............... για ευρώ …………….. 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα 

και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ του: 

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,  ΑΦΜ: 

................ (διεύθυνση).......................………………………………….., ή 

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................,ΑΦΜ: ...................... 

(διεύθυνση).......................………………………………….. ή 

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 

(διεύθυνση).......................………………………………….. 

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 

(διεύθυνση).......................………………………………….. 

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 

(διεύθυνση).......................………………………………….. 

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε ένα 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 ευρώ …………… (…………. €), για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με αριθμό 

………….. που αφορά στο διαγωνισμό του ……………………. με αντικείμενο: 

«…………………………………………………………..», συνολικής αξίας ευρώ …………………….., σύμφωνα με την υπ’ αρ.  

……./……… Διακήρυξή σας.  

 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας 
καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί 
το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε πέντε (5) 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. 

Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ και 
ΝΠΙΔ συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει 
καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για το ίδρυμα μας. 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 



Διακήρυξη Διεθνούς Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το Υποέργο «Μελέτη, Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διαδικτυακής Πύλης 
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Γ. Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Προκαταβολής 

 

ΕΚΔΟΤΗΣ....................................................................... 

Ημερομηνία έκδοσης........................... 

Προς: (Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής) 

  

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΜΑΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ............... ΓΙΑ ΕΥΡΩ ………………….. 

(η οποία θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της 
καταβαλλόμενης προκαταβολής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72§1 περ. δ του ν. 4412/2016) 
.......................  

Με την παρούσα εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της 
διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ  

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………………. Οδός …………………. Αριθμός ……. Τ.Κ. 
………}  

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών  

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

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

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

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο 
υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητας τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.}  

για την λήψη προκαταβολής, ποσού ευρώ ………… σύμφωνα με τη σύμβαση με αριθμό................... και τη 
Διακήρυξή σας με αριθμό………., στο πλαίσιο του διαγωνισμού της (συμπληρώνετε την ημερομηνία 
διενέργειας του διαγωνισμού) …………. για εκτέλεση του αντικειμένου της Σύμβασης (συμπληρώνετε τον 
τίτλο της Σύμβασης) ……… ……… συνολικής αξίας (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με 
διευκρίνιση ότι δεν περιλαμβάνεται σε αυτό ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης ιβ΄ της 
παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Ν. 2859/2000 και του άρθρου 19 του Ν. 4346/2015 (ΦΕΚ Α' 152/20-11-
2015)..................................., και μέχρι του ποσού των ευρώ (συμπληρώνετε το ποσό το οποίο καλύπτει η 
συγκεκριμένη εγγυητική επιστολή) ......................... πλέον τόκων επί της προκαταβολής αυτής που θα 
καταλογισθούν σε βάρος της Εταιρίας …………… ή, σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, υπέρ των 

Εταιριών της Ένωσης ……………… ή Κοινοπραξίας ……………, υπέρ της οποίας εγγυόμαστε σε εφαρμογή των 
σχετικών άρθρων του Κανονισμού Προμηθειών της Αναθέτουσα Αρχή, στο οποίο και μόνο περιορίζεται η 
εγγύησή μας. 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας 
καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί 
το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 

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

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

 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 

 



Διακήρυξη Διεθνούς Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το Υποέργο «Μελέτη, Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διαδικτυακής Πύλης 
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Δ. Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Λειτουργίας 

 

ΕΚΔΟΤΗΣ....................................................................... 

 

Ημερομηνία έκδοσης........................... 

 

Προς: (Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής) 

  

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ υπ’ αριθμόν ……………………. για ΕΥΡΩ…………………………………  

 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ 

………… (και ολογράφως) ......……………….. στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ της 

Εταιρείας …………………………………………………, οδός…………………..……………., αριθμός ……………, ΤΚ…………………... 

(ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιριών (1) …………………………. , (2) …………………………….., κ.λ.π ατομικά 

για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς 

τους ως μελών της ένωσης προμηθευτών), για την καλή λειτουργία των παραδοθέντων από αυτή ειδών με 

αριθμό σύμβασης ………………………, που υπέγραψε μαζί σας η εν λόγω εταιρεία (ένωση εταιρειών) για την 

προμήθεια ειδών με κωδικούς ……………………. (αριθμός διακήρυξης ……../…….) προς κάλυψη αναγκών του 

…. και το οποίον ποσόν καλύπτει το 2,5% της συμβατικής αξίας της προμήθειας προ ΦΠΑ, αξίας εκ 

……………………………. ΕΥΡΩ αυτής.  

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά 

χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης 

μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

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

χαρτοσήμου, το οποίο και μας βαρύνει.  

Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο στην παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την ……………, οπότε γίνεται 

αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμία ισχύ.  

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα 

ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει 

καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.  

 

 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 



Διακήρυξη Διεθνούς Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το Υποέργο «Μελέτη, Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διαδικτυακής Πύλης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII – Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος 

 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

Επώνυμο:  Όνομα:  

 

Πατρώνυμο:  Μητρώνυμο:  

 

Ημερομηνία 
Γέννησης: 

__ /__ / ____ Τόπος Γέννησης:  

 

Τηλέφωνο:  E-mail:  

Fax:    

    

Διεύθυνση Κατοικίας:    

    

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

Όνομα Ιδρύματος Τίτλος Πτυχίου Ειδικότητα 
Ημερομηνία 
Απόκτησης 

Πτυχίου 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ  

(στο προτεινόμενο, από τον υποψήφιο Οικονομικό Φορέα, σχήμα 

 



Διακήρυξη Διεθνούς Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το Υποέργο «Μελέτη, Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διαδικτυακής Πύλης 
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διοίκησης Έργου) 

 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

 

Έργο Εργοδότης Θέση3 και Καθήκοντα στο Έργο  

Απασχόληση στο 

Έργο 

Περίοδος 

(από - 

έως) 

Α/Μ 

 

 

  

 

 

__ /__ / 

___ 

- 

__ /__ / 

___ 

 

   __ /__ / 

___ 

- 

__ /__ / 

___ 

 

   __ /__ / 

___ 

- 

__ /__ / 

___ 

 

 

 

                                                           
3 Ως ΘΕΣΕΙΣ ενδεικτικά αναφέρονται : manager, senior consultant, consultant, business expert, κ.λπ. 


