
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υπ.   αριθ. B2587/03-06-2014 Τακτικός Ανοικτός Διαγωνισμός 

με κριτήριο Επιλογής τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2 

 «Σχεδιασμός, ανάπτυξη του ΟΣΥΔΙΠ και εκπαίδευση στο ΟΣΥΔΙΠ»  

που υλοποιείται για την πράξη  

«ΜΟΔΙΠ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου»(MIS: 379464) 

ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 
ΤΑΜΕΙΟ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 

CPV 72000000-5 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Πέμπτη, 24/07/2014και ώρα 10:00 π.μ. 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Τα γραφεία του ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Τέρμα Καραϊσκάκη 22100, Τρίπολη (αρμόδιος επικοινωνίας: κ. 
Οικονομίδης Λεωνίδας, κα. Σταυροπούλου Σοφία τηλ. 2710 
221143) 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
75.000,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), ήτοι 60.975,61 € 
καθαρή άξια και 14.024,39 € για Φ.Π.Α.  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΟΝ 

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ, ΦΕΚ 
20/06/2014 
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Συνοπτικά στοιχεία Έργου 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ – 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 

«Σχεδιασμός, ανάπτυξη του ΟΣΥΔΙΠ και εκπαίδευση στο 

ΟΣΥΔΙΠ» (υποέργο 2) που υλοποιείται για την πράξη 

«ΜΟΔΙΠ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» (MIS: 

379464) 

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ 

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ  – 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΤΟΠΟΣ 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Τα γραφεία του ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ 

ΕΡΕΥΝΑΣ, Τέρμα Καραϊσκάκη, 22100, Τρίπολη  

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
Τακτικός Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 75.000,00 

(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), ήτοι 60.975,61 € 

καθαρή άξια και 14.024,39 € για Φ.Π.Α 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Το Έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» του ΕΣΠΑ και 

υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-Ε.Κ.Τ.) και εθνικών 

πόρων. 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 
Έξι  (6) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 03/06/2014 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ 

ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

29/06/2014 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Τετάρτη, 23/07/2014και ώρα 14:00 μ.μ. 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Τα γραφεία του ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ 

ΕΡΕΥΝΑΣ, Τέρμα Καραϊσκάκη, 22100, Τρίπολη  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Πέμπτη, 24/07/2014 και ώρα 10:00 π.μ.  
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Συντομογραφίες – γενικά 

ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση 

ΕΛΚΕ/ΠΠ Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας / Πανεπιστήμιο 

Πελοποννήσου 

ΕΣΠΑ Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 

ΝΠΔΔ  Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο 

ΝΠΙΔ Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο 

ΕΚΤ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 

 

Ορισμοί διακηρύξεων 

Ανάδοχος Ο προσφέρων που θα επιλεγεί και θα κληθεί να υπογράψει τη 

Σύμβαση και θα υλοποιήσει το σύνολο του Έργου. 

Αναθέτουσα Αρχή Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ο οποίος θα υπογράψει με τον Ανάδοχο τη Σύμβαση 

για την εκτέλεση του Έργου. 

Αντίκλητος Το πρόσωπο που ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ με έγγραφη δήλωσή του, 

στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου 

(ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, 

κλπ.) ορίζει ως υπεύθυνο για της ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίαςτης 

Αναθέτουσας Αρχής με αυτόν 

Αρμόδια Επιτροπή Η Επιτροπή που συστήνεται κάθε φορά με απόφαση της Επιτροπής 

Ερευνών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. 

Διακήρυξη Το παρόν έγγραφο που εκδίδεται για τους ενδιαφερόμενους / 

υποψηφίους διαγωνιζόμενους από την Αναθέτουσα Αρχή και περιέχει 

την περιγραφή του αντικειμένου και τις προϋποθέσεις με βάση τις 

οποίες διενεργείται ο Διαγωνισμός. 

ΕΠΠΕ Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου 

Επίσημη γλώσσα 

του Διαγωνισμού 

και της Σύμβασης 

Επίσημη γλώσσα της Σύμβασης είναι η ελληνική. Η παρούσα 

Διακήρυξη, τα έντυπα της Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς και 

η/οι Σύμβαση/εις είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα 

δικαιολογητικά και οι προσφορές των διαγωνιζομένων που θα 

υποβληθούν θα είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα, εκτός από τα 

τεχνικά φυλλάδια/ εγχειρίδια που μπορεί να είναι στην αγγλική 

γλώσσα. 

Έργο Το σύνολο του υπό ανάθεση Έργου. 

Προϋπολογισμός Η εκτιμώμενη από την Αναθέτουσα Αρχή δαπάνη για την υλοποίηση 
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Έργου  του Έργου (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). 

Σύμβαση Το συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ των συμβαλλομένων 

μερών για το σύνολο του Έργου, δηλαδή μεταξύ Ειδικού Λογαριασμού 

Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ως 

Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου του Έργου που θα επιλεγεί. 

Συμβατικά τεύχη Τα τεύχη της Σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του 

Αναδόχου, καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη 

συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος:  

α. τη Σύμβαση,  

β. την Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου,  

γ. την Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου και  

δ. τη Διακήρυξη. 

Συμβατικό Τίμημα Το συνολικό τίμημα της Σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). 

Φορέας Υλοποίησης ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
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A  ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

A.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

A.1.1 Αντικείμενο Διαγωνισμού 

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η υλοποίηση του υποέργου «Σχεδιασμός, ανάπτυξη του ΟΣΥΔΙΠ 

και εκπαίδευση στο ΟΣΥΔΙΠ» (υποέργο 2) που υλοποιείται για την πράξη «ΜΟΔΙΠ του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» (MIS: 379464), όπως αυτό περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β.1 της 

παρούσας. 

(CPV72000000-5) 

 

A.1.2 Προϋπολογισμός Έργου 

Το Έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» του 

ΕΣΠΑ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-Ε.Κ.Τ και εθνικούς πόρους. Ο 

προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των εβδομήντα πέντε χιλιάδων Ευρώ, € 

75.000,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), ήτοι 60.975,61 € καθαρή άξια και 14.024,39 € για 

Φ.Π.Α. 

 

A.1.3 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

Αναθέτουσα αρχή είναι ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου, Τέρμα Καραϊσκάκη 22100, Τρίπολη. 

Τηλ. 2710 230380 Fax: 2710 230383 

 

A.1.4 Νομικό και Θεσμικό πλαίσιο Διαγωνισμού 

Ο Διαγωνισμός διέπεται από τις διατάξεις που αναφέρονται παρακάτω: 

I. Του Π.Δ. 432/1981 περί συστάσεων Ειδικών Λογαριασμών Αξιοποιήσεως κονδυλίων  για  

εκτέλεση  ερευνητικών  έργων  στα  Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας όπως 

τροποποιήθηκε από την Κ.Υ.Α. ΚΑ/679 (ΦΕΚ 826/Β/22.8.81996),  που  κυρώθηκε  με  το  άρθρο  

36  του  ν.  3794/2009 (ΦΕΚ Α/156/2009) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 του ν. 3848/2010 

(ΦΕΚ Α/71/2010) 

II. Τον  Οδηγό  χρηματοδότησης  της  Επιτροπής  Ερευνών  του  Ειδικού Λογαριασμού 

III. Το Νόμο 2362/1995 «Περί Δημόσιου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και 

άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 247/1995), όπως ισχύει. 

IV. Το Νόμο 2286/1995 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» 

(ΦΕΚ Α' 19/1995), όπως ισχύει. 
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V. Της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης 

Μαρτίου 2004 περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, 

προμηθειών και υπηρεσιών (όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής της 

7ης Σεπτεμβρίου 2005 για την τροποποίηση του παραρτήματος ΧΧ της οδηγίας 2004/17/ΕΚ και του 

παραρτήματος VIII της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου περί δημοσίων 

συμβάσεων και τον Κανονισμό 2083/2005 της 19ης Δεκεμβρίου 2005 για την τροποποίηση των 

οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον 

αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων) 

VI. Το Προεδρικό Διάταγμα 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις 

της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων 

έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής 

και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης 

Νοεμβρίου 2005» (ΦΕΚ Α' 64/2007). 

VII. Το Προεδρικό Διάταγμα 118/2007 σχετικά με τον «Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου», 

(ΦΕΚ Α' 150/2007), όπως μνημονεύεται στις σχετικές παραγράφους της διακήρυξης και κατά το 

μέρος που οι διατάξεις του δεν αντίκεινται στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, πλην του 

άρθρου 20 «Κριτήρια Ανάθεσης – Αξιολόγηση Προσφορών». 

VIII. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1177/2009, της Επιτροπής της 30ης Νοεμβρίου 2009 που 

τροποποιεί τις Οδηγίες 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τις διαδικασίες σύναψης 

συμβάσεων 

IX. Της Οδηγίας 89/665/ΕΟΚ, «για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και 

διοικητικών διατάξεων περί της εφαρμογής των διαδικασιών προσφυγής στον τομέα της σύναψης 

των συμβάσεων κρατικών προμηθειών και δημοσίων έργων» και της οδηγίας ΑΔΑ: Β41Ι469Β7Δ-

ΟΓΤ 75 92/13/ ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 25ης Φεβρουαρίου 1992 

X. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1159/2000 της Ε.Ε. (30/5/2000) για τις δράσεις πληροφόρησης και 

δημοσιότητας που πρέπει να αναλαμβάνουν τα κράτη-μέλη σχετικά με τις παρεμβάσεις των 

διαρθρωτικών ταμείων. 

XI. Τα άρθρα 35 παρ. 1 και 36 του Προεδρικού Διατάγματος 346/1998 «Προσαρμογή της 

Ελληνικής Νομοθεσίας προς το Κοινοτικό Δίκαιο, σχετικά με τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων 

προμηθειών, έργων και υπηρεσιών και ειδικότερα προς τις διατάξεις της Οδηγίας 92/50/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 1992» (ΦΕΚ Α' 230/1998). 

XII. Τις διατάξεις του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267 Α) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 – 2013», όπως ισχύει. 
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XIII. Το Νόμο 2472/1997, «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα», καθώς και το Νόμο 3471/2006, «Προστασία δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση 

του Νόμου 2472/97». 

XIV. Το Νόμο 3469/2006 (ΦΕΚ Α’ 131, 28/6/06) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της 

Κυβερνήσεως και Λοιπές Διατάξεις». 

XV. Του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμου 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα 

Διαύγεια” και άλλες διατάξεις». 

XVI. Το Νόμο 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 

νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 68/Α/2007) και την ΥΑ 18130/2007 (ΦΕΚ 

1226/Β/2007) του Υπουργού Επικρατείας, με θέμα «Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων 

νομαρχιακών εφημερίδων (πρώην επαρχιακών), ημερήσιων και εβδομαδιαίων τοπικών εφημερίδων 

(πρώην επαρχιακών εντός των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης) που έχουν τη δυνατότητα 

καταχώρισης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου». 

XVII. Το Ν.4111/2013  άρθρο  21  (ΦΕΚ  237/Α/5-12-2012),  «Ρυθμίσεις  για  την  επιτάχυνση  

των διαδικασιών ΕΣΠΑ», 

XVIII. Το Ν.4024/2011  Άρθρο  26  (ΦΕΚ  226/Α/27-10-2011),  «Συνταξιοδοτικές  ρυθμίσεις,  

ενιαίο μισθολόγιο  -  βαθμολόγιο,  εργασιακή  εφεδρεία  και  άλλες  διατάξεις  εφαρμογής  του  

μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015». 

XIX. Το Ν.4013/2011 (ΦΕΚ  204/Α/15-9-2011),  Σύσταση  ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής  

Δημοσίων Συμβάσεων  και  Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων  Συμβάσεων  -  

Αντικατάσταση του  έκτου  κεφαλαίου  του  ν.  3588/2007  (πτωχευτικός  κώδικας)  -  

Προπτωχευτική  διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις. 

XX. Το Ν. 4250/2014  Διοικητικές απλουστεύσεις - Καταργήσεις,  Συγχωνεύσεις Νομικών  

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση των Διατάξεων του π.δ. 318/1992 ( 

Α Ί 6 1 ) και λοιπές ρυθμίσεις. 

XXI. Την υπ' αριθμ. 9.16031/Οικ.3.2815 Κοινή Απόφαση Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών 

και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (ΦΕΚ 1999/Β/15-9-2009). 

XXII. Την υπ’ αριθμ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.2008 (ΦΕΚ 540/27-03-2008, Τεύχος Β΄)  Υπουργική 

Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης του ΥΠΟΙΟ, όπως αυτή τροποποιήθηκε  (30-6-2010/Α.Π. 

28020/ΕΥΘΥ 1212, ΦΕΚ 1088, Τεύχος Β΄) και ισχύει κάθε φορά. 

XXIII. Τους υπ’ αριθμ. 1828/2006 και 1083/2006 Κανονισμούς της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων αναφορικά με της Δράσεις Πληροφόρησης και Δημοσιότητας Έργων ενταγμένων σε 

Ευρωπαϊκά Προγράμματα. 
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XXIV. Την υπ’ αριθμ. 19019/10-11-2011 πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. 

«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» για την υποβολή προτάσεων στην κατηγορία πράξης «Μονάδα 

Διασφάλισης Ποιότητας των Ιδρυμάτων Ανωτάτης Εκπαίδευσης - ΜΟΔΙΠ» 

XXV. Την υπ’ αριθμ. 18070/09-11-2012 Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Ευρωπαϊκών Πόρων 

για  την  ένταξη  της  πράξης  «ΜΟΔΙΠ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» (MIS 379464)» 

στον Άξονα Προτεραιότητας 01 – Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθησης της 

κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» του  Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου 

Μάθηση. 

XXVI. Την από 08/10/2013 Συνεδρίαση 73η  Θέμα 11, Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του 

ΕΛΚΕ/ΠΠ με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού. 

XXVII. Την υπ. Αριθμ. 6508/02-04-2014 απόφαση προέγκρισης της Ειδικής Υπηρεσίας 

Διαχείρισης του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».  

XXVIII. Την από 28-05-2014 Συνεδρίαση 82η  Θέμα 20,  Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών 

του ΕΛΚΕ/ΠΠ με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι του παρόντος διαγωνισμού. 

XXIX. Τους όρους που περιέχονται στην παρούσα Προκήρυξη και οποιαδήποτε τυχόν 

τροποποίηση αυτών. 

 

A.1.5 Δημοσίευση της Διακήρυξης 

Σε κάθε περίπτωση ο φορέας μας θα τηρήσει τις διαδικασίες που προβλέπονται από το ισχύον 

θεσμικό πλαίσιο για τη δημοσιότητα και τη διαφάνεια, τους χρόνους για τη δημοσίευση 

προκηρύξεων καθώς και την προθεσμία για την παραλαβή των αιτήσεων συμμετοχής και των 

προσφορών που αφορούν έργα παροχής υπηρεσιών (άρθρα 30 & 32 του Π.Δ 60/2007 και άρθρο 4 

του Π.Δ 118/2007). 

Η   παρούσα   Διακήρυξη   δημοσιοποιείται  στους   δικτυακούς   τόπους    www.uop.gr,  και στον 

δικτυακό τόπο του Προγράμματος Διαύγεια http://et.diavgeia.gov.gr/ (φορέας: ΕΙΔΙΚΟΣ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ).  

Περίληψη αυτής δημοσιοποιείται σε Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ), σε δυο πανελλήνιες 

ημερήσιες εφημερίδες και σε μια ημερήσια εβδομαδιαία εφημερίδα του περιφερειακού τύπου. 

Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας βαρύνουν τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας. 

 

A.1.6 Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών 

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα 

Διακήρυξη το αργότερο μέχρι Τετάρτη, 23/07/2014 και ώρα 14:00 μ.μ. στην έδρα του Ειδικού 

Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας – (Τέρμα Καραϊσκάκη, 22100, Τρίπολη). 

http://www.uop.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
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Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται 

αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.  

 

A.1.7 Τρόπος λήψης εγγράφων Διαγωνισμού 

Η διάθεση της Διακήρυξης γίνεται από τα γραφεία του ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ 

ΕΡΕΥΝΑΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, επί της οδού Τέρμα Καραϊσκάκη (κτίριο ΟΑΕΔ, 1ος 

Όροφος, τηλέφωνα επικοινωνίας +30 2710 230380,+30 2710 230382), και η παραλαβή της γίνεται 

με έναν από τους παρακάτω τρόπους: 

α) αυτοπροσώπως 

β) με ταχυμεταφορική (courier) με χρέωση του ενδιαφερόμενου Αναδόχου. 

γ) μέσω του διαδικτύου 

Στην περίπτωση παραλαβής της Διακήρυξης μέσω ταχυμεταφορικής (courier), η Αναθέτουσα Αρχή 

δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοσή της. Οι παραλήπτες της 

Διακήρυξης θα πρέπει να συμπληρώνουν σχετικό έντυπο με τα στοιχεία των ενδιαφερομένων 

(όπως επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), έτσι ώστε η 

Αναθέτουσα Αρχή να έχει στη διάθεση της πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη Διακήρυξη, για 

την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινίσεις 

επ’ αυτής. 

Οι παραλήπτες της Διακήρυξης υποχρεούνται να ελέγξουν άμεσα το αντίτυπο της Διακήρυξης που 

παραλαμβάνουν από άποψη πληρότητας σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και τον συνολικό 

αριθμό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν έγγραφα στην 

Αναθέτουσα Αρχή και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νομιμότητας του 

Διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της Διακήρυξης 

θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται μέσω του Διαδικτύου στη διεύθυνση www.uop.gr 

/ανακοινώσεις και σε ηλεκτρονική μορφή. 

Οι παραλήπτες της Διακήρυξης μέσω του διαδικτυακού τόπου θα πρέπει επίσης κατά την παραλαβή 

της να αποστέλλουν σχετική ενημέρωση στο Fax: 2710 230383 με τα στοιχεία των 

ενδιαφερομένων (όπως επωνυμία, διεύθυνση, ΤΚ, επάγγελμα, ΑΦΜ, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) έτσι ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να έχει στη διάθεσή της πλήρη 

κατάλογο όσων παρέλαβαν τη Διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει 

τυχόν συμπληρωματικά στοιχεία ή διευκρινίσεις επ’ αυτής. 

Για τυχόν ελλείψεις στη συμπλήρωση των στοιχείων του πιο πάνω εντύπου την ευθύνη φέρει ο 

υποψήφιος Ανάδοχος. 

 

http://www.uop.gr/
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A.1.8 Παροχή Διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης 

Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές συμπληρωματικές 

πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού μέχρι και οχτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής 

της προθεσμίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15 παρ.2 περ.α του Π.Δ. 118/07, αυτές 

παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας. Σε κάθε άλλη 

περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές οι ως άνω συμπληρωματικές 

πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ημερών πριν από την ημερομηνία υποβολής 

των προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωμα ένστασης δυνάμει του άρθρου 15 παρ.2 

περ. Α του Π.Δ. 118/07. 

Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται στον ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ 

ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Κανένας υποψήφιος Ανάδοχος 

δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της 

Αναθέτουσας Αρχής. 

Προς διευκόλυνση της διαδικασίας, η υποβολή των ερωτήσεων μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο (e-mail) προς τη διεύθυνση: leonidas@uop.gr, sofia@uop.gr, χωρίς όμως η 

δυνατότητα αυτή να απαλλάσσει τους υποψηφίους Αναδόχους από την υποχρέωση να υποβάλλουν 

τα ερωτήματα και γραπτώς (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία), μέσα στην προθεσμία που ορίζεται 

παραπάνω. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν θα απαντήσει σε ερωτήματα που θα έχουν υποβληθεί μόνο με 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.  

Σημειώνεται ότι συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τεύχη του διαγωνισμού, καθώς και οι 

γραπτές διευκρινίσεις της Αναθέτουσας Αρχής επί ερωτημάτων των ενδιαφερομένων σχετικά με τα 

έγγραφα και τη διαδικασία του διαγωνισμού θα αναρτώνται ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά και σε 

ηλεκτρονική μορφή στο διαδικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής 

http://www.uop.gr/Ανακοινώσεις. 

 

mailto:leonidas@uop.gr
mailto:sofia@uop.gr
http://www.uop.gr/Ανακοινώσεις
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A.2 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

A.2.1 Δικαίωμα Συμμετοχής 

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή Ενώσεις φυσικών ή/και 

νομικών προσώπων, που:  

 είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή  

 είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο 

(ΕΟΧ) ή 

  είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία περί Δημοσίων 

Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την 

Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α΄139) υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την 

Σ.Δ.Σ.  ή  

 είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. 

ή  

  έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή του κράτους – 

μέλους που έχει υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. ή της τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή 

συμφωνία με την Ε.Ε. και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή του 

ή την έδρα τους στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω χωρών τα οποίαπληρούν τους όρους 

που καθορίζονται στις παραγράφους Α.2.3 Δικαιολογητικά Συμμετοχής και Α.2.6 Ελάχιστες 

Προϋποθέσεις Συμμετοχής. 

A.2.2 Αποκλεισμός Συμμετοχής 

Δεν έχουν Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό: 

• Όσοι δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις Συμμετοχής 

• Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου Α2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής 

• Όσοι έχουν κηρυχθεί με τελεσίδικη απόφαση έκπτωτοι από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών 

του δημόσιου τομέα 

• Όσοι  αποκλείσθηκαν  τελεσίδικα  από  κάποια  Ελληνική  Δημόσια  Υπηρεσία  ή  ΝΠΔΔ  ή  

ΝΠΙΔ ή Α.Ε. του Δημόσιου τομέα γιατί δεν εκπλήρωσαν συμβατικές τους υποχρεώσεις. 

•  Όσοι  αποκλείστηκαν  από  διαγωνισμούς  για  προμήθειες  του  Ελληνικού  Δημοσίου  με  

απόφαση του Υπουργείου  Εμπορίου 
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• Όσοι υποψήφιοι Ανάδοχοι εμπίπτουν στις κατηγορίες που αναφέρονται στο Άρθρο 43.1 του ΠΔ 

60/2007, ήτοι υπάρχει εις βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, για έναν ή 

περισσότερους από τους κατωτέρω λόγους: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της 

κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου 

β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης 

Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου 

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

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 

91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 

 Όσοι  τελούν  υπό  πτώχευση,  εκκαθάριση,  παύση  δραστηριοτήτων,  αναγκαστική  

διαχείριση  ή  πτωχευτικό  συμβιβασμό  ή  σε  οποιαδήποτε  ανάλογη  κατάσταση  που  προκύπτει  

από  παρόμοια  διαδικασία  προβλεπόμενη  από  τις  εθνικές,  νομοθετικές  και  κανονιστικές  

διατάξεις. 

•  Όσοι,  εναντίον των οποίων έχει  κινηθεί διαδικασία  κήρυξης σε πτώχευση,  εκκαθάρισης, 

αναγκαστικής  διαχείρισης,  πτωχευτικού  συμβιβασμού  ή  οποιαδήποτε  άλλη  παρόμοια 

διαδικασία προβλεπόμενη από τις εθνικές, νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. 

•  Όσοι  έχουν  καταδικαστεί βάσει  απόφασης που  έχει  ισχύ  δεδικασμένου,  σύμφωνα  με τις 

νομοθετικές διατάξεις της χώρας όπου εκδόθηκε η απόφαση,  και  η  οποία διαπιστώνει αδίκημα  

σχετικό με την επαγγελματική τους διαγωγή. 

 Όσοι  έχουν  διαπράξει  σοβαρό  επαγγελματικό  παράπτωμα  που  αποδεδειγμένως 

διαπιστώθηκε από την Αναθέτουσα Αρχή  με οποιοδήποτε μέσο. 

•  Όσοι  δεν  έχουν  εκπληρώσει  τις  υποχρεώσεις  τους  όσον  αφορά  την  καταβολή  των 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα  με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας  όπου  είναι 

εγκατεστημένοι. 

•  Όσοι  δεν  έχουν  εκπληρώσει  τις  υποχρεώσεις  τους  όσον  αφορά  την  πληρωμή  των φόρων 

και τελών σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένοι. 
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•  Όσοι είναι ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 

απαιτούνται  σε  εφαρμογή  του  ΠΔ  60/2007  ή  των  διατάξεων  της  παρούσας  Διακήρυξης  ή  

παραλείψεως υποβολής των πληροφοριών αυτών. 

•  Όσα  φυσικά  ή  νομικά  πρόσωπα  του  εξωτερικού  έχουν  υποστεί  αντίστοιχες  με  τις 

παραπάνω  κυρώσεις  σε  χώρες της  Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Τυχόν  αντίστοιχες  κυρώσεις  εκτός 

Ευρωπαϊκής  Ένωσης  θα  εξετάζονται  και  θα  κρίνονται  από  την  Αναθέτουσα  Αρχή  κατά 

περίπτωση. 

•  Όσοι αποκλείονται για λόγους που αναφέρονται στις λοιπές διατάξεις της Διακήρυξης. 

•  Σε περίπτωση  ένωσης,  για  την  ολική  απόρριψη  αρκεί  οποιαδήποτε  από  τις παραπάνω 

προϋποθέσεις αποκλεισμού να ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος της ένωσης. 

•  Απαγορεύεται,  επί  ποινή  αποκλεισμού,  η  συμμετοχή  στο  διαγωνισμό  ενός  νομικού 

προσώπου  ή  ενός  φυσικού  προσώπου,  σε  περισσότερες  από  μία  συμμετοχές  (σχήματα 

διαγωνιζομένων)  και  με  οποιαδήποτε  μορφή  συνεργασίας,  της  υπεργολαβίας 

συμπεριλαμβανομένης. Απαγορεύεται  τα ίδια πρόσωπα της ομάδας έργου να συμμετέχουν σε 

περισσότερα του ενός σχήματα. 

•  Δεν  γίνονται  δεκτές  στο  διαγωνισμό  προσφορές  επιχειρήσεων  (κατασκευαστικών  ή 

εμπορικών),  που  κατά  παράβαση  των  διατάξεων  138  και  182  της  Διεθνούς  Σύμβασης 

Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται  ανηλίκους  κάτω των  15 ετών.  Οι  διαγωνιζόμενοι  εφ' 

όσον  δεν  είναι  και  κατασκευαστές  οφείλουν  να  είναι  γνώστες  της  εφαρμογής  της 

προαναφερθείσας ρήτρας στην κατασκευάστρια εταιρεία του προϊόντος. 

A.2.3 Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά τους, τα 

ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά Συμμετοχής. Επίσης, θα πρέπει να συμπεριλάβουν στο 

«Φάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής», συμπληρωμένους τους παρακάτω πίνακες κατά 

περίπτωση (σύμφωνα με τη νομική τους μορφή), λαμβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες 

επεξηγήσεις/οδηγίες: 

1. Στη στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ» περιγράφονται τα αντίστοιχα δικαιολογητικά 

που θα πρέπει να υποβληθούν υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά. 

2. Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» όπου έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», σημαίνει ότι το αντίστοιχο 

δικαιολογητικό πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο. 
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3. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του υποψήφιου Αναδόχου που έχει τη 

μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν το αντίστοιχο δικαιολογητικό υποβάλλεται ή όχι. 

4. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί από τον υποψήφιο Ανάδοχο το αντίστοιχο 

κεφάλαιο ή ενότητα του «Φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής» στο οποίο 

περιλαμβάνεται το απαιτούμενο δικαιολογητικό. 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  Αίτηση συμμετοχής ΝΑΙ   

2.  Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην παράγραφο Α.2.7 

ΝΑΙ   

3.  Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986 (σύμφωνα  με τον Ν. 

4250/2014,  η  υπεύθυνη  δήλωση  στα δικαιολογητικά 
συμμετοχής του  ΠΔ 118/2007  περ  1β  του  άρθρου  6  φέρει  

ημερομηνία  εντός των τελευταίων τριάντα  ημερολογιακών 

ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των 
προσφορών και δεν χρειάζεται  γνήσιο της υπογραφής) στις 

οποίες θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού και 
στις οποίες ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει ότι μέχρι την 

ημέρα υποβολής της προσφοράς του: 

Α: 

1. Δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού στο πρόσωπό του 

από τους αναφερόμενους στο άρθρο 43 του ΠΔ 
60/2007. 

2. Δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, 
αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, 

προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης (ή σε περίπτωση 

αλλοδαπών φυσικών / νομικών προσώπων σε ανάλογη 
κατάσταση ή διαδικασία) και επίσης ότι δεν έχει κινηθεί 

εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, 
εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού 

συμβιβασμού, προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης 

(ή σε περίπτωση αλλοδαπών φυσικών / νομικών 
προσώπων σε ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία). 

3. Είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις καταβολής 
εισφορών σε οργανισμούς κύριας και επικουρικής 

κοινωνικής ασφάλισης και τις φορολογικές του 
υποχρεώσεις. 

4. Είναι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο 

αναγράφοντας και το ειδικό επάγγελμά του (τα 
αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι 

είναι εγγεγραμμένα στα Μητρώα του οικείου 
Επιμελητηρίου ή ισοδύναμες επαγγελματικές 

οργανώσεις της χώρας εγκατάστασης τους και το ειδικό 

επάγγελμα τους). 

5. Σε περίπτωση που ανακηρυχθεί Ανάδοχος της 

σύμβασης, θα προσκομίσει για τη σύναψή της εντός 
προθεσμίας είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από τη 

ΝΑΙ   
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σχετική πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής τα 
επιμέρους δικαιολογητικά Κατακύρωσης σύμφωνα με 

το άρθρο 25 του Ν3614/2007. 

6. Εφόσον πρόκειται για συνεταιρισμό, ότι ο 
Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 

7. O/οι νόμιμος/οι εκπρόσωπος/οι του υποψηφίου 
αναδόχου (σημ.: εφόσον πρόκειται για Ο.Ε. και Ε.Ε. οι 

ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές αυτών, εφόσον 

πρόκειται για Ε.Π.Ε. οι διαχειριστές αυτής, εφόσον 
πρόκειται για Α.Ε., ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων 

Σύμβουλος αυτής, οι νόμιμοι εκπρόσωποι κάθε άλλου 
νομικού προσώπου), καθώς και στην περίπτωση που ο 

υποψήφιος Ανάδοχος είναι φυσικό πρόσωπο δηλώνει 
ότι:  

i. Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική 

απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της 
παραγράφου 1 του άρθρου 43 του ΠΔ60/2007, ήτοι: 

Α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή 
ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής 

δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου Β) 

δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο 
άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 

1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής 
δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, Γ) απάτη, 

κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά 
με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων 

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Δ) νομιμοποίηση 

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως 
ορίζεται από το άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ 

του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την 
πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες 

ii. Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση 

για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της 
απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 

ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας 

χρεοκοπίας. 

Β: 

1. Δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών 
ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. 

2. Δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους 
διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου 

τομέα. 

Γ: 

1. Η Προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της 

παρούσας Διακήρυξης της οποίας έλαβε γνώση και ότι 
αποδέχεται ανεπιφύλαχτα τους όρους της.  

2. Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για 

απόφαση του Οργάνου Λήψης Αποφάσεων της 
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Αναθέτουσας Αρχής, ματαίωσης, ακύρωσης ή διακοπής 
του διαγωνισμού. 

Τονίζεται ότι όλες οι ανωτέρω Υπεύθυνες Δηλώσεις πρέπει να 

είναι υπογεγραμμένες την ημέρα της κατάθεσης της 
προσφοράς και όχι απαραίτητα, την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής των προσφορών. 

4.  Τα Νομικά Πρόσωπα θα υποβάλλουν τα δικαιολογητικά 
σύστασής τους, και συγκεκριμένα: 

Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε: 

1. ΦΕΚ σύστασης, 

2. Επικυρωμένο αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού 

με τα ΦΕΚ στο οποίο έχουν δημοσιευτεί όλες οι μέχρι 
σήμερα τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωμένο 

αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού (εφόσον 
υπάρχει), 

3. ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ ή 

απόφαση των εταίρων περί εκπροσώπησης του 
νομικού προσώπου, 

4. Πρακτικό Δ.Σ περί έγκρισης συμμετοχής στο 
διαγωνισμό, στο οποίο μπορεί να περιέχεται και 

εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το 

καταστατικό του υποψηφίου αναδόχου) για υπογραφή 
και υποβολή Προσφοράς σε περίπτωση που δεν 

υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα 
την Προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του 

διαγωνισμού και ορίζεται συγκεκριμένα άτομο ως 
αντίκλητος, 

5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής 

περί τροποποιήσεων του καταστατικού / μη λύσης της 
εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ 

τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής 
Προσφορών. 

Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε: 

1. Αντίγραφο του καταστατικού με όλα τα μέχρι σήμερα 
τροποποιητικά, 

2. Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής 
περί των τροποποιήσεων του καταστατικού. 

Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα 

δικαιολογητικά σύστασής τους εκδίδονται με βάση την 
ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένα, από 

την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

Εάν ο προσφέρων είναι Φυσικό Πρόσωπο, οφείλει να 

καταθέσει: 

1. Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια 

Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του. 

Εάν ο προσφέρων είναι ένωση ή κοινοπραξία, οφείλει επιπλέον 
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να καταθέσει: 

1. Για κάθε μέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας όλα τα 

Δικαιολογητικά Συμμετοχής, ανάλογα με την 

περίπτωση (ημεδαπό/ αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, 
ημεδαπό/ αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, συνεταιρισμός).  

2. Πράξη του αρμόδιου οργάνου κάθε Μέλους της 
Ένωσης/ Κοινοπραξίας από το οποίο να προκύπτει η 

έγκριση του για τη συμμετοχή του Μέλους:  

- στην Ένωση/ Κοινοπραξία, και  

- στο Διαγωνισμό 

3. Συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης/ 
Κοινοπραξίας όπου: 

- να συστήνεται η Ένωση/ Κοινοπραξία, 

- να αναγράφεται και να οριοθετείται με τη μέγιστη 

δυνατή  σαφήνεια το μέρος του Έργου (φυσικό και 

οικονομικό αντικείμενο) που αναλαμβάνει κάθε 
Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας στο σύνολο της 

Προσφοράς,  

- να δηλώνεται ένα Μέλος ως υπεύθυνο για το 

συντονισμό και τη διοίκηση όλων των Μελών της 

Ένωσης/ Κοινοπραξίας (leader), 

- να δηλώνουν από κοινού ότι αναλαμβάνουν εις 

ολόκληρο την ευθύνη για την εκπλήρωση του 
Έργου 

- να ορίζεται (με συμβολαιογραφική πράξη, η οποία 
επίσης προσκομίζεται) κοινός εκπρόσωπος της 

Ένωσης/ Κοινοπραξίας και των μελών της για τη 

συμμετοχή της στο Διαγωνισμό και την 
εκπροσώπηση της Ένωσης / Κοινοπραξίας και των 

μελών της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής.  

Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά 

δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή 

αποκλεισμού να αναπληρωθούν με ένορκη βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου 

δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον 

δικαστικής ή διοικητική αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της 

χώρας του υποψήφιου Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται το αντίστοιχο περιεχόμενο. Η Ένορκη 

αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο εντός του «Φακέλου 

Δικαιολογητικών Συμμετοχής». 

ΑΔΑ: 7ΑΖΥ469Β7Δ-Ε3Α



 

ΕΛΚΕ / ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

 

21 - 120 

 

A.2.4 Δικαιολογητικά Κατακύρωσης 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός οφείλει να καταθέσει 

εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, τα ακόλουθα 

κατά περίπτωση δικαιολογητικά. Θα πρέπει να συμπεριλάβει στο «Φάκελο Δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης», συμπληρωμένους τους παρακάτω πίνακες κατά περίπτωση (σύμφωνα με τη νομική 

τους μορφή), λαμβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες επεξηγήσεις/οδηγίες: 

1. Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ» περιγράφονται τα αντίστοιχα δικαιολογητικά 

που θα πρέπει να υποβληθούν υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά. 

2. Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» όπου έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», σημαίνει ότι το αντίστοιχο 

δικαιολογητικό πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο. 

3. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του υποψήφιου Αναδόχου που έχει τη 

μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν το αντίστοιχο δικαιολογητικό υποβάλλεται ή όχι. 

4. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί από τον υποψήφιο Ανάδοχο το αντίστοιχο 

κεφάλαιο ή ενότητα του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης» στο οποίο 

περιλαμβάνεται το απαιτούμενο δικαιολογητικό. 

 

A.2.4.1 Οι Έλληνες πολίτες 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει 

ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα 

σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του 

δραστηριότητας για κάποιο από τα αδικήματα της 

υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, 

δωροδοκίας και δόλια χρεοκοπίας, και για τα αδικήματα που 

προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγρ. 1 του Π.Δ. 60/2007 

(ΦΕΚ 64/Α’/ 16.03.2007) περί προσαρμογής της Ελληνικής 

Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το 

απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) 

μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης 

του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

2.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από 

το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 

υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί 

το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης 

της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

ΝΑΙ   
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Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

3.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από 

το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 

υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το πιστοποιητικό 

αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από 

την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής 

των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

4.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από 

το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 

υπό αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει 

να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 

ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

5.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από 

το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 

υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση. Το 

πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) 

μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης 

του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

6.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από 

το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 

υπό  προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης.. Το 

πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) 

μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης 

του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

7.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από 

το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 

υπό διαδικασία θέσης σε  προπτωχευτική διαδικασία 

εξυγίανσης. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το 

πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης 

της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

8.  Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής από το οποίο να 

προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του οικείου 

Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού Μητρώου και το ειδικό 

επάγγελμα του, από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του, 

κατά την ημέρα υποβολής της Προσφοράς και ότι 

εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την 

κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

ΝΑΙ   
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9.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο 

υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς 

κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει 

εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.  

ΝΑΙ   

10.  Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης 

που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση 

της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει 

ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης έκδοσης μετά  την 

ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού.  

ΝΑΙ   

11.  Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει 

ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις 

φορολογικές υποχρεώσεις του έκδοσης μετά την ημερομηνία 

κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

12.  Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον 

που υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης. 
ΝΑΙ 1   

Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν 

στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να 

αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συμβολαιογράφου ή 

Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην 

αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο 

Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του «Φακέλου 

Δικαιολογητικών Κατακύρωσης». 

 

A.2.4.2 Οι αλλοδαποί Πολίτες 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδυνάμου 

εγγράφου που εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή 

διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης του 

προσώπου αυτού από το οποίο να προκύπτει ότι ο 

υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα 

σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του 

δραστηριότητας για κάποιο από τα αδικήματα της 

ΝΑΙ   

                                           

1 Εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης μέσω Αντιπροσώπου.  
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, 

δωροδοκίας και δόλια χρεοκοπίας, και για τα αδικήματα που 

προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγρ. 1 του Π.Δ. 60/2007 

(ΦΕΚ 64/Α’/ 16.03.2007) περί προσαρμογής της Ελληνικής 

Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το 

απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) 

μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης 

του Διαγωνισμού. 

2.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από 

το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 

υπό πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο 

δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 

εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 

κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

3.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από 

το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 

υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση 

που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το 

πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) 

μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης 

του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

4.  
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από 

το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 

υπό αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση που 

προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό 

αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από 

την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής 

των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

5.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από 

το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 

υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη 

κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το 

πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) 

μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης 

του Διαγωνισμού.  

ΝΑΙ   

6.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από 

το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 
ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

υπό προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης ή ανάλογη 

κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το 

πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) 

μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης 

του Διαγωνισμού. 

7.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από 

το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 

υπό διαδικασία θέσης σε προπτωχευτική διαδικασία 

εξυγίανσης ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο 

δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 

εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 

κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

8.  Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής ή ισοδύναμο 

πιστοποιητικό της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να 

προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του οικείου 

Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού Μητρώου ή ισοδύναμων 

επαγγελματικών οργανώσεων της χώρας εγκατάστασής τους 

και το ειδικό επάγγελμα του, από το οποίο να προκύπτει η 

εγγραφή του, κατά την ημέρα υποβολής της Προσφοράς και 

ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την 

κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης 

ΝΑΙ   

9.  
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη δήλωση 

ενώπιον αρμόδιας αρχής ή συμβολαιογράφου ή, αν στη 

χώρα του υποψήφιου Αναδόχου δεν προβλέπεται ένορκη 

δήλωση, υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής 

αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού 

οργανισμού, στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει 

όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους 

οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το 

απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.  

ΝΑΙ   

10.  Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης 

που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση 

της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει 

ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης έκδοσης μετά  την 

ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού.  

ΝΑΙ   

11.  Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει 

ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις 
ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

φορολογικές υποχρεώσεις του έκδοσης μετά την ημερομηνία 

κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

12.  Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον 

που υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης. 
ΝΑΙ 2   

Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισμένα από τα πιο πάνω 

δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω 

περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του 

υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με Υπεύθυνη 

Δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητική αρχής, συμβολαιογράφου ή 

αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του υποψήφιου Αναδόχου στην οποία θα 

βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη 

αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να 

κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης». 

 

A.2.4.3 Τα ημεδαπά Νομικά Πρόσωπα: 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει 

ότι α) ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. β) 

διαχειριστές Ε.Π.Ε. γ) Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος 

Α.Ε. δ) οι νόμιμοι εκπρόσωποι κάθε άλλου νομικού 

προσώπου δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με 

την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας για 

κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, 

εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλια 

χρεοκοπίας και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο 

άρθρο 43 παράγρ. 1 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 

16.03.2007) περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας 

στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το απόσπασμα αυτό 

πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την 

ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

2.  Εφόσον από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών 

εγγράφων για τη λειτουργία των νομικών προσώπων έχει 

υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση, ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να προσκομίσει με τα δικαιολογητικά 

ΝΑΙ   

                                           

2 Εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης μέσω Αντιπροσώπου. 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

κατακύρωσης και τα σχετικά έγγραφα (λ.χ. τροποποίηση 

καταστατικού). 

3.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από 

το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 

υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί 

το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης 

της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

4.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από 

το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 

υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το πιστοποιητικό 

αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από 

την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής 

των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

5.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από 

το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 

υπό αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει 

να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 

ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

6.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από 

το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 

υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση. Το 

πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) 

μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης 

του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

7.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από 

το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν 

βρίσκεται σε εκκαθάριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να 

έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 

κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

8.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από 

το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 

υπό προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης. Το πιστοποιητικό 

αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από 

την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής 

των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

9.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 

υπό διαδικασία θέσης σε  προπτωχευτική διαδικασία 

εξυγίανσης. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το 

πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης 

της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

10.  Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής από το οποίο να 

προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του οικείου 

Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού Μητρώου και το ειδικό 

επάγγελμα του, από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του, 

κατά την ημέρα υποβολής της προσφοράς και ότι 

εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την 

κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης 

ΝΑΙ   

11.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο νόμιμος 

εκπρόσωπος του υποψήφιου Αναδόχου θα δηλώνει όλους 

τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο 

υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει εισφορές για το 

απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό. 

ΝΑΙ   

12.  Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης 

που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση 

της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει 

ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης έκδοσης μετά  την 

ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

13.  Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει 

ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις 

φορολογικές υποχρεώσεις του έκδοσης μετά  την 

ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

14.  Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον 

που υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης. 
ΝΑΙ   

Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν 

στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να 

αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συμβολαιογράφου ή 

Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην 

αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο 

Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του «Φακέλου 

Δικαιολογητικών Κατακύρωσης». 
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A.2.4.4 Οι Συνεταιρισμοί 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει 

ότι οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή διαχειριστές δεν έχουν 

καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της 

επαγγελματικής του δραστηριότητας για κάποιο από τα 

αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, 

πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλια 

χρεοκοπίας και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο 

άρθρο 43 παράγρ. 1 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 

16.03.2007) περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας 

στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το απόσπασμα αυτό 

πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την 

ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

2.  Εφόσον από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών 

εγγράφων για τη λειτουργία των νομικών προσώπων έχει 

υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση, ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να προσκομίσει με τα δικαιολογητικά 

κατακύρωσης και τα σχετικά έγγραφα (λ.χ. τροποποίηση 

καταστατικού). 

ΝΑΙ   

3.  Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής, ότι ο υποψήφιος 

Ανάδοχος λειτουργεί νόμιμα.  
ΝΑΙ   

4.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από 

το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 

υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί 

το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης 

της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

5.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από 

το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 

υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το πιστοποιητικό 

αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από 

την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής 

των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   
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30 - 120 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

6.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από 

το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 

υπό αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει 

να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 

ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

7.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από 

το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 

υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση. Το 

πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) 

μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης 

του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

8.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από 

το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν 

βρίσκεται σε εκκαθάριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να 

έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 

κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.  

ΝΑΙ   

9.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από 

το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 

υπό προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης. Το πιστοποιητικό 

αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από 

την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής 

των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

10.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από 

το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 

υπό διαδικασία θέσης σε προπτωχευτική διαδικασία 

εξυγίανσης. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το 

πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης 

της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

11.  Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής ή ισοδύναμο 

πιστοποιητικό της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να 

προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του οικείου 

Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού Μητρώου και το ειδικό 

επάγγελμα του, από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του, 

κατά την ημέρα υποβολής της Προσφοράς και ότι 

εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την 

κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

ΝΑΙ   
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ΕΛΚΕ / ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

 

31 - 120 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

12.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο νόμιμος 

εκπρόσωπος του υποψήφιου Αναδόχου θα δηλώνει όλους 

τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο 

υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει εισφορές για το 

απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.  

ΝΑΙ   

13.  Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης 

που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση 

της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει 

ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης έκδοσης μετά την 

ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

14.  Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει 

ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις 

φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία 

κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού 

NAI   

15.  Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον 

που υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης.  
ΝΑΙ 3   

Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν 

στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να 

αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συμβολαιογράφου ή 

Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην 

αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο 

Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του «Φακέλου 

Δικαιολογητικών Κατακύρωσης». 

 

A.2.4.5 Τα αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδυνάμου 

εγγράφου που εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή 

διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης του 

προσώπου αυτού από το οποίο να προκύπτει ότι οι νόμιμοι 

εκπρόσωποι ή διαχειριστές του νομικού αυτού προσώπου δεν 

ΝΑΙ   

                                           

3 Εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης  μέσω Αντιπροσώπου 

που δεν είναι νόμιμος εκπρόσωπός του.  
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ΕΛΚΕ / ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

 

32 - 120 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της 

επαγγελματικής του δραστηριότητας για κάποιο από τα 

αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, 

πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλια 

χρεοκοπίας και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο 

άρθρο 43 παράγρ. 1 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 

16.03.2007) περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας 

στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το απόσπασμα ή το 

έγγραφο αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες 

πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 

υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 

Διαγωνισμού. 

2.  Εφόσον από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών εγγράφων 

για τη λειτουργία των νομικών προσώπων έχει υπάρξει 

οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση, ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να προσκομίσει με τα δικαιολογητικά 

κατακύρωσης και τα σχετικά έγγραφα (λ.χ. τροποποίηση 

καταστατικού). 

ΝΑΙ   

3.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από 

το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 

υπό πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο 

δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 

εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 

κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

4.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από 

το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 

υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση 

που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό 

αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από 

την κοινοποίηση της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

5.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από 

το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 

υπό αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση που 

προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό 

αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από 

την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

6.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από 

το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 

υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη 

ΝΑΙ   
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ΕΛΚΕ / ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

 

33 - 120 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το 

πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) 

μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης 

του Διαγωνισμού. 

7.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από 

το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν 

βρίσκεται σε εκκαθάριση ή ανάλογη κατάσταση που 

προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό 

αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από 

την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

8.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από 

το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 

υπό προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης  ή ανάλογη 

κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το 

πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) 

μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης 

του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

9.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από 

το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 

υπό διαδικασία θέσης σε προπτωχευτική διαδικασία 

εξυγίανσης  ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο 

δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 

εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 

κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

10.  Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής ή ισοδύναμο πιστοποιητικό 

της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι 

είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του οικείου 

Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού Μητρώου ή ισοδύναμων 

επαγγελματικών οργανώσεων της χώρας εγκατάστασής τους 

και το ειδικό επάγγελμα του, από το οποίο να προκύπτει η 

εγγραφή του, κατά την ημέρα υποβολής της Προσφοράς και 

ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την 

κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

ΝΑΙ   

11.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη δήλωση 

ενώπιον αρμόδιας αρχής ή συμβολαιογράφου ή, αν στη χώρα 

του υποψήφιου Αναδόχου δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση, 

υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού, 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του υποψήφιου Αναδόχου 

θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης 

στους οποίους ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει 

εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό. 

12.  

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης 

που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση 

της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει 

ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης έκδοσης μετά την 

ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

13.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει 

ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις 

φορολογικές υποχρεώσεις του έκδοσης μετά την ημερομηνία 

κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

14.  
Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον 

που υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης.  
ΝΑΙ   

Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισμένα από τα πιο πάνω 

δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω 

περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με ένορκη βεβαίωση του 

υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με υπεύθυνη 

δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητική αρχής, συμβολαιογράφου ή 

αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του υποψήφιου Αναδόχου στην οποία θα 

βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη 

αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να 

κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης». 

 

A.2.4.6 Οι Ενώσεις - Κοινοπραξίες 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  Για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας πρέπει να 

κατατεθούν όλα τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης, 

ανάλογα με την περίπτωση (ημεδαπό/ αλλοδαπό φυσικό 

πρόσωπο, ημεδαπό/ αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, 

συνεταιρισμός). 

ΝΑΙ   

A.2.5 Λοιπές Υποχρεώσεις / Διευκρινήσεις 

Υποχρεώσεις σχετικά με υποβολή Δικαιολογητικών Συμμετοχής/Κατακύρωσης 
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1. Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της Ελληνικής, θα συνοδεύονται 

υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

2. Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις που αναφέρονται στην παρούσα, θα προσκομίζονται με νόμιμα 

θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής. 

 

Υποχρεώσεις / διευκρινίσεις σχετικά με Ένωση/ Κοινοπραξία 

1. Με την υποβολή της Προσφοράς κάθε Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας ευθύνεται αλληλέγγυα 

και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση κατακύρωσης του Έργου στην Ένωση/ Κοινοπραξία, η ευθύνη 

αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της Σύμβασης. 

2. Η κοινή Προσφορά υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλα τα μέλη της ένωσης, είτε από 

εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. 

3. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, Μέλος της Ένωσης/ 

Κοινοπραξίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ως μέλους της Ένωσης/ 

Κοινοπραξίας κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύμβασης, τότε εάν οι συμβατικοί όροι μπορούν να 

εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, η Σύμβαση εξακολουθεί να 

υφίσταται ως έχει και να παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματά της με την ίδια τιμή και όρους. Η 

δυνατότητα εκπλήρωσης των συμβατικών όρων από τα εναπομείναντα Μέλη θα εξετασθεί από την 

Αναθέτουσα Αρχή η οποία και θα αποφασίσει σχετικά. Εάν η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίσει ότι τα 

εναπομείναντα Μέλη δεν επαρκούν να εκπληρώσουν τους όρους της Σύμβασης τότε αυτά οφείλουν 

να ορίσουν ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗ με προσόντα αντίστοιχα του Μέλους που αξιολογήθηκε κατά τη 

διάρκεια του Διαγωνισμού. O ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ ωστόσο, πρέπει να εγκριθεί από την Αναθέτουσα 

Αρχή. 

4. Στην περίπτωση των Κοινοπραξιών/Συμπράξεων δεν απαιτείται αυτές να έχουν περιβληθεί 

συγκεκριμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά. Αυτό όμως είναι δυνατό να 

απαιτηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, στο μέτρο που η περιβολή αυτής της νομικής μορφής είναι 

αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης. Σε περίπτωση επιλογής τους είναι δυνατόν να 

απαιτηθεί να υποβάλουν στην Αναθέτουσα Αρχή πριν την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης, 

το σχετικό συμφωνητικό συστάσεως της Κοινοπραξίας νομίμως δημοσιευμένο στο οικείο 

Πρωτοδικείο 

A.2.6 Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να πληροί και να τεκμηριώνει επαρκώς, με ποινή αποκλεισμού, 

τις παρακάτω ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής, στο Διαγωνισμό: 
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Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα (capacity) 

1. Να έχει μέσο κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων μεγαλύτερο από το 
300% του προϋπολογισμού του υπό ανάθεση Έργου. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος 

δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο μέσος 
κύκλος εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιούνται, θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος 

από το 300% του προϋπολογισμού του Έργου. 

1.2 Ο υποψήφιος Ανάδοχος, σύμφωνα με την περί εταιρειών νομοθεσία της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος, υποβάλλει Ισολογισμούς των τελευταίων τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων, σε 

περίπτωση που υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών ή Δήλωση του συνολικού ύψους του ετήσιου 
κύκλου εργασιών, σε περίπτωση που δεν υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών. 

 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

1. Ο Υποψήφιος Ανάδοχος, πρέπει να διαθέτει οργάνωση, δομή και μέσα, με τα οποία να είναι ικανός, να 
αντεπεξέλθει πλήρως, άρτια και ολοκληρωμένα, στις απαιτήσεις του υπό ανάθεση Έργου. Ως ελάχιστη 

προϋπόθεση για τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό, ο Υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να:  

 διαθέτει εν ισχύ, πιστοποιημένη, επαγγελματική μεθοδολογία στον τομέα της διαχείρισης 

έργων πληροφορικής, ανάλυσης, σχεδιασμού και ανάπτυξης ή παραμετροποίησης λογισμικού, 

υλοποίησης ή/και ολοκλήρωσης λύσεων πληροφορικής, εγκατάστασης λογισμικού και υλικού, 
υπηρεσιών εκπαίδευσης, εξάπλωσης και επί τω έργω υποστήριξης, και παραγωγικής 

λειτουργίας (υπηρεσίες συντήρησης, υποστήριξης και διαχείρισης της λειτουργίας) 
πληροφορικών συστημάτων 

 διαθέτει στην οργανωτική του δομή, οντότητες (ενδεικτικά Τμήματα, Μονάδες, Υπηρεσίες) με 

αρμοδιότητα την Διαχείριση Έργων, την Ανάπτυξη Εφαρμογών Πληροφορικής, την 

Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση Πελατών και την Τεχνική Υποστήριξη Συστημάτων Πληροφορικής, 
ή ισοδύναμες δομές με αρμοδιότητες που στηρίζουν τις παραπάνω διεργασίες του κύκλου 

ζωής ενός Έργου πληροφορικής  

Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής, 

καταθέτοντας με την Προσφορά του (εντός του φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής) τα ακόλουθα 
στοιχεία τεκμηρίωσης: 

 

1.1 Αναλυτική παρουσίαση των κάτωθι χαρακτηριστικών του υποψήφιου Αναδόχου: 

- επιχειρηματική δομή, συνεργασίες με εξωτερικούς προμηθευτές, κανάλια εξυπηρέτησης,  

- τομείς δραστηριότητας και κλάδοι εξειδίκευσης 

- προϊόντα και υπηρεσίες  
- μεθοδολογίες, εργαλεία και τεχνικές που χρησιμοποιεί  

με σαφή αναφορά στις οντότητες (π.χ. Τμήματα, Μονάδες, Υπηρεσίες) οι οποίες καλύπτουν την 

ανωτέρω Ελάχιστη Προϋπόθεση Συμμετοχής. 

1.2 Περιγραφή των μέτρων που λαμβάνει ο υποψήφιος Ανάδοχος για την εξασφάλιση της ποιότητας των 
παρεχόμενων υπηρεσιών του στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων. Σχετική 

τεκμηρίωση αποτελεί το πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 

9001με πεδίο εφαρμογής τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων. Το 
πιστοποιητικό επί ποινή απόρριψης θα πρέπει να είναι σε ισχύ την ημέρα υποβολής της Προσφοράς. 

1.3 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 που προτίθεται ο 
υποψήφιος Ανάδοχος να αναθέσει σε Υπεργολάβο 

Επωνυμία Υπεργολάβου 
Ημερομηνία 
Δήλωσης 

Συνεργασίας 
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Το υπογεγραμμένο συμφωνητικό συνεργασίας θα περιλαμβάνει πλήρη περιγραφή των εργασιών που 
αναλαμβάνει ο υπεργολάβος στο πλαίσιο του έργου, καθώς και ποσοτικά στοιχεία συμμετοχής του, 

αλλά σε καμία περίπτωση οικονομικά στοιχεία. 

2. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει αποδεδειγμένη τεχνογνωσία και εμπειρία στην ανάπτυξη και 
εγκατάσταση λογισμικού πληροφοριακών συστημάτων ανάλογων του έργου και συγκεκριμένα: 

 Να έχει αποδεδειγμένη εμπειρία στη σχεδίαση, ανάπτυξη, εγκατάσταση και συντήρηση 

πληροφοριακών συστημάτων διαχείρισης δεδομένων Ανώτατης Εκπαίδευσης (πχ. Σύστημα 
φοιτητολογίου, αποφοίτων, κτλ.) παρουσιάζοντας τουλάχιστο δύο (2) έργα.  

 Τα παραπάνω δύο (2) έργα,  θα πρέπει να παρουσιάζονται αναλυτικά. 

 Σε περίπτωση ενώσεων εταιριών την ανωτέρω εμπειρία θα πρέπει να την έχει ο Συντονιστής 

(leader) της ένωσης  

 Η ανωτέρω εμπειρία του αναδόχου δεν δύναται να αποδεικνύεται από υπεργολάβο ή 

εξωτερικούς συνεργάτες. 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής, 
καταθέτοντας με την Προσφορά του (εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών) ταακόλουθα στοιχεία 

τεκμηρίωσης: 
 

2.1  Κατάλογο με τα κυριότερα έργα που εκτέλεσε κατά πέντε (5) τελευταία έτη, ιδίως δε των ανάλογων 

(σε φυσικό αντικείμενο, δηλαδή Ακαδημαϊκά Ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης) με το 
αντικείμενο του υπό ανάθεση έργου. 

Ο Πίνακας των κυριότερων έργων πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα: 

Α/Α ΠΕΛΑΤΗΣ 
(ΑΚΑΔΗΜ

ΑΪΚΟ 
ΙΔΡΜΑ) 

ΣΥΝΤΟΜΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Σ ΕΡΓΟΥ 

από – 
έως) 

ΠΟΫΠΟ-
ΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΑΡΟΥΣ
Α ΦΑΣΗ 

ΣΥΝΠΤΙΚΗ 
ΠΕΡΓΡΑΦΗ 

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ 
ΣΤΟ ΕΡΓΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΣΤΟ ΕΡΓΟ 

(προϋπολογισ
μός) 

ΣΤΟΙΧΕΙΟ 
ΤΕΚΜΗΡΙ

ΩΣΗΣ 

(τύπος 
&ημ/νία 

         

Όπου: 

- «ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ»: ολοκληρωμένο ή σε εξέλιξη 

- «ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ»: «έξωθεν καλή μαρτυρία» της εξέλιξης, της ολοκλήρωσης ή του 

επιτυχούς αποτελέσματος του Έργου όπως πιστοποιητικό Δημόσιας Αρχής, πρωτόκολλο 
παραλαβής Δημόσιας Αρχής, δήλωση πελάτη-ιδιώτη, ηλεκτρονική διεύθυνση της διαθέσιμης 

υπηρεσίας κοκ 
o εάν ο Πελάτης είναι Δημόσιος Φορέας ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται 

πιστοποιητικό ή πρωτόκολλο παραλαβής που έχει συνταχθεί και αρμοδίως υπογραφεί 

από την αρμόδια Δημόσια Αρχή.  
o εάν ο Πελάτης είναι Ιδιωτικός Οργανισμός, ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται 

δήλωση του ιδιώτη Οργανισμού όπως εκπροσωπείται από τον Νόμιμο Εκπρόσωπό ή 
κατάλληλα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, και όχι η σχετική Σύμβαση Έργου. 

Ο κατάλογος των έργων που θα είναι σε ακριβή αντιστοιχία θα πρέπει να έχει την εξής μορφή: 

Α/Α 
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ 
ΙΔΡΥΜΑ 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ 
ΤΜΗΜΑΤΩΝ  

ΣΤΟΙΧΕΙΟ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 
(τύπος & 
ημ/νία) 

1      

2      

Αποδεδειγμένες εγκαταστάσεις θα θεωρηθούν για όσες ο υποψήφιος ανάδοχος καταθέσει αντίστοιχες 

βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης εργασιών ή πρωτόκολλα παραλαβής ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο από την 
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εκάστοτε αναθέτουσα αρχή.  

Σημειώνεται ότι, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα επαλήθευσης της ακρίβειας και αξιοπιστίας 

των δηλώσεων με απευθείας επικοινωνία με τους προσδιορισμένους πελάτες, τους οποίους αναφέρει ο 
Υποψήφιος Ανάδοχος. 

2.2 Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους υποψηφίους Αναδόχους την πλήρη, 

εκτεταμένη, αναλυτική  και σε  βάθος επίδειξη και επεξήγηση των λειτουργιών του λογισμικού και 
προσφερόμενων υπηρεσιών των υπό προμήθεια συστημάτων καθώς και των επεκτάσεων.  

3. 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 λόγω της πολυπλοκότητας του έργου απαιτείται κατ’ ελάχιστον να συμμετέχουν στελέχη 

με τις παρακάτω δεξιότητες: 

- Ο Υπεύθυνος Έργου θα πρέπει να έχει πανεπιστημιακό δίπλωμα (πληροφορικής, θετικών 

επιστημών ή πολυτεχνικής σχολής), δεκαετή τουλάχιστο πείρα ή υπηρεσία ή άσκηση 
επαγγέλματος και αποδεδειγμένα να έχει υλοποιήσει τουλάχιστον δύο (2) έργα σε Ελληνικά 

Ακαδημαϊκά Ιδρύματα με θέμα την ανάπτυξη λογισμικού που να σχετίζεται άμεσα με τη διαχείριση  
δεδομένων ανώτατης εκπαίδευσης κατά την τελευταία πενταετία. 

- Ο Εμπειρογνώμονας Διαδικασιών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων να έχει πανεπιστημιακό 

δίπλωμα (πληροφορικής, θετικών επιστημών ή πολυτεχνικής σχολής), μεταπτυχιακό ή διδακτορικό 
στην πληροφορική από Ανώτατο Ακαδημαϊκό Ίδρυμα, δεκαετή τουλάχιστο πείρα ή υπηρεσία ή 

άσκηση επαγγέλματος, και τέλος πείρα παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε δύο (2) 
τουλάχιστο προηγούμενα έργα σε Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ιδρύματα με θέμα την ανάπτυξη 

λογισμικού που να σχετίζεται άμεσα με τη διαχείριση  δεδομένων ανώτατης εκπαίδευσης κατά τα 
τελευταία 5 έτη.  

- Ο Συντονιστής της ομάδας ανάπτυξης να έχει Πανεπιστημιακό Δίπλωμα (πληροφορικής, θετικών 

επιστημών ή πολυτεχνικής σχολής), 5ετή τουλάχιστο επαγγελματική εμπειρία στο σχεδιασμό και 
υλοποίηση έργων πληροφορικής σε τουλάχιστο δύο (2) Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ιδρύματα με 

αντικείμενο την ανάπτυξη λογισμικού που να σχετίζεται άμεσα με τη διαχείριση  δεδομένων 
ανώτατης εκπαίδευσης. 

- Ο Συντονιστής της ομάδας παραμετροποίησης λογισμικού να διαθέτει 5ετή τουλάχιστο 

επαγγελματική εμπειρία στην παραμετροποίηση λογισμικού πληροφοριακών συστημάτων που να 
σχετίζεται άμεσα με διαχείριση δεδομένων ανώτατης εκπαίδευσης σε τουλάχιστο δύο (2) Ελληνικά 

Ακαδημαϊκά Ιδρύματα. 
- Ο Συντονιστής της ομάδας εκπαίδευσης να έχει 3ετή τουλάχιστο επαγγελματική εμπειρία στο 

σχεδιασμό και υλοποίηση έργων πληροφορικής σε τουλάχιστο δύο (2) Ελληνικά Ακαδημαϊκά 

Ιδρύματα με αντικείμενο την ανάπτυξη λογισμικού που να σχετίζεται άμεσα με τη διαχείριση  
δεδομένων ανώτατης εκπαίδευσης. 

Τέλος το 90% του ανθρωποχρόνου που θα διατεθεί για το Έργο να καλύπτεται από μόνιμα στελέχη 

του υποψήφιου Αναδόχου (δηλ. ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3.1 ≥ 80%). 

Μόνιμα στελέχη θεωρούνται οι υπάλληλοι, άλλα και τα στελέχη που συνδέονται με σχέση εργασίας ή 

αποτελούν θεσμικά διευθυντικά στελέχη και δύνανται να αμείβονται με ειδικό τρόπο σύμφωνα με την 
υφιστάμενη νομοθεσία (πχ. Πρόεδροι ΔΣ, Δ/νοντες Σύμβουλοι, μέλη Διοικητικού Συμβουλίου).  

Ο υποψήφιος Ανάδοχος για να παρέχει επαρκή τεκμηρίωση κάλυψης τηςανωτέρω προϋπόθεσης 
συμμετοχής, οφείλει να συνυποβάλλει στην Προσφορά του (εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών 

Συμμετοχής) τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης 
 

3.1 Πίνακας των μονίμων στελεχών του υποψήφιου Αναδόχου που συμμετέχουν στην Ομάδα Έργου, 
σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα: 

Α/

Α 

Εταιρία (σε 
περίπτωση Ένωσης  

Κοινοπραξίας) 

Ονοματεπώνυμο 
Μέλους Ομάδας 

Έργου 

Ρόλος στην Ομάδα 
Έργου - Θέση στο 

σχήμα υλοποίησης 

Ανθρωπομή

νες 

Ποσοστό 
συμμετοχ

ής* (% 
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ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (3.1)    
 

3.2 Πίνακας των στελεχών των Υπεργολάβων του υποψήφιου Αναδόχου που συμμετέχουν στην 
Ομάδα Έργου, σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα:  

Α
Α 

Επωνυμία Εταιρείας 
Υπεργολάβου 

Ονοματεπώνυμο 
Μέλους Ομάδας 

Έργου 

Ρόλος στην Ομάδα 
Έργο – Θέση στο 

σχήμα υλοποίησης 

Ανθρωπομή
νες 

Ποσοστό 
συμμετοχ

ής*() 

      

      

      

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (3.2)    
 

3.3 Πίνακας των εξωτερικών συνεργατών του υποψήφιου Αναδόχου που συμμετέχουν στην Ομάδα 
Έργου, σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα: 

Α
Α 

ΟνοματεπώνυμοΜέλους Ομάδας Έργου 
Ρόλος στην Ομάδα 
Έργου – Θέση στο 

σχήμα υλοποίησης 

Ανθρωπομή
νες 

Ποσοστό 
συμμετοχ

ής* (%) 

     

     

     

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (3.3)   

*ως Ποσοστό Συμμετοχής του Μέλους ορίζεται το πηλίκο των ανθρωπομηνών του δια των 
συνολικών προσφερόμενων ανθρωπομηνών (άθροισμα των μερικών συνόλων 3.1, 3.2, 3.3) 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος, συμπληρωματικά με τον ανωτέρω Πίνακα, θα πρέπει να καταθέσει δηλώσεις 

συνεργασίας των εξωτερικών συνεργατών υπό την μορφή Υπεύθυνης Δήλωσης. 

3.4 Βιογραφικά Σημειώματα της Ομάδας Έργου (βάσει του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β.4) από το οποίο να 

αποδεικνύεται ευθέως η εμπειρία και οι επαγγελματικές ικανότητες για τις απαιτήσεις του ρόλου στην 

ομάδα Έργου που προτείνεται. 

Συνοδευτικά έγγραφα  στα οποία αποτυπώνονται τα κύρια χαρακτηριστικά των επαγγελματικών 
δραστηριοτήτων του Υπευθύνου του έργου, του Συμβούλου Διαχείρισης Φοιτητικών Θεμάτων, του 

Συντονιστή της Ομάδας Ανάπτυξης, και του Συντονιστή της Ομάδας Εκπαίδευσης, από τα οποία να 

προκύπτει σαφώς η εξειδικευμένη τους γνώση ως προς την υλοποίηση του υπό ανάθεση έργου και 
αναδεικνύεται η σχετική αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητά τους σε συνάρτηση με το 

συγκεκριμένο έργο. Ως συνοδευτικά έγγραφα νοούνται: 

• Αποδεικτικά Τίτλων Σπουδών. Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην Ελλάδα αρκεί να προσκομιστεί ο 

τίτλος σπουδών, εάν έχει αποκτηθεί στο εξωτερικό πρέπει να συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση 
στην ελληνική γλώσσα. 

• Αποδεικτικά εμπειρίας. Η εμπειρία αποδεικνύεται με έγγραφα (π.χ. βεβαιώσεις εργοδότη, βεβαιώσεις 

προϋπηρεσίας ή άλλα επίσημα έγγραφα) στα οποία αποτυπώνονται τα κύρια χαρακτηριστικά των 

επαγγελματικών δραστηριοτήτων των στελεχών που συνδέονται με το έργο και προκύπτει σαφώς η 
εξειδικευμένη τους γνώση και εμπειρία ως προς την υλοποίηση του υπό ανάθεση έργου. 

4 Βούληση της Αναθέτουσας Αρχής είναι η προστασία της επένδυσης της από κάθε άποψη.  

 Για το λόγο αυτό, ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταθέσει με την προσφορά του (εντός του 
Φακέλου Δικαιολογητικών) υπεύθυνη δήλωση αποδοχής των κάτωθι: 

4.1 1. Η Αναθέτουσα Αρχή αποκτά τα δικαιώματα του πηγαίου κώδικα (source code) των εφαρμογών 

λογισμικού που θα παραδοθούν από τον Ανάδοχο στο Ακαδημαϊκό Ίδρυμα, τον οποίο μπορεί 
να διαχειρίζεται (όχι να τον εκμεταλλεύεται εμπορικά). 

2. Τη δυνατότητα της Αναθέτουσας Αρχής να προβεί στην τήρηση απεριόριστου αριθμού 
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αντιγράφων ασφαλείας του λογισμικού. 

3. Τη δέσμευση του Αναδόχου, εφόσον κληθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, για παροχή 
Συντήρησης για διάστημα τριών (3) ετών, σύμφωνα με το κόστος που καθορίζεται στην 

προσφορά του. 

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 

1.  Η αρμόδια Επιτροπή δύναται να ζητήσει από τον υποψήφιο Ανάδοχο διευκρινίσεις επί των ανωτέρω 
στοιχείων τεκμηρίωσης, ο οποίος υποχρεούται να τα υποβάλει επί ποινή αποκλεισμού εντός τριών (3) 

εργασίμων ημερών από την λήψη του σχετικού αιτήματος. 

2.  Ο υποψήφιος Ανάδοχος μπορεί να υποβάλλει εκτός των ανωτέρω στοιχείων τεκμηρίωσης και κάθε άλλο 

στοιχείο τεκμηρίωσης που θεωρεί ότι τεκμηριώνει την ικανότητα για συμμετοχή του στον διαγωνισμό 

στην ανάλογη κατηγορία δικαιολογητικών μόνο κατά την υποβολή της πρότασης και όχι εκ των 
υστέρων. 

3.  Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος αποτελεί Ένωση / Κοινοπραξία: 

- τα απαιτούμενα στην παρούσα παράγραφο στοιχεία τεκμηρίωσης πρέπει να υποβάλλονται ανάλογα 

με τη φύση τους χωριστά για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας ή συγκεντρωτικά για την 
Ένωση / Κοινοπραξία, 

4.  Αν ο υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών (3) 
διαχειριστικών χρήσεων, καταθέτει τα στοιχεία τεκμηρίωσης της χρηματοοικονομικής του ικανότητας 

για το χρονικό διάστημα της λειτουργίας του. 

5.  Επιτρέπεται η κάλυψη των προϋποθέσεων συμμετοχής 1 και 2 ανωτέρω, από τρίτους, σύμφωνα με το 
άρθρο 46 (παράγραφος 3) του ΠΔ 60/2007. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η προσκόμιση – εντός του 

φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής – της σχετικής έγγραφης δέσμευσης του τρίτου, ότι για την 
εκτέλεση της σύμβασης, θα θέσει στη διάθεση του υποψηφίου τους αναγκαίους πόρους. 

6.  Στοιχεία τεκμηρίωσης που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα συνοδεύονται 

υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

7.  Ο υποψήφιος ανάδοχος καλείται να δηλώσει εγγράφως ότι εάν κληθεί θα πραγματοποιήσει πλήρη και 
αναλυτική επίδειξη του συστήματος. 

A.2.7 Εγγύηση συμμετοχής 

Η Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να 

συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε 

ευρώ (€) ποσοστό 5% του προϋπολογισμού του Έργου.  

Συγκεκριμένα το ύψος της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής είναι τρεις χιλιάδες επτακόσια 

πενήντα Ευρώ, € 3.750,00. 

1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από αναγνωρισμένο τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό 

πρόσωπο που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ και του ΕΟΧ, και 

έχουν σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών-μελών αυτό το δικαίωμα. Οι εγγυήσεις μπορούν 

επίσης να προέρχονται και από τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα σε χώρα-

μέρος διμερούς ή πολυμερούς συμφωνίας με την ΕΕ ή χώρα που έχει υπογράψει και κυρώσει 

τη συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις και έχει το σχετικό δικαίωμα έκδοσης εγγυήσεων. 
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2. Εγγυήσεις που εκδίδονται σε οποιοδήποτε κράτος από τα παραπάνω εκτός της Ελλάδας, θα 

συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.  

3. Οι εγγυήσεις θα πρέπει να είναι συμπληρωμένες σύμφωνα με το υπόδειγμα του 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β.3.1. 

4. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος, στον οποίο θα κατακυρωθεί το Έργο, αρνηθεί να 

υπογράψει εμπροθέσμως τη Σύμβαση ή να καταθέσει προ της υπογραφής της Σύμβασης 

Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο A.5.1, ή να 

εκπληρώσει εμπρόθεσμα οποιαδήποτε άλλη υποχρέωσή του, που απορρέει από τη συμμετοχή 

του στο Διαγωνισμό, κηρύσσεται έκπτωτος, οπότε η Εγγύηση Συμμετοχής καταπίπτει 

αυτοδικαίως υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας μετά την έκδοση σχετικής 

απόφασης του αρμοδίου οργάνου του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. 

5. Η Εγγύηση Συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ ένα (1) τουλάχιστον μήνα μετά τον χρόνο 

λήξης ισχύος της Προσφοράς και επιστρέφεται στον Ανάδοχο του Διαγωνισμού με την 

κατάθεση από αυτόν της Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης, στους δε λοιπούς υποψηφίους Αναδόχους 

μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης. 

6. Στην περίπτωση Ένωσης/ Κοινοπραξίας η Εγγύηση Συμμετοχής περιλαμβάνει και όρο ότι αυτή 

καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των Μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας. 
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A.3 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

A.3.1 Τρόπος Υποβολής Προσφορών 

Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα 

τους όρους της παρούσας Διακήρυξης. Επίσης, σε περίπτωση νομικών προσώπων, θεωρείται ότι η 

υποβολή της Προσφοράς και η συμμετοχή στο διαγωνισμό έχουν εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο 

του συμμετέχοντος νομικού προσώπου. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την Προσφορά τους είτε 

καταθέτοντάς την αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, είτε 

αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στην 

έδρα του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. 

Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, οι προσφορές παραλαμβάνονται με απόδειξη, με 

την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων 

Έρευνας μέχρι την προηγουμένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους.  

Δε θα ληφθούν υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη ημερομηνία 

και ώρα είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων 

Έρευνας έγκαιρα.  

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη παραλαβή 

της Προσφοράς ή για το περιεχόμενο των φακέλων που τη συνοδεύουν. 

 

A.3.2 Περιεχόμενο Προσφορών 

Οι Προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης. Οι Προσφορές 

κατατίθενται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο που πρέπει να περιλαμβάνει όλα όσα 

καθορίζονται στην παρούσα Διακήρυξη.  

Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος περιέχει τρεις επί μέρους, ανεξάρτητους, σφραγισμένους 

φακέλους, δηλαδή:  

Α. «Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής», ο οποίος περιέχει τα νομιμοποιητικά στοιχεία και 

άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία προσδιορίζονται στις παραγράφους Α.2.3.  

Β. «Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς 

του υποψήφιου Αναδόχου, όπως αυτά απαιτούνται από την παρούσα Διακήρυξη. 

Γ. «Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Οικονομικής 

Προσφοράς του υποψήφιου Αναδόχου, όπως αυτά απαιτούνται από την παρούσα Διακήρυξη.  

Οι ανωτέρω Φάκελοι θα υποβληθούν ως εξής : 

Δικαιολογητικά συμμετοχής: 

- ένα (1) πρωτότυπο  
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- ένα (1) ακριβές αντίγραφο  

που θα περιλαμβάνονται στον σφραγισμένο φάκελο Δικαιολογητικά Συμμετοχής.  

Τεχνική Προσφορά:  

- ένα (1) πρωτότυπο  

- ένα (1) ακριβές αντίγραφο  

- ένα (1) πλήρες ηλεκτρονικό αρχείο (CD)  

που θα περιλαμβάνονται στον σφραγισμένο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς.  

Οικονομική Προσφορά:  

- ένα (1) πρωτότυπο  

- ένα (1) ακριβές αντίγραφο  

- ένα (1) πλήρες ηλεκτρονικό αρχείο (CD)  

που θα περιλαμβάνονται στον σφραγισμένο φάκελο Οικονομικής Προσφοράς. 

Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος πρέπει να φέρει την ένδειξη:  

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 

«Σχεδιασμός, ανάπτυξη του ΟΣΥΔΙΠ και εκπαίδευση στο ΟΣΥΔΙΠ» που 

υλοποιείται για την πράξη  

«ΜΟΔΙΠ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» (MIS: 379464) 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: Β2587/03-06-2014 

AΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : …../…../…… 

Όλοι οι επί μέρους φάκελοι αναγράφουν την επωνυμία και διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, φαξ και 

τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του υποψήφιου Ανάδοχου, τον τίτλο του 

Διαγωνισμού και τον τίτλο του φακέλου. 

Σε περίπτωση Ένωσης/ Κοινοπραξίας πρέπει να αναγράφονται η πλήρης επωνυμία και διεύθυνση, 

καθώς και αριθμός τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όλων των 

μελών του. 

Απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων που είναι δυνατόν να αποσφραγιστούν και να 

επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη.  

Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τα συνημμένα στην Τεχνική 

Προσφορά  έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορούν να είναι στην Αγγλική γλώσσα. 

Σε ένα από τα αντίτυπα που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, πρέπει να 

αναγράφεται ευκρινώς η λέξη “ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ”, να μονογράφεται από τον υποψήφιο Ανάδοχο και 

κάθε  σελίδα  του πρωτοτύπου της προσφοράς  πρέπει να είναι αριθμημένη σε συνεχή αρίθμηση. 
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Το περιεχόμενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από τα άλλα αντίτυπα, σε περίπτωση 

ασυμφωνίας αυτών με το πρωτότυπο. 

Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξη τους, η τάξη και η σειρά 

των όρων της Διακήρυξης.  

Οι απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα της Διακήρυξης πρέπει να είναι σαφείς. Δεν επιτρέπονται 

ασαφείς απαντήσεις της μορφής “ελήφθη υπόψη”, συμφωνούμε και αποδεχόμεθα, κλπ. 

Παραπομπές σε τεχνικά έντυπα ή εκδόσεις των κατασκευαστικών οίκων επιτρέπονται εφόσον 

προσαρτώνται στην Προσφορά και εφόσον δίνεται ο συγκεκριμένος αριθμός παραγράφου και 

σελίδας. Προσφορά με γενικές και ασαφείς απαντήσεις, κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής, θα 

αποκλείεται από περαιτέρω αξιολόγηση. 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να συμπληρώσει ο ίδιος, πέρα από τις κατά παράγραφο 

απαντήσεις, και τους σχετικούς συνοδευτικούς πίνακες και παραρτήματα της Διακήρυξης, σύμφωνα 

με τις κατά περίπτωση οδηγίες.  

Οι προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες και δεν πρέπει να φέρουν ξυσίματα, σβησίματα, 

διαγραφές, προσθήκες κλπ. Εάν υπάρχει στην Προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, πρέπει να είναι 

καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον υποψήφιο Ανάδοχο. Όλες οι διορθώσεις θα πρέπει να 

αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της Προσφοράς. Η αρμόδια Επιτροπή προσυπογράφει το 

ανακεφαλαιωτικό φύλλο με τις τυχόν, διορθώσεις και τις αναφέρει στο συντασσόμενο πρακτικό, 

ώστε να αποδεικνύεται αδιαφιλονίκητα ότι προϋπήρχαν της στιγμής του κλεισίματος του 

Διαγωνισμού.  

Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο της Προσφοράς χρησιμοποιούνται συντομογραφίες 

(abbreviations), για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τον υποψήφιο 

Ανάδοχο να αναφέρει σε συνοδευτικό πίνακα την επεξήγησή τους. 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να αναφέρει στην Προσφορά του ότι έλαβε γνώση όλων των όρων 

της Διακήρυξης, η οποία γνώση θεωρείται δεδομένη με την υποβολή της Προσφοράς.  

Εξ' άλλου με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται βέβαιο, ότι οι διαγωνιζόμενοι είναι απολύτως 

ενήμεροι από κάθε πλευρά των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης του Έργου, και ότι έχουν μελετήσει 

όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο φάκελο Διαγωνισμού.  

Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της Προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρμόδιας 

Επιτροπής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη. 

Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δεν γίνεται αποδεκτή αλλά 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της Διακήρυξης ή 

της Προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από την αρμόδια Επιτροπή και 

λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. Στην περίπτωση 
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αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο και δεν θεωρείται 

αντιπροσφορά.  

Οι διευκρινίσεις των υποψηφίων Αναδόχων πρέπει να δίνονται γραπτά εφόσον ζητηθούν σε χρόνο 

που θα ορίζει η αρμόδια Επιτροπή.  

A.3.2.1 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 

Ο φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» που θα υποβάλει κάθε υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει 

να περιέχει τα νομιμοποιητικά στοιχεία και άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά του υποψήφιου 

Αναδόχου προς τις τυπικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές απαιτήσεις συμμετοχής στον 

Διαγωνισμό και τα οποία προσδιορίζονται στις παραγράφους Α.2.2, Α.2.3 της Ενότητας Α.2 

Δικαίωμα Συμμετοχής – Δικαιολογητικά. 

A.3.2.2 Περιεχόμενα Φακέλου «Τεχνική Προσφορά» 

Ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που θα υποβάλει ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει 

περιέχει την προσφορά του η οποία θα έχει συνταχθεί σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β1 της 

παρούσας. Ειδικότερα, θα πρέπει να περιλαμβάνεται περιγραφή τις τεχνικής λύσης που προτείνει ο 

ανάδοχος (τεχνολογίες, εργαλεία, αρχιτεκτονική), καθώς και τεχνική περιγραφή με πίνακα 

συμμόρφωσης για κάθε προδιαγραφή. 

Επίσης ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» πρέπει να περιέχει οποιοδήποτε επιπλέον 

στοιχείο τεκμηριώνει πληρέστερα την προσφορά του υποψήφιου αναδόχου και απαντά στις 

επιμέρους απαιτήσεις που τίθενται στην παρούσα Διακήρυξη αλλά και στα αντίστοιχα κριτήρια 

αξιολόγησης. 

Η αρμόδια επιτροπή θα αξιολογήσει τα παρεχόμενα από τους υποψήφιους Αναδόχους 

στοιχεία κατά την αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών.  

A.3.2.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» 

Ο φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τον οποίο θα υποβάλει ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να 

περιέχει συμπληρωμένο τον Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς (βλ. ΠΑΡΑΤΗΜΑ Β.5). 

 

A.3.3 Ισχύς Προσφορών 

Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους Αναδόχους για τρεις (3) μήνες από την 

επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει μικρότερο 

χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Η ισχύς της Προσφοράς μπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από τον Ειδικό Λογαριασμό 

Κονδυλίων Έρευνας πριν από την λήξη της, για διάστημα ακόμη τριών (3) μηνών. 

Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού στον Ανάδοχο μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη 

της ισχύος της Προσφοράς, τον δεσμεύει όμως μόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί.  
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Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την Προσφορά τους ή μέρος της μετά 

την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η Προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο υποψήφιος Ανάδοχος 

υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα: 

- έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση  

- κατάπτωση της Εγγύησης Συμμετοχής χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια. 

 

A.3.4 Εναλλακτικές Προσφορές 

Εναλλακτικές Προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές Προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφιος 

Ανάδοχος, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να 

διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών. 

Η προσφορά προαιρετικών προϊόντων ή υπηρεσιών τα οποία δεν είναι απαραίτητα για την 

ικανοποίηση των απαιτήσεων της Διακήρυξης δεν αποκλείεται, θα διαχωρίζεται όμως σαφώς, τόσο 

στην Τεχνική όσο και στην Οικονομική Προσφορά και θα διευκρινίζεται ότι πρόκειται περί 

προσφοράς προαιρετικών προϊόντων ή υπηρεσιών. 

 

A.3.5 Τιμή Προσφοράς – Νόμισμα 

Η  τιμή της Προσφοράς θα εκφράζεται σε ευρώ. Στην τιμή θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ 

τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον ΦΠΑ.  

Σε ιδιαίτερη στήλη της ως άνω τιμής, ο υποψήφιος Ανάδοχος θα καθορίζει το ποσό με το οποίο θα 

επιβαρύνει αθροιστικά την τιμή αυτή με τον ΦΠΑ. Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος ΦΠΑ 

αυτός θα διορθώνεται από την αρμόδια Επιτροπή. 

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος κάνει έκπτωση, η τιμή που θα αναφέρεται στον Πίνακα 

Οικονομικής Προσφοράς για κάθε υπηρεσία θα είναι η τελική τιμή μετά την έκπτωση.  

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

Προσφορά που δε δίδει τιμή σε ευρώ ή δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

Για την ανάλυση των τιμών της Προσφοράς τους οι υποψήφιοι Ανάδοχοι είναι υποχρεωμένοι να 

συμπληρώσουν τον Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς (βλ. ΠΑΡΑΤΗΜΑ Β.5). 

Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της Προσφοράς. Σε 

περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της Προσφοράς, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν 

δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για την παράταση αυτή, να 

υποβάλλουν νέους πίνακες τιμών ή να τους τροποποιήσουν. 

Η Αναθέτουσα Αρχή ελέγχει, σε συνεννόηση με τον προσφέροντα τη σύνθεση της προσφοράς 

βάσει των παρασχεθέντων δικαιολογητικών. 
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Εάν και μετά την αξιολόγηση από την αρμόδια Επιτροπή της ανωτέρω αιτιολόγησης και σχετική 

Απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής οι προσφερόμενες τιμές κριθούν ως υπερβολικά χαμηλές, η 

Προσφορά θα απορρίπτεται. 
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A.4 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

A.4.1 Διαδικασία Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών 

A.4.1.1 Διαδικασία διενέργειας Διαγωνισμού - αποσφράγιση προσφορών 

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την αρμόδια Επιτροπή κατά την καταληκτική 

ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών, στα  γραφεία (έδρα) του Ειδικού Λογαριασμού 

Κονδυλίων Έρευνας, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων 

τους. 

Οι προσφορές κατά την παραλαβή τους από την αρμόδια Επιτροπή πρωτοκολλούνται και σε κάθε 

φάκελο σημειώνεται ο αριθμός πρωτοκόλλου και η ημερομηνία και ώρα καταχώρισης. 

Η αρμόδια Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία 

και ώρα που ορίζεται στην παρούσα Διακήρυξη, με την εξής διαδικασία: 

Ανοίγονται οι ενιαίοι φάκελοι και αποσφραγίζονται οι Φάκελοι Δικαιολογητικών και Τεχνικών 

Προσφορών, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την αρμόδια Επιτροπή όλα τα πρωτότυπα 

στοιχεία αυτών κατά φύλλο.  

Οι Φάκελοι Οικονομικών Προσφορών δεν αποσφραγίζονται αλλά μονογράφονται, και αφού 

σφραγισθούν από την αρμόδια Επιτροπή τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο, ο οποίος επίσης 

σφραγίζεται και υπογράφεται από την αρμόδια Επιτροπή και φυλάσσεται.  

Ο ουσιαστικός έλεγχος των δικαιολογητικών και των λοιπών στοιχείων που ζητούνται καθώς και η 

αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή σε χρόνο που εκείνη θα 

καθορίσει.  

Όλοι οι παρευρισκόμενοι λαμβάνουν γνώση μόνο των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό. Όσοι από 

τους διαγωνιζόμενους επιθυμούν, μπορούν να πληροφορηθούν το περιεχόμενο των άλλων 

προσφορών, ύστερα από σχετική ειδοποίηση τους από την αρμόδια Επιτροπή. Η εξέταση των 

προσφορών θα γίνει χωρίς απομάκρυνσή τους από το χώρο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων 

Έρευνας χωρίς να επιτρέπεται η φωτοαντιγραφή. 

Σε περίπτωση συνυποβολής με την Προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού 

χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους Συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα 

συμφέροντά τους, τότε ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη 

«πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Όλες οι «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα» θα 

πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της Προσφοράς. Σε αντίθετη περίπτωση θα 

δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι Συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της 
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πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνον την προστασία του απορρήτου που καλύπτει 

τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου. 

Οι Φάκελοι Οικονομικών Προσφορών θα αποσφραγιστούν, για όσες προσφορές κρίθηκαν 

αποδεκτές με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας μετά 

την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων τους (Δικαιολογητικά, Τεχνική 

Προσφορά).  

Κατά την αποσφράγιση του Φακέλου Οικονομικών Προσφορών, μονογράφονται και σφραγίζονται 

από την αρμόδια Επιτροπή όλα τα πρωτότυπα στοιχεία αυτών κατά φύλλο.  

Οι Φάκελοι Οικονομικών Προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των 

τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται.  

Σε κάθε στάδιο της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών, η αρμόδια Επιτροπή συντάσσει 

πρακτικά τα οποία παραδίδει στο αρμόδιο όργανο του  Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας 

σε δύο (2) αντίτυπα. 

Κατά παρέκκλιση  κάθε  άλλης  γενικής  ή  ειδικής  διάταξης,  για  τα  αποτελέσματα  του  σταδίου  

του ελέγχου  των  δικαιολογητικών  συμμετοχής  και  του  σταδίου  της  αξιολόγησης  της  

τεχνικής προσφοράς  μπορεί να εκδίδεται  μια και  μόνο εκτελεστή διοικητική πράξη από το 

αρμόδιο  όργανο του  Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας καθώς  και  για  τα  αποτελέσματα  

του  σταδίου  της  αξιολόγησης  της  οικονομικής προσφοράς  και  του  σταδίου  του  ελέγχου  των  

δικαιολογητικών  κατακύρωσης  του  προσωρινού αναδόχου  μπορεί  να εκδίδεται  μια  και  μόνο  

εκτελεστή  διοικητική  πράξη  από  το αρμόδιο όργανο του  Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων 

Έρευνας. 

A.4.1.2 Διαδικασία αξιολόγησης προσφορών 

Η αξιολόγηση θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

Προσφορά. Για την επιλογή της συμφερότερης Προσφοράς η αρμόδια Επιτροπή θα προβεί στα 

παρακάτω: 

- Έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγηση των ελάχιστων προϋποθέσεων 

συμμετοχής. 

- Αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν 

απορριφθεί κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών. 

- Αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί σε 

προηγούμενο στάδιο της αξιολόγησης. 
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Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει το μικρότερο λόγο Κ/Β, όπου: 

i. Κi= Συνολικό Κόστος (Προμήθειας Εξοπλισμού/Λογισμικού και Υποστήριξής του στα 
πλαίσια της εγγύησης) της προσφοράς. 

ii. Βi = ( oj * σj * βji)δηλαδή το άθροισμα της βαθμολογίας (βj) κάθε κριτηρίου επί 
το συντελεστή βάρους του κριτηρίου (σj) επί το συντελεστή βάρους (oj) της 
Ομάδας κριτηρίων.  

Οι συντελεστές βάρους των Ομάδων κριτηρίων (oj)και οι συντελεστές βάρους των επιμέρους 
κριτηρίων (σj) δίνονται παρακάτω. 

Σε κάθε στάδιο της αξιολόγησης των προσφορών, η αρμόδια Επιτροπή συντάσσει πρακτικά στα 

οποία τεκμηριώνει την αποδοχή ή την απόρριψη των προσφορών και τη βαθμολόγηση των 

τεχνικών προσφορών, τα οποία παραδίδει στο αρμόδιο όργανο του Ειδικού Λογαριασμού 

Κονδυλίων Έρευνας σε δύο (2) αντίτυπα. 

 

A.4.1.3 Βαθμολόγηση τεχνικών προσφορών 

Η Βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τα “Κριτήρια Αξιολόγησης”, όπως 

αυτά προσδιορίζονται στον παρακάτω πίνακα. 

Όλα τα επί μέρους κριτήρια βαθμολογούνται αυτόνομα 100 έως 110 βαθμούς. 

Η βαθμολογία των επί μέρους κριτηρίων: 

- είναι 100 όταν καλύπτονται ακριβώς όλες οι υποχρεωτικές [απαράβατοι όροι] απαιτήσεις, 

-  αυξάνεται έως 110 όταν καλύπτονται εκτός από τις υποχρεωτικές [απαράβατοι όροι] και 

λοιπές απαιτήσεις της διακήρυξης και υπερκαλύπτονται κάποιες από τις υποχρεωτικές ή/και λοιπές 

απαιτήσεις της διακήρυξης  

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου είναι το γινόμενο του επί μέρους συντελεστή 

βαρύτητας του κριτηρίου επί τη βαθμολογία του, το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά 

ψηφία, και η συνολική βαθμολογία της κάθε Προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων 

βαθμολογιών όλων των κριτηρίων. 

 

A.4.1.4 Συντελεστές κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης 

Η αξιολόγηση των προσφορών των υποψηφίων Αναδόχων, για την επιλογή του καταλληλότερου, 

θα γίνει με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 

 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Συντελεστής 

βαρύτητας 

(%) (σj) 

Συντελεστής 

βαρύτητας 

(%) (oj) 

1 Προδιαγραφές Τεχνικής Λύσης   

1.1 Προτεινόμενη Αρχιτεκτονική – Τεχνικά και Τεχνολογικά Χαρακτηριστικά 

Λύσης 
20% (50%) 
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1.2  Κάλυψη Τεχνικών Προδιαγραφών Λογισμικού  40% 

1.3 Τεχνική Λύση και Χαρακτηριστικά Διαλειτουργικότητας  40% 

2 Προδιαγραφές Υπηρεσιών   

2.1 Καταλληλότητα Μεθοδολογίας Υλοποίησης και Προσαρμογή στις 

Τεχνολογικές Απαιτήσεις και Προδιαγραφές 
40% 

(25%) 
2.2 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης, Πιλοτικής και Παραγωγικής Λειτουργίας, 

Υποστήριξης, Συντήρησης και Τήρησης Επιπέδου Υπηρεσιών  
60% 

3 Μεθοδολογία Οργάνωσης, Διοίκησης και Υλοποίησης 

Έργου  
  

3.1 Οργάνωση Υλοποίησης Έργου (Φάσεις, Παραδοτέα, Ορόσημα, 

Χρονοδιάγραμμα) 
60% 

(25%) 

3.2 Σχήμα Διοίκησης και Υλοποίησης Έργου 40% 

ΣΥΝΟΛΟ  100% 

 

Σε σχέση με τον Πίνακα «Κριτήρια Αξιολόγησης» αναφέρονται τα ακόλουθα: 

 

Ομάδα Κριτηρίων 1: Προδιαγραφές Τεχνικής Λύσης  

Προτεινόμενη Αρχιτεκτονική – Τεχνικά και Τεχνολογικά Χαρακτηριστικά Λύσης 

Έμφαση θα δοθεί στην πλήρη κάλυψη των τεχνικών απαιτήσεων για την αρχιτεκτονική καθώς και 

τα τεχνικά και τεχνολογικά χαρακτηριστικά της λύσης. Θα αξιολογηθούν οι πλατφόρμες ανάπτυξης 

και τα έτοιμα πακέτα που θα προσφερθούν.  

Κάλυψη Τεχνικών Προδιαγραφών Λογισμικού 

Έμφαση θα δοθεί στην πλήρη κάλυψη των τεχνικών προδιαγραφών για το λογισμικό εφαρμογών 

που απαιτούνται. Θα αξιολογηθεί ο βαθμός πληρότητας του έτοιμου πακέτου που θα προσφερθεί 

και θα εξεταστεί κατά πόσο η λύση ενσωματώνει χαρακτηριστικά που διασφαλίζουν τις 

λειτουργικές ενότητες που περιγράφονται στη διακήρυξη.  

Τεχνική Λύση και Χαρακτηριστικά Διαλειτουργικότητας 

Θα αξιολογηθεί ο βαθμός επάρκειας της προσφερόμενης τεχνικής λύσης και τα χαρακτηριστικά 

διαλειτουργικότητας, σε ότι αφορά κυρίως στις υπηρεσίες ολοκλήρωσης με τις υφιστάμενες 

υποδομές (φοιτητολόγιο) και διεργασίες και στη διασφάλιση της διαλειτουργίας με τα κεντρικά 

συστήματα. 

 

Ομάδα Κριτηρίων 2: Προδιαγραφές υπηρεσιών  
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Καταλληλότητα Μεθοδολογίας Υλοποίησης και Προσαρμογή στις Τεχνολογικές 

Απαιτήσεις και Προδιαγραφές 

Θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα της μεθοδολογίας υλοποίησης και η προσαρμογή της στις 

τεχνολογικές απαιτήσεις και προδιαγραφές του έργου.  

Υπηρεσίες Εκπαίδευσης, Πιλοτικής και Παραγωγικής Λειτουργίας, Υποστήριξης, 

Συντήρησης και Τήρησης Επιπέδου Υπηρεσιών 

Θα αξιολογηθούν ο βαθμός επάρκειας της ποιότητας (έκταση, είδος, καταλληλότητα, διακριτότητα, 

διαθεσιμότητα) των υπηρεσιών που προσφέρονται σε όλον τον κύκλο ζωής του έργου, σε ότι 

αφορά την εκπαίδευση, την πιλοτική και παραγωγική λειτουργία, την υποστήριξη, συντήρηση και 

τήρηση επιπέδου υπηρεσιών.  

 

Ομάδα Κριτηρίων 3: Προδιαγραφές Τεχνικής Λύσης  

Οργάνωση Υλοποίησης Έργου (Φάσεις, Παραδοτέα, Ορόσημα, Χρονοδιάγραμμα) 

Έμφαση θα δοθεί στην πληρότητα των μεθοδολογιών (υλοποίησης e-university, διαχείρισης έργου, 

διαχείρισης ποιότητας) που θα ακολουθήσει ο Ανάδοχος. Οι μεθοδολογίες θα πρέπει να 

παρουσιάζουν αναλυτικά τις ενέργειες που θα εκτελεστούν και να τις αντιστοιχούν σε διακριτές 

φάσεις. Εργαλεία και τεχνικές που θα χρησιμοποιηθούν για τον σχεδιασμό των νέων διαδικασιών 

και την ανάπτυξη του νέου συστήματος θα πρέπει να περιγραφούν αναλυτικά και θα αξιολογηθούν. 

Οι φάσεις του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης θα πρέπει να ταυτίζονται με τα βήματα που 

προδιαγράφει η μεθοδολογία υλοποίησης e-university ενώ ο χρονοπρογραμματισμός τους θα 

πρέπει να είναι ρεαλιστικός σε σχέση με τις απαιτήσεις του έργου και τη λύση που θα προτείνει ο 

υποψήφιος Ανάδοχος. Εξετάζεται κατά πόσο το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα είναι ρεαλιστικό και 

η διάρθρωσή του εξυπηρετεί τους στόχους του έργου σε συνέπεια ή μη με τη προτεινόμενη 

μεθοδολογία.  

 

Σχήμα Διοίκησης και Υλοποίησης Έργου 

Θα αξιολογηθεί το σχήμα διοίκησης και οργάνωσης έργου λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα 

αυτού καθώς και ως συνέπεια του αριθμού των εμπλεκόμενων για την υλοποίηση του (π.χ. ομάδες 

εργασίας, ομάδες χρηστών, φορέας λειτουργίας, τελικός δικαιούχος, κλπ.).  
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Θα αξιολογηθεί σε σχέση με τις προγραμματιζόμενες ενέργειες και υπηρεσίες που θα προσφέρει ο 

Ανάδοχος μέσω της εμπειρίας και των ικανοτήτων η καταλληλότητα των στελεχών που θα 

συνθέσουν την Ομάδα Έργου σε συνδυασμό με τον βαθμό εμπλοκής τους. 

 

A.4.1.5 Διαμόρφωση συγκριτικού κόστους Προσφοράς 

Το συγκριτικό κόστος Κ κάθε προσφοράς περιλαμβάνει το κόστος παροχής των απαιτούμενων 

υπηρεσιών και κάθε άλλο κόστος το οποίο ορίζει ο υποψήφιος Ανάδοχος στην Οικονομική του 

Προσφορά. Για την οικονομική αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθεί υπόψη το συνολικό κόστος 

χωρίς ΦΠΑ. 

Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές (συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ) είναι 

υπερβολικά χαμηλές και ιδιαίτερα κάτω του 80% του προϋπολογισμού (συμπεριλαμβανομένου του 

αναλογούντος ΦΠΑ), θα ζητείται εγγράφως η αιτιολόγηση της σύνθεσης της προσφοράς, πριν την 

απόρριψή της. Η εξακρίβωση της σύνθεσης της προσφοράς θα γίνεται με την παροχή 

διευκρινίσεων εκ μέρους του υποψήφιου Οικονομικού Φορέα (επαλήθευση προσφοράς). Οι 

διευκρινίσεις αυτές θα αφορούν στην οικονομία της μεθόδου παροχής υπηρεσίας ή στις επιλεγείσες 

τεχνικές λύσεις ή στις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες υπό τις οποίες ο υποψήφιος Οικονομικός 

Φορέας θα παράσχει την υπηρεσία ή στην πρωτοτυπία της λύσης που προτείνει.  

 

A.4.1.6 Διαδικασία κατακύρωσης Διαγωνισμού 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας Διενέργειας του Διαγωνισμού και της Αξιολόγησης των 

Προσφορών, με Απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος στον οποίο πρόκειται να 

κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός, καλείται να υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή, εντός είκοσι (20) 

ημερών (Ν. 3614/2007, άρθρο 25) από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, τον 

Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης (βλ. Α2.4), προκειμένου αυτά να ελεγχθούν από την 

Επιτροπή. Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης υποβάλλονται σε ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο. Σε 

ημερομηνία που θα καθορίζεται με την ανωτέρω απόφαση αποσφραγίζεται ο Φάκελος 

Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την αρμόδια Επιτροπή 

όλα τα πρωτότυπα στοιχεία του Φακέλου κατά φύλλο, ή γίνεται διάτρηση αυτών με την ειδική 

διατρητική μηχανή της Αναθέτουσας Αρχής. Στη διαδικασία αυτή καλούνται να παραστούν όσοι 

έχουν υποβάλλει παραδεκτή τεχνική και οικονομική Προσφορά. 

Η Επιτροπή ελέγχει τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης και εισηγείται στο αρμόδιο όργανο της 

Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο αποφαίνεται με σχετική του απόφαση και με μέριμνά του 
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γνωστοποιείται στους υποψήφιους Αναδόχους η απόφασή του. Σε περίπτωση αποδοχής των 

Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, η Αναθέτουσα Αρχή καλεί εγγράφως τον Ανάδοχο στον οποίο έχει 

κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός, να υποβάλλει τα απαραίτητα Δικαιολογητικά και Νομιμοποιητικά 

έγγραφα για την υπογραφή της Σύμβασης, τα οποία θα είναι σύμφωνα με την επιστολή της 

πρόσκλησης. Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των Δικαιολογητικών κατακύρωσης συνιστά 

λόγο αποκλεισμού του προσφέροντος και κατάπτωση της Εγγυητικής Συμμετοχής του. Σε αυτή την 

περίπτωση η Αναθέτουσα Αρχή καλεί τον επόμενο στον τελικό Πίνακα Κατάταξης των 

διαγωνιζομένων υποψήφιο Ανάδοχο, να υποβάλλει τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης και συνεχίζεται 

η διαδικασία ως ανωτέρω. 

 

A.4.2 Απόρριψη προσφορών 

Η απόρριψη Προσφοράς γίνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Ειδικού Λογαριασμού 

Κονδυλίων Έρευνας, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής. 

Η προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία ή περισσότερες 

από τις κάτωθι περιπτώσεις: 

1. Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού της παρ. Α.2.2. 

2. Έλλειψη πλήρους και αιτιολογημένης τεκμηρίωσης των ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής 

της παρ. Α.2.3. 

3. Χρόνος ισχύος Προσφοράς μικρότερος από το ζητούμενο. 

4. Χρόνος παράδοσης Έργου μεγαλύτερος από τον προβλεπόμενο. 

5. Ουσιώδης απόκλιση, κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής, μεταξύ των στοιχείων της 

Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς. 

6. Προσφορά που είναι αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίμησης, υπό αίρεση ή/ και δεν προκύπτει με 

σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή. 

7. Προσφορά που δεν καλύπτει πλήρως απαράβατους όρους της Διακήρυξης. 

8. Προσφορά που παρουσιάζει κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής ουσιώδεις αποκλίσεις από 

τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης. 

9. Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές (συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ) 

είναι υπερβολικά χαμηλές, θα ζητείται εγγράφως η αιτιολόγηση της σύνθεσης της προσφοράς, 

πριν την απόρριψή της. Η εξακρίβωση της σύνθεσης της προσφοράς θα γίνεται με την παροχή 

διευκρινίσεων εκ μέρους του υποψήφιου αναδόχου (επαλήθευση προσφοράς). Οι διευκρινίσεις 
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αυτές θα αφορούν στην οικονομία της μεθόδου παροχής υπηρεσίας ή στις επιλεγείσες τεχνικές 

λύσεις ή στις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες υπό τις οποίες ο υποψήφιος ανάδοχος θα παράσχει 

την υπηρεσία ή στην πρωτοτυπία της λύσης που προτείνει.  

10. Προσφορά που το συνολικό της τίμημα υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του Έργου. 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευναςεπιφυλάσσεται του δικαιώματος να απορρίψει, 

ανεξάρτητα από το στάδιο που βρίσκεται ο Διαγωνισμός, Προσφορά υποψηφίου Αναδόχου ο 

οποίος αποδεικνύεται αναξιόπιστος. 

 

A.4.3 Προσφυγές 

Προσφυγές κατά της Διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής προσφέροντος σ’ αυτόν και 

της νομιμότητας της διενέργειας του έως και της κατακυρωτικής απόφασης υποβάλλονται 

σύμφωνα με το άρθρο 15 του ΠΔ 118/2007. 

A.4.4 Αποτελέσματα – Κατακύρωση - Ματαίωση Διαγωνισμού 

Κριτήριο ανάθεσης είναι αυτό της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη Προσφορά. Η 

κατακύρωση γίνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων 

Έρευνας ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής.  

Η ανακοίνωση της κατακύρωσης στον Ανάδοχο θα γίνει εγγράφως από τον Ειδικό Λογαριασμό 

Κονδυλίων Έρευνας. 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή επαναλάβει τον 

Διαγωνισμό σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, ιδίως: 

(i)  για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της 

διαδικασίας,  

(ii)  εάν το αποτέλεσμα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό,  

(iii)  εάν ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε 

συνεννόηση των διαγωνιζομένων προς αποφυγή πραγματικού ανταγωνισμού,  

(iv)  εάν υπήρξε αλλαγή των αναγκών σε σχέση με το υπό ανάθεση Έργο.  

Σε περίπτωση ματαίωσης του Διαγωνισμού, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν θα έχουν δικαίωμα 

αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο. 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης του αποτελέσματος 

του Διαγωνισμού για μέρος του υπό ανάθεση Έργου, όχι όμως λιγότερο του 50% επί του φυσικού 
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αντικειμένου. Για κατακύρωση μέρους του φυσικού αντικειμένου κάτω του ποσοστού αυτού, 

απαιτείται προηγουμένη αποδοχή του Αναδόχου.  

Επίσης, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να προβεί μονομερώς και αζημίως στη ματαίωση 

του διαγωνισμού αν αυτό απαιτηθεί στο πλαίσιο εξυγίανσης του προγράμματος βάσει των 

εγκυκλίων 17917/14-04-2014 και 21198/36-05-2014 του Υπουργείου Ανάπτυξης και 

Ανταγωνιστικότητας.  
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A.5 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

A.5.1 Κατάρτιση, υπογραφή, διάρκεια Σύμβασης – Εγγυήσεις 

1. Μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου θα υπογραφεί Σύμβαση σύμφωνα με το 

υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β.6 της παρούσας. 

2. Τυχόν υποβολή σχεδίων Σύμβασης από τους υποψηφίους μαζί με τις προσφορές τους, δε 

δημιουργεί καμία δέσμευση για τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας. 

3. Η Σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται 

στη Διακήρυξη και την Προσφορά του Αναδόχου, θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και δεν 

μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας. Το κείμενο της 

Σύμβασης θα κατισχύει των παραρτημάτων της εκτός προφανών ή πασίδηλων παραδρομών. 

Για θέματα, που δε θα ρυθμίζονται ρητώς από τη Σύμβαση και τα παραρτήματα αυτής ή σε 

περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοι - αντιφατικοί όροι και διατάξεις αυτής, θα 

λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά η Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου, η οικονομική του 

προσφορά και η παρούσα Διακήρυξη, εφαρμοζομένων επίσης συμπληρωματικώς των οικείων 

διατάξεων του Αστικού Κώδικα. 

4. Ο Ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε 

δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης, για υπογραφή της 

σχετικής Σύμβασης προσκομίζοντας Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης, το ύψος 

της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% του συμβατικού τιμήματος (μη συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ). 

5. Η ανωτέρω Εγγύηση εκδίδεται σύμφωνα με το υπόδειγμα (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β.3.3). 

6. Η  εγγύηση συμμετοχής  επιστρέφεται  σ' αυτόν  μεν που  κατακυρώθηκε  ο διαγωνισμός,  

μετά την κατάθεση της εγγύησης  καλής εκτέλεσης και  μέσα σε πέντε (5)  μέρες από την  

υπογραφή  της σύμβασης  (κατ’  αρθ.  25 παρ.  7  ΠΔ118/2007),  στους δε λοιπούς  

υποψηφίους μέσα  σε  πέντε  (5)  μέρες  από  την  ημερομηνία  της  κατακύρωσης  των  

αποτελεσμάτων  του διαγωνισμού.  Σε περίπτωση  δε απόρριψης της προσφοράς επιστρέφεται  

εντός τριών (3) ημερών από  την  παρέλευση  της  προθεσμίας  για  την  άσκηση  της  

προβλεπόμενης  ενδικοφανούς προσφυγής  ή  του  προβλεπόμενου  ένδικου  βοηθήματος  ή  

σε  περίπτωση  απόρριψης  του προβλεπόμενου ένδικου  βοηθήματος,  εντός τριών (3)  

ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης στην αναθέτουσα αρχή (κατ’ αρθ.  25 

παρ.  14 του  Ν.  3614/2007,  όπως προστέθηκε με την παρ.  1  αρθ. 4 του Ν.4156/2013). Η 
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Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 

παραλαβή του Έργου. 

7. Αν περάσει η προθεσμία των δέκα (10) ημερών - όπως προβλέπεται από το ανωτέρω σημείο 4 - 

χωρίς ο Ανάδοχος να έχει παρουσιαστεί για να υπογράψει τη Σύμβαση, ή προσέλθει αλλά δεν 

καταθέσει Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης, εντός του ανωτέρω χρονικού ορίου, μπορεί να 

κηρυχθεί έκπτωτος, και να καταπέσει υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας η 

Εγγύηση Συμμετοχής, χωρίς άλλη διαδικαστική ενέργεια. Σε αυτή την περίπτωση, ο Ειδικός 

Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας αποφασίζει την ανάθεση της Σύμβασης στον επόμενο στη 

σειρά κατάταξης διαγωνιζόμενο. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται εις βάρος του εκπτώτου και θα 

αφορά σε κάθε μέτρο για την αποκατάσταση κάθε ζημιάς του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων 

Έρευνας. 

8. Η Σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, όταν 

συμφωνήσουν εγγράφως, προς τούτο, τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, με την προϋπόθεση ότι η 

τροποποίηση προβλέπεται από συμβατικό όρο και κατόπιν σύμφωνης γνώμης της 

Διαχειριστικής Αρχής του Ε.Π «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».  

Οι παραπάνω προϋποθέσεις απαιτούνται σωρευτικά. 

Οποιαδήποτε τροποποίηση της Σύμβασης δεν δύναται να μεταβάλλει ουσιωδώς τη Διακήρυξη και 

την Προσφορά του Αναδόχου.  

 

A.5.2 Τρόπος Πληρωμής – Κρατήσεις 

Ο συμβατικός τρόπος πληρωμής θα είναι σε τρεις (3) πληρωμές ως κάτωθι: 

1 
Το 30% της αξίας εντός τριάντα (30) ημερών μετά την υλοποίηση και την αποδοχή των 

παραδοτέων Π.1, Π.2 καιΠ.3. 

2 
Το 40% της συνολικής αξίας εντός τριάντα (30) ημερών μετά την υλοποίησηκαι την αποδοχή 

των παραδοτέων Π.4 και Π.5. 

3 Το υπόλοιπο 30% εντός τριάντα (30) ημερών μετά την οριστική παραλαβή του Έργου. 

Η πληρωμή της αξίας του προσφερομένου Έργου θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων 

παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε 

άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 

έλεγχο και την πληρωμή. 

Επί  της  αξίας  της σύμβασης  εκτός  Φ.Π.Α  θα  γίνει  κράτηση  ύψους  0,10%  βάσει  του  

άρθρου  4  παρ.  3  του  Ν. 4013/2011. 
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A.5.3 Ποινικές Ρήτρες – Εκπτώσεις 

Η παράδοση και η παραλαβή του Έργου θα γίνει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του.  

Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης ενδιάμεσης Φάσης του Έργου ή του συνόλου αυτού από 

υπέρβαση τμηματικής ή συνολικής προθεσμίας με υπαιτιότητα του Αναδόχου επιβάλλονται 

κυρώσεις σύμφωνα με τα παρακάτω: 

1. Αν παρέλθουν οι συμφωνημένες ημερομηνίες παράδοσης και οι υπηρεσίες δεν παραδοθούν 

σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει ως ποινική 

ρήτρα για κάθε ημέρα καθυστέρησης ποσοστό 5% της μέσης ημερήσιας αξίας του Έργου (η 

οποία προκύπτει αφού διαιρεθεί το συμβατικό τίμημα με τον αριθμό των ημερολογιακών 

ημερών του συμβατικού χρονοδιαγράμματος). 

2. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι 

η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα του Ειδικού Λογαριασμού 

Κονδυλίων Έρευνας. 

3. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο 

αν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει 

ουσιώδη όρο της Σύμβασης που θα υπογραφεί, χωρίς να καταβάλλει οποιαδήποτε αποζημίωση. 

4. Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στη Σύμβαση 

(μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και οι προθεσμίες χωρίς μεταθέσεις. 

5. Οι ως άνω ρήτρες καθυστέρησης και με τους ίδιους όρους επιβάλλονται στην περίπτωση 

υπέρβασης τυχόν τμηματικών προθεσμιών από υπαιτιότητα του Αναδόχου.  

6. Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα περιέχονται στη Σύμβαση, θα επιβάλλονται με 

απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, ύστερα από 

γνωμοδότηση της ΕΠΠΕ και θα παρακρατούνται από την επομένη πληρωμή του Αναδόχου. 

7. Με ίδια ως άνω απόφαση ανακαλούνται οι ρήτρες καθυστέρησης για τυχόν τμηματικές 

προθεσμίες μόνο αν το Έργο περατωθεί μέσα στη συνολική προθεσμία. Οι ρήτρες 

καθυστέρησης που επιβάλλονται για υπέρβαση τμηματικών προθεσμιών, αν δεν ανακληθούν 

βαρύνουν τον Ανάδοχο επιπλέον των ρητρών λόγω υπέρβασης συνολικής προθεσμίας που 

έχουν επιβληθεί. 

8. Σε περίπτωση Ένωσης/ Κοινοπραξίας οι ως ανωτέρω ποινικές ρήτρες και τόκοι επιβάλλονται 

αναλογικά σε όλα τα μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας.  
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9. Σε περίπτωση έκπτωσης του Αναδόχου, ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας δικαιούται, 

κατά την κρίση του, να κρατήσει μέρος ή το σύνολο των παραδοτέων, καταβάλλοντας το 

αναλογούν συμβατικό τίμημα. 
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A.5.4 Υποχρεώσεις Αναδόχου 

1. Μετά την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού, ο Ανάδοχος θα υποβάλει 

αναλυτικό πρόγραμμα ενεργειών στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας. Εάν κατά τη 

διάρκεια εκτέλεσης του Έργου προκύπτουν αλλαγές στο χρονοδιάγραμμα ενεργειών, τότε οι 

αλλαγές αυτές θα υποβάλλονται ως εισηγήσεις στο αρμόδιο όργανο του Ειδικού Λογαριασμού 

Κονδυλίων Έρευνας, το οποίο και θα τις εγκρίνει κατά περίπτωση ή θα τις απορρίπτει. 

2. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με 

την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις 

της σχετικά με την εκτέλεση του Έργου. 

3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν στο Έργο 

(τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη 

αποφάσεων. 

4. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας 

νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των 

υποχρεώσεων της Σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί 

σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της. 

5. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εγγυάται για τη διάθεση του αναφερομένου στην Προσφορά του, 

επιστημονικού και λοιπού προσωπικού, καθώς επίσης και συνεργατών, που θα 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 Αρχήςή των 

εκάστοτε υποδεικνυομένων από αυτό προσώπων. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή 

δύναται να ζητήσει την αντικατάσταση μέλους του προσωπικού του Αναδόχου, οπότε ο 

Ανάδοχος οφείλει να προβεί σε αντικατάσταση με άλλο πρόσωπο, ανάλογης εμπειρίας και 

προσόντων. Αντικατάσταση μέλους του προσωπικού 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, τουλάχιστον τριάντα 

(30) ημερολογιακές ημέρες πριν από την αντικατάσταση.  

6. 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.  
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7. Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή 

παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της 

Αναθέτουσας Αρχής. 

8. Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον Ανάδοχο σε οποιονδήποτε τρίτο, των υποχρεώσεων και 

δικαιωμάτων που απορρέουν από τη Σύμβαση που θα συνάψει με την Αναθέτουσα Αρχή, εκτός 

της αμοιβής του την οποία μπορεί να εκχωρήσει σε Τράπεζα της επιλογής του. 

9. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο οποίος 

υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που 

συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στηνΑναθέτουσα 

Αρχήτα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.  

10. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει την Αναθέτουσα Αρχή για τις υποχρεώσεις που έχει 

έναντι της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και να τον υποστηρίζει όσον 

αφορά στην εξασφάλιση των απαραίτητων εγκρίσεων σύμφωνα με τον νόμο. 

11. Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από 

κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση του Έργου. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση 

καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο 

προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων. 

12. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν την Ένωση/ 

Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής 

για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη Διακήρυξη 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 του Έργου. 

13. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης 

της Σύμβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, 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.  

 

A.5.5 Υπεργολαβίες 

Σε περίπτωση αποδεδειγμένης διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ 

υπεργολάβους που έχει συμπεριλάβει στην προσφορά και στη Σύμβαση, ο Ανάδοχος υποχρεούται 
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σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στηνΑναθέτουσα Αρχήκαι άμεση αντικατάσταση με 

νέο υπεργολάβο με προσόντα αντίστοιχα του απελθόντος, μετά από τη σύμφωνη γνώμη 

τηςΑναθέτουσας Αρχής. 

Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση του Έργου, φέρει αποκλειστικά ο 

Ανάδοχος. 

 

A.5.6 Εμπιστευτικότητα 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά την λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος θα 

αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε 

τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση 

των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του. Επίσης θα αναλάβει την υποχρέωση να 

μην γνωστοποιήσει μέρος ή το σύνολο του Έργου που θα εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη 

έγγραφη έγκριση του Δ.Σ. της Αναθέτουσας Αρχής. 

Ειδικότερα:  

1. Όλα τα πληροφοριακά στοιχεία (γραπτά και προφορικά) που θα περιέλθουν στην αντίληψη του 

Αναδόχου κατά την υλοποίηση του Έργου αυτού θεωρούνται εμπιστευτικά και δεν επιτρέπεται 

να γνωστοποιηθούν ή δημοσιοποιηθούν. Ο Ανάδοχος οφείλει να κρατά μυστική κάθε 

πληροφορία που περιέρχεται στην αντίληψή του κατά την εκτέλεση του παρόντος Έργου και 

δεν αποκαλύπτει τέτοιες πληροφορίες σε τρίτα πρόσωπα, ενώ ο Ανάδοχος επιβάλλει την 

υποχρέωση αυτή στους υπεργολάβους του και στους με οποιονδήποτε τρόπο συνδεόμενους με 

αυτόν για την εκτέλεση του παρόντος Έργου. 

2. Ο Ανάδοχος δύναται να αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες σε όσους υπαλλήλους 

ασχολούνται άμεσα με την εκτέλεση του παρόντος Έργου και διασφαλίζει ότι οι υπάλληλοι 

αυτοί είναι σε πλήρη γνώση και συμφωνούν με τις υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας και 

εχεμύθειας. Ο Ανάδοχος μεταφέρει αυτές τις υποχρεώσεις του και στους υπεργολάβους του και 

στους με οποιονδήποτε τρόπο συνδεόμενους με αυτόν για την εκτέλεση του παρόντος Έργου. 

3. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η χρήση ή εκμετάλλευση των πληροφοριών οι οποίες θα 

περιέλθουν σε γνώση του Αναδόχου καθ’ οιονδήποτε τρόπο, στα πλαίσια εκτέλεσης του 

παρόντος Έργου, οι οποίες είναι εμπιστευτικές για σκοπούς διαφορετικούς από την εκτέλεση 

του Έργου αυτού. Ως εμπιστευτικές πληροφορίες και στοιχεία νοούνται όσα δεν είναι γνωστά 

σε τρίτους, ακόμα και αν δεν έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοια. 

4. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να διασφαλίζει τη διαφύλαξη όλων των 

πληροφοριακών στοιχείων στους κοινούς χώρους συνεργασίας και στους ανθρώπους που 
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ασχολούνται με το Έργο, αποκλειόμενης της διαφυγής, διαρροής ή μεταφοράς σε άλλα άτομα, 

χώρους ή εταιρείες. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει τηνΑναθέτουσα Αρχή για τα 

μέτρα που παίρνει προς την κατεύθυνση αυτή. 

5. Σε περίπτωση που υπάρξει διαρροή πληροφοριών, η οποία αποδεδειγμένα οφείλεται στον 

Ανάδοχο, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να κάνει χρήση των διατάξεων «περί 

πνευματικής ιδιοκτησίας» και να αξιώσει πληρωμή και αποζημίωση για όλες τις άμεσες και 

έμμεσες, θετικές ή και αποθετικές ζημίες που θα έχει κατά περίπτωση υποστεί καθώς επίσης και 

να προβεί στη λύση της Σύμβασης με υπαιτιότητα του Αναδόχου, κηρύσσοντας τον έκπτωτο. 

 

A.5.7 Πνευματικά δικαιώματα – Μελλοντικές επεκτάσεις 

Όλα τα αποτελέσματα - μελέτες, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο σχετικό με το Έργο, 

καθώς και όλα τα υπόλοιπα παραδοτέα που θα αποκτηθούν ή θα αναπτυχθούν από τον Ανάδοχο με 

δαπάνες του Έργου, θα αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής, που μπορεί να 

τα διαχειρίζεται και να τα εκμεταλλεύεται (όχι εμπορικά), εκτός και αν ήδη προϋπάρχουν σχετικά 

πνευματικά δικαιώματα. 

Τα αποτελέσματα θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων της Αναθέτουσας 

Αρχήςκατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, και εάν βρίσκονται στην κατοχή του Αναδόχου, θα 

παραδοθούν στηνΑναθέτουσα Αρχήκατά την καθ’ οποιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. 

Σε περίπτωση αρχείων με στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνοδεύσει 

την παράδοσή τους με έγγραφη τεκμηρίωση και με οδηγίες για την ανάκτηση / διαχείρισή τους. 

 

A.5.8 Εφαρμοστέο Δίκαιο – Διαιτησία 

Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά, που τυχόν 

θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της Σύμβασης που θα 

υπογραφεί.  

Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι 

πάντοτε το Ελληνικό.  

Δεν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να 

προβλεφτεί στη Σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία 

σύμφωνα πάντα με την ελληνική νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει 

τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα ελληνικά δικαστήρια 

κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. 
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A.5.9 Ενέργειες Δημοσιότητας 

Η Αναθέτουσα Αρχή θα τηρήσει τις διαδικασίες που προβλέπονται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο 

για τη δημοσιότητα και τη διαφάνεια, τους χρόνους για τη δημοσίευση προκηρύξεων καθώς και 

τη προθεσμία για την παραλαβή των αιτήσεων συμμετοχής και των προσφορών που αφορούν 

έργα παροχής υπηρεσιών (άρθρα 30 & 32 του Π.Δ 60/2007 και άρθρο 4 του Π.Δ 118/2007). 

 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να γνωρίζει και να τηρεί τις υποχρεώσεις του οι οποίες προκύπτουν από το 

Π.Δ 60/2007, το Π.Δ 118/2007, τους Κανονισμούς ΕΚ 1083/2006 (άρθρο 69) και ΕΚ 

1828/2006 (άρθρα 2 - 10) (ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά: σήμανση χώρων υλοποίησης έργων/ 

παραδοτέων/ ενημερωτικού υλικού/ χώρων τέλεσης εκδηλώσεων/ εξοπλισμού). Σε κάθε περίπτωση 

δημοσιοποίησης/ δημοσίευσης, με μέριμνα του Αναδόχου, γίνεται μνεία για τη συμμετοχή της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, στη χρηματοδότηση της 

κάθε επιμέρους δράσης. 

Με μέριμνα του Τελικού Δικαιούχου, επίσης, εμφανίζεται, σε κάθε περίπτωση δημοσιοποίησης / 

δημοσίευσης, το λογότυπο της ΕΕ και να αναφέρονται στη συγχρηματοδότηση του ΕΚΤ, ως 

ακολούθως:   

 

 

 

 

 

 

 

 

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 

 

Επίσης να γίνεται αναφορά στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου 

Μάθηση», Άξονας Προτεραιότητας 01 – Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και 

προώθησης της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης. 
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Κάθε πληροφοριακό υλικό (βιβλίο, φυλλάδιο,  επιστολές, παρουσιάσεις κ.λπ.) έντυπης ή 

ηλεκτρονικής μορφής) που θα παραχθεί στα πλαίσια του Έργου, θα πρέπει να φέρει τα παραπάνω 

λογότυπα και πληροφορίες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Πρύτανης  
του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

 
 
 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΣΣΕΛΟΣ 
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B  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  

Β.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Β.1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση του έργου: «Υλοποίηση 

Πληροφοριακού Συστήματος για την υποστήριξη λειτουργίας της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας 

(ΜΟΔΙΠ) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» (εφεξής το «ΕΡΓΟ»), στο πλαίσιο του υποέργου 2 με 

τίτλο «Σχεδιασμός, ανάπτυξη του ΟΣΥΔΙΠ και εκπαίδευση στο ΟΣΥΔΙΠ». 

 

Β.1.2 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Το συγκεκριμένο Έργο έχει ως στόχο την υποστήριξη των λειτουργιών και την κάλυψη των 

απαιτήσεων του προγράμματος «Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου». 

Το Πληροφοριακό Σύστημα, που θα λειτουργεί και θα είναι εγκατεστημένο στην έδρα του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, θα αναπτυχθεί ως νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα. 

Το Πληροφοριακό Σύστημα θα πρέπει να υλοποιηθεί στα πρότυπα των διαδικτυακών εφαρμογών, 

με απεριόριστο αριθμό χρηστών και αδειών, με τον παραγόμενο κώδικα να είναι πλήρως διαθέσιμος 

για το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, ενώ θα πρέπει να ισχύουν και όλα όσα περιγράφονται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β2’ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Το Πληροφοριακό Σύστημα θα πρέπει να είναι 

δομημένο με πολυστρωματική αρχιτεκτονική και θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να συνεργαστεί 

με οποιαδήποτε σύγχρονη σχεσιακή βάση δεδομένων, χωρίς πρόσθετο κόστος για το Πανεπιστήμιο 

Πελοποννήσου, καθώς και με υφιστάμενα σχετικά Πληροφοριακά Συστήματα του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου (π.χ. Φοιτητολογίου) 

Το νέο Πληροφοριακό Σύστημα θα πρέπει να διαθέτει ενδεικτικά τα παρακάτω τρία υποσυστήματα 

συλλογής δεδομένων, ανάλυση των οποίων αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β2’ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: 

1. Υποσύστημα Καταγραφής Στοιχείων Αξιολόγησης Ακαδημαϊκών Μονάδων, το οποίο θα 

συγκεντρώνει όλα τα απαραίτητα δεδομένα για τη σύνταξη των εσωτερικών εκθέσεων αξιολόγησης 

των Τμημάτων του Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (απογραφικά δελτία των μελών Εκπαιδευτικού 

Προσωπικού, ερωτηματολόγια αξιολόγησης μαθημάτων από φοιτητές, κ.λπ.). 

2. Υποσύστημα Καταγραφής Στοιχείων Αξιολόγησης Μονάδων Διοίκησης, το οποίο θα 

συγκεντρώνει όλα τα απαραίτητα δεδομένα για την αξιολόγηση των κεντρικών μονάδων διοίκησης 

του Ιδρύματος. 

ΑΔΑ: 7ΑΖΥ469Β7Δ-Ε3Α



 

ΕΛΚΕ / ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

 

68 - 120 

 

3. Υποσύστημα Βάσης Δεδομένων και Αποθετήριο Εκθέσεων αξιολόγησης, το οποίο θα 

υποστηρίζει τη διαχρονική αποθήκευση, παρακολούθηση, διασταύρωση και ανταλλαγή των πάσης 

φύσης στοιχείων και δεικτών που καταγράφονται. Η βάση δεδομένων θα πρέπει να είναι δομημένη 

με ενιαίο τρόπο και συμβατή με τις παράλληλες βάσεις δεδομένων που διατηρούν συγγενή 

ιδρύματα. Από τη βάση αυτή θα μπορεί η Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας (ΑΔΙΠ) να αντλεί με 

αυτοματοποιημένο τρόπο τους ελάχιστους απαιτούμενους δείκτες για την Εξωτερική Αξιολόγηση 

των τμημάτων. 

Επίσης, περιλαμβάνεται η εκπαίδευση των χρηστών της ΜΟΔΙΠ του Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 

στη χρήση και διαχείριση του συστήματος. 

Το έργο θα πρέπει να υλοποιηθεί σύμφωνα με τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Β.1& Β.2.  

 

Β.1.3 ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

Το έργο θα παραδοθεί από τον Ανάδοχο στην έδρα του Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. 

Η παράδοση του έργου θα γίνει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης έργου που θα 

υποβάλει ο Ανάδοχος στην προσφορά του και μετά την αναγκαία επικαιροποίηση με βάση τις 

προτάσεις της συσταθησομένης προς το σκοπό αυτό από την Επιτροπή Ερευνών του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου (στο εξής 

ΕΠΠ). 

 

Β.1.4 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 

Η καταληκτική ημερομηνία για την ολοκλήρωση όλων των εργασιών υλοποίησης του έργου 

και την πλήρη (επιχειρησιακή) λειτουργία του ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή 

της σύμβασης, πλέον ενός (1) μήνα δοκιμαστικής λειτουργίας του συστήματος. 

Αναλυτικότερα, το ΣΧΕΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ παρουσιάζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β2’ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. 

Η οριστική παραλαβή και αποδοχή του έργου θα γίνει μετά την παρέλευση του (1) ενός 

μηνός της συνεχούς και απρόσκοπτης δοκιμαστικής λειτουργίας του συστήματος. 

Ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης μπορεί να παραταθεί κατόπιν γραπτής συμφωνίας των 

συμβαλλομένων, με επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για την 

επιβολή των κάτωθι προβλεπομένων κυρώσεων. 

 

Β.1.5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

Η ΕΠΠ θα είναι υπεύθυνη για: 

 Τον έλεγχο και την παρακολούθηση όλων των φάσεων της υλοποίησης του έργου  

 Την οριστική παραλαβή και αποδοχή του έργου 
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 Την εισήγηση για την επιβολή κυρώσεων στην περίπτωση που δεν τηρούνται απαρέγκλιτα 

οι όροι και οι απαιτήσεις της παρούσας, οι όροι της προσφοράς καθώς και οι υποχρεώσεις εκ της 

σύμβασης. 

 

Β.1.6 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Ο υποψήφιος ανάδοχος, με βάση την εμπειρία του σε παρόμοια έργα, θα πρέπει να εκτιμήσει τις 

αιτούμενες προδιαγραφές του συστήματος και να προτείνει τον τρόπο υλοποίησής τους. Είναι 

απαραίτητη η αναλυτική περιγραφή της μεθοδολογίας ανάπτυξης του λογισμικού που θα 

ακολουθήσει ο υποψήφιος ανάδοχος των εργαλείων ανάπτυξης και όλων των ενδιάμεσων ή 

τελικών προϊόντων που θα παραχθούν και θα παραδοθούν. Επίσης, είναι απαραίτητη η αναλυτική 

περιγραφή του οργανογράμματος της ομάδας υλοποίησης, η οποία θα περιλαμβάνει τους 

διακριτούς ρόλους και τα βιογραφικά των βασικών στελεχών της, καθώς και εκτίμηση των 

αναγκαίων ανθρωποωρών ή ανθρωπομηνών που θα απαιτηθούν για την υλοποίηση κάθε σταδίου 

του έργου. Ο ανάδοχος θα παραδώσει τόσο το εκτελέσιμο μέρος, όσο και τον πηγαίο κώδικα του 

λογισμικού, που θα αποτελεί πλέον ιδιοκτησία του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με δυνατότητα 

πλήρους περαιτέρω εκμετάλλευσης του για τις ανάγκες του Ιδρύματος. 

Ο ανάδοχος, αναλαμβάνει την υποχρέωση να αναπτύξει τις εφαρμογές οι οποίες δεν υπάρχουν 

έτοιμες στην αγορά. Η ανάπτυξη των εφαρμογών από το στάδιο σχεδιασμού και ανάλυσης μέχρι 

την τελική τους εγκατάσταση θα γίνει με στοιχεία της ΜΟΔΙΠ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

με παρουσία και συμμετοχή των υπαλλήλων της. Πάσης φύσεως προβλήματα ή λάθη στην 

λειτουργία, εγκατάσταση του λογισμικού και των εφαρμογών βαρύνουν μόνο τον ανάδοχο και όχι 

τους ανωτέρω υπαλλήλους. 

Η ενημέρωση από τον ανάδοχο προς τους ανωτέρω υπαλλήλους πρέπει να γίνεται σε όλη την 

διάρκεια της ανάπτυξης των εφαρμογών και όποτε ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. 
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Β.2 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

 Β.2.1 ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Βασικοί στόχοι του παρόντος έργου είναι, η πλήρης υποστήριξη των λειτουργιών και απαιτήσεων 

της «Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου», στο πλαίσιο 

του υποέργου 2 με τίτλο «Σχεδιασμός, ανάπτυξη του ΟΣΥΔΙΠ και εκπαίδευση στο ΟΣΥΔΙΠ». 

 

 Β.2.1.1 Γενική Περιγραφή 

Το έργο αφορά την ανάπτυξη του Πληροφοριακού Συστήματος της υπηρεσίας ΜΟΔΙΠ του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, συνολικού προϋπολογισμού έως του ποσού των 75.000,00€, 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Δυνητικά μέλη του Συστήματος θα είναι η ομάδα των διαχειριστών και των υπεύθυνων του 

περιεχομένου και χρήστες η εκπαιδευτική/επιστημονική κοινότητα, το διοικητικό προσωπικό, οι 

φοιτητές του Ιδρύματος, συνδεδεμένοι φορείς και ο κάθε ενδιαφερόμενος.  

Η σχεδίαση του Πληροφοριακού Συστήματος θα πρέπει να περιλαμβάνει, κατ’ ελάχιστο, την 

ανάπτυξή του στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα (μενού πλοήγησης σελίδων, τίτλος, 

μηνύματα, λογότυπα, γενικότερη εμφάνιση κλπ). Η παράγραφος αυτή δεν αφορά τα κείμενα που 

θα τοποθετηθούν ως περιεχόμενο στις ιστοσελίδες.  

Η σχεδίαση και υλοποίηση του Συστήματος (δημιουργία καταλόγων, διαμόρφωση ενοτήτων, 

καθορισμός περιεχομένου κλπ) θα λαμβάνει υπόψη και την έκφραση της γνώμης επιστημονικής 

επιτροπής ορισμένης από το Ίδρυμα κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου βάσει λογικών 

απαιτήσεων οι οποίες δεν θα έρχονται και σε αντίφαση με τις προδιαγραφές και τον 

προϋπολογισμό αυτού.  

Σε θέματα σχετικά με τις προδιαγραφές ασφάλειας και τη φιλοξενία του Συστήματος σε υποδομές 

του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, το έργο πρέπει να γίνει σε συνεργασία με το προσωπικό της 

υπηρεσίας ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος και του εμπλεκόμενου τεχνικού προσωπικού. Σε περίπτωση που 

το προσωπικό της εν λόγω υπηρεσίας ζητήσει σχετική ενημέρωση, εξηγήσεις ή τροποποίηση - 

βάσει λογικών απαιτήσεων οι οποίες δεν έρχονται σε αντίφαση με τις προδιαγραφές και τον 

προϋπολογισμό του έργου - ο ανάδοχος οφείλει να συμμορφωθεί.  

Θα πρέπει να καταστούν απολύτως σαφή θέματα όπως οι τεχνικές λεπτομέρειες (φιλοξενία 

Πληροφοριακού Συστήματος, μελλοντικές επεκτάσεις, λειτουργικοί περιορισμοί, απαιτούμενο εύρος 

ζώνης, bandwidth) και οι ελάχιστες απαιτήσεις (δέσμευση πόρων, κόστος λειτουργίας, απασχόληση 

προσωπικού, ανάγκες εκπαίδευσης) για την επιτυχή λειτουργία, χρήση και συντήρηση του 

Πληροφοριακού Συστήματος.  
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Ο ανάδοχος θα υποστηρίξει με το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό συνολικά τη διαδικασία 

υλοποίησης και ελέγχου του έργου που αναλύεται σε αυτήν την ενότητα. Κατά την υλοποίηση του 

έργου ο ανάδοχος θα φέρει την ευθύνη:  

- Της ανάλυσης αναγκών και τον προγραμματισμό που αφορά στη δημιουργία του 

Συστήματος.  

- Της ανάλυσης λειτουργικών απαιτήσεων της εφαρμογής.  

- Του καθορισμού της δομής του Συστήματος και του περιεχομένου της.  

- Της υλοποίησης ρυθμίσεων και παραμετροποιήσεων που απαιτούνται για την καλή 

λειτουργία της εφαρμογής όπως αυτή προσδιορίζεται από τις προδιαγραφές και την τεχνική 

του πρόταση. 

- Της παροχής υλικού τεκμηρίωσης για την εφαρμογή.  

- Της παροχής τεχνικής υποστήριξης στο διαχειριστή του Συστήματος κατά την περίοδο της 

πιλοτικής λειτουργίας του.  

 

 Β.2.1.2 Σκοπός 

Το Πληροφοριακό Σύστημα της υπηρεσίας ΜΟΔΙΠ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

(Ολοκληρωμένο Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας - ΟΣΥΔΙΠ) θα αποτελεί ένα Ολοκληρωμένο 

Πληροφοριακό Σύστημα για την υποστήριξη της μονάδας διασφάλισης ποιότητας του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, αλλά και γενικότερα, του συνόλου των διαδικασιών καταγραφής, 

ανάλυσης και αναφοράς που σχετίζονται με την αξιολόγηση και την ποιοτική βελτίωση των 

παρεχόμενων υπηρεσιών από το Ίδρυμα. Για το σκοπό αυτό το σύστημα θα υποστηρίζει το σύνολο 

των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας και των διοικητικών υπηρεσιών του ιδρύματος στις 

ενέργειες και δράσεις που σχετίζονται με τις παραπάνω διαδικασίες.  

Σε επίπεδο λειτουργίας, το ΟΣΥΔΙΠ θα χρησιμοποιεί την υποδομή διαδικτύου, θα υιοθετεί 

αρχιτεκτονική 3 επιπέδων (3-tier) και θα χαρακτηρίζεται από ευελιξία, ώστε να επιτρέπει επεκτάσεις 

και βελτιώσεις στη συλλογή, καταγραφή και ανταλλαγή δεδομένων.  

Το ΟΣΥΔΙΠ θα περιλαμβάνει ως διακριτά, αλλά συνεργαζόμενα μεταξύ τους υποσυστήματα, 

εφαρμογές και εργαλεία υποστήριξης, για την αυτόματη συλλογή, αποθήκευση και επεξεργασία 

σημαντικού όγκου δεδομένων (ερωτηματολόγια φοιτητών, βαθμολογίες, εκθέσεις μαθημάτων, 

στοιχεία προσωπικού, στοιχεία δημοσιεύσεων, ερευνητική δραστηριότητα, οικονομικά στοιχεία, 

κ.λπ.) που αφορούν:  

(α) στην ποιότητα του διδακτικού έργου, 

(β) στην ποιότητα του ερευνητικού έργου, 

(γ) στην ποιότητα προγραμμάτων σπουδών, 
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(δ) στην ποιότητα των λοιπών υπηρεσιών του Ιδρύματος (διοικητικών υπηρεσιών, 

φοιτητικής μέριμνας, υποδομών ΤΠΕ, διαφάνειας στη διαχείριση των οικονομικών πόρων, κ.λπ.) και  

(ε) στην «εικόνα» των τμημάτων του Ιδρύματος σε σχέση με τους λοιπούς κοινωνικούς, 

πολιτιστικούς και παραγωγικούς φορείς (απόφοιτοι, εργοδότες, οργανισμοί, κ.λπ.)  

Σκοπός του συστήματος είναι να παρέχει στοιχεία για το σύνολο των εκθέσεων που 

προβλέπονται από το Νόμο 3374/2005 και ειδικότερα: 

Την «Εσωτερική Έκθεση Ακαδημαϊκής Μονάδας», που συντάσσεται ετήσια για κάθε τμήμα 

ξεχωριστά και την αντίστοιχη «Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης». 

Την «Εσωτερική Έκθεση του Ιδρύματος», που συντάσσεται ανά διετία και αποτελεί 

συνέχεια των Εκθέσεων Εσωτερικής Αξιολόγησης των Ακαδημαϊκών Μονάδων, (Ν.3374/2005, 

Άρθρο 2) και την αντίστοιχη «Έκθεση Αξιολόγησης Ιδρύματος» 

Αυτό θα επιτευχθεί με την κεντρική συλλογή στοιχείων τεκμηρίωσης, την κεντρική στατιστική 

επεξεργασία και ανάλυσή τους και την παραγωγή στατιστικών αποτελεσμάτων. Επιπλέον, με το 

σύστημα αυτό θα υλοποιηθούν και τα προγράμματα αξιολόγησης κεντρικών μονάδων και 

υπηρεσιών του Ιδρύματος μέσω αντίστοιχης διαδικασίας και με την προσθήκη της διεξαγωγής 

ερευνών / μελετών ποιότητας και διασύνδεσης με φορείς και αποφοίτους.  

Ουσιαστικά, το ΟΣΥΔΙΠ θα αποτελεί ένα τοπικό πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης ποιότητας, 

συμβατό με τις λειτουργίες της ΑΔΙΠ, το οποίο θα περιλαμβάνει διαδικασίες υποστήριξης της 

οργάνωσης της αξιολόγησης με δυνατότητες ασφαλούς εισαγωγής τυποποιημένων δεδομένων και 

άντλησης δεδομένων από τα ήδη υπάρχοντα επιμέρους πληροφοριακά συστήματα του ιδρύματος, 

καθώς και αξιόπιστης διαχείρισης αποτελεσμάτων και έκδοσης εκθέσεων σε διαδικτυακό 

περιβάλλον.  

Στόχος του ΟΣΥΔΙΠ είναι να υλοποιεί μηχανισμούς αυτόματης άντλησης και οργάνωσης των 

στοιχείων σε πληροφορία κατάλληλη να οδηγήσει διαδικασίες λήψης αποφάσεων, στρατηγικού 

σχεδιασμού βασισμένου στο περιβάλλον του ιδρύματος και αποδοτικής διαχείρισης των διαθέσιμων 

πόρων ώστε να καλύψει τις απαιτήσεις ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών του προς όλα τα 

ενδιαφερόμενα μέρη (φοιτητές, καθηγητές, προσωπικό, κράτος, κ.λπ) 

Το ΟΣΥΔΙΠ θα συνεργάζεται με τα επί μέρους πληροφοριακά συστήματα που υποστηρίζουν ήδη 

αρκετές από τις διαδικασίες βασικών λειτουργικών τομέων του ιδρύματος είτε σε επίπεδο 

ακαδημαϊκών μονάδων (π.χ. υπηρεσίες φοίτησης), είτε σε ιδρυματικό επίπεδο (π.χ. διαχείριση 

οικονομικών πόρων, προγραμμάτων έρευνας). Νέα συστατικά θα αναπτυχθούν για τις περιπτώσεις 

που δεν υποστηρίζεται η ηλεκτρονική καταγραφή στοιχείων που εμπίπτουν στους βασικούς άξονες 

αξιολόγησης.  
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 Β.2.2 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει λεπτομερείς προδιαγραφές για τη δημιουργία του Πληροφοριακού 

Συστήματος. 

 

 Β.2.2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του Πληροφοριακού Συστήματος 

Το ΟΣΥΔΙΠ θα καλύπτει τις ανάγκες συλλογής, οργάνωσης, καταγραφής και επεξεργασίας των 

δεδομένων που είναι απαραίτητα για τη σύνταξη των εκθέσεων που αναφέρονται στις 

προηγούμενες παραγράφους και, επιπλέον, θα αυτοματοποιεί τη συλλογή και την οργάνωση των 

ίδιων των εκθέσεων, ανά τμήμα και ακαδημαϊκή περίοδο. Στις επόμενες παραγράφους αναλύονται 

τα βασικά χαρακτηριστικά που πρέπει να καλύπτουν τη λειτουργία του συστήματος. 

  

 Χρηστικότητα 

Το σύστημα θα υλοποιεί ένα φιλικό περιβάλλον χρήσης, το οποίο να προσφέρει στους τελικούς 

χρήστες τη δυνατότητα να το αξιοποιήσουν με την ελάχιστη δυνατή εκπαίδευση. Η χρήση 

περιβάλλοντος που βασίζεται σε τεχνολογίες παγκόσμιου ιστού (web-based) θα προσφέρει μια 

οικεία διεπαφήκαι την απαιτούμενη δυνατότητα διασύνδεσης με ένα άμεσα διαθέσιμο σύστημα 

βοήθειας και τεκμηρίωσης. 

Επιπλέον, το σύστημα θα πρέπει να είναι προσπελάσιμο από όλα τα σύγχρονα λειτουργικά 

συστήματα υπολογιστών (Microsoft Windows, GNU Linux, MacOS) και τους ευρέως διαδεδομένους 

περιηγητές ιστού (Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Safari), καθώς και 

από συσκευές τύπου tablet και smart-phones (iPhone OS, Android). 

 

 Αξιοπιστία 

Το σύστημα θα είναι διαθέσιμο επί 24-ώρου, όλες τις ημέρες της εβδομάδας και καθ' όλη τη 

διάρκεια του έτους. Επιτρέπεται η προσωρινή διακοπή της λειτουργίας για λόγους συντήρησης ή 

και αναβάθμισης του συστήματος, σε τακτικά και συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα (παράθυρα 

συντήρησης), μέγιστης διάρκειας 4 ωρών ανά εβδομάδα, και για έκτακτες ανάγκες, κατά τις οποίες 

όμως ο χρόνος της διακοπής λειτουργίας δεν μπορεί να ξεπερνάει τις δύο (2) ημερολογιακές ημέρες 

ανά εξάμηνο. 

Το σύστημα θα πρέπει να έχει ελεγχθεί σε λειτουργικό και χρηστικό επίπεδο, ώστε να μην 

περιλαμβάνει (κατά το δυνατόν) προγραμματιστικά σφάλματα (bugs). Επιπλέον, το σύστημα 

πρέπει να ενσωματώνει τη δυνατότητα καταγραφής των στοιχείων λειτουργίας του, του uptime, 

της διαθεσιμότητας και τον αριθμό ενεργών συνδέσεων. Επίσης πρέπει να προσφέρει δυνατότητα 

άμεσης αναφοράς σφάλματος ή δυσλειτουργίας από τους τελικούς χρήστες, ώστε να είναι εφικτή 

τόσο η καταγραφή ενός σφάλματος ή μιας πρότασης βελτίωσης όσο και η οργάνωση, ταξινόμηση 
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και επισκόπηση όλων αυτών των καταγραφών με εύχρηστο και αυτοματοποιημένο τρόπο 

(υποσύστημα τύπου bugzilla ή ισοδύναμου). 

Επιπλέον πρέπει να διασφαλιστεί ότι η συλλογή και καταγραφή των δεδομένων γίνεται με 

αξιόπιστο τρόπο και τα παραγόμενα αποτελέσματα (π.χ. στατιστικά στοιχεία) είναι 100% ορθά. Για 

το σκοπό αυτό, θα πρέπει να κατασκευαστούν κατάλληλες περιπτώσεις ελέγχου (test cases) με 

πραγματικά δεδομένα εισόδου από αξιολογήσεις παρελθόντων ετών, στο σύνολο των οποίων το 

σύστημα πρέπει να ανταποκριθεί με τον αναμενόμενο τρόπο. 

Τέλος, το σύστημα θα πρέπει να περιλαμβάνει μηχανισμό διασφάλισης της ακεραιότητας των 

δεδομένων, με κατάλληλα αντίγραφα ασφαλείας (backup) και παραγωγή και διατήρηση πλήρους 

audittrail με καταγραφή όλων των κινήσεων και χειρισμών ανά πεδίο. 

 

 Επιδόσεις  

Το σύστημα αναμένεται να χρησιμοποιηθεί από το σύνολο της ακαδημαϊκής κοινότητας και των 

διοικητικών υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Για το σκοπό αυτό πρέπει να 

προβλεφθεί η δυνατότητα ανταπόκρισής του σε αυξημένες αιτήσεις ταυτόχρονης εξυπηρέτησης 

χρηστών. Για παράδειγμα, κατά τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων από τους φοιτητές των 

μαθημάτων θα υπάρχει ανάγκη παράλληλης επεξεργασίας και καταγραφής δεδομένων.  

Τα συγκεκριμένα κριτήρια που τίθενται για το σκοπό αυτό είναι τα εξής: 

1. Ο μέγιστος χρόνος ανταπόκρισης του συστήματος δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να 

ξεπερνάει τα τρία (3) δευτερόλεπτα, για χρήστες που βρίσκονται εντός του εσωτερικού 

δικτύου της Σχολής Οικονομίας, Διοίκησης και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου.  

2. Το σύστημα πρέπει να μπορεί να εξυπηρετήσει μέχρι δύο (2) χιλιάδες χρήστες ταυτόχρονα 

σε ένα σενάριο χρήσης με λόγο χρηστών προς αιτήσεις (user / threadratio) ίσο με 50:1 

(δηλαδή 40 ταυτόχρονες αιτήσεις εξυπηρέτησης). 

3. Το σύστημα πρέπει να μπορεί να είναι προσπελάσιμο κατά προτεραιότητα, ακόμα και σε 

περίοδο υπερφόρτωσής του, από τα μέλη της ομάδας διαχείρισης. 

 

 Υλοποίηση 

Για την ανάπτυξη του ΟΣΥΔΙΠ θα χρησιμοποιηθούν τεχνολογίες και πρότυπα, τα οποία είναι 

ευρέως διαδεδομένα. Ειδικότερα, η πλατφόρμα υλοποίησης πρέπει να βασίζεται σε ένα ώριμο και 

ανοιχτό πλαίσιο ανάπτυξης διαδικτυακών εφαρμογών (webapplicationframework). Σε κάθε 

περίπτωση η επιλογή των τεχνολογιών υλοποίησης θα πρέπει να τεκμηριώνεται με έμφαση στη 

δυνατότητα χρήσης έτοιμων συστατικών μερών για την αρχική υλοποίηση του ΟΣΥΔΙΠ καθώς και 
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την ευκολία συντήρησης, κλιμάκωσης, εξέλιξης και επέκτασης του ΟΣΥΔΙΠ από τα μέλη του 

τεχνικού προσωπικού της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας του Ιδρύματος. 

 

 Διαχείριση δεδομένων 

Το υποσύστημα διαχείρισης των δεδομένων πρέπει να υποστηρίζει εναλλαγή του συστήματος 

σχεσιακής βάσης δεδομένων (RDBMS) μεταξύ ευρέως διαθέσιμων συστημάτων RDBMS (π.χ. SQL, 

Oracle, κ.λπ.) 

  

 Σχεδίαση Βάσης Δεδομένων 

Η σχεδίαση της Βάσης Δεδομένων του ΟΣΥΔΙΠ θα γίνει με βάση το μοντέλο Οντοτήτων-

Συσχετίσεων (Entity-Relation Model).  

  

 Λειτουργικοί περιορισμοί - Επικοινωνία με άλλα συστήματα 

Το πλαίσιο λειτουργίας του συστήματος, συνεπάγεται συγκεκριμένους περιορισμούς και 

προδιαγραφές που πρέπει να καλύπτουν τη λειτουργία του ΟΣΥΔΙΠ. Συγκεκριμένα: 

1. Το ΟΣΥΔΙΠ θα πρέπει να αντλεί δεδομένα από τα υφιστάμενα Πληροφοριακά Συστήματα 

Φοιτητολογίου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, οπότε θα πρέπει να ενσωματώνει μηχανισμό 

διασύνδεσης με αυτά μέσω κατάλληλων διεπαφών. Ο ανάδοχος οφείλει να δημιουργήσει τις 

διεπαφές αυτές, σε συνεργασία με το τεχνικό προσωπικό του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. 

2. Το σύστημα θα πρέπει να αντλεί δεδομένα που είναι ενδεχομένως απαραίτητα από άλλα 

πληροφοριακά συστήματα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (π.χ. σύστημα διαχείρισης 

προσωπικού, σύστημα ειδικού λογαριασμού κονδυλίων έρευνας, σύστημα ΔΑΣΤΑ, σύστημα 

τακτικού προϋπολογισμού), οπότε θα πρέπει να ενσωματώνει μηχανισμό διασύνδεσης με αυτά 

μέσω κατάλληλων διεπαφών. Ο ανάδοχος οφείλει να δημιουργήσει τις διεπαφές αυτές, σε 

συνεργασία με το τεχνικό προσωπικό του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. 

3. Το σύστημα θα πρέπει να επιτρέπει έλεγχο πρόσβασης των χρηστών (authentication) μέσω 

των υπηρεσιών καταλόγου (LDAP) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ή μέσω της Υποδομής 

Ταυτοποίησης και Εξουσιοδότησης (AAI) του GRnet. 

4. Προκειμένου να επιτευχθεί η διαλειτουργικότητα του ΟΣΥΔΙΠ με άλλα υφιστάμενα 

πληροφοριακά συστήματα θα πρέπει να αναπτυχθούν κατάλληλες διεπαφές, ώστε να είναι εφικτή η 

ανταλλαγή δεδομένων και η βέλτιστη επίτευξη επαναχρησιμοποίησης στοιχείων. Για το σκοπό αυτό 

θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν ανοιχτά πρότυπα και τεχνολογίες, βασισμένες στην προδιαγραφή 

XML (Extensible Markup Language) και τις προτάσεις και αρχές για Ανοιχτά Δημόσια Δεδομένα 

(open data) και διασυνδεδεμένα δεδομένα (linked data). Επιπλέον, για την επίτευξη της 

επεκτασιμότητας και της διασύνδεσης με συστήματα ακόμα και εξωτερικά του Πανεπιστημίου 

ΑΔΑ: 7ΑΖΥ469Β7Δ-Ε3Α



 

ΕΛΚΕ / ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

 

76 - 120 

 

Πελοποννήσου, όπως το κεντρικό σύστημα της ΑΔΙΠ, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί αρχιτεκτονική 

τύπου REST (Representational State Transfer) για κατανεμημένα υπερμεσικά συστήματα 

(distributed hypermedia systems). 

 

 Β.2.2.2 Περιγραφή των απαιτούμενων λειτουργιών 

 Βασικοί χρήστες και ρόλοι του συστήματος 

1. Διαχειριστής συστήματος: πρόκειται για το ρόλο που θα έχουν οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες 

για την επιτήρηση της ορθής λειτουργίας, τη ρύθμιση, την προσαρμογή, τη συντήρηση και την 

τεχνική υποστήριξη του συστήματος. 

2. Μέλος ΜΟΔΙΠ: ο ρόλος των χρηστών που στελεχώνουν τη ΜΟΔΙΠ του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου και είναι επιφορτισμένοι με τη συνολική εποπτεία και διαχείριση της διαδικασίας 

διασφάλισης ποιότητας. 

3. Μέλος ΟΜΕΑ: ο ρόλος των χρηστών που στελεχώνουν την ομάδα εσωτερικής αξιολόγησης 

κάθε τμήματος του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και είναι επιφορτισμένοι για την εσωτερική 

διαδικασία διασφάλισης ποιότητας και τη σύνταξη της Ετήσιας Εσωτερικής Έκθεσης και της 

αντίστοιχης Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης. Η ΟΜΕΑ συγκροτείται από διακεκριμένα μέλη ΔΕΠ 

και έναν εκπρόσωπο των φοιτητών του εκάστοτε τμήματος.  

4. Μέλος ΔΕΠ: ο ρόλος των μελών του Διδακτικού-Εκπαιδευτικού Προσωπικού του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου – περιλαμβάνει κυρίως τη λειτουργία συμπλήρωσης των 

απογραφικών δελτίων των μαθημάτων για τα οποία είναι υπεύθυνοι καθώς και για τα προσωπικά 

τους στοιχεία που σχετίζονται με την εκπαιδευτική και ερευνητική τους δραστηριότητα. 

5. Φοιτητής: ο ρόλος των φοιτητών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που παίρνουν μέρος σε 

επιλεγμένες δράσεις αξιολόγησης κυρίως μέσω της συμμετοχής σε ερωτηματολόγια. 

6. Διοικητικός υπάλληλος: πρόκειται για το ρόλο των υπαλλήλων της γραμματείας, της 

βιβλιοθήκης, του τμήματος προμηθειών, της τεχνικής υποστήριξης, κ.λπ. που καλούνται να 

χρησιμοποιήσουν το σύστημα για την καταχώριση και στοιχείων που σχετίζονται με τις υποδομές 

αλλά και το πρόγραμμα σπουδών των προπτυχιακών και των μεταπτυχιακών μαθημάτων 

7. Σύστημα ΑΔΙΠ: πρόκειται για το κεντρικό σύστημα της Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας, το 

οποίο αντλεί δεδομένα από το ΟΣΥΔΙΠ με χρήση γλώσσας XML και σε ένα προκαθορισμένο πλαίσιο 

(πρωτόκολλο) επικοινωνίας. 

 

 Γενικές Λειτουργικές Απαιτήσεις 

Στις επόμενες περιπτώσεις περιγράφονται οι γενικές λειτουργικές απαιτήσεις με τη μορφή 

περιπτώσεων χρήσης του συστήματος, που αφορούν στο σύνολο των χρηστών του. 
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1. Οι χρήστες θα έχουν τη δυνατότητα εισόδου στο σύστημα μέσω της χρήσης των 

διαπιστευτήριων (όνομα λογαριασμού, κωδικός) που τους παρέχονται από τη Διεύθυνση 

Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. 

2. Το σύστημα θα προσφέρει έναν εύχρηστο μηχανισμό μέσω του οποίου όλοι οι χρήστες θα 

μπορούν να υποβάλλουν τις προτάσεις τους τόσο σχετικά με τη διαδικασία διασφάλισης Ποιότητας 

όσο και για τη λειτουργία του ίδιου του συστήματος. 

3. Το σύστημα θα ενημερώνει τακτικά τους χρήστες για τις εκκρεμότητές τους. Για παράδειγμα τα 

μέλη ΔΕΠ θα ενημερώνονται πιθανά για την υποβολή των απογραφικών δελτίων μαθημάτων που 

διδάσκουν ή ότι υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία από συμπλήρωση ερωτηματολογίων των φοιτητών, 

κ.λπ. 

4. Το σύστημα θα προσφέρει έναν εύχρηστο τρόπο καταχώρισης των επιλογών και των 

προσωπικών ρυθμίσεων των χρηστών. 

5. Το σύστημα θα προσφέρει έναν εύχρηστο και άμεσα προσπελάσιμο μηχανισμό επιγραμμικής 

(online) βοήθειας με παραδείγματα, τεκμηρίωσης και άμεσης υποστήριξης όλων των χρηστών. 

6. Το ΟΣΥΔΙΠ θα περιλαμβάνει ολοκληρωμένο υποσύστημα διαχείρισης των απογραφικών 

δελτίων(που έχουν οριστικοποιηθεί ή τελούν υπό επεξεργασία) και θα παρέχει εύχρηστο μηχανισμό 

υποβολής τους. Επιπρόσθετα, θα υποστηρίζει την αυτόματη ανάρτηση των ολοκληρωμένων 

απογραφικών δελτίων σε προδιαγεγραμμένη θέση του ιστοχώρου του συστήματος ώστε να είναι 

άμεσα προσπελάσιμη από την Πανεπιστημιακή Κοινότητα και το ευρύ κοινό. 

7. Το σύστημα θα πρέπει να υποστηρίζει τη δημιουργία ενοτήτων για την ευκολότερη διαχείριση 

των απογραφικών δελτίων στο στάδιο της επεξεργασίας & υποβολής τους. Τα απογραφικά δελτία 

θα πρέπει να μπορούν να συντάσσονται σταδιακά, δίνοντας στο χρήστη τη δυνατότητα 

προσωρινής αποθήκευσης της τρέχουσας κατάστασης του δελτίου και συνέχισης της σύνταξης σε 

μεταγενέστερη χρονική στιγμή. Οι υπεύθυνοι σύνταξης των δελτίων θα πρέπει να έχουν τη 

δυνατότητα επισκόπησης της επιτευχθείσας προόδου εργασιών, μέσω της παρουσίασης από το 

σύστημα του ποσοστού ολοκλήρωσης (και άλλων πληροφοριών) ανά ενότητα του δελτίου καθώς 

και επί του συνόλου του. Μέχρι την οριστικοποίηση του απογραφικού δελτίου, το σύστημα δύναται 

να παρέχει υπηρεσίες ελέγχου εκδόσεων (version control) του δελτίου. Με την ολοκλήρωση της 

σύνταξης θα δίνεται η δυνατότητα επιτελικής παρουσίασης (preview) του δελτίου και οριστικής 

υποβολής του μετά τη συγκατάθεση του χρήστη. Εάν προβάλλεται ή τροποποιείται κάποια έκδοση, 

η οποία δεν είναι η πλέον πρόσφατη, τότε το σύστημα θα πρέπει να προειδοποιεί τον χρήστη ότι 

εργάζεται με παλαιότερη έκδοση, η οποία πιθανόν να είναι παρωχημένη. Μετά το πέρας της 

οριστικής υποβολής ουδεμία αλλαγή στα περιεχόμενα της υποβληθείσας έκθεσης δεν θα πρέπει να 

είναι εφικτή. 
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8. Το σύστημα θα επιτρέπει στους διαχειριστές και τα μέλη της ΜΟΔΙΠ να έχουν μια εποπτική 

εικόνα των απογραφικών δελτίων των οποίων εκκρεμεί η υποβολή. Θα παρέχει τη δυνατότητα 

παραγωγής συνοπτικής πληροφορίας σχετικά με τις ελλείψεις (ανά ενότητα) που παρουσιάζουν τα 

απογραφικά δελτία και παροχή κατάλληλων εργαλείων στους διαχειριστές και τα μέλη της ΜΟΔΙΠ 

για την πραγματοποίηση ενεργειών (δημιουργίας/εκτύπωσης αναφορών προόδου, ορισμού 

προθεσμιών για την υποβολή των δελτίων, χειροκίνητη και αυτόματη αποστολή υπενθυμίσεων 

στους υπευθύνους σύνταξης, ποιοτικής αποδοχής  ή μη των υποβληθέντων απογραφικών δελτίων, 

κ.λπ.). Το υποσύστημα των υπενθυμίσεων θα υποστηρίζεται από κατάλληλα εργαλεία δημιουργίας 

προτύπων (templates) για τις υπενθυμίσεις στα οποία δύναται να περιλαμβάνεται και αναλυτική 

πληροφορία σχετικά με τις εκκρεμότητες – ελλείψεις. 

9. Το σύστημα θα επιτρέπει στους διαχειριστές και τα μέλη της ΜΟΔΙΠ να επεξεργάζονται τα 

πρότυπα των φορμών εισαγωγής και το είδος των στοιχείων που συλλέγονται μέσω των 

απογραφικών δελτίων. Τα μέλη της ΟΜΕΑ κάθε τμήματος θα μπορούν να προσαρμόζουν τα 

παραπάνω πρότυπα σύμφωνα με τις ανάγκες και τις ειδικές απαιτήσεις που έχει κάθε τμήμα, και να 

τα κάνουν διαθέσιμα στα μέλη ΔΕΠ. Τέλος, τα μέλη ΔΕΠ θα μπορούν να έχουν περιορισμένες 

δυνατότητες επεξεργασίας των ερωτηματολογίων αξιολόγησης μαθημάτων, κυρίως ως προς την 

παραμετροποίησή τους σε σχέση με τις ενότητες του μαθήματος. 

10. Οι διαχειριστές του συστήματος θα έχουν τη δυνατότητα προσθήκης νέων τύπων απογραφικών 

δελτίων, την κατάργηση υφιστάμενων ή την προσαρμογή τύπων δελτίων για διαφορετικά τμήματα 

του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. 

11. Τα μέλη ΔΕΠ θα μπορούν να ενημερώνουν κατάλληλα τους φοιτητές για την ύπαρξη και την 

ανάγκη συμπλήρωσης ερωτηματολογίων (μαθήματος και διδασκόντων). 

12. Οι φοιτητές κατά την είσοδό τους στο σύστημα θα χρησιμοποιούν έναν μοναδικό λεξάριθμο 

(token) που παράγεται τυχαία από το σύστημα, με στόχο τη διασφάλιση της ανωνυμίας αλλά και 

της μοναδικής υποβολής των ερωτηματολογίων ανά φοιτητή. Πέραν της παραπάνω δυνατότητας 

ταυτοποίησης θα πρέπει να παρέχεται στους φοιτητές και η δυνατότητα αξιολόγησης με κουπόνι 

μιας χρήσης το οποίο θα χρησιμοποιείται μία μόνο φορά από έναν φοιτητή για την αξιολόγηση του 

μαθήματος. Οι διοικητικές υπηρεσίες θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα ανά μάθημα να εκδίδουν 

κατάλληλο αριθμό κουπονιών μιας χρήσης και να τα διαθέτουν στους φοιτητές του μαθήματος. Οι 

φοιτητές θα μπορούν να λαμβάνουν ανώνυμα ένα από τα εκδοθέντα κουπόνια και να 

πραγματοποιούν την αξιολόγηση ανώνυμα, κάνοντας χρήση του για είσοδο στο υποσύστημα 

αξιολόγησης μαθήματος. 

13. Οι φοιτητές μέσω εύχρηστων φορμών θα μπορούν να συμπληρώσουν και να υποβάλουν τα 

ερωτηματολόγια αξιολόγησης του μαθήματος και των διδασκόντων. Επιπλέον θα μπορούν να 

αποθηκεύσουν τις ημιτελείς απαντήσεις τους και να συνεχίσουν τη συμπλήρωση σε κάποια 
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μεταγενέστερη χρονική στιγμή καθώς και να εξάγουν/αποθηκεύσουν τα δεδομένα που έχουν 

συμπληρώσει στο αντίστοιχο ερωτηματολόγιο σε κατάλληλο αρχείο (π.χ. pdf) στον τοπικό τους 

υπολογιστή. 

14. Αν η αξιολόγηση του φοιτητή γίνει επώνυμα, θα πρέπει να εξάγεται το προφίλ του φοιτητή 

(π.χ. σε ποιο έτος βρίσκεται, πόσες φορές έχει παρακολουθήσει/εξεταστεί στο μάθημα, πόσα 

μαθήματα από προηγούμενα έτη οφείλει, κ.λπ.) για περαιτέρω αξιοποίηση της αξιολόγησης. Σε 

περίπτωση ανώνυμης αξιολόγησης θα πρέπει ο φοιτητής να ερωτάται μέσω κατάλληλης φόρμας 

για τα παραπάνω ποιοτικά στοιχεία. 

15. Το ΟΣΥΔΙΠ θα προσφέρει κατάλληλες υπηρεσίες για την υποστήριξη βιβλιογραφικής βάσης 

δεδομένων, όπου θα καταχωρούνται με δομημένη μορφή οι δημοσιεύσεις του προσωπικού του 

ιδρύματος. Τα στοιχεία που πρέπει να υποστηρίζονται ανά δημοσίευση είναι τουλάχιστον αυτά που 

ορίζονται από τη μορφή BibTeX (http://en.wikipedia.org/wiki/BibTeX), ενώ θα πρέπει να 

υποστηρίζεται και κατηγοριοποίηση των δημοσιεύσεων σε ταξινομίες με δυνατότητα σύνδεσης μιας 

δημοσίευσης με πολλαπλά στοιχεία της ταξινομίας. Θα πρέπει να παρέχονται λειτουργίες εξαγωγής 

και εισαγωγής των δεδομένων της βάσης (όλων ή επιλεγμένου μέρους των) τουλάχιστον στις εξής 

μορφές: html, bibtex, endnote, RIS, Microsoft Word 2007 ή μεταγενέστερο, MODS. Επιπλέον, θα 

πρέπει να δίνει τη δυνατότητα συσχετισμού συγγραφέων με φυσικά πρόσωπα που ανήκουν στο 

προσωπικό του ιδρύματος, καθώς και να υποστηρίζεται η εύρεση κοινών δημοσιεύσεων για την 

αποφυγή διπλότυπων. Το σύστημα θα μπορεί να παράγει διάφορα στατιστικά στοιχεία, όπως 

ποσοστά του δημοσιευμένου έργου  σε περιοδικά, συνέδρια, κ.λπ.  (κατηγοριοποίηση η οποία 

υποστηρίζεται  από τη μορφή BibTeX), δημοσιεύσεις ανά έτος, κ.λπ., τα οποία θα δύναται να τα 

εξάγει σε μορφή html, PDF, κ.λπ. Επιπρόσθετα θα πρέπει να υποστηρίζει την εξαγωγή των 

ανωτέρω στοιχείων στο σύνολο ή μέρος των μελών ΔΕΠ (π.χ. ανά Σχολή ή Τμήμα του 

Πανεπιστημίου).  

16. Το ΟΣΥΔΙΠ θα προσφέρει κατάλληλες υπηρεσίες για τη σύνταξη των εκθέσεων στο πλαίσιο της 

διαρκούς αξιολόγησης των τμημάτων και του Ιδρύματος. Για το σκοπό αυτό θα ενσωματώνει 

προκαθορισμένα πρότυπα τεύχη εκθέσεων και υπηρεσίες παρουσίασης πινάκων και γραφημάτων 

17. Το ΟΣΥΔΙΠ θα διαθέτει κατάλληλες υπηρεσίες καταλογογράφησης και αποθήκευσης του 

συνόλου των παραγόμενων εκθέσεων σε επίπεδο τμημάτων και Ιδρύματος. 

18. Το ΟΣΥΔΙΠ θα διαθέτει κατάλληλες υπηρεσίες (τύπου web services) προς εξωτερικά 

συστήματα, ώστε να είναι εφικτή η «απόδοση» πληροφοριών και στοιχείων που περιλαμβάνονται 

στη βάση δεδομένων με δομημένο τρόπο προς αυτά τα συστήματα. 

 

Συνολικά το σύστημα θα πρέπει να καλύπτει όλες τις πληροφορίες και αναφορές που ζητούνται 

από την ΑΔΙΠ για τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα. Οι πληροφορίες που υπάρχουν σε άλλα 

http://en.wikipedia.org/wiki/BibTeX
ΑΔΑ: 7ΑΖΥ469Β7Δ-Ε3Α



 

ΕΛΚΕ / ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

 

80 - 120 

 

πληροφοριακά συστήματα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (π.χ. σύστημα διαχείρισης 

προσωπικού, σύστημα ειδικού λογαριασμού κονδυλίων έρευνας, σύστημα ΔΑΣΤΑ, σύστημα 

τακτικού προϋπολογισμού), θα πρέπει να αντλούνται από αυτά πλήρως αυτοματοποιημένα (με on-

line επικοινωνία) ή –σε περίπτωση που αυτό είναι τεκμηριωμένα απολύτως ανέφικτο- με ημι-

αυτοματοποιημένο τρόπο, δηλαδή με εξαγωγή της πληροφορίας (export) σε ηλεκτρονικό 

(κατάλληλα μορφοποιημένο) αρχείο από το τρίτο σύστημα και εισαγωγή της (import) στο σύστημα 

της ΜΟΔΙΠ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Τέλος, για λόγους πληρότητας και δυνατότητας 

εισαγωγής στοιχείων ακόμα και σε περίπτωση δυσλειτουργίας των τρίτων πληροφοριακών 

συστημάτων, θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα εισαγωγής στοιχείων στο σύστημα της ΜΟΔΙΠ 

χειροκίνητα μέσω κατάλληλα διαμορφωμένων φορμών. 

Περισσότερες πληροφορίες στο: 

http://www.adip.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=143&lang=el 

 

 Συσχετισμοί Λειτουργικών Απαιτήσεων 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συγκεντρωτικά οι περιπτώσεις χρήσης του συστήματος 

και οι ρόλοι που σχετίζονται με αυτές, καθώς και η καθορισμένη προτεραιότητα υλοποίησης τους. 

http://www.adip.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=143&lang=el
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Α/Α Περιγραφή 
Προτεραι

ότητα 

Χρήστες * 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] 

UC #1 Είσοδος στο σύστημα        

UC #2 Υποβολή προτάσεων & παρατηρήσεων        

UC #3 Ενημέρωση & υπενθυμίσεις        

UC #4 Επιλογές & προσωπικές ρυθμίσεις        

UC #5 Σύστημα βοήθειας και τεκμηρίωσης        

UC #6 Συμπλήρωση απογραφικών δελτίων        

UC #7 Κατάλογος απογραφικών δελτίων        

UC #8 Παρακολούθηση συμπλήρωσης 

απογραφικών δελτίων 
       

UC #9 Επεξεργασία φόρμας εισαγωγής 

στοιχείων απογραφικού δελτίου 
       

UC #10 Διαχείριση απογραφικών δελτίων        

UC #11 Ενημέρωση για ερωτηματολόγιο        

UC #12 Είσοδος (login) με χρήση token ή 

κουπονιών μιας χρήσης 
       

UC #13 Έκδοση κουπονιών μιας χρήσης, με 

δυνατότητα αυτόματης αποστολής τους 

με e-mail 

       

UC #14 Συμπλήρωση ερωτηματολογίου        

UC #15 Σύνταξη έκθεσης αξιολόγησης        

UC #16 Οργάνωση υποβληθεισών εκθέσεων        

UC#17 Εισαγωγή δεδομένων στη βιβλιογραφική 

βάση, είτε μέσω φορμών web είτε μέσω 

εισαγωγής αρχείου 

       

UC#18 Εξαγωγή δεδομένων της βιβλιογραφικής 

βάση, καθώς και στατιστικών στοιχείων 
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UC#19 Δυνατότητα εισαγωγής στοιχείων από 

τρίτα συστήματα (α) μέσω φορμών (β) 

μέσω εισαγωγής κατάλληλα 

μορφοποιημένων αρχείων (γ) πλήρως 

αυτοματοποιημένα (με on-line 

επικοινωνία) 

       

UC#20 Παρουσίαση εποπτικής εικόνας των 

απογραφικών δελτίων των οποίων 

εκκρεμεί η υποβολή και συνοπτικής 

εικόνας για τις ελλείψεις που 

παρουσιάζουν τα απογραφικά δελτία 

       

UC #21 Web services        

 

* Χρήστες: 

[1] Μέλη ΔΕΠ  [4] Μέλη ΜΟΔΙΠ ή ΟΜΕΑ 

[2] Φοιτητές  [5] Διαχειριστές ΟΣΥΔΙΠ 

[3] Διοικητικές υπηρεσίες [6] Εξωτερικά συστήματα 

 

 Β.2.2.3 Διεπαφή χρηστών (UserInterface) 

Το ΟΣΥΔΙΠ θα πρέπει να σχεδιαστεί με βασική παράμετρο την εξυπηρέτηση του τελικού χρήστη, 

χρησιμοποιώντας ένα εύχρηστο και προφανές σύστημα πλοήγησης. 

Η διάσταση των ιστοσελίδων θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να εμφανίζονται άριστα σε 

μεγιστοποιημένο παράθυρο browser σε οθόνη Η/Υ με ανάλυση 1024x768 χωρίς να εμφανίζονται 

μπάρες οριζόντιας μετακίνησης (horizontal scrollbar). Οι σελίδες θα πρέπει να έχουν αποδεκτή 

εμφάνιση σε κάθε είδους ανάλυση οθόνης θεωρώντας ως κατώτατο όριο την ανάλυση 800x600. 

Οι ιστοσελίδες θα πρέπει να εμφανίζονται σε όλους τους κύριους φυλλομετρητές (browsers) όπως 

Internet Explorer v7+, Mozilla Firefox v3.5+ και Google Chrome. Λόγω διαφορών στην απόδοση 

των φυλλομετρητών, το Πληροφοριακό Σύστημα μπορεί να μην εμφανίζεται ακριβώς ίδιο σε 

όλους, γι’ αυτό θα πρέπει να σχεδιαστεί ώστε να υπάρχει ένα αποδεκτό οπτικό αποτέλεσμα 

ανεξαρτήτως προγράμματος και έκδοσης αυτού. 

 

ΑΔΑ: 7ΑΖΥ469Β7Δ-Ε3Α



 

ΕΛΚΕ / ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

 

83 - 120 

 

 Β.2.2.4 Προδιαγραφές Υποδομής 

Τόσο η δοκιμαστική έκδοση (κατά τη φάση υλοποίησης) όσο και το τελικό Πληροφοριακό Σύστημα 

θα φιλοξενηθούν σε υφιστάμενους εξυπηρετητές (servers) του Ιδρύματος, έχοντας προ-

εγκατεστημένα τα εξής: 

Λειτουργικό σύστημα: Windows 2003 ή μεταγενέστερο 

Βάση Δεδομένων: SQLServer 2005 ή μεταγενέστερο 

Web: Internet Information Services (IIS) v. 6 ή v.7 ημεταγενέστερο. 

Με βάση τα ανωτέρω περιγραφέντα χαρακτηριστικά, εκτιμάται ότι για τη λειτουργία του 

Πληροφοριακού Συστήματος θα απαιτηθούν κατά μέγιστον τρεις (3) υπολογιστές, εκ των οποίων 

δύο (2) θα λειτουργούν σε διάταξη cluster/redundancy, ενώ ο τρίτος θα εκτελεί επικουρικές 

εργασίες (backup βάσης δεδομένων, αποθήκευση logfiles, firewall, κ.λπ.) 

Η λειτουργία του συστήματος είναι δυνατόν να γίνεται στο πλαίσιο virtualmachines (VMs) που θα 

υλοποιούνται από τους παραπάνω υπολογιστές, παράλληλα με άλλες εφαρμογές (και όχι σε 

αποκλειστική λειτουργία). Για το σκοπό αυτό ο Ανάδοχος πρέπει να μεριμνήσει την απρόσκοπτη και 

συμβατή λειτουργία του συνόλου των υποσυστημάτων, με τέτοιο τρόπο που να μην προκαλεί 

παρενέργειες και δυσλειτουργίες σε άλλες εφαρμογές και υπηρεσίες που τυχόν λειτουργούν 

παράλληλα στους εξυπηρετητές. 

Η πρόταση του αναδόχου θα πρέπει να περιγράφει με σαφή τρόπο την αρχιτεκτονική του 

συστήματος και τους απαιτούμενους υπολογιστικούς πόρους για τα αντίστοιχα VMs. 

 

 Β.2.2.5 Ασφάλεια 

Οι προδιαγραφές όσον αφορά την ασφάλεια του Πληροφοριακού Συστήματος είναι: 

Πρέπει να διασφαλίζεται η ανωνυμία στη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων από τους φοιτητές 

των μαθημάτων. 

Πρέπει να διασφαλίζεται ότι μόνο τα μέλη της ομάδας εσωτερικής αξιολόγησης κάθε τμήματος θα 

έχουν πρόσβαση στις αντίστοιχες διαβαθμισμένες εσωτερικές εκθέσεις αξιολογήσεις. 

Θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας του Πληροφοριακού 

Συστήματος και των δεδομένων τα οποία θα είναι αποθηκευμένα στη βάση δεδομένων σύμφωνα 

και με την τρέχουσα πολιτική του Ιδρύματος. Η δυνατότητα αυτή θα μπορεί να δοθεί και μέσω του 

Πληροφοριακού Συστήματος. 

 

 Β.2.3 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

 Προστασία δεδομένων 

Το Πανεπιστημίου Πελοποννήσου θα έχει την αποκλειστική ευθύνη διασφάλισης των δεδομένων 

των χρηστών ώστε αυτό να είναι σύμφωνο με τους διεθνείς κανονισμούς. 
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 Ελευθερία Πληροφοριών 

Με εξαίρεση των περιοχών του Πληροφοριακού Συστήματος που υπόκεινται σε κανονισμό 

ασφαλείας, η πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο θα είναι ελεύθερη σε όλους τους χρήστες και 

επισκέπτες του. 

 

 Β.2.4 ΣΧΕΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Το έργο χωρίζεται στις παρακάτω φάσεις: 

- Ανάλυση 

- Σχεδιασμός  

- Υλοποίηση 

- Πιλοτική λειτουργία – εκπαίδευση 

- Δημοσίευση του νέου Πληροφοριακού Συστήματος 

 

 Στάδιο 1 – Ανάλυση 

Περιλαμβάνει την καταγραφή των απαιτήσεων του Πληροφοριακού Συστήματος αναφορικά με τις 

υπηρεσίες που θα παρέχονται και τη συλλογή του απαραίτητου υλικού. Η καταγραφή των 

απαιτήσεων θα γίνει με την διαδικασία των συναντήσεων με την επιτροπή που θα έχει οριστεί από 

την υπηρεσία του ΜΟΔΙΠ. Στην καταγραφή των απαιτήσεων περιλαμβάνεται και η παρουσίαση και 

συμφωνία στην εικαστική προσέγγιση που θα ακολουθηθεί στο Σύστημα. Η τελική αναφορά θα 

υπογραφεί από τον ανάδοχο και τον Πρόεδρο της επιτροπής. 

 

 Στάδιο 2 – Σχεδιασμός 

Η φάση αυτή περιλαμβάνει: 

- Τη σχεδίαση του Πληροφοριακού Συστήματος και των επί μέρους εφαρμογών  

- Τη σχεδίαση της Βάσης Δεδομένων 

- Τον καθορισμό των ρόλων των χρηστών του συστήματος και των δικαιωμάτων πρόσβασης στο 

περιεχόμενο 

 

 Στάδιο 3 – Υλοποίηση 

Η φάση αυτή περιλαμβάνει: 

- Την υλοποίηση του Πληροφοριακού Συστήματος (σελίδες / εφαρμογές) 

- Την υλοποίηση της Βάσης Δεδομένων 
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Στάδιο 4 – Πιλοτική λειτουργία 

 Δημιουργία Περιεχομένου 

Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης, θα καθοριστεί το περιεχόμενο του υπάρχοντος Πληροφοριακού 

Συστήματος. Αυτό θα γίνει σε συνεργασία με προσωπικό του Ιδρύματος. 

 Δοκιμή 

Κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εισαγωγής του περιεχομένου στο νέο Πληροφοριακό 

Σύστημα, θα πραγματοποιηθούν δοκιμές βάσει σεναρίων και θα επιλυθούν τυχόν αστοχίες πριν την 

τελική δημοσίευση του Πληροφοριακού Συστήματος. 

 Δοκιμαστική λειτουργία 

Με την ολοκλήρωση των παραπάνω διαδικασιών, θα λειτουργήσει για συγκεκριμένη χρονική 

διάρκεια το πιλοτικό Πληροφοριακό Σύστημα πάνω στο οποίο θα γίνει και η εκπαίδευση των 

εκπροσώπων της υπηρεσίας του ΜΟΔΙΠ που θα οριστούν. 

 Εκπαίδευση 

Κατά τη διάρκεια της φάσης αυτής θα γίνει η κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού της 

υπηρεσίας ΜΟΔΙΠ το οποίο θα αναλάβει τη διαχείριση και την ενημέρωση των πληροφοριών που 

θα περιέχει το Σύστημα. Ο ανάδοχος, στα πλαίσια των υπηρεσιών εκπαίδευσης, θα αναλάβει επίσης 

την εκπόνηση και τη χορήγηση κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού και πιστοποιημένων εγχειριδίων-

βιβλίων (manuals) στην Ελληνική γλώσσα. Η εκπαίδευση προβλέπεται ως εξής: 

 Διαχειριστές (Administrators) του Πληροφοριακού Συστήματος - 1 τμήμα 2 ατόμων, 

20 ώρες 

 Διαχειριστές Περιεχομένου (ContentManagers) - 1 τμήμα 4 ατόμων, 10 ώρες 

Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί σε εργάσιμες ημέρες και ώρες στον χώρο του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και η διάρκεια αυτών δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 6 ώρες 

ημερησίως. 

 Στάδιο 5 – Δημοσίευση του νέου Πληροφοριακού Συστήματος 

Κατά τη διάρκεια της φάσης αυτής θα δημοσιευτεί το νέο Πληροφοριακό Σύστημα στην τελική του 

μορφή και θα υπογραφεί το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής από το Ίδρυμα. 

  

 Β.2.5 ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΕΡΓΟΥ 

Τα παραδοτέα που θα πρέπει να κατατεθούν στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου κατά την 

ολοκλήρωση του έργου είναι: 

Π.1 Αναφορά ανάλυσης προδιαγραφών και απαιτήσεων Πληροφοριακού Συστήματος και 

συστήματος διαχείρισης του περιεχομένου. 
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Π.2 Αναφορά σχεδιασμού Πληροφοριακού Συστήματος και συστήματος διαχείρισης του 

περιεχομένου. 

Π.3 Διάγραμμα Οντοτήτων-Συσχετίσεων της Βάσης Δεδομένων. 

Π.4 Πηγαίος κώδικας Πληροφοριακού Συστήματος, βάσης δεδομένων και συστήματος 

διαχείρισης του περιεχομένου και στην αρχική του μορφή και όπως θα έχει διαμορφωθεί μετά 

το τέλος της εγγύησης καλής λειτουργίας 

Π.5 Εγκατάσταση Πληροφοριακού Συστήματος, βάσης δεδομένων και συστήματος 

διαχείρισης του περιεχομένου σε εξυπηρετητές του Ιδρύματος με απεριόριστες άδειες χρήσης 

απεριόριστου χρόνου. Οι ιστοσελίδες του Πληροφοριακού Συστήματος, η βάση δεδομένων 

και το σύστημα διαχείρισης του περιεχομένου θα πρέπει να μπορούν να φιλοξενηθούν από 

την υπάρχουσα υποδομή του Ιδρύματος χωρίς να είναι αναγκαία η αγορά από αυτό 

εμπορικού πακέτου λογισμικού για τον σκοπό αυτό. 

Π.6 Τεκμηρίωση και εγχειρίδιο διαχειριστή 

Π.7 Εγχειρίδιο χρήστη 

Π.8 Εκπαίδευση του προσωπικού όπως αναφέρεται στην αντίστοιχη ενότητα 

Τα αποτελέσματα που αποκτά το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου κατά την εκτέλεση του έργου 

ανήκουν σε αυτό και μπορεί να προβαίνει ελεύθερα στην εκμετάλλευσή τους. Τα δικαιώματα 

πνευματικής ιδιοκτησίας που αφορούν στο έργο που θα παραχθεί, εκτός από τα στοιχεία για τα 

οποία υπάρχει ήδη δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, ανήκουν στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου το 

οποίο μπορεί να το χρησιμοποιήσει απεριόριστα για δική του χρήση και με τους όρους που το ίδιο 

θεσπίζει για τις λειτουργίες του Ιδρύματος. 

Από τον ανάδοχο θα τηρούνται οι όροι ασφαλείας ως και η εχεμύθεια που έχει σχέση με το 

ως ανωτέρω έργο. 

  

 Β.2.6 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ 

Το λογισμικό του Συστήματος (τυποποιημένο και εφαρμογές) που θα προσφερθεί θα πρέπει να 

καλύπτεται από ένα (1) έτος γραπτής εγγύησης καλής λειτουργίας. Ο χρόνος εγγύησης καλής 

λειτουργίας υπολογίζεται από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής του έργου. Όσον αφορά στο 

είδος και στο αναμενόμενο επίπεδο παροχής υπηρεσιών κατά το διάστημα της εγγύησης, ισχύουν τα 

εξής: 

- Τηλεφωνική Υποστήριξη - αναγγελία βλαβών. 

- Υπηρεσίες και εργασίες για την πλήρη αποκατάσταση των βλαβών του προσφερόμενου 

λογισμικού στον τόπο εγκατάστασης (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου). 

- Αποκατάσταση λαθών του προσφερόμενου λογισμικού εφαρμογών. 
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- Προμήθεια και εγκατάσταση νέων minor εκδόσεων (patches & updates) μετά από 

συνεννόηση και σε συνεργασία με το προσωπικό της Διεύθυνσης Πληροφορικής του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. 

- Επικαιροποίηση του Συστήματος ώστε αυτό να ανταποκρίνεται στις τρέχουσες απαιτήσεις 

και πρότυπα της ΑΔΙΠ. Η επικαιροποίηση θα πρέπει να περιλαμβάνει τόσο το λειτουργικό 

σκέλος (π.χ., διασύνδεση με το κεντρικό σύστημα της ΑΔΙΠ ενσωμάτωση με τυχόν νέα 

πρότυπα που θα απαιτηθούν .κλπ.), όσο και το σκέλος των ποιοτικών προτύπων και 

προδιαγραφών που δύναται να μεταβληθούν από την ΑΔΙΠ. 
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Β.3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

Β.3.1 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΕΚΔΟΤΗΣ....................................................................... 

Ημερομηνία έκδοσης........................... 

Προς: …………….. 

………………………. 

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ....................... 

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως 

και διζήσεως, υπέρ  

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας ……….. οδός …………. αριθμός … ΤΚ ………..,} 

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών  

α)…….….... οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 

β)……….…. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 

γ)………….. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια 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 τη συμμετοχή στο διενεργούμενο διαγωνισμό 

της….………….για εκτέλεση του Έργου ……………….. συνολικής αξίας..................................., σύμφωνα με τη 
με αριθμό................... Διακήρυξή σας.  

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω 

διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις 

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας. } 

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατομικά για κάθε μια 
από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της 

Ένωσης ή Κοινοπραξίας.} 

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 μέχρι και την ……………… 

(Σημείωση προς την Τράπεζα: ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) μήνα 

του χρόνου ισχύος της Προσφοράς). 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας, με 

την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξη της. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 

τέλος χαρτοσήμου.         

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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Β.3.2 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

ΕΚΔΟΤΗΣ....................................................................... 

Ημερομηνία έκδοσης........................... 

Προς: …………….. 

………………………. 

 

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ....................... 

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 μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο 

υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και μέχρι του ποσού 
των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με αριθμό................... που αφορά στο 

διαγωνισμό της …………. με αντικείμενο …….………..…… συνολικής αξίας ………........, σύμφωνα με τη με 

αριθμό................... 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 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. 

 

 

 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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Β.4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

Επώνυμο:  Όνομα:  

 

Πατρώνυμο:  Μητρώνυμο:  

 

Ημερομηνία 

Γέννησης: 
__ /__ / ____ Τόπος Γέννησης:  

 

Τηλέφωνο:  E-mail:  

Fax:    

    

Διεύθυνση Κατοικίας:    

    

    

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

Όνομα Ιδρύματος Όνομα Πτυχίου Ειδικότητα 
Ημερομηνία 
Απόκτησης 

Πτυχίου 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ  

(στο προτεινόμενο, από τον υποψήφιο 
Ανάδοχο, σχήμα διοίκησης Έργου) 
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

 

Έργο Εργοδότης Θέση4 και Καθήκοντα στο Έργο  
Απασχόληση στο Έργο 

Περίοδος 
(από - έως) Α/Μ 

 

 

  

 

 

__ /__ / ___ 

- 

__ /__ / ___ 

 

   __ /__ / ___ 

- 

__ /__ / ___ 

 

   __ /__ / ___ 

- 

__ /__ / ___ 

 

 

                                           

4Ως ΘΕΣΕΙΣ ενδεικτικά αναφέρονται : manager, senior consultant, consultant, business expertκλπ. 
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Β.5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Οικονομική Προσφορά 

Α/Α Περιγραφή Κόστους Καθαρή 
Αξία 

Συντελ. 
ΦΠΑ(%) 

Ποσό 
ΦΠΑ 

Τελική 
αξία 

Σχόλια 

Κ.1. Κόστος Υπηρεσιών Υλοποίησης Εφαρμογών      

Κ.2 Κόστος Υπηρεσιών Εκπαίδευσης      

Κ.3 
Κόστος Αδειών Λογισμικού  
(αν προσφέρεται) 

     

Κ.4 
Λοιπά κόστη (που δεν συμπεριλαμβάνονται 

στα παραπάνω) 

 

     

Συνολικό Κόστος Έργου  
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Β.6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

για την ανάθεση του Έργου 

«Σχεδιασμός, ανάπτυξη του ΟΣΥΔΙΠ και εκπαίδευση στο ΟΣΥΔΙΠ» 

που υλοποιείται για την πράξη 

«ΜΟΔΙΠ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» (MIS: 379464) 

Στην Τρίπολη, σήμερα την <ημερομηνία>, ημέρα <ημέρα>, μεταξύ, αφενός, του ΕΙΔΙΚΟΥ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, που εδρεύει στην 

Τρίπολη, Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη, Τ.Κ. 22100, με Α.Φ.Μ. 999739279, ΔΟΥ Τρίπολης 

και εκπροσωπείται νόμιμα από τον καθηγητή ……………………….., υπό την ιδιότητά του ως 

ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ, η οποία στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα 

Σύμβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή»  

και, αφετέρου,  

του <φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση>, που εδρεύει στην <ταχ.δ/νση>, με φορολογικά 

στοιχεία <ΑΦΜ, ΔΟΥ>,   και εκπροσωπείται νόμιμα5 από τον <ονοματεπώνυμο>, υπό την 

ιδιότητά του ως <ιδιότητα εκπροσώπου>, σύμφωνα με <νομιμοποιητικό εκπροσώπησης για 

νομικό πρόσωπο και συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο για ένωση>, το οποίο στο εξής θα 

αναφέρεται στην παρούσα Σύμβαση ως "ο Ανάδοχος",  

συνομολογήθηκαν και συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα: 

Σε συνέχεια του δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού που προκηρύχθηκε από την Αναθέτουσα Αρχή 

με την από <ημερομηνία Διακήρυξης> Διακήρυξη (εφεξής "Διακήρυξη") και κατακυρώθηκε 

στον Ανάδοχο με την υπ' αριθ. πρωτοκόλλου <αριθμός/ημερομηνία> απόφαση της 

Αναθέτουσας Αρχής (εφεξής "Κατακύρωση") και κοινοποιήθηκε στον Ανάδοχο <αριθμός 

πρωτ./ημερομηνία>, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υλοποίηση του Έργου 

«Σχεδιασμός, ανάπτυξη του ΟΣΥΔΙΠ και εκπαίδευση στο ΟΣΥΔΙΠ»(ΥΠΟΈΡΓΟ 2) 

σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Σύμβασης. 

 

Κεφάλαιο 1 - Προκαταρκτικές Διατάξεις 

                                           

5 Για νομικά πρόσωπα 
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Άρθρο 1 - Ορισμοί 

Στη Σύμβαση, οι ακόλουθοι όροι έχουν την έννοια που τους αποδίδεται αντίστοιχα στο παρόν 

άρθρο: 

Διοικητική Εντολή: οποιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από την Αναθέτουσα Αρχή 

ή την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ) στον Ανάδοχο σχετικά με 

την υλοποίηση του Έργου.  

Έγγραφο: κάθε χειρόγραφη, δακτυλογραφημένη ή έντυπη ειδοποίηση, εντολή ή οδηγία ή 

πιστοποιητικό που εκδίδεται βάσει της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των τηλετυπιών, των 

τηλεγραφημάτων και των τηλεομοιοτυπιών. 

Έργο: «Σχεδιασμός, ανάπτυξη του ΟΣΥΔΙΠ και εκπαίδευση στο ΟΣΥΔΙΠ» (υποέργο 

2) 

Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος της Σύμβασης: η ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.  

Ημέρα: η ημερολογιακή ημέρα. 

Παραδοτέα: όλα τα ενδιάμεσα ή τελικά προϊόντα και υπηρεσίες που ο Ανάδοχος θα παραδώσει 

ή οφείλει να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τη Σύμβαση. 

Περίοδος Εγγύησης: το χρονικό διάστημα που καθορίζεται στη Σύμβαση και ξεκινά από την 

επομένη της ημερομηνίας οριστικής παραλαβής του Έργου. 

Προθεσμίες: τα αναφερόμενα στη Σύμβαση χρονικά διαστήματα σε Ημέρες, που αρχίζουν να 

υπολογίζονται από την επομένη της πράξης, ενέργειας ή γεγονότος που ορίζεται στη Σύμβαση 

ως αφετηρία. Όταν η τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος συμπίπτει με μη εργάσιμη 

ημέρα, η προθεσμία λήγει στο τέλος της πρώτης εργάσιμης ημέρας μετά την τελευταία ημέρα 

του χρονικού διαστήματος. 

Προσφορά: η, από <ημερομηνία κατάθεσης, αριθ. Πρωτ.> προσφορά του Αναδόχου προς την 

Αναθέτουσα Αρχή. 

Σύμβαση: Η παρούσα συμφωνία που συνάπτουν και υπογράφουν τα συμβαλλόμενα μέρη για 

την εκτέλεση του Έργου, όπως είναι δυνατό να τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί, με τα 

παραρτήματα της. 

Συμβατικό Τίμημα: Το συνολικό συμβατικό αντάλλαγμα για την υλοποίηση του Έργου. 

 

Άρθρο 2 - Αντικείμενο της Σύμβασης 

ΑΔΑ: 7ΑΖΥ469Β7Δ-Ε3Α



 

 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η υλοποίηση Πληροφοριακού Συστήματος για την 

υποστήριξη λειτουργίας της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου (εφεξής το «ΕΡΓΟ»), με τίτλο «Σχεδιασμός, ανάπτυξη του ΟΣΥΔΙΠ και 

εκπαίδευση στο ΟΣΥΔΙΠ». 

Το συγκεκριμένο Έργο έχει ως στόχο την υποστήριξη των λειτουργιών και την κάλυψη 

των απαιτήσεων του προγράμματος «Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου». 

Το Πληροφοριακό Σύστημα, που θα λειτουργεί και θα είναι εγκατεστημένο στην έδρα 

του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, θα αναπτυχθεί ως νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό 

Σύστημα. 

Το Πληροφοριακό Σύστημα θα πρέπει να υλοποιηθεί στα πρότυπα των διαδικτυακών 

εφαρμογών, με απεριόριστο αριθμό χρηστών και αδειών, με τον παραγόμενο κώδικα να είναι 

πλήρως διαθέσιμος για το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, ενώ θα πρέπει να ισχύουν και όλα όσα 

περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β2 – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ της Διακήρυξης. Το 

Πληροφοριακό Σύστημα θα πρέπει να είναι δομημένο με πολυστρωματική αρχιτεκτονική και θα 

πρέπει να έχει τη δυνατότητα να συνεργαστεί με οποιαδήποτε σύγχρονη σχεσιακή βάση 

δεδομένων, χωρίς πρόσθετο κόστος για το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, καθώς και με 

υφιστάμενα σχετικά Πληροφοριακά Συστήματα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (π.χ. 

Φοιτητολογίου) 

Το νέο Πληροφοριακό Σύστημα θα πρέπει να διαθέτει ενδεικτικά τα παρακάτω τρία 

υποσυστήματα συλλογής δεδομένων, ανάλυση των οποίων αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β2 - 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: 

1. Υποσύστημα Καταγραφής Στοιχείων Αξιολόγησης Ακαδημαϊκών Μονάδων, το οποίο θα 

συγκεντρώνει όλα τα απαραίτητα δεδομένα για τη σύνταξη των εσωτερικών εκθέσεων 

αξιολόγησης των Τμημάτων του Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (απογραφικά δελτία των 

μελών Εκπαιδευτικού Προσωπικού, ερωτηματολόγια αξιολόγησης μαθημάτων από 

φοιτητές, κ.λπ.). 

2. Υποσύστημα Καταγραφής Στοιχείων Αξιολόγησης Μονάδων Διοίκησης, το οποίο θα 

συγκεντρώνει όλα τα απαραίτητα δεδομένα για την αξιολόγηση των κεντρικών μονάδων 

διοίκησης του Ιδρύματος. 

3. Υποσύστημα Βάσης Δεδομένων και Αποθετήριο Εκθέσεων αξιολόγησης, το οποίο θα 

υποστηρίζει τη διαχρονική αποθήκευση, παρακολούθηση, διασταύρωση και ανταλλαγή 

των πάσης φύσης στοιχείων και δεικτών που καταγράφονται. Η βάση δεδομένων θα 

πρέπει να είναι δομημένη με ενιαίο τρόπο και συμβατή με τις παράλληλες βάσεις 
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δεδομένων που διατηρούν συγγενή ιδρύματα. Από τη βάση αυτή θα μπορεί η Αρχή 

Διασφάλισης Ποιότητας (ΑΔΙΠ) να αντλεί με αυτοματοποιημένο τρόπο τους ελάχιστους 

απαιτούμενους δείκτες για την Εξωτερική Αξιολόγηση των τμημάτων. 

 Επίσης, περιλαμβάνεται η εκπαίδευση των χρηστών της ΜΟΔΙΠ του 

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου στη χρήση και διαχείριση του συστήματος. 

Το έργο θα πρέπει να υλοποιηθεί σύμφωνα με τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Β.1 & Β.2 της 

Διακήρυξης. 

Άρθρο 3 - Γλώσσα της Σύμβασης 

Κάθε επικοινωνία (προφορική και γραπτή) μεταξύ του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής 

γίνεται στην Ελληνική γλώσσα. Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο άρθρο 19 κατωτέρω, 

στην Ελληνική γλώσσα συντάσσονται επίσης και υποβάλλονται τα έγγραφα Παραδοτέα και όλο 

το υλικό τεκμηρίωσης (π.χ. οδηγίες, εκθέσεις, συστάσεις) που τα συνοδεύει. 

Οπουδήποτε και οποτεδήποτε, κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, απαιτηθεί διερμηνεία ή 

μετάφραση από ή/και προς τα Ελληνικά για την επικοινωνία των μερών, αυτές θα 

εξασφαλίζονται με φροντίδα, δαπάνη και ευθύνη του Αναδόχου. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ 

της μετάφρασης και του πρωτοτύπου, υπερισχύει η επικυρωμένη μετάφραση του πρωτότυπου 

εγγράφου στη ξένη γλώσσα. 

Άρθρο 4 - Ιεράρχηση Συμβατικών Τευχών 

Η Σύμβαση περιλαμβάνει το σύνολο των συμφωνηθέντων μεταξύ των συμβαλλομένων μερών 

για την υλοποίηση του Έργου και κατισχύει κάθε άλλου εγγράφου, εκτός καταδήλων 

σφαλμάτων ή παραδρομών, ενώ, για θέματα που δεν ρυθμίζονται ρητώς από τη Σύμβαση ή σε 

περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοι - αντιφατικοί όροι και διατάξεις αυτής, θα 

λαμβάνονται υπόψη η Κατακύρωση, η Προσφορά του Αναδόχου και η Διακήρυξη, με την 

αναφερόμενη σειρά ισχύος και μόνο εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο για την ερμηνεία και την 

εφαρμογή της Σύμβασης.  

Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι οικείες διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 και του 

Αστικού Κώδικα. 

Άρθρο 5 - Έγγραφη Επικοινωνία 

Όποτε στη Σύμβαση γίνεται λόγος για ειδοποίηση, κοινοποίηση, συμφωνία, έγκριση, βεβαίωση, 

πιστοποίηση ή απόφαση, και εφόσον δεν προβλέπεται άλλως, η εν λόγω ειδοποίηση, 

κοινοποίηση, συμφωνία, έγκριση, βεβαίωση, πιστοποίηση ή απόφαση θα είναι γραπτή. 
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Η έγγραφη επικοινωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου (Έγγραφα, 

Διοικητικές Εντολές) πραγματοποιείται ταχυδρομικά ή τηλεομοιοτυπικά ή/και ιδιοχείρωςως 

ακολούθως: 

Για την Αναθέτουσα Αρχή: 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ6 

Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη, 22100, Τηλ. 2710 230380 Fax: 2710 230383 

Για τον Ανάδοχο:  

<Επωνυμία> 

<διεύθυνση, αριθ. τηλ., αριθ. fax> 

Σε κάθε περίπτωση, ο αποστολέας λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για να εξασφαλίσει την 

παραλαβή του Εγγράφου και την απόδειξή της. 

Για την καθημερινή ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ των συμβαλλομένων είναι δυνατόν να 

χρησιμοποιείται ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με τρόπο και στο βαθμό που κάτι τέτοιο θα είναι 

αποδεκτό και από τα δύο μέρη. 

Άρθρο 6 - Εμπιστευτικότητα 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος 

αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε 

οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς την προηγούμενη προς τούτο έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας 

Αρχής, οποιεσδήποτε πληροφορίες ή στοιχεία που θα περιέλθουν σε γνώση του ή που ο ίδιος ή 

οι συνεργάτες ή υπεργολάβοι του θα ανακαλύψουν κατά την εκτέλεση της Σύμβασης και την 

εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων. Επίσης, αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην 

γνωστοποιήσει μέρος ή το σύνολο του Έργου που αυτός ή οι συνεργάτες ή υπεργολάβοι του θα 

εκτελέσουν, χωρίς την προηγούμενη προς τούτο έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. 

Για τους σκοπούς του παρόντος όρου, ως εμπιστευτικές πληροφορίες και στοιχεία νοούνται, 

πέραν των όσων ρητά χαρακτηρίζονται ως τέτοια, και όσες πληροφορίες και στοιχεία ακόμα δεν 

είναι γνωστά σε τρίτους, έστω και αν δεν έχουν χαρακτηρισθεί ρητά ως εμπιστευτικά. 

Εμπιστευτική θεωρείται κατά περίπτωση ακόμα και πληροφορία, η οποία μπορεί να είναι 

ευρύτερα γνωστή, όμως δομείται με τρόπο που της προσδίδει ιδιαίτερη σημασία ή αξία. 

Ο Ανάδοχος οφείλει: 

                                           

6 Τα ακριβή στοιχεία επικοινωνίας θα καθοριστούν κατά τη σύναψη της σύμβασης. 

ΑΔΑ: 7ΑΖΥ469Β7Δ-Ε3Α



 

 

 να μεταφέρει και να επιβάλει την ανωτέρω υποχρέωση εμπιστευτικότητας στο 

προσωπικό του, στους υπεργολάβους του, στους συνεργάτες του και στους με 

οποιονδήποτε άλλο τρόπο συνδεόμενους με αυτόν για την εκτέλεση του παρόντος 

Έργου. 

 να διασφαλίζει τη διαφύλαξη όλων των πληροφοριακών στοιχείων στους κοινούς 

χώρους συνεργασίας και στους ανθρώπους που ασχολούνται με το Έργο, αποκλειόμενης 

της διαφυγής, διαρροής ή μεταφοράς σε άλλα άτομα, χώρους ή εταιρείες. 

 να ενημερώνει την Αναθέτουσα Αρχή για τα μέτρα που παίρνει προς την κατεύθυνση 

της διαφύλαξης της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών που διακινούνται στα πλαίσια 

εκτέλεσης του Έργου. Η εμπιστευτικότητα των πληροφοριών στα πλαίσια λειτουργίας 

του πληροφοριακού συστήματος αποτελεί και θέμα τεχνικής φύσεως και θα 

αντιμετωπίζεται στις σχετικές μελέτες εφαρμογής / ασφαλείας. 

 να μην προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το Έργο, χωρίς την προηγούμενη 

προς τούτο έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε 

δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή. 

Ο Ανάδοχος δεν δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή, με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη 

έγγραφη συναίνεσή της. 

Ο Ανάδοχος δύναται να αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες σε όσους υπαλλήλους 

ασχολούνται άμεσα με την εκτέλεση του παρόντος Έργου και είναι αναγκαίες προς τούτο, 

υποχρεώνεται όμως να διασφαλίζει ότι οι υπάλληλοι αυτοί είναι σε πλήρη γνώση και 

συμφωνούν με τις υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας. 

Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσης εχεμύθειας και 

εμπιστευτικότητας, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει την αποκατάσταση 

τυχόν ζημίας της, την παύση της κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών και την 

παράλειψή της στο μέλλον.  

Επίσης, η παραβίαση του όρου της εχεμύθειας αποτελεί παραβίαση βασικών όρων της 

Σύμβασης και η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο και να 

εφαρμόσει τις κυρώσεις του Π.Δ. 118/2007 (Κανονισμός Προμηθειών), όπως αυτό ισχύει και 

δεν έρχεται σε αντίθεση με την Οδηγία 2004/18. 

Επιπρόσθετα, ο Ανάδοχος υποχρεούται, ως ενεργών την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα, να εκτελεί την εργασία κατ΄εντολήν της Αναθέτουσας Αρχής και βαρύνεται 

αναλόγως με όλες τις υποχρεώσεις της Αναθέτουσας Αρχής και του ιδίου, ως εκτελών την 
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επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που προκύπτουν από τις διατάξεις του Ν. 

2472/1997. Σε κάθε περίπτωση παράβασης των ως άνω υποχρεώσεων του Αναδόχου, πέραν 

από τα ειδικά προβλεπόμενα στη Διακήρυξη ή τη Σύμβαση, ισχύουν και οι κυρώσεις του Ν. 

2472/1997. 

Τέλος, και σε κάθε περίπτωση, απαγορεύεται η χρήση ή εκμετάλλευση των πληροφοριών οι 

οποίες θα περιέλθουν σε γνώση του Αναδόχου καθ’ οιονδήποτε τρόπο, στα πλαίσια εκτέλεσης 

του Έργου και οι οποίες δεν του ανήκουν, για σκοπούς διαφορετικούς από την εκτέλεση του 

Έργου αυτού. 

Άρθρο 7 - Εκχωρήσεις – Μεταβιβάσεις 

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρήσει ή μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο τη Σύμβαση ή 

μέρος αυτής ή οποιοδήποτε δικαίωμα ή υποχρέωση απορρέει από αυτή, χωρίς την 

προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής.  

Εκχώρηση ή μεταβίβαση της σύμβασης θα συντελείται μόνο για ιδιαιτέρως σημαντικό λόγο 

και θα χρήζει πλήρους αιτιολόγησης τόσο ως προς το αίτημα του Αναδόχου όσο και ως προς τη 

συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία θα είναι υπεύθυνη και για την κοινοποίηση στη 

Διαχειριστική Αρχή. 

Επισημαίνεται ότι ο ιδιαίτερα σημαντικός λόγος δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να προσβάλει τα 

δικαιώματα των συνυποψήφιων αναδόχων που μετείχαν στη διαδικασία και που θα είχαν 

δικαίωμα στην ανάθεση της σύμβασης μετά από τυχόν έκπτωση του Αναδόχου. Θα πρέπει να 

υφίσταται νόμιμη αιτία που επιβάλει την υποκατάσταση του Αναδόχου από συγκεκριμένο τρίτο, 

όπως π.χ. συγχώνευση ή απορρόφηση. Μόνο η πλήρωση των κριτηρίων επιλογής που ίσχυσαν 

για την ανάθεση της σύμβασης στο πρόσωπο εκείνου που υποκαθιστά δεν αρκεί, δεδομένου ότι 

οι προϋποθέσεις αυτές πληρούνται και από το δεύτερο στη σειρά κατάταξης υποψήφιο 

ανάδοχο. Σε κάθε περίπτωση, δεν θα πρέπει να καταστρατηγούνται οι αρχές της ίσης 

μεταχείρισης, της διαφάνειας και του ελευθέρου ανταγωνισμού.  

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να εγκρίνει το αίτημα του Αναδόχου για μεταβίβαση ή εκχώρηση, 

μόνο στην περίπτωση που εκείνος που τον υποκαθιστά ανταποκρίνεται πλήρως και 

αποδεδειγμένως στα κριτήρια επιλογής που ίσχυαν για την ανάθεση της Σύμβασης. Σε 

περίπτωση υποκατάστασης ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις του σχετικά με 

το τμήμα της Σύμβασης που έχει ήδη εκτελεσθεί ή το τμήμα που δεν εκχωρήθηκε. Οι όροι της 

παρούσας θα δεσμεύουν και τον αναφερόμενο τρίτο, ακόμα και αν αυτός δεν τους έχει ρητά 

αποδεχτεί. 
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Κατ’ εξαίρεση, ο Ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγγραφη συναίνεση, τις απαιτήσεις 

του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή του Συμβατικού Τιμήματος, με βάση τους 

όρους της Σύμβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του, που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. 

Με την επιφύλαξη της ανωτέρω εξαίρεσης, εάν ο Ανάδοχος προβεί σε μεταβίβαση ή εκχώρηση 

χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, η τελευταία δικαιούται, 

χωρίς προηγούμενη όχληση, να επιβάλει αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση της Σύμβασης 

και να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο σύμφωνα με το Π.Δ. 118/2007, όπως αυτό ισχύει και δεν 

έρχεται σε αντίθεση με την Οδηγία 2004/18. 

Άρθρο 8 – Υπεργολαβίες 

Ο Ανάδοχος, για την υλοποίηση της Έργου, θα χρησιμοποιήσει τους υπεργολάβους που τυχόν 

έχει προσδιορίσει στην Προσφορά του σύμφωνα με το άρθρο 41 του Π.Δ. 60/2007, για το κατά 

περίπτωση αναφερόμενο στην Προσφορά του τμήμα του Έργου.  

Οι υπεργολάβοι δεν αποκτούν οποιαδήποτε συμβατική σχέση με την Αναθέτουσα Αρχή.  

Ο Ανάδοχος ευθύνεται για τις πράξεις και παραλείψεις των υπεργολάβων του, των εκπροσώπων 

ή των υπαλλήλων τους, όπως ακριβώς και για τις πράξεις και παραλείψεις του ιδίου, των 

εκπροσώπων ή των υπαλλήλων του. 

Ο Ανάδοχος δικαιούται να αντικαταστήσει άμεσα υπεργολάβο που έχει συμπεριλάβει στην 

Προσφορά του σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του με αυτόν ή να χρησιμοποιήσει και 

άλλον υπεργολάβο, μόνο εφ’ όσον ο νέος υπεργολάβος ανταποκρίνεται στα αντίστοιχα κριτήρια 

επιλογής που ίσχυσαν για την ανάθεση της Σύμβασης. Σε κάθε περίπτωση, η αντικατάσταση ή 

χρησιμοποίηση άλλου υπεργολάβου υπόκειται στην προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της 

Αναθέτουσας Αρχής. Για το σκοπό αυτό, ο Ανάδοχος ενημερώνει προηγουμένως την 

Αναθέτουσα Αρχή για τη διακοπή της συνεργασίας ή την πρόθεσή της να χρησιμοποιήσει και 

άλλον υπεργολάβο, γνωστοποιώντας την ταυτότητα του νέου υπεργολάβου και περιγράφοντας 

επακριβώς το αντικείμενο που θα εκτελέσει, μαζί με την απαιτούμενη τεκμηρίωση για την 

απόδειξη συνδρομής στο πρόσωπό του των κριτηρίων που ίσχυσαν για την ανάθεση της 

Σύμβασης. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο την αντικατάσταση υπεργολάβου 

και κάθε άλλου προσώπου εμπλεκομένου στην εκτέλεση του Έργου που, κατά τη βάσιμη και 

αιτιολογημένη κρίση της, δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Έργου, ο δε Ανάδοχος 

υποχρεούται στην περίπτωση αυτή να ανταποκριθεί στην απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής, σε 
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εύλογο χρονικό διάστημα που θα συμφωνηθεί από κοινού ότι απαιτείται για την εξεύρεση 

αντικαταστάτη. 

Σε κάθε περίπτωση, η έγκριση αντικατάστασης του υπεργολάβου θα πρέπει να είναι απολύτως 

αιτιολογημένη, τόσο ως προς το αίτημα του Αναδόχου, όσο και ως προς την απόφαση έγκρισης 

από την Αναθέτουσα Αρχή. 

Σε περίπτωση αντικατάστασης του υπεργολάβου, η Αναθέτουσα Αρχή φέρει την ευθύνη 

κοινοποίησης στην αρμόδια Διαχειριστική και Χρηματοδοτική Αρχή του έργου.  

Τυχόν αντικατάσταση θα γίνεται μόνο εγγράφως και θα συνεπάγεται αντίστοιχη τροποποίηση 

της Σύμβασης. 

Εάν ο Ανάδοχος συνάψει σύμβαση υπεργολαβίας χωρίς έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας 

Αρχής, αυτή δικαιούται, χωρίς προηγούμενη όχληση, να επιβάλει αυτοδικαίως τις κυρώσεις για 

αθέτηση της Σύμβασης και να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο σύμφωνα με το Π.Δ. 118/2007, 

όπως αυτό ισχύει και δεν έρχεται σε αντίθεση με την Οδηγία 2004/18. 

Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την εκτέλεση του Έργου φέρει αποκλειστικά ο 

Ανάδοχος. 

Άρθρο 9 - Τροποποίηση  

Η Σύμβαση τροποποιείται σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, όταν συμφωνήσουν 

εγγράφως, προς τούτο, τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, με την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση 

προβλέπεται από συμβατικό όρο και κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Διαχειριστικής Αρχής του 

Ε.Π «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».  

Οι παραπάνω προϋποθέσεις απαιτούνται σωρευτικά. 

Οποιαδήποτε τροποποίηση της Σύμβασης δεν δύναται να μεταβάλλει ουσιωδώς τη Διακήρυξη 

και την Προσφορά του Αναδόχου.  

 

Κεφάλαιο 2 - Υποχρεώσεις Αναθέτουσας Αρχής 

Άρθρο 10 - Διάθεση Προσωπικού 

Η Αναθέτουσα Αρχή θα διαθέσει το προσωπικό που απαιτείται για τις ανάγκες, την 

παρακολούθηση, τον έλεγχο της πορείας εκτέλεσης του Έργου και τη μεταφορά τεχνογνωσίας 

σε αυτή. 
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Ειδικότερα, η Αναθέτουσα Αρχή συμμετέχει στην υλοποίηση του Έργου με δικό της στελεχιακό 

δυναμικό με στόχους: 

 Την αποτελεσματική επίβλεψη και τον έλεγχο της προόδου του Έργου. 

 Την έγκαιρη εξασφάλιση στον Ανάδοχο όλων των στοιχείων και την εκτέλεση των 

ενεργειών από πλευράς της που είναι απαραίτητες για την έγκαιρη και σωστή εκτέλεση 

του Έργου. 

 Την ικανοποίηση των αναγκών των χρηστών (πληρότητα, ακρίβεια, απόδοση, 

χρηστικότητα, κλπ.). 

 Την ενεργό συμμετοχή της στην τεκμηρίωση των προτεινόμενων μεθοδολογικών 

προσεγγίσεων από τον Ανάδοχο. 

 Την εξασφάλιση της μελλοντικής αυτοδυναμίας της για την υποστήριξη όσο και για 

πιθανές μελλοντικές επεκτάσεις του Έργου με τη μεταφορά τεχνογνωσίας από τον 

Ανάδοχο στο προσωπικό της Αναθέτουσας Αρχής. 

Επιπρόσθετα, η Αναθέτουσα Αρχή θα εξασφαλίσει την απαραίτητη συνεργασία όλων των 

εμπλεκόμενων Διευθύνσεων και Τμημάτων της, ώστε να αποφευχθούν τυχόν καθυστερήσεις ή 

προβλήματα στην τήρηση του χρονοδιαγράμματος του Έργου. 

Η Αναθέτουσα Αρχή θα κοινοποιήσει στον Ανάδοχο, το συντομότερο δυνατό από την 

ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης, τους συμμετέχοντες στο σχήμα διοίκησης του Έργου 

από την πλευρά του Αναδόχου, οι οποίοι θα μετέχουν ενεργά σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του 

Έργου, εκτός αν προκύψει λόγος αντικατάστασής τους εξαιτίας υπηρεσιακών ή άλλων αναγκών. 

Άρθρο 11 - Παροχή Εγγράφων - Πληροφοριών 

Η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να παραδίδει στον Ανάδοχο, ατελώς, κάθε έγγραφο, σχέδιο, 

μελέτη, προδιαγραφή και γενικότερα κάθε στοιχείο που έχει στην κατοχή της και δικαιούται να 

γνωστοποιήσει, σχετικό με την εκτέλεση του Έργου, χωρίς να απαιτείται προηγούμενο αίτημα 

του Αναδόχου.  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να επιστρέψει όλα τα ανωτέρω στοιχεία με την οριστική παραλαβή 

του Έργου ή με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της Σύμβασης. 

Άρθρο 12 - Παροχή Πρόσβασης 

Σε περίπτωση που απαιτηθεί από τις ανάγκες του Έργου, η Αναθέτουσα Αρχή θα διαθέσει σε 

ορισμένα μέλη της ομάδας Έργου του Αναδόχου τους αναγκαίους χώρους όπου θα εργάζονται 
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κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του Έργου, καθώς και τον απαραίτητο για τις ανάγκες 

εκτέλεσης του Έργου στοιχειώδη εξοπλισμό γραφείου. 

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι δυνατόν να παρέχει τη δυνατότητα παραμονής του προσωπικού του 

Αναδόχου στους χώρους εργασίας και σε ώρες εκτός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας της, 

κάτω από όρους και προϋποθέσεις που θα συμφωνηθούν από κοινού. 

Η Αναθέτουσα Αρχή, λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την προστασία και ασφάλεια του 

προσωπικού του Αναδόχου, των υπεργολάβων του και των συνεργαζόμενων με αυτόν 

προσώπων, ιδίως δε ενημερώνει εγγράφως τον Ανάδοχο σχετικά με τις ιδιαιτερότητες των 

χώρων όπου εκτελείται το Έργο. 

Η Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται να παρέχει στον Ανάδοχο πρόσβαση στις ήδη υπάρχουσες 

εφαρμογές και εξοπλισμό της που έχουν συνάφεια με το Έργο. 

Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από 

κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση του Έργου, εκτός εάν οφείλεται σε δόλο ή βαριά αμέλεια εκ 

μέρους της. 

Ειδικότερα, η Αναθέτουσα Αρχή δεν φέρει καμία ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα 

στο προσωπικό (συμπεριλαμβανομένων των υπεργολάβων-συνεργατών) του Αναδόχου ή 

τρίτων που γίνεται από τυχαίο γεγονός ή αμέλεια του κατά την εκτέλεση του Έργου.  

Άρθρο 13 - Συνδρομή σε Θέματα Επικοινωνίας με Τρίτους 

Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει τη συνδρομή της Αναθέτουσας Αρχής προκειμένου να 

διευκολυνθεί στην επικοινωνία του με τυχόν εμπλεκόμενες αρμόδιες αρχές ή άλλα πρόσωπα, 

εφόσον κρίνεται ότι η επικοινωνία αυτή απαιτείται για να τον υποβοηθήσει στην εκπλήρωση 

των συμβατικών υποχρεώσεών του. 

 

Κεφάλαιο 3 - Υποχρεώσεις Αναδόχου 

Άρθρο 14 - Γενικές Υποχρεώσεις Αναδόχου 

Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τις απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις του με τη 

δέουσα προσοχή και επιμέλεια και τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. 

Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με 

την Αναθέτουσα Αρχή, πάντα μέσω της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου, 

υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την 

εκτέλεση του Έργου. 
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Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν στο Έργο 

(τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη 

αποφάσεων, καθώς και να παρίσταται, εφόσον του ζητηθεί, σε κάθε φύσεως ελέγχους ή 

επιθεωρήσεις της Αναθέτουσας Αρχής, της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ή/και άλλων αρμοδίων ελεγκτικών 

οργάνων. 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου με φυσική 

παρουσία, κατάλληλες αίθουσες δυναμικότητας 25 θέσεων εργασίας. 

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι ένωση ή κοινοπραξία προσώπων, τα μέλη που αποτελούν 

την ένωση ή κοινοπραξία είναι από κοινού και εις ολόκληρων υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας 

Αρχής για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη Σύμβαση υποχρεώσεών τους. Τυχόν 

υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνο 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 του Έργου. 

Περαιτέρω, σε περίπτωση που, εξ αιτίας ανικανότητας για οποιονδήποτε λόγο, μέλος της 

ένωσης / κοινοπραξίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ως μέλους της ένωσης 

/ κοινοπραξίας κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης / 

κοινοπραξίας συνεχίζουν να ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για την εκτέλεση κατά 

το υπόλοιπο της Σύμβασης με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Στην περίπτωση αυτή, τα 

εναπομείναντα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας μπορούν να προτείνουν αντικαταστάτη με 

προσόντα αντίστοιχα του μέλους που αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού. Ο 

αντικαταστάτης, ωστόσο, πρέπει να εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. 

Άρθρο 15 - Κατάθεση Εγγυήσεων 

(i) Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης, ο Ανάδοχος κατέθεσε την <αριθμός,& αρχή 

που εξέδωσε> εγγύηση ύψους <ποσό (ολογράφως και αριθμητικώς)> ευρώ, που καλύπτει το 

10% του Συμβατικού Τιμήματος (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύμβασης είναι αορίστου διαρκείας, και επιστρέφεται στον 

Ανάδοχο μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του Έργου, ύστερα από την 

εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους συμβαλλομένους και την κατάθεση της εγγύησης 

καλής λειτουργίας.  
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Εάν, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης, το τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό 

πρόσωπο που εξέδωσε την εγγύηση περιέλθει σε αδυναμία να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις 

του, ο Ανάδοχος οφείλει να παράσχει νέα εγγύηση με τους ίδιους όρους, εντός αποκλειστικής 

προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την προηγούμενη σχετική όχληση της Αναθέτουσας Αρχής. 

Εάν ο Ανάδοχος δεν παράσχει νέα εγγύηση, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη 

Σύμβαση. 

Εγγυητικές επιστολές που εκδίδονται σε άλλο κράτος, εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται 

απαραιτήτως από νόμιμη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας, οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση 

καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας. 

Άρθρο 16 - Αντικατάσταση Προσωπικού Αναδόχου 

Ο Ανάδοχος είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας 

νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των 

συμβατικών του υποχρεώσεων. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που 

προκληθεί σε τρίτους, υποχρεούται αποκλειστικά αυτός προς αποκατάστασή της. 

Ο Ανάδοχος εγγυάται για τη διάθεση του αναφερομένου στην Προσφορά του επιστημονικού και 

λοιπού προσωπικού, καθώς επίσης και υπεργολάβων και συνεργατών του, που διαθέτουν την 

απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις 

απαιτήσεις της Σύμβασης. Επιπρόσθετα, ο Ανάδοχος βεβαιώνει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα θα 

τηρούν τους κανόνες δεοντολογίας και θα επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας κατά τις επαφές 

τους με τις αρμόδιες υπηρεσίες και επιτροπές και τα στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής ή τα 

εκάστοτε υποδεικνυόμενα από αυτή πρόσωπα. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί μη συμμόρφωση 

με τα παραπάνω, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει την αντικατάσταση μέλους του 

προσωπικού του Αναδόχου ή συνεργάτη ή υπεργολάβου του, οπότε ο Ανάδοχος οφείλει να 

προβεί σε αντικατάσταση με άλλο πρόσωπο, ανάλογης εμπειρίας και προσόντων. 

Αντικατάσταση μέλους του προσωπικού 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, τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημερολογιακές 

ημέρες πριν από τη σχετική αντικατάσταση. Σε κάθε περίπτωση αντικατάστασης, θα πρέπει ο 

αντικαταστάτης να είναι αποδεκτός από την Αναθέτουσα Αρχή. 

Σε περίπτωση που μέλη της Ομάδας Έργου του Αναδόχου αποχωρήσουν από αυτή ή λύσουν τη 

συνεργασία τους με τον Ανάδοχο, ο Ανάδοχος υποχρεούται αφενός να εξασφαλίσει ότι, κατά το 
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χρονικό διάστημα μέχρι την αποχώρησή τους, θα παρέχουν κανονικά τις υπηρεσίες τους και, 

αφετέρου, να αντικαταστήσει άμεσα τους αποχωρήσαντες συνεργάτες σύμφωνα με την 

προηγούμενη παράγραφο. Η ευθύνη της οποιασδήποτε παραβίαση όρων της Σύμβασης (π.χ. 

εμπιστευτικότητα) εκ μέρους προσώπων που αποχωρούν από το Έργο βαρύνει αποκλειστικά 

τον Ανάδοχο. 

Ο Ανάδοχος οφείλει να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις που θα μπορούσαν να έχουν 

αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής, του Έργου ή, έμμεσα, του 

Έλληνα Πολίτη, εφόσον κάτι τέτοιο είναι στην δυνατότητά του. 

Επισημαίνεται ότι, από την εκτέλεση του Έργου, καμία έννομη σχέση δεν δημιουργείται μεταξύ 

της Αναθέτουσας Αρχής και του προσωπικού του Αναδόχου που ασχολείται με το Έργο.  

Άρθρο 17 - Ασφάλιση 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο ασφαλείας και προστασίας για την 

αποτροπή ζημιών ή φθορών και είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία ή βλάβη προσώπων, 

πραγμάτων ή εγκαταστάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, του προσωπικού της ή τρίτων και για 

την αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζημίας που είναι δυνατόν να προκληθεί κατά ή έπ’ 

ευκαιρία της εκτέλεσης της Σύμβασης από τον Ανάδοχο ή τους υπεργολάβους του ή 

οποιονδήποτε συνεργάτη του, εφόσον οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη αυτών ή σε ελάττωμα 

του εξοπλισμού. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει και να διατηρεί ασφαλισμένο το προσωπικό του στους 

αρμόδιους ασφαλιστικούς φορείς καθ' όλη τη διάρκεια της Σύμβασης και να μεριμνά όπως και οι 

υπεργολάβοι του και κάθε συνεργαζόμενο με αυτόν πρόσωπο πράξουν το ίδιο. 

Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από 

κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση του Έργου, εκτός εάν οφείλεται σε δόλο ή βαριά αμέλεια εκ 

μέρους της. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή 

απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων. 

Άρθρο 18 - Αποζημίωση 

Ο Ανάδοχος αποζημιώνει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε απαίτηση τρίτων από την εκτέλεση 

του Έργου, η οποία απορρέει από τη χρήση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, σχεδίων, 

υποδειγμάτων και εργοστασιακών ή εμπορικών σημάτων εκ μέρους του ή εκ μέρους των 

υπεργολάβων ή συνεργατών του, η οποία αναφέρεται στη Σύμβαση ή την Προσφορά. 

Ο Ανάδοχος αποζημιώνει πλήρως την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε ζημία που ενδεχομένως 

προξενηθεί σε αυτή από υπαιτιότητα του Αναδόχου ή των προσώπων που συνεργάζονται με 
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αυτόν για την εκτέλεση του Έργου, περιλαμβανομένων των υπεργολάβων του. Τα μέλη της 

ενώσεως ή κοινοπραξίας του Αναδόχου ευθύνονται αλληλέγγυα και εις ολόκληρο έναντι της 

Αναθέτουσας Αρχής για την εκτέλεση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει ο Ανάδοχος με την 

παρούσα Σύμβαση, καθώς και για την καταβολή οποιουδήποτε ποσού που θα κληθεί ο 

Ανάδοχος να καταβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με την παρούσα, είτε αυτό 

συνίσταται σε οποιασδήποτε μορφής  αποζημίωση ή σε ποινική ρήτρα. 

Περαιτέρω, ο Ανάδοχος συνδράμει με δαπάνες του την Αναθέτουσα Αρχή, αναλαμβάνοντας το 

κόστος κάθε αντιδικίας, εξώδικης ή δικαστικής, με τρίτους, που συνδέεται με την εκ μέρους 

του, ή την εκ μέρους των υπεργολάβων του ή των συνεργαζόμενων με αυτόν προσώπων, 

αδυναμία ή πλημμελή εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων. 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει, επίσης, να αποζημιώνει πλήρως την Αναθέτουσα Αρχή σε περίπτωση 

θανάτου, πρόκλησης σωματικής ή άλλης βλάβης μέλους ή μελών του προσωπικού της ή τρίτων, 

καθώς και υλικής ζημίας στις εγκαταστάσεις της, αν τα περιστατικά οφείλονται σε πράξεις ή 

παραλήψεις του προσωπικού του Αναδόχου, των υπεργολάβων του και των κατά οποιοδήποτε 

τρόπο συνδεομένων με αυτόν για την εκτέλεση του παρόντος Έργου. 

 

Κεφάλαιο 4 - Κοινές Υποχρεώσεις 

Άρθρο 19 - Κοινές Υποχρεώσεις των Συμβαλλομένων 

Ο μέγιστος χρόνος απόκρισης των συμβαλλομένων σε κάθε Έγγραφο ορίζεται στις επτά (7) 

εργάσιμες μέρες από την αποδεδειγμένη παραλαβή του, εκτός αν άλλως ορίζεται στην παρούσα 

και στα Παραρτήματά της. Σε περίπτωση κατά την οποία παρέλθει άπρακτη η εν λόγω 

προθεσμία, το περιεχόμενο του εγγράφου θεωρείται αποδεκτό. 

Στα πλαίσια εκτέλεσης του Έργου και σχετικά με τη γλώσσα που θα χρησιμοποιηθεί στις 

διάφορες δραστηριότητες του Έργου, ισχύουν τα αναφερόμενα στο Άρθρο 3 ανωτέρω. 

Ειδικότερα: 

 Η γλώσσα συνεργασίας της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου θα είναι η Ελληνική, 

σε γραπτό και προφορικό λόγο. 

 Για την τυπική αλληλογραφία (συνοδευτικά Παραδοτέων και παραστατικών, 

ειδοποιητήρια ετοιμότητας προς παράδοση, νομικά έγγραφα κλπ.), θα χρησιμοποιείται η 

Ελληνική γλώσσα. 
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 Η εκπαίδευση θα παρασχεθεί στην Ελληνική γλώσσα. Το εκπαιδευτικό υλικό θα 

παραδίδεται στην Ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση που συμφωνηθεί κάποιες ενότητες 

της εκπαίδευσης να δοθούν στην Αγγλική γλώσσα, ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος να 

παραδώσει περίληψη εγχειριδίων στην Ελληνική. 

 Για τα Παραδοτέα που απορρέουν από την εκτέλεση του Έργου θα χρησιμοποιείται η 

Ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση που κάποια Παραδοτέα, από τη μεθοδολογία ή από 

εργαλεία που πιθανά χρησιμοποιηθούν, παράγονται στην Αγγλική γλώσσα, αυτά θα 

μεταφραστούν, εφόσον απαιτηθεί, στην Ελληνική με φροντίδα, δαπάνη και ευθύνη του 

Αναδόχου και οι τυχόν αλλαγές θα γίνονται και στις δύο εκδόσεις. 

Για την καθημερινή ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ των συμβαλλομένων είναι δυνατόν να 

χρησιμοποιείται ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με τρόπο και στο βαθμό που κάτι τέτοιο θα είναι 

αποδεκτό και από τα δύο μέρη και δηλώνεται στη Σύμβαση που συνάπτεται. 

 

Κεφάλαιο 5 - Πρόγραμμα Εκτέλεσης 

Άρθρο 20 - Πρόγραμμα Εκτέλεσης της Σύμβασης 

Εντός .... (...) ημερών από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος της Σύμβασης, ο Ανάδοχος θα 

συντάξει και θα υποβάλει στην Αναθέτουσα Αρχή αναλυτικό πρόγραμμα ενεργειών, στο οποίο 

θα φαίνονται τα Παραδοτέα και οι πραγματικοί χρόνοι παράδοσής τους ή οι πραγματικές 

ημερομηνίες έναρξης και λήξης τους.  

Το αναλυτικό πρόγραμμα καταρτίζεται σε συμφωνία με το συνολικό χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης 

της Σύμβασης και περιέχει, τουλάχιστον, τα ακόλουθα: 

(α) τη σειρά με την οποία ο Ανάδοχος σκοπεύει να παραδώσει τα επιμέρους 

Παραδοτέα και να εκτελέσει όλες τις επιμέρους δραστηριότητες που του αντιστοιχούν, 

συμπεριλαμβανομένων των επιμέρους χρονικών διαστημάτων παράδοσης / υλοποίησης, 

(β) τις προθεσμίες για την υποβολή και την έγκριση των ενδιάμεσων και τελικών 

Παραδοτέων, 

(γ) επαρκείς λεπτομέρειες και πληροφορίες σχετικά με τη χρονική ή γενικότερη 

εξάρτηση μεταξύ των επιμέρους Παραδοτέων και 

(δ) άλλες πληροφορίες τις οποίες μπορεί εύλογα να ζητήσει η Αναθέτουσα Αρχή. 

Η έγκριση του προγράμματος από την Αναθέτουσα Αρχή δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από τις 

συμβατικές του υποχρεώσεις. 
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Εάν, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, προκύπτουν αλλαγές στο χρονοδιάγραμμα 

ενεργειών, τότε οι αλλαγές αυτές θα υποβάλλονται ως εισηγήσεις στην Αναθέτουσα Αρχή, μέσω 

της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου, η οποία και θα τις εγκρίνει κατά 

περίπτωση ή θα τις απορρίπτει. Αν, πάντως, η εκτέλεση της Σύμβασης δεν προχωρεί σύμφωνα 

με το πρόγραμμα, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να δώσει στον Ανάδοχο την εντολή να το 

αναθεωρήσει και να της υποβάλει το αναθεωρημένο αυτό πρόγραμμα προς έγκριση. 

Άρθρο 21 - Προθεσμία Εκτέλεσης της Σύμβασης 

Η διάρκεια υλοποίησης του συνόλου του Έργου ορίζεται σε χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών 

από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης. 

Το χρονοδιάγραμμα που εμφανίζεται στο Παράρτημα της Σύμβασης απεικονίζει την προθεσμία 

εκτέλεσης της Σύμβασης και κάθε επιμέρους τμήματός της, με την επιφύλαξη των επόμενων 

άρθρων. 

Ο συμβατικός χρόνος υλοποίησης μπορεί να παρατείνεται μετά από απόφαση της Αναθέτουσας 

Αρχής το ανώτερο μέχρι του ¼ αυτού, με την επιφύλαξη του άρθρου 25 κατωτέρω και των 

δικαιωμάτων της Αναθέτουσας Αρχής για την επιβολή των προβλεπομένων κυρώσεων (άρθρο 

32 του Π.Δ. 118/2007). 

Επισημαίνεται ότι, μετά τη λήξη της παραπάνω παράτασης, θα κινείται η διαδικασία κήρυξης 

του Αναδόχου έκπτωτου σύμφωνα με το άρθρο 34 του Π.Δ. 118/2007. 

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα επαύξησης 

του φυσικού αντικειμένου του συμβατικού Έργου, σύμφωνα με το άρθρο 31 της Οδηγίας 

2004/18/ΕΚ και το άρθρο 25 του Π.Δ. 60/2007 που ενσωματώνει την εν λόγω διάταξη, με 

ανάλογη μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό την επιφύλαξη της ολοκλήρωσης 

τυχόν συμπληρωματικών έργων μέχρι την εκπνοή των απωτάτων ορίων που εκάστοτε ορίζονται 

για την υλοποίηση έργων που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ 2007-2013. Η πρόσθετη 

αμοιβή του Αναδόχου για τις υπηρεσίες ή υλικό που θα προσφέρει θα υπολογίζεται με βάση τις 

κοστολογήσεις της αρχικής Σύμβασης, οι οποίες δεν αναπροσαρμόζονται.  

Επίσης, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα, μέσα στα όρια του Συμβατικού Τιμήματος ή 

των διαφοροποιήσεων του κατά τα ανωτέρω, να χρησιμοποιήσει λιγότερες ή περισσότερες 

ομοειδείς υπηρεσίες ανεξαρτήτως ποσοστού. 

Όλες οι αναπροσαρμογές εγκρίνονται από την Αναθέτουσα Αρχή, κατόπιν εισήγησης της 

Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου. 

Άρθρο 22 - Μετάθεση Προθεσμίας Εκτέλεσης 
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Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα μετάθεσης του χρονοδιαγράμματος 

εκτέλεσης της Σύμβασης ή επί μέρους προβλεπόμενων χρονικών σημείων ή δραστηριοτήτων 

του χρονοδιαγράμματος, εάν κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται ύστερα από γνωμοδότηση αρμοδίου 

οργάνου (με τους ίδιους τεχνικούς όρους), για συνολικό διάστημα έως …… (…) μηνών και, 

στις περιπτώσεις αυτές, η Αναθέτουσα Αρχή θα ενημερώνει εγκαίρως τον Ανάδοχο για την 

αναθεώρηση του προγράμματος εκτέλεσης της Σύμβασης, ως προς το συγκεκριμένο χρονικό 

σημείο ή τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. 

Περαιτέρω, ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί, σε κάθε περίπτωση, να μετατίθεται 

σύμφωνα με το άρθρο 26 του Π.Δ. 118/2007. 

Σε κάθε περίπτωση, η υλοποίηση του Έργου, μετά την όποια παράταση ή μετάθεση τυχόν 

χορηγηθεί, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός των απώτατων ορίων που εκάστοτε ισχύουν 

για την υλοποίηση έργων που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ. 

Άρθρο 23 - Ποινικές Ρήτρες - Εκπτώσεις 

Η παράδοση και η παραλαβή των ενδιάμεσων και τελικών παραδοτέων του έργου θα γίνει 

σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του, όπως αυτό θα εξειδικευτεί και θα 

επισυναφθεί στη Σύμβαση μετά των παραρτημάτων της.  

Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης ενδιάμεσης φάσης του έργου ή του συνόλου αυτού 

από υπέρβαση τμηματικής ή συνολικής προθεσμίας, με υπαιτιότητα του Αναδόχου, 

επιβάλλονται κυρώσεις και ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τα παρακάτω: 

α) Αν παρέλθουν οι συμφωνημένες ημερομηνίες παράδοσης, σύμφωνα με το άρθρο 32 του ΠΔ 

118/2007 και τα παραδοτέα δεν υποβληθούν σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους, τότε ο 

Ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόσει τα  προβλεπόμενα στο άρθρο 32 του ΠΔ 118/2007. 

β) Αν παρέλθει χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός από τις συμφωνημένες ημερομηνίες 

παράδοσης, η Αναθέτουσα Αρχή κηρύσσει τον Ανάδοχο έκπτωτο. 

Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο αν δεν εκπληρώνει 

ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει οποιοδήποτε όρο της 

Σύμβασης μετά των παραρτημάτων της, που θα υπογραφεί. Στις περιπτώσεις αυτές ο Ανάδοχος 

δε δικαιούται αποζημίωσης, σύμφωνα με το άρθρο 34 του ΠΔ 118/2007 «Κανονισμού 

Προμηθειών Δημοσίου». 

Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η 

καθυστέρηση οφείλεται σε ανωτέρα  βία ή σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής. Σε 

περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει τον Ανάδοχο.Ο Ανάδοχος που επικαλείται 
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ανωτέρα βία υποχρεούται (βάσει του άρθρου 37 του ΠΔ 118/2007), μέσα σε είκοσι (20) ημέρες 

από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως 

αυτά και να προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η 

Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει αιτιολογημένα εντός εύλογου χρονικού 

διαστήματος. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος μέσα στην παραπάνω προθεσμία δεν αναφέρει τα 

περιστατικά και δεν προσκομίσει τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία, στερείται του 

δικαιώματος να επικαλεσθεί την ύπαρξη ανωτέρας βίας. 

Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στη σύμβαση 

(μη περιλαμβανομένου Φ.Π.Α.), ενώ δεν επιβάλλονται κυρώσεις σε περίπτωση χορήγησης 

παράτασης ή μετάθεσης από τη Αναθέτουσα Αρχή. 

Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων που περιέχονται στη σύμβαση, θα επιβάλλονται με 

απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης 

και Παραλαβής του Έργου και θα παρακρατούνται από την επόμενη πληρωμή του Αναδόχου ή, 

σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτής, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής 

εκτέλεσης και προκαταβολής (εφόσον έχει δοθεί) αντίστοιχα, εφόσον ο Ανάδοχος δεν 

καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. Με όμοια απόφαση ανακαλούνται οι ρήτρες καθυστέρησης για 

τμηματικές προθεσμίες μόνο αν το έργο περατωθεί μέσα στη συνολική προθεσμία.  

Οι ρήτρες καθυστέρησης που επιβάλλονται για υπέρβαση τμηματικών προθεσμιών, αν δεν 

ανακληθούν βαρύνουν τον Ανάδοχο επιπλέον των ρητρών λόγω υπέρβασης συνολικής 

προθεσμίας που έχουν επιβληθεί. 

Εφόσον ο Ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από τις ανωτέρω προβλεπόμενες ποινικές 

ρήτρες, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που 

υπολογίζεται από την επόμενη της λήξης του συμβατικού χρόνου παράδοσης μέχρι την 

ημερομηνία παράδοσης του έργου, με ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του 

τόκου υπερημερίας, και σύμφωνα με το άρθρο 32 του ΠΔ 118/2007. 

Σε περίπτωση Ένωσης/ Κοινοπραξίας οι ως ανωτέρω ποινικές ρήτρες και τόκοι επιβάλλονται 

αναλογικά σε όλα τα μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας.  

Σε περίπτωση εκπτώσεως του Αναδόχου, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, κατά την κρίση της, 

να κρατήσει μέρος ή το σύνολο των παραδοτέων, που έχουν ήδη υποβληθεί, καταβάλλοντας το 

αναλογούν συμβατικό τίμημα και σύμφωνα με το άρθρο 34 του ΠΔ 118/2007. 

Για την απόρριψη των παραδοτέων και την αντικατάσταση αυτών ισχύουν οι διατάξεις του 

άρθρου 33 του ΠΔ 118/2007. 
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Κεφάλαιο 6 - Προϊόντα και Υπηρεσίες 

Άρθρο 24 - Ποιότητα Προϊόντων & Υπηρεσιών 

Οι υπηρεσίες που προβλέπεται να παραδοθούν ή να παρασχεθούν στα πλαίσια της Σύμβασης 

καθώς και ο τρόπος παράδοσης ή εκτέλεσής τους, πρέπει να συμφωνούν, από κάθε άποψη, με 

τα οριζόμενα στη Σύμβαση.  

Θεωρείται εξέχουσας σημασίας για την επίτευξη της μέγιστης ποιότητας του Έργου η υιοθέτηση 

συνολικής συνεργατικής προσέγγισης προς τη συνεχή επόπτευση, αναθεώρηση και βελτίωση 

των εργασιών υλοποίησής του. 

Άρθρο 25 - Ζητήματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας 

Όλα τα αποτελέσματα - μελέτες, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο σχετικό με το Έργο, 

καθώς και όλα τα υπόλοιπα παραδοτέα που θα αποκτηθούν ή θα αναπτυχθούν από τον 

Ανάδοχο στα πλαίσια εκτέλεσης του Έργου, θα αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της 

Αναθέτουσας Αρχής, που μπορεί να τα διαχειρίζεται και να τα εκμεταλλεύεται (όχι εμπορικά). 

Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προϋπάρχουν σχετικά πνευματικά δικαιώματα, τα 

οποία θα πρέπει να καταδεικνύονται ρητά και, στις μη προφανείς περιπτώσεις, να 

αποδεικνύονται με σχετικά έγγραφα από τον Ανάδοχο.  

Τα αποτελέσματα, και μόνο αυτά (χωρίς τις μελέτες, στοιχεία κλπ) θα είναι πάντοτε στη 

διάθεση της Αναθέτουσας Αρχής κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης και, εάν βρίσκονται 

στην κατοχή του Αναδόχου, θα παραδοθούν στην Αναθέτουσα Αρχή κατά την καθ’ 

οποιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. Σε περίπτωση αρχείων με στοιχεία σε 

ηλεκτρονική μορφή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνοδεύσει την παράδοσή τους με έγγραφη 

τεκμηρίωση και με οδηγίες για την ανάκτηση / διαχείρισή τους. 

Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 2121/1993 περί πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως 

ισχύει. 

Σε περίπτωση άσκησης αγωγής ή ενδίκου μέσου κατά της Αναθέτουσας Αρχής από τρίτο για 

οποιοδήποτε θέμα σχετικά με δικαιώματα επί των παραδοτέων, η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να 

ειδοποιήσει αμέσως και γραπτά με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες τον Ανάδοχο, ο οποίος 

υποχρεούται να αμυνθεί, δικαστικά και εξωδικαστικά, για λογαριασμό της Αναθέτουσας Αρχής, 

έναντι του τρίτου. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος αφενός βαρύνεται με όλα τα έξοδα τα οποία 

θα κληθεί να καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή εξ αυτού του λόγου, συμπεριλαμβανομένης και 

κάθε δικαστικής δαπάνης ή αμοιβής δικηγόρων, αφετέρου υποχρεούται να αποζημιώσει την 
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Αναθέτουσα Αρχή για κάθε θετική ή αποθετική ζημία που θα υποστεί από ενδεχόμενη αποδοχή 

της παραπάνω αγωγής ή του ένδικου μέσου. 

 

Κεφάλαιο 7 – Πληρωμές 

Άρθρο 26 - Γενικές Διατάξεις 

Ο Ανάδοχος τεκμαίρεται  ότι, προτού υποβάλει την Προσφορά του, είχε λάβει υπόψη όλα τα 

αναγκαία στοιχεία για την εμπρόθεσμη και προσήκουσα εκτέλεση της Σύμβασης και, συνεπώς, 

στο Συμβατικό Τίμημα περιλαμβάνονται όλα τα σχετικά με την εκτέλεση της Σύμβασης έξοδα, 

όπως: 

(α) τα έξοδα παραγωγής σχεδίων, εκθέσεων, μελετών, αναφορών και κάθε είδους 

εγγράφων που προβλέπονται στη Σύμβαση, 

(β) τα έξοδα προμήθειας των εργαλείων που απαιτούνται για την υλοποίηση της 

Σύμβασης, 

(γ) τα έξοδα της προμήθειας ή παραγωγής εγχειριδίων και οδηγιών, 

(δ) τα έξοδα για τις πάσης φύσεως αμοιβές του προσωπικού, των συνεργατών, 

υπεργολάβων του Αναδόχου, καθώς και των ασφαλιστικών εισφορών που τυχόν τους 

αφορούν και 

(ε) πάσης άλλης φύσεως έξοδα συνδεόμενα με την εκτέλεση του Έργου, που όφειλε ο 

Ανάδοχος να λάβει υπόψη για την κατάρτιση της Προσφοράς, καθώς η απαρίθμηση των 

παραπάνω δαπανών είναι ενδεικτική. 

Για κάθε πληρωμή, ο Ανάδοχος αποστέλλει στην Αναθέτουσα Αρχή γραπτή αίτηση πληρωμής, 

καθώς και αναλυτική κατάσταση, μαζί με αποδείξεις, τιμολόγια, παραστατικά πληρωμών ή άλλα 

απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα για τα ποσά που πρέπει να πληρωθούν κατά περίπτωση. 

Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε Ευρώ με την προσκόμιση των φορολογικών δικαιολογητικών 

που προβλέπονται από τον ΚΒΣ και των λοιπών νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται 

από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την 

ενδεχόμενη αναγκαία διοικητική διαδικασία για την έκδοση των σχετικών χρηματικών 

ενταλμάτων, ο οποίος, πάντως, δεν θα υπερβαίνει τις … (…) ημερολογιακές ημέρες από τα κατά 

περίπτωση χρονικά σημεία που προσδιορίζονται στη Σύμβαση. 
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Σε περίπτωση που, από τον ΚΒΣ, απαιτείται έκδοση τιμολογίου, η εξόφληση του οποίου, 

σύμφωνα με τη Σύμβαση, γίνεται σε επόμενη διαχειριστική περίοδο από αυτή της έκδοσης, δεν 

απαιτείται νέο τιμολόγιο. 

Από κάθε τιμολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται οι νόμιμες παρακρατήσεις σύμφωνα με τους 

ισχύοντες εκάστοτε νόμους και σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομίας και 

Οικονομικών. 

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι ένωση ή κοινοπραξία, συμφωνείται ότι, για τους σκοπούς 

εκτέλεσης της παρούσας Σύμβασης, το σύνολο των πληρωμών θα καταβάλλεται από την 

Αναθέτουσα Αρχή στο <φυσικό ή νομικό πρόσωπο>, που έχει οριστεί ως ηγέτης (projectleader) 

των μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας του Αναδόχου. Με την ως άνω καταβολή, επέρχεται 

εξόφληση έναντι κάθε μέλους της ένωσης ή κοινοπραξίας του Αναδόχου και ουδεμία αξίωση 

δύναται να προβληθεί κατά της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

Άρθρο 27 - Συμβατικό Τίμημα 

Το Συμβατικό Τίμημα για την εκτέλεση του Έργου από τον Ανάδοχο ανέρχεται στο ποσό των 

…………………. (……….. ευρώ), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  

Το Συμβατικό Τίμημα δεν αναθεωρείται και θα παραμείνει σταθερό και αμετάβλητο καθ' όλη τη 

διάρκεια της Σύμβασης. 

Άρθρο 28- Τρόπος Πληρωμής  

Ο συμβατικός τρόπος πληρωμής θα είναι σε τρεις (3) πληρωμές ως κάτωθι: 

1 
Το 30% της αξίας εντός τριάντα (30) ημερών μετά την υλοποίηση και την αποδοχή των 

παραδοτέων Π.1, Π.2 και  Π.3. 

2 
Το 40% της συνολικής αξίας εντός τριάντα (30) ημερών μετά την υλοποίηση και την αποδοχή 

των παραδοτέων Π.4 και Π.5. 

3 Το υπόλοιπο 30% εντός τριάντα (30) ημερών μετά την οριστική παραλαβή του Έργου. 

Η πληρωμή της αξίας του προσφερομένου Έργου θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων 

παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και 

κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που 

διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.Απαραίτητη προϋπόθεση για την πληρωμή του 

Αναδόχου αποτελεί η καταβολή από την αρχή πιστοποίησης του ΕΣΠΑ στην αναθέτουσα αρχή, 

των χρηματικών ποσών που αντιστοιχούν στην εκάστοτε φάση του όλου Έργου. 
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Κεφάλαιο 8 - Παράδοση & Παραλαβή 

Άρθρο 30 - Προϋποθέσεις & Διαδικασία Παραλαβής   

Η παραλαβή των Παραδοτέων θα γίνεται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής 

που ορίσθηκε με την υπ' αριθ. …/… απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, εντός των χρονικών 

διαστημάτων που καθορίζονται στο σχετικό άρθρο της παρούσας.  

Η παραλαβή των Παραδοτέων του Έργου θα γίνεται ως εξής:  

<Να γίνεται αναφορά κατ’ ελάχιστο στα στάδια, στα αρμόδια όργανα και στις προθεσμίες >. 

Κατά τα λοιπά, ισχύουν όσα αναφέρονται στην Διακήρυξη. 

 

Κεφάλαιο 9 - Αθέτηση & Καταγγελία της Σύμβασης 

Άρθρο 31 - Καταγγελία εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής 

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση, αζημίως για αυτή, σε οποιαδήποτε 

από τις ακόλουθες περιπτώσεις: 

(α) ο Ανάδοχος παραβιάζει τις συμβατικές του υποχρεώσεις,  

(β) ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή 

ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος 

του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων, 

(γ) εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου ή των νόμιμων εκπροσώπων αυτού 

για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του επαγγέλματός του, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του ΠΔ 60/2007 (άρθρο 43), 

(δ) για λόγους δημοσίου συμφέροντος. 

Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την κοινοποίηση στον Ανάδοχο της εκ 

μέρους της Αναθέτουσας Αρχής καταγγελίας. Κατ’ εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, κατ’ 

ενάσκηση διακριτικής της ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας προβλέπεται, να 

τάξει εύλογη (κατ’ αυτήν) προθεσμία θεραπείας της παράβασης, οπότε τα αποτελέσματα της 

καταγγελίας επέρχονται αυτόματα με την πάροδο της ταχθείσας προθεσμίας, εκτός εάν η 

Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιήσει εντός της προθεσμίας αυτής εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι 

θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα. 
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Με την, μετά από καταγγελία της Αναθέτουσας Αρχής, λύση της Σύμβασης, ο Ανάδοχος 

υποχρεούται: 

(α) να απόσχει από τη διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, Έργου, παροχής υπηρεσιών ή 

εκτέλεσης υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη Σύμβαση, πλην εκείνων που  

επιβάλλονται για τη διασφάλιση  προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων, 

(β) να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, όποιο έργο, εργασία 

ή προϊόν (ολοκληρωμένο ή μη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του, καθώς και τα 

πάσης φύσεως υποστηρικτικά έγγραφα και μέσα (μαγνητικά ή μη) και να μεριμνήσει 

όπως οι υπεργολάβοι και συνεργάτες του πράξουν το ίδιο, 

(γ) να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε εξοπλισμό, υλικά ή άλλα αγαθά που 

αφορούν άμεσα ή έμμεσα το Έργο και βρίσκονται στην κατοχή του, εγγυόμενος ότι οι 

υπεργολάβοι και συνεργάτες του θα πράξουν το ίδιο. 

Το συντομότερο δυνατό μετά την καταγγελία της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή βεβαιώνει την 

αξία του εκτελεσθέντος μέρους του Έργου, καθώς και κάθε οφειλή έναντι του Αναδόχου κατά 

την ημερομηνία καταγγελίας. 

Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύμφωνα με  

την Σύμβαση προς τον Ανάδοχο μέχρις εκκαθάρισης των μεταξύ τους υποχρεώσεων και οι 

εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αγοράσει, σε τιμές αγοράς, τα παραγγελθέντα από τον Ανάδοχο 

που δεν έχει ακόμα πληρώσει. Οι όροι της αγοράς εναπόκεινται στην κρίση της Αναθέτουσας 

Αρχής. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει από τον Ανάδοχο πρόσθετη αποζημίωση για κάθε 

ζημία που τυχόν υπέστη λόγω της καταγγελίας της Σύμβασης. 

Άρθρο 32 - Ανωτέρα Βία 

Ο Ανάδοχος δεν ευθύνεται για αδυναμία εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεών του, αν η 

αδυναμία αυτή είναι απόρροια ανωτέρας βίας, όπως αυτή ορίζεται από το νόμο ως γεγονός 

απρόβλεπτο και αναπότρεπτο που καθιστά απολύτως αδύνατη την εκτέλεση της Σύμβασης. Η 

επικαλούμενη ανωτέρα βία πρέπει να αποδεικνύεται δεόντως και επαρκώς. Ο Ανάδοχος που 

πλήττεται από τα περιστατικά ανωτέρας βίας, υποχρεούται στο διάστημα που αυτά συμβαίνουν 

μέχρι και την αναφορά τους στην Αναθέτουσα Αρχή, να προβεί σε όλες τις απαραίτητες 

ενέργειες για να ελαχιστοποιήσει τις επιπτώσεις των γεγονότων ανωτέρας βίας.  
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Η απόδειξη περιστατικών που συνιστούν ανωτέρα βία βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο 

οποίος υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες από τη χρονική στιγμή που 

έλαβαν χώρα τα εν λόγω περιστατικά, να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην 

Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Επαναλαμβάνεται ότι εντός του 

συγκεκριμένου διαστήματος ο Ανάδοχος πρέπει να καταβάλει όλες τις δυνατές προσπάθειες 

ώστε να ξεπεράσει μερικώς ή ολικώς την αδυναμία που προκαλείται. Σε περίπτωση που τα 

περιστατικά δεν αναφερθούν μέσα στην ανωτέρω προθεσμία και δεν προσκομισθούν τα 

απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία, ο Ανάδοχος στερείται του δικαιώματος να επικαλεσθεί την 

ύπαρξη ανωτέρας βίας. 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί κάθε δικαίωμα για την περαιτέρω διερεύνηση των γεγονότων και 

την έγερση απαίτησης προς τον Ανάδοχο για την παροχή πρόσθετων διευκρινήσεων ή ακόμα 

και τη λήψη πρόσθετων μέτρων αποκατάστασης εφόσον κάτι τέτοιο μπορεί να πραγματοποιηθεί 

εντός των πλαισίων του Έργου και των δυνατοτήτων του Αναδόχου. 

 

Κεφάλαιο 10 - Επίλυση Διαφορών 

Άρθρο 33 - Εφαρμοστέο Δίκαιο – Επίλυση Διαφορών 

Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό και Κοινοτικό δίκαιο. 

Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση 

ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ αφορμής αυτής, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος θα 

καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της 

καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. 

Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, 

αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στην Τρίπολη. 

Για τα παραπάνω συvτάχτηκε η σύμβαση αυτή, η οποία αφoύ διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, 

υπογράφεται νόμιμα από τους συμβαλλομένους σε δύο (2) πρωτότυπα. 

 

Ο I    Σ Υ Μ Β Α Λ Λ Ο Μ Ε Ν Ο I 

ΓΙΑ ΤΟΝ 
…<ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ>… 

ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
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….….<ιδιότητα>……. 
 

...<Υπογραφή – Σφραγίδα>… 
 

………………<ΟΝΟΜ/ΜΟ>…………… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ 

...<Υπογραφή – Σφραγίδα>… 
 

Καθηγητής ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΣΣΕΛΟΣ 
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Περίληψη 

 
του υπ’ αριθμ. Β2587/03-06-2014 Τακτικού Ανοιχτού Διαγωνισμού 

με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά 
 για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης του έργου  

 «Σχεδιασμός, ανάπτυξη του ΟΣΥΔΙΠ και εκπαίδευση στο ΟΣΥΔΙΠ» (υποέργο 2) 
που υλοποιείται για την πράξη 

«ΜΟΔΙΠ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» (MIS: 379464) 
 

Ο ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πελοποννήσου,  
 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
 

Ανοιχτό Τακτικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την  συμφερότερη από οικονομική 
άποψη προσφορά για το έργο  «Σχεδιασμός, ανάπτυξη του ΟΣΥΔΙΠ και εκπαίδευση στο 
ΟΣΥΔΙΠ» (υποέργο 2), με CPV 72000000-5. Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο 
της πράξης «ΜΟΔΙΠ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» (MIS: 379464), που υλοποιείται 
από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ (2007-2013) 
και συγχρηματοδοτείται από την  ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ) 
και από  ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ. 

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι ποσού εβδομήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (75.000,00 €) 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (23%), ήτοι 60.975,61 € καθαρή άξια και 14.024,39 € για Φ.Π.Α.  
Αναθέτουσα αρχή είναι ο ΕΛΚΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ με έδρα Ερ. Σταυρού 
28 & Καρυωτάκη, Τρίπολη, 22 100.   
Αντικείμενο του διαγωνισμού  είναι η ανάπτυξη του Πληροφοριακού Συστήματος της 
υπηρεσίας ΜΟΔΙΠ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου  
Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται με κριτήριο ανάθεσης την συμφερότερη προσφορά.   
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: 
Α) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και συνεταιρισμοί. 
Σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 7 της διακήρυξης.  
Β) Ενώσεις των πιο πάνω φυσικών ή / και νομικών προσώπων εφόσον καθένας από τους 
συμμετέχοντες στην ένωση πληροί την ανωτέρω προϋπόθεση (α) και υποβάλλουν κοινή 
προσφορά, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στη διακήρυξη. 
Ο χρόνος υλοποίησης ορίζεται σε έξη (6) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της 
σύμβασης και τόπος διενέργειας είναι η έδρα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου,  στην 
Τρίπολη. 
Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπο στο Πρωτόκολλο 
του ΕΛΚΕ  Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ή να αποσταλούν με οποιονδήποτε τρόπο 
(ταχυδρομικώς, συστημένη επιστολή, ιδιωτικό ταχυδρομείο κ.λ.π) μέχρι την προηγούμενη της 
ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού δηλαδή την Τετάρτη, 23-07-2014 και ώρα 14.00 μ.μ.  
Η Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να 
συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει 
σε ευρώ (€) ποσοστό 5% του προϋπολογισμού του έργου  (συμπεριλαμβανομένου του 
αναλογούντος ΦΠΑ), ήτοι τρείς χιλιάδες επτακόσια πενήντα ευρώ (3.750,00 €). 
Η διενέργεια του διαγωνισμού ορίζεται την Πέμπτη, 24-07-2014 και ώρα 10.00 π.μ. στα 
γραφεία του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (Δ/νση: Τέρμα Καραϊσκάκη – Κτίριο 
ΟΑΕΔ, τ.κ. 22 100 Τρίπολη, 1ος όροφος).   
Το τεύχος της διακήρυξης διατίθεται από την έδρα της Αναθέτουσας Αρχής και η παραλαβή της 
γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε με ταχυμεταφορική καθημερινά από τις 9:00 π.μ.-14:00 μ.μ είτε 
από το www.uop.gr έως και την Τετάρτη, 23-07-2014.  
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2710 230380 Fax: 2710 230383 Ηλεκτρονική διεύθυνση: www.uop.gr  
Για τεχνικές πληροφορίες επικοινωνείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  leonidas@uop.gr και 

http://www.uop.gr/
http://www.uop.gr/
mailto:leonidas@uop.gr
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sofia@uop.gr ή στο Fax: 2710 230383 (αρμόδιος επικοινωνίας κ. Οικονομίδης Λεωνίδας και κα. 
Σταυροπούλου Σοφία.). 
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.  
Η παρούσα στάλθηκε προς δημοσίευση στο ΦΕΚ και στον Ελληνικό Τύπο και θα αναρτηθεί 
στο δικτυακό τόπο www.uop.gr στις 20-06-2014. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ο Πρύτανης  

του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 
 
 
 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΣΣΕΛΟΣ 
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