ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Αριθ. Πρωτ. ΥΕΕΠ: 646

Αθήνα, 24.09.2013

Αναλυτικό Τεύχος ∆ιακήρυξης Τακτικού Ανοικτού ∆ηµόσιου
∆ιαγωνισµού µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα
από οικονοµική άποψη προσφορά
για το Υποέργο 1 µε τίτλο:
«∆ιερεύνηση της αντίληψης των ∆ηµοσίων Υπηρεσιών ως
προς το ρόλο του Συνηγόρου του Πολίτη για θέµατα ισότητας
των φύλων και µελέτη για την εφαρµογή της σχετικής
νοµοθεσίας »
της Οριζόντιας Πράξης (µε κωδικό MIS 365220)
«Υποστήριξη της δράσης του Συνηγόρου του Πολίτη, ως φορέα
παρακολούθησης και προώθησης της εφαρµογής της αρχής των ίσων
ευκαιριών και της ισότητας των φύλων στις δηµόσιες πολιτικές»
Αρ. ∆ιακήρυξης 2/2013
συνολικού προϋπολογισµού
€180.000,00 (εκατόν ογδόντα χιλιάδες ευρώ), µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ,
δηλαδή συνολικά €221.400,00 (διακόσιες είκοσι µία χιλιάδες και τετρακόσια ευρώ),
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ
(ΣΑΕ 2011ΣΕ50080000)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΣΠΑ –

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Ε.Π. «∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ»

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αναλυτικό Τεύχος ∆ιακήρυξης Τακτικού Ανοικτού ∆ηµόσιου ∆ιαγωνισµού για το
Υποέργο 1 «∆ιερεύνηση της αντίληψης των ∆ηµόσιων Υπηρεσιών ως προς το ρόλο
του Συνηγόρου του Πολίτη για θέµατα ισότητας των φύλων και µελέτη για την
εφαρµογή της σχετικής νοµοθεσίας.»

Συνοπτικά Στοιχεία Έργου
Τίτλος:

∆ιερεύνηση της αντίληψης των ∆ηµοσίων Υπηρεσιών
ως προς το ρόλο του Συνηγόρου του Πολίτη για
θέµατα ισότητας των φύλων και µελέτη για την
εφαρµογή της σχετικής νοµοθεσίας .

Αναθέτουσα Αρχή:

Βουλή των Ελλήνων - Υπηρεσία
Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων (ΥΕΕΠ).

Εφαρµογής

Φορέας Χρηµατοδότησης:

Βουλή των Ελλήνων - Υπηρεσία
Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων (ΥΕΕΠ)

Εφαρµογής

Φορέας Λειτουργίας Έργου:

Η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Πολίτη».

Χρηµατοδότηση:

Ε.Π. «∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ»

Προϋπολογισµός:

€180.000,00 (εκατόν ογδόντα χιλιάδες ευρώ), µη
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, δηλαδή συνολικά
€221.400,00 (διακόσιες είκοσι µία χιλιάδες και
τετρακόσια ευρώ ), συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ,
και συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταµείο και από εθνικούς πόρους.

∆ιάρκεια Υλοποίησης Έργου:

δώδεκα (12) µήνες από την υπογραφή της
Σύµβασης, σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας.

Είδος ∆ιαγωνισµού:

Τακτικός Ανοικτός ∆ηµόσιος ∆ιαγωνισµός.

Κριτήριο Ανάθεσης:

Πλέον συµφέρουσα
προσφορά.

από

οικονοµική

άποψη

Προθεσµία Υποβολής Προσφορών: 07/11/2013, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 12:00.
Αποσφράγιση Προσφορών:

07/11/2013, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 13:00.

Τόπος ∆ιενέργειας:

Οδός Αµαλίας 14, 10557, Αθήνα (3ος όροφος),
Υπηρεσία Εφαρµογής Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων
(ΥΕΕΠ) της Βουλής των Ελλήνων.

Ερωτήσεις:

Υποβάλλονται
«επικοινωνία»).

Επικοινωνία:

κ. Παύλος Γιαµάς Αµαλίας 14, 10557, Αθήνα (2ος
όροφος), 210 – 3735107 ώρες 11:00 – 14:00,
email: p.giamas@parliament.gr

µέχρι

29/10/2013,

(βλέπε
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Πίνακας Περιεχοµένων
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ορισµοί
Όρος

Περιγραφή

∆ιακήρυξη

Η παρούσα ∆ιακήρυξη που αποτελείται από τις Γενικές
Πληροφορίες, το Μέρος 1: "Περιβάλλον και Αντικείµενο του
Έργου", το Μέρος 2: "Γενικοί και Ειδικοί Όροι ∆ιαγωνισµού",
και το Μέρος 3: "Παραρτήµατα".

Έργο

∆ιερεύνηση της αντίληψης των ∆ηµοσίων Υπηρεσιών ως προς
το ρόλο του Συνηγόρου του Πολίτη για θέµατα ισότητας των
φύλων και µελέτη για την εφαρµογή της σχετικής νοµοθεσίας.

Προσφέρων ή
Υποψήφιος
Ανάδοχος

Οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή οµάδα προσώπων
συµµετέχει στο διαγωνισµό και υποβάλλει προσφορά µε
σκοπό τη σύναψη της Σύµβασης µε την Αναθέτουσα Αρχή.

Προσφορά

Η πρόταση που υποβάλει ο Προσφέρων.

Ανάδοχος

Ο Προσφέρων που θα επιλεγεί και θα συνάψει τη Σύµβαση µε
την Αναθέτουσα Αρχή, σύµφωνα µε τον τρόπο και τη
διαδικασία που περιγράφονται στην παρούσα ∆ιακήρυξη.

Εκπρόσωπος

Το πρόσωπο που υπογράφει ή/και υποβάλει την Προσφορά στην περίπτωση που αυτή δεν υπογράφεται και δεν
υποβάλλεται από τον ίδιο τον Προσφέροντα - ή/και είναι
παρόν κατά την αποσφράγισή της. Το πρόσωπο αυτό µπορεί
να είναι ο νόµιµος εκπρόσωπος του Προσφέροντα, ή πρόσωπο
εξουσιοδοτηµένο από τον Προσφέροντα ή τον νόµιµο
εκπρόσωπό του, ή, σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας
προσώπων, πρόσωπο εξουσιοδοτηµένο από όλα τα µέλη της
ένωσης ή κοινοπραξίας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην §
2.3.3.

Προδιαγραφές

Το σύνολο των όρων που πρέπει να ικανοποιούν οι υπηρεσίες
που προσφέρονται.

Προϋπολογισµός

Η εκτιµώµενη από την Αναθέτουσα Αρχή ως πιθανή δαπάνη
για την υλοποίηση του προκηρυσσόµενου Έργου, η οποία έχει
ήδη δεσµευθεί από τον Φορέα Χρηµατοδότησης. Η δαπάνη
αυτή αποτελεί και το ανώτατο όριο της Προσφοράς που
µπορούν να υποβάλλουν οι Προσφέροντες. Προσφορές που
υπερβαίνουν την εκτιµώµενη δαπάνη απορρίπτονται.

Φορέας
Χρηµατοδότησης

Η Βουλή των Ελλήνων - Υπηρεσία Εφαρµογής Ευρωπαϊκών
Προγραµµάτων (ΥΕΕΠ).

Πηγή
Χρηµατοδότησης

Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 20072013, το οποίο αποτελεί την πηγή από την οποία αντλούνται
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Υποέργο 1 «∆ιερεύνηση της αντίληψης των ∆ηµόσιων Υπηρεσιών ως προς το ρόλο
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οι οικονοµικοί πόροι για την υλοποίηση του Έργου, µεταξύ
των οποίων είναι και ο Προϋπολογισµός του Έργου.
Συµβατικό Τίµηµα

Η τιµή προσφοράς στην οποία θα κατακυρωθεί το Έργο.

Αναθέτουσα Αρχή

Η Βουλή των Ελλήνων - Υπηρεσία Εφαρµογής Ευρωπαϊκών
Προγραµµάτων (ΥΕΕΠ), που εδρεύει στην Αθήνα, Οδός
Αµαλίας 14, και προκηρύσσει το διαγωνισµό αυτό δυνάµει της
υπ' αριθµ. 646 της 24.09.2013 απόφασης.

Φορέας Λειτουργίας

Η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Πολίτη» , που εδρεύει
στην Αθήνα, Οδός Χατζηγιάννη Μέξη, στην αρµοδιότητα της
οποίας εµπίπτει η παρακολούθηση της εφαρµογής και η
προώθηση της αρχής της ίσης µεταχείρισης και των ίσων
ευκαιριών µεταξύ ανδρών και γυναικών.

Αρµόδιος
Επικοινωνίας της
Αναθέτουσας Αρχής

Παύλος Γιαµάς Αµαλίας 14, 10557, Αθήνα (2ος όροφος), 210 –
3735107 ώρες 11:00 – 14:00, email: p.giamas@parliament.gr

Επιτροπή ∆ιενέργειας
∆ιαγωνισµού &
Αξιολόγησης των
Προσφορών (Ε∆∆ΑΠ
ή Επιτροπή)

Το αρµόδιο για την παραλαβή, αποσφράγιση και αξιολόγηση
των Προσφορών σύµφωνα µε το Άρθρο 38 του Π∆ 118/2007
και το Άρθρο 26 του Ν. 4024/2011, συλλογικό όργανο της
Αναθέτουσας Αρχής, που συγκροτείται για το σκοπό αυτό µε
απόφασής της και λειτουργεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην
παρούσα.

Επιτροπή
Αξιολόγησης
Ενστάσεων

Το αρµόδιο για την αξιολόγηση ενστάσεων και προσφυγών
σύµφωνα µε το Άρθρο 38 του Π∆ 118/2007 και το Άρθρο 26
του Ν. 4024/2011 συλλογικό όργανο της Αναθέτουσας Αρχής,
που συγκροτείται για το σκοπό αυτό µε απόφασής της και
λειτουργεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα.

Επιτροπή
Παρακολούθησης και
Παραλαβής Έργου
(ΕΠΠΕ)

Οµάδα προσώπων, ορισµένη από την Αναθέτουσα Αρχή, η
οποία εξουσιοδοτείται να εκπροσωπεί την Αναθέτουσα Αρχή
στην εκτέλεση των υποχρεώσεων, των δικαιωµάτων ή και των
εξουσιών που της ανήκουν δυνάµει της Σύµβασης και η οποία
έχει την ευθύνη για την επίβλεψη της εκτέλεσης της
Σύµβασης από τον Ανάδοχο και την παραλαβή των
παραδοτέων του Έργου.

Σύµβαση

Η έγγραφη συµφωνία που θα υπογραφεί µετά την
ανακοίνωση της Κατακύρωσης µεταξύ των συµβαλλοµένων
µερών για το σύνολο του Έργου, δηλαδή µεταξύ της
Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου του Έργου που θα
επιλεγεί.

Κατακύρωση

Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής µε την οποία
κατακυρώνεται η υλοποίηση του Έργου στον Ανάδοχο.

Υπηρεσία

Η Υπηρεσία Εφαρµογής Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων (ΥΕΕΠ)
της Βουλής των Ελλήνων.
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Αναλυτικό Τεύχος ∆ιακήρυξης Τακτικού Ανοικτού ∆ηµόσιου ∆ιαγωνισµού για το
Υποέργο 1 «∆ιερεύνηση της αντίληψης των ∆ηµόσιων Υπηρεσιών ως προς το ρόλο
του Συνηγόρου του Πολίτη για θέµατα ισότητας των φύλων και µελέτη για την
εφαρµογή της σχετικής νοµοθεσίας.»

Το προκηρυσσόµενο Έργο µε τίτλο «∆ιερεύνηση της αντίληψης των ∆ηµοσίων
Υπηρεσιών ως προς το ρόλο του Συνηγόρου του Πολίτη για θέµατα ισότητας των φύλων
και µελέτη για την εφαρµογή της σχετικής νοµοθεσίας» αποτελεί το υποέργο1
προϋπολογισµού
€180.000,00
(εκατόν
ογδόντα
χιλιάδες
ευρώ),
µη
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, δηλαδή συνολικά €221.400,00 (διακόσιες είκοσι µία
χιλιάδες και τετρακόσια ευρώ ), συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, της ενταγµένης στο
Ε.Π ∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 2007-2013 Πράξης µε τίτλο «Υποστήριξη της δράσης του
Συνηγόρου του Πολίτη, ως φορέα παρακολούθησης και προώθησης της εφαρµογής της
αρχής των ίσων ευκαιριών και της ισότητας των φύλων στις δηµόσιες πολιτικές»
συνολικού προϋπολογισµού 351.780,00 Ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ (υπ'
αριθ. 3815 της 12/12/2011 Απόφαση Έγκρισης Οριζόντιας Πράξης µε κωδικό MIS
365220 της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του Ε.Π. «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 20072013»)

1.1 Στόχος του Έργου
Στόχος του παρόντος Έργου είναι:
α)
η βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσµατικότητας της συνεργασίας του
Συνηγόρου του Πολίτη µε τις ελληνικές δηµόσιες υπηρεσίες και τους φορείς
που εµπλέκονται στην εφαρµογή της νοµοθεσίας σε θέµατα ισότητας των
φύλων, µέσω της πραγµατοποίησης έρευνας για τη συλλογή και οργάνωση
πληροφοριών σχετικών µε την αλληλεπίδραση ΣτΠ - δηµόσιας διοίκησης
β)
η βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσµατικότητας του παραγόµενου
έργου του Κύκλου Ισότητας των Φύλων (στο εξής «ΚΙΦ») µέσω της
πραγµατοποίησης µελέτης για τη συλλογή και οργάνωση πληροφορίας σχετικής
µε τη χρήση της νοµοθεσίας και της νοµολογίας που παράγεται από τα εθνικά
δικαστήρια και το ∆ικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (στο εξής «∆ΕΕ») για
την ίση µεταχείριση ανδρών και γυναικών, από τους ανεξάρτητους εθνικούς
φορείς ισότητας (National Gender Equality Bodies) των Κρατών Μελών.
Η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Πολίτη» (ΣτΠ) προσδοκά µέσω των σχεδιασµένων
ερευνών, µελετών και αντιστοίχων δράσεων ενηµέρωσης:
•
Να ερευνήσει ώστε να αποτυπώσει την αντίληψη των ∆ηµοσίων Υπηρεσιών
σχετικά µε το ρόλο του Συνηγόρου του Πολίτη (γενική αντιµετώπιση
παρεµβάσεων του, χειρισµός εγγράφων, αποτύπωση πορισµάτων του) σε θέµατα
ισότητας των φύλων.
•
Να χαρτογραφήσει, ως προς τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, τους αποδέκτες
των πορισµάτων του ΣτΠ, τα οποία αναφέρονται σε θέµατα ισότητας και των
απόψεών τους σχετικά µε αυτά, και να βελτιώσει τη συνεργασία και το βαθµό
ενσωµάτωσης/ αποδοχής των πορισµάτων/προτάσεων του ΣτΠ από τη διοίκηση.
•
Να αποτυπώσει τη σχετική νοµολογία των εθνικών δικαστηρίων και του
∆ικαστηρίου Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τους τρόπους µε τους οποίους οι
ανεξάρτητοι φορείς ισότητας κάνουν χρήση της παραγόµενης εθνικής και
ευρωπαϊκής νοµοθεσίας για την ίση µεταχείριση ανδρών και γυναικών, κατά τη
διερεύνηση των αναφορών και την εκπλήρωση του ρόλου τους εν γένει.
•
Να συγκεντρώσει τις τεχνικές διαµεσολάβησης και τις καλές πρακτικές που
χρησιµοποιούν οι φορείς ισότητας κατά την επαφή τους µε τους τοµείς που
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•

•

•

εµπίπτουν στην αρµοδιότητά τους (ιδιωτικό - δηµόσιο) κατά την εκπλήρωση της
αποστολής τους.
Να χαρτογραφήσει το τοπίο της συνεργασίας µεταξύ των Εθνικών Φορέων
Ισότητας, των Εθνικών ∆ικαστηρίων των 27 κρατών µελών της ΕΕ και του ∆ΕΕ
και να αξιολογήσει την αλληλεπίδραση µεταξύ τους και την ανταλλαγή καλών
πρακτικών, µε σκοπό να διατυπωθούν προτάσεις ουσιαστικότερης επιστηµονικής
και πρακτικής συνεργασίας.
Να συγκεντρώσει τα ευρήµατα που θα προκύψουν τόσο από την έρευνα στον
ελληνικό δηµόσιο τοµέα όσο και από τη µελέτη του έργου των δικαστηρίων και
των εθνικών φορέων ισότητας των λοιπών κρατών µελών, σε ένα εγχειρίδιο
προτυποποίησης δράσεων, τεχνικών διαµεσολάβησης και διάχυσης καλών
πρακτικών µε σκοπό τον εκσυγχρονισµό των µεθόδων παρέµβασης του ΣτΠ και
την αρτιότερη και αποτελεσµατικότερη διεκπεραίωση του έργου του
Να έχει τη δυνατότητα ευρύτερης διάχυσης ενηµέρωσης και προβολής των
ανωτέρω συµπερασµάτων γενικότερα, µε στόχο την ευαισθητοποίηση όλων,
αλλά και ειδικότερα σε εστιασµένες οµάδες στόχους.

1.2 Περιβάλλον του Έργου
1.2.1 Συνοπτική Αναφορά στο Φορέα Λειτουργίας
Η Ανεξάρτητη Αρχή του Συνηγόρου του Πολίτη ιδρύθηκε µε το Νόµο 2477/97 και
ξεκίνησε τη λειτουργία του την 1η Οκτωβρίου 1998. Το νοµοθετικό πλαίσιο της
λειτουργίας του ρυθµίζεται από τις διατάξεις του Ν. 3094/03. Η Ανεξαρτησία της Αρχής
κατοχυρώθηκε συνταγµατικά µε την αναθεώρηση του Συντάγµατος του 2000-2001
(άρθρο 103 παραγρ. 9 και άρθρο 101Α).
Ο Συνήγορος του Πολίτη ερευνά ατοµικές διοικητικές πράξεις ή παραλείψεις ή υλικές
ενέργειες οργάνων των δηµόσιων υπηρεσιών, που παραβιάζουν δικαιώµατα ή
προσβάλλουν νόµιµα συµφέροντα φυσικών ή νοµικών προσώπων. Ερευνά επίσης
ενέργειες ή παραλείψεις της δηµόσιας διοίκησης και ιδιωτών που παραβιάζουν τα
δικαιώµατα του παιδιού. Παρέχει τις υπηρεσίες του δωρεάν και από το 1998 έχει δεχθεί
περισσότερες από 130.000 αναφορές.
Είναι αρµόδιος για υποθέσεις που αναφέρονται στις υπηρεσίες:
• του δηµοσίου, όπως υπουργεία, εφορίες, τελωνεία, πολεοδοµίες, αστυνοµικά
τµήµατα, φυλακές, σχολεία, πρεσβείες της Ελλάδας, κ.λπ.
• των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης (κοινότητες, δήµοι, νοµαρχίες)
• των λοιπών νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, όπως ασφαλιστικά ταµεία,
νοσοκοµεία, πανεπιστήµια, ΟΑΕ∆, ΟΕΚ, κ.λπ.
• των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας (ΕΥ∆ΑΠ, ∆ΕΗ, ΕΛΤΑ, ΕΥΑΘ κ.λπ.)
• των κρατικών νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (όπως Ο.ΚΑ.ΝΑ., Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.,
ΕΛ.Ο.Τ., Ι.Γ.Μ.Ε., ερευνητικά πανεπιστηµιακά ινστιτούτα, κ.λπ.), των δηµόσιων
επιχειρήσεων, των επιχειρήσεων των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης και των
επιχειρήσεων των οποίων τη διοίκηση ορίζει άµεσα ή έµµεσα το δηµόσιο µε
διοικητική πράξη ή ως µέτοχος.
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Για την προάσπιση των δικαιωµάτων του παιδιού, ο Συνήγορος του Πολίτη είναι
αρµόδιος και για θέµατα που ανάγονται σε ιδιώτες, φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, που
προσβάλλουν τα δικαιώµατα του παιδιού.
Τέλος, ο ρόλος και η αποστολή του Συνηγόρου του Πολίτη διευρύνθηκε σηµαντικά µε
τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 3896/2010 «Εφαρµογή της αρχής των ίσων
ευκαιριών και της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέµατα εργασίας και
απασχόλησης − Εναρµόνιση της κείµενης νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2006/54/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006 και άλλες συναφείς
διατάξεις. (ΦΕΚ 207/Α/08.12.2010)». Με το άρθρο αυτό προστέθηκε στην παρ. 1 του
άρθρου 1 του ν. 3094/2003 (ΦΕΚ 10Α΄) τελευταίο εδάφιο, σύµφωνα µε το οποίο ο
Συνήγορος του Πολίτη ορίζεται φορέας για την παρακολούθηση και προώθηση της
εφαρµογής, στον ιδιωτικό και δηµόσιο τοµέα, της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης
µεταχείρισης ανδρών και γυναικών […] κατ’ εφαρµογή του άρθρου 20 της Οδηγίας
2006/54/ΕΚ.» Επιπλέον στο άρθρο 3 του ν. 3094/2003 προστίθεται παράγραφος 6 η
οποία προβλέπει ότι στο πλαίσιο της ως άνω αποστολής του ο Συνήγορος του Πολίτη,
[…] ε) ανταλλάσσει πληροφορίες µε οµόλογους φορείς των κρατών − µελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και µε αρµόδιους ευρωπαϊκούς οργανισµούς, όπως το Ευρωπαϊκό
Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων που έχει συσταθεί µε τον Κανονισµό (ΕΚ)
1922/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 20ής ∆εκεµβρίου
2006 (ΕΕ L 403) και στ) συνεργάζεται µε τη Γενική Γραµµατεία Ισότητας των Φύλων του
Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, το Υπουργείο
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, τους κοινωνικούς εταίρους, τις επιχειρήσεις και τις
µη κυβερνητικές οργανώσεις προς ενηµέρωση και διάδοση των καλών πρακτικών ίσης
µεταχείρισης και ίσων ευκαιριών για άνδρες και γυναίκες στην απασχόληση, την εργασία
και την εν γένει επαγγελµατική δραστηριότητα και για τη διοργάνωση σχετικών
επιµορφωτικών εκδηλώσεων.»
Συνολικά, η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Πολίτη» απασχολεί 188 άτοµα, τα οποία
χωρίζονται στη ∆ιεύθυνση Γραµµατείας και έξι (6) Θεµατικούς Κύκλους:
• ∆ικαιώµατα του ανθρώπου
• Κοινωνική προστασία
• Ποιότητα ζωής
• Σχέσεις κράτους-πολίτη
• ∆ικαιώµατα του παιδιού
• Ισότητα των Φύλων
Ο/Η Συνήγορος του Πολίτη προΐσταται της Ανεξάρτητης Αρχής και συνεργάζεται στενά
µε τους έξι Βοηθούς Συνηγόρους, οι οποίοι εποπτεύουν και συντονίζουν τη λειτουργία
και τα στελέχη των αντίστοιχων θεµατικών Κύκλων.
Η διεύθυνση γραµµατείας του Συνηγόρου του Πολίτη ασκεί τις αρµοδιότητες διοικητικής
υποστήριξης του έργου της ανεξάρτητης αρχής και αποτελείται από 6 τµήµατα και 3
γραφεία. Στελεχώνεται από µόνιµο προσωπικό, καθώς και αποσπασµένο από δηµόσιους
φορείς.
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1.2.2 Συνοπτική αναφορά στο ∆ικαιούχο
Η Υπηρεσία Εφαρµογής Προγραµµάτων (Υ.Ε.Ε.Π.) της Βουλής των Ελλήνων, συστάθηκε
µε την υπ’ αριθ. 6653/5332 /12-9-2006 απόφαση του Προέδρου της Βουλής των
Ελλήνων (Φ.Ε.Κ. 192/Α’/12-9-2006), η οποία τροποποιήθηκε µε την υπ΄αριθ.
725/522/29-1-2013 Απόφαση του Προέδρου της ΒτΕ (ΦΕΚ 20/Α/29-1-2013). Η Υ.Ε.Ε.Π.
ασκεί τις αρµοδιότητες της Βουλής των Ελλήνων, ως τελικού δικαιούχου, κατά την
έννοια της παραγράφου στ’ του άρθρου 1 του ν. 2860/2000 (ΦΕΚ 251/Α’), καθώς και ως
αναθέτουσας αρχής και ως δικαιούχου, για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013,
σύµφωνα µε την παράγραφο 7 του άρθρου 14 του ν.3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α’). Επιπλέον
η Υ.Ε.Ε.Π. είναι αρµόδια για την πραγµατοποίηση και το συντονισµό των δράσεων που
αναλαµβάνει η Βουλή των Ελλήνων και προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς
και για την χρηµατοδότηση των Ανεξάρτητων Αρχών που συµµετέχουν σε Ευρωπαϊκά
προγράµµατα.
Όπως ορίζει ο Ειδικός Κανονισµός Οργάνωσης και Λειτουργίας της Υ.Ε.Ε.Π., η Υπηρεσία
αποτελεί οργανική µονάδα της Βουλής και υπάγεται στον Γενικό Γραµµατέα της Βουλής
των Ελλήνων. Η Υ.Ε.Ε.Π. συγκροτείται από:
1. Τα τµήµατα:
α) Τµήµα Σχεδιασµού και Προγραµµατισµού
β) Τµήµα Παρακολούθησης Έργου
γ) Τµήµα Ελέγχου Οικονοµικής ∆ιαχείρισης
2. Το Κέντρο Ευρωπαϊκών Έργων και Ενηµέρωσης (Κ.Ε.Ε.Ε) σε επίπεδο γραφείου
3. Γραµµατεία ΥΕΕΠ σε επίπεδο γραφείου και
4. Το γραφείο ∆ιασύνδεσης της Βουλής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Επίσης, παράλληλα λειτουργεί ο Ειδικός Λογαριασµός της ΒτΕ µε σκοπό µεταξύ άλλων
«… την διαχείριση των χρηµατοδοτήσεων από τη συµµετοχή της Βουλής των Ελλήνων
και των Ανεξάρτητων Αρχών στα επιχειρησιακά προγράµµατα του κοινοτικού Πλαισίου
Στήριξης και σε λοιπά προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης…».
Η διαχειριστική επάρκεια της ΥΕΕΠ, τύπου Β, επιβεβαιώνεται υπ’ αριθ. πρωτ. 1387/27-12009 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση.

1.2.3 Προγραµµατική Συµφωνία
Στις 7 Οκτωβρίου 2011 υπογράφηκε Προγραµµατική Συµφωνία µε την οποία ο Φορέας
Πρότασης και Λειτουργίας του Έργου, Συνήγορος του Πολίτη, µεταβίβασε την
αρµοδιότητα υλοποίησης της Πράξης «Υποστήριξη της δράσης του Συνηγόρου του
Πολίτη, ως φορέα παρακολούθησης και προώθησης της εφαρµογής της αρχής των ίσων
ευκαιριών και της ισότητας των φύλων στις δηµόσιες πολιτικές» στον ∆ικαιούχο, ΥΕΕΠ
της Βουλή των Ελλήνων.
Η Προγραµµατική Συµφωνία έχει ως στόχο την εξασφάλιση µόνιµης, τακτικής και
λειτουργικής συνεργασίας ανάµεσα στα συµβαλλόµενα µέρη, για την προετοιµασία, το
σχεδιασµό, την αποτελεσµατική εφαρµογή, την εποπτεία της υλοποίησης και την
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εξασφάλιση της λειτουργικότητας ή/και βιωσιµότητας της παραπάνω αναφερόµενης
Πράξης.
Με την υπ΄αριθ. αριθ. 9274/6010/27.10.2011 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της
Βουλής των Ελλήνων συγκροτήθηκε τριµελής Κοινή Επιτροπή για τον Συντονισµό και
Παρακολούθηση της Προγραµµατικής Συµφωνίας.

1.2.4 Πλαίσιο Χρηµατοδότησης Έργου
Το Έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ»,
το οποίο αποτελεί ένα από τα 8 ΕΠ του ΕΣΠΑ (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς)
2007 – 2013 και εγκρίθηκε µε την απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ µε αριθµό Ε (2007)
5528/09.11.2007.
Πιο συγκεκριµένα, το έργο µε τίτλο «∆ιερεύνηση της αντίληψης των ∆ηµοσίων
Υπηρεσιών ως προς το ρόλο του Συνηγόρου του Πολίτη για θέµατα ισότητας των φύλων
και µελέτη για την εφαρµογή της σχετικής νοµοθεσίας » εντάσσεται στον Ειδικό Στόχο
3.1 «Η βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσµατικότητας των πολιτικών ισότητας,
και των µηχανισµών και δοµών εφαρµογής, παρακολούθησης και αξιολόγησης για
θέµατα ισότητας των φύλων» του ΕΠ ∆Μ.
Οι δαπάνες του Έργου βαρύνουν το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε) και,
συγκεκριµένα, τη ΣΑΕ της Βουλής των Ελλήνων 500/8.
Ειδικότερα, ο κωδικός εγγραφής για την πράξη µε τίτλο " Υποστήριξη της δράσης του
Συνηγόρου του Πολίτη, ως φορέα παρακολούθησης και προώθησης της εφαρµογής της
αρχής των ίσων ευκαιριών και της ισότητας των φύλων στις δηµόσιες πολιτικές.", στην
οποία υπάγεται το έργο «∆ιερεύνηση της αντίληψης των ∆ηµοσίων Υπηρεσιών ως προς
το ρόλο του Συνηγόρου του Πολίτη για θέµατα ισότητας των φύλων και µελέτη για την
εφαρµογή της σχετικής νοµοθεσίας», είναι 2011ΣΕ50080000 και συγχρηµατοδοτείται
από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και από εθνικούς πόρους.

1.2.5 Υφιστάµενη κατάσταση
Ο Συνήγορος του Πολίτη αποτελεί τον Ελληνικό Φορέα Ισότητας των Φύλων. Έχει
αρµοδιότητα εκ των ν. 3896/2010 και 3769/2009 (ενσωµάτωση των Οδηγιών
2006/54/ΕΕ και 2004/113/ΕΕ) για την παρακολούθηση της εφαρµογής και προώθηση
της αρχής της ίσης µεταχείρισης και των ίσων ευκαιριών µεταξύ ανδρών και γυναικών
στο δηµόσιο τοµέα τόσο για θέµατα απασχόλησης και εργασίας όσο και για θέµατα
πρόσβασης σε αγαθά και υπηρεσίες, ενώ στον ιδιωτικό τοµέα η αρµοδιότητά του
περιορίζεται στην απασχόληση και εργασία. Η ειδική αυτή αρµοδιότητα έχει ανατεθεί
στον Κύκλο Ισότητας των Φύλων, ο οποίος συστάθηκε τον Μάιο του 2008, µε την υπ’
αριθµ. Φ.10/1489/23.5.2008 απόφαση του Συνηγόρου του Πολίτη (ΦΕΚ
1000Β/29.5.2008) προκειµένου να εξυπηρετήσει την οργάνωση του νέου αυτού
αντικειµένου δραστηριότητας της Αρχής. Από συστάσεώς της και µέχρι τον Ιούλιο του
2012, ο ΚΙΦ έχει χειρισθεί χίλιες εξήντα (1.060) αναφορές πολιτών, σε θέµατα:
• Προστασίας µητρότητας (προσλήψεις, απολύσεις, βλαπτικές µεταβολές, άδειες
και επιδόµατα µητρότητας κλπ)
• ∆ιακρίσεων λόγω φύλου στην άσκηση εργασιακών δικαιωµάτων (λ.χ. άδειες
ανατροφής)
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∆ιακρίσεων λόγω φύλου στην πρόσβαση στην επαγγελµατική εκπαίδευση (λ.χ.
περιορισµοί στην πρόσβαση των γυναικών στην Τριτοβάθµια Στρατιωτική και
Αστυνοµική Εκπαίδευση)
• ∆ιακρίσεων λόγω φύλου στην πρόσβαση στην απασχόληση (λ.χ. περιορισµοί
στην πρόσβαση των γυναικών στο στρατό και στα σώµατα ασφαλείας)
• ∆ιακρίσεων λόγω φύλου στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες (προβλήµατα
παροχής ιατρικής περίθαλψης, πρόσβασης σε κοινωνικές υπηρεσίες κλπ)
• ∆ιακρίσεων λόγω φύλου στην επαγγελµατική εξέλιξη (προαγωγές, βαθµολογική
εξέλιξη κλπ)
• Παρενοχλήσεων λόγω φύλου και σεξουαλικών παρενοχλήσεων
• ∆ιακρίσεων λόγω οικογενειακής κατάστασης
Ο ΚΙΦ εκδίδει µια Ειδική Έκθεση κατ’ έτος, η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα του
Κύκλου και µεταφράζεται στα Αγγλικά Στην έκθεση αυτή περιγράφεται συνοπτικά το
έργο που επιτελέστηκε εντός του έτους. Επιπλέον, στην ιστοσελίδα του Κύκλου
αναρτώνται εδικές εκθέσεις που εκδίδει ο κύκλος επί σηµαντικών θεµάτων, µετά τη
διερεύνηση συνόλου αναφορών, σηµαντικά πορίσµατα καθώς και συνόψεις
διαµεσολάβησης υποθέσεων µε γενικότερο ενδιαφέρον για το κοινό.
Στο πλαίσιο της αποστολής του για την προώθηση της αρχής της ίσης µεταχείρισης, ο
ΚΙΦ συνεργάζεται τόσο µε ελληνικούς φορείς ισότητας (λ.χ. ΓΓΙΦ) όσο και µε φορείς της
ΕΕ (Εθνικοί Φορείς Ισότητας, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Equinet κλπ.).
•

1.3 Αποδέκτες – Αναµενόµενα Αποτελέσµατα Έργου
Άµεσα ωφελούµενοι από το έργο θα είναι τουλάχιστον οι παρακάτω αποδέκτες :
• Τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που συναλλάσσονται µε το ∆ηµόσιο και τον
ιδιωτικό τοµέα σε θέµατα που εµπίπτουν στην αρµοδιότητα του ΣτΠ και
ιδιαιτέρως του ΚΙΦ
• Υπάλληλοι υπηρεσιών του ∆ηµοσίου µε τις οποίες συναλλάσσεται ο ΣτΠ
• Η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Πολίτη»
Έµµεσα ωφελούµενοι από το έργο, µέσω της προώθησης του εγχειριδίου θα είναι και οι
αποδέκτες:
• Εθνικοί φορείς ισότητας Φύλων της ΕΕ (Network of Gender Equality Bodies) µε
τους οποίους συνεργάζεται ο ΣτΠ
• Equinet Europe (European Network of Equality Bodies)
• Η ∆ιεύθυνση Ισότητας της Γενικής ∆ιεύθυνσης ∆ικαιοσύνης της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής (Directorate General Justice, Directorate D: Equality)
Ως αναµενόµενα αποτελέσµατα του Έργου καταγράφονται συνοπτικά τα εξής:
• βελτίωση της συνεργασίας µεταξύ της Αρχής και της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και
πιθανή µείωση του χρόνου ανταπόκρισης της διοίκησης στις ενέργειες της Αρχής,
• βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των προτάσεων και πορισµάτων της Αρχής
και αύξηση του βαθµού ενσωµάτωσης/ αποδοχής των προτάσεων της από τη
∆ιοίκηση, σχετικά µε θέµατα ισότητας των φύλων,
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•
•

•

ανάπτυξη νέων µεθόδων και τεχνικών διαµεσολάβησης από τον Συνήγορο του
Πολίτη
βελτίωση της συνεργασίας του ΣτΠ µε τους εθνικούς και ευρωπαϊκούς φορείς,
και βελτίωση της µεθοδολογίας και της τεχνογνωσίας του, ώστε να αναβαθµιστεί
περαιτέρω ο ρόλος του ΣτΠ στην προώθηση της ισότητας των φύλων,
αύξηση των αναφορών που δέχεται η Αρχή, ιδιαίτερα σε θέµατα που εµπίπτουν
στο πεδίο της ισότητας των φύλων

1.4 Αντικείµενο του Έργου
Αντικείµενο του Έργου αποτελεί:
α.
η διεξαγωγή έρευνας για την αποτύπωση της αντίληψης των ∆ηµοσίων Υπηρεσιών
σχετικά µε το ρόλο του Συνηγόρου του Πολίτη (γενική αντιµετώπιση
παρεµβάσεών του, χειρισµός εγγράφων, αποτύπωση πορισµάτων του) σε θέµατα
ισότητας των φύλων,
β.
η εκπόνηση µελέτης για τη συλλογή και οργάνωση πληροφοριών σχετικών µε τη
χρήση της νοµοθεσίας και της νοµολογίας που παράγεται από τα εθνικά δικαστήρια
και το ∆ικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (στο εξής «∆ΕΕ») στον τοµέα της ίσης
µεταχείρισης ανδρών και γυναικών, από τους ανεξάρτητους εθνικούς φορείς
ισότητας (National Gender Equality Bodies) των Κρατών Μελών.
γ.
η παραγωγή ενός εγχειριδίου, το οποίο θα συγκεντρώνει και θα παρουσιάζει µε
συνοπτικό τρόπο τα βασικά ευρήµατα των δύο ανωτέρω δράσεων και θα
προτυποποιεί διαδικασίες χειρισµού αναφορών, τεχνικές διαµεσολάβησης,
πρακτικές επικοινωνίας και συνεργασίας, καθώς και πολιτικές ανταλλαγής απόψεων
και διάχυσης καλών πρακτικών µε όλους τους φορείς µε τους οποίους εκ του
νόµου οφείλει να συνεργάζεται ο ΣτΠ, κατά την εκπλήρωση της αποστολής του ως
φορέας προώθησης και παρακολούθησης της εφαρµογής της αρχής της ίσης
µεταχείρισης µεταξύ ανδρών και γυναικών
δ.
η παρουσίαση των αποτελεσµάτων του έργου µε τη διοργάνωση δύο διακριτών
εκδηλώσεων: µιας συνάντησης εργασίας στην Αθήνα των εκπροσώπων των
κρατικών υπηρεσιών που συµµετείχαν στην έρευνα, των φορέων ισότητας των
κρατών µελών, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και εκπροσώπων του ∆ΕΕ και
των ελληνικών δικαστικών αρχών, για την παρουσίαση των αποτελεσµάτων,
σχολιασµό και ανταλλαγή καλών πρακτικών και ενός workshop για την παρουσίαση
των νέων εργαλείων και της πρακτικής εφαρµογής τους, µε τη συµµετοχή
εκπροσώπων του δηµοσίου και του ιδιωτικού τοµέα.
Αναλυτικότερα :
Α.
Η έρευνα θα διεξαχθεί σε 2 Υπουργεία (Υπουργείο ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και Υπουργείο Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) και 2 µεγάλες
κεντρικές δηµόσιες Υπηρεσίες (ΙΚΑ-ΟΑΕ∆), καθώς και στα παραρτήµατα των
εδρών όλων των περιφερειών, πλην της Αττικής. Το δείγµα θα περιλαµβάνει
τουλάχιστον
1.000 ερωτηµατολόγια
(µε
επαρκή
εκπροσώπηση
ανά
Υπουργείο/Υπηρεσία).
Μέσω της έρευνας θα αναζητηθεί ο τρόπος µε τον οποίο η διοίκηση αντιµετωπίζει
τις παρεµβάσεις και χειρίζεται τα έγγραφα του Συνηγόρου του Πολίτη, στα οποία
επισηµαίνονται προβλήµατα κακοδιοίκησης αλλά και διάκρισης µε βάση το φύλο:
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εντοπισµός διοικητικών
πρακτικών και άτυπων συµπεριφορών, αναλυτική
καταγραφή της πορείας του εγγράφου του Συνηγόρου, των χειριστών, του
χρόνου διεκπεραίωσης, του ποσοστού θετικής ανταπόκρισης και των λόγων µη
ανταπόκρισης κ.λπ., διατύπωση προτάσεων για οργανωτικές αλλαγές στη δηµόσια
διοίκηση ώστε να επιτυγχάνεται αποτελεσµατικότερη
ενσωµάτωση των
προτάσεων του ΣτΠ. Παράλληλα, θα γίνει καταγραφή των απόψεων της δηµόσιας
διοίκησης για το περιεχόµενο, το ύφος, την τεκµηρίωση κλπ των πρακτικών,
καθώς και των µεθόδων διαµεσολάβησης που ακολουθεί ο ΣτΠ αλλά και των
εγγράφων του, µε στόχο την κατά το δυνατόν απλοποίηση και τη βελτίωσή τους.
Η συλλογή των δεδοµένων θα γίνει µε ποσοτική και ποιοτική έρευνα και ανάλυση
των
δεδοµένων. Η ποσοτική έρευνα θα γίνει µε συµπλήρωση των 1000
ερωτηµατολογίων. Μέσω αυτών θα γίνει καταγραφή του τρόπου µε τον οποίο
αντιλαµβάνονται οι δηµόσιοι υπάλληλοι και οι φορείς το ρόλο του ΣτΠ, ποιες είναι
οι απαιτήσεις της δηµόσιας διοίκησης από τον ΣτΠ και αν υπάρχουν προτάσεις για
τη βελτίωση της επικοινωνίας και την αποτελεσµατικότερη ενσωµάτωση των
προτάσεων του ΣτΠ. Με το ίδιο ερωτηµατολόγιο θα καταγραφεί το κατά πόσο
υπάρχει προτυποποίηση των διαδικασιών που ακολουθεί η ∆ιοίκηση για τα
έγγραφα που λαµβάνει από τον ΣτΠ, η πορεία του εγγράφου, οι χειριστές, οι
δυσκολίες στο χειρισµό, ο χρόνος διεκπεραίωσης, τα αίτια που οδηγούν σε
καθυστερήσεις στο χειρισµό - ανταπόκριση. Μέσω αυτής της καταγραφής, θα
γίνει εντοπισµός τυχόν ιδιαίτερων διοικητικών πρακτικών και άτυπων
συµπεριφορών στον εκάστοτε φορέα. Κατόπιν θα γίνει επεξεργασία των
ερωτηµατολογίων, ώστε να εξαχθούν συγκεντρωτικά αποτελέσµατα και να
εξαχθούν συµπεράσµατα και στατιστικά στοιχεία.
Για την ποιοτική ανάλυση θα υπάρχει focus group προερχόµενο από κάθε
Υπουργείο και Υπηρεσία, το οποίο θα επιλεγεί µε βάση τα αποτελέσµατα των
ερωτηµατολογίων. Στο focus group θα διεξαχθεί έρευνα σε βάθος µε προσωπικές
συνεντεύξεις. Κατόπιν οι συνεντεύξεις θα αναλυθούν ποιοτικά.
Ως παραδοτέο της έρευνας αναµένεται το πλήρες κείµενο αυτής µε συµπεράσµατα
και προτάσεις και το συγκεντρωθέν πρωτότυπο υλικό.
Β.

Η µελέτη θα διεξαχθεί σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο µε αντικείµενο:
• Την καταγραφή της χρήσης και εφαρµογής της εθνικής και ευρωπαϊκής
νοµοθεσίας για την ίση µεταχείριση ανδρών και γυναικών από τους φορείς
Ισότητας (Equality Bodies) των 27 κρατών µελών της ΕΕ, µε αρµοδιότητα
αντίστοιχη µε αυτήν του ΣτΠ.
• Την αποτύπωση της χρήσης της νοµολογίας των εθνικών δικαστηρίων και του
∆ικαστηρίου Ευρωπαϊκής Ένωσης από τους φορείς Ισότητας (Equality Bodies)
των 27 κρατών µελών της ΕΕ
• Τη συγκέντρωση των τεχνικών διαµεσολάβησης και των καλών πρακτικών
που χρησιµοποιούν οι φορείς ισότητας κατά την επαφή τους µε τους τοµείς
που εµπίπτουν στην αρµοδιότητά τους (ιδιωτικό - δηµόσιο) κατά το χειρισµό
των αναφορών και γενικά τη διεκπεραίωση του έργου των φορέων Ισότητας.
Η εκπόνηση της µελέτης θα λάβει υπόψη τις διεθνείς πρακτικές και τις
ιδιαιτερότητες των φορέων που αποτελούν το δείγµα προς διερεύνηση, καθώς και
την τεχνογνωσία που αναπτύσσει το EIGE (European Institute of Gender Equality)
ή άλλοι διεθνείς φορείς Ισότητας. Ο ανάδοχος θα διανείµει ερωτηµατολόγια προς
15

Αναλυτικό Τεύχος ∆ιακήρυξης Τακτικού Ανοικτού ∆ηµόσιου ∆ιαγωνισµού για το
Υποέργο 1 «∆ιερεύνηση της αντίληψης των ∆ηµόσιων Υπηρεσιών ως προς το ρόλο
του Συνηγόρου του Πολίτη για θέµατα ισότητας των φύλων και µελέτη για την
εφαρµογή της σχετικής νοµοθεσίας.»

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το EQUINET και τους εθνικούς φορείς ισότητας, σχετικά
µε το αντικείµενο της µελέτης: την χρήση της εθνικής και ευρωπαϊκής νοµοθεσίας
και νοµολογίας της σχετικής µε την ισότητα των φύλων, µέσα στα πλαίσια της
πραγµάτωσης του σκοπού κάθε φορέα. Επιπλέον, τα ερωτηµατολόγια προς τους
φορείς ισότητας θα περιέχουν και τη διάσταση της συγκέντρωσης τεχνικών
διαµεσολάβησης και καλών πρακτικών τόσο στο χειρισµό των µεµονωµένων
αναφορών όσο και στην εν γένει εκπλήρωση του ρόλου τους. Μετά την
επεξεργασία των συγκεντρωθέντων στοιχείων, ο ανάδοχος αναµένεται να
παρουσιάσει τα αποτελέσµατα ανά κατηγορία και τύπο δράσης, µε σχετική
αξιολόγηση και αναφορά σε ευρωπαϊκή και διεθνή βιβλιογραφία. Από τη µελέτη
αναµένεται να αναδείξει εκείνες τις τεχνικές και τους τύπους δράσης των φορέων
ισότητας
µέσω
των
οποίων
µεγιστοποιείται
η
χρηστικότητα
και
αποτελεσµατικότητα της νοµοθεσία και νοµολογίας.
Τα παραδοτέα της ενότητας αυτής συνίστανται σε:
• Πλήρες κείµενο µελέτης στα ελληνικά, executive summary ελληνικά και
αγγλικά, στατιστικά στοιχεία και γραφικά στα ελληνικά και αγγλικά.
Γ.

Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω δύο φάσεων του έργου (έρευνα και µελέτη)
ο ανάδοχος αναµένεται να συγκεράσει τα ουσιώδη αποτελέσµατα των φάσεων
αυτών σε ένα εγχειρίδιο. Το εγχειρίδιο αυτό θα αποτελεί οδηγό προτυποποίησης
διαδικασιών χειρισµού αναφορών, τεχνικών διαµεσολάβησης, πρακτικών
επικοινωνίας και συνεργασίας καθώς και πολιτικών ανταλλαγής απόψεων και
διάχυσης καλών πρακτικών µε όλους τους φορείς µε τους οποίους εκ του νόµου
οφείλει να συνεργάζεται ο ΣτΠ κατά την εκπλήρωση της αποστολής του ως
φορέας προώθησης και παρακολούθησης της εφαρµογής της αρχής της ίσης
µεταχείρισης µεταξύ ανδρών και γυναικών. Το εγχειρίδιο αυτό θα πρέπει να είναι
συνοπτικό και εύχρηστο, µε κατηγοριοποίηση ανά τρόπο δράσης, στάδια
εκτέλεσης και σχετική νοµοθεσία και νοµολογία. Θα παραχθεί τόσο σε έντυπη
µορφή (850 αντίτυπα στα ελληνικά και 150 αντίτυπα στα αγγλικά) όσο και σε
ηλεκτρονική (200 memory sticks, δίγλωσση έκδοση), µε κύριους αποδέκτες την
ελληνική δηµόσια διοίκηση και τους ευρωπαϊκούς φορείς ισότητας. Το εγχειρίδιο σε
δίγλωσση έκδοση θα αναρτηθεί και στο διαδικτυακό τόπο του ΣτΠ.

∆.

Τέλος, από τον ανάδοχο αναµένεται, µετά την ολοκλήρωση της έρευνας, της
µελέτης και του εγχειριδίου, η διοργάνωση παρουσίασής των αποτελεσµάτων ως
εξής:
• ∆ιοργάνωση διήµερης συνάντησης εργασίας στην Αθήνα των εκπροσώπων
των κρατικών υπηρεσιών που συµµετείχαν στην έρευνα, των φορέων
ισότητας των κρατών µελών, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και
εκπροσώπων του ∆ΕΕ και των ελληνικών δικαστικών αρχών µε το προσωπικό
του ΣτΠ. Ο χώρος που θα φιλοξενήσει την εκδήλωση, πρέπει να πληροί τις
απαιτήσεις που αναφέρονται κατωτέρω, ενώ ο χρόνος διοργάνωσής της θα
συµφωνηθεί µε την αναθέτουσα αρχή. Η εκδήλωση θα αφορά στην
παρουσίαση των αποτελεσµάτων, στο σχολιασµό και την ανταλλαγή καλών
πρακτικών, µε την συµµετοχή εβδοµήντα (70) περίπου ατόµων από την
Ελλάδα και το εξωτερικό, εκ των οποίων οι τριάντα-τριάντα πέντε θα
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προέρχονται από τις χώρες µέλη του ∆ικτύου Φορέων Ισότητας και τις λοιπές
ξένες αρχές.
• ∆ιοργάνωση µονοήµερου workshop για την παρουσίαση των νέων εργαλείων,
και την εξάσκηση πάνω στη χρήση τους, σε οµάδες εργασίας µε τη συµµετοχή
εκπροσώπων του δηµοσίου και του ιδιωτικού τοµέα. Στη δράση αυτή θα
λάβουν µέρος και Ειδικοί Επιστήµονες του ΣτΠ οι οποίοι θα συντονίζουν την
εργασία κάθε οµάδας.
Ο ανάδοχος θα αναλάβει τη διοργάνωση και των δύο συναντήσεων εργασίας, την
ανεύρεση του χώρου, τις προσκλήσεις των οµιλητών, τις µετακινήσεις και τη διαµονή
των συµµετεχόντων από τις χώρες του εξωτερικού, την παροχή της απαραίτητης
υλικοτεχνικής υποδοµής στους χώρους διεξαγωγής των δράσεων καθώς και όλες τις
απαραίτητες ενέργειες για τη προετοιµασία και διοργάνωση τους. Συγκεκριµένα, ο
ανάδοχος αναλαµβάνει συνολικά την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών, κατά την
υλοποίηση των εκδηλώσεων και ειδικότερα:
την παροχή υπηρεσιών διερµηνείας (ελληνικά – αγγλικά) καθώς και του απαραίτητου
τεχνολογικού εξοπλισµού (καµπίνα διερµηνείας, ακουστικά κλπ), στη διήµερη
συνάντηση εργασίας,
την ευθύνη για την απρόσκοπτη υλοποίηση και των δύο δράσεων, την άριστη
γραµµατειακή και τεχνική εξυπηρέτηση, καθώς και την άνετη παραµονή των
συµµετεχόντων στον τόπο διεξαγωγής τους. Για το σκοπό αυτό αναλαµβάνει κάθε
ενέργεια που δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν κείµενο,
την παραγωγή του απαραίτητου υποστηρικτικού υλικού για τις ανάγκες των
εκδηλώσεων, το οποίο θα πρέπει να ανταποκρίνεται τόσο ποσοτικά, όσο και ποιοτικά
στις ανάγκες των εκδηλώσεων αυτών,
την εν γένει υποστήριξη του Συνηγόρου του Πολίτη για την υλοποίηση των δύο
δράσεων,
την τήρηση των κανόνων προβολής και δηµοσιότητας, σύµφωνα τους Κανονισµούς
της ΕΕ, το εθνικό θεσµικό πλαίσιο και τις κατευθύνσεις της Αναθέτουσας Αρχής.

1.5 Οικονοµικά Στοιχεία Έργου
Προϋπολογισµός Έργου: €180.000,00 (εκατόν ογδόντα χιλιάδες ευρώ), µη
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, δηλαδή συνολικά €221.400,00 (διακόσιες είκοσι µία
χιλιάδες και τετρακόσια ευρώ ), συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ.
Επί των παραπάνω ποσών, ο Προσφέρων θα πρέπει να λάβει υπ’ όψη του τα επόµενα:
• Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής σε ύψος 5% της προϋπολογισθείσας δαπάνης
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ.
• Κρατήσεις υπέρ ΤΑΥΒ και ΜΤΠΥ που αντιστοιχούν στο 7,17% επί της δαπάνης.
• Παρακράτηση φόρου γίνεται σύµφωνα µε το Ν.2238/1994 (άρθρο 55 παρ.1) και
το Ν.2198/1994 (άρθρο 24).
• Προκαταβολή εκτέλεσης Έργου δίνεται όπως αναφέρεται στην §2.5 Εκτέλεση
Έργου.
• Το ποσό του προϋπολογισµού που αναφέρεται είναι και το ανώτερο όριο της
οικονοµικής προσφοράς.
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1.6 Μεθοδολογία & Φάσεις Υλοποίησης
1.6.1 Φάσεις
Η υλοποίηση του έργου «∆ιερεύνηση της αντίληψης των ∆ηµοσίων Υπηρεσιών ως προς
το ρόλο του Συνηγόρου του Πολίτη για θέµατα ισότητας των φύλων και µελέτη για την
εφαρµογή της σχετικής νοµοθεσίας » περιλαµβάνει τις εξής φάσεις:
Φ1: Μεθοδολογία σχεδιασµού και υλοποίησης έργου
Φ2: Έρευνα Πεδίου
Φ3: Εκπόνηση Μελέτης
Φ4: Εκπόνηση Εγχειριδίου
Φ5: Παρουσίαση αποτελεσµάτων
το περιεχόµενο των οποίων συνοπτικά αναφέρεται παρακάτω.
1.6.1.1 Φ1: Μεθοδολογία σχεδιασµού και υλοποίησης έργου
Η Μεθοδολογία σχεδιασµού και υλοποίησης έργου θα λαµβάνει υπόψη της τις διεθνείς
σύγχρονες πρακτικές για τον σχεδιασµό ερευνών και µελετών που σχετίζονται µε θέµατα
ισότητας φύλου και καταπολέµησης των διακρίσεων, τόσο στη δηµόσια διοίκηση όσο και
στον ιδιωτικό τοµέα, και θα επικεντρώνεται στα επί µέρους ζητούµενα που αναφέρονται
στη συνέχεια.
Όσον αφορά στην έρευνα:
• στον καθορισµό του προφίλ των δηµοσίων υπαλλήλων που θα κληθούν να
απαντήσουν στα ερωτηµατολόγια (ατοµικό προφίλ: ηλικία, φύλο, σπουδές,
επιστηµονική κατάρτιση, οικογενειακή κατάσταση. υπηρεσιακό προφίλ, προϋπηρεσία,
βαθµός, θέση, καθήκοντα, συχνότητα επαφής µε ΣτΠ και µε θέµατα ισότητας φύλων
κλπ),
• στην κατάρτιση του ερωτηµατολογίου, µε ερωτήσεις κυρίως κλειστού τύπου, τον
τρόπο αποστολής του προς τις υπηρεσίες, τον τρόπο συγκέντρωσης των
απαντηµένων ερωτηµατολογίων, τις µεθόδους διασφάλισης τελικής λήψης 1000
συµπληρωµένων ερωτηµατολογίων, καθώς και την υποβολή προσχεδίου των
ερωτηµατολογίων,
• στην µεθοδολογία επιλογής των ατόµων που θα αποτελέσουν το focus group, δηλαδή
την οµάδα των 15-20 ατόµων οι οποίοι θα συµµετέχουν στη φάση των προσωπικών
συνεντεύξεων,
• στο περιεχόµενο των προσωπικών συνεντεύξεων, καθώς και τον τρόπο συλλογής και
ερµηνείας των δεδοµένων που θα προκύψουν από αυτές,
• στην εξαγωγή των τελικών συµπερασµάτων που θα πρέπει να απεικονίζουν τα
προκύψαντα τόσο από τα ερωτηµατολόγια όσο και από τις συνεντεύξεις µε µια
δηµιουργική σύνθεση απόψεων.
Όσον αφορά στη µελέτη:
• στην εκπόνηση διαφορετικών τύπων ερωτηµατολογίων προς την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή και το EQUINET λόγω συνολικής εποπτείας επί του αντικειµένου, και
διαφορετικούς προς τους εθνικούς φορείς. Τα ερωτηµατολόγια θα περιέχουν κυρίως
ερωτήσεις κλειστού τύπου και θα υποβληθούν µαζί µε την µετάφρασή τους στα
αγγλικά
Όσον αφορά στο εγχειρίδιο:
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• στο σχεδιασµό του µε τρόπο ώστε να το καθιστά ευκολόχρηστο εργαλείο επιλογής
µεθόδων χειρισµού αναφορών και διαχείρισης επικοινωνίας µε τη δηµόσια διοίκηση ή
ιδιωτικούς φορείς
Όσον αφορά στην παρουσίαση των αποτελεσµάτων του έργου:
• στον τρόπο διοργάνωσης των δράσεων σύµφωνα µε όσα εξειδικεύονται στις
αντίστοιχες παραγράφους της παρούσας καθώς και ενδεικτικό κατάλογο
συµµετεχόντων σε αυτές.
Η συνολική διάρκεια της φάσης εκτιµάται σε δύο (2) µήνες.
1.6.1.2 Φ2 : Έρευνα πεδίου
Αµέσως µετά την έγκριση της προτεινόµενης µεθοδολογίας από την ΕΠΠΕ θα ξεκινήσει
η φάση διεξαγωγής της έρευνας που θα περιλαµβάνει:
•
Αποστολή και συγκέντρωση τουλάχιστον 1.000 ερωτηµατολογίων
•
Εξαγωγή πρώτων συµπερασµάτων και επιλογή των ατόµων που θα αποτελέσουν
το focus group,
•
∆ιεξαγωγή συνεντεύξεων,
•
Επεξεργασία του συνόλου των αποτελεσµάτων- τελικά συµπεράσµατα.
Η συνολική διάρκεια της φάσης εκτιµάται σε (πέντε 5) µήνες.
1.6.1.3 Φ3: Εκπόνηση Μελέτης
Στη φάση αυτή ο ανάδοχος θα αποστείλει και θα συλλέξει είτε ηλεκτρονικά, είτε µε
όποιο άλλο πρόσφορο τρόπο κρίνει τα ερωτηµατολόγια, θα επεξεργαστεί τα δεδοµένα,
θα διεξαγάγει συµπληρωµατικές επαφές µε τους φορείς, εφόσον χρειάζεται και θα
συγκεντρώσει το υλικό. Στη συνέχεια θα εκπονήσει τη µελέτη που θα περιλαµβάνει τόσο
την παρουσίαση του συγκεντρωθέντος υλικού όσο και την ερµηνεία των αποτελεσµάτων
και την εξαγωγή των σχετικών συµπερασµάτων
Η συνολική διάρκεια της φάσης εκτιµάται σε (πέντε 5) µήνες.
1.6.1.4 Φ4: Εκπόνηση εγχειριδίου
Στη φάση αυτή ο ανάδοχος, µε βάση τα αποτελέσµατα του συνόλου του έργου και τα
εξαχθέντα συµπεράσµατα, θα συντάξει το προσχέδιο του εγχειριδίου, το οποίο θα
υποβάλει για προέγκριση στην ΕΠΠΕ. Το προσχέδιο αυτό θα αναφέρεται στο σύνολο
των ευρηµάτων του έργου, θα κατηγοριοποιεί τα εργαλεία και τις τεχνικές
διαµεσολάβησης και χειρισµού αναφορών µε σχετική αξιολόγηση της χρηστικότητας και
της αποτελεσµατικότητάς τους, βάσει των ευρηµάτων, θα περιέχει παραποµπές σε
σχετική βιβλιογραφία, και όπου αυτό είναι δυνατόν, πρακτικά παραδείγµατα1. Θα
καθιστά εύκολο για το χειριστή αναφορών να αποκτήσει µια εποπτεία του συνόλου των
τεχνικών και δράσεων που έχει στη διάθεσή του, να µπορεί να τις αξιολογεί συγκριτικά,
να επιλέγει τις προσφορότερες ανά κατηγορία αναφορών, καθώς και κλιµακώνει τις
ενέργειές του.

1

Λ.χ. Εργαλείο αυτεπάγγελτης έρευνας: Τρόποι χρήσης της, αποτελεσµατικότητα βάσει
ανταπόκρισης της διοίκησης, παραδείγµατα καλής και κακής εφαρµογής.
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Μετά την έγκριση του προσχεδίου από την ΕΠΠΕ, ο ανάδοχος θα προχωρήσει σε
σύνταξη της τελικής µορφής και µετάφραση στα αγγλικά. Το εγχειρίδιο θα έχει την
ακόλουθη µορφή:
• Μέγεθος χαρτιού Α6 (105mm x 148mm)
• Σύνολο σελίδων 32
• Τετράχρωµη εκτύπωση
Ο σχεδιασµός θα περιλαµβάνει τουλάχιστον 2-3 προτάσεις παρουσίασης, προκειµένου να
επιλεγεί η πλέον κατάλληλη.
Το εγχειρίδιο θα παραχθεί, τόσο σε έντυπη µορφή (850 αντίτυπα στα ελληνικά και 150
αντίτυπα στα αγγλικά), όσο και σε ηλεκτρονική (200 memory sticks, δίγλωσση έκδοση),
µε κύριους αποδέκτες την ελληνική δηµόσια διοίκηση και τους ευρωπαϊκούς φορείς
ισότητας. Το εγχειρίδιο στη δίγλωσση έκδοση του, θα αναρτηθεί και στο διαδικτυακό
τόπο του ΣτΠ.
Η συνολική διάρκεια της φάσης εκτιµάται σε τρεις (3) µήνες.
1.6.1.5 Φ5: Παρουσίαση αποτελεσµάτων
Στη φάση αυτή ο ανάδοχος θα διοργανώσει δύο εκδηλώσεις για την παρουσίαση των
αποτελεσµάτων του έργου.
Η πρώτη εκδήλωση θα συνίσταται σε διήµερη συνάντηση εργασίας στην Αθήνα
εκπροσώπων των κρατικών υπηρεσιών που συµµετείχαν στην έρευνα, εκπροσώπων των
φορέων ισότητας των κρατών µελών, εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς
και εκπροσώπων του ∆ΕΕ και των ελληνικών δικαστικών αρχών µε το προσωπικό του
ΣτΠ. Ο συνολικός αριθµός των συµµετεχόντων εκτιµάται σε εβδοµήντα (70) άτοµα.
Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν τα αποτελέσµατα του έργου και το εγχειρίδιο, και θα
κληθούν οι συµµετέχοντες να σχολιάσουν και να εκφέρουν απόψεις.
Ο σχεδιασµός της εκδήλωσης θα πρέπει να περιλαµβάνει τα ακόλουθα:
Χώρος και µέσα διεξαγωγής : χρόνος διεξαγωγής κατά τις ηµεροµηνίες που θα
συµφωνηθούν µε την Αναθέτουσα Αρχή, χώρος διεξαγωγής σε κεντρικό ξενοδοχείο
της Αθήνας (4 ή 5 αστέρων), χώρος υποδοχής και εγγραφής συµµετεχόντων, χώρος
παράθεσης καφέ και γεύµατος, εξασφάλιση κατάλληλου υλικοτεχνικού εξοπλισµού
σύγχρονης τεχνολογίας και κάθε άλλο τυχόν µέσο που θα κριθεί απαραίτητο κατά
την προετοιµασία ή διεξαγωγή της συνάντησης και δεν µπορεί να προβλεφθεί από
τώρα. Εξασφάλιση, καθ’ όλη τη διάρκεια της συνάντησης υπηρεσιών διερµηνείας
καθώς και γραµµατειακής και τεχνικής υποστήριξης, για την οµαλή ροή των
εργασιών του.
Υποδοχή και φιλοξενία έως 35 περίπου οµιλητών και συµµετεχόντων (από το
εξωτερικό), τα έξοδα µετακίνησής τους από και προς τους τόπους κατοικίας τους,
την ανεύρεση χώρου διαµονής και τα έξοδα διαµονής τους στην Αθήνα σε κεντρικό
ξενοδοχείο 4 ή 5 αστέρων. Πρόβλεψη για παροχή δύο (2) καφέδων και ενός (1)
ελαφρού γεύµατος ανά ηµέρα.
Η δεύτερη εκδήλωση θα συνίσταται σε workshop µε τη συµµετοχή εκπροσώπων των
υπηρεσιών του δηµοσίου καθώς και φορέων του ιδιωτικού τοµέα (συνολική εκτίµηση
συµµετεχόντων 30 άτοµα περίπου) στην οποία θα παρουσιαστεί αναλυτικά το εγχειρίδιο,
και θα κληθούν οι συµµετέχοντες να συνεργαστούν µε ειδικούς επιστήµονες του ΣτΠ
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πάνω στην εφαρµογή των προτεινόµενων τεχνικών, πρακτικών και πολιτικών, στη βάση
συγκεκριµένων υποθέσεων.
Χώρος και µέσα διεξαγωγής: Αίθουσα εκπαίδευσης 30 ατόµων µε δυνατότητα
σχηµατισµού οµάδων εργασίας των 5 ατόµων. Εξασφάλιση κατάλληλου υλικοτεχνικού
εξοπλισµού σύγχρονης τεχνολογίας και κάθε άλλου τυχόν µέσου για την απρόσκοπτη
διεξαγωγή του workshop, το οποίο δεν µπορεί να προβλεφθεί από τώρα. Εξασφάλιση,
καθ’ όλη τη διάρκεια του workshop γραµµατειακής και τεχνικής υποστήριξης, για την
οµαλή ροή των εργασιών του. Πρόβλεψη για προσφορά δύο (2) καφέδων και ενός (1)
ελαφρού γεύµατος.
Η συνολική διάρκεια της φάσης εκτιµάται σε δύο (2) µήνες.

1.6.2 Παραδοτέα
Παρακάτω αναφέρονται τα ελάχιστα παραδοτέα του Έργου όπως αυτά προκύπτουν από
τις παραπάνω αναφερόµενες εργασίες.
ΦΑΣΗ του Έργου

Παραδοτέα (ελάχιστα)

ΦΑΣΗ 1η: Μεθοδολογία έργου

Π1. Τεύχος µεθοδολογίας (επιστηµονικός
και πρακτικός τρόπος υλοποίησης του
έργου), ερωτηµατολόγια, (ελληνικά και
αγγλικά όπου απαιτείται) πεδία και δοµή
εγχειριδίου,
κατάλογος
ενεργειών
παρουσίασης αποτελεσµάτων.

ΦΑΣΗ 2η: Έρευνα Πεδίου

Π2.
Ανάλυση
ερωτηµατολογίων
και
υποβολή αποτελεσµάτων-συµπερασµάτων
από
τα
ερωτηµατολόγια-∆ιεξαγωγή
συνεντεύξεων – Τελικά συµπεράσµατα
έρευνας
και πρωτότυπο συγκεντρωθέν
υλικό.

ΦΑΣΗ 3η: Εκπόνηση Μελέτης

Π3. Πλήρες κείµενο µελέτης στα ελληνικά,
σύνοψη στα αγγλικά (executive summary),
πίνακες και διαγράµµατα στα ελληνικά και
αγγλικά, καθώς και το πρωτότυπο
συγκεντρωθέν υλικό.

ΦΑΣΗ 4η: Εκπόνηση Εγχειριδίου

Π4. Εγχειρίδιο (µε εγκεκριµένο προσχέδιο)
σε έντυπη (850 αντίτυπα στα ελληνικά και
150 στα αγγλικά) και ηλεκτρονική µορφή
(200 memory sticks, δίγλωσση έκδοση).
Ανάρτηση στο διαδικτυακό τόπο του ΣτΠ.

ΦΑΣΗ 5η: Παρουσίαση αποτελεσµάτων

Π5. Παρουσίαση αποτελεσµάτων του
έργου (διοργάνωση δύο εκδηλώσεων, µιας
διήµερης συνάντησης εργασίας και ενός
µονοήµερου workshop)
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Το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του Έργου, καθορίζει σαφώς τα χρονικά όρια
παράδοσης των ανωτέρω παραδοτέων.

1.7 Χρονοδιάγραµµα Έργου
Η συνολική διάρκεια υλοποίησης του Έργου ορίζεται σε δώδεκα (12) µήνες από την
ηµεροµηνία υπογραφής της Σύµβασης.
Η προσέγγιση που παρουσιάζεται παρακάτω και τα στάδια υλοποίησης που
περιγράφονται θέτουν τα γενικά όρια της εκτέλεσης του Έργου. Ο Ανάδοχος
υποχρεούται:
• έχοντας διαµορφώσει µια σαφή και ολοκληρωµένη αντίληψη για το Έργο,
• λαµβάνοντας υπόψη την εµπειρία του και τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές που
απορρέουν από την υλοποίηση παρόµοιων έργων,
• αξιολογώντας και κάνοντας χρήση των εργαλείων και µεθοδολογιών που αυτός
διαθέτει,
να παρουσιάσει στην Τεχνική Προσφορά του ολοκληρωµένη, λεπτοµερή προσέγγιση που
θα ακολουθηθεί κατά την υλοποίηση του Έργου, η οποία θα είναι αποτέλεσµα της
µεθοδολογίας που θα υιοθετηθεί.
Υπογραµµίζεται ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στην προσέγγιση /
µεθοδολογία υλοποίησης διότι αυτή αντικατοπτρίζει σε µεγάλο βαθµό την κατανόηση
του αντικειµένου του Έργου και των ιδιαιτεροτήτων του.
Με την Κατακύρωση, οριστικοποιείται το χρονοδιάγραµµα, σύµφωνα µε την Προσφορά
του Αναδόχου και τυχόν παρατηρήσεις της Αναθέτουσας Αρχής, υπό την επιφύλαξη των
όσων αναφέρονται στη Σύµβαση που θα υπογραφεί.

Πίνακας 1 : Ενδεικτικό Χρονοδιάγραµµα Εκτέλεσης ∆ράσεων Έργου
ΦΑΣΗ / ΤΡΙΜΗΝΑ

Φ1: Μεθοδολογία σχεδιασµού έργου

Q1
Χ

Q2

Q3

Q4

Q5

Χ

Φ2: Έρευνα Πεδίου

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Φ3: Εκπόνηση Μελέτης

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Φ4: ∆ηµιουργία Εγχειριδίου

Φ5: Παρουσίαση αποτελεσµάτων

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

∆ιευκρινίσεις: Σηµειώνονται µε X οι ενδεικτικές περίοδοι .
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2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
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2.1 Γενικές Πληροφορίες ∆ιαγωνισµού
2.1.1 Αντικείµενο
Αντικείµενο του Έργου αποτελεί η διεξαγωγή έρευνας για την αποτύπωση της αντίληψης
των ∆ηµοσίων Υπηρεσιών σχετικά µε το ρόλο του Συνηγόρου του Πολίτη σε θέµατα
ισότητας των φύλων και η εκπόνηση µελέτης για τη συλλογή και οργάνωση
πληροφοριών σχετικών µε τη χρήση της νοµοθεσίας και της νοµολογίας, που παράγεται
από τα εθνικά δικαστήρια και το ∆ικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τοµέα της
ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών, από τους ανεξάρτητους εθνικούς φορείς
ισότητας (National Gender Equality Bodies) των Κρατών Μελών, και η παρουσίαση των
αποτελεσµάτων των ανωτέρω, σύµφωνα µε τις αρχές και τις απαιτήσεις που
αναφέρονται στο 1: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ.

2.1.2 Αναθέτουσα Αρχή
Αναθέτουσα Αρχή του Έργου είναι η Βουλή των Ελλήνων - Υπηρεσία Εφαρµογής
Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων (ΥΕΕΠ).

2.1.3 Νοµικό και Θεσµικό Πλαίσιο
Ο παρών διαγωνισµός πραγµατοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος
«∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ» του ΕΣΠΑ (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς) 2007
– 2013 και εγκρίθηκε µε την απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ µε αριθµό Ε (2007)
5528/09.11.2007 και υλοποιείται από τη ΒτΕ.
Ο παρών διαγωνισµός διεξάγεται σύµφωνα µε το νοµικό πλαίσιο που διέπει την
Αναθέτουσα Αρχή και, αναλογικά και συµπληρωµατικά, µε τις παρακάτω διατάξεις του
εθνικού και κοινοτικού δικαίου περί δηµοσίων συµβάσεων, όπως εκάστοτε ισχύουν:
• Τις διατάξεις των άρθρων 65 παρ. 6 και 103 παρ. 6 του Συντάγµατος και 11 παρ. 4
του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό, ΦΕΚ 106/Α/1987) ,όπως
ισχύει.
• Τις διατάξεις των άρθρων 1, 103, 104Α και 106 του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος
Β΄, ΦΕΚ 51/A/1997),όπως ισχύει.
• Την υπ’ αριθ. 3873/2619/18.3.2010 απόφαση του Προέδρου της Βουλής
«Μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής στους Γενικό Γραµµατέα, Ειδικό Γραµµατέα και
Προϊσταµένους Γενικών ∆/νσεων και Τµηµάτων και Υπηρεσιών της Βουλής» (ΦΕΚ
289Β/18.03.2010).
• Το άρθρο 49 του Ν. 3427/05 «Φόρος προστιθέµενης αξίας στις νέες οικοδοµές,
µεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 312/Α/2005) ,όπως
ισχύει.
• Την υπ’ αριθ. 6653/5532/12.9.2006 Απόφαση Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων
για τη «Θέση σε ισχύ του Ειδικού Κανονισµού Οργάνωσης και Λειτουργίας της
Υπηρεσίας Εφαρµογής Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων» (ΦΕΚ 192/Α/2006) ,όπως
τροποποιήθηκε µε την υπ΄αριθ. 725/522/29-1-2013 Απόφαση του Προέδρου της ΒτΕ
(ΦΕΚ 20/Α/29.1.2013) .
• Την υπ΄αριθ. 6652/5531/12.9.2006 Απόφαση Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων
«Έσοδα, τρόπος και διαδικασία τήρησης του Ειδικού Λογαριασµού της Βουλής των
Ελλήνων του άρθρου 92 Α του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Β΄) και έλεγχος
αυτού» (ΦΕΚ 192/Α/2006) ,όπως ισχύει.
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•

•
•

•

•

•
•

•
•
•
•

•

•

•

Την υπ΄αριθ. 13157/9067/29.10.2012 Απόφαση Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων
«Τοποθέτηση και Ανάθεση καθηκόντων Συντονιστή της Υπηρεσίας Εφαρµογής
Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων της Βουλής των Ελλήνων (ΥΕΕΠ) .
Το Ν. 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ 10/Α΄/2003)
,όπως ισχύει.
Το Ν.3051/2002 «Συνταγµατικά κατοχυρωµένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση
και συµπλήρωση του συστήµατος προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και συναφείς
ρυθµίσεις», (ΦΕΚ220/.Α΄/2002) ,όπως ισχύει.
Το Ν. 3293/2004 «Πολυκλινική Ολυµπιακού Χωριού, Συνήγορος Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 231/Α΄/26-11-2004) ,όπως
ισχύει.
Το N.3304/2005 «Εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανεξαρτήτως
φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας,
ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισµού» (ΦΕΚ 16/Α΄/27-1-2005) ,όπως ισχύει.
Το Ν. 3769/2009 ¨Εφαρµογή της Ίσης µεταχείρισης …και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ
105/Α΄/1-7-2009) ,όπως ισχύει.
Το Ν. 3896/2010 «Εφαρµογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης
µεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέµατα εργασίας και απασχόλησης … και
άλλες συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ 207/Α΄/8-12-2010) ,όπως ισχύει.
Το Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 45/Α/1999) ,όπως ισχύει.
Νόµος 2362/1995 «Περί ∆ηµόσιου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 247/1995), όπως ισχύει.
Νόµος 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών
θεµάτων» (ΦΕΚ Α' 19/1995), όπως ισχύει.
Τις διατάξεις του Π.∆. 60/2007 σχετικά µε την «Προσαρµογή της Ελληνικής
Νοµοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ» (ΦΕΚ 64/Α/16-03-07),
εφαρµοζόµενων αναλογικά και κατά το µέρος που αυτές δεν αντίκεινται µε τους
όρους που περιέχονται στην παρούσα ∆ιακήρυξη, όπως ισχύει.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1251/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Νοεµβρίου 2011 για
την τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια
εφαρµογής τους κατά τις διαδικασίες σύναψης συµβάσεων , όπως ισχύει.
Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 σχετικά µε τον «Κανονισµό Προµηθειών ∆ηµοσίου»,
(ΦΕΚ Α' 150/2007), εφαρµοζόµενων αναλογικά και κατά το µέρος που αυτές δεν
αντίκεινται µε τους όρους που περιέχονται στην παρούσα ∆ιακήρυξη, όπως ισχύει.
Νόµος 3548/2007 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου 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 ∆ηµοσίου» όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
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Νόµος 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007) «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή
αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013», όπως
ισχύει.
Την παράγραφο 5 του Άρθρου 3 της Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ
237/5.12.2012).
Την υπ’ αριθ. Ε (2007) 5528/9-11-2007 απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ για την
έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 2007-2013».
Τις από 03.04.2008, 20.03.2009, 08.06.2010 , 20.06.2011, 1ης , 2ης , 3ης και 4ης
αποφάσεις, αντίστοιχα της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «∆ιοικητική
Μεταρρύθµιση 2007-2013», και την πορεία της διαδικασίας Εξειδίκευσης του Ε.Π.
«∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 2007-2013», σύµφωνα µε τα,
υπ’ αριθ. Πρωτ.
359/18.02.2011 έγγραφο της ΕΥΕ-ΓΓΙΦ και το από 01.03.2011 εσωτερικό σηµείωµα
της Μονάδας Α1 προς τη Μονάδα Α2 της ΕΥ∆ του Ε.Π. ∆Μ.
Την υπ’ αριθ. 14053/ΕΥΣ/1749/27-3-2008 (ΦΕΚ 540/Β/27-3-2008) απόφαση του
Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών για το Σύστηµα ∆ιαχείρισης καθώς και το
εγκεκριµένο Εγχειρίδιο ∆ιαδικασιών ∆ιαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηµατοδοτούµενων
Πράξεων και τον σχετικό Οδηγό του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών, όπως
ισχύουν κάθε φορά.
Τη µε αύξοντα αριθµό 46 ανοιχτή πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π
«∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 2007 -2013» αριθ. Πρωτ. 1209/20.04.2011, καθώς και τη
1η Τροποποίησή της µε αριθ. Πρωτ. 2817/25.08.2011.
Την από 7 Οκτωβρίου 2011 υπογραφείσα Προγραµµατική Συµφωνία για την πράξη
«Υποστήριξη της δράσης του Συνηγόρου του Πολίτη, ως φορέα παρακολούθησης και
προώθησης της εφαρµογής της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ισότητας των
φύλων στις δηµόσιες πολιτικές».
Την υπ΄αριθ. 9274/6010/27.10.2011 Απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Βουλής
των Ελλήνων «Συγκρότηση Κοινής Επιτροπής Συντονισµού και Παρακολούθησης της
Προγραµµατικής Συµφωνίας για το έργο “Υποστήριξη της δράσης του Συνηγόρου
του Πολίτη ως φορέα παρακολούθησης και προώθησης της εφαρµογής της αρχής
των ίσων ευκαιριών και της ισότητας των φύλων στις δηµόσιες πολιτικές”».
Την υπ' αριθ. 3815 της 12/12/2011 Απόφαση Έγκρισης Οριζόντιας Πράξης
«Υποστήριξη της δράσης του Συνηγόρου του Πολίτη, ως φορέα παρακολούθησης και
προώθησης της εφαρµογής της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ισότητας των
φύλων στις δηµόσιες πολιτικές» µε κωδικό MIS 365220 της Ειδικής Υπηρεσίας
∆ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 20072013», όπως αυτή έχει τροποποιηθεί.
Τη ΣΑΕ 500/8 Τροπ.0 της 28.12.2011, στην οποία έχει ενταχθεί η ανωτέρω πράξη
µε ενάριθµο κωδικό έργου 2011ΣΕ50080000, συνολικού προϋπολογισµού τριακοσίων
πενήντα µια χιλιάδες επτακοσίων ογδόντα ευρώ (351.780,00€).
To υπ΄αριθ. 4 Πρακτικό/15.10.2012
της Κοινής Επιτροπής Συντονισµού και
Παρακολούθησης της Προγραµµατικής Συµφωνίας για το έργο “Υποστήριξη της
δράσης του Συνηγόρου του Πολίτη ως φορέα παρακολούθησης και προώθησης της
εφαρµογής της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ισότητας των φύλων στις δηµόσιες
πολιτικές” σύµφωνα µε το οποίο προεγκρίνει το τεύχος διακήρυξης του Υποέργου 1
«∆ιερεύνηση της αντίληψης των ∆ηµοσίων Υπηρεσιών ως προς το ρόλο του
Συνηγόρου του Πολίτη για θέµατα ισότητας των φύλων και µελέτη για την εφαρµογή
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•

•

•

•

της σχετικής νοµοθεσίας» και εισηγείται στο Φορέα Πρότασης και Λειτουργίας
(Συνήγορος του Πολίτη) την έκδοση της σχετικής απόφασης για την υλοποίηση από
το ∆ικαιούχο (ΥΕΕΠ/ Βουλή των Ελλήνων) της Φάσης Β του Υποέργου 1 σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στα άρθρα 1 και 6 της Προγραµµατικής Συµφωνίας.
Tο υπ΄αριθ. πρωτ. 4405/26.07.2013 έγγραφο διατύπωσης σύµφωνης γνώµης µε
προϋποθέσεις της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος
«∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 2007-2013» (αρ. πρωτ. εισερ.ΥΕΕΠ: 536/01.08.2013) µε
θέµα : ∆ιατύπωση γνώµης για τη διαδικασία δηµοπράτησης του Υποέργου 1:
«∆ιερεύνηση της αντίληψης των δηµοσίων υπηρεσιών ως προς το ρόλο του
Συνηγόρου του Πολίτη για θέµατα ισότητας των φύλων και µελέτη για την εφαρµογή
της σχετικής νοµοθεσίας» της Πράξης: «Υποστήριξη της δράσης του Συνηγόρου του
Πολίτη, ως φορέα παρακολούθησης και προώθησης της εφαρµογής της αρχής των
ίσων ευκαιριών και της ισότητας των φύλων στις δηµόσιες πολιτικές» του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 2007-2013», του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 2007-2013» (Κωδικός ΟΠΣ
365220).
Την υπ' αριθ. Φ260.2/36735/2013 της 17.09.2013 Απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής
Συνήγορος του Πολίτη µε θέµα: Υλοποίηση
της Φάσης Β
(διαδικασίες
δηµοπράτησης και κατάρτισης σύµβασης), του υποέργου 1 µε τίτλο ««∆ιερεύνηση
της αντίληψης των ∆ηµοσίων Υπηρεσιών ως προς το ρόλο του Συνηγόρου του
Πολίτη για θέµατα ισότητας των φύλων και µελέτη για την εφαρµογή της σχετικής
νοµοθεσίας», της Οριζόντιας Πράξης «Υποστήριξη της δράσης του Συνηγόρου του
Πολίτη, ως φορέα παρακολούθησης και προώθησης της εφαρµογής της αρχής των
ίσων ευκαιριών και της ισότητας των φύλων στις δηµόσιες πολιτικές».
Την υπ' αριθ. Πρωτ. ΥΕΕΠ
646/24.09.2013 Απόφαση Έγκρισης του Γενικού
Γραµµατέα της Βουλής των Ελλήνων, του τακτικού ανοικτού διαγωνισµού και του
τεύχους διακήρυξης, του υποέργου 1 της πράξης: «∆ιερεύνηση της αντίληψης των
∆ηµοσίων Υπηρεσιών ως προς το ρόλο του Συνηγόρου του Πολίτη για θέµατα
ισότητας των φύλων και µελέτη για την εφαρµογή της σχετικής νοµοθεσίας».
Τους όρους που περιέχονται στην παρούσα ∆ιακήρυξη.

2.1.4 Γενικές Αρχές
Η συµµετοχή στον προκηρυσσόµενο µε την παρούσα διαγωνισµό είναι ανοικτή, επί ίσοις
όροις, σε όσους πληρούν τις νοµικές, οικονοµικές και τεχνικές προϋποθέσεις που
προβλέπονται στην ∆ιακήρυξη και διαθέτουν την απαιτούµενη επαγγελµατική επάρκεια
και εµπειρία.
Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτές οι Προσφορές που είναι σύµφωνες µε όλους τους όρους,
τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές της ∆ιακήρυξης. Προσφορά που παρουσιάζει
ουσιώδεις αποκλίσεις από του όρους της ∆ιακήρυξης απορρίπτεται ως απαράδεκτη, ενώ
είναι δυνατό, κατά την κρίση της Επιτροπής, να θεωρηθούν αποδεκτές Προσφορές που
παρουσιάζουν επουσιώδεις αποκλίσεις ή περιορισµούς. Ως επουσιώδεις αποκλίσεις ή
περιορισµοί νοούνται οι αποκλίσεις και οι περιορισµοί που δεν επηρεάζουν την έκταση
του Έργου ή την ποιότητα εκτέλεσής του, δεν περιορίζουν, σε κανένα σηµείο, τα
δικαιώµατα της Αναθέτουσας Αρχής ή τις υποχρεώσεις του Προσφέροντος και δεν
θίγουν την αρχή της ίσης µεταχείρισης των Προσφερόντων.
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Προσφορές που, κατά την κρίση της Επιτροπής, είναι αόριστες και ανεπίδεκτες
εκτίµησης ή περιέχουν όρους αντίθετους προς τη ∆ιακήρυξη ή/και αιρέσεις,
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της Προσφοράς ή πρόταση που, κατά την κρίση της
Επιτροπής, εξοµοιώνεται µε αντιπροσφορά, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Προσφορά για µέρος του προκηρυσσόµενου µε την παρούσα Έργου δεν γίνεται δεκτή
και απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

2.1.5 ∆ηµοσίευση ∆ιαγωνισµού
Περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξη θα δηµοσιευτεί µία φορά, σε 3 εφηµερίδες
πανελλήνιας κυκλοφορίας (εκ των οποίων οι 2 θα είναι οικονοµικές), καθώς και σε 2
τοπικές εφηµερίδες (µία ηµερήσια και µία εβδοµαδιαία) εντός του νοµού Αττικής, στο
τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Φύλλου Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως και
παράλληλα στις ιστοσελίδες της ΒτΕ (ηλεκτρονική διεύθυνση http://yeep.parliament.gr) ,
του Συνηγόρου του Πολίτη (http://new.synigoros.gr/ ) και του ΕΠ «∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ» (www.epdm.gr).
1.
2.

Στο «Τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων» της Εφηµερίδας της
Κυβέρνησης, στις 27/09/2013
Στον ελληνικό τύπο, στις 27/09/2013 (τελευταία δηµοσίευση πρόκειται να γίνει
στις 28/09/2013).

2.1.6 Λήψη Εγγράφων
Η διάθεση της ∆ιακήρυξης γίνεται από την Υπηρεσία Εφαρµογής Ευρωπαϊκών
Προγραµµάτων της ΒτΕ (Αµαλίας 14, Αθήνα, 3ος όροφος) για όλο το διάστηµα κατά το
οποίο διαρκεί το δικαίωµα υποβολής Προσφορών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην
παράγραφο 2.1.8 της παρούσας. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλαµβάνουν το
πλήρες κείµενο της ∆ιακήρυξης κατά τη διάρκεια των εργάσιµων ηµερών και µεταξύ των
ωρών 11:00 – 14:00, από το αρµόδιο στέλεχος, κ. Παύλο Γιαµά υπό την προϋπόθεση ότι
θα έχει προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία µία ηµέρα πριν. Η παραλαβή της ∆ιακήρυξης
γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε µε courier.
Στην περίπτωση παραλαβής της ∆ιακήρυξης µέσω courier η Υπηρεσία Εφαρµογής
Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων της ΒτΕ δεν φέρει καµιά ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή
παράδοσή της.
Για την παραλαβή της ∆ιακήρυξης δεν προβλέπεται κόστος.
Οι παραλήπτες της ∆ιακήρυξης υποχρεούνται να συµπληρώνουν σχετικό έντυπο µε τα
στοιχεία τους (επωνυµία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου), έτσι ώστε η αρµόδια υπηρεσία να έχει στη διάθεση της πλήρη καταγραφή
όσων παρέλαβαν την ∆ιακήρυξη για την αποστολή πρόσθετων εγγράφων, µεταβολών ή
διευκρινήσεων. Σηµειώνεται ότι το ανωτέρω έντυπο είναι διαθέσιµο και στην ιστοσελίδα
της Αναθέτουσας Αρχής.
Οι παραλήπτες της ∆ιακήρυξης υποχρεούνται άµεσα να την ελέγξουν από άποψη
πληρότητας σύµφωνα µε τον πίνακα περιεχοµένων και το συνολικό αριθµό σελίδων και,
εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη, να το γνωρίσουν έγγραφα στην υπηρεσία
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και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Σε περίπτωση που δεν τηρηθεί το
παραπάνω, ενστάσεις κατά της νοµιµότητας του διαγωνισµού µε το αιτιολογικό
της µη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της ∆ιακήρυξης θα
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Το πλήρες κείµενο της ∆ιακήρυξης διατίθεται και σε ηλεκτρονική µορφή µέσω του World
Wide Web στη διεύθυνση http://yeep.parliament.gr, του Συνηγόρου του Πολίτη
(http://new.synigoros.gr/) και της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος «∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ» (www.epdm.gr). Οι παραλήπτες της
∆ιακήρυξης µέσω διαδικτυακού τόπου θα πρέπει επίσης κατά την παραλαβή να
συµπληρώνουν και να αποστέλλουν σχετικό ηλεκτρονικό έντυπο µε τα στοιχεία τους
(επωνυµία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου), έτσι
ώστε η αρµόδια υπηρεσία να έχει στη διάθεση της πλήρη καταγραφή όσων παρέλαβαν
την ∆ιακήρυξη για την αποστολή πρόσθετων εγγράφων, µεταβολών ή διευκρινήσεων. Για
τυχόν ελλείψεις στη συµπλήρωση των στοιχείων του πιο πάνω εντύπου την ευθύνη φέρει
ο υποψήφιος Ανάδοχος.
Η συµµετοχή στο διαγωνισµό προϋποθέτει και αποτελεί τεκµήριο ότι κάθε διαγωνιζόµενος
έχει λάβει πλήρη γνώση και έχει αποδεχθεί ανεπιφύλακτα το σύνολο των όρων της
∆ιακήρυξης, περιλαµβανοµένων των Παραρτηµάτων της.
Μετά την κατάθεση και αποσφράγιση των Προσφορών, διευκρινίσεις,
τροποποιήσεις ή αποκρούσεις όρων της ∆ιακήρυξης ή των Προσφορών δεν
γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

2.1.7 Παροχή ∆ιευκρινήσεων
Τυχόν διευκρινίσεις και πληροφορίες σχετικά µε την παρούσα ∆ιακήρυξη, παρέχονται
από την Υπηρεσία (Αµαλίας 14, 10557, Αθήνα, 2ος όροφος, τηλ. 210 – 3735107, ώρες
11:00 – 14:00, φαξ 210-3735095, email: p.giamas@parliament.gr).
Πιο συγκεκριµένα, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ζητήσουν γραπτώς, µε επιστολή ή
τηλεοµοιοτυπία (Fax) καθώς και µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail) από την
Αναθέτουσα Αρχή συµπληρωµατικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόµενο της
παρούσας ∆ιακήρυξης. Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται
αποκλειστικά στον Αρµόδιο Επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής.
Προς διευκόλυνση της διαδικασίας οι υποβληθείσες µε επιστολή ή τηλεοµοιοτυπία
ερωτήσεις θα πρέπει να αποστέλλονται, µε το ίδιο περιεχόµενο, απαραιτήτως και µε
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, προς τη διεύθυνση p.giamas@parliament.gr
Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόµενους συµπληρωµατικές πληροφορίες
σχετικές µε τα έγγραφα του διαγωνισµού µέχρι και οκτώ (8) ηµέρες προ της εκπνοής της
προθεσµίας άσκησης ένστασης κατά της ∆ιακήρυξης του διαγωνισµού (άρθρο 15, παρ. 2,
περ. α (1) του Π∆ 118/2007), ήτοι µέσα σε 13 ηµερολογιακές ηµέρες από την
ηµεροµηνία ∆ιακήρυξης του διαγωνισµού (δηλ. έως 09/10/2013), αυτές θα παρέχονται
εγγράφως (µε επιστολή ή τηλεοµοιοτυπία ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail)),
ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά, το αργότερο τρεις (3) ηµέρες προ της εκπνοής της
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προθεσµίας άσκησης ένστασης (προθεσµία άσκησης ένστασης κατά των όρων
της διακήρυξης 17/10/2013).
Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόµενους συµπληρωµατικές
πληροφορίες, η αρµόδια ∆/νση της Αναθέτουσας Αρχής θα απαντήσει εγγράφως (µε
επιστολή ή τηλεοµοιοτυπία ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail)), ταυτόχρονα και
συγκεντρωτικά σε όλους όσους έχουν παραλάβει την ∆ιακήρυξη το αργότερο έξι (6)
ηµέρες πριν από την εκπνοή της προθεσµίας που έχει ορισθεί για την υποβολή των
Προσφορών, και εφόσον οι διευκρινίσεις έχουν ζητηθεί εµπρόθεσµα, χωρίς ο προσφέρων
να έχει δικαίωµα ένστασης σύµφωνα µε το Άρθρο 10, παρ.1 περ. (γ) και το Άρθρο 15,
παρ. 2, περ. (α) του Π∆ 118/2007.
Οι διευκρινίσεις θα δοθούν και µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σε όλους τους
ενδιαφερόµενους ταυτόχρονα, χωρίς όµως να παρέχεται εγγύηση παράδοσης από την
πλευρά της Αναθέτουσας Αρχής. Οι διευκρινίσεις αυτές θα αναρτηθούν στο διαδικτυακό
τόπο της Αναθέτουσας Αρχής (http://yeep.parliament.gr).
Κανένας ενδιαφερόµενος δεν µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί
προφορικές απαντήσεις εκ µέρους της Αναθέτουσας Αρχής.
Αιτήµατα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω
προθεσµιών δεν εξετάζονται.

2.1.8 Χρονοδιάγραµµα
Παρακάτω αναφέρονται οι ηµεροµηνίες που διέπουν την εκτέλεση του παρόντος
διαγωνισµού και το σύνολο του Έργου της υλοποίησης:
∆ιακήρυξη:
27/09/2013.
Παραλαβή Εγγράφων:
01/10/2013 (τρείς (3) εργάσιµες ηµέρες µετά την
δηµοσίευση της ∆ιακήρυξης στο «Τεύχος ∆ιακηρύξεων
∆ηµοσίων
Συµβάσεων»
της
Εφηµερίδας
της
Κυβέρνησης,).
Παραλαβή ∆ιευκρινίσεων:
29/10/2013 (τριάντα τρεις (33) ηµερολογιακές ηµέρες
από την τελευταία δηµοσίευση της ∆ιακήρυξης).
Παροχή ∆ιευκρινίσεων:
31/10/2013 (έξι (6) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την
εκπνοή της προθεσµίας που έχει ορισθεί για την
παραλαβή των Προσφορών, εφόσον οι διευκρινίσεις
έχουν ζητηθεί εµπρόθεσµα).
Υποβολή Προσφορών:
07/11/2013 (09:30-12:00).
Αποσφράγιση Προσφορών:
07/11/2013 (13:00).
Επιλογή Αναδόχου:
εξήντα (60) ηµέρες (ενδεικτικά) µετά την αποσφράγιση
των Προσφορών.
Υπογραφή Σύµβασης:
δέκα (10) ηµέρες µετά την επιλογή Αναδόχου.
Λήξη Υλοποίησης Έργου:
δώδεκα (12) µήνες από την υπογραφή της Σύµβασης.
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2.2 ∆ικαίωµα Συµµετοχής
∆ικαίωµα συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό έχουν:
1. Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή συνεταιρισµοί που λειτουργούν νόµιµα στην
Ελλάδα, και ασχολούνται, τουλάχιστον κατά τα τρία (3) τελευταία έτη, µε
αντικείµενα και τοµείς που έχουν άµεση συνάφεια µε το έργο (ενδεικτικά
αναφέρονται η διεξαγωγή έρευνας πεδίου, η κοινωνική µελέτη και έρευνα κλπ).
2. Ενώσεις ή/και κοινοπραξίες προσώπων που υποβάλλουν κοινή Προσφορά,
εφόσον πληρούν τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 7 του Π.∆. 118/2007.
Επισηµαίνεται ιδιαίτερα ότι:
- στην Προσφορά θα πρέπει να αναγράφεται το ποσοστό συµµετοχής κάθε µέλους
της ένωσης ή κοινοπραξίας στην υλοποίηση του Έργου και το ειδικό µέρος του
Έργου µε το οποίο θα ασχοληθεί στα πλαίσια υλοποίησης του Έργου, καθώς
επίσης και το ποσοστό επί του συµβατικού τιµήµατος που θα αντιστοιχεί σε κάθε
µέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας (ΠΡΟΣΟΧΗ: ποσοστό, όχι απόλυτη τιµή),
- όλα τα µέλη της ένωσης ή κοινοπραξίας θα πρέπει να καλύπτουν την απαίτηση
της νόµιµης λειτουργίας τους στην Ελλάδα,
- η παραπάνω αναφερόµενη απαίτηση για τουλάχιστον τριετή απασχόληση στο
αντικείµενο που αναφέρεται στην παράγραφο (1) ανωτέρω θα πρέπει να
καλύπτεται από ένα τουλάχιστον µέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας.
Επισηµαίνεται ότι κάθε υποψήφιος, φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, που συµµετέχει στο
διαγωνισµό, αυτόνοµα ή µε άλλα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, δεν µπορεί, επί ποινή
αποκλεισµού, να µετέχει σε περισσότερες από µια προσφορές. Επιπλέον διευκρινίζεται
ότι δεν επιτρέπεται η συµµετοχή ενός υπεργολάβου, ή οποιουδήποτε προσώπου µε
οποιαδήποτε έννοµη σχέση µε τον υποψήφιο ανάδοχο σε περισσότερα από ένα
σχήµατα. Οι προσφορές των υποψηφίων στους οποίους θα συµµετέχει κοινός
υπεργολάβος, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Οι ενώσεις ή κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισµένη νοµική µορφή για
την υποβολή της Προσφοράς τους. Στο διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτοί:
• Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των παραγράφων (1) και (2) ανωτέρω.
• Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από δηµόσιους διαγωνισµούς οι οποίοι
προκηρύχθηκαν από ∆ηµόσια Υπηρεσία, Ν.Π.∆.∆., Ν.Π.Ι.∆. ή Α.Ε. του ∆ηµοσίου
Τοµέα γιατί δεν εκπλήρωσαν συµβατικές τους υποχρεώσεις.
• Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από διαγωνισµούς προµηθειών του Ελληνικού
∆ηµοσίου µε απόφαση του Υπ. Ανάπτυξης, Γενική Γραµµατεία Εµπορίου (πρώην
Υπ. Εµπορίου).
• Όσοι δεν προσκόµισαν τα απαιτούµενα στο τµήµα §2.3.3 και §2.3.4 κατωτέρω
έγγραφα και δικαιολογητικά, καθώς και
• Όσοι αποκλείονται για λόγους που αναφέρονται στις λοιπές διατάξεις της
παρούσας.
Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας, για την ολική απόρριψη αρκεί οποιαδήποτε από
τις παραπάνω προϋποθέσεις αποκλεισµού να ισχύει για ένα τουλάχιστον µέλος της
ένωσης ή κοινοπραξίας.
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Ειδικότερα, σε περίπτωση που ο Υποψήφιος Ανάδοχος αποτελεί ένωση ή κοινοπραξία, τα
απαιτούµενα στην ενότητα §2.3.4 πρέπει να υποβάλλονται χωριστά για κάθε µέλος της
ένωσης ή κοινοπραξίας. Πλην, όµως, επιτρέπεται η µερική κάλυψη των προϋποθέσεων
από τα µέλη της ένωσης ή κοινοπραξίας, αρκεί συνολικά να καλύπτονται όλες.

2.2.1 ∆ιευκρινήσεις
Όπως αναφέρθηκε ήδη, κάθε Υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να πληροί απαραιτήτως όλες
τις παραπάνω προϋποθέσεις, µε τον τρόπο που αυτές εφαρµόζονται στη µορφή του
(φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ένωση, κοινοπραξία), προκειµένου να συµµετάσχει στην
περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης της Προσφοράς του για το Έργο.
Ο Υποψήφιος Ανάδοχος µπορεί να υποβάλλει, εκτός των ανωτέρω στοιχείων
τεκµηρίωσης, κάθε άλλο στοιχείο τεκµηρίωσης της επάρκειάς του.
Η Επιτροπή µπορεί, εφόσον το κρίνει αναγκαίο, να ζητήσει από κάθε Υποψήφιο Ανάδοχο
την παροχή διευκρινίσεων σχετικά µε το περιεχόµενο της Προσφοράς του, καθ' όλη τη
διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης που περιγράφεται κατωτέρω. Στην περίπτωση
αυτή, η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον Προσφέροντα και δεν
θεωρείται αντιπροσφορά. Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι υποχρεούνται να παραδώσουν τις
διευκρινήσεις εγγράφως στην Επιτροπή µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα που αυτή θα
ορίζει κατά περίπτωση, το οποίο δεν θα είναι µικρότερο των πέντε (5) εργάσιµων
ηµερών. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται από τους Προσφέροντες, σύµφωνα µε τα
ανωτέρω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία για τα οποία
ζητήθηκαν.
Σε περίπτωση που οι αιτούµενες διευκρινίσεις, που ζητήθηκαν από την Επιτροπή, δεν
προσκοµισθούν µέσα στην παραπάνω προθεσµία, η Προσφορά θα απορρίπτεται.

2.3 Κατάρτιση – Υποβολή Προσφορών
2.3.1 Τρόπος - Τόπος Υποβολής
Οι ενδιαφερόµενοι θα υποβάλουν την Προσφορά τους, µη εξαρτώµενη από όρο,
προϋπόθεση, αίρεση ή επιφύλαξη, στην Αναθέτουσα Αρχή, Υπηρεσία Εφαρµογής
Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων της Βουλής των Ελλήνων, Αµαλίας 14, 105 57 Αθήνα,
3ος όροφος, γραφείο 308 (Γραµµατεία ΥΕΕΠ), µέσω εξουσιοδοτηµένου για το
σκοπό αυτό προσώπου, µέχρι την 07/11/2013 από 09:30 π.µ. έως 12.00 µ.µ.
(καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα διαγωνισµού). Προσφορά µπορεί να υποβληθεί
και µε συστηµένη ταχυδροµική επιστολή που απευθύνεται στην Αναθέτουσα Αρχή. Όσες
Προσφορές υποβληθούν κατ' αυτόν τον τρόπο θα ληφθούν υπόψη µόνο εφόσον
φθάσουν στην Αναθέτουσα Αρχή µέχρι την ως άνω καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα
του διαγωνισµού. Η ευθύνη της έγκαιρης άφιξης της Προσφοράς βαρύνει αποκλειστικά
τους Προσφέροντες και δεν αναγνωρίζεται καθυστέρηση ακόµη και για ανωτέρα βία.
Προσφορές που θα κατατεθούν µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα ή οι οποίες, αν
και ταχυδροµήθηκαν έγκαιρα έφθασαν στην Αναθέτουσα Αρχή µετά την ως άνω ηµέρα
και ώρα, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσµες.
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2.3.2 Γλώσσα ∆ιαγωνισµού και Σύµβασης
Επίσηµη γλώσσα του διαγωνισµού και της Σύµβασης είναι η Ελληνική. Η παρούσα
∆ιακήρυξη, τα έντυπα της Τεχνικής και Οικονοµικής Προσφοράς και η Σύµβαση είναι
συνταγµένα στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά και οι Προσφορές των
Υποψηφίων Αναδόχων θα είναι συνταγµένα στην Ελληνική γλώσσα.
∆ικαιολογητικά τα οποία υποβάλλονται σε γλώσσα άλλη της Ελληνικής θα συνοδεύονται
υποχρεωτικά από νόµιµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση
διαφωνίας µεταξύ της µετάφρασης και του πρωτοτύπου, υπερισχύει το πρωτότυπο
κείµενο.
Οποιαδήποτε γραπτή ή προφορική επικοινωνία µεταξύ της ΥΕΕΠ-ΒτΕ ή άλλων έµµεσα ή
άµεσα εµπλεκοµένων από την πλευρά της ή την πλευρά του Αναδόχου,
συµπεριλαµβανοµένης και της διενέργειας των ελέγχων εκ µέρους της ΒτΕ, θα γίνεται
στην Ελληνική γλώσσα. Οπουδήποτε και οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος της
Σύµβασης µε τον Ανάδοχο απαιτηθεί, για τις ανάγκες επικοινωνίας των µερών ή τη
διενέργεια των ελέγχων, διερµηνεία ή µετάφραση από ή/ και προς τα ελληνικά, αυτή θα
εξασφαλίζεται από τον Ανάδοχο και µε κόστος που θα βαρύνει τον ίδιο.

2.3.3 ∆ικαιολογητικά
Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά µαζί µε την Προσφορά
τους, επί ποινή αποκλεισµού, τα παρακάτω αναφερόµενα δικαιολογητικά σε ξεχωριστό
φάκελο «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ»:

Πίνακας 2: ∆ικαιολογητικά που θα κατατεθούν µε την υποβολή της προσφοράς
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

1

Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό κατά το άρθρο 25 του Π∆ 118/07 και
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 2.3.3.2 της παρούσας ∆ιακήρυξης και
το υπόδειγµα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II.
Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (A’75),
όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία ο υποψήφιος θα δηλώνει ότι:

2

α) η προσφορά του συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας
∆ιακήρυξης της οποίας έλαβε γνώση και την αποδέχεται ανεπιφύλακτα, και
συµµετέχει µε µία (1) µόνο προσφορά στα πλαίσια του παρόντος διαγωνισµού και
θα αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισµού ή της διαδικασίας
ανάθεσης,
β) η υποβαλλόµενη προσφορά καλύπτει το σύνολο του προκηρυσσόµενου έργου
και τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά του είναι αληθή και ακριβή,
γ) ο χρόνος ισχύος της προσφοράς του ανέρχεται σε εκατόν ογδόντα (180)
ηµερολογιακές ηµέρες προσµετρούµενες από την επόµενη της ηµέρας του
διαγωνισµού,
δ) παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσης του σχετικά µε οποιαδήποτε
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αιτιολογηµένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή, µαταίωση ή
ακύρωση του διαγωνισµού,
ε) αναλαµβάνει η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των
δικαιολογητικών της παραγράφου 2.4.5 της παρούσας ∆ιακήρυξης, σύµφωνα µε
τους κατά περίπτωση όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π∆ 118/2007
καθώς και µε τους όρους της ∆ιακήρυξης του παρόντος διαγωνισµού.

3

Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α’75),
όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία, αφενός θα αναγράφονται τα στοιχεία του
διαγωνισµού, και αφετέρου ο υποψήφιος ή προσφέρων αλλά και o/οι νόµιµος/οι
εκπρόσωπος/οι του αναλόγως του εταιρικού τύπου, δηλαδή:
• 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 ∆ιευθύνων Σύµβουλος αυτής,
• οι νόµιµοι εκπρόσωποι κάθε άλλου νοµικού προσώπου, καθώς και στην
περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι φυσικό πρόσωπο, θα δηλώνει ότι:
α) δεν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα κατωτέρω
αδικήµατα, ήτοι:
i.
συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2
παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου,
ii.
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,
iii.
απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την
προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων,
iv.
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,
β) δεν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα
αδικήµατα της υπεξαίρεσης, απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.

4

Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (A’75), όπως
εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού, και ο
υποψήφιος θα δηλώνει ότι:
α) δεν τελεί υπό πτώχευση, κοινή ή ειδική εκκαθάριση των κ.ν. 2190/1920 και του
ν.1892/1990 αντίστοιχα, όπως εκάστοτε ισχύουν, και επίσης ότι δεν έχει κινηθεί σε
βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, κοινή ή ειδική εκκαθάριση των
ανωτέρω νοµοθετηµάτων.
β) είναι ενήµερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν στην καταβολή των
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις
φορολογικές υποχρεώσεις του,
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γ) δεν έχει κηρυχθεί τελεσίδικα έκπτωτος από σύµβαση προµηθειών ή υπηρεσιών
του δηµόσιου τοµέα, λόγω µη εκπλήρωσης των συµβατικών του υποχρεώσεων, µε
απόφαση του αρµοδίου Υπουργού ή του αρµοδίου για τη διοίκηση του φορέα
οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου και
δ) δεν έχει τιµωρηθεί µε αποκλεισµό από τους διαγωνισµούς προµηθειών ή
υπηρεσιών του δηµόσιου τοµέα, µε αµετάκλητη απόφαση του Υπουργείου
Ανάπτυξης ή άλλων Υπουργείων, κατά τα άρθρα 34 και 39 του Π∆ 118/2007.
ε) είναι εγγεγραµµένος στο οικείο Επιµελητήριο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην
περίπτωση (4) του εδ. α της παρ. 2 και στην περίπτωση (3) του εδ. β της παρ. 2
του άρθρου 6 του Π.∆ 118/2007.
στ) Εφόσον πρόκειται για συνεταιρισµό, ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα.

5

Τα Νοµικά Πρόσωπα υποβάλλουν τα δικαιολογητικά σύστασής τους.
Ειδικότερα, εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε:
1. ΦΕΚ σύστασης,
2. Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού µε το 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 ∆Σ ή απόφαση των εταίρων
περί εκπροσώπησης του νοµικού προσώπου,
4. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί
τροποποιήσεων του καταστατικού / µη λύσης της εταιρείας, το οποίο
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρείς (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 ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία
και τις µεταβολές του.

6

Πρακτικό απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας, σε
περίπτωση Α.Ε, ή απόφαση των ∆ιαχειριστών σε περίπτωση ΕΠΕ ή ΟΕ ή ΕΕ
µε την οποία:
α) Εγκρίνεται η συµµετοχή τους στο ∆ιαγωνισµό αυτοτελώς ή σε κοινοπραξία ή
ένωση,
β) Ορίζεται ο νόµιµος εκπρόσωπος µε εξουσία να υπογράφει δεσµευτικά για τον
συµµετέχοντα όλα τα έγγραφα του ∆ιαγωνισµού και την προσφορά.
Οι παραπάνω (α & β) απαιτήσεις δεν τίθενται αν η εξουσία του υπογράφοντος προς
εκπροσώπηση βασίζεται στο καταστατικό ή άλλη πράξη που έχει δηµοσιευθεί κατά
τις κείµενες διατάξεις (ΦΕΚ, κλπ.) και έχει υποβληθεί στο φάκελο
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«∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ». Σε κάθε περίπτωση ισχύουν οι περί αντιπροσώπευσης και
πληρεξουσιότητας διατάξεις των άρθρων 211 επ. του ΑΚ.
Οι διαγωνιζόµενοι φυσικά πρόσωπα (είτε µετέχουν µεµονωµένα είτε ως µέλη
ενώσεων ή κοινοπραξιών) δεν προσκοµίζουν τέτοιο πρακτικό.
7

Έγγραφο ειδικής εξουσιοδότησης, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, προς εκείνον
που θα καταθέσει την Προσφορά ή/και θα παραστεί κατά την αποσφράγισή της και
σε όλα τα στάδια της διαδικασίας.

Σηµειώνεται ότι οι παραπάνω αναφερόµενες υπεύθυνες δηλώσεις (Υ∆) δεν
υποχρεούνται να φέρουν θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, θα πρέπει
όµως να φέρουν ηµεροµηνία εντός των τελευταίων τριάντα ηµερολογιακών
ηµερών (30) προ της καταληκτικής ηµέρας υποβολής των προσφορών.
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τα απαιτούµενα δικαιολογητικά ενώσεων /
κοινοπραξιών.
Πίνακας 3: Πίνακας ∆ικαιολογητικών Ενώσεων / Κοινοπραξιών
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
Για κάθε µέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας πρέπει να κατατεθούν όλα τα
1 αναφερόµενα στον Πίνακα 2, ανάλογα µε την περίπτωση (ηµεδαπό/ αλλοδαπό φυσικό
πρόσωπο, ηµεδαπό/αλλοδαπό νοµικό πρόσωπο, συνεταιρισµός).
Συµφωνητικό µεταξύ των µελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας όπου:
• να αναγράφεται και να οριοθετείται µε σαφήνεια το ποσοστό συµµετοχής κάθε
µέλους της Ένωσης/ Κοινοπραξίας στην υλοποίηση του Έργου και το ειδικό µέρος
του Έργου µε το οποίο αυτό θα ασχοληθεί στα πλαίσια υλοποίησης του Έργου,
• να αναγράφεται το ποσοστό επί του συµβατικού τιµήµατος που θα αντιστοιχεί σε
κάθε µέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, (ΠΡΟΣΟΧΗ: ποσοστό, όχι απόλυτη
2
τιµή)
• να δηλώνεται ένα µέλος ως υπεύθυνο για το συντονισµό και τη διοίκηση όλων των
µελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας (leader),
• να ορίζεται 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.
Πράξη του αρµόδιου οργάνου κάθε µέλους της Ένωσης/ Κοινοπραξίας από το οποίο
να προκύπτει η έγκριση του για:
3 • τη συµµετοχή του µέλους στην Ένωση/ Κοινοπραξία
• τη συµµετοχή του µέλους στο διαγωνισµό και
• το ποσοστό συµµετοχής του µέλους στην υλοποίηση του Έργου.
Η προσφορά των Ενώσεων/Κοινοπραξιών υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλα
4 τα µέρη που αποτελούν την Ένωση/Κοινοπραξία είτε από εκπρόσωπό τους,
εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική πράξη (άρθρο 7 του Π.∆. 118/2007)
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
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περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να αναπληρωθούν, 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 στη συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και
δεν συντρέχουν στο συγκεκριµένο πρόσωπο οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις. Οι
υπεύθυνες αυτές δηλώσεις θα υποβληθούν υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο
εντός του «Φακέλου ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής».
2.3.3.1 Λοιπές Υποχρεώσεις / διευκρινίσεις
Ειδικότερα στις περιπτώσεις Ένωσης ή Κοινοπραξίας:
• 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.
• 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 έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής 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 ∆ιαγωνισµού. O
αντικαταστάτης, ωστόσο, πρέπει να εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.
2.3.3.2 Εγγύηση Συµµετοχής
Η Προσφορά του Υποψηφίου 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,
περιλαµβανοµένου του ΦΠΑ.
Συγκεκριµένα το ύψος της Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής είναι €11.070,00
(έντεκα χιλιάδες εβδοµήντα ευρώ) περιλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 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 ή του ΕΟΧ, και
διαθέτει αυτό το δικαίωµα, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία των κρατών αυτών. 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 ∆ηµόσιες Συµβάσεις του Παγκόσµιου
Οργανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε µε το Ν. 2513/1997 (ΦΕΚ Α'139), και έχει,
σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της χώρας αυτής, το σχετικό δικαίωµα έκδοσης εγγυήσεων.
Σχετικά µε τη µορφή και ισχύ των εγγυήσεων:
• Οι εγγυήσεις θα πρέπει να είναι συµπληρωµένες σύµφωνα µε το αντίστοιχο
υπόδειγµα που δίνεται στα Παραρτήµατα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II: Υπόδειγµα Εγγυητικής
Επιστολής.
• Η Εγγύηση Συµµετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ ένα (1) τουλάχιστον µήνα
µετά τον χρόνο λήξης ισχύος της Προσφοράς και επιστρέφεται στον Ανάδοχο µε την
κατάθεση από αυτόν της Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης, στους δε λοιπούς Υποψηφίους
Αναδόχους µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της
κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός αν ασκηθεί ένδικο µέσο.
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• Στην περίπτωση Ένωσης/ Κοινοπραξίας, η Εγγύηση Συµµετοχής περιλαµβάνει και όρο
ότι αυτή καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας.
• Εγγυήσεις που εκδίδονται σε οποιοδήποτε κράτος από τα παραπάνω, εκτός της
Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά και µε ποινή αποκλεισµού από νόµιµη
µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.
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 την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στην παρούσα, ή να εκπληρώσει εµπρόθεσµα οποιαδήποτε άλλη υποχρέωσή του, που
απορρέει από τη συµµετοχή του στο διαγωνισµό, κηρύσσεται σύµφωνα µε το άρθρο 34
του Π.∆. 118/2007 έκπτωτος, οπότε η Εγγύηση Συµµετοχής καταπίπτει αυτοδικαίως
υπέρ της ΒτΕ µετά την έκδοση σχετικής απόφασής της.

2.3.4 Ελάχιστες προϋποθέσεις συµµετοχής
Οι προσφέροντες υποβάλλουν, επίσης, επί ποινή αποκλεισµού, µαζί µε τα ανωτέρω
δικαιολογητικά και υπό µορφή παραρτήµατος, τις παρακάτω αναφερόµενες
πληροφορίες, δηλώσεις, καθώς και τα σχετικά πιστοποιητικά ή δικαιολογητικά που
προβλέπονται κατωτέρω:
2.3.4.1 ∆ικαιολογητικά χρηµατοοικονοµικής ικανότητας
Οι προσφέροντες οφείλουν να καταθέσουν αντίγραφο ή απόσπασµα του ισολογισµού
της επιχείρησης ή υπεύθυνη δήλωση, θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής, περί του
συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών της επιχείρησης, καθώς και του κύκλου
εργασιών της, κατά τις τρεις προηγούµενες του έτους του διαγωνισµού οικονοµικές
χρήσεις. Οι προσφέροντες θα πρέπει να έχουν συνολικό κύκλο εργασιών των τριών (3)
τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων, ήτοι των ετών 2010,2011 και 2012, µεγαλύτερο
από το 100% του προϋπολογισµού του υπό ανάθεση Έργου.
Στην περίπτωση που ο ισολογισµός του 2012 δεν έχει δηµοσιευτεί (για τους υποψηφίους
που υποχρεούνται σε έκδοση ισολογισµού), υποβάλλεται επικυρωµένο φωτοαντίγραφο
θεωρηµένου από την Εφορία του µηνός ∆εκεµβρίου 2012. Το ισοζύγιο αυτό πρέπει να
συνοδεύεται από κατάσταση, στην οποία θα εµφανίζεται ο συνολικός κύκλος εργασιών
για τη χρήση 2012.
Εάν ο προσφέρων λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηµατική δραστηριότητα, κατά χρονικό
διάστηµα που δεν επιτρέπει την έκδοση κατά νόµο τριών ισολογισµών, υποβάλλει τους
ισολογισµούς, εφόσον υπάρχουν, ή δήλωση του συνολικού ύψους του ετήσιου κύκλου
εργασιών, σε περίπτωση που δεν υποχρεούται σε έκδοση ισολογισµών. Σηµειώνεται ότι
και στην περίπτωση αυτή, ο συνολικός κύκλος εργασιών για όσες οικονοµικές χρήσεις
δραστηριοποιείται ο προσφέρων, θα πρέπει να είναι µεγαλύτερος από το 100% του
προϋπολογισµού του Έργου.
Σε περίπτωση δε Ένωσης η συγκεκριµένη ελάχιστη προϋπόθεση µπορεί να καλύπτεται
αθροιστικά από όλα τα µέλη της Ένωσης.
2.3.4.2 ∆ικαιολογητικά Επαγγελµατικής ικανότητας
1. Κατάλογος και συνοπτική περιγραφή των συναφών µε το προκηρυσσόµενο έργων,
τα οποία υλοποίησαν κατά την προηγούµενη τριετία, µε ένδειξη της οικονοµικής
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τους αξίας, του χρόνου υλοποίησης, του παραλήπτη και του ποσοστού συµµετοχής
του διαγωνιζοµένου σε αυτό.
Ως συναφή έργα νοούνται εκείνα που αφορούν σε µία τουλάχιστον από τις
παρακάτω κατηγορίες:
• Κοινωνικές µελέτες και έρευνες.
• ∆ιενέργεια ερευνών πεδίου µε συναφές αντικείµενο.
• Νοµικές µελέτες και έρευνες µε συναφές αντικείµενο.
Οι προσφέροντες θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει κατά την προηγούµενη
τριετία επιτυχώς ένα (1) τουλάχιστον συναφές Έργο. Το έργο αυτό θα
πρέπει να παρουσιαστεί αναλυτικά.
Για τα λοιπά έργα ο κατάλογος θα πρέπει να ακολουθεί την παρακάτω µορφή :
Α/Α

ΠΕΛΑΤΗΣ

ΣΥΝΤΟΜΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΡΓΟΥ

∆ΙΑΡΚΕΙΑ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΕΡΓΟΥ
(ΑΠΟ ΕΩΣ)

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ
(€)

ΠΑΡΟΥΣΑ
ΦΑΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ
ΣΤΟ ΕΡΓΟ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΤΟ ΕΡΓΟ
(%)

ΣΤΟΙΧΕΙΟ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
(ΤΥΠΟΣ &
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
)

Σε περίπτωση Ένωσης η συγκεκριµένη ελάχιστη προϋπόθεση µπορεί να
καλύπτεται τουλάχιστον από ένα µέλος αυτής.
2. Πιστοποιητικά από πελάτες και σχετικές βεβαιώσεις για την καλή εκτέλεση των
έργων που αναφέρονται στον παραπάνω κατάλογο.
• Εάν ο Πελάτης είναι δηµόσιος φορέας ως στοιχείο τεκµηρίωσης υποβάλλεται
βεβαίωση καλής εκτέλεσης ή πρωτόκολλο παραλαβής που συντάσσεται από την
αρµόδια αναθέτουσα αρχή
• Εάν ο Πελάτης είναι ιδιώτης, ως στοιχείο τεκµηρίωσης υποβάλλεται υπεύθυνη
δήλωση του ιδιώτη.
3. Κατάλογος µε την προτεινόµενη στελέχωση της Οµάδας Έργου και τα βιογραφικά
σηµειώµατα.
Η Οµάδα Έργου που θα συστήσει ο Ανάδοχος θα πρέπει να απαρτίζεται από ικανό
αριθµό έµπειρων στελεχών πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης, κατάλληλων για την
επιτυχή υλοποίηση του περιγραφόµενου έργου.
2.3.4.3 Ελάχιστες Απαιτήσεις για τα προσόντα των Μελών της Οµάδας Έργου
Όλα τα στελέχη του Αναδόχου που θα αποτελέσουν την Οµάδα Έργου θα έχουν
τουλάχιστον τριετή επαγγελµατική εµπειρία στα επιστηµονικά πεδία των πολιτικών
επιστηµών και των κοινωνικών ερευνών/µελετών ή/και της νοµικής, και συµµετοχή σε
συναφή έργα. Ο ελάχιστος αριθµός ανθρωποµηνών που θα προσφέρεται για την
υλοποίηση του έργου πρέπει να ανέρχεται σε σαράντα (40) µήνες για το σύνολο των
µελών της Οµάδος Έργου, συµπεριλαµβανοµένων του Υπευθύνου Έργου και του
Επιστηµονικού Υπευθύνου.
Είναι απαιτητό να διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα και εµπειρίες, επαρκώς
αποδεικνυόµενα.
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I.
Υπεύθυνος Έργου:
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να ορίσει έναν/µία Υπεύθυνο/η Έργου (Project Manager), ο/η
οποίος/α να διαθέτει εξοικείωση µε το περιβάλλον των κοινωνικών ή νοµικών ερευνών
ή/και µελετών σε αντίστοιχο ή συναφές ερευνητικό πεδίο. Απαιτείται κατ’ ελάχιστον
πενταετής επαγγελµατική εµπειρία στην υλοποίηση παρόµοιων έργων. Συγκεκριµένα για
τον Υπεύθυνο Έργου να δοθεί βιογραφικό (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII) όπου να αναφέρονται
οι σχετικές µε το έργο δραστηριότητές του.
Ο Υπεύθυνος Έργου θα ηγηθεί της Οµάδας Έργου, αναλαµβάνοντας το συντονισµό των
εργασιών και τη διευθέτηση ζητηµάτων που άπτονται της υλοποίησης του Έργου.
II. Επιστηµονικός Υπεύθυνος
Ο/Η Επιστηµονικός/η Υπεύθυνος/η του έργου πρέπει να διαθέτει διδακτορικό τίτλο στα
νοµικά ή στις πολιτικές επιστήµες, τεκµηριωµένη 5ετή τουλάχιστον ερευνητική/
επιστηµονική ή επαγγελµατική εµπειρία σε θέµατα ισότητας των φύλων και άριστη
γνώση της αγγλικής γλώσσας. Επιθυµητή είναι η γνώση και άλλης γλώσσας, η
προηγούµενη συµµετοχή σε συναφή έργα καθώς και η εµπειρία στη λειτουργία της
δηµόσιας διοίκησης. Για τον Επιστηµονικό Υπεύθυνο να δοθεί βιογραφικό (βλ.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII) όπου να αναφέρονται οι σχετικές µε το έργο δραστηριότητές του. Σε
περίπτωση σύµπραξης φορέων ο «Επιστηµονικός Υπεύθυνος» έχει τη γενική εποπτεία
του συνολικού έργου αποκλειστικά σε επιστηµονικό επίπεδο.
III. Μέλη Οµάδας Έργου
Τα µέλη της Οµάδας Έργου, τα οποία θα εµπλακούν στο έργο θα πρέπει να έχουν
τουλάχιστον τριετή επαγγελµατική εµπειρία στα επιστηµονικά πεδία των πολιτικών
επιστηµών και των κοινωνικών ερευνών/µελετών ή/και της νοµικής, καθώς και
συµµετοχή σε συναφή έργα.
Επισηµαίνεται ότι η Οµάδα Έργου που θα προταθεί θα πρέπει στο σύνολό της να
καλύπτει όλα τα ανωτέρω γνωστικά αντικείµενα, όπως αυτά απαιτούνται για την
εκπλήρωση των απαιτήσεων του έργου. Η κάλυψη των ως άνω προσόντων
τεκµηριώνεται µε αναλυτικά βιογραφικά των συµµετεχόντων στο έργο σύµφωνα µε το
υπόδειγµα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII, τα οποία θα συµπεριλαµβάνονται στο Φάκελο
∆ικαιολογητικών.
Ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και
δεξιότητες για την ανάληψη του Έργου.
Ειδικότερα, απαιτείται κατ’ ελάχιστο το 30% των ανθρωποµηνών που θα διατεθεί
για το Έργο (όπως αυτοί δηλώνονται στην Κατάσταση Συµµετεχόντων στο Έργο
σύµφωνα µε το σχετικό Υπόδειγµα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI) να προέρχεται από το
προσωπικό του Υποψηφίου Αναδόχου, τα οποία θα εµφανίζονται στην Αλφαβητική
Κατάσταση Απασχολούµενου Προσωπικού του Υποψηφίου Αναδόχου (σύµφωνα µε το
υπόδειγµα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V). Το υπόλοιπο µέρος των ανθρωποµηνών που θα διατεθεί
για το Έργο µπορεί να προέρχεται από στελέχη υπεργολάβων που θα έχουν ρητά
κατονοµαστεί (βλ. υπόδειγµα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII)
Εάν ο/η υπεύθυνος/η ή τα µέλη της οµάδας έργου δεν είναι µόνιµα στελέχη του
υποψήφιου Αναδόχου, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση ότι υπάρχει συµφωνία
συνεργασίας για όλη τη διάρκεια του παρόντος έργου και δέχονται τους όρους του
παρόντος διαγωνισµού. Αντικατάσταση του/της υπευθύνου/ης ή των µελών της οµάδας
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έργου κατά τη διάρκεια της σύµβασης µπορεί να γίνει µόνο µετά από γραπτή έγκριση
της αναθέτουσας αρχής.

2.3.5 Περιεχόµενα Προσφοράς
Οι Προσφορές συντάσσονται σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας ∆ιακήρυξης. Οι
Προσφορές τοποθετούνται µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, σε δύο αντίτυπα, που
περιλαµβάνει όλα όσα καθορίζονται στην παρούσα ∆ιακήρυξη. Το ένα αντίτυπο θα φέρει
την ένδειξη "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ", κάθε σελίδα του θα µονογράφεται από τον Υποψήφιο
Ανάδοχο και θα υπερισχύει σε περίπτωση ασυµφωνίας µε το δεύτερο αντίτυπο ή του
οπτικού δίσκου (CD-ROM) όσον αφορά την Τεχνική και Οικονοµική Προσφορά.
Ειδικότερα, µέσα στον φάκελο της Προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την
Προσφορά στοιχεία και συγκεκριµένα:
1.

Η εγγύηση συµµετοχής, η αίτηση συµµετοχής στο διαγωνισµό, τα ζητούµενα
νοµιµοποιητικά στοιχεία - δικαιολογητικά συµµετοχής και τα δικαιολογητικά
χρηµατοοικονοµικής και επαγγελµατικής ικανότητας (βλ. §2.3.3 και §2.3.4) σε
χωριστό σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ».

2.

Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, όπως αυτά απαιτούνται από την παρούσα
∆ιακήρυξη (βλ. §2.3.5.1), τοποθετηµένα σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, που
φέρει την ένδειξη "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ".

3.

Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς, όπως αυτά απαιτούνται από την
παρούσα ∆ιακήρυξη (βλ. §2.3.5.2), τοποθετηµένα σε χωριστό σφραγισµένο
φάκελο, που φέρει την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.

Οι φάκελοι της Τεχνικής και Οικονοµικής Προσφοράς θα φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως
φακέλου της Προσφοράς.
Ειδικά όσον αφορά στην Τεχνική και στην Οικονοµική Προσφορά, πέραν των δύο
αντιτύπων, αυτές θα υποβληθούν και σε ηλεκτρονική µορφή (οπτικός δίσκος µόνο
ανάγνωσης CD-ROM).
Ο κυρίως φάκελος της Προσφοράς πρέπει να φέρει την ένδειξη:
«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ»
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
«∆ιερεύνηση της αντίληψης των ∆ηµοσίων Υπηρεσιών ως
προς το ρόλο του Συνηγόρου του Πολίτη για θέµατα ισότητας
των φύλων και µελέτη για την εφαρµογή της σχετικής
νοµοθεσίας»
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 07/11/2013

Να µην ανοιχθεί από την Υπηρεσία Πρωτοκόλλου
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Τονίζεται ότι η Προσφορά του Υποψηφίου Αναδόχου θα πρέπει να συνοδεύεται
υποχρεωτικά από συνοδευτικό έγγραφο στο οποίο θα περιγράφεται το περιεχόµενο
της (αριθµός φακέλων και υποφακέλων), το οποίο και θα λαµβάνει αριθµό πρωτοκόλλου
της Αναθέτουσας Αρχής.
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 της.
Απαγορεύεται ρητά η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων που είναι δυνατόν να
αποσφραγιστούν και να επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη.
Για την εύκολη σύγκριση των Προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξη τους, η τάξη
και η σειρά των όρων της ∆ιακήρυξης, ενώ οι απαντήσεις θα πρέπει να είναι σαφείς και
να δείχνουν την κατανόηση του Έργου από τον Υποψήφιο Ανάδοχο και την αρτιότητα
της τεχνικής του προσέγγισης.
Για την προαγωγή της σαφήνειας, σε περίπτωση που στο περιεχόµενο των Προσφορών
χρησιµοποιούνται συντοµογραφίες (abbreviations) για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων
εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τους Υποψήφιους Αναδόχους να αναφέρουν σε ιδιαίτερο
πίνακα, συνοδευτικό των Προσφορών, τις συντοµογραφίες αυτές και την εξήγηση της
έννοιάς τους. Συντοµογραφίες που εµφανίζονται µόνο µία φορά στο κείµενο µπορούν
εναλλακτικά να αναπτύσσονται στο υποσέλιδο ή στο ίδιο το κείµενο.
Οι Προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφηµένες και δεν πρέπει να φέρουν ξύσµατα,
σβησίµατα, προσθήκες ή διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην Προσφορά οποιαδήποτε
διόρθωση, αυτή θα πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον
Υποψήφιο Ανάδοχο, η δε Επιτροπή πρέπει, κατά τον έλεγχο, να καθαρογράψει την
τυχόν διόρθωση και να µονογράψει και σφραγίσει αυτή. Προσφορές απορρίπτονται όταν
υπάρχουν σε αυτές διορθώσεις που τις καθιστούν ασαφείς κατά την κρίση της
Επιτροπής.
2.3.5.1 Περιεχόµενο και ∆οµή Τεχνικής Προσφοράς
Συνοπτικά ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που θα υποβάλει ο Υποψήφιος Ανάδοχος
πρέπει να περιέχει τα παρακάτω:

Πίνακας 4: ∆οµή Τεχνικής Προσφοράς
Α/Α
1
1.1

ΤΙΤΛΟΣ
Μεθοδολογική Προσέγγιση για την υλοποίηση του Έργου
Αντίληψη των απαιτήσεων και κατανόηση των προδιαγραφών του έργου.
∆ιατύπωση της ολοκληρωµένης αντίληψης του υποψηφίου Αναδόχου για τους στόχους, το
περιβάλλον και το αντικείµενο του Έργου και κατανόηση των προδιαγραφών και των απαιτήσεών
του, όπως αυτά περιγράφονται στην § 1.4

1.2

Ανάπτυξη της προτεινόµενης µεθοδολογίας σε όλα τα στάδια υλοποίησης του έργου.
Θα αξιολογηθεί η σαφήνεια της πρότασης και η δυνατότητα ανταπόκρισης σε όλες τις απαιτήσεις
του έργου, η µεθοδολογία που θα υιοθετήσει ο Ανάδοχος και ο τρόπος εφαρµογής και
προσαρµογής της στο συγκεκριµένο Έργο και θα περιλαµβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα:
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1. Ολοκληρωµένη αποτύπωση του περιεχοµένου και της δοµής της προτεινόµενης προσέγγισης.
2. Παρουσίαση µεθόδων, τεχνικών και προϋποθέσεων για την επίτευξη των στόχων και του
αντικειµένου του Έργου, όπως αυτό περιγράφεται στις §1.4, 1.6 και 1.7.
2

3

Οργάνωση ∆ιοίκησης του Έργου
1.

Αναλυτική περιγραφή του τρόπου υλοποίησης του Έργου , της συµµετοχής των στελεχών του
Υποψηφίου σε επίπεδο αρµοδιοτήτων και σε συνάρτηση µε την προτεινόµενη µεθοδολογία.

2.

Πρόταση του συστήµατος διοίκησης του Έργου που θα περιλαµβάνει το οργανωτικό σχήµα
και τις σχέσεις των οργάνων διοίκησης και εκτέλεσης λειτουργιών του Εργοδότη σε σχέση
προς τα αντίστοιχα όργανα του Αναδόχου, καθώς και το σύστηµα επικοινωνίας µε τον
Εργοδότη. Κατανοµή του ανθρωποχρόνου απασχόλησης ανά παραδοτέο και συσχέτιση τους
µε τα εµπλεκόµενα στελέχη.

Πληρότητα - επάρκεια των προσφερόµενων παραδοτέων και σύνδεσή τους µε τις
προδιαγραφές και το χρονισµό του έργου
Προσδιορίζεται το περίγραµµα των επιµέρους παραδοτέων και τεκµηριώνεται, σύµφωνα µε την
προτεινόµενη µεθοδολογία, η σύνδεσή τους µε τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών,
καθώς και µε το χρονισµό του έργου (βλ. §1.4, 1.6 και 1.7).

Υπενθυµίζεται ότι η αναφορά τιµών στην Τεχνική Προσφορά οδηγεί σε
αποκλεισµό στο σύνολό της.
2.3.5.2 Περιεχόµενο Οικονοµικής Προσφοράς
Ο φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τον οποίο θα υποβάλει ο Υποψήφιος Ανάδοχος
πρέπει να περιέχει συµπληρωµένους τους Πίνακες Οικονοµικής Προσφοράς
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX). Οι συµπληρωµένοι πίνακες της Οικονοµικής Προσφοράς θα πρέπει να
δοθούν και σε µαγνητικό µέσο, το οποίο θα εµπεριέχεται στο σφραγισµένο φάκελο της
Οικονοµικής Προσφοράς.
Υποβολή της Οικονοµικής Προσφοράς κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο
συνεπάγεται την απόρριψή της.
Σε περίπτωση ύπαρξης διαφορών µεταξύ των αντιτύπων της Οικονοµικής Προσφοράς ή
των πινάκων της Οικονοµικής Προσφοράς που θα υποβληθούν σε µαγνητικό µέσο µε τα
αντίτυπα της Οικονοµικής Προσφοράς, κατισχύουν τα αναγραφόµενα στο αντίτυπο που
φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ». Για κάθε κατηγορία του Έργου, θα αναφέρεται η τιµή
µονάδας, η συνολική τιµή καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που απαιτείται για τη
συµπλήρωση των πινάκων που αναφέρονται παραπάνω.
Προϊόντα ή υπηρεσίες που προσφέρονται δωρεάν θα αναγράφονται στους Πίνακες
Οικονοµικής Προσφοράς µε την ένδειξη «ΧΩΡΙΣ ΚΟΣΤΟΣ» στη στήλη τιµών. Σε κάθε
περίπτωση, όµως, που έχει παραλειφθεί η αναγραφή τιµής ενώ αναφέρονται τα
προϊόντα / υπηρεσίες, ακόµα και αν δεν υπάρχει η ένδειξη «ΧΩΡΙΣ ΚΟΣΤΟΣ», θεωρείται
ότι τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες έχουν προσφερθεί δωρεάν.
Ιδιαίτερη σηµασία κατά τη σύνταξη της Οικονοµικής Προσφοράς θα πρέπει να δοθεί στα
στοιχεία των §1.5 (κρατήσεις) και 2.5.2 (τρόπος πληρωµής). Το τίµηµα/οικονοµική
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προσφορά περιλαµβάνει κάθε κόστος, δαπάνη, αµοιβές προσωπικού, κόστος αδειών
κ.λ.π. που απαιτείται για την υλοποίηση του έργου.
Προσφορές, οι οποίες υπερβαίνουν (µε ΦΠΑ) τον προϋπολογισµό του Έργου, στο
σύνολό του ή σύµφωνα µε την §1.5, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Από την Οικονοµική Προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιµή µονάδας για κάθε
τύπο υπηρεσίας ή παραδοτέου, για να µπορεί να προσδιορίζεται το ακριβές κόστος, σε
περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίσει να κατακυρώσει µικρότερο ποσοστό
υπηρεσιών ή παραδοτέων. Υπηρεσία ή προϊόν το οποίο αξιολογήθηκε κατά την Τεχνική
Προσφορά και το οποίο δεν αναφέρεται στην Οικονοµική Προσφορά, θεωρείται ότι δεν
προσφέρεται.
Σε περίπτωση λογιστικής ασυµφωνίας µεταξύ της τιµής µονάδας και της συνολικής
τιµής, υπερισχύει η τιµή µονάδας. Αν όµως το πλήθος των λογιστικών ασυµφωνιών είναι
σηµαντικό ή αν η διόρθωσή τους επιφέρει σηµαντική διαφοροποίηση του συνολικού
τιµήµατος της Προσφοράς ή αν η Προσφορά είναι γενικότερα ασαφής, τότε µπορεί να
απορριφθεί η Προσφορά στο σύνολό της.
Εφόσον από την Οικονοµική Προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η
προσφερόµενη τιµή, η Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Επιπρόσθετα, ο Υποψήφιος Ανάδοχος καλείται να δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στο
περιεχόµενο της §2.4.2, καθώς πρόσθετοι λόγοι απόρριψης της Οικονοµικής Προσφοράς
παρατίθενται σε αυτό.
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες
στοιχεία απαραίτητα για την τεκµηρίωση του ύψους της προσφερόµενης
τιµής, οι δε Υποψήφιοι Ανάδοχοι υποχρεούνται να παρέχουν τα στοιχεία αυτά
εντός της εύλογης προθεσµίας που θα τους ταχθεί σύµφωνα µε την §2.2.1
ανωτέρω, σε
συνδυασµό µε τα οριζόµενα περί ασυνήθιστα χαµηλής
προσφοράς σύµφωνα µε την §2.4.2. Μη παροχή των ζητούµενων στοιχείων
εντός της ανωτέρω προθεσµίας συνεπάγεται αποκλεισµό από τη διαδικασία.

2.3.6 Ισχύς Προσφορών
Οι Προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους Υποψηφίους για εκατόν ογδόντα (180)
ηµέρες προσµετρούµενες από την επόµενη ηµέρα της ηµεροµηνίας διενέργειας του
διαγωνισµού ήτοι µέχρι την 26/03/2014. Προσφορές που αναφέρουν ηµεροµηνία λήξης
µικρότερη της παραπάνω αναφερόµενης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Η ισχύς των Προσφορών δύναται να παραταθεί κατ ανώτατο όριο, για χρονικό διάστηµα
ίσο µε το παραπάνω οριζόµενο, µε έγγραφη δήλωση του συµµετέχοντα, ύστερα από
σχετικό αίτηµα της Αναθέτουσας Αρχής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 13 του
Π.∆. 118/2007.
Αν προκύψει ανάγκη παράτασης της ισχύος των Προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή θα
απευθύνει ερώτηµα προς τους Υποψηφίους Αναδόχους, πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες
πριν τη λήξη ισχύος των Προσφορών, αν αποδέχονται την παράταση για συγκεκριµένο
χρονικό διάστηµα. Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι οφείλουν να απαντήσουν µέσα σε τρεις (3)
εργάσιµες ηµέρες και, σε καταφατική περίπτωση, να ανανεώσουν και τις εγγυήσεις
συµµετοχής τους, αν αυτές δεν ισχύουν και για τυχόν παρατάσεις. Όσοι από τους
Υποψηφίους Αναδόχους δεν απαντήσουν εντός της παραπάνω προθεσµίας ή
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απαντήσουν αρνητικά, αυτοµάτως αποκλείονται από τα επόµενα στάδια του
διαγωνισµού.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της
προσφοράς, τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού υποχρεωτικά µαταιώνονται, εκτός αν η
Αναθέτουσα Αρχή κρίνει κατά περίπτωση, αιτιολογηµένα, ότι η συνέχιση του
διαγωνισµού εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, οπότε οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό
µπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι, εφόσον τους
ζητηθεί σύµφωνα µε την παραπάνω αναφερόµενη διαδικασία. Η διαδικασία του
διαγωνισµού συνεχίζεται µε όσους παρέτειναν τις προσφορές τους.

2.3.7 Εναλλακτικές Προσφορές
Εναλλακτικές προσφορές για το σύνολο ή µέρος του προκηρυσσόµενου µε την παρούσα
Έργου δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

2.3.8 Νόµισµα Προσφοράς
Οι τιµές των Προσφορών που αφορούν σε οποιοδήποτε τύπο υπηρεσίας θα εκφράζονται
σε ευρώ µε ακρίβεια δύο (2) δεκαδικών ψηφίων, εκτός των περιπτώσεων που
αναφέρεται διαφορετικά. Στις τιµές θα περιλαµβάνεται και κάθε άλλη επιβάρυνση (τυχόν
κρατήσεις υπέρ τρίτων κ.λ.π.) εκτός από τον Φ.Π.Α.
Στην οικονοµική προσφορά, σε ιδιαίτερη στήλη των ως άνω τιµών, ο Υποψήφιος
Ανάδοχος θα καθορίζει το ποσό µε το οποίο θα επιβαρύνει αθροιστικά τις τιµές αυτές µε
τον Φ.Π.Α. Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλµένος Φ.Π.Α., αυτός θα διορθώνεται
από την Επιτροπή.
Η τιµή χωρίς Φ.Π.Α. θα λαµβάνεται για τη σύγκριση των Προσφορών.
Προσφορά που δεν δίδει τιµή σε ευρώ ή δίδει τιµή σε συνάλλαγµα ή µε ρήτρα
συναλλάγµατος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

2.4 ∆ιενέργεια ∆ιαγωνισµού
Η διαδικασία διενέργειας του διαγωνισµού διέπεται από το χρονοδιάγραµµα που
αναφέρεται στην §2.1.8: Χρονοδιάγραµµα.

2.4.1 Αποσφράγιση Προσφορών
Η αποσφράγιση των Προσφορών που έχουν έγκαιρα υποβληθεί ή αποσταλεί και
παραληφθεί γίνεται από την Επιτροπή δηµόσια, παρουσία των Υποψηφίων Αναδόχων
που υπέβαλαν Προσφορά ή των εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων τους, την
07/11/2013 και ώρα 13:00 µµ., στην Υπηρεσία Εφαρµογής Ευρωπαϊκών
Προγραµµάτων της Βουλής των Ελλήνων (διεύθυνση: Αµαλίας 14, 3ος όροφος,
αίθουσα 305).
Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των Προσφορών την
ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στην παρούσα ∆ιακήρυξη.
Η αποσφράγιση γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία:
• Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος και στη συνέχεια ο φάκελος µε την ένδειξη
«∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», που περιέχει την εγγύηση συµµετοχής , τα δικαιολογητικά νοµιµοποιητικά στοιχεία συµµετοχής και τα δικαιολογητικά χρηµατοοικονοµικής
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•

•

•

και επαγγελµατικής ικανότητας (βλ. §2.3.3 και 2.3.4), καθώς και ο φάκελος µε
την ένδειξη "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ". Το περιεχόµενο των ανωτέρω φακέλων θα
µονογραφεί κατά φύλλο από την Επιτροπή ή θα διατρηθεί µε το ειδικό
ακυρωτικό διατρητικό µηχάνηµα της ΥΕΕΠ. Ο φάκελος της Οικονοµικής
Προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά µονογράφεται από την
Επιτροπή. Η Επιτροπή καταγράφει τους Προσφέροντες σε Πρακτικό Παραλαβής
και Αποσφράγισης, το οποίο υπογράφει και σφραγίζει. Κατά τη διαδικασία
µονογραφής των προσφορών, οι συµµετέχοντες θα έχουν πρόσβαση στις
προσφορές που θα κατατεθούν. Σε περίπτωση που απαιτείται περισσότερος
χρόνος, η Επιτροπή θα ορίσει επόµενη εργάσιµη ηµέρα για τη συνέχεια της
διαδικασίας.
Μετά την αποσφράγιση των Προφορών, η Επιτροπή ελέγχει, σε κλειστές
συνεδριάσεις της, την ορθότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών που έχουν
υποβληθεί και των εγγυήσεων συµµετοχής. Η Επιτροπή, εφόσον παραστεί
ανάγκη, µπορεί να καλέσει τους Προσφέροντες να παράσχουν διευκρινίσεις για
τα δικαιολογητικά σύµφωνα µε την §2.2.1 ανωτέρω. Μετά την ολοκλήρωση του
ανωτέρω ελέγχου, η Επιτροπή συντάσσει και υποβάλει στην Αναθέτουσα Αρχή
Πρακτικό της, στο οποίο θα καταγράφονται τα αποτελέσµατα του ελέγχου, για
την έκδοση σχετικής απόφασης έγκρισης. Η απόφαση αυτή ανακοινώνεται στους
Προσφέροντες εγγράφως.
Η Επιτροπή προβαίνει, στη συνέχεια, στην αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών
των Προσφερόντων οι οποίοι δεν απορρίφθηκαν κατά τον έλεγχο των
δικαιολογητικών. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των Τεχνικών Προσφορών
και της βαθµολόγησής τους σύµφωνα µε τις παραγράφους §2.4.3.1 και §2.4.3.2
κατωτέρω, η Επιτροπή συντάσσει και υποβάλει στην Αναθέτουσα Αρχή Πρακτικό
της, στο οποίο θα καταγράφονται τα αποτελέσµατα της τεχνικής αξιολόγησης,
για την έκδοση σχετικής απόφασης έγκρισης. Η απόφαση αυτή ανακοινώνεται
στους Προσφέροντες εγγράφως.
Οι Οικονοµικές Προσφορές θα αποσφραγισθούν από την Επιτροπή µετά την
έκδοση της απόφασης έγκρισης της διαδικασίας τεχνικής αξιολόγησης από την
Αναθέτουσα Αρχή. Η ηµεροµηνία, ο τόπος και η ώρα που θα αποσφραγισθούν οι
Οικονοµικές Προσφορές θα γνωστοποιηθεί, µε σχετική ανακοίνωση της
Αναθέτουσας Αρχής, που θα σταλεί µε φαξ ή/και e-mail, στους Προσφέροντες
που δικαιούνται να παρίστανται στην αποσφράγιση των Οικονοµικών
Προσφορών. Οι φάκελοι των Οικονοµικών Προσφορών, για όσες Προσφορές δεν
κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές,
δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται στους Προσφέροντες από την
Αναθέτουσα Αρχή. Μετά τον έλεγχο του περιεχοµένου των Οικονοµικών
Προσφορών και την ολοκλήρωση της οικονοµικής αξιολόγησης σύµφωνα µε την
§ 2.4.3.3 κατωτέρω, η Επιτροπή κατατάσσει τις Προσφορές σε συγκριτικό πίνακα
κατά φθίνουσα σειρά του τελικού βαθµού που προκύπτει σύµφωνα µε την
§2.4.3.3 κατωτέρω και συντάσσει και υποβάλει στην Αναθέτουσα Αρχή, µαζί µε
τα Πρακτικά και όλα τα στοιχεία του φακέλου του διαγωνισµού, Πρακτικό της,
στο οποίο θα καταγράφονται τα αποτελέσµατα της οικονοµικής αξιολόγησης και
η τελική συγκριτική κατάταξη των Προσφερόντων, για την έκδοση σχετικής
απόφασης έγκρισης της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των Οικονοµικών
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Προσφορών καθώς και την ανακήρυξη του Αναδόχου στον οποίο πρόκειται να
γίνει η Κατακύρωση. Η απόφαση έγκρισης της συγκριτικής κατάταξης των
Προσφερόντων ανακοινώνεται σε αυτούς εγγράφως.
Σε όλα τα στάδια του διαγωνισµού, τα πρακτικά, οι συγκριτικοί πίνακες και κάθε άλλο
στοιχείο του διαγωνισµού υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή σε τρία (3) αντίτυπα.

2.4.2 Απόρριψη Προσφορών
Οι Προσφορές των Υποψηφίων Αναδόχων απορρίπτονται ως απαράδεκτες, ύστερα από
γνωµοδότηση της Επιτροπής, και δεν αξιολογούνται σε καθεµία ή περισσότερες από τις
κάτωθι, µεταξύ άλλων, περιπτώσεις:
• Μη τοποθέτηση των δικαιολογητικών, τεχνικών και οικονοµικών στοιχείων σε
τρεις χωριστούς σφραγισµένους υποφακέλους.
• Κατάθεση µετά την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα υποβολής των Προσφορών.
• Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού από τα αναφερόµενα στη §2.3.3,
περιλαµβανοµένης της εγγύησης συµµετοχής, καθώς και οποιωνδήποτε άλλων
δικαιολογητικών τυχόν προβλέπονται από την παρούσα.
• Έλλειψη πλήρους και αιτιολογηµένης τεκµηρίωσης των ελάχιστων προϋποθέσεων
συµµετοχής της § 2.3.4
• Έλλειψη παροχής διευκρινίσεων επί των δικαιολογητικών που ζητούνται από τη
∆ιακήρυξη ( σύµφωνα µε την §2.2.1) και της Προσφοράς εντός της προθεσµίας
που θα ταχθεί από την Επιτροπή.
• Μη συµµόρφωση της εγγύησης συµµετοχής προς τα αναφερόµενα στην
§2.3.3.2.
• Χρόνος ισχύος της Προσφοράς µικρότερος του ζητούµενου.
• Χρόνος παράδοσης του Έργου µεγαλύτερος από το ζητούµενο.
• Άρνηση παράτασης ισχύος της Προσφοράς ή της εγγύησης συµµετοχής ή µη
απάντηση στο σχετικό αίτηµα της Αναθέτουσας Αρχής εντός του χρονικού
διαστήµατος που ορίζεται στην §2.3.6, αν προκύψει σχετικό ζήτηµα, χωρίς άλλη
συνέπεια για τον ∆ιαγωνιζόµενο.
• Περιεχόµενο Προσφοράς αόριστο, ανεπίδεκτο εκτίµησης, υπό αίρεση ή/ και
αντιφατικό.
• Μη κάλυψη στην Προσφορά του συνόλου του Έργου που περιγράφεται και
ζητείται από τη ∆ιακήρυξη.
• Μη πλήρης κάλυψη στην Προσφορά απαράβατων όρων (τεχνικές απαιτήσεις)
όπως αυτοί καθορίζονται στην παρούσα ∆ιακήρυξη.
• Εµφάνιση στην Προσφορά ουσιωδών αποκλίσεων από τους όρους και τις
τεχνικές προδιαγραφές της ∆ιακήρυξης.
• Οποιαδήποτε ασάφεια στον προσδιορισµό της προσφερόµενης τιµής.
• Απουσία αναφοράς της τιµής σε ευρώ (δηλ. παράθεση σε συνάλλαγµα ή µε
ρήτρα συναλλάγµατος).
• Υπέρβαση του προϋπολογισµού του Έργου (§1.5) όπως αυτό προσδιορίζεται από
τους πίνακες Οικονοµικής Προσφοράς.
47

Αναλυτικό Τεύχος ∆ιακήρυξης Τακτικού Ανοικτού ∆ηµόσιου ∆ιαγωνισµού για το
Υποέργο 1 «∆ιερεύνηση της αντίληψης των ∆ηµόσιων Υπηρεσιών ως προς το ρόλο
του Συνηγόρου του Πολίτη για θέµατα ισότητας των φύλων και µελέτη για την
εφαρµογή της σχετικής νοµοθεσίας.»

Προσφορά ασυνήθιστα χαµηλή. Ως ασυνήθιστα χαµηλή θεωρείται η οικονοµική
προσφορά της οποίας το συγκριτικό κόστος είναι µικρότερο του 85% του
µέσου όρου του συγκριτικού κόστους των αποδεκτών Οικονοµικών Προσφορών.
Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή, πριν απορρίψει την Προσφορά, θα ζητήσει
εγγράφως από τον Υποψήφιο Ανάδοχο να παράσχει εγγράφως, εντός εύλογης
προθεσµίας που του τάσσει σύµφωνα µε την §2.2.1 ανωτέρω, τις όποιες
διευκρινίσεις για τη σύνθεση της Προσφοράς κρίνει σκόπιµες κατά το άρθρο 52
του Π.∆. 60/2007, όπως ισχύει, και θα ελέγξει, σε συνεννόηση µε τον Υποψήφιο
Ανάδοχο, τη σύνθεση της Προσφοράς του, λαµβάνοντας υπόψη τις δοθείσες
διευκρινίσεις (επαλήθευση Προσφοράς). Εποµένως, τυχόν αποκλεισµός από την
διαδικασία δεν θεµελιώνεται στην ίδια την έκπτωση αλλά στην ανεπαρκή
αιτιολόγηση αυτής.
Οι παραπάνω περιπτώσεις είναι ενδεικτικές και όχι αποκλειστικές, εφόσον στο λοιπό
σώµα της ∆ιακήρυξης προβλέπονται κι άλλοι λόγοι για τους οποίους µια Προσφορά
κρίνεται ως απαράδεκτη και οι οποίοι δηλώνονται ρητά.
•

2.4.3 Αξιολόγηση Προσφορών
Η αξιολόγηση των Προσφορών θα γίνει σύµφωνα µε τα επιµέρους τεχνικά και
οικονοµικά κριτήρια που αναφέρονται λεπτοµερώς κατωτέρω.
2.4.3.1 Αξιολόγηση Τεχνικής Προσφοράς
Η βαθµολόγηση των Τεχνικών Προσφορών θα γίνει σύµφωνα µε τα «Κριτήρια
Αξιολόγησης», όπως αυτά προσδιορίζονται στην §2.4.3.2.
Για τη διαµόρφωση του αθροίσµατος των σταθµισµένων βαθµολογιών ακολουθείται η
παρακάτω διαδικασία:
Για κάθε Τεχνική Προσφορά βαθµολογούνται τα επιµέρους κριτήρια των οµάδων.
Όλα τα επί µέρους κριτήρια βαθµολογούνται αυτόνοµα.
Η συνολική βαθµολογία για κάθε επιµέρους κριτήριο κυµαίνεται από 100 έως 120
βαθµούς, όπως ορίζεται παρακάτω:
o καθορίζεται σε 100 βαθµούς για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι
απαιτήσεις της ∆ιακήρυξης (υποχρεωτικές).
o αυξάνεται µέχρι 120 βαθµούς στις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι
απαιτήσεις της ∆ιακήρυξης.
Η συνολική βαθµολογία κάθε επί µέρους κριτηρίου σταθµίζεται µε το συντελεστή
βαρύτητας του κριτηρίου αυτού, όπως αυτός ορίζεται στον αντίστοιχο πίνακα και θα
στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία και εφόσον το τρίτο δεκαδικό είναι 1,2,3,4
θα στρογγυλοποιείται προς τα κάτω, ενώ αν είναι 5,6,7,8,9 προ τα πάνω.
Η συνολική βαθµολογία κάθε οµάδας κριτηρίων προκύπτει από το άθροισµα των
σταθµισµένων βαθµολογιών όλων των επιµέρους κριτηρίων της.
Το άθροισµα των βαθµολογιών των οµάδων αποτελεί τον τελικό βαθµό τεχνικής
αξιολόγησης (Τ).
Οι βαθµοί θα καταχωρηθούν σε Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού,
συνοδευόµενοι από επαρκή αναλυτική αιτιολόγηση της βαθµολογίας.
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2.4.3.2 Οµάδες και συντελεστές κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης
Η αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών των Υποψηφίων Αναδόχων, για την επιλογή
του καταλληλότερου, θα γίνει µε βάση τα ακόλουθα κριτήρια, όπως αυτά αναλύονται και
στην παράγραφο 2.3.5.1:
Πίνακας 5: Κριτήρια Αξιολόγησης Προσφοράς
Α/Α

Κριτήρια αξιολόγησης

Α.

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Α.1

Αντίληψη των απαιτήσεων και κατανόηση των
προδιαγραφών του έργου.

Α.2

Ανάπτυξη της προτεινόµενης µεθοδολογίας σε όλα τα
στάδια υλοποίησης του έργου.

Συντελεστής
βαρύτητας
(%)
50

20

30

Β.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

20

Γ.

ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ – ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ
ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΙΣ
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

30

ΣΥΝΟΛΟ

100

2.4.3.3 Αξιολόγηση της Οικονοµικής Προσφοράς - Συνολική Αξιολόγηση
Το κόστος Οj κάθε προσφοράς περιλαµβάνει το κόστος παροχής των απαιτούµενων
υπηρεσιών και κάθε άλλο κόστος το οποίο ορίζει ο υποψήφιος Ανάδοχος στην
Οικονοµική του Προσφορά.
Για τη συγκριτική αξιολόγηση των Οικονοµικών Προσφορών θα ληφθεί υπόψη το
συνολικό κόστος χωρίς ΦΠΑ.
Κατά το στάδιο της Τελικής Αξιολόγησης, υπολογίζεται η συνολική βαθµολογία των
προσφορών και πραγµατοποιείται η κατάταξή τους κατά φθίνουσα τάξη µε βάση τον
παρακάτω τύπο:
Fj = 0,80 x Tj/Τmax + 0,20 x Omin/Oj
όπου:
Fj :
Η συνολική βαθµολογία της πρότασης j
Tj :
Το σταθµισµένο άθροισµα της Τεχνικής Αξιολόγησης της Πρότασης j (ο βαθµός
τεχνικής αξιολόγησης του διαγωνιζόµενου)
Tmax: Η µέγιστη σταθµισµένη βαθµολογία των Τεχνικών Προσφορών (η καλύτερη
τεχνική βαθµολογία µεταξύ των διαγωνιζόµενων)
Oj :
η τιµή προσφοράς χωρίς ΦΠΑ για την πρόταση j, όπως αναφέρεται στην
Οικονοµική Προσφορά του Υποψηφίου.
Οmin : Η ελάχιστη προσφερόµενη τιµή χωρίς ΦΠΑ (η χαµηλότερη οικονοµική προσφορά
µεταξύ των διαγωνιζοµένων)
Στα στάδια υπολογισµού για την εξαγωγή της τελικής βαθµολογίας (οικονοµική
αξιολόγηση, συνολική αξιολόγηση) το πηλίκο ή το γινόµενο θα στρογγυλοποιείται στα 4
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δεκαδικά ψηφία και εφόσον το πέµπτο δεκαδικό είναι 1,2,3,4 θα στρογγυλοποιείται
προς τα κάτω, ενώ αν είναι 5,6,7,8,9 προ τα πάνω. Για την τεχνική αξιολόγηση ισχύουν
τα αναφερόµενα στην §2.4.3.1
Η αξιολόγηση των προσφορών θα στηριχθεί αποκλειστικά και µόνο στα ανωτέρω
κριτήρια. Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση ή
µη σύµφωνες µε τους όρους της διακήρυξη απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Επικρατέστερη είναι η Προσφορά µε το µεγαλύτερο Fj.
Σε περίπτωση ισοβαθµίας στη συνολική αξιολόγηση επικρατέστερη είναι η προσφορά µε
την υψηλότερη τεχνική αξιολόγηση.

2.4.4 ∆ιοικητικές προσφυγές
Οι ενστάσεις ή προσφυγές ενώπιον δικαστικών ή διοικητικών αρχών κατά των
αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, για διαφορές που αναφύονται κατά τη διαδικασία
που προηγείται της σύναψης συµβάσεων υπηρεσιών (δηλαδή µέχρι και την
κατακυρωτική απόφαση), διέπονται από τις διατάξεις του Π∆ 118/2007 «Κανονισµός
Προµηθειών».
Ενστάσεις για λόγους νοµιµότητας και ουσίας (ενδικοφανής προσφυγή), κατά της
∆ιακήρυξης του διαγωνισµού, της συµµετοχής προσφέροντα σ’ αυτόν και της
νοµιµότητας της διενέργειας του, έως και της κατακυρωτικής απόφασης, απευθύνονται
και υποβάλλονται εγγράφως προς την Αναθέτουσα Αρχή µέσω του πρωτοκόλλου της,
σύµφωνα µε το άρθρο 15 του Π∆ 118/2007.
Προθεσµίες Ενστάσεων:
1. Κατά της ∆ιακήρυξης του διαγωνισµού µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος
από τη δηµοσίευση της ∆ιακήρυξης µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία λήξεως της
προθεσµίας υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισµό της προθεσµίας αυτής
συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης και της υποβολής των
προσφορών. Η ένσταση εξετάζεται από το αρµόδιο συλλογικό όργανο της
Αναθέτουσας Αρχής που διενεργεί το διαγωνισµό και η σχετική απόφαση περί
αποδοχής ή απόρριψης της ένστασης αυτής εκδίδεται, µετά από γνωµοδότηση
αυτού, από την Αναθέτουσα Αρχή, το αργότερο πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν
από την καταληκτική ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
2. Κατά της συµµετοχής προσφέροντος στο διαγωνισµό ή της νοµιµότητας της
διενέργειάς του, ως προς τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των
προσφορών κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ίδιου του διαγωνισµού και µέχρι την
επόµενη εργάσιµη ηµέρα από αυτήν κατά την οποία ο ενιστάµενος έλαβε γνώση του
σχετικού φακέλου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του
διαγωνισµού αλλά εξετάζεται, κατά την διαδικασία αξιολόγησης των αποτελεσµάτων
του διαγωνισµού, από το αρµόδιο συλλογικό όργανο της Αναθέτουσας Αρχής και
εκδίδεται, µετά από γνωµοδότηση αυτού, η σχετική απόφαση περί αποδοχής ή
απόρριψης της ένστασης αυτής από την Αναθέτουσα Αρχή. Η ένσταση κατά της
συµµετοχής προσφέροντος στο διαγωνισµό κοινοποιείται υποχρεωτικά από τον
ενιστάµενο σ’ αυτόν κατά του οποίου στρέφεται εντός δύο (2) ηµερών από την
υποβολή της.
3. Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού έως και την κατακυρωτική
απόφαση, µέσα σε χρονικό διάστηµα τριών (3) εργασίµων ηµερών, αφότου ο
ενδιαφερόµενος έλαβε γνώση της σχετικής πράξεως ή παραλείψεως της
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Αναθέτουσας Αρχής. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά εντός δύο (2)
ηµερών από την υποβολής της, σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση
εξετάζεται από το αρµόδιο γνωµοδοτικό συλλογικό όργανο και η σχετική απόφαση
εκδίδεται το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την κατά περίπτωση λήξη
της προθεσµίας υποβολής ενστάσεων.
4. Κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον αφορά τη νοµιµότητα και πληρότητα των
δικαιολογητικών των άρθρων 6 και 8α του Π∆ 118/2007, µέσα σε χρονικό διάστηµα
τριών (3) εργασίµων ηµερών, αφότου ο ενδιαφερόµενος έλαβε γνώση της ανωτέρω
κατακυρωτικής απόφασης και των ως άνω δικαιολογητικών. Η ένσταση αυτή
κοινοποιείται υποχρεωτικά εντός δύο (2) ηµερών από την υποβολή της στον
µειοδότη κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρµόδιο
γνωµοδοτικό συλλογικό όργανο και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική του
απόφαση το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την λήξη της ανωτέρω
τριηµέρου προθεσµίας.
Με την ένσταση που ασκείται κατά της κατακυρωτικής απόφασης επιτρέπεται και η
προβολή των λόγων που αφορούν την πληρότητα και νοµιµότητα των
δικαιολογητικών, τα οποία προσκοµίζει ο προσφέρων προς τον οποίο πρόκειται να
γίνει η κατακύρωση, δυνάµει των άρθρων 6 και 8α του Π∆ 118/2007.
Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόµενους
λόγους, δε γίνονται δεκτές.
Οι σχετικές αποφάσεις επί των ενστάσεων κοινοποιούνται στους ενιστάµενους χωρίς
υπαίτια καθυστέρηση της Αναθέτουσας Αρχής. Οι ενιστάµενοι λαµβάνουν πλήρη γνώση
της σχετικής απόφασης, µετά την κοινοποίηση του σώµατος της σε αυτούς, από την
Αναθέτουσα Αρχή, µε φροντίδα τους.
Ο προσφέρων, µπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις
δυνάµει των άρθρων20, 32, 33, 34 και 39 του Π∆ 118/2007, να υποβάλλει προσφυγή για
λόγους νοµιµότητας και ουσίας µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών,
από την ηµεροµηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης από την Αναθέτουσα
Αρχή. Επί της προσφυγής, αποφασίζει ο αρµόδιος Υπουργός ή το αρµόδιο για τη
διοίκηση του φορέα όργανο, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου συλλογικού
οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή µε άλλη οιασδήποτε φύσεως
διοικητική προσφυγή.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 15 του
Π∆ 118/2007, προσκοµίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το
0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί του προϋπολογισµού επί της προϋπολογιζόµενης αξίας
του παρόντος έργου, το ύψος του οποίου δεν µπορεί να είναι µικρότερο των χιλίων
(1.000) και µεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Στο συγκεκριµένο διαγωνισµό
για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης κατατίθεται υπέρ του ∆ηµοσίου παράβολο αξίας
χιλίων ευρώ (1.000,00 €). Το παράβολο αποτελεί δηµόσιο έσοδο και καταχωρείται στον
κωδικό αριθµό εσόδου (Κ.Α.Ε) 3741 («παράβολα από κάθε αιτία»).
Νόµιµη επίδοση θεωρείται η επίδοση προς την Αναθέτουσα Αρχή, ήτοι τη ΒτΕ Υπηρεσία Εφαρµογής Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων (ΥΕΕΠ)
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2.4.5 Προσκόµιση ∆ικαιολογητικών ανά κατηγορία
Αναδόχου κατά το στάδιο της κατακύρωσης

Υποψηφίου

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών κατά την παράγραφο 2.4.3 της
∆ιακήρυξης, ο προσφέρων Υποψήφιος Ανάδοχος στον οποίο πρόκειται να γίνει
κατακύρωση εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν µε βεβαίωση παραλαβής ή σύµφωνα
µε το ν.2672/1998 (Α’ 290), οφείλει να υποβάλλει σε σφραγισµένο φάκελο, τα
έγγραφα και δικαιολογητικά που αναφέρονται στις επόµενες παραγράφους, τα
οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται
στο άρθρο 19 παρ. 6 του Π∆ 118/07.
Η ηµεροµηνία και ώρα της αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών θα γίνει σε
ηµεροµηνία και ώρα που θα ορισθεί και ανακοινωθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.
Όσοι δικαιούνται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία
αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών του άρθρου 6 παρ. 2 του Π∆ 118/2007
λαµβάνουν γνώση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. Η διαδικασία και ο χρόνος
πρόσβασης των συµµετεχόντων στα παραπάνω δικαιολογητικά θα οριστούν από την
Αναθέτουσα Αρχή και θα γνωστοποιηθούν στους ενδιαφερόµενους µε σχετική έγγραφη
ανακοίνωσή.
Σύµφωνα µε την παρ. 2β στοιχείο (ΙΙ) του άρθρου 20 του Π∆ 118/2007, σε περίπτωση
που ο διαγωνιζόµενος ο οποίος προσφέρει την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική
άποψη προσφορά δεν προσκοµίσει, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα
δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 6 του Π∆ 118/2007, η
κατακύρωση γίνεται στον διαγωνιζόµενο που προσφέρει την αµέσως επόµενη πλέον
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά. Σε περίπτωση που και αυτός δεν
προσκοµίσει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται
κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον διαγωνιζόµενο µε την αµέσως επόµενη
πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά και ούτω καθ’ εξής. Αν κανένας
από τους διαγωνιζόµενους δεν προσκοµίσει, σύµφωνα µε τους όρους και τις
προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και
δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισµός µαταιώνεται.
Στις περιπτώσεις αυτές όταν ο συµµετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη
δήλωση της παρ. 1 του άρθρου 6 του Π∆ 118/2007 ή ο υπόχρεος προς τούτο
προσφέρων δεν προσκοµίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της
κατακύρωσης ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παρ. 2 του
άρθρου 6 του Π∆ 118/2007 και εφόσον έχουν ζητηθεί από την ∆ιακήρυξη, καταπίπτει
υπέρ του ∆ηµοσίου ή εγγύηση συµµετοχής του µειοδότη.
Ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει εντός σφραγισµένου φακέλου να παραθέσει τα
δικαιολογητικά και να συµπληρώσει τον πίνακα που αναφέρεται µόνο στην περίπτωσή
του, σύµφωνα µε τη νοµική του µορφή και προέλευση.
• Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ», περιγράφονται τα αντίστοιχα
δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβληθούν υποχρεωτικά πριν την κατακύρωση του
διαγωνισµού σύµφωνα µε το Π.∆. 118/2007 .
• Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συµπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», που σηµαίνει ότι το
αντίστοιχο δικαιολογητικό πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά από τον Υποψήφιο
Ανάδοχο.
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Αναλυτικό Τεύχος ∆ιακήρυξης Τακτικού Ανοικτού ∆ηµόσιου ∆ιαγωνισµού για το
Υποέργο 1 «∆ιερεύνηση της αντίληψης των ∆ηµόσιων Υπηρεσιών ως προς το ρόλο
του Συνηγόρου του Πολίτη για θέµατα ισότητας των φύλων και µελέτη για την
εφαρµογή της σχετικής νοµοθεσίας.»

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σηµειώνεται η απάντηση του Υποψηφίου Αναδόχου που
έχει τη µορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν το αντίστοιχο δικαιολογητικό υποβάλλεται ή όχι.

•

2.4.5.1 ∆ικαιολογητικά Προσωπικής Κατάστασης Υποψηφίου Αναδόχου
2.4.5.1.1 Έλληνες Πολίτες
Πίνακας 6: Πίνακας ∆ικαιολογητικών Ελλήνων Πολιτών

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο
να πιστοποιείται η εγγραφή του Υποψηφίου Αναδόχου
σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά του ή βεβαίωση
αρµόδιας αρχής µε την οποία να πιστοποιείται η
1 άσκηση του επαγγέλµατός του κατά την ηµέρα
διενέργειας του διαγωνισµού και ότι εξακολουθεί να
παραµένει εγγεγραµµένος µέχρι της επίδοσης της ως
άνω έγγραφης ειδοποίησης

ΝΑΙ

Απόσπασµα ποινικού µητρώου από το οποίο να
προκύπτει ότι (α) δεν υπάρχει εις βάρος του
Υποψηφίου Αναδόχου αµετάκλητη καταδικαστική
απόφαση για συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση,
όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 1 της κοινής
δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου2, δωροδοκία,
όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης
του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 19973 και στο άρθρο 3
παρ. 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του
2 Συµβουλίου4, απάτη κατά την έννοια του άρθρου 1 της
σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων5 και
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες
όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ
του Συµβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991 για την
πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού
συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από
παράνοµες δραστηριότητες6 και (β) ο Υποψήφιος
Ανάδοχος δεν έχει καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε

ΝΑΙ

2

ΕΕ L 351 της 29.01.1998 σελ. 1

3

ΕΕ C 195 της 25.06.1997 σελ. 1

4

ΕΕ L 358 της 31.12.1998 σελ. 2

5

ΕΕ C 316 της 27.11.1995 σελ. 48

6

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΕΕ L 166 της 28.06.1991 σελ. 77, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 344 της 28.12.2001 σελ. 76) και η οποία
ενσωµατώθηκε µε το Ν. 2331/1995 (ΦΕΚ Α'173/1995), όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.
3424/2005 (ΦΕΚ Α'305/2005).

53

Αναλυτικό Τεύχος ∆ιακήρυξης Τακτικού Ανοικτού ∆ηµόσιου ∆ιαγωνισµού για το
Υποέργο 1 «∆ιερεύνηση της αντίληψης των ∆ηµόσιων Υπηρεσιών ως προς το ρόλο
του Συνηγόρου του Πολίτη για θέµατα ισότητας των φύλων και µελέτη για την
εφαρµογή της σχετικής νοµοθεσίας.»

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

την άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας.
(γ) ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει καταδικασθεί µε
αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα
αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της εκβίασης, της
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας και της δόλιας
χρεοκοπίας Το απόσπασµα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί
το πολύ τρεις (3) µήνες πριν από την επίδοση της ως
άνω έγγραφης ειδοποίησης
Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος
3 Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν
από την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης

ΝΑΙ

Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής από το οποίο να
προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει
διαπράξει
σοβαρό
επαγγελµατικό
παράπτωµα.
Προσκοµίζεται πιστοποιητικό του Επιµελητηρίου ή του
Επαγγελµατικού Φορέα στο οποίο είναι εγγεγραµµένος
4 περί µη διάπραξης παραπτώµατος για το οποίο
επιβλήθηκε πειθαρχική ποινή, όταν το Επιµελητήριο
αυτό ή ο Φορέας έχει πειθαρχικές εξουσίες επί των
µελών του. ∆ιαφορετικά, προσκοµίζεται υπεύθυνη
δήλωση ότι δεν υπάρχει πειθαρχικός φορέας και ότι δεν
έχει διαπράξει βαρύ επαγγελµατικό παράπτωµα.

ΝΑΙ

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος
Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε
5 πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει
εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την επίδοση της
ως άνω έγγραφης ειδοποίησης

ΝΑΙ

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο
Υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους
6 οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και
επικουρικής) στους οποίους οφείλει να καταβάλει
εισφορές για το απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό.

ΝΑΙ

Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) που ο Υποψήφιος
Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη ∆ήλωση της
7
προηγουµένης παραγράφου, από τα οποία να
προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος
ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την

ΝΑΙ
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Αναλυτικό Τεύχος ∆ιακήρυξης Τακτικού Ανοικτού ∆ηµόσιου ∆ιαγωνισµού για το
Υποέργο 1 «∆ιερεύνηση της αντίληψης των ∆ηµόσιων Υπηρεσιών ως προς το ρόλο
του Συνηγόρου του Πολίτη για θέµατα ισότητας των φύλων και µελέτη για την
εφαρµογή της σχετικής νοµοθεσίας.»

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ηµεροµηνία της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης
Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής από το οποίο να
προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος
8 ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την
ηµεροµηνία από την επίδοση της ως άνω έγγραφης
ειδοποίησης

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 Υποψηφίου Αναδόχου ενώπιον
συµβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος
δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση.
2.4.5.1.2 Αλλοδαποί Πολίτες
Πίνακας 7: Πίνακας ∆ικαιολογητικών Αλλοδαπών Πολιτών

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας του
Υποψηφίου Αναδόχου από το οποίο να προκύπτει ότι
ήταν εγγεγραµµένοι
στα µητρώα του οικείου
επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές
1 οργανώσεις κατά την ηµέρα διενέργειας του
διαγωνισµού και ότι εξακολουθεί να παραµένει
εγγεγραµµένος µέχρι της επίδοσης της ως άνω
έγγραφης ειδοποίησης.

ΝΑΙ

Απόσπασµα ποινικού µητρώου από το οποίο να
προκύπτει ότι (α) δεν υπάρχει εις βάρος του Υποψηφίου
Αναδόχου αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση για
συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή
ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 1 της κοινής δράσης της
98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου, δωροδοκία, όπως αυτή
ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του
Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παρ.
1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου,
2
απάτη κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης
σχετικά
µε
την
προστασία
των
οικονοµικών
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες
όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του
Συµβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991 για την πρόληψη
χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για
τη
νοµιµοποίηση
εσόδων
από
παράνοµες
δραστηριότητες και (β) ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει

ΝΑΙ
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Αναλυτικό Τεύχος ∆ιακήρυξης Τακτικού Ανοικτού ∆ηµόσιου ∆ιαγωνισµού για το
Υποέργο 1 «∆ιερεύνηση της αντίληψης των ∆ηµόσιων Υπηρεσιών ως προς το ρόλο
του Συνηγόρου του Πολίτη για θέµατα ισότητας των φύλων και µελέτη για την
εφαρµογή της σχετικής νοµοθεσίας.»

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της
επαγγελµατικής του δραστηριότητας.
(γ) ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει καταδικασθεί µε
αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα
αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της εκβίασης, της
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας και της δόλιας
χρεοκοπίας Το απόσπασµα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί
το πολύ τρεις (3) µήνες πριν από την επίδοση της ως
άνω έγγραφης ειδοποίησης.
Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής από το οποίο να
προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει διαπράξει
σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα. Προσκοµίζεται
πιστοποιητικό του Επιµελητηρίου ή του Επαγγελµατικού
Φορέα στο οποίο είναι εγγεγραµµένος περί µη διάπραξης
3 παραπτώµατος για το οποίο επιβλήθηκε πειθαρχική
ποινή, όταν το Επιµελητήριο αυτό ή ο Φορέας έχει
πειθαρχικές εξουσίες επί των µελών του. ∆ιαφορετικά,
προσκοµίζεται υπεύθυνη δήλωση ότι δεν υπάρχει
πειθαρχικός φορέας και ότι δεν έχει διαπράξει βαρύ
επαγγελµατικό παράπτωµα.

ΝΑΙ

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής,
από το οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος
δεν τελεί υπό πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που
4 προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν
από την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.

ΝΑΙ

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής,
από το οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος
δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή
5 ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της
χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει
εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την επίδοση της
ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.

ΝΑΙ

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη
βεβαίωση ενώπιον αρµόδιας αρχής ή συµβολαιογράφου
ή, αν στη χώρα του Υποψηφίου Αναδόχου δεν
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, υπεύθυνη δήλωση
6 ενώπιον
δικαστικής
ή
διοικητικής
αρχής,
συµβολαιογράφου
ή
αρµόδιου
επαγγελµατικού
οργανισµού, στην οποία ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα
δηλώνει όλους τους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης
(κύριας και επικουρικής) στους οποίους οφείλει να

ΝΑΙ
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Αναλυτικό Τεύχος ∆ιακήρυξης Τακτικού Ανοικτού ∆ηµόσιου ∆ιαγωνισµού για το
Υποέργο 1 «∆ιερεύνηση της αντίληψης των ∆ηµόσιων Υπηρεσιών ως προς το ρόλο
του Συνηγόρου του Πολίτη για θέµατα ισότητας των φύλων και µελέτη για την
εφαρµογή της σχετικής νοµοθεσίας.»

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

καταβάλει εισφορές για το απασχολούµενο από αυτόν
προσωπικό.
Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) που ο Υποψήφιος
Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη ∆ήλωση ή ένορκη
7 βεβαίωση της προηγουµένης παραγράφου, από τα οποία
να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος
ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την
ηµεροµηνία της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.

ΝΑΙ

Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής από το οποίο να
προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος ως
8 προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την
ηµεροµηνία της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.

ΝΑΙ

Σε περίπτωση που στη χώρα του Υποψηφίου 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 Υπεύθυνη ∆ήλωση
του Υποψηφίου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητική αρχής, συµβολαιογράφου ή
αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού της χώρας του , στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο
Υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση.
2.4.5.1.3 Ηµεδαπά Νοµικά Πρόσωπα
Πίνακας 8: Πίνακας ∆ικαιολογητικών Ηµεδαπών Νοµικών Προσώπων

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο να
πιστοποιείται η εγγραφή του Υποψηφίου Αναδόχου σε
αυτό και το ειδικό επάγγελµά του ή βεβαίωση αρµόδιας
αρχής µε την οποία να πιστοποιείται η άσκηση του
1 επαγγέλµατός του κατά την ηµέρα διενέργειας του
διαγωνισµού και ότι εξακολουθεί να παραµένει
εγγεγραµµένος µέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης
ειδοποίησης

ΝΑΙ

Απόσπασµα ποινικού µητρώου από το οποίο να
προκύπτει ότι (α) δεν υπάρχει εις βάρος του Υποψηφίου
Αναδόχου αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση για
συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή
2
ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 1 της κοινής δράσης της
98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου, δωροδοκία, όπως αυτή
ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του
Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παρ. 1

ΝΑΙ
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Αναλυτικό Τεύχος ∆ιακήρυξης Τακτικού Ανοικτού ∆ηµόσιου ∆ιαγωνισµού για το
Υποέργο 1 «∆ιερεύνηση της αντίληψης των ∆ηµόσιων Υπηρεσιών ως προς το ρόλο
του Συνηγόρου του Πολίτη για θέµατα ισότητας των φύλων και µελέτη για την
εφαρµογή της σχετικής νοµοθεσίας.»

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου,
απάτη κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης
σχετικά
µε
την
προστασία
των
οικονοµικών
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες
όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του
Συµβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991 για την πρόληψη
χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για
τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες
και (β) ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει καταδικαστεί για
αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής του
δραστηριότητας.
(γ) ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει καταδικασθεί µε
αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα
αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της εκβίασης, της
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας και της δόλιας
χρεοκοπίας Το απόσπασµα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί
το πολύ τρεις (3) µήνες πριν από την επίδοση της ως
άνω έγγραφης ειδοποίησης
Στην περίπτωση οµορρύθµων, ετερορρύθµων εταιρειών
και εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (ΕΠΕ) το
απόσπασµα θα πρέπει να αφορά τους διαχειριστές, στην
περίπτωση ανωνύµων εταιρειών (ΑΕ) τον Πρόεδρο, το
∆ιευθύνοντα Σύµβουλο και, σε κάθε άλλη περίπτωση
νοµικού προσώπου, τους νοµίµους εκπροσώπους του.
Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής από το οποίο να
προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει διαπράξει
σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα. Προσκοµίζεται
πιστοποιητικό του Επιµελητηρίου ή του Επαγγελµατικού
Φορέα στο οποίο είναι εγγεγραµµένος περί µη διάπραξης
3 παραπτώµατος για το οποίο επιβλήθηκε πειθαρχική
ποινή, όταν το Επιµελητήριο αυτό ή ο Φορέας έχει
πειθαρχικές εξουσίες επί των µελών του. ∆ιαφορετικά,
προσκοµίζεται υπεύθυνη δήλωση ότι δεν υπάρχει
πειθαρχικός φορέας και ότι δεν έχει διαπράξει βαρύ
επαγγελµατικό παράπτωµα.

ΝΑΙ

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής,
από το οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος
δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση
4
δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό
συµβιβασµό, αναστολή εργασιών. Το πιστοποιητικό αυτό
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την

ΝΑΙ
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Αναλυτικό Τεύχος ∆ιακήρυξης Τακτικού Ανοικτού ∆ηµόσιου ∆ιαγωνισµού για το
Υποέργο 1 «∆ιερεύνηση της αντίληψης των ∆ηµόσιων Υπηρεσιών ως προς το ρόλο
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ηµεροµηνία επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης
Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής,
από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον
του Υποψηφίου Αναδόχου διαδικασία κήρυξης σε
5 πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης,
πτωχευτικού συµβιβασµού. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει
να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την
ηµεροµηνία επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης

ΝΑΙ

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο
νόµιµος εκπρόσωπος του Υποψηφίου Αναδόχου θα
δηλώνει όλους τους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης
6 (κύριας και επικουρικής) στους οποίους ο Υποψήφιος
Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει εισφορές για το
απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό.

ΝΑΙ

Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) που ο νόµιµος
εκπρόσωπος του Υποψηφίου Αναδόχου δηλώνει στην
Υπεύθυνη ∆ήλωση της προηγουµένης παραγράφου, από
7 τα οποία να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος είναι
ενήµερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
κατά την ηµεροµηνία επίδοσης της ως άνω έγγραφης
ειδοποίησης.

ΝΑΙ

Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής, από το οποίο να
προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος ως
8 προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την
ηµεροµηνία επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης

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 νοµίµου εκπροσώπου του
Υποψηφίου Αναδόχου ενώπιον συµβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα
βεβαιώνεται ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση.
2.4.5.1.4 Συνεταιρισµοί
Πίνακας 9: Πίνακας ∆ικαιολογητικών Συνεταιρισµών

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
Βεβαίωση αρµόδιας
1 λειτουργεί νόµιµα.

αρχής

ότι

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ο

Συνεταιρισµός

Απόσπασµα ποινικού µητρώου από το οποίο να
2 προκύπτει ότι (α) δεν υπάρχει εις βάρος του Υποψηφίου
Αναδόχου αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση για

ΝΑΙ
ΝΑΙ
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Αναλυτικό Τεύχος ∆ιακήρυξης Τακτικού Ανοικτού ∆ηµόσιου ∆ιαγωνισµού για το
Υποέργο 1 «∆ιερεύνηση της αντίληψης των ∆ηµόσιων Υπηρεσιών ως προς το ρόλο
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εφαρµογή της σχετικής νοµοθεσίας.»

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή
ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 1 της κοινής δράσης της
98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου, δωροδοκία, όπως αυτή
ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του
Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παρ.
1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου,
απάτη κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης
σχετικά
µε
την
προστασία
των
οικονοµικών
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες
όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του
Συµβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991 για την πρόληψη
χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για
τη
νοµιµοποίηση
εσόδων
από
παράνοµες
δραστηριότητες και (β) ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει
καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της
επαγγελµατικής του δραστηριότητας.
(γ) ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει καταδικασθεί µε
αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα
αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της εκβίασης, της
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας και της δόλιας
χρεοκοπίας Το απόσπασµα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί
το πολύ τρεις (3) µήνες πριν από την επίδοση της ως
άνω έγγραφης ειδοποίησης.
Στην περίπτωση οµορρύθµων και ετερορρύθµων
εταιρειών, το απόσπασµα θα πρέπει να αφορά τους
οµόρρυθµους εταίρους και τους διαχειριστές, στην
περίπτωση εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (ΕΠΕ) τους
διαχειριστές, στην περίπτωση ανωνύµων εταιρειών (ΑΕ)
τον Πρόεδρο, το ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο και τα µέλη του
∆ιοικητικού Συµβουλίου και, σε κάθε άλλη περίπτωση
νοµικού προσώπου, τους νοµίµους εκπροσώπους του.
Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής από το οποίο να
προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει διαπράξει
σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα. Προσκοµίζεται
πιστοποιητικό του Επιµελητηρίου ή του Επαγγελµατικού
Φορέα στο οποίο είναι εγγεγραµµένος περί µη διάπραξης
3
παραπτώµατος για το οποίο επιβλήθηκε πειθαρχική
ποινή, όταν το Επιµελητήριο αυτό ή ο Φορέας έχει
πειθαρχικές εξουσίες επί των µελών του. ∆ιαφορετικά,
προσκοµίζεται υπεύθυνη δήλωση ότι δεν υπάρχει
πειθαρχικός φορέας και ότι δεν έχει διαπράξει βαρύ

ΝΑΙ
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Αναλυτικό Τεύχος ∆ιακήρυξης Τακτικού Ανοικτού ∆ηµόσιου ∆ιαγωνισµού για το
Υποέργο 1 «∆ιερεύνηση της αντίληψης των ∆ηµόσιων Υπηρεσιών ως προς το ρόλο
του Συνηγόρου του Πολίτη για θέµατα ισότητας των φύλων και µελέτη για την
εφαρµογή της σχετικής νοµοθεσίας.»

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

επαγγελµατικό παράπτωµα.
Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής,
από το οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος
δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση
δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό
4 συµβιβασµό, αναστολή εργασιών ή σε οποιαδήποτε
ανάλογη κατάσταση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να
έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την
ηµεροµηνία επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.

ΝΑΙ

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής,
από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον
του Υποψηφίου Αναδόχου διαδικασία κήρυξης σε
πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης,
5 πτωχευτικού συµβιβασµού ή οποιαδήποτε άλλη
παρόµοια διαδικασία. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να
έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την
ηµεροµηνία επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης

ΝΑΙ

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο
νόµιµος εκπρόσωπος του Υποψηφίου Αναδόχου θα
δηλώνει όλους τους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης
6 (κύριας και επικουρικής) στους οποίους ο Υποψήφιος
Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει εισφορές για το
απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό.

ΝΑΙ

Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) που ο νόµιµος
εκπρόσωπος του Υποψηφίου Αναδόχου δηλώνει στην
7 Υπεύθυνη ∆ήλωση της προηγουµένης παραγράφου, από
τα οποία να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος είναι
ενήµερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.

ΝΑΙ

Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής, από το οποίο να
προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος ως
8 προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την
ηµεροµηνία επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.

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 νοµίµου εκπροσώπου του
υποψηφίου Αναδόχου ενώπιον συµβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα
βεβαιώνεται ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση.
61

Αναλυτικό Τεύχος ∆ιακήρυξης Τακτικού Ανοικτού ∆ηµόσιου ∆ιαγωνισµού για το
Υποέργο 1 «∆ιερεύνηση της αντίληψης των ∆ηµόσιων Υπηρεσιών ως προς το ρόλο
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2.4.5.1.5 Αλλοδαπά Νοµικά Πρόσωπα
Πίνακας 10: Πίνακας ∆ικαιολογητικών Αλλοδαπών Νοµικών Προσώπων

Α/Α

1

2

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας του
Υποψηφίου Αναδόχου από το οποίο να προκύπτει ότι
ήταν εγγεγραµµένοι
στα µητρώα του οικείου
επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές
οργανώσεις κατά την ηµέρα διενέργειας του
διαγωνισµού και ότι εξακολουθεί να παραµένει
εγγεγραµµένος µέχρι της επίδοσης της ως άνω
έγγραφης ειδοποίησης.
Απόσπασµα ποινικού µητρώου από το οποίο να
προκύπτει ότι (α) δεν υπάρχει εις βάρος του
Υποψηφίου Αναδόχου αµετάκλητη καταδικαστική
απόφαση για συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση,
όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 1 της κοινής
δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου, δωροδοκία,
όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης
του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3
παρ. 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του
Συµβουλίου, απάτη κατά την έννοια του άρθρου 1 της
σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες
όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ
του Συµβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991 για την
πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού
συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από
παράνοµες δραστηριότητες και (β) ο Υποψήφιος
Ανάδοχος δεν έχει καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε
την άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας.

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

(γ) ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει καταδικασθεί µε
αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα
αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της εκβίασης, της
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας και της δόλιας
χρεωκοπίας Το απόσπασµα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί
το πολύ τρεις (3) µήνες πριν από την επίδοση της ως
άνω έγγραφης ειδοποίησης.
Στην περίπτωση οµορρύθµων και ετερορρύθµων
εταιρειών, το απόσπασµα θα πρέπει να αφορά τους
οµόρρυθµους εταίρους και τους διαχειριστές, στην
περίπτωση εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (ΕΠΕ)
τους διαχειριστές, στην περίπτωση ανωνύµων
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Αναλυτικό Τεύχος ∆ιακήρυξης Τακτικού Ανοικτού ∆ηµόσιου ∆ιαγωνισµού για το
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Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εταιρειών (ΑΕ) τον Πρόεδρο, το ∆ιευθύνοντα
Σύµβουλο και τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και,
σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου, τους
νοµίµους εκπροσώπους του.

3

Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής από το οποίο να
προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει
διαπράξει
σοβαρό
επαγγελµατικό
παράπτωµα.
Προσκοµίζεται πιστοποιητικό του Επιµελητηρίου ή του
Επαγγελµατικού Φορέα στο οποίο είναι εγγεγραµµένος
περί µη διάπραξης παραπτώµατος για το οποίο
επιβλήθηκε πειθαρχική ποινή, όταν το Επιµελητήριο
αυτό ή ο Φορέας έχει πειθαρχικές εξουσίες επί των
µελών του. ∆ιαφορετικά, προσκοµίζεται υπεύθυνη
δήλωση ότι δεν υπάρχει πειθαρχικός φορέας και ότι δεν
έχει διαπράξει βαρύ επαγγελµατικό παράπτωµα.

ΝΑΙ

4

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος
Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση
δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό
συµβιβασµό, αναστολή εργασιών ή σε οποιαδήποτε
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
επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.

ΝΑΙ

5

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει δεν έχει κινηθεί
εναντίον του Υποψηφίου Αναδόχου διαδικασία κήρυξης
σε πτώχευση, , εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης,
πτωχευτικού συµβιβασµού ή οποιαδήποτε άλλη
παρόµοια διαδικασία που προβλέπεται στο δίκαιο της
χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει
εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία
επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.

ΝΑΙ

6

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη
βεβαίωση ενώπιον αρµόδιας αρχής ή συµβολαιογράφου
ή, αν στη χώρα του υποψηφίου Αναδόχου δεν
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, υπεύθυνη δήλωση
ενώπιον
δικαστικής
ή
διοικητικής
αρχής,
συµβολαιογράφου
ή
αρµόδιου
επαγγελµατικού
οργανισµού, στην οποία ο νόµιµος εκπρόσωπος του
Υποψηφίου Αναδόχου θα δηλώνει όλους τους
οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και

ΝΑΙ
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Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

επικουρικής) στους οποίους ο Υποψήφιος Ανάδοχος
οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούµενο
από αυτόν προσωπικό.

7

Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) που ο νόµιµος
εκπρόσωπος του Υποψηφίου Αναδόχου δηλώνει στην
Υπεύθυνη ∆ήλωση της προηγουµένης παραγράφου,
από τα οποία να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος
είναι ενήµερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης κατά την ηµεροµηνία επίδοσης της ως άνω
έγγραφης ειδοποίησης.

ΝΑΙ

8

Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής, από το οποίο να
προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος
ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την
ηµεροµηνία επίδοσης της ως άνω έγγραφης
ειδοποίησης.

ΝΑΙ

Σε περίπτωση που στη χώρα του Υποψηφίου Αναδόχου που πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση 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 υπεύθυνη δήλωση του νοµίµου εκπροσώπου του υποψηφίου
Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητική αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου
επαγγελµατικού οργανισµού της χώρας του υποψηφίου Αναδόχου, στην οποία θα
βεβαιώνεται ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση.
2.4.5.1.6 Ενώσεις ή κοινοπραξίες:
Ειδικότερα, σε περίπτωση που ο Υποψήφιος Ανάδοχος αποτελεί ένωση, τα απαιτούµενα
στις § 2.4.5.1.1, 2.4.5.1.2, 2.4.5.1.3, 2.4.5.1.4 και 2.4.5.1.5 πρέπει να υποβάλλονται
χωριστά για κάθε µέλος της ένωσης, σε συνάρτηση µε το εάν το µέλος της ένωσης είναι
φυσικό πρόσωπο ή αλλοδαπός πολίτης ή ηµεδαπό νοµικό πρόσωπο ή αλλοδαπό νοµικό
πρόσωπο η συνεταιρισµός.

2.4.6 Κατακύρωση ∆ιαγωνισµού
Κριτήριο ανάθεσης είναι αυτό της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη
προσφοράς, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ενότητα §2.4.3.
Η Κατακύρωση γίνεται µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής
ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής.
Η ανακοίνωση της Κατακύρωσης στον Ανάδοχο θα γίνει εγγράφως από την Αναθέτουσα
Αρχή, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 23 του Π.∆. 118/2007, καθώς και η
περαιτέρω διαδικασία υπογραφής της σχετικής σύµβασης.
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2.4.7 Ματαίωση ∆ιαγωνισµού
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να µαταιώσει ή επαναλάβει το διαγωνισµό σε
κάθε στάδιο της διαδικασίας, ιδίως (αλλά όχι µόνο) εάν:
• παρατηρηθεί παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το
αποτέλεσµα της διαδικασίας,
• το αποτέλεσµα της διαδικασίας κρίνεται επαρκώς αιτιολογηµένα µη
ικανοποιητικό,
• ο ανταγωνισµός κριθεί ανεπαρκής,
• τεκµηριωθούν ενδείξεις συνεννόησης των διαγωνιζοµένων προς αποφυγή
πραγµατικού ανταγωνισµού,
• συντελεστεί σηµαντική µεταβολή των αναγκών που καλύπτονται από το Έργο
του διενεργούµενου διαγωνισµού, περιλαµβανοµένης της περιπτώσεως να µην
επαρκεί ο χρόνος υλοποιήσεως του Έργου ούτως ώστε αυτό να έχει ολοκληρωθεί
µέχρι τα απώτατα όρια που εκάστοτε ορίζονται για την υλοποίηση έργων που
συγχρηµατοδοτούνται από το ΕΣΠΑ.
Σε περίπτωση µαταίωσης του διαγωνισµού, οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν θα έχουν
δικαίωµα αποζηµίωσης για οποιοδήποτε λόγο.
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί επίσης το δικαίωµα, µετά από αιτιολογηµένη γνωµοδότηση
της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού να αποφασίσει τη µαταίωση του διαγωνισµού και να
προσφύγει στη διαδικασία τη διαπραγµάτευσης, σύµφωνα µε τα άρθρα 21 και 22 του
Π.∆. 118/2007.

2.5 Εκτέλεση Έργου
2.5.1 Όροι Σύµβασης
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος, µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία
κοινοποίησης της ανακοίνωσης (σύµφωνα µε το άρθρο 23 του Π.∆. 118/2007) για την
υπογραφή της σχετικής σύµβασης, να προσέλθει για την υπογραφή της Σύµβασης
σύµφωνα µε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X, προσκοµίζοντας τα παρακάτω στοιχεία, που είναι
απαραίτητα:
• Έγγραφα νοµιµοποίησης του προσώπου που θα υπογράψει τη
Σύµβαση, στην περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι νοµικό πρόσωπο ή
συνεταιρισµός ή ένωση ή κοινοπραξία προσώπων.
• Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης των όρων της Σύµβασης, σύµφωνα µε όσα
αναφέρονται στην §2.5.3: Εγγυήσεις.
• Εγγύηση Προκαταβολής σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην §2.5.3:
Εγγυήσεις, εφόσον κατατίθεται προκαταβολή υπέρ του Αναδόχου.
Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος, στον οποίο έγινε η Κατακύρωση του διαγωνισµού, δεν
προσέλθει να υπογράψει τη Σύµβαση εντός της ορισθείσας προθεσµίας ή αρνηθεί να
καταθέσει, προ της υπογραφής της Σύµβασης, οποιοδήποτε εκ των ανωτέρω εγγράφων
και εγγυήσεων, κηρύσσεται έκπτωτος και η Αναθέτουσα Αρχή επιβάλλει, αθροιστικά ή
διαζευκτικά, τις προβλεπόµενες από τις κείµενες διατάξεις κυρώσεις (Π.∆. 118/2007).
Η Σύµβαση θα καταρτιστεί στην Ελληνική γλώσσα µε βάση τους όρους που
περιλαµβάνονται στη ∆ιακήρυξη και στην Προσφορά του Αναδόχου (βλέπε §2.3.2). Η
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Σύµβαση κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο αυτή στηρίζεται, εκτός κατάδηλων
σφαλµάτων ή παραδροµών, ενώ, για θέµατα που δεν 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
Κατακύρωση, η Προσφορά του Αναδόχου και η παρούσα ∆ιακήρυξη, κατά τα λοιπά
εφαρµοζοµένων συµπληρωµατικά των οικείων διατάξεων του Π.∆. 118/2007 και του
Αστικού Κώδικα.

2.5.2 Όροι Πληρωµής
Η πληρωµή του έργου γίνεται είτε:
• Με καταβολή του συνολικού ποσό (100%) µετά την οριστική ποιοτική και
ποσοτική παραλαβή του συνόλου του Έργου (µέθοδος αποπληρωµής µε την
παράδοση), βάσει του άρθρου 35 του Π.∆. 118/2007.
• Με καταβολή τµήµατος του ποσού σε τρία µέρη (µέθοδος τµηµατικής
αποπληρωµής µε προκαταβολή), βάσει του άρθρου 35 του Π.∆. 118/2007:
o Χορήγηση προκαταβολής τριάντα τοις εκατό (30%) του συµβατικού
τιµήµατος (µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) µε την υπογραφή της
Σύµβασης, έναντι ισόποσης Εγγυητικής Επιστολής Προκαταβολής
(αναφερόµενη και ως εγγύηση προκαταβολής) συντεταγµένης σύµφωνα
µε το υπόδειγµα που δίνεται. Η προκαταβολή θα αποσβένεται τµηµατικά
µε τις επιµέρους πληρωµές και είναι έντοκη από της καταβολής,
επιβαρυνόµενη µε το ύψος επιτοκίου που καθορίζεται µε απόφαση του
Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών βάσει των διατάξεων του άρθρου
25, παρ. 6 του Π.∆. 118/2007.
o Καταβολή εξήντα τοις εκατό (60%) του συµβατικού τιµήµατος (πλέον
του αναλογούντος ΦΠΑ) µετά την παράδοση και παραλαβή των
παραδοτέων της 2ης και 3ης φάσης υλοποίησης του έργου, όπως αυτό
περιγράφεται στις § 1.6.1.2, 1.6.1.3 και 1.6.2 της παρούσας ∆ιακήρυξης
(Έρευνα πεδίου, Εκπόνηση Μελέτης), συµπεριλαµβανοµένης της
αναλογούσας απόσβεσης της προκαταβολής.
o Το υπόλοιπο σαράντα τοις εκατό (40%) του συµβατικού τιµήµατος
(πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ), µετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική
παραλαβή του συνόλου του Έργου συµπεριλαµβανόµενης της
αναλογούσας απόσβεσης της προκαταβολής.
Σε περίπτωση που στην Οικονοµική Προσφορά δεν δηλώνεται ο ένας από τους
παραπάνω τρόπους πληρωµής, θεωρείται ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος επιλέγει
τον πρώτο τρόπο, της αποπληρωµής µε την παράδοση, ο οποίος θα είναι και ο
συµβατικός τρόπος πληρωµής.
Η πληρωµή της αξίας του υπό ανάθεση Έργου θα γίνεται µε την προσκόµιση των
νοµίµων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες
διατάξεις, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από τις αρµόδιες
υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή. Η απόκτηση των σχετικών
δικαιολογητικών βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον Ανάδοχο.
Κανένα άλλο κόστος πέραν από το αντίτιµο της Σύµβασης δε θα βαρύνει την
Αναθέτουσα Αρχή κατά την εκτέλεση του Έργου για τα µέρη αυτού τα οποία
ανατίθενται στον Ανάδοχο. Σηµειώνεται ότι η καθαρή αξία των παραστατικών που θα
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προσκοµισθούν στην Αναθέτουσα Αρχή υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήµατος
βάσει του Ν.2238/1994 (άρθρο 55 παρ.1) και του Ν.2198/1994 (άρθρο 24) όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

2.5.3 Εγγυήσεις
Οι παρακάτω εγγυήσεις προβλέπονται από την παρούσα:
Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της Σύµβασης συντάσσεται σύµφωνα µε το
υπόδειγµα που δίνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής Καλής
Εκτέλεσης Σύµβασης και θα ανέρχεται στο 10% της συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς
Φ.Π.Α., µε χρόνο ισχύος µεγαλύτερο κατά δύο (2) µήνες από το συνολικό συµβατικό
χρόνο του Έργου. Σε περίπτωση παράτασης του συµβατικού χρόνου, η παραπάνω
εγγύηση παρατείνεται για ανάλογο χρονικό διάστηµα. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης
υποβάλλεται από τον Ανάδοχο κατά την υπογραφή της Σύµβασης.
Εγγύηση Προκαταβολής
Η εγγύηση προκαταβολής συντάσσεται σύµφωνα µε το υπόδειγµα που δίνεται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III: Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής Προκαταβολής, είναι ισόποση µε την
προκαταβολή και έχει διάρκεια µεγαλύτερη κατά δύο (2) µήνες από το συνολικό
συµβατικό χρόνο του Έργου. Η εγγύηση προκαταβολής κατατίθεται µόνο στην
περίπτωση που από τη Σύµβαση προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής προς τον
Ανάδοχο, σύµφωνα µε τους όρους πληρωµής. Σε περίπτωση παράτασης του συµβατικού
χρόνου, η παραπάνω εγγύηση παρατείνεται για ανάλογο χρονικό διάστηµα. Η εγγύηση
προκαταβολής υποβάλλεται από τον Ανάδοχο κατά την υπογραφή της Σύµβασης. Η
εγγύηση προκαταβολής (εφόσον κατατίθεται), αποµειούται σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στην § 2.5.2 και στην παραγρ.8 του άρθρου 25 του Π.∆. 118/2007, επιστρέφεται δε
µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του Έργου, ύστερα από την
εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους συµβαλλόµενους.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της Σύµβασης, πρέπει να προβλέπει ότι, σε
περίπτωση κατάπτωσής της, το οφειλόµενο ποσό υπόκειται στο κατά περίπτωση νόµιµο
τέλος χαρτοσήµου. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης
προκαταβολής, αλλά µόνο επί του ποσού των τόκων. Στις ίδιες επιβαρύνσεις υπόκειται
και το τυχόν οφειλόµενο ποσό λόγω επιβολής προστίµου.
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από αναγνωρισµένο τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυµα ή άλλο
νοµικό πρόσωπο που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος - µέλος της Ε.Ε.
ή του ΕΟΧ και διαθέτει το δικαίωµα αυτό, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία των κρατών
αυτών. 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 ∆ηµόσιες Συµβάσεις του
Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε µε το Ν. 2513/1997 (ΦΕΚ Α'139),
και έχει, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της χώρας αυτής, το σχετικό δικαίωµα έκδοσης
εγγυήσεων.
Εγγυήσεις που εκδίδονται σε οποιοδήποτε κράτος από τα παραπάνω, εκτός της Ελλάδας,
θα συνοδεύονται υποχρεωτικά και µε ποινή αποκλεισµού από νόµιµη µετάφρασή τους
στην Ελληνική γλώσσα.
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Σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, οι εγγυήσεις περιλαµβάνουν και τον όρο ότι η
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών της Ένωσης ή της Κοινοπραξίας.

2.5.4 Χρονοδιάγραµµα Παράδοσης
Η διάρκεια υλοποίησης του συνόλου του Έργου ορίζεται σε χρονικό διάστηµα δώδεκα
(12) µηνών από την ηµεροµηνία υπογραφής της Σύµβασης.
Η διάρκεια υλοποίησης των επιµέρους τµηµάτων του Έργου, από την ηµεροµηνία
υπογραφής της Σύµβασης, παρουσιάζεται στις §1.6 και §1.7 της παρούσας ∆ιακήρυξης
και θα οριστικοποιηθεί σύµφωνα µε την Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου, υπό την
επιφύλαξη τυχόν παράτασης ή µετάθεσης του χρονοδιαγράµµατος σύµφωνα µε τα
κατωτέρω.
Ο συµβατικός χρόνος υλοποίησης µπορεί να παρατείνεται µετά από απόφαση της
Αναθέτουσας Αρχής το ανώτερο µέχρι του ¼ αυτού, µε την επιφύλαξη της παραγράφου
§2.5.5 κατωτέρω και των δικαιωµάτων της Αναθέτουσας Αρχής για την επιβολή των
προβλεποµένων κυρώσεων (άρθρα 26 και 32 του Π.∆. 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.∆. 118/2007.

2.5.5 Μετάθεση Χρονοδιαγράµµατος
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 τριών (3) 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. Σε περίπτωση µετάθεσης του χρονοδιαγράµµατος ο ανάδοχος δεν έχει
ούτε διατηρεί καµία αξίωση αποζηµίωσης ή αµοιβής για το χρονικό διάστηµα της
µετάθεσης αυτής.
Περαιτέρω, ο συµβατικός χρόνος παράδοσης µπορεί, σε κάθε περίπτωση, να µετατίθεται
σύµφωνα µε το άρθρο 26 του Π.∆. 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.

2.5.6 Ποινικές Ρήτρες – Εκπτώσεις
Η παράδοση και η παραλαβή των τυχόν 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 (εάν αυτό προβλέπεται) 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 Π.∆ 118/2007 και τα παραδοτέα δεν υποβληθούν σύµφωνα µε τους συµβατικούς
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όρους, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται, πέραν των προβλεπόµενων στο άρθρο 32 του Π.∆
118/2007, να καταβάλλει ως ποινική ρήτρα για κάθε ηµέρα καθυστέρησης ποσοστό
0,2% επί του συµβατικού τιµήµατος, χωρίς ΦΠΑ, των παραδοτέων που
καθυστερούν,
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 Π.∆ 118/2007 «Κανονισµού Προµηθειών ∆ηµοσίου».
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 ανωτέρα βία υποχρεούται (βάσει του άρθρου 37
του Π.∆ 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 (βλέπε
§2.5.19). 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 θα 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 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.
Εφόσον ο Ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή (αν προβλέπεται), εκτός από τις
ανωτέρω προβλεπόµενες ποινικές ρήτρες, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του
ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την εποµένη 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
Π.∆ 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,
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καταβάλλοντας το αναλογούν συµβατικό τίµηµα και σύµφωνα µε το άρθρο 34 του Π.∆
118/2007.
Για την απόρριψη των παραδοτέων και την αντικατάσταση αυτών ισχύουν οι διατάξεις
του άρθρου 33 του Π.∆ 118/2007.

2.5.7 Τόπος Εκτέλεσης Έργου
Η παροχή των υπηρεσιών αναφορικά µε τον σχεδιασµό και παραγωγή των
προβλεπόµενων παραδοτέων θα γίνεται στην έδρα του Αναδόχου ή όπου είναι
απαραίτητο για την ορθή υλοποίηση του Έργου. Η διεξαγωγή των εκδηλώσεων
παρουσίασης των αποτελεσµάτων του έργου θα γίνουν σε χώρο/ους που θα επιλεγούν
από την Αναθέτουσα Αρχή µετά από πρόταση του Αναδόχου.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει, χωρίς επιπλέον κόστος, οποιοδήποτε εξοπλισµό
χρειαστεί για την εκτέλεση των υποχρεώσεων του (π.χ PC’s, λογισµικό εφαρµογών,
εκτυπωτές κ.λ.π)

2.5.8 Παρακολούθηση - Παραλαβή Έργου
Για τις ανάγκες της παρακολούθησης και παραλαβής των παραδοτέων του Έργου, θα
συσταθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του
Έργου ((ΕΠΠΕ) και θα οριστεί υπεύθυνος του Έργου, ο οποίος θα έχει τη συνολική
εποπτεία της πορείας των εργασιών του Αναδόχου, µε την απαραίτητη συνεργασία της
Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του Πολίτη» σύµφωνα και µε τα προβλεπόµενα στην
από 7 Οκτωβρίου 2011 υπογραφείσα Προγραµµατική Συµφωνία για την πράξη
«Υποστήριξη της δράσης του Συνηγόρου του Πολίτη, ως φορέα παρακολούθησης και
προώθησης της εφαρµογής της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ισότητας των φύλων
στις δηµόσιες πολιτικές» µεταξύ ΣτΠ και ΥΕΕΠ/ΒτΕ.
Ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να ορίσει στην Προσφορά του υπεύθυνο του Έργου
και αναπληρωτή αυτού από τη δική του πλευρά, ο οποίος θα συµπεριληφθεί στην οµάδα
του Έργου και θα αναλάβει την απευθείας επικοινωνία µε την Αναθέτουσα Αρχή, το
συντονισµό των εργασιών και τη διευθέτηση ζητηµάτων που άπτονται της
παρακολούθησης και παραλαβής του Έργου και της πληρωµής του Αναδόχου.
Βασική δραστηριότητα της ΕΠΠΕ κατά την εξέλιξη των εργασιών είναι η παροχή
κατευθύνσεων, η παρακολούθηση και ο δειγµατοληπτικός έλεγχος των προσφερόµενων
υπηρεσιών από τον Ανάδοχο, ώστε αυτές να µην αποκλίνουν από τα προβλεπόµενα
επίπεδα ποιότητας και πληρότητας καθώς και η παροχή των προβλεπόµενων στην § 1.6
(Μεθοδολογία και Φάσεις Υλοποίησης) απαραίτητων προεγκρίσεων και εγκρίσεων.
Σε περίπτωση διενέργειας ελέγχου, οι τυχόν προκύπτουσες παρατηρήσεις
γνωστοποιούνται στον Ανάδοχο εντός δέκα (10) εργασίµων ηµερών από τη
διενέργεια του. Σε περίπτωση διαπίστωσης µη συµµορφώσεων µε τους όρους της
Σύµβασης και τις προδιαγραφές του Έργου, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί σε
διορθωτικές ενέργειες και να αναφέρει αυτές στην Επιτροπή Παρακολούθησης και
Παραλαβής του Έργου µέσα σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από τη γνωστοποίηση
των σχετικών ευρηµάτων. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν προβεί στις απαραίτητες
διορθωτικές ενέργειες εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήµατος, η Επιτροπή
Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου εισηγείται στην Αναθέτουσα Αρχή την
έναρξη των διαδικασιών για την κήρυξη του Αναδόχου ως έκπτωτου.
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∆ιαδικασία παραλαβής
Η παραλαβή πραγµατοποιείται µέσω του ελέγχου του συνόλου των προβλεπόµενων
παραδοτέων §1.6.2, για τα οποία αξιολογείται η ποσοτική και ποιοτική πληρότητα /
αρτιότητα. Για τη σηµατοδότηση της ολοκλήρωσης και την έναρξη της διαδικασίας
παραλαβής, ο Ανάδοχος αποστέλλει στην ΕΠΠΕ αίτηµα παραλαβής, µε το οποίο
διαβιβάζει ενδεικτικά τα ακόλουθα:
•
Έντυπα και ηλεκτρονικά αντίγραφα των παραδοτέων, που αφορούν µελέτες,
αναλύσεις, και όποιο άλλο υλικό, Τα ηλεκτρονικά αντίγραφα θα πρέπει να
παραδίδονται σε µορφή που δύναται να επεξεργαστεί ηλεκτρονικά, µέσω
διαδεδοµένων εφαρµογών αυτοµατισµού γραφείου.
Για την παραλαβή του Έργου η ΕΠΠΕ, λαµβάνοντας υπόψη τις εκάστοτε ιδιαιτερότητες,
πραγµατοποιεί αξιολόγηση της ποσοτικής και ποιοτικής πληρότητας /αρτιότητας των
παραδοτέων.
Στην περίπτωση διαπίστωσης µη συµµόρφωσης µε τις προδιαγραφές, οι παρατηρήσεις
της Επιτροπής διαβιβάζονται εγγράφως στον Ανάδοχο, το αργότερο εντός δέκα (10)
εργασίµων ηµερών από την έναρξη της διαδικασίας παραλαβής. Εκτιµώντας το εύρος
των απαιτούµενων αλλαγών, η ΕΠΠΕ καθορίζει το χρονικό διάστηµα λήψης των
απαραίτητων διορθωτικών µέτρων και επανυποβολής του αιτήµατος παραλαβής. Η
διαδικασία επανυποβολής µπορεί να πραγµατοποιηθεί έως δύο φορές.
Η διαδικασία παραλαβής ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη αντίστοιχου πρωτοκόλλου από
την ΕΠΠΕ. Εάν παρέλθει το παραπάνω χρονικό διάστηµα, χωρίς η ΕΠΠΕ να κοινοποιήσει
τις παρατηρήσεις της στον Ανάδοχο ή να συντάξει το προβλεπόµενο πρωτόκολλο, τα
παραδοτέα θεωρείται ότι έχουν παραληφθεί προσωρινά.
Η Οριστική Παραλαβή του Έργου πραγµατοποιείται, µε τη σύνταξη του Πρωτοκόλλου
Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής. Τα πρακτικά οριστικής παραλαβής,
ποιοτικής και ποσοτικής, θα αναφέρουν ρητά τις εκτελεσθείσες εργασίες, το εµπρόθεσµο
της παράδοσης και γενικά την καλή εκτέλεση των όρων της Σύµβασης.
Μέσα στην προθεσµία της οριστικής παραλαβής πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί από τον
Ανάδοχο και τυχόν επιπλέον τροποποιήσεις στα παραδοτέα που επιβάλλονται από
ανάγκες που πιθανόν ανακύψουν κατά την εκτέλεση του Έργου, εφόσον τέτοιες
τροποποιήσεις ζητηθούν από την ΕΠΠΕ.
Κατά τα λοιπά, ως προς τις διαδικασίες παραλαβής, ισχύουν τα άρθρα 27 και 28 του Π.∆.
118/2007.

2.5.9 Υποχρεώσεις Αναδόχου
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εκτελέσει το Έργο σύµφωνα µε τους όρους που αναφέρονται
στην παρούσα, καθώς και µε τη δέουσα προσοχή και επιµέλεια και τις αρχές της καλής
πίστης και των συναλλακτικών ηθών.
Πέραν αυτών, στις υποχρεώσεις του Αναδόχου εµπίπτουν τα εξής:
• Αµέσως µετά την υπογραφή της σύµβασης, ο Ανάδοχος θα υποβάλει αναλυτικό
πρόγραµµα ενεργειών στην Αναθέτουσα Αρχή. Εάν, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του
Έργου, προκύψουν 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.
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•

•

•

•

•

•

Μετά την κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού, ο Ανάδοχος οφείλει
να προσκοµίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τις εγγυήσεις που ορίζονται στην §2.5.3
ανωτέρω.
Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται
στενά µε την Αναθέτουσα Αρχή και την Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Πολίτη»
(Φορέας Λειτουργίας), πάντα µέσω της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής
του Έργου, υποχρεούται δε να λαµβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις
της σχετικά µε την εκτέλεση του Έργου.
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 ∆ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ» ή/και άλλων αρµοδίων ελεγκτικών οργάνων.
Ο Ανάδοχος θα 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 µόνος αυτός προς
αποκατάστασή της.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εγγυάται για τη διάθεση του αναφεροµένου στην
Προσφορά του επιστηµονικού και λοιπού προσωπικού, καθώς επίσης και
υπεργολάβων και συνεργατών του, που θα 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 των εκάστοτε υποδεικνυοµένων από αυτή προσώπων. Σε
περίπτωση παρατήρησης µη συµµόρφωσης 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 τριάντα (30) 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 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 καταπάτησης όρων της
Σύµβασης (π.χ.
εµπιστευτικότητα) από µέρους προσώπων που αποχωρούν από το Έργο βαρύνει
αποκλειστικά τον Ανάδοχο.
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Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο,
όπως αυτό αναλύεται στην σχετική παράγραφο (§2.5.19).
• 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, που µπορεί να προκύπτει από τις ανάγκες
εκτέλεσης εργασιών του Έργου.
• 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 οι υπεργολάβοι του και κάθε συνεργαζόµενο µε αυτόν πρόσωπο
πράξουν το ίδιο.
• 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
∆ιακήρυξη και τη Σύµβαση 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.
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.
Οι παραπάνω υποχρεώσεις αναφέρονται συµπληρωµατικά µε αυτές που αναφέρονται
ρητά σε άλλα σηµεία της παρούσας.
•

2.5.10

Εγγυητική Ευθύνη

Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι το Έργο θα εκτελεσθεί σύµφωνα
µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Σύµβασης, τις διεθνείς σύγχρονες πρακτικές για
το σχεδιασµό και υλοποίηση ερευνών και µελετών και ότι τα παραδοτέα θα πληρούν
όλες τις ιδιότητες και χαρακτηριστικά που προβλέπονται στη Σύµβαση, θα στερούνται
οποιωνδήποτε ελαττωµάτων (οφειλόµενων, ενδεικτικά, σε ελλιπή σχεδίαση, πληµµελή
παραγωγή) και θα ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές, λειτουργίες, αποτελέσµατα και
ιδιότητες, όπως αυτές προδιαγράφονται στην ∆ιακήρυξη ή επιτρέπεται να
προδιαγραφούν από την Αναθέτουσα Αρχή κατά την εκτέλεση του Έργου.

2.5.11

Υποχρεώσεις της Αναθέτουσας Αρχής

Η Αναθέτουσα Αρχή αναλαµβάνει την υποχρέωση, σε συνεργασία και µε το Φορέα
Λειτουργίας (ΣτΠ), να παρέχει στον Ανάδοχο πρόσβαση σε πληροφοριακό υλικό που
διαθέτουν και θεωρείται χρήσιµο για την εκτέλεση του Έργου.
Η Αναθέτουσα Αρχή θα κοινοποιήσει αµελλητί στον Ανάδοχο, το αργότερο, εντός 15
ηµερών από την υπογραφή της Σύµβασης, τους συµµετέχοντες στην Επιτροπή
Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου.
Επιπλέον η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντά εγκαίρως και εγγράφως στα
κοινοποιούµενα ερωτήµατα του Αναδόχου, που αφορούν τις ενέργειες, στις οποίες θα
προβεί ο Ανάδοχος προκειµένου να εκπονήσει τα παραδοτέα του έργου.
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Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει τη συνδροµή της Αναθέτουσας Αρχής και του
Συνηγόρου του Πολίτη προκειµένου να διευκολυνθεί στην επικοινωνία του µε τυχόν
εµπλεκόµενες αρµόδιες αρχές ή άλλα πρόσωπα, εφ’ όσον θεωρεί ότι η επικοινωνία αυτή
απαιτείται για να τον υποβοηθήσει στην εκπλήρωση των συµβατικών υποχρεώσεών του.

2.5.12

Κοινές Υποχρεώσεις

Ο µέγιστος χρόνος απόκρισης των συµβαλλοµένων σε κάθε έγγραφο ορίζεται η µια (1)
εβδοµάδα από την αποδεδειγµένη παραλαβή του, εκτός αν άλλως ορίζεται στη
Σύµβαση (πχ. περίπτωση παραλαβής παραδοτέων) 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 στην παράγραφο §2.3.2.
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.

2.5.13

Υπεργολαβίες

Ο Ανάδοχος, για την υλοποίηση της Έργου, θα χρησιµοποιήσει τους υπεργολάβους που
έχει προσδιορίσει στην Προσφορά του, 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 έγκριση 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,
κοινοποιώντας την ταυτότητα του νέου υπεργολάβου και 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 εύλογο χρονικό διάστηµα που θα συµφωνηθεί από
κοινού ότι απαιτείται για την εξεύρεση αντικαταστάτη.
Εάν ο Ανάδοχος συνάψει σύµβαση υπεργολαβίας χωρίς έγκριση, η Αναθέτουσα Αρχή
δικαιούται, χωρίς προηγούµενη όχληση, να επιβάλει αυτοδικαίως τις κυρώσεις για
αθέτηση της Σύµβασης και να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο σύµφωνα µε το Π.∆.
118/2007.
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Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την εκτέλεση του Έργου φέρει αποκλειστικά
ο Ανάδοχος.

2.5.14

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, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες 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 του 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, ακόµα 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:
• να µεταφέρει και 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 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 και το Φορέα Λειτουργίας Συνήγορο
του Πολίτη, µε κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούµενη έγγραφη συναίνεσή τους
Ο Ανάδοχος δύναται να αποκαλύπτει εµπιστευτικές πληροφορίες σε όσους υπαλλήλους
ασχολούνται άµεσα µε την εκτέλεση του παρόντος Έργου, 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.∆. 118/2007 (Κανονισµός Προµηθειών), όπως αυτό
ισχύει.
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Επιπρόσθετα, ο Ανάδοχος υποχρεούται, εφόσον επεξεργαστεί δεδοµένα 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 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 ∆ιακήρυξη 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.

2.5.15

Πνευµατικά ∆ικαιώµατα

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 που 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 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.
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 Αναθέτουσα Αρχή για κάθε
θετική ή αποθετική ζηµία που θα υποστεί από ενδεχόµενη αποδοχή της παραπάνω
αγωγής ή του ένδικου µέσου.

2.5.16

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. Σε περίπτωση
έγκρισης της οποιασδήποτε ως άνω εκχώρησης, 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 έγκριση, 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, , αλλά µε την υποχρέωση να ενηµερώσει εγγράφως την Αναθέτουσα Αρχή, πριν
την καταβολή οποιασδήποτε πληρωµής.
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.∆.
118/2007, όπως αυτό ισχύει.

2.5.17

Τροποποιήσεις

Η Σύµβαση που θα υπογραφεί µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου,
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 Ειδικής
Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του Ε.Π. «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 2007-2013».
Οι παραπάνω προϋποθέσεις απαιτούνται σωρευτικά.
Οποιαδήποτε τροποποίηση της Σύµβασης δεν δύναται να µεταβάλλει ουσιωδώς την
διακήρυξη και την Προσφορά του Αναδόχου.

2.5.18

Καταγγελία εκ µέρους της Αναθέτουσας

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)
o 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 (φυσικού προσώπου ή των
εκπροσώπων του νοµικού προσώπου) για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση του
επαγγέλµατός του.
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 είναι αυτό δυνατό, 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
εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα.
Με την µετά από καταγγελία της Αναθέτουσας Αρχής λύση της Σύµβασης, ο Ανάδοχος
υποχρεούται, µετά από αίτηση της Αναθέτουσας Αρχής:
(α)
να απόσχει από τη διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής
υπηρεσιών ή εκτέλεσης υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη Σύµβαση,
(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,
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(γ)
να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή υλικά ή άλλα αγαθά που αφορούν άµεσα ή
έµµεσα το Έργο και βρίσκονται στην κατοχή του, εγγυώµενος 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 παρασχεθέντος 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, στις συµβατικές τιµές, τα παραδοθέντα ή
παραγγελθέντα από τον Ανάδοχο υλικά και αντικείµενα και τις παρασχεθείσες υπηρεσίες
που δεν έχει ακόµα πληρώσει. Οι όροι της αγοράς εναπόκεινται στην κρίση της
Αναθέτουσας Αρχής.
Σε περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεωθεί να αγοράσει υλικά και αντικείµενα ή
υπηρεσίες από άλλον προµηθευτή και όχι από τον Ανάδοχο και προκύψει επιβάρυνση
από την προµήθεια αυτή, επειδή η τιµή που κατεβλήθη στον τρίτο είναι υψηλότερη της
συµβατικής τιµής, η διαφορά βαρύνει τον Ανάδοχο.
Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετα από τον Ανάδοχο αποζηµίωση για
κάθε ζηµία που υπέστη λόγω της καταγγελίας της Σύµβασης.

2.5.19

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.
Η απόδειξη περιστατικών που συνιστούν ανωτέρα βία βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον
Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται, µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες µέρες 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.
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2.5.20

Εφαρµοστέο ∆ίκαιο - Επίλυση ∆ιαφορών

Η Σύµβαση διέπεται από το Ελληνικό ∆ίκαιο.
Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχοµένως προκύψουν σχετικά µε την ερµηνεία ή την
εκτέλεση ή την εφαρµογή της Σύµβασης ή εξ αφορµής της, ο Ανάδοχος και η
Αναθέτουσα Αρχή θα καταβάλουν 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 Αθήνα.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΒΟΥΛΗΣ
Ο Γενικός Γραµµατέας της Βουλής των Ελλήνων

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
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3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I.

Συντοµογραφίες

Συντοµογραφία

Ανάπτυξη

EIGE

European Institute of Gender Equality

Equinet Europe

European Network of Equality Bodies

MIS

Management Information System

ΒτΕ

Βουλή των Ελλήνων

∆∆

∆ηµόσια ∆ιοίκηση

∆ΕΕ

∆ικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

∆Μ

∆ιοικητική Μεταρρύθµιση

ΕΕ

Ευρωπαϊκή Ένωση

ΕΠ

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα

ΕΠΠΕ

Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου

ΕΣΠΑ

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς

ΚΙΦ

Κύκλος Ισότητας των Φύλων

ΚΠΣ

Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης

ΜΤΠΥ

Μετοχικό Ταµείο Πολιτικών Υπαλλήλων

ΝΠ∆∆

Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου

ΝΠΙ∆

Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ∆ικαίου

Π∆Ε

Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων

Σ.ΕΠ.Ε.

Σώµα Επιθεωρητών Εργασίας

ΣτΠ

Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Πολίτη»

ΤΑΥΒ

Ταµείο Αρωγής Υπαλλήλων Βουλής

Τ∆ΠΠ

Τεχνικό ∆ελτίο Προτεινόµενης Πράξης

Τ∆Υ

Τεχνικό ∆ελτίο Υποέργου

ΥΕΕΠ

Υπηρεσία Εφαρµογής Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων

ΦΠΑ

Φόρος Προστιθέµενης Αξίας
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II.

Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής
Συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό

ΕΚ∆ΟΤΗΣ.....................................................
Προς: Βουλή των Ελλήνων
Υπηρεσία Εφαρµογής Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων
Αµαλίας 14, 10557, Αθήνα

Ηµεροµηνία έκδοσης......................

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 ………..,}
{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................... ∆ιακήρυξή 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 απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καµία εξουσιοδότηση ή ενέργεια συγκατάθεσης της
…………… (επωνυµία υποψηφίου Αναδόχου) ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή
επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, µε αίτηµα την µη κατάπτωση της εγγυητικής
επιστολής ή την θέση αυτής υπό δικαστική µεσεγγύηση.
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 λήξης της.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο
τέλος χαρτοσήµου.
Βεβαιούµε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας µας που έχουν χορηγηθεί στο ∆ηµόσιο
και ΝΠ∆∆, συµπεριλαµβανοµένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο που έχει καθορίσει ο Νόµος για την
Τράπεζά µας.
(Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή)
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Αναλυτικό Τεύχος ∆ιακήρυξης Τακτικού Ανοικτού ∆ηµόσιου ∆ιαγωνισµού για το
Υποέργο 1 «∆ιερεύνηση της αντίληψης των ∆ηµόσιων Υπηρεσιών ως προς το ρόλο
του Συνηγόρου του Πολίτη για θέµατα ισότητας των φύλων και µελέτη για την
εφαρµογή της σχετικής νοµοθεσίας.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III. Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής
Προκαταβολής
ΕΚ∆ΟΤΗΣ.....................................................
Προς:

Ηµεροµηνία έκδοσης......................

Βουλή των Ελλήνων
Υπηρεσία Εφαρµογής Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων
Αµαλίας 14, 10557, Αθήνα

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 µια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο
υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.}
για τη λήψη προκαταβολής για τη χορήγηση του …% της συµβατικής αξίας, ευρώ ………… σύµφωνα µε τη
σύµβαση µε αριθµό...................και τη ∆ιακήρυξή σας µε αριθµό………., στο πλαίσιο του διενεργούµενου
διαγωνισµού της …………. για εκτέλεση του έργου ……… ………συνολικής αξίας..................................., και
µέχρι του ποσού των ευρώ.........................πλέον τόκων επί της προκαταβολής αυτής που θα
καταλογισθούν σε βάρος της Εταιρίας …………… ή, σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, υπέρ των
Εταιριών της Ένωσης ……………… ή Κοινοπραξίας ……………, υπέρ της οποίας εγγυόµαστε, στο οποίο και
µόνο περιορίζεται η εγγύησή µας.
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούµαστε να σας
καταβάλουµε ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το
βάσιµο ή µη της απαίτησής σας, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καµία εξουσιοδότηση ή ενέργεια συγκατάθεσης της
…………… (επωνυµία Αναδόχου) ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή
προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, µε αίτηµα την µη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής ή
την θέση αυτής υπό δικαστική µεσεγγύηση.
Η παρούσα ισχύει µέχρι και την ………… (Σηµείωση προς την Τράπεζα: ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι
µεγαλύτερος κατά δύο (2) µήνες από το συνολικό συµβατικό χρόνο του Έργου). Αποδεχόµαστε να
παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας, µε την προϋπόθεση ότι
το σχετικό αίτηµά σας θα µας υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο
τέλος χαρτοσήµου.
Βεβαιούµε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας µας που έχουν χορηγηθεί στο ∆ηµόσιο
και ΝΠ∆∆, συµπεριλαµβανοµένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο που έχει καθορίσει ο Νόµος για την
Τράπεζά µας.
(Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή)

83

Αναλυτικό Τεύχος ∆ιακήρυξης Τακτικού Ανοικτού ∆ηµόσιου ∆ιαγωνισµού για το
Υποέργο 1 «∆ιερεύνηση της αντίληψης των ∆ηµόσιων Υπηρεσιών ως προς το ρόλο
του Συνηγόρου του Πολίτη για θέµατα ισότητας των φύλων και µελέτη για την
εφαρµογή της σχετικής νοµοθεσίας.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV. Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής Καλής
Εκτέλεσης Σύµβασης

ΕΚ∆ΟΤΗΣ.....................................................
Προς:

Ηµεροµηνία έκδοσης......................

Βουλή των Ελλήνων
Υπηρεσία Εφαρµογής Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων
Αµαλίας 14, 10557, Αθήνα

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................... ∆ιακήρυξή 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 απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καµία εξουσιοδότηση ή ενέργεια συγκατάθεσης της
…………… (επωνυµία Αναδόχου) ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή
προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, µε αίτηµα την µη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής ή
την θέση αυτής υπό δικαστική µεσεγγύηση.
Η παρούσα ισχύει µέχρι και την ………… (Σηµείωση προς την Τράπεζα: ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι
µεγαλύτερος κατά δύο (2) µήνες από το συνολικό συµβατικό χρόνο του Έργου). Αποδεχόµαστε να
παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας, µε την προϋπόθεση ότι
το σχετικό αίτηµά σας θα µας υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο
τέλος χαρτοσήµου.
Βεβαιούµε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας µας που έχουν χορηγηθεί στο ∆ηµόσιο
και ΝΠ∆∆, συµπεριλαµβανοµένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο που έχει καθορίσει ο Νόµος για την
Τράπεζά µας.
(Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή)
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Αναλυτικό Τεύχος ∆ιακήρυξης Τακτικού Ανοικτού ∆ηµόσιου ∆ιαγωνισµού για το
Υποέργο 1 «∆ιερεύνηση της αντίληψης των ∆ηµόσιων Υπηρεσιών ως προς το ρόλο
του Συνηγόρου του Πολίτη για θέµατα ισότητας των φύλων και µελέτη για την
εφαρµογή της σχετικής νοµοθεσίας.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V.

Α/Α

Υπόδειγµα Κατάστασης Απασχολούµενου
Προσωπικού

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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Αναλυτικό Τεύχος ∆ιακήρυξης Τακτικού Ανοικτού ∆ηµόσιου ∆ιαγωνισµού για το
Υποέργο 1 «∆ιερεύνηση της αντίληψης των ∆ηµόσιων Υπηρεσιών ως προς το ρόλο
του Συνηγόρου του Πολίτη για θέµατα ισότητας των φύλων και µελέτη για την
εφαρµογή της σχετικής νοµοθεσίας.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI.

Α/Α

Όνοµα Μέλους Οµάδας Έργου

Υπόδειγµα Κατάστασης Συµµετεχόντων
στο Έργο

Ρόλος Μέλους
στην Οµάδα
Έργου

Εργοδότης

Σχέση εργασίας

(1)

(2)

Ανθρωποµήνες

ΣΥΝΟΛΟ
(1) Αποδεκτές τιµές:
Ανάδοχος : Στέλεχος του Υποψηφίου Αναδόχου µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας. Σε
περίπτωση Ένωσης/ Κοινοπραξίας θα πρέπει να καταγράφεται η εταιρεία που
απασχολεί το στέλεχος.
Υπεργολάβος : Στέλεχος Υπεργολάβου του Υποψηφίου Αναδόχου µε οποιαδήποτε
σχέση εργασίας.
(2) Αποδεκτές τιµές:
Πλήρης απασχόληση
Μερική απασχόληση
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Αναλυτικό Τεύχος ∆ιακήρυξης Τακτικού Ανοικτού ∆ηµόσιου ∆ιαγωνισµού για το
Υποέργο 1 «∆ιερεύνηση της αντίληψης των ∆ηµόσιων Υπηρεσιών ως προς το ρόλο
του Συνηγόρου του Πολίτη για θέµατα ισότητας των φύλων και µελέτη για την
εφαρµογή της σχετικής νοµοθεσίας.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII.

Υπόδειγµα Συγκεντρωτικού Πίνακα
Ανάθεσης Υπεργολαβιών

Τµήµα Έργου που προτίθεται ο Υποψήφιος
Ανάδοχος να αναθέσει σε Υπεργολάβο

Επωνυµία δυνητικού
Υπεργολάβου

Ύπαρξη ∆ήλωσης
Συνεργασίας
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Αναλυτικό Τεύχος ∆ιακήρυξης Τακτικού Ανοικτού ∆ηµόσιου ∆ιαγωνισµού για το
Υποέργο 1 «∆ιερεύνηση της αντίληψης των ∆ηµόσιων Υπηρεσιών ως προς το ρόλο
του Συνηγόρου του Πολίτη για θέµατα ισότητας των φύλων και µελέτη για την
εφαρµογή της σχετικής νοµοθεσίας.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII.

Υπόδειγµα Βιογραφικού Σηµειώµατος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Επώνυµο:

Όνοµα:

Πατρώνυµο:

Μητρώνυµο:

Ηµεροµηνία
Γέννησης:

__ /__ / ____

Τηλέφωνο:

Τόπος Γέννησης:

E-mail:

Fax:

∆ιεύθυνση Κατοικίας:

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
Όνοµα Ιδρύµατος

Όνοµα Πτυχίου

Ειδικότητα

Ηµεροµηνία
Απόκτησης
Πτυχίου

88

Αναλυτικό Τεύχος ∆ιακήρυξης Τακτικού Ανοικτού ∆ηµόσιου ∆ιαγωνισµού για το
Υποέργο 1 «∆ιερεύνηση της αντίληψης των ∆ηµόσιων Υπηρεσιών ως προς το ρόλο
του Συνηγόρου του Πολίτη για θέµατα ισότητας των φύλων και µελέτη για την
εφαρµογή της σχετικής νοµοθεσίας.»

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ
(στο προτεινόµενο, από τον
υποψήφιο Ανάδοχο, σχήµα διοίκησης
Έργου)

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Απασχόληση
στο Έργο
Έργο

Εργοδότης

7

Θέση και Καθήκοντα στο Έργο

Περίοδος
(από έως)

Α/Μ

__ /__ /
___
__ /__ /
___
__ /__ /
___
__ /__ /
___
__ /__ / _
__ /__ /
___

7

Ως ΘΕΣΕΙΣ ενδεικτικά αναφέρονται : manager, senior consultant, consultant, business expert,
κλπ.
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Αναλυτικό Τεύχος ∆ιακήρυξης Τακτικού Ανοικτού ∆ηµόσιου ∆ιαγωνισµού για το
Υποέργο 1 «∆ιερεύνηση της αντίληψης των ∆ηµόσιων Υπηρεσιών ως προς το ρόλο
του Συνηγόρου του Πολίτη για θέµατα ισότητας των φύλων και µελέτη για την
εφαρµογή της σχετικής νοµοθεσίας.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX. Πίνακες Οικονοµικής Προσφοράς

Α.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ανθρωποµήνες
(α)

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΦΠΑ

(γ)=(α)×(β)

(δ)

(β)

1

Μεθοδολογία σχεδιασµού
και υλοποίησης έργου

2

Έρευνα Πεδίου

3

Εκπόνηση Μελέτης

4

Εκπόνηση Εγχειριδίου

5

Παρουσίαση
αποτελεσµάτων

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ
(ε)=(γ)+(δ)

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
Β.

ΑΛΛΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ
ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1

Παρουσίαση αποτελεσµάτων

2

Άλλα

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1

Υπηρεσίες

2

Άλλες ∆απάνες

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
ΜΕ ΦΠΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΑΞΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
(ολογράφως)
ΦΠΑ (ολογράφως)
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΜΕ ΦΠΑ (ολογράφως)
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το ρόλο του Συνηγόρου του Πολίτη για θέµατα ισότητας των φύλων και
µελέτη για την εφαρµογή της σχετικής νοµοθεσίας.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X.

Υπόδειγµα σύµβασης
ΣΥΜΒΑΣΗ
για την ανάθεση του Έργου

«∆ιερεύνηση της αντίληψης των ∆ηµοσίων Υπηρεσιών ως προς το ρόλο του
Συνηγόρου του Πολίτη για θέµατα ισότητας των φύλων και µελέτη για την
εφαρµογή της σχετικής νοµοθεσίας »
Συµβατικό Τίµηµα: € …. (…), µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, δηλαδή συνολικά €
…. (…), συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ,
∆ιάρκεια Υλοποίησης Έργου: ∆ώδεκα (12) Μήνες
Αναθέτουσα Αρχή: Βουλή των Ελλήνων - Υπηρεσία Εφαρµογής Ευρωπαϊκών
Προγραµµάτων (ΥΕΕΠ), Αµαλίας 14, 3ος όροφος, 10557 Αθήνα
Ανάδοχος:……………………………………
Κωδικός ΟΠΣ: 365220
Κωδικός εγγραφής: 2011ΣΕ50080000
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΣΠΑ –

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Ε.Π. «∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ»

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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ΣΥΜΒΑΣΗ
για την ανάθεση του έργου
«∆ιερεύνηση της αντίληψης των ∆ηµοσίων Υπηρεσιών ως προς το ρόλο του
Συνηγόρου του Πολίτη για θέµατα ισότητας των φύλων και µελέτη για την
εφαρµογή της σχετικής νοµοθεσίας »
"
Στην <τόπος>, σήµερα την <ηµεροµηνία>, ηµέρα <ηµέρα>, µεταξύ, αφενός, της
Βουλής των Ελλήνων - Υπηρεσία Εφαρµογής Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων (ΥΕΕΠ), που
εδρεύει στην <ταχ.δ/νση>, µε ΑΦΜ:…………., ∆ΟΥ:………. και εκπροσωπείται νόµιµα από
τον/την <ονοµατεπώνυµο>, υπό την ιδιότητά του/της ως <ιδιότητα εκπροσώπου>, 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 ΑΦΜ:…………., ∆ΟΥ:………. και εκπροσωπείται νόµιµα8 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 τακτικού ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού που προκηρύχθηκε από την
Αναθέτουσα Αρχή µε την από <ηµεροµηνία ∆ιακήρυξης> ∆ιακήρυξη (η "∆ιακήρυξη") και
κατακυρώθηκε στον Ανάδοχο µε την υπ' αριθµ. πρωτοκόλλου <αριθµός/ ηµεροµηνία>
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής (η "Κατακύρωση"), ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την
υλοποίηση του έργου «∆ιερεύνηση της αντίληψης των ∆ηµοσίων Υπηρεσιών ως
προς το ρόλο του Συνηγόρου του Πολίτη για θέµατα ισότητας των φύλων και
µελέτη για την εφαρµογή της σχετικής νοµοθεσίας », σύµφωνα µε τους όρους
και τις προϋποθέσεις της παρούσας Σύµβασης.
Κεφάλαιο 1 - Προκαταρκτικές ∆ιατάξεις
Άρθρο 1 - Ορισµοί
Στη Σύµβαση, οι ακόλουθοι όροι έχουν την έννοια που τους αποδίδεται αντίστοιχα στο
παρόν άρθρο:
∆ιοικητική 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: Η διερεύνηση της αντίληψης των ∆ηµοσίων Υπηρεσιών ως προς το ρόλο του
Συνηγόρου του Πολίτη για θέµατα ισότητας των φύλων και η µελέτη για την εφαρµογή
της σχετικής νοµοθεσίας.
Ηµεροµηνία Έναρξης Ισχύος της Σύµβασης: η ηµεροµηνία υπογραφής της
Σύµβασης.
Ηµέρα: η ηµερολογιακή ηµέρα.

8

Για νοµικά πρόσωπα
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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.
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> προσφορά του Αναδόχου προς την
Αναθέτουσα Αρχή µε αριθµ. πρωτοκόλλου <αριθµός/ ηµεροµηνία>.
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 παραρτήµατά της.
Συµβατικό Τίµηµα: Το συνολικό συµβατικό αντάλλαγµα για την υλοποίηση του Έργου.
Άρθρο 2 - Αντικείµενο του Έργου
Ο Ανάδοχος, στα πλαίσια της Σύµβασης, αναλαµβάνει την εκτέλεση του Έργου που
περιλαµβάνει:
<περιγραφή Έργου>.
Το Έργο θα υλοποιηθεί από τον Ανάδοχο σύµφωνα µε τον τρόπο, τους όρους και τις
προϋποθέσεις που περιγράφονται αναλυτικά στη Σύµβαση.
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 18
κατωτέρω, στην Ελληνική γλώσσα συντάσσονται και υποβάλλονται τα Παραδοτέα και
όλο το υλικό τεκµηρίωσης (π.χ. οδηγίες, εκθέσεις, συστάσεις) που τα συνοδεύει. (εκτός
εάν προβλέπεται διαφορετικά π.χ ερωτηµατολόγια µελέτης, σύνοψη µελέτης κλπ.)
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 το πρωτότυπο.
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 και τα Παραρτήµατα αυτής ή σε περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόµενοι
- αντιφατικοί όροι και διατάξεις αυτής, θα λαµβάνονται υπόψη η Κατακύρωση, η
Προσφορά του Αναδόχου και η ∆ιακήρυξη, 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.∆. 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,
∆ιοικητικές Εντολές) πραγµατοποιείται ταχυδροµικά ή τηλεοµοιοτυπικά ή/και ιδιοχείρως
ως ακολούθως:
Για την Αναθέτουσα Αρχή:
Βουλή των Ελλήνων - Υπηρεσία Εφαρµογής Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων (ΥΕΕΠ)
∆/νση: ........., Τ.Κ. ……, Αθήνα, Τηλ.:........., Φαξ:....... e-mail:…..
Για τον Ανάδοχο:
<Επωνυµία> <διεύθυνση, αριθ. τηλ., αριθ. Fax, e-mail >
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, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες 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 του 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, ακόµα 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:
• να µεταφέρει και 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 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 και το Φορέα Λειτουργίας Συνήγορο
του Πολίτη, µε κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούµενη έγγραφη συναίνεσή τους
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Ο Ανάδοχος δύναται να αποκαλύπτει εµπιστευτικές πληροφορίες σε όσους υπαλλήλους
ασχολούνται άµεσα µε την εκτέλεση του παρόντος Έργου, 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.∆. 118/2007 (Κανονισµός Προµηθειών), όπως αυτό
ισχύει. Επιπρόσθετα, ο Ανάδοχος υποχρεούται, εφόσον επεξεργαστεί δεδοµένα
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 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 ∆ιακήρυξη 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.
Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να εγκρίνει τι 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.
Κατ’ εξαίρεση, ο Ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, 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, αλλά µε την υποχρέωση να ενηµερώσει εγγράφως την Αναθέτουσα Αρχή, πριν
την καταβολή οποιασδήποτε πληρωµής.
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.∆.
118/2007.
Άρθρο 8 - Υπεργολαβίες
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Ο Ανάδοχος, για την υλοποίηση του Έργου, θα χρησιµοποιήσει τους υπεργολάβους που
έχει προσδιορίσει στην Προσφορά του, 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, παραλείψεις και αµέλειες των υπεργολάβων του
και των εκπροσώπων ή των υπαλλήλων τους, όπως ακριβώς και για τις πράξεις,
παραλείψεις ή αµέλειες 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 εφόσον 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 έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. Για το σκοπό
αυτό, ο Ανάδοχος ενηµερώνει προηγουµένως την Αναθέτουσα Αρχή για τη διακοπή της
συνεργασίας ή την πρόθεσή του να χρησιµοποιήσει και άλλον υπεργολάβο,
κοινοποιώντας την ταυτότητα του νέου υπεργολάβου και το αντικείµενο που θα
εκτελέσει, µαζί µε την απαιτούµενη τεκµηρίωση για την απόδειξη της 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 εύλογο χρονικό διάστηµα που θα συµφωνηθεί
από κοινού ότι απαιτείται για την εξεύρεση αντικαταστάτη. Εάν ο Ανάδοχος συνάψει
σύµβαση υπεργολαβίας χωρίς έγκριση, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, χωρίς
προηγούµενη όχληση, να επιβάλει αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση της Σύµβασης
και να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο σύµφωνα µε το Π.∆. 118/2007.
Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση του Έργου φέρει
αποκλειστικά ο Ανάδοχος.
Άρθρο 9 - Τροποποίηση
Η Σύµβαση µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, 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 Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης
του Ε.Π. «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση». Οι παραπάνω προϋποθέσεις απαιτούνται
σωρευτικά. Οποιαδήποτε τροποποίηση της Σύµβασης δεν δύναται να µεταβάλλει
ουσιωδώς την ∆ιακήρυξη και την Προσφορά του Αναδόχου.
Κεφάλαιο 2 - Υποχρεώσεις Αναθέτουσας Αρχής
Άρθρο 10 - ∆ιάθεση Προσωπικού
Η Αναθέτουσα Αρχή σε συνεργασία µε το Φορέα Λειτουργίας (Ανεξάρτητη Αρχή
«Συνήγορος του Πολίτη»), θα διαθέσουν το προσωπικό που απαιτείται για τις ανάγκες,
την παρακολούθηση και τον έλεγχο της πορείας εκτέλεσης του Έργου και τη µεταφορά
τεχνογνωσίας.
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Ειδικότερα, η Αναθέτουσα Αρχή µέσω του Φορέα Λειτουργίας (Ανεξάρτητη Αρχή
«Συνήγορος του Πολίτη») 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
Επιπρόσθετα, η Αναθέτουσα Αρχή θα εξασφαλίσει την απαραίτητη συνεργασία της
Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του Πολίτη» σύµφωνα και µε τα προβλεπόµενα στην από
7 Οκτωβρίου 2011 υπογραφείσα Προγραµµατική Συµφωνία για την πράξη «Υποστήριξη
της δράσης του Συνηγόρου του Πολίτη, ως φορέα παρακολούθησης και προώθησης της
εφαρµογής της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ισότητας των φύλων στις δηµόσιες
πολιτικές» µεταξύ ΣτΠ και ΥΕΕΠ/ΒτΕ, ώστε να αποφευχθούν τυχόν καθυστερήσεις ή
προβλήµατα στην τήρηση του χρονοδιαγράµµατος του Έργου.
Η Αναθέτουσα Αρχή θα κοινοποιήσει στον Ανάδοχο, το αργότερο, εντός 15 ηµερών από
την υπογραφή της Σύµβασης, τους συµµετέχοντες στην Επιτροπή Παρακολούθησης και
Παραλαβής του Έργου.
Άρθρο 11 - Παροχή Εγγράφων - Πληροφοριών
Η Αναθέτουσα Αρχή αναλαµβάνει την υποχρέωση, σε συνεργασία και µε το Φορέα
Λειτουργίας (ΣτΠ), να παρέχει στον Ανάδοχο πρόσβαση σε πληροφοριακό υλικό που
διαθέτουν και θεωρείται χρήσιµο για την εκτέλεση του Έργου.
Άρθρο 12 - Συνδροµή σε Θέµατα Επικοινωνίας µε Τρίτους
Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει τη συνδροµή της Αναθέτουσας Αρχής και του
Συνηγόρου του Πολίτη προκειµένου να διευκολυνθεί στην επικοινωνία του µε τυχόν
εµπλεκόµενες αρµόδιες αρχές ή άλλα πρόσωπα, εφόσον θεωρεί ότι η επικοινωνία αυτή
απαιτείται για να τον υποβοηθήσει στην εκπλήρωση των συµβατικών υποχρεώσεών του.
Κεφάλαιο 3 - Υποχρεώσεις Αναδόχου
Άρθρο 13 - 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 και την Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος
του Πολίτη» (Φορέας Λειτουργίας), πάντα µέσω της Επιτροπής Παρακολούθησης και
Παραλαβής του Έργου, υποχρεούται δε να λαµβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε
παρατηρήσεις της σχετικά µε την εκτέλεση του Έργου.
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
∆ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος "∆ιοικητική Μεταρρύθµιση " ή/και άλλων
αρµοδίων ελεγκτικών οργάνων.

[Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι ένωση ή κοινοπραξία προσώπων, τα µέλη που
αποτελούν την ένωση ή κοινοπραξία είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα
έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη
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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 έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής 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 14 - 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 έχει χρόνο ισχύος µεγαλύτερο κατά δύο (2)
µήνες από το συνολικό συµβατικό χρόνο του Έργου, αποµειούνται σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στο άρθρο 25 του Π∆ 118/2007 και επιστρέφεται στον Ανάδοχο µετά την
οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του Έργου, ύστερα από την εκκαθάριση των
τυχόν απαιτήσεων από τους συµβαλλοµένους.

(ii) Εγγύηση Προκαταβολής (εφόσον χορηγείται προκαταβολή)
Ο Ανάδοχος κατέθεσε την <αριθµός,& αρχή που εξέδωσε> εγγύηση ύψους <ποσό
(ολογράφως και αριθµητικώς)> ευρώ, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 30% του Συµβατικού
Τιµήµατος (µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.), έναντι της χορήγησης ισόποσης
προκαταβολής από την Αναθέτουσα Αρχή.
Η εγγύηση προκαταβολής έχει χρόνο ισχύος µεγαλύτερο κατά δύο (2) µήνες από το
συνολικό συµβατικό χρόνο του Έργου, αποµειούται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις §
2.5.2 & 2.5.3 της ∆ιακήρυξης και στο άρθρο 25 του Π∆ 118/2007 και επιστρέφεται στον
Ανάδοχο µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του Έργου, ύστερα από την
εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους συµβαλλοµένους.
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από αναγνωρισµένο τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυµα ή άλλο
νοµικό πρόσωπο που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος - µέλος της Ε.Ε.
ή του ΕΟΧ και διαθέτει το δικαίωµα αυτό, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία των κρατών
αυτών. 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 ∆ηµόσιες Συµβάσεις
του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε µε το Ν. 2513/1997 (ΦΕΚ
Α'139), και έχει, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της χώρας αυτής, το σχετικό δικαίωµα
έκδοσης εγγυήσεων..
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
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υποχρεώσεις του, ο Ανάδοχος οφείλει να παράσχει νέα εγγύηση µε τους ίδιους όρους,
εντός 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 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 15 - 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 µόνος 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 των εκάστοτε υποδεικνυοµένων
από αυτή προσώπων. Σε περίπτωση παρατήρησης µη συµµόρφωσης 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 τριάντα (30)
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 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 καταπάτησης όρων της Σύµβασης (π.χ. εµπιστευτικότητα) από 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 ευχέρειά 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 16 - Ασφάλιση
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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 οι υπεργολάβοι του και κάθε συνεργαζόµενο µε αυτόν πρόσωπο πράξουν
το ίδιο.
Άρθρο 17 - 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 αυτόν για την εκτέλεση του Έργου,
περιλαµβανοµένων των υπεργολάβων του. 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.
<Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος, είναι ένωση ή κοινοπραξία προσώπων> Σε κάθε
περίπτωση, είτε αυτή αναφέρεται ρητά στην Σύµβαση είτε όχι, τα µέλη 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.
Κεφάλαιο 4 - Κοινές Υποχρεώσεις
Άρθρο 18 - Κοινές Υποχρεώσεις των Συµβαλλοµένων
Ο µέγιστος χρόνος απόκρισης των συµβαλλοµένων σε κάθε έγγραφο ορίζεται η µια (1)
εβδοµάδα από την αποδεδειγµένη παραλαβή του, εκτός αν άλλως ορίζεται στη
Σύµβαση (πχ. περίπτωση παραλαβής παραδοτέων) 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 κ.λ.π.), θα
χρησιµοποιείται η Ελληνική γλώσσα.
• 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.
100

Αναλυτικό Τεύχος ∆ιακήρυξης Τακτικού Ανοικτού ∆ηµόσιου ∆ιαγωνισµού για
το Υποέργο 1 «∆ιερεύνηση της αντίληψης των ∆ηµόσιων Υπηρεσιών ως προς
το ρόλο του Συνηγόρου του Πολίτη για θέµατα ισότητας των φύλων και
µελέτη για την εφαρµογή της σχετικής νοµοθεσίας.»

Κεφάλαιο 5 - Πρόγραµµα Εκτέλεσης
Άρθρο 19 - 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 εµφαίνονται 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 που εµφανίζεται στο Παράρτηµα Ι 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
(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. 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 20 - Προθεσµία Εκτέλεσης της Σύµβασης
Η εκτέλεση του Έργου αρχίζει από την ηµεροµηνία υπογραφής της Σύµβασης
(Ηµεροµηνία Έναρξης Ισχύος της Σύµβασης) και διαρκεί δώδεκα (12) µήνες.
Το χρονοδιάγραµµα που εµφανίζεται στο Παράρτηµα Ι 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 ¼ αυτού, µε την επιφύλαξη του άρθρου 22
κατωτέρω και των δικαιωµάτων της Αναθέτουσας Αρχής για την επιβολή των
προβλεποµένων κυρώσεων (άρθρα 26 και 32 του Π.∆. 118/2007).
Μετά τη λήξη της παραπάνω παράτασης, θα κινείται η διαδικασία κήρυξης του Αναδόχου
έκπτωτου, σύµφωνα µε το άρθρο 34 του Π.∆. 118/2007.
Άρθρο 21 - Μετάθεση Προθεσµίας Εκτέλεσης
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
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συνολικό διάστηµα έως τριών (3) 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.∆. 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 22 - Ποινικές Ρήτρες - Εκπτώσεις
Η παράδοση και η παραλαβή των τυχόν 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 (εάν αυτό προβλέπεται) 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 Π.∆ 118/2007 και τα παραδοτέα δεν υποβληθούν σύµφωνα µε τους συµβατικούς
όρους, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται, πέραν των προβλεπόµενων στο άρθρο 32 του Π.∆
118/2007, να καταβάλλει ως ποινική ρήτρα για κάθε ηµέρα καθυστέρησης ποσοστό
0,2% επί του συµβατικού τιµήµατος, χωρίς ΦΠΑ, των παραδοτέων που
καθυστερούν,
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 Π.∆ 118/2007 «Κανονισµού Προµηθειών ∆ηµοσίου».
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 ανωτέρα βία υποχρεούται (βάσει του άρθρου 37
του Π.∆ 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 (βλέπε
άρθρο 32 της παρούσης). 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.
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Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων 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 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.
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 εποµένη 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 Π.∆ 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 Π.∆
118/2007.
Για την απόρριψη των παραδοτέων και την αντικατάσταση αυτών ισχύουν οι διατάξεις
του άρθρου 33 του Π.∆ 118/2007.
Κεφάλαιο 6 - Προϊόντα και Υπηρεσίες
Άρθρο 23 - Ποιότητα Προϊόντων & Υπηρεσιών
Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που προβλέπεται να παραδοθούν ή να παρασχεθούν στα
πλαίσια της Σύµβασης καθώς και ο τρόπος παράδοσης ή εκτέλεσής τους, ορίζονται µε τα
προβλεπόµενα στη Σύµβαση και τα παραρτήµατά της.
Για οποιαδήποτε προσωρινή ή ενδιάµεση παραλαβή προβλέπεται στη Σύµβαση, θα
πρέπει να υποβάλλεται αίτηση από τον Ανάδοχο στην Αναθέτουσα Αρχή.
Άρθρο 24 - 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 που 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 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.
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Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 2121/1993 περί πνευµατικής ιδιοκτησίας.
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 Αναθέτουσα Αρχή για κάθε
θετική ή αποθετική ζηµία που θα υποστεί από ενδεχόµενη αποδοχή της παραπάνω
αγωγής ή του ένδικου µέσου.
Άρθρο 25 - Εγγυητική Ευθύνη
Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι το Έργο θα εκτελεσθεί σύµφωνα
µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Σύµβασης, τους τεχνικούς κανόνες και τα
διεθνώς αναγνωρισµένα πρότυπα που ισχύουν στις σύγχρονες µεθόδους ανάπτυξης
λογισµικού εφαρµογών και ότι τα Παραδοτέα θα πληρούν όλες τις ιδιότητες και
χαρακτηριστικά που προβλέπονται στη Σύµβαση, θα στερούνται οποιωνδήποτε
ελαττωµάτων (οφειλόµενων, ενδεικτικά, σε ελλιπή σχεδίαση, πληµµελή κατασκευή,
ελαττωµατικά υλικά) και θα ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές, λειτουργίες,
αποτελέσµατα και ιδιότητες, όπως αυτές προδιαγράφονται στην ∆ιακήρυξη ή
επιτρέπεται να προδιαγραφούν από την Αναθέτουσα Αρχή κατά την εκτέλεση του
Έργου.
Κεφάλαιο 7 - Πληρωµές
Άρθρο 26 - Γενικές ∆ιατάξεις
Ο Ανάδοχος θεωρείται 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 ενδεικτικά αναφέρονται κατωτέρω:
(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 πάσης φύσεως έξοδα που απαιτούνται για την άρτια οργάνωση και διεξαγωγή
των δύο εκδηλώσεων παρουσίασης των αποτελεσµάτων του έργου
(ε) τα έξοδα για τις πάσης φύσεως αµοιβές του προσωπικού, των συνεργατών,
υπεργολάβων κλπ, καθώς και των ασφαλιστικών εισφορών που τυχόν τους
αφορούν.
Για κάθε πληρωµή, ο Ανάδοχος αποστέλλει στην Αναθέτουσα Αρχή, εις τριπλούν,
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
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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.
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 προσώπων> Συµφωνείται
ότι, για τους σκοπούς εκτέλεσης της παρούσας Σύµβασης, το σύνολο των πληρωµών θα
καταβάλλεται από την Αναθέτουσα Αρχή σε κάθε µέλος της ένωσης χωριστά, σύµφωνα
µε τα ποσοστά που έχουν κατατεθεί στην οικονοµική προσφορά 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 <ποσό ολογράφως (ποσό αριθµητικά)> ευρώ, πλέον του Φ.Π.Α. που αναλογεί, ο
οποίος βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή, δηλαδή στο ποσό των <ποσό ολογράφως (ποσό
αριθµητικά)> ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.
Το Συµβατικό Τίµηµα δεν αναθεωρείται και θα παραµείνει σταθερό και αµετάβλητο καθ'
όλη τη διάρκεια της Σύµβασης και δεν είναι δυνατόν να αυξηθεί για οποιονδήποτε λόγο.
Άρθρο 28 - Τρόπος Πληρωµής
Η καταβολή του Συµβατικού Τιµήµατος στον Ανάδοχο θα γίνει µε τον παρακάτω τρόπο:

<Σύµφωνα µε την ∆ιακήρυξη και την Προσφορά>.
Η σχετική δαπάνη γίνεται από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε) και,
συγκεκριµένα, τη ΣΑΕ της Βουλής των Ελλήνων 500/8 (Κωδικός Έργου
2011ΣΕ50080000).
Άρθρο 29 - Τελική Πληρωµή
Η πληρωµή του τελικού υπολοίπου εξαρτάται από την εκπλήρωση εκ µέρους του
Αναδόχου όλων των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην εκτέλεση όλων των σταδίων ή
τµηµάτων ή µερών του Έργου και από την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή
του συνόλου του Έργου εκ µέρους της Αναθέτουσας Αρχής.
Κεφάλαιο 8 - Παράδοση & Παραλαβή
Άρθρο 30 - Προϋποθέσεις & ∆ιαδικασία Παραλαβής
Η παραλαβή των Παραδοτέων θα γίνεται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και
Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ) που ορίζεται µε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, εντός
των χρονικών διαστηµάτων που καθορίζονται στο σχετικό άρθρο της παρούσας.
Επιπλέον, η Αναθέτουσα αρχή θα ορίσει υπεύθυνο του Έργου, ο οποίος θα έχει τη
συνολική εποπτεία της πορείας των εργασιών του Αναδόχου, µε την απαραίτητη
συνεργασία της Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του Πολίτη» σύµφωνα και µε τα
προβλεπόµενα στην από 7 Οκτωβρίου 2011 υπογραφείσα Προγραµµατική Συµφωνία. Ο
υπεύθυνος έργου και ο αναπληρωτής αυτού, όπως έχουν οριστεί στην Προσφορά του
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Αναδόχου, αναλαµβάνουν την απευθείας επικοινωνία µε την Αναθέτουσα Αρχή, το
συντονισµό των εργασιών και τη διευθέτηση ζητηµάτων που άπτονται της
παρακολούθησης και παραλαβής του Έργου και της πληρωµής του Αναδόχου. Βασική
δραστηριότητα της ΕΠΠΕ κατά την εξέλιξη των εργασιών είναι η παροχή κατευθύνσεων,
η παρακολούθηση και ο δειγµατοληπτικός έλεγχος των προσφερόµενων υπηρεσιών από
τον Ανάδοχο, ώστε αυτές να µην αποκλίνουν από τα προβλεπόµενα επίπεδα ποιότητας
και πληρότητας καθώς και η παροχή των προβλεπόµενων, στην § 1.6 (Μεθοδολογία και
Φάσεις Υλοποίησης) της ∆ιακήρυξης, απαραίτητων προεγκρίσεων και εγκρίσεων.
Σε περίπτωση διενέργειας ελέγχου, οι τυχόν προκύπτουσες παρατηρήσεις
γνωστοποιούνται στον Ανάδοχο εντός δέκα (10) εργασίµων ηµερών από τη
διενέργεια του. Σε περίπτωση διαπίστωσης µη συµµορφώσεων µε τους όρους της
Σύµβασης και τις προδιαγραφές του Έργου, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί σε
διορθωτικές ενέργειες και να αναφέρει αυτές στην Επιτροπή Παρακολούθησης και
Παραλαβής του Έργου µέσα σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από τη γνωστοποίηση
των σχετικών ευρηµάτων. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν προβεί στις απαραίτητες
διορθωτικές ενέργειες εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήµατος, η Επιτροπή
Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου εισηγείται στην Αναθέτουσα Αρχή την
έναρξη των διαδικασιών για την κήρυξη του Αναδόχου ως έκπτωτου.
Η παραλαβή πραγµατοποιείται µέσω του ελέγχου του συνόλου των προβλεπόµενων
παραδοτέων §1.6.2 της ∆ιακήρυξης, για τα οποία αξιολογείται η ποσοτική και ποιοτική
πληρότητα / αρτιότητα. Για τη σηµατοδότηση της ολοκλήρωσης και την έναρξη της
διαδικασίας παραλαβής, ο Ανάδοχος αποστέλλει στην ΕΠΠΕ αίτηµα παραλαβής, µε το
οποίο διαβιβάζει ενδεικτικά τα ακόλουθα:
•
Έντυπα και ηλεκτρονικά αντίγραφα των παραδοτέων, που αφορούν µελέτες,
αναλύσεις, και όποιο άλλο υλικό, Τα ηλεκτρονικά αντίγραφα θα πρέπει να
παραδίδονται σε µορφή που δύναται να επεξεργαστεί ηλεκτρονικά, µέσω
διαδεδοµένων εφαρµογών αυτοµατισµού γραφείου.
Για την παραλαβή του Έργου η ΕΠΠΕ, λαµβάνοντας υπόψη τις εκάστοτε ιδιαιτερότητες,
πραγµατοποιεί αξιολόγηση της ποσοτικής και ποιοτικής πληρότητας /αρτιότητας των
παραδοτέων.
Στην περίπτωση διαπίστωσης µη συµµόρφωσης µε τις προδιαγραφές, οι παρατηρήσεις
της Επιτροπής διαβιβάζονται εγγράφως στον Ανάδοχο, το αργότερο εντός δέκα (10)
εργασίµων ηµερών από την έναρξη της διαδικασίας παραλαβής. Εκτιµώντας το εύρος
των απαιτούµενων αλλαγών, η ΕΠΠΕ καθορίζει το χρονικό διάστηµα λήψης των
απαραίτητων διορθωτικών µέτρων και επανυποβολής του αιτήµατος παραλαβής. Η
διαδικασία επανυποβολής µπορεί να πραγµατοποιηθεί έως δύο φορές.
Η διαδικασία παραλαβής ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη αντίστοιχου πρωτοκόλλου από
την ΕΠΠΕ. Εάν παρέλθει το παραπάνω χρονικό διάστηµα, χωρίς η ΕΠΠΕ να κοινοποιήσει
τις παρατηρήσεις της στον Ανάδοχο ή να συντάξει το προβλεπόµενο πρωτόκολλο, τα
παραδοτέα θεωρείται ότι έχουν παραληφθεί προσωρινά.
Η Οριστική Παραλαβή του Έργου πραγµατοποιείται, µε τη σύνταξη του Πρωτοκόλλου
Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής. Τα πρακτικά οριστικής παραλαβής,
ποιοτικής και ποσοτικής, θα αναφέρουν ρητά τις εκτελεσθείσες εργασίες, το εµπρόθεσµο
της παράδοσης και γενικά την καλή εκτέλεση των όρων της Σύµβασης.
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Μέσα στην προθεσµία της οριστικής παραλαβής πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί από τον
Ανάδοχο και τυχόν επιπλέον τροποποιήσεις στα παραδοτέα που επιβάλλονται από
ανάγκες που πιθανόν ανακύψουν κατά την εκτέλεση του Έργου, εφόσον τέτοιες
τροποποιήσεις ζητηθούν από την ΕΠΠΕ.
Κατά τα λοιπά, ως προς τις διαδικασίες παραλαβής, ισχύουν τα άρθρα 27 και 28 του Π.∆.
118/2007.
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) o 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 (φυσικού προσώπου ή των
εκπροσώπων του νοµικού προσώπου) για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση του
επαγγέλµατός του.
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 είναι αυτό δυνατό, 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
εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα.
Με την µετά από καταγγελία της Αναθέτουσας Αρχής λύση της Σύµβασης, ο Ανάδοχος
υποχρεούται, µετά από αίτηση της Αναθέτουσας Αρχής:
(α) να απόσχει από τη διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής υπηρεσιών ή
εκτέλεσης υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη Σύµβαση,
(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 υλικά ή άλλα αγαθά που αφορούν άµεσα ή
έµµεσα το Έργο και βρίσκονται στην κατοχή του, εγγυώµενος 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 παρασχεθέντος 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, στις συµβατικές τιµές, τα παραδοθέντα ή
παραγγελθέντα από τον Ανάδοχο υλικά και αντικείµενα και τις παρασχεθείσες υπηρεσίες
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που δεν έχει ακόµα πληρώσει. Οι όροι της αγοράς εναπόκεινται στην κρίση της
Αναθέτουσας Αρχής.
Σε περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεωθεί να αγοράσει υλικά και αντικείµενα ή
υπηρεσίες από άλλον προµηθευτή και όχι από τον Ανάδοχο και προκύψει επιβάρυνση
από την προµήθεια αυτή, επειδή η τιµή που κατεβλήθη στον τρίτο είναι υψηλότερη της
συµβατικής τιµής, η διαφορά βαρύνει τον Ανάδοχο.
Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετα από τον Ανάδοχο αποζηµίωση για
κάθε ζηµία που 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.
Η απόδειξη περιστατικών που συνιστούν ανωτέρα βία βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον
Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται, µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες µέρες 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 ∆ιαφορών
Άρθρο 33 - Εφαρµοστέο ∆ίκαιο – Επίλυση ∆ιαφορών
Η Σύµβαση διέπεται από το Ελληνικό 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 Αθήνα.
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