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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

Αναθέτουσα Αρχή: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 10/2019 

 

Για την ανάθεση του έργου  

«Εσωτερική Αξιολόγηση της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή 

των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη» (ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε.)» 

 

Στο πλαίσιο του Υποέργου 25 με τίτλο: «Ανάπτυξη περιεχομένου-υλικού επιμόρφωσης νέων κλάδων 

εκπαιδευτικών και εσωτερική αξιολόγηση Πράξης» της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την 

αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη» (ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β’ 

ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε.)» με κωδικό ΟΠΣ 5000065. 

 

 

ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2014-2020» 

που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση 

(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) 

 

 

CPV: 79930000-2: Ειδικές υπηρεσίες μελετών 

 

 

Συνολικός Προϋπολογισμός: δέκα χιλιάδες επτακόσια είκοσι πέντε ευρώ και ογδόντα λεπτά 

(10.725,80€) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α  

Κριτήριο Ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής 

 

 

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών 08.01.2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 

Ημερομηνία και ώρα διενέργειας διαγωνισμού: 09.01.2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00   

 
 

ΥΠ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 

 

 

 

  

Αθήνα, 11.12.2019 

Αρ. Πρωτ.: 12962 
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Άρθρο 1. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ’ εξουσιοδότηση 

αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

1. Τον ν. 3966/2011 (ΦΕΚ Α΄ 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση 

Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και 

Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Την υπ΄ αρ 180661/Γ4/19.11.2019 (ΦΕΚ 981/τ. ΥΟΔΔ./20.11.2019) Απόφαση της Υπουργού 

Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και 

των μελών του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) και ορισμός νέων». 

3. Την υπ’ αρ. 208017/Γ4/10-12-2018 Υ.Α. (ΦΕΚ 5527/τ’β’/10-12-2018) περί «Κανονισμού Εσωτερικής 

Λειτουργίας» του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 69 

του Ν. 4547/2018. 

4. Τον ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/Α'/8.8.16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

5. Τον ν. 4270/2014 (Φ.Ε.Κ. 143/Α'/28.6.14) «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας - 

Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ - Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

6. Τον ν. 4250/2014 (Φ.Ε.Κ. 71/Α’/26.3/14) «Διοικητικές Απλουστεύσεις- Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 

Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 

318/1992 (Α’161) και λοιπές ρυθμίσεις. 

7. Τον ν. 4013/2011 (Φ.Ε.Κ. 204/Α'/15.9.2011) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημόσιων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων, Αντικατάσταση του 

έκτου κεφαλαίου του Ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας), Προ πτωχευτική διαδικασία 

εξυγίανσης και άλλες διατάξεις». 

8. Τον ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13.7.10) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 

διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις». 

9. Τον ν. 2859/2000 (Φ.Ε.Κ. 248/Α'/7.11.2000) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας». 

10. Των άρθρων 7, 13 και 15 ν. 2690/1999 (Φ. Ε. Κ. 45/ Α' /9.3.1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής 

Διαδικασίας και άλλες διατάξεις». 

11. Το Π.Δ. 28/2015 (Φ.Ε.Κ. 34/Α'/23.3.2015) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε 

δημόσια έγγραφα και στοιχεία». 

12. Της παρ. 2 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 (Φ.Ε.Κ. 167/Α'/23.7.2013) «Φορολογία εισοδήματος, 

επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127 /2013 και άλλες 

διατάξεις».  

13. Τα εγκεκριμένα ΤΔΠ και ΤΔΥ.  
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14. Την υπ’ αρ. πρωτ. 5332/07-06-2019 (ΑΔΑ:ΨΨΦΤΟΞΛΔ-Υ1Ω, Πράξη 21/06-06-2019) απόφαση 

ορισμού Υπεύθυνου και Ομάδας Έργου για το Υποέργο 25.  

15. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1767/11.02.2016 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών 

για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη» 

(ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε.)» με κωδικό ΟΠΣ 5000065, όπως τροποποιήθηκε με τις με αρ. 

πρωτ. 5886/11-05-16 (ΑΔΑ ΩΧΕ74653Ο7-5ΑΞ), 15921/20-11-2017 (ΑΔΑ: ΨΠΕ5465ΧΙ8-ΔΣΕ), 

1993/03-04-2019 (ΑΔΑ: 6ΔΤ2465ΧΙ8-ΤΟΥ) και 2704/22-05-2019 (ΑΔΑ: ΨΗ81465ΧΙ8-21Υ) αποφάσεις 

τροποποίησης Πράξης και ισχύει. 

16. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 982/12.02.2018 (ΑΔΑ: Ω0ΧΗΟΞΛΔ-ΨΟ0) Απόφαση Υλοποίησης με Ίδια Μέσα 

του Υποέργου 25 με τίτλο: «Ανάπτυξη περιεχομένου-υλικού επιμόρφωσης νέων κλάδων 

εκπαιδευτικών και εσωτερική αξιολόγηση Πράξης» όπως τροποποιήθηκε με την με αρ. πρωτ. 

6087/24-06-2019 (ΑΔΑ: 6ΜΕ5ΟΞΛΔ-212, ανακοινοποίηση) 1η Τροποποίηση και ισχύει. 

17. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 12894/09.12.2019 (Πράξη 50/05.12.2019 ΑΔΑ:6ΔΓΥΟΞΛΔ-ΠΛΧ) Απόφαση του 

Δ.Σ.με θέμα: Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου 

«Εσωτερική Αξιολόγηση της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και 

εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη» (ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε.)» 

με κωδικό ΟΠΣ 5000065 στο πλαίσιο του Υποέργου 25 με τίτλο: «Ανάπτυξη περιεχομένου-υλικού 

επιμόρφωσης νέων κλάδων εκπαιδευτικών και εσωτερική αξιολόγηση Πράξης» στο πλαίσιο του 

ΠΕ25.3 «Εσωτερική Αξιολόγηση».  

18. Ότι η δαπάνη που προκύπτει θα καλυφθεί από τη ΣΑΕ Ε3451 με κωδ. 2016ΣΕ34510001, 

  

και όσων απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, σε συνδυασμό με το σύνολο 

των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που 

διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω 

το ΙΕΠ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό όπως περιγράφεται κάτωθι:  

 

Άρθρο 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση 

(Υποτομέας Κεντρικής Κυβέρνησης). 

 

Άρθρο 3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη συνοπτική διαδικασία του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

2. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Ταμείο) μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» - ΕΣΠΑ 

2014-2020. 
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3. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 

δημοσίων συμβάσεων (CPV): 79930000-2: Ειδικές υπηρεσίες μελετών. 

4. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των δέκα χιλιάδων επτακοσίων είκοσι πέντε 

ευρώ και ογδόντα λεπτών (10.725,80€) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α ήτοι δεκατρείς χιλιάδες 

τριακόσια ευρώ (13.300,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και λοιπών νόμιμων κρατήσεων  

5. Η σύμβαση για κάθε τμήμα θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική 

άποψη προσφοράς βάσει τιμής. 

 

Άρθρο 4. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 

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

(URL) http://www.iep.edu.gr/el/ (διαδρομή ΕΡΓΑ  Προκηρύξεις  Διαγωνισμοί). 

 

Άρθρο 5. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

5.1 Φυσικό αντικείμενο - Παραδοτέα 

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), σύμφωνα με το υπ’ αρ. πρωτ. 8188/01-12-2017 (ΑΔΑ: 

7ΘΩΟΟΞΛΔ-ΥΦΨ) Συμφωνητικό Σύμπραξης με το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων – 

«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ», στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και 

εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη» με κωδικό ΟΠΣ 5000065 του επιχειρησιακού 

προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2014-2020» 

που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), 

υλοποιεί με Ίδια Μέσα το Υποέργο 25: «Ανάπτυξη περιεχομένου - υλικού επιμόρφωσης νέων κλάδων 

εκπαιδευτικών και εσωτερική αξιολόγηση της Πράξης» (Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 

25 με αρ. πρωτ. 982/12.02.2018, ΑΔΑ: Ω0ΧΗΟΞΛΔ-ΨΟ0, όπως τροποποιήθηκε με τη με αρ. πρωτ. 

6087/24-06-2019 (ΑΔΑ: 6ΜΕ5ΟΞΛΔ-212, ανακοινοποίηση) 1η Τροποποίηση. Η Πράξη εντάχθηκε στο Ε.Π. 

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020» με την υπ’ αρ. πρωτ. 

1767/11.02.2016 (ΑΔΑ: 7ΒΓΝ4653Ο7-ΛΤΙ) Απόφαση Ένταξης, όπως τροποποιήθηκε με τις με αρ. πρωτ. 

5886/11-05-16 (ΑΔΑ ΩΧΕ74653Ο7-5ΑΞ), 15921/20-11-2017 (ΑΔΑ: ΨΠΕ5465ΧΙ8-ΔΣΕ), 1993/03-04-2019 

(ΑΔΑ: 6ΔΤ2465ΧΙ8-ΤΟΥ) και 2704/22-05-2019 (ΑΔΑ: ΨΗ81465ΧΙ8-21Υ) αποφάσεις τροποποίησης Πράξης 

και ισχύει. 

Στο πλαίσιο της Πράξης λειτουργούν τα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης (ΠΑΚΕ) για την 

επιμόρφωση των επιμορφωτών και τα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης (ΚΣΕ) για την επιμόρφωση των 

εκπαιδευτικών. Τα ΠΑΚΕ έχουν ολοκληρώσει το έργο τους, ενώ τα ΚΣΕ αναμένεται να λειτουργήσουν το 

2020 (δια ζώσης σε αστικά κέντρα και εξ αποστάσεως) και να τελειώσουν την επιμόρφωση Β2 μέχρι τον 

http://www.iep.edu.gr/el/
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Ιούνιο του 2020. Στο πλαίσιο της επιμόρφωσης Β2, μεταξύ άλλων, οι επιμορφούμενοι αναπτύσσουν 

εκπαιδευτικά σενάρια τα οποία εφαρμόζουν στην τάξη και αξιολογούν στο ΚΣΕ. 

 Αντικείμενο του Υποέργου 25 «Ανάπτυξη περιεχομένου - υλικού επιμόρφωσης νέων κλάδων 

εκπαιδευτικών και εσωτερική αξιολόγηση της Πράξης» είναι αφενός η ανάπτυξη προγράμματος σπουδών, 

επιμορφωτικού υλικού και υλικού πιστοποίησης για νέους κλάδους εκπαιδευτικών και ειδικότητες που 

εντάσσονται για πρώτη φορά στην επιμόρφωση για την εκπαιδευτική αξιοποίηση των ψηφιακών 

τεχνολογιών και αφετέρου η εσωτερική αξιολόγηση της Πράξης.  

Το Πακέτο Εργασίας 25.3: «Εσωτερική Αξιολόγηση» έχει ως στόχο/επιδιωκόμενα αποτελέσματα: τον 

σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων εσωτερικής αξιολόγησης κατά τη διεξαγωγή της Πράξης και για 

όλους τους τύπους επιμόρφωσης και πιστοποίησης αυτής. Αντικείμενο της αξιολόγησης θα είναι οι 

διαδικασίες εκπαίδευσης επιμορφωτών και επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, περιλαμβανομένης της 

«εφαρμογής στην τάξη», οι διαδικασίες και το υλικό πιστοποίησης, το υλικό επιμόρφωσης, τα 

αποτελέσματα της επιμόρφωσης, η αποτελεσματικότητα και λειτουργικότητα των υποστηρικτικών δομών 

καθώς και οι υποδομές διενέργειας των προγραμμάτων εκπαίδευσης επιμορφωτών και επιμόρφωσης 

εκπαιδευτικών (ΠΑ.Κ.Ε., Κ.Σ.Ε., μεικτό μοντέλο επιμόρφωσης).  

Επί μέρους Ενέργειες/Εργασίες:  

 Εκπόνηση ερωτηματολογίων και συλλογή στοιχείων για την αξιολόγηση της εκπαίδευσης νέων 

επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ και της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών Β1 και Β2 επιπέδου ΤΠΕ. 

Ομάδα- στόχος θα είναι: α) οι επιμορφούμενοι των ΠΑ.Κ.Ε./ εν δυνάμει επιμορφωτές (300 

επιμορφούμενοι), β) οι εκπαιδευτικοί που θα παρακολουθήσουν ή/και παρακολούθησαν την 

επιμόρφωση Β1 επιπέδου (30.000 επιμορφούμενοι), γ) οι εκπαιδευτικοί που θα 

παρακολουθήσουν την επιμόρφωση Β2 επιπέδου (5.000 επιμορφούμενοι), δ) οι επιμορφωτές που 

υλοποίησαν ή θα υλοποιήσουν προγράμματα επιμόρφωσης (700 επιμορφωτές) και ε) οι 

υπεύθυνοι συστάδων (μέχρι 20) 

 Ανάπτυξη πλαισίου για την αξιολόγηση της «εφαρμογής στην τάξη». Στο πλαίσιο αυτό θα 

πραγματοποιηθούν καταγραφές από παρατήρηση εφαρμογής σεναρίων στην τάξη ή στο ΚΣΕ, οι 

οποίες θα εστιάζουν σε διαφορετικούς τύπους λογισμικών/τεχνολογιών, διαφορετικές βαθμίδες 

και γνωστικά αντικείμενα.  

 Επεξεργασία των δεδομένων (ερωτηματολογίων, καταγραφών) και σύνταξη αντίστοιχων εκθέσεων 

αποτελεσμάτων για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αξιολόγησης. 

 Εκπόνηση της Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης.  

Τα ερευνητικά εργαλεία έχουν γίνει από τα στελέχη του ΙΕΠ τα οποία συμμετέχουν στην Επιστημονική 

Ομάδα Έργου. Το πλαίσιο για την αξιολόγηση της «εφαρμογής στην τάξη» έχει ήδη εκπονηθεί.  

Αντικείμενο του έργου της παρούσας πρόσκλησης/διακήρυξης είναι: 
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 η καταγραφή από παρατήρηση εφαρμογής σεναρίων σε σχολική τάξη ή και σε ΚΣΕ και η σύνταξη 

αντίστοιχων εκθέσεων αποτελεσμάτων. Για τις καταγραφές από παρατήρηση εφαρμογής 

σεναρίων είναι απαραίτητη η κάλυψη του 20% του αριθμού των τμημάτων επιμόρφωσης που 

υλοποιούνται στα ΚΣΕ. Ο ανάδοχος θα παραλάβει φύλλο παρατήρησης από την Επιστημονική 

Ομάδα Έργου (ΕΟΕ) το οποίο θα χρησιμοποιήσει για την καταγραφή. 

 η στατιστική επεξεργασία των δεδομένων από τη συλλογή των απαντημένων ερωτηματολογίων 

και η σύνταξη σχετικής έκθεσης αποτελεσμάτων. Συγκεκριμένα, ο ανάδοχος θα παραλάβει τις 

απαντήσεις των ερωτηματολογίων σε ηλεκτρονική μορφή και θα προβεί σε στατιστική 

επεξεργασία η οποία θα περιλαμβάνει, ενδεικτικά, στοιχεία περιγραφικής στατιστικής, 

συσχετίσεις μεταβλητών και διαγραμματικές αναπαραστάσεις στατιστικών μεγεθών.  

5.2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ»  

Η αξιολόγηση της Πράξης θα περιλαμβάνει:  

Α. τη διερεύνηση μέσω ερωτηματολογίων (που έχουν εκπονηθεί από το ΙΕΠ) των δημογραφικών στοιχείων 

και των απόψεων επιμορφωτών, επιμορφούμενων και των λοιπών εμπλεκόμενων στην Πράξη ως προς τα 

κάτωθι:  

1. Τον βαθμό ανταπόκρισης της Πράξης στους στόχους για τους οποίους υλοποιήθηκε 

2. Το υλικό της επιμόρφωσης 

3. Το έργο των επιμορφωτών/τριών 

4. Τη διαδικασία και το υλικό πιστοποίησης 

5. Τις οργανωτικές παραμέτρους της επιμόρφωσης 

Β. την καταγραφή από παρατήρηση της εφαρμογής των εκπαιδευτικών σεναρίων που αναπτύσσουν οι 

επιμορφούμενοι και η οποία (παρατήρηση) λαμβάνει χώρα είτε στο ΚΣΕ είτε σε σχολική τάξη. Για την 

καταγραφή αυτή θα χρησιμοποιηθούν τα κριτήρια αξιολόγησης και τα εργαλεία παρατήρησης που έχουν 

διαμορφωθεί από το ΙΕΠ.  

5.3. Παραδοτέα - Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 

5.3.1 Παραδοτέα  

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου ο/η Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει τα κάτωθι παραδοτέα:  

Παραδοτέο «Π25.3.3: Καταγραφές και έκθεση αποτελεσμάτων από παρατήρηση εφαρμογής σεναρίων» 

το οποίο θα περιλαμβάνει: 

 Έκθεση αποτελεσμάτων η οποία θα συνοψίζει τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την 

ποιοτική επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων από τις καταγραφές και θα διατυπώνει πιθανά 

συμπεράσματα και προτάσεις. 

 Στην ανωτέρω Έκθεση αποτελεσμάτων θα επισυνάπτεται το σύνολο των καταγραφών από την 

παρατήρηση εφαρμογής σεναρίων σε σχολική τάξη ή και σε ΚΣΕ συνοδευόμενες από τις 
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αντίστοιχες βεβαιώσεις για την πραγματοποίηση κάθε παρατήρησης. Είναι απαραίτητη η κάλυψη 

του 20% του αριθμού των τμημάτων επιμόρφωσης που υλοποιούνται στα ΚΣΕ με μέγιστο αριθμό 

τμημάτων που θα καλυφθούν τα 100.  

Τα ΚΣΕ που θα επιλεγούν θα βρίσκονται στο Λεκανοπέδιο Αττικής κατά 90% τουλάχιστον και κατά το πολύ 

10% εκτός Αττικής. Ο ανάδοχος θα ενσωματώσει και τυχόν άλλες καταγραφές από τάξεις που θα του 

δοθούν από το ΙΕΠ και δεν θα υπερβαίνουν τις 30. Η επιλογή του δείγματος των ΚΣΕ, ο χρόνος της 

παρατήρησης, και άλλες σχετικές διευθετήσεις θα γίνονται μετά από συνεννόηση του ανάδοχου του 

έργου με την ΕΟΕ. Επίσης, η φόρμα παρατήρησης και η βεβαίωση πραγματοποίησης της παρατήρησης θα 

παραδοθούν στον ανάδοχο από το ΙΕΠ. Η βεβαίωση πραγματοποίησης θα υπογράφεται είτε από τον 

επιμορφωτή, είτε από τον εκπαιδευτικό της τάξης, είτε όπως αλλιώς οριστεί.  

Επισημαίνεται ότι υπάρχει η δυνατότητα τροποποίησης των ερευνητικών εργαλείων καταγραφής, εφόσον 

διαπιστωθεί ανάγκη λόγω περιορισμών και αδυναμιών της έρευνας, μετά από έγκαιρη και τεκμηριωμένη 

πρόταση του Αναδόχου προς την ΕΟΕ και τον Υπεύθυνο του Υποέργου 25 και εισήγηση του τελευταίου για 

έγκριση από το ΔΣ. 

Παραδοτέο «Π25.3.4: Στατιστική επεξεργασία δεδομένων και έκθεση αποτελεσμάτων», το οποίο θα 

περιλαμβάνει: 

 τη μηνιαία πρόοδο του έργου 

 τη μεθοδολογία κωδικοποίησης των ανοικτών ερωτήσεων και τα σχετικά αποτελέσματα 

 στοιχεία περιγραφικής στατιστικής: υπολογισμό απλών και τυπικών στατιστικών μεγεθών, όπως 

μέσους όρους, σταθμισμένους μέσους όρους, διακυμάνσεις, συχνότητες κ.ά. Για ποσοτικές τιμές: 

υπολογισμό α) μέτρων κεντρικής τάσης: μέσους όρους, διάμεσους και επικρατούσες τιμές, β) 

μέτρων διασποράς: εύρη τιμών, διακυμάνσεις και τυπικές αποκλίσεις, καθώς και γ) μέτρων 

σχετικής θέσης: ποσοστιαία σημεία και ενδοτεταρτημοριακές αποκλίσεις. Για ποιοτικές τιμές 

υπολογισμό κυρίως συχνότητων: απόλυτη συχνότητα, σχετική συχνότητα, αθροιστική συχνότητα 

και αθροιστική σχετική συχνότητα. Ιδιαίτερα ενδιαφέρουν οι πίνακες συχνοτήτων (ή/και 

Ανάλυση Τεταρτημορίων) οι οποίοι θα υπολογιστούν για κάθε ένα υπό εξέταση ποιοτικό 

χαρακτηριστικό και θα χρησιμοποιηθούν σε ελέγχους της σχέσης (συνάφειας) μεταξύ δύο 

μεταβλητών (ενδεικτικά Χ2 Test). 

 την παρουσίαση των αποτελεσµάτων, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της ανάλυσης 

δεδοµένων και αποσκοπεί αφενός στην ορθή και αποτελεσµατική κατανόηση των 

αποτελεσµάτων αξιολόγησης, και αφετέρου στη δηµιουργία ενός πλαισίου κοινοποίησης και 

δηµοσιοποίησης των αποτελεσµάτων των ερωτηματολογίων. Ενδεικτικοί τρόποι παρουσίασης 

των δεδομένων ή αποτελεσμάτων των πινάκων συχνοτήτων: το τομεόγραμμα (piechart), 
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ραβδόγραμμα, ιστόγραμμα ή θηκόγραμμα (boxplot), κ.ά. ανάλογα με το είδος των μεταβλητών 

και τις ομάδες-στόχους. 

 αναφορά στα κατάλληλα εργαλεία ανάλυσης (Λογιστικά Φύλλα ή στατιστικά πακέτα Minitab, 

SPSS ή γλώσσα R) τα οποία ο Ανάδοχος θα χρησιμοποιήσει στη στατιστική επεξεργασία.  

 σύνοψη και σχολιασμό των αποτελεσμάτων της στατιστικής επεξεργασίας των δεδομένων και 

πιθανά συμπεράσματα και προτάσεις ανά ομάδα στόχο και στο σύνολο, σε μορφή έκθεσης 

αποτελεσμάτων. 

Όλα τα παραδοτέα (Εκθέσεις) θα υποβληθούν σε τρία (3) αντίτυπα και ηλεκτρονικά, με ενσωματωμένο 

τον λογότυπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Επιχειρησιακού Προγράμματος και του ΕΣΠΑ 2014-2020 και 

σύμφωνα με τους κανόνες δημοσιότητας του ΕΣΠΑ. Τα λογότυπα του ΙΕΠ, του Ε.Π. και του ΕΣΠΑ θα πρέπει 

να ακολουθούν τις οδηγίες του «Επικοινωνιακού Οδηγού ΕΣΠΑ 2014-2020» και θα δοθούν από την 

Αναθέτουσα Αρχή στον/στην Ανάδοχο.  

5.3.2 Παρακολούθηση - παραλαβή 

Ο Ανάδοχος οφείλει να συνεργάζεται με τον Υπεύθυνο του Υποέργου 25, τα μέλη της ΕΟΕ καθώς και με 

όλους τους εμπλεκόμενους στα ΚΣΕ. Επιπλέον, οφείλει να ανταποκρίνεται σε οδηγίες του Υπεύθυνου του 

Υποέργου 25 που συγκεκριμενοποιούν πτυχές της αξιολόγησης και της αποτύπωσής της σύμφωνα με την 

εξέλιξη του έργου αλλά και να ενημερώνει σχετικά με την πρόοδο του έργου της Αξιολόγησης το οποίο 

του έχει ανατεθεί καταθέτοντας μηνιαίες εκθέσεις πεπραγμένων που περιγράφουν την πρόοδο των 

εργασιών και τυχόν δυσκολίες. Ο τόπος και ο χρόνος υλοποίησης των παραπάνω συναντήσεων θα 

προσδιορίζεται από τον Υπεύθυνο του Υποέργου 25. Τυχόν έξοδα μετακίνησης θα βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

5.3.2.1 Η παραλαβή των παραδοτέων θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, λαμβάνοντας 

υπόψη την εισηγητική έκθεση της ΕΟΕ του Υποέργου 25. 

5.3.2.2 Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στη σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας 

η επιτροπή παραλαβής: α) είτε παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες (παραδοτέα), εφόσον καλύπτονται 

οι απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, β) είτε εισηγείται 

για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχομένων υπηρεσιών (παραδοτέων), 

σύμφωνα με τις παραγράφους 5.3.2.3 και 5.3.2.4.  

5.3.2.3. Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες (παραδοτέα) δεν ανταποκρίνονται 

πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις 

παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες 

παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών (παραδοτέων) και συνεπώς αν 

μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 

5.3.2.4. Για την εφαρμογή της παραγράφου 5.3.2.3 ορίζονται τα ακόλουθα: 
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α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση 

του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων 

υπηρεσιών (παραδοτέων), με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη 

προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης η επιτροπή παραλαβής 

υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων της 

σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 

απόφαση. 

β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου 

αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες (παραδοτέα), με την επιφύλαξη των 

οριζομένων στην παρ. 20.2 (κήρυξη οικονομικού φορέα έκπτωτου). 

5.3.2.5. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία 

υποβολής του παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής της 

παραγράφου 5.3.2.2 ή πρωτόκολλο με παρατηρήσεις της παραγράφου 5.3.2.3, θεωρείται ότι η παραλαβή 

έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια. 

5.3.2.6 Η οριστική περαίωση του συνόλου του έργου θα γίνει με την οριστική ποιοτική και ποσοτική 

παραλαβή και τη σύνταξη σχετικού πρακτικού της ίδιας επιτροπής και την έγκριση από την Αναθέτουσα 

Αρχή.  

5.3.2.7 Στην περίπτωση που υπάρχουν παρατηρήσεις από την αρμόδια Επιτροπή, ο ανάδοχος 

υποχρεούται να συμμορφωθεί με τις προαναφερόμενες παρατηρήσεις μέσα σε διάστημα δέκα (10) 

εργασίμων ημερών από τη διατύπωση αυτών των παρατηρήσεων. Λεπτομέρειες για τη διαδικασία 

περαίωσης του έργου θα αναφέρονται στη σχετική σύμβαση μεταξύ του Ι.Ε.Π. και του Αναδόχου.  

5.4. Τίμημα - Τρόπος Πληρωμής  

5.4.1 Τίμημα 

Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των δέκα χιλιάδων επτακοσίων είκοσι πέντε ευρώ και 

ογδόντα λεπτών (10.725,80€) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α ήτοι δεκατρείς χιλιάδες τριακόσια 

ευρώ (13.300,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και λοιπών νόμιμων κρατήσεων.  

Αναλυτικά ο προϋπολογισμός για το παραδοτέο Π25.3.3 ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων δεκαέξι 

ευρώ και δώδεκα λεπτών (2.016,13€) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α ήτοι δύο χιλιάδων 

πεντακοσίων ευρώ (2.500,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και λοιπών νόμιμων κρατήσεων, και  

ο προϋπολογισμός για το παραδοτέο Π25.3.4 ανέρχεται στο ποσό των οκτώ χιλιάδων επτακοσίων εννέα 

ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (8.709,67€) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α ήτοι δέκα χιλιάδων 

οκτακοσίων ευρώ (10.800,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και λοιπών νόμιμων κρατήσεων. 

 

Στο ανωτέρω ποσό συμπεριλαμβάνονται η αμοιβή του Αναδόχου, ο απαραίτητος υλικοτεχνικός 

εξοπλισμός, για την εκτέλεση του έργου, που θα πρέπει να διαθέτει ο ανάδοχος, οι πάσης φύσεως 

αμοιβές, αποζημιώσεις και τα πάσης φύσεως δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων ρητώς των πάσης 
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φύσεως συνεργατών και υπαλλήλων του Αναδόχου καθώς και του τεχνικού και λοιπού προσωπικού, το 

οποίο θα απασχοληθεί για την εκτέλεση του έργου, για τα οποία ευθύνεται και βαρύνεται αποκλειστικά ο 

Ανάδοχος καθώς και για τα γενικά ή ειδικά για την συγκεκριμένη περίπτωση έξοδά του, 

συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών και πάσης φύσεως φορολογικών ή άλλων 

επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή υπέρ οιουδήποτε τρίτου και κάθε άλλη δαπάνη ή έξοδο που 

απαιτείται ή επιβαρύνει τη διεξαγωγή του έργου. 

Η δαπάνη που προκύπτει θα καλυφθεί από τη ΣΑΕ Ε3451 με κωδ. 2016ΣΕ34510001. 

5.4.2 Τρόπος πληρωμής:  

Η καταβολή της αμοιβής θα γίνεται εφάπαξ με την προϋπόθεση της παράδοσης και παραλαβής των 

παραδοτέων ως εξής: 

Η πληρωμή/αποπληρωμή θα πραγματοποιηθεί μετά την παραλαβή των Παραδοτέων και κατ’ επέκταση 

με την ολοκλήρωση της σύμβασης ήτοι με την οριστική παραλαβή του συνόλου των παραδοτέων του 

έργου και της συνεπούς εκπλήρωσης του συνόλου των υποχρεώσεων που απορρέουν από την Σύμβαση. 

Σε περίπτωση μη παραλαβής ενός εκ των παραδοτέων δεν θα πραγματοποιηθεί καταβολή αμοιβής και ο 

Ανάδοχος δεν θα έχει καμία αξίωση για καταβολή του τιμήματος.  

Απαραίτητη προϋπόθεση για να διενεργηθεί η ανωτέρω πληρωμή θα είναι η οριστική ποσοτική και 

ποιοτική παραλαβή, κατά τα οριζόμενα ανωτέρω στο άρθρο 5.3.2, από την Αρμόδια Επιτροπή με την 

έκδοση σχετικού πρακτικού παραλαβής και την έγκριση αυτού από την Αναθέτουσα Αρχή. 

 

Οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν και 

οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία ή στα έγγραφα της 

σύμβασης (άρθρο 200 παρ. 6 του Ν.4412/16). 

Σε περίπτωση φυσικού προσώπου επιτηδευματία στο υποβληθέν τιμολόγιο, βάσει της κείμενης 

νομοθεσίας, θα πρέπει να αναγράφεται αν εμπίπτει στην εφαρμογή του αρ. 39 του Ν. 4387/2016, 

συνοδευόμενο από σχετική Υ.Δ του Ν. 1599/1986 για το αν υπάγεται ή όχι στον εν λόγω νόμο ή δεν 

επιθυμεί να υπαχθεί. 

Σημειώνεται ότι η πληρωμή θα ακολουθήσει τη χρηματορροή από τον Φορέα Χρηματοδότησης και στο 

πλαίσιο του εκάστοτε υπάρχοντος ταμειακού υπολοίπου στο εν λόγω έργο. Οποιαδήποτε καθυστέρηση 

στην πληρωμή, η οποία έχει άμεση ή έμμεση σχέση με ενέργειες του φορέα χρηματοδότησης δεν 

επιφέρει καμία ευθύνη για οποιουδήποτε είδους αποζημίωση ή καταβολή τόκων κ.λπ. εκ μέρους της 

Αναθέτουσας Αρχής. 

5.5 Διάρκεια Υλοποίησης Έργου – Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 

Η διάρκεια υλοποίησης του έργου της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης και ανάρτησής 

της στο ΚΗΜΔΗΣ έως και 30.09.2020, συμπεριλαμβανομένης της οριστικής παραλαβής (Χρονική διάρκεια 

υλοποίησης του έργου του αναδόχου έως 31.08.2020 - οριστική παραλαβή έως 30.09.2020).  

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των παραδοτέων του αναδόχου καθορίζεται ως εξής:  
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ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1: «Π25.3.3: Καταγραφές και έκθεση αποτελεσμάτων από παρατήρηση εφαρμογής 

σεναρίων» 

Υποβολή έως τις 31/08/2020 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2: «Π25.3.4: Στατιστική επεξεργασία δεδομένων και έκθεση αποτελεσμάτων» 

Υποβολή έως τις 31/08/2020. 

Η διάρκεια του Έργου δύναται να παραταθεί με αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, χωρίς 

αύξηση του προϋπολογισμού σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 217 του Ν.4412/2016. 

Επισημαίνεται ότι η ως άνω καταληκτική ημερομηνία υποβολής του παραδοτέου του αναδόχου δύναται 

να μετατεθεί α) εφόσον αντίστοιχα τροποποιηθεί το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της Πράξης ή β) εφόσον 

ζητηθεί εγγράφως και τεκμηριωμένα από τον ανάδοχο λόγω αναγκών που θα προκύψουν από την 

υλοποίηση της Πράξης, με την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει έγκριση από το Δ.Σ του ΙΕΠ μετά από εισήγηση 

του Υπευθύνου του Υποέργου 25 και χωρίς τροποποίηση του προϋπολογισμού.  

 

Άρθρο 6. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

6.1 Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά 

πρόσωπα/επιτηδευματίες ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη 

αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

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

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 

σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με 

την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν 

συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 

δημοσίων συμβάσεων, 

6.2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 

απαιτείται να περιβληθούν σε συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή της προσφοράς. Η επιλεγείσα 

ένωση ή προσωρινή σύμπραξη υποχρεούται να λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή, αν κατακυρωθεί σε 

αυτή η σύμβαση, εφόσον η λήψη ορισμένης μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της 

σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 19, παρ. 1, 2 και 3 του ν. 4412/2016. 

6.3. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε 

από όλα τα πρόσωπα που αποτελούν την ένωση είτε από κοινό εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με 

συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος 

της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης καθώς και ο εκπρόσωπος αυτής. 
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Οι ενώσεις-προσωρινές συμπράξεις οικονομικών φορέων οφείλουν να υποβάλουν κοινή προσφορά επί 

ποινή αποκλεισμού. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα 

μέλη της ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση 

ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της 

σύμβασης. 

6.4. Κάθε διαγωνιζόμενος, φυσικό πρόσωπο/επιτηδευματίας ή νομικό πρόσωπο, δεν μπορεί να μετέχει με 

περισσότερες από μία προσφορές, είτε αυτοτελώς είτε ως μέλος ένωσης, σύμπραξης ή κοινοπραξίας, είτε 

με οποιαδήποτε είδους συνεργασία. Παράβαση της υποχρέωσης αυτής επιφέρει την απόρριψη όλων 

ανεξαιρέτως των σχετικών προσφορών. 

  

Άρθρο 7. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων/-

ουσα, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του/της (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό 

πρόσωπο/επιτηδευματία ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του/της (εάν πρόκειται για ένωση 

οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

7.1 Όταν υπάρχει σε βάρος του/της αμετάκλητη καταδικαστική Απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 

λόγους:  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της Απόφασης-πλαίσιο 

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 

εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην 

οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 

της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της Απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 

192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του 

οικονομικού φορέα,  

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

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 

2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 

αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της Απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 

2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή 

συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 

αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 
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χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική 

νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 

2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την 

πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, 

καθώς και για την αντικατάσταση της Απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 

15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215)  όπως 

αυτοί  προβλέπονται στη διάταξη του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη 

καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του  του εν 

λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η 

υποχρέωση του αποκλεισμού αφορά:  

αα) Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) 

και Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (Ι.Κ.Ε), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά  στους 

διαχειριστές. 

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

τον/την Διευθύνοντα/-ουσα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στις 

περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Εάν η περίοδος  αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί από τελεσίδικη απόφαση, η μέγιστη περίοδος 

αποκλεισμού δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη από την ημερομηνία καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση 

στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 και τα τρία (3)  έτη, από την ημερομηνία 

του σχετικού γεγονότος στις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους  2γ και 4 του άρθρου 73 

του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.. 

7.2 Όταν ο/η προσφέρων/-ουσα: 

(α) έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του/της όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική Απόφαση με τελεσίδικη και 

δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος/-η ή την εθνική 

νομοθεσία ή/και όταν η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο/η 

προσφέρων/-ουσα έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του/της όσον αφορά την καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο/η προσφέρων/-ουσα είναι Έλληνας/-ίδα πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του/της στην Ελλάδα, οι 

υποχρεώσεις του/της που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο 

και την επικουρική ασφάλιση. 

(β) δεν αποκλείεται ο/η προσφέρων/-ουσα, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του/της είτε 

καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 
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συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε 

υπαγόμενος/-η σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.  

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

(δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 

μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού 

φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 

του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 

απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 

φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 

προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 

απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 

επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα 

δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 79 του Ν.4412/2016,  

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας 

αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο 

πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές 

πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, 

την επιλογή ή την ανάθεση,  

 (θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά 

του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία 

σύναψης σύμβασης. Η περίοδος αποκλεισμού ισχύει κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα  στις οικείες 

διατάξεις του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.   

7.3 Εάν ο/η προσφέρων/-ουσα έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 

πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση 

των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα 

δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 14 (δικαιολογητικά κατακύρωσης) της 

παρούσας. 

7.4 Ο/η προσφέρων/-ουσα αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 

σύναψης της παρούσας σύμβασης όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, 

είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις. 

Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις παραπάνω καταστάσεις μπορεί να 

προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την 
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αξιοπιστία του, παρ’ ότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτοκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν 

επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα 

που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις 

ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, 

γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της Απόφασης αυτής.  

 

Άρθρο 8. Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής - Κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας για την παραδεκτή συμμετοχή του πρέπει να πληροί τα παρακάτω Κριτήρια 

Επιλογής (σύμφωνα με άρθρο 75, Ν. 4412/2016), ειδάλλως η προσφορά του απορρίπτεται ως απαράδεκτη 

(ON/OFF κριτήρια).  

8.1 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 

ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών ήτοι 

παροχή υπηρεσιών αξιολόγησης, έρευνας, μελετών και συμβουλευτικών υπηρεσιών. 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 

ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της παρεχόμενης 

υπηρεσίας. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο 

κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα  I του 

Προσαρτήματος Α   του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος 

μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε 

τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς 

συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι 

εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. 

8.2 Κριτήρια Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας 

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 

οι οικονομικοί φορείς απαιτείται: 

α) να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς κατά την τελευταία τριετία τουλάχιστον ένα (1) έργο αξιολόγησης και  

β) να διαθέτουν μια βασική Επιστημονική Ομάδα αποτελούμενη από δύο (2) τουλάχιστον μέλη, με 

σχετικές ειδικότητες, ώστε να μπορούν ν' ανταποκριθούν επαρκώς στις ανάγκες της αξιολόγησης της 

Πράξης. Ειδικότερα, ως προς τα προσόντα τους να διαθέτουν: 

1. Ο Υπεύθυνος της Επιστημονικής Ομάδας: Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών και εμπειρία άνω των 36 μηνών 

σε:  

 εκπόνηση μελετών/ ερευνών οι οποίες να περιλαμβάνουν στατιστική επεξεργασία και 
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 παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για το σχεδιασμό ή/και διαχείριση ή/και αξιολόγηση 

προγραμμάτων/ συγχρηματοδοτούμενων έργων και προγραμμάτων στους τομείς της εκπαίδευσης 

και διά βίου μάθησης ή/και διοίκησης έργων ΕΚΤ. 

2. Μέλος της Επιστημονικής Ομάδας: Ένα (1) τουλάχιστον άτομο να  διαθέτει πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ, με εμπειρία 

σε παρατήρηση και καταγραφή δεδομένων. Το μέλος της ομάδας που θα κάνει τις καταγραφές θα λάβει 

αναλυτικές οδηγίες από την ΕΟΕ 

Η παραπάνω ομάδα δεν θεωρείται ως υπεργολάβος. 

 

Άρθρο 9. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

9.1 Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με υποβολή σφραγισμένων προσφορών, από την ημερομηνία 

ανάρτησης της παρούσας προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των 

προσφορών είναι η: 08.01.2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 

9.2 Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 09.01.2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 στον χώρο του Ι.Ε.Π. 

9.3 Οι προσφορές θα κατατίθενται , με οποιοδήποτε μέσο, στη Γραμματεία του ΙΕΠ, 7ος όροφος μέσα σε 

σφραγισμένο φάκελο, επί ποινή αποκλεισμού, έξω από τον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς με 

κεφαλαία γράμματα τα πλήρη στοιχεία του/της υποψήφιου/-ας ήτοι: 

«Στοιχεία προσφέροντος: πλήρης επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός τηλεομοιοτυπίας 

και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου» 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για την: ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

«ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ» (ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε.)  με κωδικό ΟΠΣ 5000065,  

στο πλαίσιο του Υποέργου 25 «Ανάπτυξη περιεχομένου-υλικού επιμόρφωσης νέων κλάδων εκπαιδευτικών 

και εσωτερική αξιολόγηση της Πράξης» 

Για το Τμήμα Προμηθειών και Συμβάσεων  

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών: 08.01.2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 

Ημερομηνία και ώρα διενέργειας διαγωνισμού: 09.01.2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00  

«ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ» 

 

Προσφορά που είτε υποβλήθηκε μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, είτε ταχυδρομήθηκε 

έγκαιρα αλλά δεν έφθασε έγκαιρα στην Υπηρεσία, δε θα λαμβάνεται υπόψη και θα επιστρέφεται 

στον/στην ενδιαφερόμενο/-η, χωρίς να ερευνάται  ο λόγος της μη έγκαιρης κατάθεσης στο  Ι.ΕΠ. Οι 

προσφορές πρέπει να υπογράφονται από τους/τις ίδιους/-ες τους/τις διαγωνιζόμενους/-ες ή τους/τις 

νόμιμους/-ες εκπροσώπους τους. Η ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου θα αποδεικνύεται από το 

προσαγόμενο πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ ή το οικείο Φ.Ε.Κ στις περιπτώσεις υποβολής προσφορών από νομικά 
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πρόσωπα  ή συνεταιρισμούς. 

 

Άρθρο 10. ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ 

Εφόσον  ζητηθούν διευκρινίσεις ως προς σημεία του παρόντος συνοπτικού διαγωνισμού έως και έξι (6) 

ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε 

όλους τους/τις προσφέροντες/-ουσες συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό το 

αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν τη λήξη της προθεσμίας που έχει ορισθεί για την παραλαβή των 

προσφορών. Οι διευκρινίσεις ζητούνται μόνο ηλεκτρονικά στο email: contracts.procurement@iep.edu.gr  

 

Άρθρο 11. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

11.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα: 

 η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής, 

 το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ], 

 οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά 

με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά. 

11.2 Γλώσσα  

1. Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

2. Οι προσφορές θα είναι στην ελληνική γλώσσα με εξαίρεση τυχόν τεχνικούς όρους που μπορούν να 

αναφέρονται στην αγγλική γλώσσα. 

3. Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

4. Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων εγγράφων 

διευκρινίζονται τα εξής: 

α) Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων: Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα 

των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις 

υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. 

Σημειωτέων ότι η παραπάνω ρύθμιση καταλαμβάνει και τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ., 

πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.). 

β) Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων: Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή 

φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό την 

προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν 

επικυρωθεί από δημόσια αρχή ή από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) 

του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι 

απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες 

απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες. 

γ) Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων: Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα 
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από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013), καθώς και ευκρινή 

φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και 

φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. 

δ) Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα έγγραφα: Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή 

νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους/τις 

διαγωνιζόμενους/-ες. 

ε) Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της Ελληνικής, θα συνοδεύονται 

υποχρεωτικά από επίσημη και επικυρωμένη αρμοδίως μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

11.3 Διάρκεια των Προσφορών 

Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους/τις υποψήφιους/-ες Αναδόχους για 180 ημέρες από την 

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

ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Η ισχύς της Προσφοράς παρατείνεται υποχρεωτικά, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή πριν από 

τη λήξη της, για διάστημα ακόμη 180 ημερών. 

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

της ισχύος της Προσφοράς, τον/την δεσμεύει όμως μόνο εφόσον αυτός/-ή το αποδεχτεί. 

Σε περίπτωση που η εν ισχύ Προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο/η υποψήφιος/-α Ανάδοχος υπόκειται σε 

κυρώσεις και ειδικότερα την απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση.  

 

Άρθρο 12. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές κατατίθενται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, επί ποινή αποκλεισμού, σε ένα 

πρωτότυπο. Στον ενιαίο σφραγισμένο φάκελο προσφοράς πρέπει να εμπεριέχονται τρεις (3) ξεχωριστοί 

σφραγισμένοι φάκελοι με τις ενδείξεις: 

α) ένας ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», 

β) ένας ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» στην οποία 

περιγράφονται αναλυτικά οι προσφερόμενες υπηρεσίες, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της 

παρούσας. 

γ) ένας ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος (επί ποινή αποκλεισμού) με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ») η οποία θα περιλαμβάνει όσα ορίζονται στην παρ. 12.3. 

Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

Οι προσφορές πρέπει να υπογράφονται από τους/τις ίδιους/-ες τους/τις προσφέροντες/-ουσες ή 

τους/τις νόμιμους/-ες εκπροσώπους τους.  

Οι προσφέροντες/-ουσες με τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό θεωρείται ότι αποδέχονται πλήρως και 

ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της παρούσας προκήρυξης. 
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12.1 Φάκελος ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Περιέχει τα κάτωθι στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή των προσφερόντων/-ουσών στη 

διαγωνιστική διαδικασία:  

1. επί ποινή αποκλεισμού, το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 

του Ν. 4412/2016. Το ΤΕΥΔ διατίθεται σε επεξεργάσιμη μορφή ως επισυναπτόμενο έγγραφο της 

παρούσας Διακήρυξης στη διεύθυνση www.iep.edu.gr, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη 

δήλωση, με τις συνέπειες του ν.1599/1986. Στην περίπτωση που ο/η προσφέρων/-ουσα είναι Ε.Π.Ε. ή 

Ο.Ε. ή Ε.Ε. το ΤΕΥΔ πρέπει να υποβληθεί από τους/τις διαχειριστές/-ίστριες. Σε κάθε άλλη περίπτωση 

το ΤΕΥΔ υποβάλλεται από τον/την νόμιμο/-η εκπρόσωπο. 

2. Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης ( πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ ή Φ.Ε.Κ) από το οποίο προκύπτει η 

εκπροσώπηση του συμμετέχοντος νομικού προσώπου) ως και απόφαση του Δ.Σ του  δεσμεύοντος 

οργάνου  για την συμμετοχή στον διαγωνισμό ως και τον ορισμό αντικλήτου , καθ΄όλη τη 

διαγωνιστική διαδικασία. 

 

Κάθε οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλει ένα ΤΕΥΔ. 

Σε περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας θα πρέπει να συμπληρωθούν και να υποβληθούν χωριστά ΤΕΥΔ για 

κάθε φορέα – μέλος της ένωσης. 

12.2 Φάκελος ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Τα στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς χρησιμοποιούνται για τον αποκλεισμό Προσφορών που δεν πληρούν 

τις προϋποθέσεις της Προκήρυξης καθώς και για τη δέσμευση του/της προσφέροντα/-ουσας για τις 

προσφερόμενες υπηρεσίες.  

Τονίζεται ιδιαίτερα ότι οι Τεχνικές Προσφορές δεν πρέπει να έχουν καμία απολύτως άμεση ή έμμεση 

αναφορά στα οικονομικά στοιχεία των Προσφορών. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάτι τέτοιο, η 

προσφορά αποκλείεται από περαιτέρω αξιολόγηση κατόπιν γνωμοδότησης της επιτροπής διενέργειας του 

διαγωνισμού. Ο/Η Υποψήφιος/-α Ανάδοχος έχει τη δυνατότητα να συμπεριλάβει στην Τεχνική του 

Προσφορά Τεχνικά Φυλλάδια και Παραρτήματα κτλ. με στοιχεία που ο/η ίδιος/-α επιθυμεί και κρίνει 

απαραίτητα για την Προσφορά του/της. Προσφορές οι οποίες δεν τηρούν όλες τις υποχρεωτικές 

απαιτήσεις αποκλείονται από τον διαγωνισμό. 

Η τεχνική προσφορά του/της υποψήφιου/ας θα πρέπει να περιλαμβάνει συμπληρωμένο (ως προς τις 

στήλες ΑΠΑΝΤΗΣΗ και ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ) και υπογεγραμμένο, επί 

ποινή αποκλεισμού, τον ακόλουθο πίνακα συμμόρφωσης: 

 

 

 

 

 

http://www.iep.edu.gr/
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Πίνακας Τεχνικής Προσφοράς 

Ο Ανάδοχος συμφωνεί ότι ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΣΕ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Για το ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Π25.3.3 θα παραδώσει: Έκθεση 
αποτελεσμάτων η οποία θα συνοψίζει τα αποτελέσματα που 
προκύπτουν από την ποιοτική επεξεργασία και ανάλυση των 
δεδομένων από τις καταγραφές και θα διατυπώνει πιθανά 
συμπεράσματα και προτάσεις 

ΝΑΙ 

 

 

Για το ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Π25.3.3 θα παραδώσει: το σύνολο των 
καταγραφών από την παρατήρηση εφαρμογής σεναρίων σε 
σχολική τάξη ή και σε ΚΣΕ συνοδευόμενες από τις αντίστοιχες 
βεβαιώσεις για την πραγματοποίηση κάθε παρατήρησης.  

ΝΑΙ  

 

Για το ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Π25.3.3: οι καταγραφές θα καλύπτουν το 
20% του αριθμού των τμημάτων επιμόρφωσης που 
υλοποιούνται στα ΚΣΕ με μέγιστο αριθμό τμημάτων που θα 
καλυφθούν τα 100 

ΝΑΙ   

Για το ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 25.3.4 η έκθεση θα περιλαμβάνει: τη μηνιαία 
πρόοδο του έργου 

ΝΑΙ   

Για το ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Π25.3.4 η έκθεση θα περιλαμβάνει: τη 
μεθοδολογία κωδικοποίησης των ανοικτών ερωτήσεων και τα 
σχετικά αποτελέσματα 

ΝΑΙ   

Για το ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Π25.3.4 η έκθεση θα περιλαμβάνει: στοιχεία 
περιγραφικής στατιστικής: υπολογισμό απλών και τυπικών 
στατιστικών μεγεθών, όπως μέσοι όροι, σταθμισμένοι μέσοι 
όροι, διακυμάνσεις, συχνότητες κ.ά. Για ποσοτικές τιμές: 
υπολογισμό α) μέτρων κεντρικής τάσης: μέσοι όροι, διάμεσοι 
και επικρατούσεςτιμές, β) μέτρων διασποράς: εύρη τιμών, 
διακυμάνσεις και τυπικές αποκλίσεις, καθώς και γ) μέτρων 
σχετικής θέσης: ποσοστιαία σημεία και ενδοτεταρτημοριακές 
αποκλίσεις. Για ποιοτικές τιμές υπολογισμό κυρίως συχνότητων: 
απόλυτη συχνότητα, σχετική συχνότητα, αθροιστική συχνότητα 
και αθροιστική σχετική συχνότητα. Ιδιαίτερα ενδιαφέρουν οι 
πίνακες συχνοτήτων (ή/και Ανάλυση Τεταρτημορίων) οι οποίοι 
θα υπολογιστούν για κάθε ένα υπό εξέταση ποιοτικό 
χαρακτηριστικό και θα χρησιμοποιηθούν σε ελέγχους της σχέσης 
(συνάφειας) μεταξύ δύο μεταβλητών (ενδεικτικά Χ

2 
Test). 

ΝΑΙ   

Για το ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Π25.3.4 η έκθεση θα περιλαμβάνει: την 
παρουσίαση των αποτελεσµάτων, η οποία αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα της ανάλυσης δεδοµένων και αποσκοπεί 
αφενός στην ορθή και αποτελεσµατική κατανόηση των 
αποτελεσµάτων αξιολόγησης, και αφετέρου στη δηµιουργία 
ενός πλαισίου κοινοποίησης και δηµοσιοποίησης των 
αποτελεσµάτων των ερωτηματολογίων. Ενδεικτικοί τρόποι 
παρουσίασης των δεδομένων ή αποτελεσμάτων των πινάκων 
συχνοτήτων: το τομεόγραμμα (piechart), ραβδόγραμμα, 
ιστόγραμμα ή θηκόγραμμα (boxplot), κ.άλ. ανάλογα με το είδος 
των μεταβλητών και τις ομάδες-στόχους. 

ΝΑΙ   

Για το ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Π25.3.4 η έκθεση θα περιλαμβάνει: 
αναφορά στα κατάλληλα εργαλεία ανάλυσης (Λογιστικά Φύλλα 
ή στατιστικά πακέτα Minitab, SPSS ή γλώσσα R) τα οποία ο 
Ανάδοχος θα χρησιμοποιήσει στη στατιστική επεξεργασία.  

ΝΑΙ   

Για το ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Π25.3.4 η έκθεση θα περιλαμβάνει: σύνοψη 
και σχολιασμό των αποτελεσμάτων της στατιστικής 
επεξεργασίας των δεδομένων και πιθανά συμπεράσματα και 
προτάσεις ανά ομάδα στόχο και στο σύνολο, σε μορφή έκθεσης 

ΝΑΙ   
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αποτελεσμάτων. 

Θα παραδίδει μηνιαίες Εκθέσεις Πεπραγμένων που 
περιγράφουν την πρόοδο των εργασιών του έργου της 
Αξιολόγησης το οποίο του έχει ανατεθεί και τυχόν δυσκολίες  

ΝΑΙ   

 

12.3 Φάκελος ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Ο υπό-φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα περιέχει επί ποινή αποκλεισμού συμπληρωμένο και 

υπογεγραμμένο, όπως παρατίθεται, χωρίς αλλαγές τον κάτωθι πίνακα: 

Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς 

Έργο/Υπηρεσίες 
Προσφερόμενη 

τιμή χωρίς ΦΠΑ (€) 
ΦΠΑ 24% 

(€) 
Προσφερόμενη τιμή 

με  ΦΠΑ (€) 

 
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ «Π25.3.3: Καταγραφές και έκθεση 
αποτελεσμάτων από παρατήρηση εφαρμογής 
σεναρίων» 
 

  

 

 

 
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ «Π25.3.4: Στατιστική επεξεργασία 
δεδομένων και έκθεση αποτελεσμάτων» 
 

   

ΣΥΝΟΛΟ    

 

Σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά μεταξύ των δύο αναγραφών, υπερισχύει η τιμή που έχει αναγραφεί 

ολογράφως. Σε περίπτωση που αναγράφεται εσφαλμένος Φ.Π.Α, αυτός διορθώνεται από την υπηρεσία.  

Η αρμόδια επιτροπή  διαγωνισμών δύναται να αναζητήσει από τους/τις υποψήφιους/-ες συμμετέχοντες/-

ουσες, εφόσον το κρίνει απαραίτητο, να στοιχειοθετήσουν την οικονομική προσφορά που έχουν συντάξει. 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 

αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που 

προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, πέντε (5) ημερών από την 

κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 

4412/2016.  

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με 

τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

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

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται 

σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη 

της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της παρούσας 

διακήρυξης. 
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Άρθρο 13. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ -ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η αξιολόγηση θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως 

προσφορά βάσει τιμής κατά τα οριζόμενα αμέσως κατωτέρω, εκ των διαγωνιζόμενων των οποίων οι 

προσφορές έχουν κριθεί ότι πληρούν τους όρους του παρόντος διαγωνισμού. 

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Αν. Τσόχα 36, 115 21, Αθήνα από  

την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών του Ι.Ε.Π , η οποία  έχει ήδη ορισθεί και η οποία, αφού παραλάβει 

τις υποβληθείσες προσφορές θα πραγματοποιήσει την αποσφράγιση και τον έλεγχο αυτών με την 

ακόλουθη διαδικασία: 

α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, για τη διαπίστωση της πληρότητας αυτού ως προς  τους 

υποφακέλους και ακολούθως οι υποφάκελοι δικαιολογητικά συμμετοχής και τεχνική προσφορά, 

μονογράφονται  δε εξωτερικά και ακολούθως αποσφραγίζονται  ενώ , μονογράφονται ανά φύλλο τα εντός 

αυτού περιεχόμενα έγγραφα. Η Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα 

υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου.  

Στη συνέχεια η Επιτροπή ελέγχει τις τεχνικές προσφορές αν είναι σύμφωνες με τους όρους των εγγράφων 

της σύμβασης και καταχωρεί ποιες τεχνικές προσφορές γίνονται αποδεκτές, καθώς είναι σύμφωνες με 

τους όρους των εγγράφων της σύμβασης και ποιες απορρίπτονται.  

Η αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών ολοκληρώνεται όπως ορίζει 

ο νόμος. Τέλος, η Επιτροπή μονογράφει τον φάκελο των οικονομικών προσφορών  και αξιολογεί αυτές 

που έγιναν αποδεκτές, σε μεταγενέστερη συνεδρίαση , συντάσσει πίνακα τιμών και σειράς κατάταξης των 

προσφορών και γνωμοδοτεί για τον προσωρινό ανάδοχο. Η αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών 

ολοκληρώνεται εντός της νόμιμης προθεσμίας   ο  δε διαγωνισμός κατακυρώνεται στον προσφέροντα με  

την  πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά βάσει τιμής. 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα διενεργηθεί κλήρωση στην οποία θα προσκληθούν να παρίστανται οι 

ισοβαθμούντες υποψήφιοι ανάδοχοι (παρ. 1 του άρθρου 90 Ν. 4412/16). 

Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του διαγωνισμού συντάσσει και υπογράφει το/ τα κατά 

περίπτωση πρακτικό/-ά αξιολόγησης των φακέλων και υπό φακέλων των προσφορών. 

β) Το σχετικό ή τα σχετικά πρακτικά της επιτροπής του διαγωνισμού επικυρώνονται με Απόφαση της 

Αναθέτουσας Αρχής. Κατά της ανωτέρω Απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 17. Οι 

συμμετέχοντες/-ουσες στον διαγωνισμό ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφοράς 

τους. 

Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους 

προσφέροντες να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει ή 

να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής τους προσφοράς κατά τα οριζόμενα στο 

άρθρο 102 του Ν. 4412/16, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού 

και την ανάθεση της σύμβασης. 
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Άρθρο 14.  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ.  

14.1 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο/η προσφέρων/-ουσα στον οποίο πρόκειται να γίνει η 

κατακύρωση, εντός προθεσμίας 10 ημερών από τη σχετική ειδοποίηση που του/της αποστέλλεται, 

υποβάλλει σε φάκελο με ένδειξη «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που απαιτούνται 

κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα το παρόν άρθρο. Σημειώνεται ότι μετά τον έλεγχο των 

δικαιολογητικών, και την έγκριση του σχετικού πρακτικού από το Δ.Σ. του ΙΕΠ, η Απόφαση Κατακύρωσης 

κοινοποιείται στον/στην προσωρινό/-ή ανάδοχο μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης 

προσφυγής από τους/τις λοιπούς/-ές προσφέροντες/-ουσες που συμμετείχαν στο στάδιο των οικονομικών 

προσφορών. 

14.2 Αν δεν προσκομισθούν τα δικαιολογητικά κατακύρωσης ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 

υποβλήθηκαν και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει εντός της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών που 

αναφέρεται άνωθι, αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας 

υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί 

τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η Αναθέτουσα Αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των 

δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές.  

14.3 Απορρίπτεται η προσφορά του/της προσωρινού/-ής αναδόχου και η κατακύρωση γίνεται στον/στην 

προσφέροντα/-ουσα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει τιμής, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το 

ΤΕΥΔ είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

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

παραπάνω δικαιολογητικών ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως δεν αποδεικνύονται οι όροι 

και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με το άρθρο 7 (λόγοι αποκλεισμού) και το άρθρο 8 (κριτήρια 

ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 

προϋποθέσεις τις οποίες ο/η προσωρινός/-ή ανάδοχος είχε δηλώσει με το ΤΕΥΔ ότι πληροί, οι οποίες 

επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης 

για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), δεν απορρίπτεται η 

προσφορά του.  

14.4 Αν κανένας/καμία από τους/τις προσφέροντες/-ουσες δεν υποβάλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν 

προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα 

κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με το άρθρο 7 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία 

ματαιώνεται.  
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14.5 Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από 

την Επιτροπή του Διαγωνισμού στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα 

οριζόμενα στην παράγραφο 14.2 και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της 

αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης, είτε για τη ματαίωση 

της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του/της προσωρινού/-ής αναδόχου ή των προσωρινών αναδόχων ως 

έκπτωτου/-ης ή έκπτωτων. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της 

εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

Η αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης ολοκληρώνεται σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την 

αποσφράγισή τους, η οποία παρατείνεται αναλόγως σε περίπτωση που ζητηθούν διευκρινίσεις ή 

συμπληρώσεις ή απαιτείται επιβεβαίωση στοιχείων κατά τις κείμενες διατάξεις. 

14.6 Τα Δικαιολογητικά κατακύρωσης περιλαμβάνουν τα κάτωθι: 

14.6.1 Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 7 «ΛΟΓΟΙ 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ» της παρούσας διακήρυξης οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν 

αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

1. για την παράγραφο 7.1 απόσπασμα ποινικού μητρώου ότι δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη 

καταδικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 

4412/2016, ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική 

αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 

οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση 

προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα του τελευταίου εδαφίου της 

παραγράφου 7.1 

Το ανωτέρω πιστοποιητικό να έχει εκδοθεί έως τρεις (03) μήνες πριν από την υποβολή του.  

2. για την παράγραφο 7.2.α:  i) για την καταβολή φόρων αποδεικτικά ενημερότητας για χρέη προς το 

Ελληνικό Δημόσιο, ii) για την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, πιστοποιητικά που 

εκδίδονται από την αρμόδια, κατά περίπτωση, αρχή του ελληνικού κράτους, περί του ότι έχουν 

εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του φορέα, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης, σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία (θα αφορά την κύρια και την επικουρική 

ασφάλιση) ή πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους – μέλους ή 

χώρας.  

Με τα αποδεικτικά της παραγράφου 7.2.α, επιπλέον ο προσωρινός ανάδοχος θα προσκομίσει 

υπεύθυνη δήλωσή του αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει 

να καταβάλει εισφορές.  

Τα αποδεικτικά ενημερότητας να είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης, εντός της προθεσμίας της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης. 

3. Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 7.2 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 

φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 
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Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα του/της προσφέροντα/-ουσας δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή 

πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις (1-2) που 

αναφέρονται παραπάνω, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση 

ή, στα κράτη-μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του 

ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 

επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου 

είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Οι ένορκες βεβαιώσεις να έχουν συνταχθεί έως τρεις (03) 

μήνες πριν την υποβολή τους.  

Αν διαπιστωθεί με οποιοδήποτε τρόπο ότι στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά 

τότε ο διαγωνιζόμενος αποκλείεται από το διαγωνισμό και επέρχονται οι συνέπειες παράβασης του 

παρόντος άρθρου. 

14.6.2 Για την απόδειξη του άρθρου 8.1 «Κριτήρια Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας» απαιτείται 

η υποβολή των κάτωθι:  

α. Συνοπτική περιγραφή του ανάλογου έργου, που ολοκλήρωσε ο/η προσφέρων/-ουσα σε επιθυμητή 

έκταση (όχι μεγαλύτερη της μιας σελίδας) με συμπλήρωση του κάτωθι πίνακα: 

α/α 
Φορέας 

Υλοποίησης 

Αναθέτουσα 

Αρχή / 

Παραλήπτης 

Τίτλος –

Περιγραφή 

Αντικειμένου 

Έργου 

Διάρκεια 

Εκτέλεσης 

Έργου  

(από 

μμ/εε έως 

μμ/εε) 

Συνολική Αξία 

(προ ΦΠΑ σε 

€) 

% 

συμμετοχής 

σε 

περίπτωση 

ένωσης ή 

κοινοπραξίας 

Ημερομηνία 

Παραλαβής 

του Έργου 

Προσκομισθέν 

Αποδεικτικό 

Στοιχείο 

(είδος & ημ/νία 

έκδοσης) 

      

 

  

 

Πιστοποιητικό/βεβαίωση οριστικής παραλαβής και καλής εκτέλεσης και ειδικότερα: Οι παραδόσεις και οι 

παροχές υπηρεσιών αποδεικνύονται εάν μεν ο αποδέκτης είναι δημόσιος φορέας με πιστοποιητικά που 

έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή, εάν δε ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας με 

βεβαίωση του αγοραστή ή υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή συνοδευόμενη από αντίγραφο του 

σχετικού  φορολογικού παραστατικού Βάσει του Ν. 4250/2014 στην περίπτωση των εγγράφων που 

προέρχονται από δημόσιο φορέα γίνονται δεκτά τα ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων 

ή των ακριβών αντιγράφων τους. 

β. Συνοπτική περιγραφής της Ομάδας Έργου του/της υποψήφιου/-ας αναδόχου συμπληρώνοντας τον 

κάτωθι πίνακα: 
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Για την Ομάδα Έργου, ο/η υποψήφιος/-α ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει τα κατάλληλα 

αποδεικτικά έγγραφα (αντίγραφα πιστοποιητικών, αποδεικτικά εμπειρίας: συμβάσεις, βεβαιώσεις κλπ.) 

ανά περίπτωση. 

 

Άρθρο 15. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών για κάθε 

τμήμα, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στην παρούσα 

πρόσκληση, 

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 

συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί 

κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της, 

γ) για την οποία ο/η προσφέρων/-ουσα δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της 

προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά ή δεν αφορά το σύνολο των απαιτούμενων ειδών για τις 

προμήθειες ή παροχής υπηρεσίας, 

ε) η οποία είναι υπό αίρεση, 

στ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

ζ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 

παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης. 

Η Αναθέτουσα αρχή επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απορρίψει, ανεξάρτητα από το στάδιο που 

βρίσκεται ο Διαγωνισμός, προσφορά υποψηφίου/-ας Αναδόχου για την οποία προκύπτει ότι συντρέχουν 

λόγοι απόρριψης ή λόγοι αποκλεισμού του υποψηφίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα. 

 

Άρθρο 16. ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η Αναθέτουσα Αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία 

ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της 

αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε 

οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη της Επιτροπής, να ακυρώσει 

μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή 

της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. 

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

αποζημίωσης για οποιονδήποτε λόγο και αιτία. 

α/α Ονοματεπώνυμο 
Ιδιότητα 

(Υπεύθυνος/ 
Μέλος)  

Ανώτερος Τίτλος 
Σπουδών 

Εμπειρία 
Αναφορά αποδεικτικών εγγράφων  
(αντίγραφα Τίτλων, αποδεικτικά 

εμπειρίας κ.λπ.) 
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Άρθρο 17. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

Κατά της προκήρυξης της παρούσας μπορεί να ασκηθεί ένσταση έως και πέντε ημέρες από την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Κατά Πράξης της Αναθέτουσας Αρχής στο στάδιο της 

διενέργειας μπορεί να ασκηθεί ένσταση εντός πέντε ημερών από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης 

Πράξης στον/στην προσφέροντα/-ουσα. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης απαιτείται με την 

κατάθεση της, η καταβολή παράβολου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το 1% της εκτιμώμενης αξίας 

της σύμβασης. 

Οι ενστάσεις ασκούνται ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής και εξετάζονται από την Επιτροπή Ενστάσεων 

που συγκροτείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016. Η Επιτροπή Ενστάσεων 

αποφασίζει εντός δέκα ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων. Μετά την πάροδο 

της άπρακτης προθεσμίας των δέκα ημερών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. 

 

Άρθρο 18. Όροι εκτέλεσης σύμβασης 

18.1 Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει, οι όροι της παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά  οι οικείες διατάξεις του Αστικού Κώδικα.  

18.2 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της 

Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα   του 

Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. 

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 

βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές 

και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

18.3 Υπεργολαβία 

18.3.1 Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης 

της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 

2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  

18.3.2 Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα 

αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι 

οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  

Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, 

κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο 

υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, 

προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της 

συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση 
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γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή 

εκτέλεση του τμήματος/των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον 

οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.  

18.3.3 Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, 

όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 7 και με τα αποδεικτικά μέσα του άρθρου 14 της παρούσας, 

εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή 

υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της 

συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του 

άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της 

σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να 

απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του 

ν. 4412/2016.  

18.4 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και 

κατόπιν γνωμοδότησης του αρμόδιου οργάνου. 

18.5 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη 

σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 

4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) ο/η ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 

αναφέρονται στην παράγραφο 10.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία 

σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον/στην ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων 

που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 

Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

18.6 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

18.6.1 Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά 

έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις 

συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που 

είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία 

εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων. 

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή 

των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η 
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οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική 

όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) 

ημέρες. 

Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός από 

τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 

18.6.2. Επιβάλλονται εις βάρος του αναδόχου ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της 

αναθέτουσας αρχής στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

- αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης 

και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, 

- για πλημμελή εκτέλεση των όρων της σύμβασης. 

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της 

προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών 

της αντίστοιχης προθεσμίας επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των 

υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής 

αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες 

για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη 

απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες 

παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την 

προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως. 

δ) τυχόν άλλες ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για πλημμελή εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων, 

εφόσον προβλέπονται στα συμβατικά τεύχη. Το σύνολο των ποινικών ρητρών αυτής της περίπτωσης δεν 

μπορεί να υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της σύμβασης, εκτός αν αιτιολογημένα η 

αναθέτουσα αρχή αποφασίσει άλλως  

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

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον/την 

ανάδοχο έκπτωτο. 
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Άρθρο 19. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τους όρους διενέργειας του παρόντος διαγωνισμού, οι 

ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 213133515158-156 (κ. Κωνσταντίνα 

Σαββοπούλου, κ. Νικόλαος Νταούλας), και επί των τεχνικών προδιαγραφών στο τηλέφωνο 213.1335.557 

(κ. Κωνσταντίνο Στουραΐτη). 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ι.Ε.Π. 

 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα  και τη διαδικασία 

ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη 

ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα 

(αφ) 

- Ονομασία: [ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ] 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [54730] 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [Α.ΤΣΟΧΑ 36, ΑΘΗΝΑ, 11521] 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΘΙΑΝΑΚΗΣ 

- Τηλέφωνο: 2131335151 

- Ηλ. ταχυδρομείο: [contracts.procurement@iep.edu.gr] 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [www.iep.edu.gr] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): 

[79930000-2: Ειδικές υπηρεσίες μελετών] 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……….] 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ] 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [ΟΧΙ] 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……] 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ 

ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 

του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό 

αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και 

υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοιi : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού 

τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή 

μεσαία επιχείρησηii; 

 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 

εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 

ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας 

ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου απαιτείται, 

στην ενότητα Γ του παρόντος μέρους, 

συμπληρώστε το μέρος V κατά περίπτωση, και σε 

κάθε περίπτωση συμπληρώστε και υπογράψτε το 

μέρος VI.  

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του 

πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό εγγραφής 

ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά 

περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 

κατάλογοiii: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 

απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 
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που λείπουν στο μέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ 

κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται 

στη σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της 

σύμβασης: 

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 

προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει 

πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην 

αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη 

λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση 

δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή 

διατίθεται δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε:  

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία 

σύναψης δημόσιας σύμβασης από κοινού με 

άλλουςiv; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους 

οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα 

στην ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, 

υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς 

που συμμετέχουν από κοινού στη διαδικασία 

σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας 

ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή των 

τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας 

επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους/-ες εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 

αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας 

διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 

την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝv  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα 

(τυχόν) κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται 

στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες 

Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, 

δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, 

είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον 

έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι 

τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, 

παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε 

ένα από τους οικονομικούς φορείς. 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός 

φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από 

την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 

οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 

υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό 

της σύμβασης που θα αναλάβουν:  

[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του 

άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο/η προσφέρων/-ουσα / υποψήφιος οικονομικός φορέας προτίθεται να 

αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 

30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των 

πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείστε να παράσχετε τις πληροφορίες 

που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ 

για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).  

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςvi 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηvii· 

2. δωροδοκίαviii,ix· 

3. απάτηx· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxi· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxii· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων  xiii. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση εις 

βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε 

προσώπουxiv το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό 

για έναν από τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω 

(σημεία 1-6), ή καταδικαστική απόφαση η οποία έχει 

[] Ναι [] Όχι 
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εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 

οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού 

που εξακολουθεί να ισχύει;  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]xv 

Εάν ναι, αναφέρετεxvi: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 αφορά 

και τον λόγο ή τους λόγους της καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική 

απόφαση: 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 

και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]xvii 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη 

σχετικού λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»)xviii
; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκανxix: [……] 

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης: Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις 

υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισηςxx, στην Ελλάδα και 

στη χώρα στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πώς διαπιστώθηκε η αθέτηση των υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης 

απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον 

ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη διάρκεια της περιόδου 

αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] 

Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 
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υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή 

τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει 

συμπεριλαμβανόμενων  κατά περίπτωση, των 

δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε 

υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 

καταβολή τους ;xxi 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] 

Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να αναφερθούν 

λεπτομερείς πληροφορίες 

[……] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καταβολή 

των φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): xxii 

[……][……][……] 

2) Έχουν επιβληθεί και έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και 

δεσμευτική ισχύ, σε βάρος του οικονομικού φορέα, 

μέσα σε χρονικό διάστημα δύο ετών πριν από την 

ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής 

προσφοράς: 

α) τρεις πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια 

ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας 

για παραβάσεις της Εργατικής Νομοθεσίας που 

χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 

2063/Δ1632/2011 (Β’ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως 

«υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες 

προκύπτουν αθροιστικά από τρεις διενεργηθέντες 

ελέγχους,  ή 

β) δύο πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια 

ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας 

για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 

αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν 

αθροιστικά από δύο διενεργηθέντες ελέγχους;  

 

 

 

 

 

[     ] Ναι      [    ] Όχι  

 

 

  

 

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 

του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 

να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 
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εργατικού δικαίου; ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: […….............] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμαxxiii; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

[.......................] 

 

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 

σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxiv, λόγω 

της συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης 

της σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 

στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 

φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην 

προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 

σύμβασηςxxv; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxvi κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

[] Ναι [] Όχι 
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προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 

φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 

παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 

πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 

σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 

κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 

επιβεβαιώσει ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 

που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 

απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 

πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 

αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 

του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 

διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 

επιλογή ή την ανάθεση;  

[] Ναι [] Όχι 

 

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός 

φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 
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Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή 

ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 

που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a 

του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων κριτηρίων 

επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; [] Ναι [] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 

προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση 

ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 

στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα 

που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 

εγκατάστασήςxxvii
; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  

[……][……][……] 

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 

Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός 

φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για να 

έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές 

υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και δηλώστε αν τη 

διαθέτει ο οικονομικός φορέας:  

[ …] [] Ναι [] Όχι 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……] 

 

Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 

έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

 

Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 

οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη. 
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Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις 

υπηρεσιών: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου 

αναφοράς, ο οικονομικός φορέας έχει 

παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες 

υπηρεσίες του είδους που έχει 

προσδιοριστεί: 

Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 

αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και 

τους παραλήπτες δημόσιους ή 

ιδιωτικούςxxviii: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 

που αναφέρονται στην διακήρυξη):  

[…...........] 

 

α

/

α 

Φορέας 

Υλοποίη

σης 

Αναθέτο

υσα 

Αρχή / 

Παραλήπ

της 

Τίτλος –

Περιγραφ

ή 

Αντικειμέ

νου 

Έργου 

Διάρκε

ια 

Εκτέλε

σης 

Έργου  

(από 

μμ/εε 

έως 

μμ/εε) 

Συνολική 

Αξία (προ 

ΦΠΑ σε €) 

% 

συμμετοχ

ής σε 

περίπτωσ

η ένωσης 

ή 

κοινοπραξ

ίας 

Ημερομη

νία 

Παραλαβ

ής του 

Έργου 

Προσκομισθ

έν 

Αποδεικτικό 

Στοιχείο 

(είδος & 

ημ/νία 

έκδοσης) 

      

 

  

 

Επισημαίνεται ότι στα δικαιολογητικά κατακύρωσης ο/η 

υποψήφιος/-α ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει τα κατάλληλα 

αποδεικτικά έγγραφα ανά περίπτωση 
2) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 

επαγγελματικών προσόντων διατίθενται  

ανάλογα με τις απαιτήσεις που ορίζονται 

στη σχετική διακήρυξη ως εξής: 

 

 

Συνοπτική περιγραφή της Ομάδας Έργου, η οποία θα πρέπει να 

καλύπτει όλα τα σχετικά με το έργο αντικείμενα, σύμφωνα με 

τον κάτωθι πίνακα:  

 

Επισημαίνεται ότι στα δικαιολογητικά κατακύρωσης ο/η 

υποψήφιος/-α ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει τα κατάλληλα 

αποδεικτικά έγγραφα (αντίγραφα Τίτλων Σπουδών, μεταπτυχιακά, 

αποδεικτικά εμπειρία: συμβάσεις, βεβαιώσεις κλπ.) ανά περίπτωση. 

 

α/

α 

Ονοματε

πώνυμο 

Ιδιότητα 

(Υπεύθυ

νος/ 

Μέλος)  

Ανώτερ

ος 

Τίτλος 

Σπουδώ

ν 

Εμπειρ

ία 

Αναφορά 

αποδεικτικών 

εγγράφων  

(αντίγραφα Τίτλων, 

αποδεικτικά 

εμπειρίας κ.λπ.) 

      

3) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να 

αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 

υπεργολαβίαςxxix το ακόλουθο τμήμα 

(δηλ. ποσοστό) της σύμβασης: 

[....……] 
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Μέρος V: Τελικές δηλώσεις 

Ο/η κάτωθι υπογεγραμμένος/-νη, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα 

μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση 

σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

Ο/η κάτωθι υπογεγραμμένος/-νη, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 

καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που 

αναφέρονταιxxx, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά 

απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάνxxxi. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο/η κάτωθι υπογεγραμμένος/-νη, δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της 

αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να 

αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να 

προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης 

Δήλώσης για τους σκοπούς του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού τακτικού διαγωνισμού με αρ. διακ. 

6/2019 «ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ  ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ /ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ 

ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ»  

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    

 

                                    

 

 

                                                           
i Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

ii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων 

επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.  

 Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών 

και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 

 Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή 

το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 

 Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν λιγότερους από 250 

εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού 

δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 

iii Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

iv Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 
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v  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών 

και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική 

επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα 

εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 

vi Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση 

παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του 

περιβάλλοντος.  

vii Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση 

του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 

viii Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 

ix Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-

πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 

31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού 

δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η 

κείμενη νομοθεσία). 

x Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ 

C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών 

συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

xi Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση της 

τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, 

όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

xii Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, 

σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 

και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και 

καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

xiii Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για 

την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της 

απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 

4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 

xiv Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και 

Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 

xv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης 

παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 

παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

xix Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽  εξακολούθηση, συστηματικά ...), η 

επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  

xx Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που 

αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

xxi Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η 

παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για 

επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς 

δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός 

φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
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εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της 

παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής 

προσφοράς  

xxii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxiii Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 

ν. 3863/2010 . 

xxiv Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

xxv Πρβλ άρθρο 48. 

xxvi  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 

2016/7) 

xxvii Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν να 

συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. 

xxviii Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και ιδιωτικούς πελάτες για 

τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 

xxix Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους/-τες υπό μορφή 

υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του/της υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί 

χωριστό ΤΕΥΔ για τους/τις σχετικούς/-ές υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.  

xxx Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xxxi Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το 

πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  
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