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10561, τθλ: 210 8838203, fax: 210 8838203, e-mail: info@osetee.gr

ΑΩΩΡ ΑΦΛΚΠΣΧ ΧΩΧΨΘΠΑΨΣΧ
ΘΠΕΦΣΠΘΡΛΑ ΑΥΣΧΨΣΟΘΧ ΥΦΣΧ
ΔΘΠΣΧΛΕΩΧΘ ΧΨΘΡ ΕΥΛΧΘΠΘ
ΕΦΘΠΕΦΛΔΑ ΨΘΧ ΕΩΦΩΥΑΛΞΘΧ
ΕΡΩΧΘΧ
ΔΛΞΨΩΑΞΣΛ ΨΣΥΣΛ ΑΡΑΦΨΘΧΘΧ ΨΘΧ
ΔΛΑΞΘΦΩΘΧ

81616
07/11/2019

ΨΦΣΥΣΧ ΩΥΣΒΣΟΘΧ ΨΩΡ
ΥΦΣΧΦΣΦΩΡ

Σ διαγωνιςμόσ κα πραγματοποιθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του
Εκνικοφ Χυςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Χυμβάςεων (ΕΧΘΔΘΧ)
μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του
ςυςτιματοσ.
Σι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά,
μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΕΧΘΔΘΧ,
μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ παροφςα

Σ δικτυακόσ τόποσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ: https://www.osetee.gr/
Θ δικτυακι πφλθ του Εκνικοφ ςυςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων
Χυμβάςεων (ΕΧΘΔΘΧ): http://www.promitheus.gov.gr
Θ δικτυακι πφλθ του Ξεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Πθτρϊου Δθμοςίων
Χυμβάςεων (ΞΘΠΔΘΧ): http://www.eprocurement.gov.gr
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διακιρυξθ, ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα
με τα αναφερόμενα ςτο ν.4412/2016 , ιδίωσ άρκρα 36 και 37 και τθν
Ωπουργικι Απόφαςθ αρικμ. 56902/215/2-6-2017 (Β' 1924) “Ψεχνικζσ
λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Χυςτιματοσ
Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Χυμβάςεων (Ε.Χ.Θ.ΔΘ.Χ.)”.
ΞΑΨΑΟΘΞΨΛΞΘ ΘΠΕΦΣΠΘΡΛΑ ΞΑΛ
ΩΦΑ ΩΥΣΒΣΟΘΧ ΥΦΣΧΦΣΦΩΡ
ΔΛΑΔΛΞΨΩΑΞΣΧ ΨΣΥΣΧ ΩΥΣΒΣΟΘΧ
ΥΦΣΧΦΣΦΩΡ

16/12/2019 και ϊρα: 12:00 μμ

ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΘ ΑΥΣΧΦΦΑΓΛΧΘ
ΥΦΣΧΦΣΦΩΡ

Θ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν κα γίνει τζςςερισ (4)
εργάςιμεσ θμζρεσ μετά τθν καταλθκτικι θμερομθνία προςφορϊν,
δθλαδι 20/12/2019 και ϊρα 14:00, μζςω του αρμόδιου οργάνου τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ, όπωσ ορίηεται ςτθ διακιρυξθ, εφαρμοηόμενων
κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για τθν ανάκεςθ δθμοςίων
ςυμβάςεων και διαδικαςιϊν.
Ψα αιτιματα για τθν παροχι ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν
υποβάλλονται θλεκτρονικά μόνο ςτο δικτυακό τόπο του διαγωνιςμοφ
μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ http://www.promitheus.gov.gr του
ΕΧΘΔΘΧ. Αιτιματα παροχισ ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν –
διευκρινίςεων υποβάλλονται μόνο από εγγεγραμμζνουσ ςτο ςφςτθμα
οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι φορείσ που διακζτουν ςχετικά
διαπιςτευτιρια που τουσ ζχουν χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό
πρόςβαςθσ) φςτερα από αίτθςι τουσ. Ψα αιτιματα, ςυνοδεφονται
υποχρεωτικά από επιςυναπτόμενο θλεκτρονικό αρχείο ςε μορφι
αρχείου pdf, με το κείμενο των ερωτθμάτων, το οποίο υποχρεωτικά
πρζπει να είναι ψθφιακά υπογεγραμμζνο.
Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που υποβάλλονται είτε με άλλο
τρόπο είτε το θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι ψθφιακά
υπογεγραμμζνο, δεν εξετάηονται.

ΥΑΦΣΧΘ ΧΩΠΥΟΘΦΩΠΑΨΛΞΩΡ
ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΩΡ - ΔΛΕΩΞΦΛΡΛΧΕΩΡ

Θ Διαδικτυακι πφλθ http://www.promitheus.gov.gr του Ε.Χ.Θ.ΔΘ.Χ.

ΥΑΦΑΟΑΒΘ ΔΛΑΞΘΦΩΘΧ

Χε θλεκτρονικι μορφι μόνο, μζςω διαδικτφου, είτε από τον δικτυακό
τόπο τθσ ανακζτουςασ αρχισ : www.osetee.gr , είτε από τθν δικτυακι
πφλθ του Εκνικοφ ςυςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Χυμβάςεων
(ΕΧΘΔΘΧ): http://www.promitheus.gov.gr

ΞΦΛΨΘΦΛΣ ΑΡΑΚΕΧΘΧ ΨΘΧ
ΧΩΠΒΑΧΘΧ

Θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά

ΥΦΣΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΧ ΨΣΩ ΕΦΓΣΩ

Σκτακόςιεσ πενιντα χιλιάδεσ ευρϊ (850.000€) χωρίσ ΦΥΑ

ΧΑΕ ΥΣΩ ΒΑΦΩΡΕΛ Θ ΔΑΥΑΡΘ

ΧΑΕ 1341

ΧΦΘΠΑΨΣΔΣΨΘΧΘ

ΕΩΦΩΥΑΛΞΣ ΞΣΛΡΩΡΛΞΣ ΨΑΠΕΛΣ ΞΑΛ ΕΚΡΛΞΣΛ ΥΣΦΣΛ

ΞΩΔΛΞΣΧ CPV

80000000 (κφριοσ) και 79132000 (ςυμπλθρωματικόσ)
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1
1.1

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ
Στοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ

Επωνυμία

ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΓΑΗΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΙΧΕΙΘΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Σ.Ε.Τ.Ε.Ε.)
ΧΦΘΧΨΣΩ ΟΑΔΑ 5-7
ΑΚΘΡΑ
10561
ΕΟΟΑΔΑ
EL30
210-8838203
210-8838203
info@osetee.gr
ΧΨΣΝΠΕΡΛΔΘΧ ΑΡΔΦΕΑΧ

Ψαχυδρομικι διεφκυνςθ
Υόλθ
Ψαχυδρομικόσ Ξωδικόσ
Χϊρα
Ξωδικόσ ΡUTS
Ψθλζφωνο
Φαξ
Θλεκτρονικό Ψαχυδρομείο
Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ
Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο
www.osetee.gr
(URL)

Ανακζτουςα Αρχι:
Ανακζτουςα Αρχι είναι θ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΓΑΗΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΙΧΕΙΘΣΕΩΝ
ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Σ.Ε.Τ.Ε.Ε.)
Θ Σ.Χ.Ε.Ψ.Ε.Ε. είναι δευτεροβάκμια ςυνδικαλιςτικι οργάνωςθ που ιδρφκθκε το 2003 ςτθν Ακινα και
είναι καταχωρθμζνθ ςτο βιβλίο ςωματείων του Υρωτοδικείου Ακθνϊν με αρικμό μθτρϊου 707 και
ανικει ςτθ δφναμθ τθσ Γενικισ Χυνομοςπονδίασ Εργατϊν Ελλάδοσ.
Απαρτίηεται από 8 πρωτοβάκμια ςωματεία εργαηομζνων όπωσ: ΧΩΟΟΣΓΣΧ ΨΕΧΡΛΞΩΡ ΩΥΑΟΟΘΟΩΡ
ΕΟΟΑΔΣΧ (ΧΨΩΕ), Χ.Ε. ΔΣΠΛΞΘ ΞΦΘΨΘΧ (ιδιωτικόσ τομζασ), ΧΕΨΕΣ (ΕΓΡΑΨΛΑ ΣΔΣΧ ΑΕ), ΧΕΑΠ (ΑΨΨΛΞΣ
ΠΕΨΦΣ ΑΕ), Χ. ΥΦΣΧ. ΑΡΑΥΨΩΛΑΞΘ ΑΡ. ΕΨΑΛΦΕΛΩΡ ΚΕΧ/ΡΛΞΘΧ, Χ.Ε. ΨΕΧΡ. ΕΨΑΛΦΕΛΑΧ ΛΣΡΛΣΧ, ΥΑΡ.
ΧΩΡΔ. ΕΦΓ. ΥΣΟΕΠΛΞΣΩ ΡΑΩΨΛΞΣΩ, και ΧΩΟ. ΕΦΓ. ΨΕΧΡΛΞΩΡ ΕΥΛΧ. ΥΕΟΣΥΣΡΡΘΧΣΩ-ΔΩΨ. ΕΟ (ΧΕΨΕ), με
ςφνολο άνω των 6.500 μελϊν πανελλαδικά.
Σριςμζνοι από τουσ ςκοποφσ τθσ είναι:
- θ ςυνζνωςθ των ςωματείων-μελϊν τθσ και θ προςταςία των οικονομικϊν, επαγγελματικϊν,
εργαςιακϊν, αςφαλιςτικϊν και γενικά των ςυμφερόντων των μελϊν τθσ.
-θ ενίςχυςθ τθσ πνευματικισ και κοινωνικισ κζςθσ των εργαηομζνων και θ υποβοικθςι τθσ
επαγγελματικισ κατάρτιςθσ και ειδίκευςισ τουσ.
-θ ςφναψθ ςυλλογικϊν ςυμβάςεων εργαςίασ μζςα από ελεφκερθ διαπραγμάτευςθ των όρων αμοιβισ
και εργαςίασ.
-θ διοργάνωςθ ςυνδικαλιςτικϊν εκπαιδευτικϊν ςεμιναρίων για τθν ςυνδικαλιςτικι επιμόρφωςθ των
ςτελεχϊν των ςωματείων και των εργαηόμενων.
-θ με κάκε τρόπο προϊκθςθ και διατιρθςθ τθσ ενότθτασ του ςυνδικαλιςτικοφ κινιματοσ, βαςιςμζνθ
ςτθν αρχι, για μια Γ.Χ.Ε.Ε, μια Σμοςπονδία ςτον κλάδο, ζνα κλαδικό και εργαςιακό ςωματείο ςτθν
πόλθ και ςτο χϊρο δουλειάσ.
Πζλθ τθσ ΣΧΕΨΕΕ μποροφν να γίνουν:
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1. Υρωτοβάκμια Επιχειρθςιακά ι Ξλαδικά Χωματεία Εργαηομζνων Πελετθτικϊν - Εργολθπτικϊν
Ψεχνικϊν Επιχειριςεων όλθσ τθσ Χϊρασ.
2. Υρωτοβάκμια Χωματεία, επιχειρθςιακά, ομοιοεπαγγελματικά ι κλαδικά, τεχνικϊν, βιομθχανικϊν
και βιοτεχνικϊν επιχειριςεων.
3. Υρωτοβάκμια Χωματεία Εργαηομζνων Πελετθτικϊν - Ξαταςκευαςτικϊν Ψεχνικϊν Σργανιςμϊν επιχειριςεων κοινισ ωφζλειασ, του ευρφτερου δθμόςιου τομζα και Ρομικϊν Υροςϊπων Λδιωτικοφ
Δικαίου που ανικουν άμεςα ι ζμμεςα ςτο κράτοσ και μελετοφν, επιβλζπουν, καταςκευάηουν,
ςυντθροφν, λειτουργοφν και διαχειρίηονται τεχνικά ζργα.
Θ Σμοςπονδία ςυνάπτει Εκνικζσ Ξλαδικζσ Χυλλογικζσ Χυμβάςεισ Εργαςίασ με όλουσ τουσ εργοδότεσ
του τεχνικοφ κλάδου, όπωσ: Χ.Ψ.Ε.Α.Ψ., Χ.Α.Ψ.Ε., Υ.Ε.Δ.Π.Ε.Δ.Ε., Υ.Ε.Δ.Π.Θ.Ε.Δ.Ε., Υ.Ε.Χ.Ε.Δ.Ε., Χ.Ε.Γ.Π.
και Ε.Ξ.Ξ.Ε. καλφπτοντασ ζτςι ςυνδικαλιςτικά και εκπροςωπϊντασ πανελλαδικά όλουσ τουσ
εργαηόμενουσ ςτον τεχνικό κλάδο.
Θ Σ.Χ.Ε.Ψ.Ε.Ε. υπογράφει Εκνικζσ Σμοιοεπαγγελματικζσ Χυλλογικζσ Χυμβάςεισ Εργαςίασ για τουσ
Διπλωματοφχουσ Πθχανικοφσ, Υτυχιοφχουσ Πθχανικοφσ, Εργοδθγοφσ, και Εμπειροτζχνεσ ςε
Βιομθχανία, Βιοτεχνία και Εμπόριο με τον Χφνδεςμο Ελλινων Βιομθχάνων, τθ Γενικι Χυνομοςπονδία
Εμπορικϊν Βιοτεχνικϊν Επιχειριςεων Ελλάδοσ και τθν Εκνικι Χυνομοςπονδία Ελλθνικοφ Εμπορίου,
κακϊσ και ςυλλογικι λφςθ για το ςφνολο των εργαηομζνων ςτισ τεχνικζσ εταιρίεσ.
Υεριλαμβάνει όλεσ οι ειδικότθτεσ τεχνικϊν όπωσ: Διπλωματοφχοι Πθχανικοί, Γεωλόγοι, Γεωπόνοι,
Δαςολόγοι, Ψεχνικοί Υλθροφορικισ Υ.Ε, Υτυχιοφχοι Πθχανικοί Ψ.Ε.Λ. όλων των ειδικοτιτων, Εργοδθγοί,
Χχεδιαςτζσ και λοιποί Ψεχνικοί Π.Ε., Οογιςτζσ, Διοικθτικό προςωπικό, κοκ. Γεγονόσ που ςθμαίνει ότι
μεταξφ των άλλων καλφπτει με τισ ςυμβάςεισ που ςυνομολογεί τισ αμοιβζσ του ςυνόλου των
μιςκωτϊν Διπλωματοφχων Πθχανικϊν ςτον ιδιωτικό τομζα.
Στοιχεία Επικοινωνίασ
α)
Ψα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι
πρόςβαςθ ςτθν διεφκυνςθ (URL): μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ http://www.promitheus.gov.gr
του Ε.Χ.Θ.ΔΘ.Χ.
β)
Ξάκε είδουσ επικοινωνία και ανταλλαγι πλθροφοριϊν πραγματοποιείται μζςω τθσ
διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε.Χ.Θ.ΔΘ.Χ.
γ)
Υεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από τθν προαναφερκείςα διεφκυνςθ και
επιπροςκζτωσ ςτθν διαδικτυακι πφλθ https://www.osetee.gr
δ)
H θλεκτρονικι επικοινωνία απαιτεί τθν χριςθ εργαλείων και ςυςκευϊν που δεν είναι γενικϊσ
διακζςιμα. Θ απεριόριςτθ, πλιρθσ, άμεςθ και δωρεάν πρόςβαςθ ςτα εν λόγω εργαλεία και
ςυςκευζσ είναι δυνατι ςτθν διεφκυνςθ (URL) https://www.osetee.gr

1.2 Στοιχεία Διαδικαςίασ - Χρθματοδότθςθ
Σ διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27 του ν. 4412/16.
Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ
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Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι το ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΕΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΑΛΛΘΛΕΓΓΥΘΣ, Κωδ. ΣΑΕ 1341
Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από Υιςτϊςεισ του Υρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων
(αρικ. ενάρικ. ζργου 2017ΣΕ13410004).
Θ ςφμβαςθ εντάςςεται ςτο ςφνολο των Ωποζργων:
2 ΞΑΨΑΦΨΛΧΘ ΞΑΛ ΥΛΧΨΣΥΣΛΘΧΘ ΧΨΛΧ ΟΛΓΣΨΕΦΕΧ ΑΡΕΥΨΩΓΠΕΡΕΧ ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΕΧ (Ανατολικι
Πακεδονία & Κράκθ, Ξεντρικι Πακεδονία, Ιπειροσ, Κεςςαλία, Δυτικι Ελλάδα)
3 ΞΑΨΑΦΨΛΧΘ ΞΑΛ ΥΛΧΨΣΥΣΛΘΧΘ ΧΨΛΧ ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΕΧ ΧΕ ΠΕΨΑΒΑΧΘ (Δυτικι Πακεδονία, Λόνια Ρθςιά,
Υελοπόννθςοσ, Βόρειο Αιγαίο, Ξριτθ)
4 ΞΑΨΑΦΨΛΧΘ ΞΑΛ ΥΛΧΨΣΥΣΛΘΧΘ ΧΨΛΧ ΥΛΣ ΑΡΕΥΨΩΓΠΕΡΕΧ ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΕΧ (Αττικι)
5 ΞΑΨΑΦΨΛΧΘ ΞΑΛ ΥΛΧΨΣΥΣΛΘΧΘ ΧΨΘ ΧΨΕΦΕΑ ΕΟΟΑΔΑ
6 ΞΑΨΑΦΨΛΧΘ ΞΑΛ ΥΛΧΨΣΥΣΛΘΧΘ ΧΨΣ ΡΣΨΛΣ ΑΛΓΑΛΣ
τθσ Υράξθσ με τίτλο «Ξατάρτιςθ και πιςτοποίθςθ γνϊςεων και δεξιοτιτων εργαηομζνων ςτον Ψομζα
του Υεριβάλλοντοσ» με Ξωδικό ΣΥΧ 5003077, θ οποία ζχει ενταχκεί ςτο Επιχειρθςιακό Υρόγραμμα
«Ανταγωνιςτικότθτα Επιχειρθματικότθτα και Ξαινοτομία 2014-2020» με βάςθ τθν απόφαςθ ζνταξθσ
με αρ. πρωτ. 5998/799/Α3/15.11.2017 (ΑΔΑ: ΨΣΗΠ465ΧΛ8-Ο4Ψ) και τθν υπ’ αρ. πρωτ. ΕΩΔ
7166/Β3/158706.11.2018 (ΑΔΑ: ΨΓΩΞ465ΧΛ8-Χ8Ψ) 1θ τροποποίθςθ αυτισ. Θ παροφςα ςφμβαςθ
χρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (Ευρωπαϊκό Ξοινωνικό Ψαμείο) και από εκνικοφσ πόρουσ
μζςω του ΥΔΕ.
Ψο ζργο ςτοχεφει ςτθν απόκτθςθ από τουσ ωφελοφμενουσ πρόςκετων – τθσ άςκθςθσ του
επαγγζλματόσ τουσ – γνϊςεων και δεξιοτιτων που κα ζχουν άμεςθ και κετικι επίδραςθ ςτθν ενίςχυςθ
τθσ επαγγελματικισ τουσ ικανότθτασ και κινθτικότθτασ, και περιλαμβάνει τα εξισ Ωποζργα: Ωποζργο 2:
Ξατάρτιςθ και πιςτοποίθςθ ςτισ λιγότερεσ ανεπτυγμζνεσ Υεριφζρειεσ (Ανατολικι Πακεδονία & Κράκθ,
Ξεντρικι Πακεδονία, Ιπειροσ, Κεςςαλία, Δυτικι Ελλάδα), Ωποζργο 3: Ξατάρτιςθ και πιςτοποίθςθ ςτισ
Υεριφζρειεσ ςε Πετάβαςθ (Δυτικι Πακεδονία, Λόνια Ρθςιά, Υελοπόννθςοσ, Βόρειο Αιγαίο,
Ξριτθ)Ωποζργο 4:Ξατάρτιςθ και πιςτοποίθςθ ςτισ πιο ανεπτυγμζνεσ Υεριφζρειεσ (Αττικι), Ωποζργο 5:
Ξατάρτιςθ και πιςτοποίθςθ ςτθ Χτερεά Ελλάδα, Ωποζργο 6: Ξατάρτιςθ και πιςτοποίθςθ ςτο Ρότιο
Αιγαίο.
Εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ
Θ ςυνολικι εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των οκτακοςίων πενιντα χιλιάδων
ευρϊ (850.000 €) και αναλφεται ςε ποςό ευρϊ επτακοςίων χιλιάδων (700.000€) για τισ υπθρεςίεσ
κατάρτιςθσ - εκπαίδευςθσ του Υαραρτιματοσ XIV του Υροςαρτιματοσ Α του Ρ. 4412/2016 και ςε ποςό
ευρϊ εκατόν πενιντα χιλιάδων (150.000€) για τισ υπθρεςίεσ πιςτοποίθςθσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.
Επιςθμαίνεται ότι θ παροχι υπθρεςιϊν επαγγελματικισ κατάρτιςθσ και πιςτοποίθςθσ προςϊπων (ωσ
υπθρεςία ςτενά ςυνδεόμενθ με τθν κατάρτιςθ) απαλλάςςεται από ΦΥΑ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ
περίπτωςθσ ιβϋ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 22 του Ρ. 2859/2000 και του άρκρου 19 του Ρ.
4346/2015 (ΦΕΞ Α' 152/20-11-2015).
Θ παροφςα ςφμβαςθ δεν υποδιαιρείται ςε τμιματα και οι προςφορζσ υποβάλλονται για το ςφνολο
των ηθτοφμενων υπθρεςιϊν.
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Θ απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ να μθν διαιρζςει τθ ςφμβαςθ ςε τμιματα βαςίηεται ςτο γεγονόσ
ότι οι ηθτοφμενεσ υπθρεςίεσ είναι ομοειδείσ και υπάρχει λειτουργικι και χρονικι ςυςχζτιςθ μεταξφ
τουσ. Ενδεχόμενθ εμπλοκι περιςςοτζρων αναδόχων ςτθν εκτζλεςθ των ομοειδϊν υπθρεςιϊν κρίνεται
αςφμφορθ διότι κα ζκετε ςε πικανό κίνδυνο τθν τεχνικι αρτιότθτα και τθ ςυνολικι λειτουργικότθτα
τθσ υπθρεςίασ και κα διατάραςςε τθν ομαλι διεξαγωγι τθσ ςφμβαςθσ. Επιπρόςκετα κα ιταν και
αςφμφορθ οικονομικά, υπό τθν ζννοια, ότι εμπλοκι περιςςοτζρων και διαφορετικϊν προςϊπων
ενζχει τον κίνδυνο ουςιαςτικισ επικάλυψθσ δαπανϊν, ιδίωσ εάν λθφκεί υπόψθ ο ομοειδισ
χαρακτιρασ των δθμοπρατοφμενων υπθρεςιϊν. Ζτςι θ μία και ενιαία ςφμβαςθ διαςφαλίηει το ίδιο
επίπεδο παρεχόμενων υπθρεςιϊν (εκπαιδευτικι μεκοδολογία, εκπαιδευτικό υλικό, πρόςκετεσ
παροχζσ, πρότυπο πιςτοποίθςθσ κλπ) που κα απολαμβάνουν οι ωφελοφμενοι, κα οδθγιςει ςε
οικονομίεσ κλίμακοσ, κα διευκολφνει τθν διαχείριςθ και παρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ από πλευράσ
τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και κα προςτατευκεί το δθμόςιο ςυμφζρον υπό τθν ζννοια τθσ ορκισ
διαχείριςθσ του οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ.

1.3 Συνοπτικι Ρεριγραφι φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ
Αντικείμενο του ζργου είναι θ παροχι υπθρεςιϊν κατάρτιςθσ ςε 1.250 εργαηόμενουσ που κα επιλζξει
θ Ανακζτουςα Αρχι, μζςω τθσ ςυμμετοχισ τουσ ςε προγράμματα κατάρτιςθσ διάρκειασ 80 ωρϊν, ςε
ζνα από τα παρακάτω αντικείμενα:
1. ΤΘΘΣΘ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΩΝ ΣΕ ΕΓΑ ΚΑΙ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ
2. ΣΥΓΧΟΝΑ ΣΥΣΤΘΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΣΤΕΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΩΝ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ
με ςκοπό τθν απόκτθςθ πρόςκετων γνϊςεων και δεξιοτιτων, που κα ζχουν άμεςθ και κετικι
επίπτωςθ τόςο ςτθν αναβάκμιςθ τθσ κζςθσ και του ρόλου των ωφελουμζνων/εργαηομζνων ςτο
εςωτερικό των επιχειριςεων όςο και ςτθν ενίςχυςθ τθσ απαςχόλθςθσ τουσ.
Επιπλζον αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι και θ διενζργεια εξετάςεων πιςτοποίθςθσ των
αποκτθκζντων γνϊςεων και δεξιοτιτων των ςυμμετεχόντων μζςω αξιολόγθςθσ των γνϊςεων και τθσ
ικανότθτάσ τουσ από διαπιςτευμζνουσ φορείσ πιςτοποίθςθσ προςϊπων, ςφμφωνα με το διεκνζσ
πρότυπο ISΣ/IEC 17024 ι ΕΣΥΥΕΥ.
Σι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Ξοινοφ Οεξιλογίου
δθμοςίων ςυμβάςεων (CPV): 80500000-9 (Ωπθρεςίεσ Ξατάρτιςθσ) και ςυμπλθρωματικοφ CPV:
79132000-8 (Ωπθρεςίεσ Υιςτοποίθςθσ).
Σι ςυμμετζχοντεσ κα επιλεγοφν από τθν Ανακζτουςα αρχι.
Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε δϊδεκα (12) μινεσ από τθν υπογραφι τθσ.
Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο
ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ ΛΛ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.
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1.4 Κριτιριο ανάκεςθσ
Ξριτιριο ανάκεςθσ τθσ Χφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά
βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ-τιμισ.
1.5 Θεςμικό πλαίςιο
Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπονται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατ’
εξουςιοδότθςθ αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ:


του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ Χυμβάςεισ Ζργων, Υρομθκειϊν και Ωπθρεςιϊν (προςαρμογι
ςτισ Σδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»



του ν. 4314/2014 (Α' 265)1, “Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν
παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Σδθγίασ 2012/17
του Ευρωπαϊκοφ Ξοινοβουλίου και του Χυμβουλίου τθσ 13θσ Λουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012)
ςτο ελλθνικό δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ” και του ν.
3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν
προγραμματικι περίοδο 2007 -2013»,



του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ
Σδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ»,



του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Ξαταργιςεισ, Χυγχωνεφςεισ Ρομικϊν
Υροςϊπων και Ωπθρεςιϊν του Δθμοςίου Ψομζα-Ψροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992
(Αϋ161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,



τθσ παρ. Η του Ρ. 4152/2013 (Α' 107) «Υροςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Σδθγία 2011/7
τθσ 16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,



του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Ξφρωςθ του Ξϊδικα Ρόμων για το Ελεγκτικό Χυνζδριο»



του άρκρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Χυγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ και
οριςμόσ των μελϊν τουσ με κλιρωςθ»,2



του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Χφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Χυμβάςεων και
Ξεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Πθτρϊου Δθμοςίων Χυμβάςεων…»,



του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και
πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Υρόγραμμα
Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ”,



του άρκρου 4 του π.δ. 118/07 (Αϋ150)3 *ςυμπλθρϊνεται κατά περίπτωςθ+

1
2
3

Εφόςον πρόκειται για ςφμβαςθ που ςυγχρθματοδοτείται από πόρουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.
Πόνο εφόςον επιλεγεί θ διενζργεια κλιρωςθσ για τθ ςυγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων
Ειδικά θ υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ προκιρυξθσ ςε δφο θμεριςιεσ οικονομικζσ εφθμερίδεσ ευρείασ
κυκλοφορίασ, που προβλζπεται ςτο άρκρο 4 του ωσ άνω προεδρικοφ διατάγματοσ, ζχει καταργθκεί από
01.01.2018 , ςφμφωνα με τθν παρ.10 του άρκρου 379. Ειδικά θ υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ προκιρυξθσ ςε
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του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Ξαταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό
και τοπικό Ψφπο και άλλεσ διατάξεισ»,



του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Πζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν αποτροπι
καταςτρατθγιςεων κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων” για τθ διαςταφρωςθ των
ςτοιχείων του αναδόχου με τα ςτοιχεία του Ε.Χ.Φ., του π.δ/τοσ 82/1996 (Α' 66) «Σνομαςτικοποίθςθ
μετοχϊν Ελλθνικϊν Ανωνφμων Εταιρειϊν που μετζχουν ςτισ διαδικαςίεσ ανάλθψθσ ζργων ι
προμθκειϊν του Δθμοςίου ι των νομικϊν προςϊπων του ευρφτερου δθμόςιου τομζα»4, τθσ
κοινισ απόφαςθσ των Ωπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) ςχετικά
με τα ‘’Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των μθτρϊων του ν.3310/2005, όπωσ τροποποιικθκε με το
ν.3414/2005’’, κακϊσ και των υπουργικϊν αποφάςεων, οι οποίεσ εκδίδονται, κατ’ εξουςιοδότθςθ
του άρκρου 65 του ν. 4172/2013 (Α 167) για τον κακοριςμό: α) των μθ «ςυνεργάςιμων
φορολογικά» κρατϊν και β) των κρατϊν με «προνομιακό φορολογικό κακεςτϊσ»5.
*ςυμπλθρϊνεται κατά περίπτωςθ+



του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Ξφρωςθ Ξϊδικα Φόρου Υροςτικζμενθσ Αξίασ»,



του ν.2690/1999 (Α' 45) “Ξφρωςθ του Ξϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ” και
ιδίωσ των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15,



του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Υνευματικι Λδιοκτθςία, Χυγγενικά Δικαιϊματα και Υολιτιςτικά Κζματα”,



του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Ξωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και
ςτοιχεία”,



του π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ”



του π.δ. 39/2017 (Αϋ64) «Ξανονιςμόσ εξζταςθσ προδικαςτικϊν προςφυγϊν ενϊπιων τθσ Α.Ε.Υ.Υ.»



τθσ με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Ωπουργοφ Σικονομίασ και Ανάπτυξθσ
«Φφκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Ξεντρικοφ Θλεκτρονικοφ
Πθτρϊου Δθμοςίων Χυμβάςεων (ΞΘΠΔΘΧ) του Ωπουργείου Σικονομίασ και Ανάπτυξθσ»



τθσ με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαςθσ του Ωπουργοφ Σικονομίασ και Ανάπτυξθσ
«Ψεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Χυςτιματοσ Θλεκτρονικϊν
Δθμοςίων Χυμβάςεων (Ε.Χ.Θ.ΔΘ.Χ.)»,



Ψον Ξανονιςμό (ΕΕ) αρικ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκοφ Ξοινοβουλίου και του Χυμβουλίου, τθσ 17θσ
Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Ξοινωνικό Ψαμείο και τθν κατάργθςθ του κανονιςμοφ (ΕΞ)
αρικ. 1081/2006,

4

5

τοπικι εφθμερίδα, που προβλζπεται ςτο ίδιο άρκρο, όταν ο διαγωνιςμόσ προκθρφςςεται από
περιφερειακι υπθρεςία, καταργείται με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 12 του άρκρου 379.
Θ υποχρζωςθ ονομαςτικοποίθςθσ μετοχϊν εταιρειϊν που ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ, απαιτείται
ςφμφωνα με το άρκρο 8 του ν. 3310/2005, ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων εκτιμϊμενθσ
αξίασ ανϊτερθσ του ενόσ εκατομμυρίου ευρϊ (1.000.000,00 €).
Επιςθμαίνεται ότι, όπωσ προβλζπεται ςτο αρ. 65 του ν. 4172/2013, οι ςχετικζσ υπουργικζσ αποφάςεισ
εκδίδονται κάκε ζτοσ. Υρβλ. τισ με αρικμ.1024/2018 (Β 542) & ΥΣΟ1173/2017 (Β 4049) ςχετικζσ αποφάςεισ
του Ωπουργοφ Σικονομικϊν.
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Ψον Ξανονιςμό (ΕΕ) αρ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκοφ Ξοινοβουλίου και του Χυμβουλίου τθσ 17θσ
Δεκεμβρίου 2013 περί κακοριςμοφ κοινϊν διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ψαμείο Υεριφερειακισ
Ανάπτυξθσ, το Ευρωπαϊκό Ξοινωνικό Ψαμείο, το Ψαμείο Χυνοχισ, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ψαμείο
Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και το Ευρωπαϊκό Ψαμείο Κάλαςςασ και Αλιείασ και περί κακοριςμοφ
γενικϊν διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ψαμείο Υεριφερειακισ Ανάπτυξθσ, το Ευρωπαϊκό Ξοινωνικό
Ψαμείο, το Ψαμείο Χυνοχισ και το Ευρωπαϊκό Ψαμείο Κάλαςςασ και Αλιείασ και για τθν κατάργθςθ
του κανονιςμοφ (ΕΞ) αρικ. 1083/2006,



Ψον Ξανονιςμό 2018/1046 του Ευρωπαϊκοφ Ξοινοβουλίου και του Χυμβουλίου τθσ 18θσ Λουλίου
2018 ςχετικά με τουσ δθμοςιονομικοφσ κανόνεσ που εφαρμόηονται ςτον γενικό προχπολογιςμό
τθσ Ζνωςθσ, τθν τροποποίθςθ των κανονιςμϊν (ΕΕ) αρικ. 1296/2013, (ΕΕ) αρικ. 1301/2013, (ΕΕ)
αρικ. 1303/2013, (ΕΕ) αρικ. 1304/2013, (ΕΕ) αρικ. 1309/2013, (ΕΕ) αρικ. 1316/2013, (ΕΕ) αρικ.
223/2014, (ΕΕ) αρικ. 283/2014 και τθσ απόφαςθσ αρικ. 541/2014/ΕΕ και για τθν κατάργθςθ του
κανονιςμοφ (ΕΕ, Ευρατόμ) αρικ. 966/2012.



Ψθν υπ' αρ. Αρικμ. 137675/EΩΚΩ1016/19.12.2018 (ΦΕΞ 5968/Β'/31.12.2018) Αντικατάςταςθ τθσ
υπ’ αρικμ. 110427/EΩΚΩ/1020/20.10.2016 (ΦΕΞ Βϋ 3521) υπουργικισ απόφαςθσ με τίτλο
«Ψροποποίθςθ και αντικατάςταςθ τθσ υπ’ αρικμ. 81986/ΕΩΚΩ712/31.7.2015 (ΦΕΞ Βϋ 1822)
υπουργικισ απόφαςθσ “Εκνικοί κανόνεσ επιλεξιμότθτασ δαπανϊν για τα προγράμματα του ΕΧΥΑ
2014 - 2020 - Ζλεγχοι νομιμότθτασ δθμοςίων ςυμβάςεων ςυγχρθματοδοτοφμενων πράξεων ΕΧΥΑ
2014-2020 από Αρχζσ Διαχείριςθσ και Ενδιάμεςουσ Φορείσ - Διαδικαςία ενςτάςεων επί των
αποτελεςμάτων αξιολόγθςθσ πράξεων”».



Ψθν με αρ. πρωτ. ΕΩΔ 3384/936/Α2/27.06.2016 (ΑΔΑ: ΩΦΥΗ465307-Ψ2Φ) Υρόςκλθςθ (κωδ. 024)
τθσ ΕΩΔ ΕΥΑνΕΞ, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, προσ δυνθτικοφσ δικαιοφχουσ για τθν υποβολι
προτάςεων ςτο πλαίςιο των Αξόνων Υροτεραιότθτασ 02 και 02Χ του Ε.Υ. «Ανταγωνιςτικότθτα,
Επιχειρθματικότθτα & Ξαινοτομία 2014-2020»,



Ψθν υπ’ αρ. 5998/799/Α3 /15-11-2017 (ΑΔΑ: ΨΣΗΠ465ΧΛ8-Ο4Ψ) Απόφαςθ Ζνταξθσ τθσ Υράξθσ
«Ξατάρτιςθ και πιςτοποίθςθ γνϊςεων και δεξιοτιτων εργαηομζνων ςτον τομζα του
περιβάλλοντοσ» και MIS 5003077 ςτο Ε.Υ. ΑΡΨΑΓΩΡΛΧΨΛΞΣΨΘΨΑ, ΕΥΛΧΕΛΦΘΠΑΨΛΞΣΨΘΨΑ
ΞΑΛΡΣΨΣΠΛΑ 2014-2020.



Ψθν υπϋαρ. 334/ 28/12/2017 Απόφαςθ του Διοικθτικοφ Χυμβουλίου (Δ.Χ) τθσ ΣΠΣΧΥΣΡΔΛΑΧ
ΧΩΟΟΣΓΩΡ ΕΦΓΑΗΣΠΕΡΩΡ ΨΕΧΡΛΞΩΡ ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΕΩΡ ΕΟΟΑΔΣΧ (ΣΧΕΨΕΕ), για τθν αποδοχι
Απόφαςθσ Ζνταξθσ και ζγκριςθ ςχεδίου Απόφαςθσ Ωλοποίθςθσ με Μδια Πζςα τθσ πράξθσ
«Ξατάρτιςθ και πιςτοποίθςθ γνϊςεων και δεξιοτιτων εργαηομζνων ςτον τομζα του
περιβάλλοντοσ» με MIS 5003077 του Ε.Υ. ΑΡΨΑΓΩΡΛΧΨΛΞΣΨΘΨΑ, ΕΥΛΧΕΛΦΘΠΑΨΛΞΣΨΘΨΑ
ΞΑΛΡΣΨΣΠΛΑ 2014-2020.



Ψθ υπϋαρ. 424/ 20/06/2018 Απόφαςθ του Διοικθτικοφ Χυμβουλίου (Δ.Χ) τθσ ΣΠΣΧΥΣΡΔΛΑΧ
ΧΩΟΟΣΓΩΡ ΕΦΓΑΗΣΠΕΡΩΡ ΨΕΧΡΛΞΩΡ ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΕΩΡ ΕΟΟΑΔΣΧ (ΣΧΕΨΕΕ), για τθν ζγκριςθ του
επικαιροποιθμζνου ςχεδίου Απόφαςθσ Ωλοποίθςθσ με Μδια Πζςα τθσ πράξθσ με τίτλο «Ξατάρτιςθ
και πιςτοποίθςθ γνϊςεων και δεξιοτιτων εργαηομζνων ςτον τομζα του Υεριβάλλοντοσ» με MIS
5003077 του Ε.Υ. ΑΡΨΑΓΩΡΛΧΨΛΞΣΨΘΨΑ, ΕΥΛΧΕΛΦΘΠΑΨΛΞΣΨΘΨΑ ΞΑΛΡΣΨΣΠΛΑ 2014-2020, ςφμφωνα
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με τα προβλεπόμενα ςτθν παράγραφο 3 του Υαραρτιματοσ 2: «Ειδικοί Τροι Ωλοποίθςθσ Υράξθσ»
τθσ Απόφαςθσ Ζνταξθσ.


Ψθν υπ’ αρ. πρωτ. ΕΩΔ 7166/Β3/158706.11.2018 (ΑΔΑ: ΨΓΩΞ465ΧΛ8-Χ8Ψ) 1θ τροποποίθςθ τθσ
Υράξθσ «Ξατάρτιςθ και πιςτοποίθςθ γνϊςεων και δεξιοτιτων εργαηομζνων ςτον τομζα του
περιβάλλοντοσ» και κωδ. ΣΥΧ: 5003077 ςτο Ε.Υ. «Ανταγωνιςτικότθτα, Επιχειρθματικότθτα και
Ξαινοτομία 2014-2020»,



Ψθ υπϋ αρ. 42 /14-11-2018 Απόφαςθ του Δ.Χ. τθσ Σ.Χ.Ε.Ψ.Ε.Ε. για τθν αποδοχι τθσ Απόφαςθσ 1θσ
τροποποίθςθσ τθσ Υράξθσ «Ξατάρτιςθ και πιςτοποίθςθ γνϊςεων και δεξιοτιτων εργαηομζνων
ςτον τομζα του Υεριβάλλοντοσ» με Ξωδικό ΣΥΧ 5003077 ςτο Ε.Υ. «Ανταγωνιςτικότθτα
Επιχειρθματικότθτα & Ξαινοτομία 2014-2020»,



Ψθν υπ’ αρ. 272/29-08-2019 Απόφαςθ του Δ.Χ. τθσ ΣΠΣΧΥΣΡΔΛΑΧ ΧΩΟΟΣΓΩΡ ΕΦΓΑΗΣΠΕΡΩΡ
ΨΕΧΡΛΞΩΡ ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΕΩΡ ΕΟΟΑΔΣΧ (ΣΧΕΨΕΕ) που αφορά ςτθν απόφαςθ περί διενζργειασ του
παρόντοσ διαγωνιςμοφ και περί ζγκριςθσ του Ψεφχουσ Διακιρυξθσ του θλεκτρονικοφ ανοικτοφ
διαγωνιςμοφ με αντικείμενο τθν Ανάδειξθ Αναδόχου τθσ Χφμβαςθσ «Ξατάρτιςθ και πιςτοποίθςθ
γνϊςεων και δεξιοτιτων εργαηομζνων ςτον τομζα του Υεριβάλλοντοσ»



Ψθν υπ' αρ. πρωτ. ΕΩΔ 4928/B3/1132 02/08/2019 απόφαςθ τθσ Ειδικισ Ωπθρεςίασ Διαχείριςθσ του
Ε.Υ. «Ανταγωνιςτικότθτα, Επιχειρθματικότθτα & Ξαινοτομία 2014-2020» (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ), με τθν
οποία διατυπϊνεται θ κετικι γνϊμθ τθσ για το υποβλθκζν ςχζδιο του τεφχουσ δθμοπράτθςθσ τθσ
παροφςασ ςφμβαςθσ,



Ψθν υπ’ αρ. 272/29-08-2019 Απόφαςθ του Δ.Χ. τθσ ΣΠΣΧΥΣΡΔΛΑΧ ΧΩΟΟΣΓΩΡ ΕΦΓΑΗΣΠΕΡΩΡ
ΨΕΧΡΛΞΩΡ ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΕΩΡ ΕΟΟΑΔΣΧ (ΣΧΕΨΕΕ) που αφορά ςτθ ςυγκρότθςθ τθσ Επιτροπισ
Διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ.



Ψον Εςωτερικό Ξανονιςμό Υρομθκειϊν τθσ ΣΠΣΧΥΣΡΔΛΑΧ ΧΩΟΟΣΓΩΡ ΕΦΓΑΗΣΠΕΡΩΡ ΨΕΧΡΛΞΩΡ
ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΕΩΡ ΕΟΟΑΔΣΧ (ΣΧΕΨΕΕ) όπωσ ιςχφει.



Ψισ ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, τισ λοιπζσ διατάξεισ που
αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ, κακϊσ και
του ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και
φορολογικοφ δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν
δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω. Θ αναφορά τθσ παροφςασ ςε νομοκετιματα νοείται ότι γίνεται
προσ ρφκμιςθ ηθτθμάτων, που δεν ρυκμίηονται κατά τρόπο ολοκλθρωμζνο από τθν ίδια τθ
διακιρυξθ.

1.6 Ρροκεςμία παραλαβισ προςφορϊν και διενζργεια διαγωνιςμοφ
Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ 16/12/2019 και ϊρα 12:00, δεδομζνθσ
τθσ χριςθσ του άρκρου 27 παρ. 2 του Ρ. 4412/2016.
Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Χυςτιματοσ Θλεκτρονικϊν
Δθμοςίων Χυμβάςεων (Ε.Χ.Θ.Δ.Θ.Χ.), μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ωσ
άνω ςυςτιματοσ, τθν 20/12/2019, θμζρα Υαραςκευι και ϊρα 14:00.
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1.7

Δθμοςιότθτα
1.7.1 Δθμοςίευςθ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ
Υροκιρυξθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απεςτάλθ με θλεκτρονικά μζςα για δθμοςίευςθ ςτισ 07/11/2019
ςτθν Ωπθρεςία Εκδόςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.
1.7.2 Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο
H προκιρυξθ και το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ςτο Ξεντρικό
Θλεκτρονικό Πθτρϊο Δθμοςίων Χυμβάςεων (ΞΘΠΔΘΧ).
Ψο πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ακόμθ και ςτθ διαδικτυακι πφλθ του
Ε.Χ.Θ.ΔΘ.Χ. : http://www.promitheus.gov.gr.
Θ Διακιρυξθ καταχωρικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ
(URL): www.osetee.gr
1.8 Αρχζσ εφαρμοηόμενεσ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ
Σι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι:
α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν, τισ
υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και
εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ
ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ
απαρικμοφνται ςτο Υαράρτθμα Χ του Υροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω
υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων
ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ
ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ,
β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ
ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν,
γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που
ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ.
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2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ
2.1 Γενικζσ Ρλθροφορίεσ
2.1.1 Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ
Ψα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν ζννοια τθσ περιπτ. 14 τθσ παρ. 1 του άρκρου 2 του Ρ. 4412/2016
για τον παρόντα διαγωνιςμό είναι τα ακόλουκα :
1. θ με αρ. 316/07.11.2019 Υροκιρυξθ τθσ Χφμβαςθσ, όπωσ αυτι ζχει δθμοςιευτεί ςτθν Επίςθμθ
Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ
2. το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Χφμβαςθσ *ΕΕΕΧ+
3. Θ παροφςα διακιρυξθ και τα παραρτιματά τθσ
4. οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ
ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά
5. το ςχζδιο τθσ ςφμβαςθσ με τα Υαραρτιματά τθσ
2.1.2 Σειρά ιςχφοσ
Ψα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ με βάςθ τα οποία κα γίνει θ ανάκεςθ ι/και θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ςε
περίπτωςθ αςυμφωνίασ των περιεχομζνων ςε αυτά όρων, ζχουν τθν κάτωκι ςειρά ιςχφοσ:
1. Θ Χφμβαςθ (Χυμφωνθτικό)
2. Θ Διακιρυξθ με τα παραρτιματά τθσ
3. Ψυχόν ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ και διευκρινίςεισ που κα παραςχεκοφν από τθν
Ανακζτουςα Αρχι
4. Θ προςφορά του αναδόχου
2.1.3 Επικοινωνία - Ρρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ
Τλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ
και όλεσ οι ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, εκτελοφνται με τθ χριςθ τθσ
πλατφόρμασ του Εκνικοφ Χυςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Χυμβάςεων (ΕΧΘΔΘΧ), θ οποία είναι
προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ωσ άνω ςυςτιματοσ.
2.1.4 Ραροχι Διευκρινίςεων
Ψα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά, το αργότερο δζκα (10)
θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, δθλαδι μζχρι τθν 06/12/2019 (ϊρα
14.00) και απαντϊνται αντίςτοιχα ςτο δικτυακό τόπο του διαγωνιςμοφ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ:
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Χ.Θ.ΔΘ.Χ. Αιτιματα παροχισ ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν –
διευκρινίςεων υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ ςτο ςφςτθμα οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι από
εκείνουσ που διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ ζχουν χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό
πρόςβαςθσ) και απαραίτθτα το θλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτθμάτων είναι ψθφιακά
υπογεγραμμζνο. Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το
θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι ψθφιακά υπογεγραμμζνο, δεν εξετάηονται.
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Θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε
όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων
πλθροφοριϊν για τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ:
α) όταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό
φορζα ζγκαιρα, δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο ζξι (6) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που
ορίηεται για τθν παραλαβι των προςφορϊν.
β) όταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ.
Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν ι των αλλαγϊν.
Τταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία
κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν.
Ξανζνασ υποψιφιοσ δεν μπορεί, ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ να επικαλεςκεί προφορικζσ απαντιςεισ
εκ μζρουσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ςχετικά με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ.
2.1.5 Γλϊςςα
Ψα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
Ψυχόν ενςτάςεισ ι προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
Σι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι
ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Χτα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα
και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Χυνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν.
1497/1984 (Αϋ188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν
ελλθνικι γλϊςςα, επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ
είτε από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο.
Ψα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ
μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Χτα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά
εφαρμόηεται θ Χυνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188). Ειδικά, τα
αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ
είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο κατά νόμο
αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο.
Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα -εταιρικά ι μθ- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο
μποροφν να υποβάλλονται ςτθν αγγλικι, χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι.
Ξάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα
γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα
2.1.6 Εγγυιςεισ
Σι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 «Εγγφθςθ Χυμμετοχισ» και 4.1. «Εγγφθςθ Ξαλισ
Εκτζλεςθσ - Εγγφθςθ Υροκαταβολισ» και 5.1. «Ψρόποσ πλθρωμισ» εκδίδονται από πιςτωτικά
ιδρφματα ι χρθματοδοτικά ιδρφματα ι αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια των περιπτϊςεων
βϋ και γϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Αϋ13) που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ
τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Σικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΧΔΧ και ζχουν, ςφμφωνα με
τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Πποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Ψ.Α.Α. Ψ.Χ.Π.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Ψαμείου Υαρακατακθκϊν και Δανείων με
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παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο
παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ψαμείο Υαρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα
που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ
οικονομικό φορζα.
Σι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ
εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου.
Σι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία:
α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ,
β) τον εκδότθ,
γ) τθν Ανακζτουςα Αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται,
δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ,
ε) το ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ,
ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Π. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ φορζα υπζρ του οποίου
εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάκε μζλοσ τθσ
ζνωςθσ),
η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται
του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ αυτισ, το
ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου,
θ) τα ςτοιχεία τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ,
κ) τθν θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ,
ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι
μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο
απευκφνεται και
ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ
ςχετικισ ςφμβαςθσ (βλ . ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ V– ΥΡΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΟΛΩΝ)
Θ Ανακζτουςα Αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να
διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ.
2.2

Δικαίωμα Συμμετοχισ - Κριτιρια Ροιοτικισ Επιλογισ
2.2.1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ
1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά
πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι
εγκατεςτθμζνα ςε:
α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ,
β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Σικονομικοφ Χϊρου (Ε.Σ.Χ.),
γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΧΔΧ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Υαραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν
Ζνωςθ Υροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Χυμφωνίασ, κακϊσ και
δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν
ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων
ςυμβάςεων.
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2. Σι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ.
3. Χτισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ
ευκφνονται ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον, για τθν εκπλιρωςθ
όλων των απορρεουςϊν, από τα ζγγραφα τθσ, Χφμβαςθσ, υποχρεϊςεϊν τουσ. Ψυχόν
υφιςτάμενεσ μεταξφ τουσ ςυμφωνίεσ, περί κατανομισ των ευκυνϊν τουσ, ζχουν ιςχφ μόνον ςτισ
εςωτερικζσ τουσ ςχζςεισ και ςε καμία περίπτωςθ δεν δφνανται να προβλθκοφν ζναντι τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ ωσ λόγοσ απαλλαγισ του ενόσ μζλουσ από τισ ευκφνεσ και τισ υποχρεϊςεισ
του άλλου ι των άλλων μελϊν για τθν ολοκλιρωςθ τθσ Χφμβαςθσ.
4. Χε περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ είναι ζνωςθ και κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ τθσ Χφμβαςθσ,
οποιαδιποτε από τα Πζλθ τθσ, εξαιτίασ ανικανότθτασ για οποιοδιποτε λόγο ι λόγω ανωτζρασ
βίασ, δεν μπορεί να ανταποκρικεί ςτισ υποχρεϊςεισ του, τα υπόλοιπα Πζλθ ςυνεχίηουν να ζχουν
τθν ευκφνθ ολοκλιρωςθσ τθσ Χφμβαςθσ με τουσ ίδιουσ όρουσ. Θ κρίςθ για τθ δυνατότθτα
εκπλιρωςθσ ι μθ των όρων τθσ Χφμβαςθσ εναπόκειται ςτθ διακριτικι ευχζρεια τθσ Ανακζτουςασ
Αρχισ. Χε αρνθτικι περίπτωςθ, θ Ανακζτουςα Αρχι δφναται να καταγγείλει τθ Χφμβαςθ.
5. Ξάκε διαγωνιηόμενοσ, φυςικό ι νομικό πρόςωπο, δεν μπορεί να μετζχει ςε περιςςότερεσ από
μία προςφορζσ με τθν ιδιότθτα του Ωποψθφίου Αναδόχου, Πζλουσ υποψιφιασ
ζνωςθσ/κοινοπραξίασ, Ωπεργολάβου. Θ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό νομικϊν ι φυςικϊν
προςϊπων ςε περιςςότερεσ από μία προςφορζσ ςφμφωνα με τα παραπάνω, ςυνεπάγεται τον
αποκλειςμό όλων των προςφορϊν, για τισ οποίεσ διαπιςτϊνεται τζτοια ςυμμετοχι.
2.2.2 Εγγφθςθ ςυμμετοχισ
Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από τουσ
ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ), εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, που ανζρχεται
ςε ποςοςτό 2% τθσ ςυνολικισ προχπολογιςκείςθσ δαπάνθσ ιτοι ςτο ποςό των δεκαεπτά χιλιάδων
ευρϊ (17.000.00€),
Χτθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ
εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ.
Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου
ιςχφοσ τθσ προςφοράσ τθσ παραγράφου 2.4.5 «Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν» τθσ παροφςασ, άλλωσ
θ προςφορά απορρίπτεται. Θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τον
προςφζροντα να παρατείνει, πριν τθ λιξθ τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ
ςυμμετοχισ.
Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ.
Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ ςφμφωνα με τα ειδικότερα
οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016.
Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, αν ο προςφζρων αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ διάρκεια
ιςχφοσ αυτισ, παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτα άρκρα 2.2.3 ζωσ 2.2.8,
δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ δικαιολογθτικά ι δεν
προςζλκει εγκαίρωσ για υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
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2.2.3 Ρροχποκζςεισ Συμμετοχισ - Λόγοι αποκλειςμοφ
Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό)
οικονομικόσ φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι
νομικό πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι
περιςςότεροι από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ:

2.2.3.1 Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ
ακόλουκουσ λόγουσ:
α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο
2008/841/ΔΕΩ του Χυμβουλίου τθσ 24θσ Σκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου
εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),
β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν
οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Ξοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195
τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΩ του
Χυμβουλίου τθσ 22ασ Λουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L
192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του
οικονομικοφ φορζα,
γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Ξοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το
ν. 2803/2000 (Αϋ 48),
δ)τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ
ορίηονται, αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΩ του Χυμβουλίου τθσ
13θσ Λουνίου 2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι
αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,
ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ
αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Σδθγίασ 2005/60/ΕΞ του Ευρωπαϊκοφ Ξοινοβουλίου και του
Χυμβουλίου τθσ 26θσ Σκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του
χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ
χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν
εκνικι νομοκεςία με το ν. 3691/2008 (Αϋ 166),
ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Σδθγίασ
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Ξοινοβουλίου και του Χυμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν
πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ,
κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΩ του Χυμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ
15.4.2011, ς. 1), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215).
Σ οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε
αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου
του ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό.
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Χτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Υ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Σ.Ε. και Ε.Ε.)
και IKE ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά κατ’
ελάχιςτον ςτουσ διαχειριςτζσ.
Χτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά κατ’
ελάχιςτον τον Διευκφνοντα Χφμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Χυμβουλίου.
Χε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων εδαφίων
αφορά ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ.
Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ θ, (α) ζωσ (ςτ) θ κατά τα ανωτζρω, περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει
κακοριςτεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ
καταδίκθσ με αμετάκλθτθ απόφαςθ.

2.2.3.2. Χτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ :
α) όταν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με
τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ι τθν
εκνικι νομοκεςία ι/και
β) όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ.
Αν ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι
υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και
τθν επικουρικι αςφάλιςθ.
Δεν αποκλείεται ο οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε
καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει,
ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε
υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ .
ι/και
γ) θ Ανακζτουςα Αρχι γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ζχουν επιβλθκεί ςε
βάροσ του οικονομικοφ φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία
λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ: αα) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα
αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Χϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ
νομοκεςίασ που χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν υπουργικι απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Βϋ 266),
όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν
ακροιςτικά από τρεισ (3) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι ββ) δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα
αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Χϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ
νομοκεςίασ που αφοροφν τθν αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2)
διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Σι υπό ααϋ και ββϋ κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και
δεςμευτικι ιςχφ.
2.2.3.3. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, προςφζρων
οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:
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(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016,
(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί
υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία
πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται
ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε
εκνικζσ διατάξεισ νόμου. Θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο
οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν
προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ,
λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του
λειτουργίασ,
(γ) υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ φορζασ
ςυνιψε ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ,
δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016 δεν
μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,
(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ
φορζα κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 48
του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,
(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ
απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα
φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,
(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που
απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων
επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα
δικαιολογθτικά που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του άρκρου 23 τθσ παροφςασ,
(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ
αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο
πλεονζκτθμα ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ παραπλανθτικζσ
πλθροφορίεσ που ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό,
τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ,
(κ) εάν θ Ανακζτουςα Αρχι γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ζχει διαπράξει
ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά του.
Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (κ) θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με
αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία του ςχετικοφ γεγονότοσ

2.2.3.4. Σ οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ
διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι
παραλείψεϊν του, είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ.
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2.2.3.5. Σ οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ
παραγράφουσ 2.2.3.1 2.2.3.2.γ) και 2.2.3.3, μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει
ότι τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ
λόγοσ αποκλειςμοφ (αυτοκάκαρςθ).
Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν αποκλείεται από τθ διαδικαςία
ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Ψα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ αξιολογοφνται ςε
ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ αδικιματοσ ι του
παραπτϊματοσ.
Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ
αυτισ. Σικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, με τελεςίδικθ
απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ
παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο του
αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ.
2.2.3.6. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν
προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν.
4412/2016.
2.2.3.7. Σικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του
άρκρου 74 του ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα
διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ.
2.2.3.8. Θ Ανακζτουςα Αρχι ζχει το δικαίωμα, εφόςον υπάρχουν αμφιβολίεσ ωσ προσ τθν προςωπικι
κατάςταςθ των οικονομικϊν φορζων, να απευκυνκεί ςτισ αρμόδιεσ αρχζσ για να λάβει τισ
πλθροφορίεσ που κεωρεί απαραίτθτεσ. Τταν οι πλθροφορίεσ αφοροφν ζναν υποψιφιο ι
προςφζροντα εγκατεςτθμζνο ςε άλλο κράτοσ μζλοσ, θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί να ηθτεί τθ
ςυνεργαςία των αρμόδιων αρχϊν. Ψα αιτιματα αυτά αφοροφν, ςφμφωνα με τθ νομοκεςία του
κράτουσ μζλουσ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο υποψιφιοσ ι ο προςφζρων, τα νομικά ι/και φυςικά
πρόςωπα, ςυμπεριλαμβανομζνων, ενδεχομζνωσ, των διευκυντικϊν ςτελεχϊν επιχείρθςθσ, ι
οποιουδιποτε προςϊπου ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου του υποψθφίου
ι του προςφζροντοσ.
ΚΙΤΘΙΑ ΕΡΙΛΟΓΘΣ
2.2.4 Καταλλθλότθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ
Σι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται
να αςκοφν δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ. Σι οικονομικοί φορείσ που είναι
εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα
από τα επαγγελματικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν
οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Υαράρτθμα XI του Υροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016.
Χτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ
Σικονομικοφ Χϊρου (Ε.Σ.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ ΧΔΧ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν
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εμπίπτουν ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν
Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε
αντίςτοιχα επαγγελματικά μθτρϊα. Σι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ κα πρζπει να
είναι εγγεγραμμζνοι ςτο οικείο επαγγελματικό μθτρϊο, εφόςον, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία,
απαιτείται θ εγγραφι τουσ για τθν υπό ανάκεςθ υπθρεςία.
2.2.5 Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια
Τςον αφορά τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ κα πρζπει, επί ποινι αποκλειςμοφ, να ζχουν μζςο όρο κφκλου
εργαςιϊν των τριϊν (3) τελευταίων διαχειριςτικϊν χριςεων ( 2016, 2017,2018 ) μεγαλφτερο ι ίςο
του 100% του ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ του ζργου.
Χε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ δραςτθριοποιείται για χρονικό διάςτθμα μικρότερο των τριϊν (3)
διαχειριςτικϊν χριςεων, τότε ο μζςοσ όροσ του κφκλου εργαςιϊν για όςεσ διαχειριςτικζσ χριςεισ
δραςτθριοποιείται, κα πρζπει να είναι ίςοσ ι μεγαλφτεροσ του 100% του ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ
του ζργου.
Χε περίπτωςθ ζνωςθσ /κοινοπραξίασ θ παραπάνω προχπόκεςθ μπορεί να καλφπτεται ακροιςτικά από
όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ. Θ ηθτοφμενθ ικανότθτα δεν επθρεάηεται από το ποςοςτό
ςυμμετοχισ του κάκε φορζα ςτθν ζνωςθ / κοινοπραξία.
Σ υποψιφιοσ Ανάδοχοσ, ςφμφωνα με τθν περί εταιρειϊν νομοκεςία τθσ χϊρασ όπου είναι
εγκατεςτθμζνοσ, υποβάλλει Λςολογιςμοφσ διαχειριςτικϊν χριςεων, ςε περίπτωςθ που υποχρεοφται
ςτθν ζκδοςθ Λςολογιςμϊν ι Διλωςθ του ςυνολικοφ φψουσ του ετιςιου κφκλου εργαςιϊν, ςε
περίπτωςθ που δεν υποχρεοφται ςτθν ζκδοςθ Λςολογιςμϊν.
2.2.6 Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα
Σι υποψιφιοι οικονομικοί φορείσ για τθν παραδεκτι ςυμμετοχι τουσ πρζπει να πλθροφν τα
παρακάτω κριτιρια τεχνικισ και επαγγελματικισ ικανότθτασ, άλλωσ θ προςφορά τουσ απορρίπτεται
ωσ απαράδεκτθ. Ειδικότερα :
α). Σ υποψιφιοσ ι ςε περίπτωςθ ζνωςθσ προςϊπων κάκε μζλοσ τθσ για τθν παροφςα διαδικαςία
ςφναψθσ ςφμβαςθσ οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με τα ακόλουκα πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ
και για τθν απόδειξθ αυτισ, απαιτείται θ προςκόμιςθ:
• Υιςτοποιθτικοφ ISO 9001:2015 ι ιςοδφναμου προτφπου, εν ιςχφ, ςτο πεδίο εφαρμογισ των
παρεχόμενων υπθρεςιϊν τουσ (ςε περίπτωςθ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ θ εν λόγω απαίτθςθ μπορεί να
καλφπτεται από τουλάχιςτον ζνα μζλοσ τθσ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ») και
Σ Φορζασ Υιςτοποίθςθσ των ωσ άνω αναφερόμενων προτφπων απαιτείται να είναι Διαπιςτευμζνοσ ςε
ςχετικι διαπίςτευςθ κατά ISO/IEC 17021 ι ιςοδφναμο Υρότυπο.
β) Ρα διακζτουν Εμπειρία ςτθν υλοποίθςθ αντίςτοιχων ζργων (ςυνεχιηόμενθσ επαγγελματικισ
κατάρτιςθσ) που να αποδεικνφεται από τθν ολοκλιρωςθ κατά τθν τελευταία τριετία πριν από τθν
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν. Σ υποψιφιοσ ι ςε περίπτωςθ ζνωςθσ /
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κοινοπραξίασ ζνα τουλάχιςτον μζλοσ τθσ πρζπει να ζχει προβεί ςε εμπρόκεςμθ και προςικουςα
ολοκλιρωςθ τουλάχιςτον :
1) ενόσ Ζργου ςυνεχιηόμενθσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ, που κατ’ ελάχιςτον ανζρχεται ςτο 80% του
προχπολογιςμοφ τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ.
2) ενόσ Ζργου ςυνεχιηόμενθσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ και πιςτοποίθςθσ, ανεξαρτιτωσ
προχπολογιςμοφ.
Ψα παραπάνω ζργα κα πρζπει να ζχουν ολοκλθρωκεί εντόσ των τελευταίων τριϊν (3) ετϊν πριν από
τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν. Ωσ θμερομθνία ολοκλιρωςθσ νοείται θ
θμερομθνία τθσ βεβαίωςθσ / πρωτοκόλλου παραλαβισ του ζργου, που εκδίδει θ Ανακζτουςα Αρχι /
αποδζκτθσ.
Διευκρινίηεται ότι δεν είναι αποδεκτι θ κάλυψθ τθσ απαίτθςθσ κακενόσ από τα ηθτοφμενα Ζργα από
περιςςότερεσ ακροιηόμενεσ μεταξφ τουσ ςυμβάςεισ.
γ) Ρα διακζτουν ανκρϊπινο δυναμικό και πόρουσ ικανοφσ και αξιόπιςτουσ για να φζρουν ςε πζρασ
επιτυχϊσ τισ απαιτιςεισ τθσ Χφμβαςθσ, ςε όρουσ απαιτοφμενθσ εξειδίκευςθσ, επαγγελματικϊν
προςόντων και εμπειρίασ.
Ψο οργανωτικό ςχιμα (Σμάδα ζργου) που προτείνεται από τουσ υποψθφίουσ κα πρζπει κατ’ ελάχιςτον
να διακρίνει τουσ εξισ ρόλουσ:


Υπεφκυνοσ Ζργου (Υ.Ε): Σ Ωπεφκυνοσ Ζργου (Ω.Ε.) πρζπει να είναι κάτοχοσ πτυχίου τριτοβάκμιασ
εκπαίδευςθσ και να διακζτει επαγγελματικι εμπειρία τουλάχιςτον δζκα (10) ετϊν μετά το πζρασ
των ςπουδϊν του ςε κζματα ςχετικά με τθν προετοιμαςία, τθν οργάνωςθ, τθν παρακολοφκθςθ,
τθν υλοποίθςθ και τθν αξιολόγθςθ ζργων επαγγελματικισ κατάρτιςθσ και πιςτοποίθςθσ.



Επιςτθμονικόσ Υπεφκυνοσ (Ε.Υ.): Σ Επιςτθμονικόσ Ωπεφκυνοσ πρζπει να είναι κάτοχοσ πτυχίου
τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ και να διακζτει επαγγελματικι εμπειρία τουλάχιςτον πζντε (5) ετϊν
ςτο ςχεδιαςμό, ςτθν οργάνωςθ, τθν παρακολοφκθςθ, τθν αξιολόγθςθ και τθν υλοποίθςθ
προγραμμάτων επαγγελματικισ κατάρτιςθσ.



Δφο τουλάχιςτον ςτελζχθ Οργανωτικοφ Συντονιςμοφ του ζργου, οι οποίοι κα πρζπει να είναι
κάτοχοι πτυχίου τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ και να διακζτουν επαγγελματικι εμπειρία
τουλάχιςτον τριϊν (3) ετϊν ςτθν οργάνωςθ και ςτθν υλοποίθςθ προγραμμάτων επαγγελματικισ
κατάρτιςθσ.
Ψα ςτελζχθ τθσ Σμάδασ Ζργου μπορεί είτε να ςυνδζονται με ςχζςθ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ ι να είναι
εταίροι ι μζλθ διοίκθςθσ του υποψιφιου αναδόχου, είτε να είναι εξωτερικοί ςυνεργάτεσ του
υποψθφίου αναδόχου, είτε να είναι ςτελζχθ του ςυμμετζχοντα υπεργολάβο
Δφο τουλάχιςτον από τα παραπάνω ςτελζχθ κα πρζπει να περιλαμβάνονται ςτο προςωπικό του
οικονομικοφ φορζα.
Για κάκε ζναν από τουσ μετζχοντεσ ςτθν προτεινόμενθ ομάδα ζργου – όπωσ ορίηονται ανωτζρω - κα
πρζπει να υποβλθκεί:
α) Αναλυτικό βιογραφικό ςθμείωμα, ςτο οποίο κα πρζπει να αποτυπϊνονται ςαφϊσ θ επαγγελματικι
εναςχόλθςθ, οι εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ και θ εμπειρία ςτθν παροχι υπθρεςιϊν ςυναφϊν με αυτζσ τθσ
παροφςασ Διακιρυξθσ, με ςαφι αναφορά ςτθν εργαςιακι ςχζςθ κάκε ςτελζχουσ με τον υποψιφιο
ανάδοχο, ςφμφωνα με το ςχετικό υπόδειγμα β) αντίγραφα τίτλων ςπουδϊν, γ) Ωπεφκυνθ Διλωςθ ότι
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όλα τα αναγραφόμενα ςτο βιογραφικό ςθμείωμα και τα υποβαλλόμενα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά
είναι αλθκι, δ) Βεβαιϊςεισ επαγγελματικισ εμπειρίασ των ςτελεχϊν από εργοδότεσ, όπου κα πρζπει
να αναφζρεται το είδοσ, θ μορφι και θ ακριβισ διάρκεια τθσ απαςχόλθςθσ, κακϊσ και θ κζςθ και τα
κακικοντά του ςτελζχουσ ςε αυτι6 ε) Ωπεφκυνθ Διλωςθ τυχόν εξωτερικϊν ςυνεργατϊν που
ςυμμετζχουν ςτθν Σμάδα Ζργου περί αποδοχισ τθσ ςυνεργαςίασ τουσ με τον υποψιφιο Ανάδοχο.

2.2.7 Στιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων
Σι οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά τα κριτιρια τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ
επάρκειασ (τθσ παραγράφου 2.2.5) και τα ςχετικά με τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα (τθσ
παραγράφου 2.2.6, ςθμείο 2 «Εμπειρία ςτθν υλοποίθςθ αντίςτοιχων ζργων»), να ςτθρίηονται ςτισ
ικανότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των δεςμϊν τουσ με αυτοφσ. Χτθν περίπτωςθ
αυτι, αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, με τθν προςκόμιςθ τθσ
ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηονται.
Ειδικά, όςον αφορά ςτα κριτιρια επαγγελματικισ ικανότθτασ που ςχετίηονται με τθν επαγγελματικι
εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, μόνο, εάν οι
τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ
ικανότθτεσ.
Τταν οι οικονομικοί φορείσ ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων όςον αφορά τα κριτιρια που
ςχετίηονται με τθν απαιτοφμενθ με τθ διακιρυξθ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια, οι εν
λόγω οικονομικοί φορείσ και αυτοί ςτουσ οποίουσ ςτθρίηονται είναι από κοινοφ υπεφκυνοι για τθν
εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.
Ωπό τουσ ίδιουσ όρουσ οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ των
ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ι άλλων φορζων.
2.2.8 Κανόνεσ απόδειξθσ ποιοτικισ επιλογισ
2.2.8.1 Ρροκαταρκτικι απόδειξθ κατά τθν υποβολι προςφορϊν
Υροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από
τισ καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων
2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ, ωσ
δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Χφμβαςθσ (ΕΕΕΧ), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα
Υαράρτθμα I, το οποίο αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986,
ωσ προκαταρκτικι απόδειξθ προσ αντικατάςταςθ των πιςτοποιθτικϊν που εκδίδουν δθμόςιεσ αρχζσ ι
τρίτα μζρθ, επιβεβαιϊνοντασ ότι ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ πλθροί τισ ακόλουκεσ προχποκζςεισ:

6

Ειδικά για τθν περίπτωςθ ςτελεχϊν που διακζτουν εμπειρία από υπθρεςίεσ που προςζφεραν ςε τρίτουσ ωσ
εξωτερικοί ςυνεργάτεσ, θ επαγγελματικι εμπειρία των ςτελεχϊν κα πρζπει αποδεικνφεται αφενόσ με τισ
ανάλογεσ βεβαιϊςεισ (όπωσ παραπάνω), και αφετζρου με αντίγραφα ςυμβάςεων και αποδείξεων παροχισ
υπθρεςιϊν που εκδόκθκαν με τθν ολοκλιρωςθ τθσ παροχισ τθσ αντίςτοιχθσ υπθρεςίασ.

ελίδα 25 από 171

19PROC005817806 2019-11-07

ΔΛΑΞΘΦΩΘ ΔΛΕΚΡΣΩΧ ΑΡΣΛΞΨΣΩ ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΣΩ ΔΛΑΓΩΡΛΧΠΣΩ ΓΛΑ ΨΣ ΕΦΓΣ:
«Ξατάρτιςθ και πιςτοποίθςθ γνϊςεων και δεξιοτιτων εργαηομζνων ςτον τομζα του Υεριβάλλοντοσ»

1) δεν βρίςκεται ςε μία από τισ καταςτάςεισ των παραγράφων 2.2.3. τθσ παροφςασ προκιρυξθσ για τισ
οποίεσ οι οικονομικοί φορείσ αποκλείονται ι μποροφν να αποκλειςκοφν,
2) πλθροί τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ τα οποία ζχουν κακοριςτεί, ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.4.,
2.2.5.,2.2.6 τθσ παροφςασ προκιρυξθσ.
Ψο ΕΕΕΧ καταρτίηεται βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου του Υαραρτιματοσ 2 του Ξανονιςμοφ (ΕΕ)
2016/7 και ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ ςφμφωνα με ςφμφωνα με το
επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα Υαράρτθμα I και τισ οδθγίεσ που είναι αναρτθμζνεσ ςτθν θλεκτρονικι
διεφκυνςθ http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf.
Ψο ΕΕΕΧ αποτελείται από επίςθμθ διλωςθ του οικονομικοφ φορζα ότι ο ςχετικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ
δεν ιςχφει και/ι ότι πλθροφται το ςχετικό κριτιριο επιλογισ και παρζχει τισ κατάλλθλεσ πλθροφορίεσ,
όπωσ απαιτείται από τθν Ανακζτουςα Αρχι. Ψο ΕΕΕΧ προςδιορίηει τθ δθμόςια αρχι ι το τρίτο μζροσ
που είναι υπεφκυνο για τθν ζκδοςθ των ςχετικϊν δικαιολογθτικϊν και περιλαμβάνει επίςθμθ διλωςθ
ότι ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ, εφόςον του ηθτθκεί και χωρίσ κακυςτζρθςθ, να
προςκομίςει τα εν λόγω δικαιολογθτικά.
Χε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, όπου περιςςότερα από ζνα φυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του διοικθτικοφ,
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ
αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, υποβάλλεται ζνα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Χφμβαςθσ (ΕΕΕΧ), το
οποίο είναι δυνατό να φζρει μόνο τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ
φορζα1 ωσ προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 2.2.3.1 τθσ παροφςασ για το
ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου
του ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν.
Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα για τθν υπογραφι του Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Εγγράφου
Χφμβαςθσ (ΕΕΕΧ), νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το ιςχφον καταςτατικό ι
το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι το
αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ
ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ , Άρκρο 107, παρ. 13 του Ρ
4497/2017 (ΦΕΞ 171Α/13-11-2017) -Ψροποποιιςεισ του ν. 4412/2016 (Αϋ 147)Τταν ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ είναι ζνωςθ φυςικϊν ι νομικϊν προςϊπων, κάκε μζλοσ τθσ
ζνωςθσ προςϊπων υποχρεοφται να υποβάλει διακριτό ΕΕΕΧ.
Τταν ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, ςφμφωνα με το άρκρο 2.2.7.
τθσ παροφςασ, το ΕΕΕΧ περιζχει επίςθσ τισ ωσ άνω πλθροφορίεσ όςον αφορά τουσ φορείσ αυτοφσ.
Χτθν περίπτωςθ που γίνεται επίκλθςθ των δυνατοτιτων τρίτων, ο τρίτοσ οικονομικόσ φορζασ
υποχρεοφται να υποβάλει δικό του διακριτό ΕΕΕΧ κατά το ςτάδιο υποβολισ τθσ προςφοράσ.
Εφόςον ο προςφζρων αναφζρει ςτθν προςφορά του το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκεται να
ανακζςει υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτο, θ Ανακζτουςα Αρχι επαλθκεφει υποχρεωτικά τθ
ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.3 τθσ παροφςασ και για τουσ
υπεργολάβουσ. Ξάκε υπεργολάβοσ υποχρεοφται να υποβάλει δικό του διακριτό ΕΕΕΧ κατά το ςτάδιο
υποβολισ τθσ προςφοράσ.

ελίδα 26 από 171

19PROC005817806 2019-11-07

ΔΛΑΞΘΦΩΘ ΔΛΕΚΡΣΩΧ ΑΡΣΛΞΨΣΩ ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΣΩ ΔΛΑΓΩΡΛΧΠΣΩ ΓΛΑ ΨΣ ΕΦΓΣ:
«Ξατάρτιςθ και πιςτοποίθςθ γνϊςεων και δεξιοτιτων εργαηομζνων ςτον τομζα του Υεριβάλλοντοσ»

ΧΘΠΕΛΩΧΘ: Ψα κατά περίπτωςθ υποβαλλόμενα ΕΕΕΧ μποροφν να υπογράφονται ζωσ και δζκα (10)
θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν ι αιτιςεων ςυμμετοχισ
2.2.8.2 Αποδεικτικά μζςα
Α. Ψο δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ,
όπωσ ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.7, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά
τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ παραγράφου και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ
περιπτϊςεισ του άρκρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.
Χτθν περίπτωςθ που προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ
άλλων φορζων, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.7. τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των
οποίων ςτθρίηεται υποχρεοφνται ςτθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν που αποδεικνφουν ότι δεν
ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά
κριτιρια επιλογισ κατά περίπτωςθ (παράγραφοι 2.2.4-2.2.7).
Σ οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν φορζα ςτθν ικανότθτα του οποίου
ςτθρίηεται, εφόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο ςυντρζχουν
λόγοι αποκλειςμοφ των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.3.
Σι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία,
αν και ςτο μζτρο που θ Ανακζτουςα Αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ
ςυναφείσ πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε
κράτοσ - μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό
φάκελο επιχείρθςθσ, θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ
διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται ςτο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο
Χφμβαςθσ (ΕΕΕΧ).
Σι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ Ανακζτουςα Αρχι που
ζχει ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να
ιςχφουν.
Επιςθμαίνεται ότι γίνονται αποδεκτζσ:
 οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί
ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,


οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για
τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν. Χθμειϊνεται ότι δεν απαιτείται κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ
υπογραφισ τουσ.

Β. 1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι
προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά:
α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι,
ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του
κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ
φορζασ, από το οποίο προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ και το οποίο κα πρζπει να
ζχει εκδοκεί ζωσ και τρεισ (3) μινεσ πριν τθν υποβολι του. Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω
αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω
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οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου
ςε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω παράγραφο 2.2.3.1,
β) για τισ παραγράφουσ 2.2.3.2 περίπτωςθ (α) και 2.2.3.3 περίπτωςθ (β) πιςτοποιθτικό που εκδίδεται
από τθν αρμόδια αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, κακϊσ και πιςτοποιθτικά από αρμόδια
Ωπθρεςία που να αποδεικνφουν ότι δεν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ
ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι
ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του
δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια
διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου τα οποία κα πρζπει να είναι ςε ιςχφ κατά τθν
θμζρα υποβολισ τουσ, διαφορετικά αν δεν αναφζρουν χρόνο ιςχφοσ, να ζχουν εκδοκεί ζωσ και τρεισ
(3) μινεσ πριν τθν υποβολι τουσ. Ειδικά για τισ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.2 α., πζραν του ωσ
άνω πιςτοποιθτικοφ, υποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ ότι δεν ζχει εκδοκεί
δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ για τθν ακζτθςθ των
υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ.
Για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα, τα πιςτοποιθτικά ότι δεν τελοφν
υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε
διαδικαςία εξυγίανςθσ, εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα. Ψο
πιςτοποιθτικό ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με δικαςτικι απόφαςθ εκδίδεται
από το οικείο Υρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα, το δε πιςτοποιθτικό ότι δεν ζχει τεκεί
υπό εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Π.Θ., ςφμφωνα με τισ κείμενεσ
διατάξεισ, ωσ κάκε φορά ιςχφουν. Ψα φυςικά πρόςωπα (ατομικζσ επιχειριςεισ) δεν προςκομίηουν
πιςτοποιθτικό περί μθ κζςεωσ ςε εκκακάριςθ.
Θ μθ αναςτολι των επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων του οικονομικοφ φορζα, για τουσ
εγκατεςτθμζνουσ ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ αποδεικνφεται μζςω τθσ θλεκτρονικισ
πλατφόρμασ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων
γ) για τισ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωςθ γ τθσ παροφςασ, πιςτοποιθτικό από τθ
Διεφκυνςθ Υρογραμματιςμοφ και Χυντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Χχζςεων, που να ζχει
εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του, από το οποίο να προκφπτουν οι πράξεισ
επιβολισ προςτίμου που ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2)
ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ. Χε περίπτωςθ που δεν
εκδίδεται το παραπάνω πιςτοποιθτικό και μζχρι να καταςτεί εφικτι θ ζκδοςθ του προβλεπόμενου
πιςτοποιθτικοφ (περίπτωςθ γϋ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 80 του Ρ. 4412/2016), αυτό
αντικακίςταται από υπεφκυνθ διλωςθ του οικονομικοφ φορζα, χωρίσ να απαιτείται επίςθμθ διλωςθ
του ΧΕΥΕ ςχετικά με τθν ζκδοςθ του πιςτοποιθτικοφ. Θ υπεφκυνθ διλωςθ κα πρζπει να ζχει ςυνταχκεί
μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν. Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ
εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφα ι πιςτοποιθτικά ι όπου το ζγγραφα ι τα
πιςτοποιθτικά αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1
και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, τα ζγγραφα ι τα
πιςτοποιθτικά μπορεί να αντικακίςτανται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ
όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον
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αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι
εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι
εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ.
Σι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία
αναφζρεται ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα
ζγγραφα αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και
2.2.3.2 περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4. Σι επίςθμεσ δθλϊςεισ
κακίςτανται διακζςιμεσ μζςω του επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (e-Certis) του άρκρου
81 του ν. 4412/2016.
δ) Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.3, υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ
οικονομικοφ φορζα ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι
αποκλειςμοφ.
ε) για τθν παράγραφο 2.2.3.7. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ότι δεν ζχει
εκδοκεί ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016.
B.2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ τθσ παραγράφου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλόλθτασ για τθν
άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν
α) ζγγραφο αρμόδιασ δθμόςιασ Αρχισ από το οποίο να προκφπτουν οι Ξωδικοί Δραςτθριότθτασ (ΞΑΔ)
και βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο οικείο Επιμελθτιριο ι άλλο επαγγελματικό φορζα, με το οποίο κα
πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ς' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τουσ, που να είναι ςυναφζσ με
το δθμοπρατοφμενο αντικείμενο, κατά τθν θμζρα διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, και αφετζρου ότι
εξακολουκοφν να παραμζνουν εγγεγραμμζνοι και
β) τθ ςχετικι Άδεια Υαρόχου Εκπαίδευςθσ και Ξατάρτιςθσ που εκδίδεται από τον Εκνικό Σργανιςμό
Υιςτοποίθςθσ Υροςόντων & Επαγγελματικοφ Υροςανατολιςμοφ (Ε.Σ.Υ.Υ.Ε.Υ.) για Ξζντρο Δια βίου
Πάκθςθσ Επιπζδου 2 ι τθν Άδεια, επίςθσ από τον Ε.Σ.Υ.Υ.Ε.Υ., για Ξζντρο Δια βίου Πάκθςθσ
Επιπζδου 1 με πρόςβαςθ ςε ΑΠΕΑ ι του Γενικοφ Ψομεακοφ Γραμματζα Ρζασ Γενιάσ και Δια Βίου
Πάκθςθσ (Ρ.4547 «Αναδιοργάνωςθ των δομϊν υποςτιριξθσ τθσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ
εκπαίδευςθσ και άλλεσ διατάξεισ», άρκρο 89, ΦΕΞ 102, Ψεφχοσ Α’, 12-6-2018). Θ παραπάνω Άδεια κα
πρζπει να είναι ςε ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ τθσ.
Σι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ
προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του
Υαραρτιματοσ XI του Υροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ
εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Ψα παραπάνω πιςτοποιθτικά γίνονται
αποδεκτά εφόςον ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν υποβολι τουσ. Χτθν
περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να
αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ θ οποία κα πρζπει να ζχει ςυνταχκεί ζωσ και τρεισ (3) μινεσ
πριν από τθν υποβολι τθσ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ,
από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ,
ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ
χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί
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τθ δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ. Θ
παραπάνω υπεφκυνθ διλωςθ κα πρζπει να ζχει ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για
τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν
Για το Φορζα Υιςτοποίθςθσ Υροςϊπων (με τθν ιδιότθτα του μζλουσ τθσ ζνωςθσ ι υπεργολάβου)
προςκομίηεται θ διαπίςτευςθ από τθν αρμόδια αναγνωριςμζνθ αρχι ωσ φορζασ πιςτοποίθςθσ
προςϊπων. Θ παραπάνω διαπίςτευςθ κα πρζπει να είναι ςε ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ τθσ.
Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ τθσ παραγράφου 2.2.5 οι
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν
α) Λςολογιςμοφσ ι αποςπάςματα ιςολογιςμϊν των τριϊν (3) τελευταίων διαχειριςτικϊν χριςεων
(2016, 2017, 2018). Για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που εδρεφουν ςτο εξωτερικό, προςκομίηονται τα
αντίςτοιχα – ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία τθσ χϊρασ που είναι εγκατεςτθμζνοι –
δικαιολογθτικά. Χε περίπτωςθ που δεν υποχρεοφνται ςτθν κατάρτιςθ ιςολογιςμϊν κα πρζπει να
προςκομιςτεί το ζντυπο Ε3 των τελευταίων τριϊν (3) διαχειριςτικϊν χριςεων (2016, 2017, 2018) για το
ςυνολικό φψοσ του ετιςιου κφκλου εργαςιϊν. Χτθν περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ εδρεφει ςτο
εξωτερικό, τα αντίςτοιχα ιςχφοντα αποδεικτικά ζγγραφα. Χε περίπτωςθ που πρόκειται για φυςικό
πρόςωπο, αντίςτοιχεσ Δθλϊςεισ Φόρου Ειςοδιματοσ taxis ι Εκκακαριςτικά Χθμειϊματα ι άλλα
κατάλλθλα ζγγραφα και δικαιολογθτικά.
Εάν ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ λειτουργεί ι αςκεί επιχειρθματικι δραςτθριότθτα για χρονικό διάςτθμα
μικρότερο των τριϊν τελευταίων διαχειριςτικϊν χριςεων, κα πρζπει να υποβάλει ςτοιχεία για τισ
διαχειριςτικζσ χριςεισ που λειτουργεί, από τα οποία να προκφπτει ότι ςυντρζχει θ ανωτζρω επάρκεια.
Χε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλει κοινι προςφορά, τα ανωτζρω
δικαιολογθτικά προςκομίηονται για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ ξεχωριςτά, αλλά ςε κάκε περίπτωςθ το
ςχετικό κριτιριο πρζπει να πλθρείται από τα μζλθ τθσ ζνωςθσ ςωρευτικά.
Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ και επαγγελματικισ ικανότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.6 οι
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα ςτοιχεία ωσ εξισ:
1. Για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςισ τουσ με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ τθσ περ. α τθσ
παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν Υιςτοποιθτικό ISO 9001:2015 εν ιςχφ ι
ιςοδφναμο, για τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ τουσ.
2. Για τθν απόδειξθ τθσ εμπειρίασ ςτθν υλοποίθςθ αντίςτοιχων ζργων ςυμπλθρωμζνο πίνακα και
αντίγραφα των πρωτοκόλλων παραλαβισ. Σ υποψιφιοσ Ανάδοχοσ οφείλει να αποδείξει τθν/τισ
ανωτζρω ελάχιςτθ/εσ προχπόκεςθ/εισ ςυμμετοχισ, κατακζτοντασ με τθν Υροςφορά του τα ακόλουκα
ςτοιχεία τεκμθρίωςθσ:


Υίνακα των κυριότερων ζργων που εκτζλεςε ι ςτα οποία ςυμμετείχε ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κατά
τθν τελευταία τριετία πριν τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ επιςθμαίνοντασ τα ζργα
που καλφπτουν τθν εν λόγω ελάχιςτθ προχπόκεςθ.
Σ Υίνακασ των κυριότερων ανωτζρω ζργων πρζπει να ςυνταχκεί ςφμφωνα με το ακόλουκο
υπόδειγμα:
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Α/Α

ΑΡΑΚΕΨΣΩΧΑ
ΑΦΧΘ

ΧΩΡΨΣΠΘ
ΥΕΦΛΓΦΑΦΘ
ΨΣΩ
ΕΦΓΣΩ

ΔΛΑΦΞΕΛΑ
ΕΞΨΕΟΕΧΘΧ
ΕΦΓΣΩ
(από –
ζωσ)

ΥΦΣΫΥ
ΣΟΣΓΛΧ
ΠΣΧ

ΧΩΡΣΥΨΛΞΘ
ΥΕΦΛΓΦΑΦΘ
ΧΩΡΕΛΧΦΣΦΑΧ
ΧΨΣ ΕΦΓΣ

ΥΣΧΣΧΨΣ
ΧΩΠΠΕΨΣΧΘΧ
ΧΨΣ ΕΦΓΣ
(προχπ/ςμόσ)

ΘΠΕΦΣΠΘΡΛΑ ΞΑΛ
ΧΨΣΛΧΕΛΣ
ΨΕΞΠΘΦΛΩΧΘΧ
(τφποσ & θμ/νία

Τπου:
«ΧΨΣΛΧΕΛΣ ΨΕΞΠΘΦΛΩΧΘΧ»:
Α) Αν οι αποδζκτεσ των υπθρεςιϊν των ζργων είναι φορείσ του δθμόςιου ι του ευρφτερου δθμόςιου
τομζα (Ανακζτουςεσ Αρχζσ), θ παροχι των παραπάνω υπθρεςιϊν αποδεικνφεται με ςχετικζσ
βεβαιϊςεισ ι πρωτόκολλα οριςτικισ παραλαβισ (ευανάγνωςτα φωτοαντίγραφα), τα οποία ζχουν
εκδοκεί ι κεωρθκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι. Ωσ θμερομθνία ολοκλιρωςθσ νοείται θ θμερομθνία
τθσ βεβαίωςθσ / πρωτοκόλλου παραλαβισ του αντικειμζνου τθσ Χφμβαςθσ, που εκδίδει θ Ανακζτουςα
Αρχι / αποδζκτθσ.
Β) Αν ο αποδζκτθσ είναι ιδιωτικόσ φορζασ, θ παροχι κα αποδεικνφεται με βεβαίωςθ του αποδζκτθ,
τθν προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και αντίγραφο του ςχετικοφ τιμολογίου για
τθν παροχι τθσ παραπάνω υπθρεςίασ και του ςχετικοφ extrait τθσ τραπζηασ για τθν πλθρωμι τθσ
υπθρεςίασ. Ωσ θμερομθνία ολοκλιρωςθσ νοείται θ θμερομθνία τθσ βεβαίωςθσ ολοκλιρωςθσ του
αντικειμζνου τθσ Χφμβαςθσ, που εκδίδει ο αποδζκτθσ (ιδιωτικόσ φορζασ).
Γ) Αν ςτα ζργα του Υίνακα ο υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ ςυμμετείχε ωσ μζλοσ Ζνωςθσ ι
Ξοινοπραξίασ, επιπρόςκετα προςκομίηει αντίγραφο Χυμφωνθτικοφ που να αποδεικνφεται το ποςοςτό
ςυμμετοχισ.3. Χε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει υπεργολαβικά ςε τρίτουσ τθν
υλοποίθςθ τμιματοσ τθσ υπό ανάκεςθ Χφμβαςθσ, τότε κα πρζπει να κατακζςει ςυμπλθρωμζνο τον
παρακάτω πίνακα.

Περιγραθή ημήμαηος ηης ύμβαζης ποσ προηίθεηαι ο
σπουήθιος Ανάδοτος να αναθέζει ζε Υπεργολάβο

Επφνσμία
Υπεργολάβοσ

Ημερομηνία Δήλφζης
σνεργαζίας

Σ υποψιφιοσ Ανάδοχοσ, ςυμπλθρωματικά με τον ανωτζρω Υίνακα, κα πρζπει να κατακζςει:
α) νόμιμα κεωρθμζνεσ υπεφκυνεσ δθλϊςεισ των νομίμων εκπροςϊπων των υπεργολάβων, με τισ
οποίεσ κα δθλϊνεται ότι αποδζχονται τθ ςυνεργαςία αυτι και δεςμεφονται να ςυνεργαςτοφν με τον
υποψιφιο, εφόςον αυτόσ ανακθρυχκεί ανάδοχοσ, ζωσ το πζρασ τθσ διάρκειασ τθσ Χφμβαςθσ, ότι δεν
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διατθρεί κανζνα δικαίωμα διεκδίκθςθσ αμοιβισ από τθν Ανακζτουςα Αρχι και ότι ζλαβε γνϊςθ των
όρων τθσ Διακιρυξθσ, τουσ οποίουσ και αποδζχεται. Επίςθσ, κα δθλϊνεται τυχοφςα αποδοχι για τθ
ςυμμετοχι ςτθν Σμάδα Ζργου ςτελεχϊν των υπεργολάβων, τα οποία και κα κατονομάηονται.
β) Λδιωτικό ςυμφωνθτικό ςυνεργαςίασ μεταξφ των υποψθφίων ανάδοχων φορζων και των
υπεργολάβων τουσ, ςτα οποία κα αναγράφονται οι όροι τθσ ςυνεργαςίασ τουσ και το τμιμα του ζργου
το οποίο κα υλοποιιςουν οι υπεργολάβοι (ιδίωσ οι διαπιςτευμζνοι φορείσ πιςτοποίθςθσ προςϊπων).
Διευκρινίηεται ότι υπεργολαβία είναι θ ςυνεργαςία του οικονομικοφ φορζα με κάκε τρίτο που
αναλαμβάνει να υλοποιιςει διακριτό/-ά τμιμα/-τα του Ζργου. Αντικζτωσ, δεν νοείται ωσ υπεργολαβία
κάκε άλλθ ςυμφωνία του οικονομικοφ φορζα με τρίτο όπωσ π.χ. προμικειασ αναλωςίμων υλικϊν,
διατροφισ, μίςκωςθσ χϊρου (αικουςϊν), δθμιουργίασ και παροχισ εκπαιδευτικοφ υλικοφ, παροχισ
ςυςτιματοσ (πλατφόρμασ) τθλεκατάρτιςθσ (e-learning) κ.α.
Σ υποψιφιοσ ανάδοχοσ υποβάλλει κατά το ςτάδιο τθσ προςφοράσ διακριτό ΕΕΕΧ για κάκε
υπεργολάβο, δεόντωσ ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τον νόμιμο εκπρόςωπο αυτοφ.
Για τον Φορζα Υαροχισ Υιςτοποίθςθσ Υροςϊπων (Φ.Υ.Υ) (με τθν ιδιότθτα του μζλουσ ζνωςθσ ι
υπεργολάβου), προςκομίηεται θ διαπίςτευςθ ςφμφωνα με το Υρότυπο ΛSO/IEC 17024 (από το ΕΧΩΔ) ι
άλλο ιςοδφναμο ι από τον ΕΣΥΥΕΥ για τα υποβαλλόμενα ςχιματα Υιςτοποίθςθσ.»
4. Για τθν απόδειξθ των τυπικϊν, επαγγελματικϊν και λοιπϊν προςόντων τθσ ομάδασ ζργου που
διατεκεί απαιτείται θ προςκόμιςθ α) Αναλυτικό βιογραφικό ςθμείωμα, ςτο οποίο κα πρζπει να
αποτυπϊνονται ςαφϊσ θ επαγγελματικι εναςχόλθςθ, οι εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ και θ εμπειρία ςτθν
παροχι υπθρεςιϊν ςυναφϊν με αυτζσ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ, με ςαφι αναφορά ςτθν εργαςιακι
ςχζςθ κάκε ςτελζχουσ με τον υποψιφιο ανάδοχο, ςφμφωνα με το ςχετικό υπόδειγμα β) αντίγραφα
τίτλων ςπουδϊν, γ) Ωπεφκυνθ Διλωςθ ότι όλα τα αναγραφόμενα ςτο βιογραφικό ςθμείωμα και τα
υποβαλλόμενα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά είναι αλθκι, δ) Βεβαιϊςεισ επαγγελματικισ εμπειρίασ των
ςτελεχϊν από εργοδότεσ, όπου κα πρζπει να αναφζρεται το είδοσ, θ μορφι και θ ακριβισ διάρκεια
τθσ απαςχόλθςθσ, κακϊσ και θ κζςθ και τα κακικοντά του ςτελζχουσ ςε αυτι. Ειδικά για τθν
περίπτωςθ ςτελεχϊν που διακζτουν εμπειρία από υπθρεςίεσ που προςζφεραν ςε τρίτουσ ωσ
εξωτερικοί ςυνεργάτεσ, θ επαγγελματικι εμπειρία των ςτελεχϊν κα πρζπει αποδεικνφεται αφενόσ με
τισ ανάλογεσ βεβαιϊςεισ (όπωσ παραπάνω), και αφετζρου με αντίγραφα ςυμβάςεων και αποδείξεων
παροχισ υπθρεςιϊν που εκδόκθκαν με τθν ολοκλιρωςθ τθσ παροχισ τθσ αντίςτοιχθσ υπθρεςίασ. ε)
Ωπεφκυνθ Διλωςθ τυχόν εξωτερικϊν ςυνεργατϊν που ςυμμετζχουν ςτθν Σμάδα Ζργου περί αποδοχισ
τθσ ςυνεργαςίασ τουσ με τον υποψιφιο Ανάδοχο.
Ψα ςτελζχθ τθσ Σμάδασ Ζργου μπορεί είτε να ςυνδζονται με ςχζςθ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ ι να είναι
εταίροι ι μζλθ διοίκθςθσ του υποψιφιου αναδόχου, είτε να είναι εξωτερικοί ςυνεργάτεσ του
υποψθφίου αναδόχου, είτε να είναι ςτελζχθ του ςυμμετζχοντα υπεργολάβου.
Δφο τουλάχιςτον από τα παραπάνω ςτελζχθ κα πρζπει να περιλαμβάνονται ςτο προςωπικό του
οικονομικοφ φορζα.
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Β.5. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ
φορζασ είναι νομικό πρόςωπο και υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει τθν
εκπροςϊπθςθ και τισ μεταβολζσ τθσ ςε αρμόδια αρχι (πχ ΓΕΠΘ), προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό
ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ, το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν
από τθν υποβολι του. Χτισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα νόμιμθσ
εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, αντίςτοιχα ΦΕΞ, ςυγκρότθςθ Δ.Χ. ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε.,
κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ
του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ.
Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και των μεταβολϊν του νομικοφ προςϊπου, εφόςον αυτι
προκφπτει από πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ (πχ γενικό πιςτοποιθτικό του ΓΕΠΘ), αρκεί θ υποβολι
αυτοφ, εφόςον ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. Χτισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα
κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα νόμιμθσ ςφςταςθσ και μεταβολϊν (όπωσ καταςτατικά,
πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΞ, κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ
φορζα), ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να
ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ.
Σι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα προβλεπόμενα, κατά τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ
εγκατάςταςθσ, αποδεικτικά ζγγραφα, και εφόςον δεν προβλζπονται, υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου
εκπροςϊπου, από τθν οποία αποδεικνφονται τα ανωτζρω ωσ προσ τθ νόμιμθ ςφςταςθ, μεταβολζσ και
εκπροςϊπθςθ του οικονομικοφ φορζα.
Σι ωσ άνω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ γίνονται αποδεκτζσ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ
τθσ πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν.
Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςθ του οικονομικοφ φορζα, όλεσ οι
ςχετικζσ τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία
κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.),
τυχόν τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και
των μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου
Χτθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ ωσ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων τα εν λόγω ζγγραφα
υποβάλλονται για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ ξεχωριςτά.
Β.6. Σι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ που προβλζπονται από
τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ
που ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Υαραρτιματοσ
VII του Υροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ
πιςτοποιθτικό εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον
αρμόδιο οργανιςμό πιςτοποίθςθσ.
Χτα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των εν
λόγω οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω
κατάλογο.
Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το
πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλόλθτασ
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όςον αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το
πιςτοποιθτικό.
Σι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν
υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ.
Β.7. Σι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω,
κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα
με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
Β.8. Χτθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων,
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.7 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ
πόρουσ, προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό.
Επίςθσ ο οικονομικόσ φορζασ υποβάλλει χωριςτά ςυμπλθρωμζνο ζντυπο ΕΕΕΧ με τισ πλθροφορίεσ που
απαιτοφνται από τουσ ςχετικοφσ φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ,
δεόντωσ ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ αυτϊν.
2.3

Κριτιρια Ανάκεςθσ
2.3.1 Κριτιριο ανάκεςθσ
Ξριτιριο ανάκεςθσ τθσ Χφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει
βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ - τιμισ, θ οποία εκτιμάται βάςει των κάτωκι κριτθρίων:

ΚΙΤΘΙΟ

ΡΕΙΓΑΦΘ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΘΣ
ΒΑΥΤΘΤΑΣ

ΟΜΑΔΑ Α: Μεκοδολογικι Ρροςζγγιςθ Υλοποίθςθσ τθσ Σφμβαςθσ
Κ1

Ξατανόθςθ των απαιτιςεων του Ζργου, Εκπαιδευτικζσ
μζκοδοι και τεχνικζσ, Ψεχνικζσ Υροδιαγραφζσ και
Οειτουργικότθτα ςυςτιματοσ ςφγχρονθσ τθλεκατάρτιςθσ

20 %

Κ2

Εκπαιδευτικό υλικό κατάρτιςθσ

25 %

Κ3

Υεριγραφι τθσ διαδικαςίασ πιςτοποίθςθσ των γνϊςεων και
δεξιοτιτων των ωφελουμζνων – Υαρουςίαςθ των
Χχθμάτων Υιςτοποίθςθσ

20 %

Κ4

Αναλυτικό Χρονοδιάγραμμα Ωλοποίθςθσ τθσ Χφμβαςθσ

15 %

ΑΘΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΥΤΘΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Α

80 %

ΟΜΑΔΑ Β: Οργάνωςθ Ομάδασ Ζργου
Κ5

Υεριγραφι τθσ διαδικαςίασ οργάνωςθσ, παρακολοφκθςθσ,
ελζγχου και αξιολόγθςθσ τθσ Χφμβαςθσ

15 %

Κ6

Χφνκεςθ Σμάδασ Ζργου: ςαφισ προςδιοριςμόσ ρόλων και
αρμοδιοτιτων των μελϊν τθσ Σμάδασ ζργου

5%
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ΑΘΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΥΤΘΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Β

20 %

ΑΘΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΥΤΘΤΑΣ

100%

Τρόποσ αναλυτικισ βακμολόγθςθσ των επί μζρουσ κριτθρίων αξιολόγθςθσ τθσ τεχνικισ προςφοράσ
Κριτιριο Κ1. Κατανόθςθ των απαιτιςεων του Ζργου, Εκπαιδευτικζσ μζκοδοι και τεχνικζσ, Τεχνικζσ
Ρροδιαγραφζσ και Λειτουργικότθτα ςυςτιματοσ ςφγχρονθσ τθλεκατάρτιςθσ.
Βακμολογείται θ κατανόθςθ, θ επάρκεια, θ ςαφινεια κακϊσ επίςθσ και οι προτεινόμενεσ
εκπαιδευτικζσ μζκοδοι και τεχνικζσ που κα χρθςιμοποιθκοφν και θ επάρκειά τουσ ςε ςχζςθ με τισ
ανάγκεσ των ωφελουμζνων και το περιεχόμενο των προγραμμάτων κατάρτιςθσ, με γνϊμονα τθ
βζλτιςτθ μακθςιακι υποςτιριξθ των ωφελουμζνων.
Επίςθσ, οφείλει να παρουςιάςει το Σλοκλθρωμζνο Χφςτθμα Ψθλεκατάρτιςθσ (τεχνικζσ προδιαγραφζσ,
υποςυςτιματα, λειτουργικότθτεσ κ.α) που κα χρθςιμοποιιςει, το οποίο πρζπει να πλθροί κατ’
ελάχιςτον τισ προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί από τισ ιςχφουςεσ «Ξατευκυντιριεσ Σδθγίεσ
Ωποχρεωτικισ Εφαρμογισ Ωλοποίθςθσ Υρογραμμάτων Ξατάρτιςθσ με τθ μζκοδο τθσ Ψθλεκατάρτιςθσ
(e-learning)» του Υαραρτιματοσ ΛΧ τθσ Διακιρυξθσ «Ειδικοί όροι υλοποίθςθσ Υράξθσ», το οποίο
αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ Απόφαςθσ Ζνταξθσ τθσ Υράξθσ.
Τςον αφορά ςτο προςφερόμενο Σλοκλθρωμζνο Χφςτθμα Ψθλεκατάρτιςθσ βακμολογείται ο βακμόσ
κάλυψθσ των απαιτοφμενων τεχνικϊν προδιαγραφϊν, υποςυςτθμάτων, λειτουργικοτιτων κ.α., θ
ετοιμότθτα κζςθσ του ΣΧΨΞ ςε λειτουργία, ο βακμόσ τθσ φιλικότθτασ του ςτουσ χριςτεσ κακϊσ και θ
δυνατότθτα παροχισ υποςτιριξθσ τθσ λειτουργίασ του.
Θ βακμολόγθςθ του Ξριτθρίου Ξ1 κακορίηεται ςε 100 βακμοφσ για τισ περιπτϊςεισ που καλφπτονται
ακριβϊσ οι απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ (υποχρεωτικζσ) ενϊ αυξάνεται μζχρι 120 βακμοφσ ςτισ
περιπτϊςεισ που υπερκαλφπτονται οι απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ.
Κριτιριο Κ2. Εκπαιδευτικό υλικό κατάρτιςθσ
Βακμολογείται το επίπεδο ανάπτυξθσ του Εκπαιδευτικοφ Ωλικοφ, υπό το πρίςμα τθσ ετοιμότθτασ του
υποψιφιου Αναδόχου να παράςχει άμεςα και ποιοτικά τισ απαιτοφμενεσ εκπαιδευτικζσ υπθρεςίεσ
ςτουσ ωφελοφμενουσ. Ζμφαςθ δίδεται ςτο περιεχόμενο και ςτο βακμό που καλφπτονται μακθςιακά οι
απαιτοφμενεσ γνϊςεισ και δεξιότθτεσ που καλοφνται να αποκτιςουν οι ωφελοφμενοι, ςε ςχζςθ πάντα
και με τα προτεινόμενα Χχιματα Υιςτοποίθςθσ
Σ υποψιφιοσ ςτθν προςφορά του πρζπει τουλάχιςτον να υποβάλλει δείγμα του Εκπαιδευτικοφ Ωλικοφ
για μία κεματικι/εκπαιδευτικι ενότθτα από κάκε Εκπαιδευτικό Υρόγραμμα όπωσ αυτά δίνονται ςτο
ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ II: ΑΡΨΛΞΕΛΠΕΡΣ ΨΘΧ ΧΩΠΒΑΧΘΧ/ ΨΕΧΡΛΞΕΧ ΥΦΣΔΛΑΓΦΑΦΕΧ/ ΥΑΦΑΔΣΨΕΑ. Θ
εκπαιδευτικι/κεματικι ενότθτα που κα υποβάλλει ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ κα πρζπει να είναι πλθν
των υποχρεωτικϊν ενοτιτων. )
Θ βακμολόγθςθ του Ξριτθρίου Ξ2 κακορίηεται ςε 100 βακμοφσ για τισ περιπτϊςεισ που καλφπτονται
ακριβϊσ οι απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ (υποχρεωτικζσ) ενϊ αυξάνεται μζχρι 120 βακμοφσ ςτισ
περιπτϊςεισ που υπερκαλφπτονται οι απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ.
Κριτιριο Κ3. Ρεριγραφι τθσ διαδικαςίασ πιςτοποίθςθσ των γνϊςεων και δεξιοτιτων των
ωφελουμζνων – Ραρουςίαςθ των Σχθμάτων Ριςτοποίθςθσ
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Αξιολογείται θ καταλλθλότθτα και επάρκεια τθσ διαδικαςίασ πιςτοποίθςθσ των καταρτιςκζντων,
κακϊσ και θ τεκμθρίωςθ τθσ διαςφάλιςθσ τθσ εφαρμοςιμότθτασ των προτεινόμενων ςχθμάτων
πιςτοποίθςθσ και τθσ ςφνδεςισ τουσ με τα προτεινόμενα προγράμματα κατάρτιςθσ (απαιτείται θ
προςκόμιςθ των ςχετικϊν ςτοιχείων τεκμθρίωςθσ, όπωσ αυτά ορίηονται ςτο Υαράρτθμα ΛΛ
«ΑΡΨΛΞΕΛΠΕΡΣ ΨΘΧ ΧΩΠΒΑΧΘΧ / ΨΕΧΡΛΞΕΧ ΥΦΣΔΛΑΓΦΑΦΕΧ / ΥΑΦΑΔΣΨΕΑ», Ξεφ. ΛΛ.1.2.3 «ΥΕΦΛΓΦΑΦΘ
ΨΘΧ ΔΛΑΔΛΞΑΧΛΑΧ ΥΛΧΨΣΥΣΛΘΧΘΧ ΨΩΡ ΓΡΩΧΕΩΡ ΞΑΛ ΔΕΛΣΨΘΨΩΡ ΨΩΡ ΩΦΕΟΣΩΠΕΡΩΡ – ΥΑΦΣΩΧΛΑΧΘ
ΨΩΡ ΧΧΘΠΑΨΩΡ ΥΛΧΨΣΥΣΛΘΧΘΧ»).
Σ ανάδοχοσ κα πρζπει ςτθν Υροςφορά του να παρουςιάςει Χχιματα Υιςτοποίθςθσ για όλα τα
εκπαιδευτικά προγράμματα που περιλαμβάνονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ.
Σ υποψιφιοσ οφείλει κατ’ ελάχιςτον να προςκομίςει ςτθ προςφορά του τθ ςχετικι ζγκριςθ από τον
ΕΣΥΥΕΥ ι διαπίςτευςθ ςφμφωνα με το Υρότυπο ISO/IEC 17024 ι ιςοδφναμο για ζνα (1) από τα
υποβαλλόμενα Σχιματα Ριςτοποίθςθσ (απαιτείται θ προςκόμιςθ των ςχετικϊν ςτοιχείων
τεκμθρίωςθσ, όπωσ αυτά ορίηονται ςτο Υαράρτθμα ΛΛ «ΑΡΨΛΞΕΛΠΕΡΣ ΨΘΧ ΧΩΠΒΑΧΘΧ /ΨΕΧΡΛΞΕΧ
ΥΦΣΔΛΑΓΦΑΦΕΧ /ΥΑΦΑΔΣΨΕΑ», Ξεφ. ΛΛ.1.2.3 «ΥΕΦΛΓΦΑΦΘ ΨΘΧ ΔΛΑΔΛΞΑΧΛΑΧ ΥΛΧΨΣΥΣΛΘΧΘΧ ΨΩΡ
ΓΡΩΧΕΩΡ ΞΑΛ ΔΕΛΣΨΘΨΩΡ ΨΩΡ ΩΦΕΟΣΩΠΕΡΩΡ – ΥΑΦΣΩΧΛΑΧΘ ΨΩΡ ΧΧΘΠΑΨΩΡ ΥΛΧΨΣΥΣΛΘΧΘΧ»)
Για Χχιμα Υιςτοποίθςθσ για το οποίο δεν υπάρχει ζγκριςθ από τον ΕΣΥΥΕΥ ι διαπίςτευςθ

ςφμφωνα με το Υρότυπο ISO/IEC 17024 ι ιςοδφναμο, ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ κα πρζπει να
ζχει υποβάλλει αίτθςθ είτε για ζγκριςθ από τον ΕΟΡΡΕΡ είτε για διαπίςτευςθ ςφμφωνα με το
Ρρότυπο ISO/IEC 17024 ι ιςοδφναμο.
Χε αυτι τθν περίπτωςθ, ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ οφείλει ςτθ προςφορά του να προςκομίςει (για το
προσ ζγκριςθ ςχιμα):
α. τον αρικμό πρωτοκόλλου του υποβλθκζντοσ φακζλου αίτθςθσ ζγκριςθσ / διαπίςτευςθσ,
β. το αντίγραφο του ςχετικοφ παραβόλου
Θ βακμολόγθςθ του Ξριτθρίου Ξ3 κακορίηεται ςε 100 βακμοφσ για τισ περιπτϊςεισ που καλφπτονται
ακριβϊσ οι απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ (υποχρεωτικζσ) ενϊ αυξάνεται μζχρι 120 βακμοφσ ςτισ
περιπτϊςεισ που υπερκαλφπτονται οι απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ.
Κριτιριο Κ4. Αναλυτικό Χρονοδιάγραμμα Υλοποίθςθσ τθσ Σφμβαςθσ
Βακμολογείται θ ρεαλιςτικι προςζγγιςθ του χρονοπρογραμματιςμοφ και των επιμζρουσ πλάνων
υλοποίθςθσ του Ζργου, με ζμφαςθ ςτθ διαςφάλιςθ του εμπροςκοβαροφσ χαρακτιρα του,
λαμβάνοντασ υπόψθ ότι το χρονοδιάγραμμα πρζπει να ανταποκρίνεται ςτουσ χρονικοφσ περιοριςμοφσ
του προγράμματοσ και, μζςω αυτοφ, να τεκμθριϊνεται θ ικανότθτα του υποψιφιου Αναδόχου να ζχει
ολοκλθρϊςει τθν υλοποίθςθ του Ζργου το αργότερο εντόσ του προβλεπόμενου χρονικοφ διαςτιματοσ
από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ Χφμβαςθσ.
Ξατ’ ελάχιςτο ο υποψιφιοσ κα πρζπει να παρουςιάςει πλιρεσ και αναλυτικό χρονοδιάγραμμα (με τθ
μορφι Διαγράμματοσ Gantt), όπου κα αποτυπϊνονται οι δραςτθριότθτεσ που κα εκτελεςτοφν
προκειμζνου να υλοποιθκεί το ςυνολικό ζργο κακϊσ και θ χρονικι τουσ διάρκεια και αλλθλουχία.
Θ βακμολόγθςθ του Ξριτθρίου Ξ4 κακορίηεται ςε 100 βακμοφσ για τισ περιπτϊςεισ που καλφπτονται
ακριβϊσ οι απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ (υποχρεωτικζσ) ενϊ αυξάνεται μζχρι 120 βακμοφσ ςτισ
περιπτϊςεισ που υπερκαλφπτονται οι απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ.
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Κριτιριο Κ5. Ρεριγραφι τθσ διαδικαςίασ οργάνωςθσ, υλοποίθςθσ, παρακολοφκθςθσ, ελζγχου και
αξιολόγθςθσ τθσ Σφμβαςθσ
Βακμολογείται θ επάρκεια, θ ρεαλιςτικότθτα, θ καταλλθλότθτα και ο βακμόσ ανάλυςθσ του μοντζλου
οργάνωςθσ, υλοποίθςθσ, παρακολοφκθςθσ, ελζγχου και αξιολόγθςθσ του ζργου. Βακμολογείται
επίςθσ το προτεινόμενο πλαίςιο ςυνεργαςίασ με τθν Ανακζτουςα και τουσ λοιποφσ εμπλεκόμενουσ
ςτο Ζργο και ςτον τρόπο από κοινοφ αντιμετϊπιςθσ πικανϊν κινδφνων που ενδζχεται να εμφανιςτοφν
κατά τθ διάρκεια υλοποίθςθσ του Ζργου.
Σ υποψιφιοσ πρζπει κατ’ ελάχιςτο να παρουςιάςει τισ φάςεισ τθσ διαδικαςίασ υλοποίθςθσ,
οργάνωςθσ, παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ του ζργου κακϊσ και τουλάχιςτον ζνα (1) από τα
εργαλεία που κα χρθςιμοποιιςει για το ςκοπό αυτό, προςαρμοςμζνα ςτισ ιδιαίτερεσ απαιτιςεισ του
Ζργου και με ςαφι αναφορά του τρόπου χριςθσ τουσ.
Θ βακμολόγθςθ του Ξριτθρίου Ξ5 κακορίηεται ςε 100 βακμοφσ για τισ περιπτϊςεισ που καλφπτονται
ακριβϊσ οι απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ (υποχρεωτικζσ) ενϊ αυξάνεται μζχρι 120 βακμοφσ ςτισ
περιπτϊςεισ που υπερκαλφπτονται οι απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ.
Κριτιριο Κ6. Σφνκεςθ Ομάδασ Ζργου: Σαφισ προςδιοριςμόσ ρόλων και αρμοδιοτιτων των μελϊν
τθσ Ομάδασ ζργου
Βακμολογείται θ επάρκεια, θ πλθρότθτα και θ ςυνοχι τθσ Σμάδασ Ζργου, θ ςαφινεια τθσ κατανομισ
ρόλων και αρμοδιοτιτων και θ τεκμθρίωςθ τθσ διαςφάλιςθσ τθσ βζλτιςτθσ ςυνεργαςίασ μεταξφ των
μελϊν τθσ.
Αξιολογείται επίςθσ θ αναλυτικι περιγραφι του ςχιματοσ διοίκθςθσ του ζργου και τθσ οργάνωςθσ
των ςτελεχϊν που κα εμπλακοφν ςε αυτό (Σμάδα Ζργου).
Ξατ’ ελάχιςτο ο υποψιφιοσ κα πρζπει να παρουςιάςει αναλυτικι περιγραφι του ςχιματοσ διοίκθςθσ.
Χτο ςχιμα διοίκθςθσ κα πρζπει να αναλφεται θ δομι τθσ ομάδασ ζργου, θ ςφνκεςθ, θ ςυμμετοχι, ο
χρόνοσ απαςχόλθςθσ, ο ρόλοσ και οι αρμοδιότθτεσ κάκε ςτελζχουσ τθσ, τόςο ςε ςχζςθ με τισ
επιμζρουσ ενζργειεσ κάκε φάςθσ υλοποίθςθσ όςο και ςε ςφνδεςθ με τα παραδοτζα του ζργου ςε
άμεςθ ςυνάφεια με το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ του ζργου.
Θ βακμολόγθςθ του Ξριτθρίου Ξ6 κακορίηεται ςε 100 βακμοφσ για τισ περιπτϊςεισ που καλφπτονται
ακριβϊσ οι απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ (υποχρεωτικζσ) ενϊ αυξάνεται μζχρι 120 βακμοφσ ςτισ
περιπτϊςεισ που υπερκαλφπτονται οι απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ.

2.3.2 Βακμολόγθςθ και κατάταξθ προςφορϊν
Αξιολόγθςθ Τεχνικϊν Ρροςφορϊν
Για τθ διαμόρφωςθ του ακροίςματοσ των ςτακμιςμζνων βακμολογιϊν ακολουκείται θ παρακάτω
διαδικαςία:
Για κάκε Ψεχνικι Υροςφορά βακμολογοφνται τα επιμζρουσ κριτιρια των ομάδων.
Τλα τα επιμζρουσ κριτιρια βακμολογοφνται αυτόνομα. Θ ςυνολικι βακμολογία για κάκε επιμζρουσ
κριτιριο κυμαίνεται από 100 ζωσ 120 βακμοφσ, όπωσ ορίηεται παρακάτω:
o κακορίηεται ςε 100 βακμοφσ για τισ περιπτϊςεισ που καλφπτονται ακριβϊσ οι απαιτιςεισ τθσ
διακιρυξθσ (υποχρεωτικζσ).
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o

αυξάνεται μζχρι 120 βακμοφσ ςτισ περιπτϊςεισ που υπερκαλφπτονται οι απαιτιςεισ τθσ
διακιρυξθσ.
Βακμολογία μικρότερθ από 100 βακμοφσ ςε οποιοδιποτε κριτιριο (όταν θ προςφορά δεν καλφπτει ι
παρουςιάηει αποκλίςεισ από τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ) επιφζρουν τθν απόρριψθ τθσ
προςφοράσ. Θ ςυνολικι βακμολογία κάκε επιμζρουσ κριτθρίου ςτακμίηεται με το ςυντελεςτι
βαρφτθτασ του κριτθρίου αυτοφ, όπωσ αυτόσ ορίηεται ςτον αντίςτοιχο πίνακα και κα
ςτρογγυλοποιείται ςτα 2 δεκαδικά ψθφία και εφόςον το τρίτο δεκαδικό είναι 1, 2, 3, 4 κα
ςτρογγυλοποιείται προσ τα κάτω, ενϊ αν είναι 5, 6, 7, 8, 9 προσ τα πάνω.
Θ ςυνολικι βακμολογία κάκε ομάδασ κριτθρίων προκφπτει από το άκροιςμα των ςτακμιςμζνων
βακμολογιϊν όλων των επιμζρουσ κριτθρίων τθσ.
Ψο άκροιςμα των βακμολογιϊν των ομάδων αποτελεί τον Απόλυτο Βακμό Ψεχνικισ Υροςφοράσ
(ΑΒΨΥ).
Σ Ψελικόσ (Χυνολικόσ) Βακμόσ Ψεχνικισ Υροςφοράσ (ΨΒΨΥ) κάκε υποψθφίου υπολογίηεται από τον
τφπο:
ΑΒΨΥ
ΨΒΨΥ= -------------- x 100
ΑΒΨΥmax
όπου ABTΥmax =θ απόλυτθ βακμολογία του καλφτερου τεχνικά υποψθφίου.
Αξιολόγθςθ οικονομικϊν προςφορϊν
Θ βακμολόγθςθ των Σικονομικϊν Υροςφορϊν των Υροςφερόντων είναι ςχετικι. Για κάκε
Υροςφζροντα κα υπολογιςκεί ο Ψελικόσ Βακμόσ τθσ Σικονομικισ Υροςφοράσ του (Ψ.Β.Σ.Υ.), ωσ εξισ:
ΨΒΣΥ = (Σικονομικι Υροςφορά Πειοδότθ/Σικονομικι Υροςφορά Υροςφζροντα) x 100
όπου Σικονομικι Υροςφορά Υροςφζροντοσ ορίηεται το ποςό ςε Ευρϊ ζναντι του οποίου προτίκεται
να εκτελζςει ο Υροςφζρων το αντικείμενο τθσ Χφμβαςθσ και Σικονομικι Υροςφορά Πειοδότθ είναι το
μικρότερο ποςό ςε Ευρϊ.
Είναι προφανζσ ότι ο βακμόσ αυτόσ κα είναι ζνασ αρικμόσ μικρότεροσ ι ίςοσ του 100 (ο μειοδότθσ,
δθλαδι ο Υροςφζρων με τθ μικρότερθ ςυνολικι οικονομικι προςφορά, κα ζχει Ψ.Β.Σ.Υ.= 100).
Τελικι αξιολόγθςθ:
Θ τελικι αξιολόγθςθ περιλαμβάνει τθν κατάταξθ των προςφορϊν για τθν τελικι επιλογι τθσ πλζον
ςυμφζρουςασ Υροςφοράσ. Υροσ τοφτο κα εξαχκεί ο Ψελικόσ Βακμόσ Χυνολικισ Υροςφοράσ (Ψ.Β.Χ.Υ.)
κάκε Υροςφζροντοσ με τον ακόλουκο μακθματικό τφπο:
ΤΒΣΡ = (ΤΒΟΡ X 15%) + (ΤΒΤΡ x 85%)
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Πε βάςθ τον Ψελικό Βακμό Χυνολικισ Υροςφοράσ τουσ, οι Υροςφζροντεσ κα καταταχκοφν κατά
φκίνουςα ςειρά του βακμοφ τουσ και επικρατζςτεροσ υποψιφιοσ κα είναι ο προςφζρων με τον
μεγαλφτερο ΨΒΧΥ.
2.4

Κατάρτιςθ - Ρεριεχόμενο Ρροςφορϊν.
2.4.1 Γενικοί Προι υποβολισ προςφορϊν
Σι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτα Υαραρτιματα Λ – ΛΧ τθσ
Διακιρυξθσ.
Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ.
Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά
θλεκτρονικά είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από
εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Χτθν προςφορά, απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται
θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ
τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ .
2.4.2 Χρόνοσ και Τρόποσ υποβολισ προςφορϊν
Σι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ
www.promitheus.gov.gr του ΕΧΘΔΘΧ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ
παροφςα διακιρυξθ, ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα
ςτο ν.4412/2016 , ιδίωσ άρκρα 36 και 37 και τθν Ωπουργικι Απόφαςθ αρικμ. 56902/215/2-6-2017 (Β'
1924) “Ψεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Χυςτιματοσ Θλεκτρονικϊν
Δθμοςίων Χυμβάςεων (Ε.Χ.Θ.ΔΘ.Χ.)”.
Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν
εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι που
υποςτθρίηεται από εγκεκριμζνο πιςτοποιθτικό το οποίο χορθγικθκε από ζναν εγκεκριμζνο πάροχο
υπθρεςιϊν πιςτοποίθςθσ, ο οποίοσ περιλαμβάνεται ςτον κατάλογο εμπίςτευςθσ που προβλζπεται
ςτθν απόφαςθ 2009/767/ΕΞ και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Ξανονιςμό (ΕΕ) 910/2014 και τισ
διατάξεισ τθσ Ω.Α. 56902/215 “Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εθνικοφ
υςτήματοσ Θλεκτρονικών Δημοςίων υμβάςεων (Ε.Χ.Θ.ΔΘ.Χ)» (ΦΕΞ Β 1924/02.06.2017) και να
εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα (ΕΧΘΔΘΧ- Διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr)
ακολουκϊντασ τθν διαδικαςία εγγραφισ του άρκρου 5 τθσ ίδιασ Ω.Α. Επιςθμαίνεται ότι, οι αλλοδαποί
οικονομικοί φορείσ δεν ζχουν τθν υποχρζωςθ να υπογράφουν τα δικαιολογθτικά που υποβάλλουν με
τθν προςφορά τουσ, με χριςθ προθγμζνθσ θλεκτρονικισ υπογραφισ, αλλά μπορεί να τα
αυκεντικοποιοφν με οποιονδιποτε άλλο πρόςφορο τρόπο, εφόςον ςτθ χϊρα προζλευςισ τουσ δεν
είναι υποχρεωτικι θ χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ υπογραφισ ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων
ςυμβάςεων. Χτισ περιπτϊςεισ αυτζσ θ αίτθςθ ςυμμετοχισ ςυνοδεφεται με υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν
οποία δθλϊνεται ότι ςτθν χϊρα προζλευςθσ δεν προβλζπεται θ χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ
υπογραφισ ι ότι ςτθν χϊρα προζλευςθσ δεν είναι υποχρεωτικι θ χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ
υπογραφισ για τθν ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. Θ υπεφκυνθ διλωςθ
του προθγοφμενου εδαφίου φζρει υπογραφι ζωσ και δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι
θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν.
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Σ χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του ςυςτιματοσ
βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο
άρκρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 9 τθσ ωσ άνω Ωπουργικισ Απόφαςθσ.
Πετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ
προςφοράσ ςτο Χφςτθμα. Χε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΧΘΔΘΧ, θ Ανακζτουςα
Αρχι κα ρυκμίςει τα τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με ςχετικι ανακοίνωςι τθσ.
Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ και απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.
Σι προςφορζσ αφοροφν ςε ολόκλθρθ τθ ςφμβαςθ.
Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα:
(α) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ –Τεχνικι Ρροςφορά» ςτον οποίο
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και θ τεχνικι προςφορά ςφμφωνα
με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα.
(β) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά» ςτον οποίο περιλαμβάνεται θ
οικονομικι προςφορά του οικονομικοφ φορζα και τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά.
Από τον προςφζροντα ςθμαίνονται με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία εκείνα
τθσ προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του
ν. 4412/16. Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω
φπαρξθσ τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ
διατάξεισ νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ
πλθροφορίασ.
Χτθν περίπτωςθ που οποιοδιποτε τμιμα τθσ Υροςφοράσ χαρακτθρίηεται ωσ εμπιςτευτικό από τον
υποψιφιο, υπό τισ προχποκζςεισ του άρ. 23 του ν. 4412/2016 υποβάλλονται τα ςχετικά θλεκτρονικά
αρχεία ωσ διακριτά θλεκτρονικά αρχεία χαρακτθριηόμενα ωσ εμπιςτευτικά, δθλαδι, δεν επιτρζπεται
ζνα θλεκτρονικό αρχείο να περιλαμβάνει εμπιςτευτικά και μθ εμπιςτευτικά ςτοιχεία.
Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδασ, τισ προςφερόμενεσ
ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται
για τθν αξιολόγθςι τθσ.
Σι οικονομικοί φορείσ ςυντάςςουν τθν τεχνικι και οικονομικι τουσ προςφορά ςυμπλθρϊνοντασ τισ
αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ. Χτθν ςυνζχεια το ςφςτθμα παράγει τα
ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφονται ψθφιακά και υποβάλλονται από τον
προςφζροντα. Ψα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και
του παραγόμενου θλεκτρονικοφ αρχείου pdf (το οποίο κα υπογραφεί θλεκτρονικά) πρζπει να
ταυτίηονται. Χε αντίκετθ περίπτωςθ το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να
παράγει εκ νζου το θλεκτρονικό αρχείο pdf+.
Σ χριςτθσ - οικονομικόσ φορζασ υποβάλλει τουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ μζςω του Χυςτιματοσ,
όπωσ περιγράφεται παρακάτω:

ελίδα 40 από 171

19PROC005817806 2019-11-07

ΔΛΑΞΘΦΩΘ ΔΛΕΚΡΣΩΧ ΑΡΣΛΞΨΣΩ ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΣΩ ΔΛΑΓΩΡΛΧΠΣΩ ΓΛΑ ΨΣ ΕΦΓΣ:
«Ξατάρτιςθ και πιςτοποίθςθ γνϊςεων και δεξιοτιτων εργαηομζνων ςτον τομζα του Υεριβάλλοντοσ»

Ψα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα ςτθ διαδικαςία
υποβάλλονται από αυτόν θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείων τφπου .pdf και εφόςον ζχουν
ςυνταχκεί/παραχκεί από τον ίδιο, φζρουν εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι
προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι με χριςθ εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν, χωρίσ να απαιτείται
κεϊρθςθ γνθςίου τθσ υπογραφισ, με τθν επιφφλαξθ των περιπτϊςεων των αλλοδαπϊν φορζων οι
οποίοι δεν ζχουν τθν υποχρζωςθ να υπογράφουν τα δικαιολογθτικά που υποβάλλουν με τθν
προςφορά τουσ, με χριςθ προθγμζνθσ θλεκτρονικισ υπογραφισ
Από το Χφςτθμα εκδίδεται θλεκτρονικι απόδειξθ υποβολισ προςφοράσ, θ όποια αποςτζλλεται ςτον
οικονομικό φορζα με μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου.
Εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι των ωσ άνω ςτοιχείων και
δικαιολογθτικϊν προςκομίηονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορζα ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, ςε
ζντυπθ μορφι και ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, τα ςτοιχεία τθσ θλεκτρονικισ προςφοράσ τα οποία
απαιτείται να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορφι ςφμφωνα με τον ν. 4250/2014. Ψζτοια ςτοιχεία
και δικαιολογθτικά είναι ενδεικτικά θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, τα πρωτότυπα ζγγραφα τα
οποία ζχουν εκδοκεί από ιδιωτικοφσ φορείσ και δεν φζρουν επικφρωςθ από δικθγόρο, υποβάλλονται
ςε απλι φωτοτυπία, εφόςον ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ, ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά
τουσ και θ οποία φζρει υπογραφι μετά τθν ζναρξθ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Επίςθσ,
υποβάλλονται τα ζγγραφα που φζρουν τθ Χφραγίδα τθσ Χάγθσ (Apostille). Δεν προςκομίηονται ςε
ζντυπθ μορφι ςτοιχεία και δικαιολογθτικά τα οποία φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι, τα ΦΕΞ, τα
τεχνικά φυλλάδια και όςα προβλζπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείσ υποχρεοφνται να
αποδζχονται ςε αντίγραφα των πρωτοτφπων.
Ψα ζγγραφα του κυρίωσ φάκελου αλλά και όλων των επιμζρουσ Ωποφακζλων των Υροςφορϊν τα
οποία υποβάλλονται ςε φυςικι/ζντυπθ μορφι ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, πρζπει να είναι ςε κλειςτοφσ
φακζλουσ και απαραίτθτα να φζρουν τθν επωνυμία και τθ διεφκυνςθ του διαγωνιηομζνου (Σδόσ,
αρικμόσ, πόλθ, ΨΞ, τθλζφωνα, fax, Ε-mail), κακϊσ επίςθσ και τισ ενδείξεισ:
ΦΑΚΕΛΟΣ ΡΟΣΦΟΑΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΑΝΑΔΕΙΞΘ
ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΓΟΥ
«Ξατάρτιςθ και πιςτοποίθςθ γνϊςεων και δεξιοτιτων εργαηομζνων ςτον τομζα του Υεριβάλλοντοσ»
με καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν τθν 16θ/12/2019
Υροσ: ΣΠΣΧΥΣΡΔΛΑ ΧΩΟΟΣΓΩΡ ΕΦΓΑΗΣΠΕΡΩΡ ΨΕΧΡΛΞΩΡ ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΕΩΡ ΕΟΟΑΔΣΧ (Σ.Χ.Ε.Ψ.Ε.Ε.)
Διεφκυνςθ: ΧΦΘΧΨΣΩ ΟΑΔΑ 5-7, 10561, ΑΚΘΡΑ
Επωνυμία Ωποψθφίου Αναδόχου : …………..
Χτοιχεία Εκπροςϊπου: …………..
Διεφκυνςθ Επικοινωνίασ (ςυμπεριλαμβανομζνου και αρικμοφ τθλεομοιοτυπίασ κακϊσ και διεφκυνςθ
θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου): …………..
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Να μην ανοιχθεί παρά μόνο από την Επιτροπή Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ
Θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί να ηθτεί από προςφζροντεσ και υποψιφιουσ ςε οποιοδιποτε χρονικό
ςθμείο κατά τθν διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν ςε ζντυπθ μορφι και ςε εφλογθ προκεςμία
όλα ι οριςμζνα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία που ζχουν υποβάλει θλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται
για τθν ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ.
2.4.3 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ – Τεχνικι Ρροςφορά»
Ψα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία
περιλαμβάνουν:
α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Χφμβαςθσ (Ε.Ε.Ε.Χ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 1 και 3 του άρκρου
79 του ν. 4412/2016 (όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει) και το οποίο κα πρζπει να υπογράφεται
ψθφιακά ζωσ δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν ι
αιτιςεων ςυμμετοχισ και β) τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ, όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 72 του
Ρ.4412/2016 και τα άρκρα 2.1.5 και 2.2.2 αντίςτοιχα τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.
Σι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό πρότυπο ΕΕΕΧ το οποίο ζχει αναρτθκεί, ςε μορφι αρχείων
τφπου XML και PDF, ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του ΕΧΘΔΘΧ και αποτελεί
αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ.
Ψο ςυγκεκριμζνο πρότυπο, υποβάλλεται ςυμπλθρωμζνο μαηί με τθν προςφορά, ςε μορφι pdf και
ψθφιακά υπογεγραμμζνο κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρ. 73 του ν.4412/16.
Για τθν ςφνταξθ ι/και ςυμπλιρωςθ του απαιτοφμενου θλεκτρονικό ΕΕΕΧ οι οικονομικοί φορείσ
προτείνεται να χρθςιμοποιιςουν το αναρτθμζνο από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ επικουρικό αρχείο XML,
προκειμζνου να εκμεταλλευτοφν τθν υπθρεςία eΕΕΕΧ τθσ ΕΕ και να παράξουν τθν απάντθςθ τουσ ςε
μορφι αρχείου PDF. Ψο αρχείο PDF παράγεται ζμμεςα από τθν υπθρεςία eEEEΧ επιλζγοντασ το κουμπί
«Εκτφπωςθ».
Χε κάκε περίπτωςθ και ανεξαρτιτωσ τθσ φπαρξθσ επικουρικοφ αρχείου xml ςτον χϊρο του
διαγωνιςμοφ, οι οικονομικοί φορείσ μποροφν να προςφεφγουν απ’ ευκείασ ςτο ΕΧΘΔΘΧ και
ςυγκεκριμζνα ςτο Promitheus ESPDint (https ://espdint.eprocurement.gov.gr/) που αφορά ςτθ
ςφνταξθ και διαχείριςθ του Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Εγγράφου Χφμβαςθσ (ΕΕΕΧ - ESPD) να δθμιουργοφν
το EΕΕΧ, να ςυμπλθρϊνουν με ευκφνθ τουσ όλα τα δεδομζνα που αφοροφν τον εκάςτοτε διαγωνιςμό
και αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, να ςυμπλθρϊνουν τισ ςχετικζσ απαντιςεισ και να το εκτυπϊνουν ςε
μορφι pdf προκειμζνου να το υπογράψουν ψθφιακά και να το υποβάλλουν ςτο ςχετικό διαγωνιςμό.
Επιςθμαίνεται, ότι θ Ανακζτουςα αρχι για τθν ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ, διατθρεί το δικαίωμα
ςφμφωνα με το άρκρο 79 παρ. 5 του ν. 4412/2016, να ηθτιςει από τουσ προςφζροντεσ, ςε
οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν όλα ι οριςμζνα
δικαιολογθτικά, με τα οποία αποδεικνφεται θ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τουσ. Λδίωσ
διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν με τα οποία αποδεικνφεται θ
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κάλυψθ από αυτοφσ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ (καταλλθλότθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ
δραςτθριότθτασ, τεχνικισ και επαγγελματικισ ικανότθτασ και οικονομικισ / χρθματοοικονομικισ
επάρκειασ), πριν από τη βαθμολόγηςη των τεχνικών προςφορών. Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω
δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υπoβλικθκαν και ο προςφζρων υποβάλλει εντόσ
τθσ προκεςμίασ που ζχει κζςει θ ανακζτουςα αρχι για τθν προςκόμιςι τουσ, αίτθμα προσ το αρμόδιο
όργανο αξιολόγθςθσ για τθν παράταςθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ, το οποίο ςυνοδεφεται με
αποδεικτικά ζγγραφα από τα οποία να αποδεικνφεται ότι ζχει αιτθκεί τθ χοριγθςθ των
δικαιολογθτικϊν, θ ανακζτουςα αρχι παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ των δικαιολογθτικϊν για
όςο χρόνο απαιτθκεί για τθ χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν από τισ αρμόδιεσ αρχζσ, τθρουμζνων των
αρχϊν τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ
Θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ προςκομίηεται ςε ζντυπθ μορφι (πρωτότυπο) εντόσ τριϊν (3)
εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι. Επιςθμαίνεται ότι θ εν λόγω υποχρζωςθ δεν ιςχφει
για τισ εγγυιςεισ θλεκτρονικισ ζκδοςθσ (π.χ. εγγυιςεισ του Ψ.Π.Ε.Δ.Ε.).
Σι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το Ευρωπαϊκό Ενιαίο
Ζγγραφο Χφμβαςθσ (Ε.Ε.Ε.Χ.) για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ.
H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί
από τθν Ανακζτουςα Αρχι ςτο Υαράρτθμα I τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ, περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ
οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ πλθροφνται. Χτθν ενότθτα αυτι, ο υποψιφιοσ
ανάδοχοσ πρζπει να αναφζρει αναλυτικά τθν τεχνικι του πρόταςθ για τθν υλοποίθςθ του
αντικειμζνου τθσ Χφμβαςθσ, τθ μεκοδολογία υλοποίθςισ του ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν
παροφςα και να ςυμπεριλάβει οποιοδιποτε επιπλζον ςτοιχείο τεκμθριϊνει πλθρζςτερα τθν πρόταςι
του και απαντά ςτισ επιμζρουσ απαιτιςεισ που τίκενται ςτθν παροφςα προκιρυξθ, αλλά και ςτα
αντίςτοιχα κριτιρια αξιολόγθςθσ τθσ Ψεχνικισ Υροςφοράσ.
Σι οικονομικοί φορείσ αναφζρουν το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκενται να ανακζςουν υπό μορφι
υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνουν.
2.4.4

Ρεριεχόμενα Φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά» / Τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ
οικονομικϊν προςφορϊν
Θ Σικονομικι Υροςφορά ςυντάςςεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Υαράρτθμα III τθσ διακιρυξθσ:
Χτθν Σικονομικι Υροςφορά πρζπει να δίνεται με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι ςε ΕΩΦΩ, για κάκε
μία από τισ δφο (2) παροχζσ υπθρεςιϊν (μία τιμι για τθν κατάρτιςθ και μία τιμι για τθν πιςτοποίθςθ)
κακϊσ και του ςυνόλου των υπθρεςιϊν.
Χε περίπτωςθ που ο διαγωνιηόμενοσ προςφζρει ζκπτωςθ, οι τιμζσ που κα αναφζρονται ςτον Υίνακα
Σικονομικισ Υροςφοράσ κα είναι οι τελικζσ τιμζσ μετά τθν ζκπτωςθ.
Χε περίπτωςθ που ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα τθσ Σικονομικισ προςφοράσ του ΕΧΘΔΘΧ δεν
μπορεί να αποτυπωκεί ποςοςτό ζκπτωςθσ για λόγουσ ςφγκριςθσ των προςφορϊν από το ςφςτθμα
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ςτθν ωσ άνω θλεκτρονικι φόρμα, οι ςυμμετζχοντεσ κα ςυμπλθρϊςουν ωσ τιμι προςφοράσ τθ τιμι με
τρία δεκαδικά ψθφία που προκφπτει μετά τθν αφαίρεςθ του ποςοςτοφ τθσ ζκπτωςθσ που
προςφζρουν από τθν ωσ άνω τιμι αναφοράσ 850.000 € για τισ αντίςτοιχεσ προσ παροχι υπθρεςίεσ.
Ξακϊσ θ οικονομικι προςφορά, δθλαδι το προςφερόμενο ποςοςτό ζκπτωςθσ, ζχει αποτυπωκεί
ζμμεςα ςτισ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ, ο προςφζρων κα επιςυνάψει ςτθν
θλεκτρονικι οικονομικι προςφορά του, ςε μορφι pdf, θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο και
ςυμπλθρωμζνο με το αναγραφόμενο ποςοςτό ζκπτωςθσ το υπόδειγμα τθσ οικονομικισ προςφοράσ
του Υαραρτιματοσ ΛV, που επιςυνάπτεται ςτθν παροφςα διακιρυξθ.
Χτθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Υ.Α., για τθν παροχι των υπθρεςιϊν ςτον τόπο και
με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
Σι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν
επ’ αυτοφ ειςφορά υπζρ ΣΓΑ 20%.
Σι τιμζσ νοοφνται ΧΩΦΛΧ ΣΦΣ ΑΡΑΥΦΣΧΑΦΠΣΓΘΧ, ΑΡΑΚΕΩΦΘΧΘΧ, ΑΩΣΠΕΛΩΧΘΧ και παραμζνουν
ςτακερζσ ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ. Χε αντίκετθ περίπτωςθ θ προςφορά κα απορρίπτεται ωσ
απαράδεκτθ .
Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΩΦΩ ι που
κακορίηεται ςχζςθ ΕΩΦΩ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με
τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) θ τιμι υπερβαίνει τον
προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ.
Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ
Ανακζτουςα απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που
προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10)
θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Χτθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα
88 και 89 ν. 4412/2016
Ωσ Σικονομικι Υροςφορά νοείται το τελικό ςφνολο του Υίνακα Σικονομικισ Υροςφοράσ που
περιλαμβάνεται ςτο Υαράρτθμα IV.
Σι προςφερόμενεσ τιμζσ περιλαμβάνουν το ςφνολο των προβλεπόμενων επιβαρφνςεων και δαπανϊν
του Αναδόχου για τθν πλιρθ εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ Χφμβαςθσ, περιλαμβανομζνων των
υποχρεϊςεων προσ τρίτουσ (Δθμόςιο, Αςφαλιςτικοφσ οργανιςμοφσ κ.λπ.), και του ςυνόλου των
δαπανϊν αςφάλιςθσ του προςωπικοφ που κα απαςχολεί.
Θ τιμι τθσ προςφοράσ δεν υπόκειται ςε μεταβολι κατά τθν διάρκεια τθσ προςφοράσ. Χε περίπτωςθ
που ηθτθκεί παράταςθ τθσ διάρκειασ τθσ Υροςφοράσ, οι υποψιφιοι δεν δικαιοφνται, κατά τθ
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γνωςτοποίθςθ τθσ ςυγκατάκεςισ τουσ για τθν παράταςθ αυτι, να υποβάλλουν νζουσ πίνακεσ τιμϊν ι
να τουσ τροποποιιςουν.
Χτθν οικονομικι προςφορά κα πρζπει να επιλζγεται με ςαφινεια ζνασ από τουσ τρόπουσ πλθρωμισ
που περιγράφονται ςτθν παρ. (5.1) τθσ παροφςασ διακιρυξθσ
2.4.5 Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν
Σι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα
δϊδεκα (12) μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Υροςφορά θ οποία ορίηει
χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ για ιςόχρονο διάςτθμα, εφόςον τοφτο
ηθτθκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ
επιςτολισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και τθν
παράγραφο 2.2.2. τθσ παροφςασ, κατ' ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ
ωσ άνω αρχικι διάρκεια.
Πετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα
αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ Ανακζτουςα Αρχι κρίνει, κατά
περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι
οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν
προςφορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω
ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Χτθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία
ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ.
Χε περίπτωςθ που λιξει ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν και δεν ηθτθκεί παράταςθ τθσ προςφοράσ, θ
ανακζτουςα αρχι δφναται με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ, εφόςον θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ
εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, να ηθτιςει εκ των υςτζρων από τουσ οικονομικοφσ φορείσ που
ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία είτε να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ είτε όχι.
Θ ανακοίνωςθ τθσ κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ ςτον Ανάδοχο μπορεί να γίνει και μετά τθ λιξθ τθσ
ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, δεςμεφει όμωσ τον υποψιφιο μόνο εφόςον αυτόσ το αποδεχτεί.
2.4.6 Λόγοι απόρριψθσ προςφορϊν
H Ανακζτουςα Αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν,
απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά:
α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο πάνω
και ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. (Χρόνοσ και
τρόποσ υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Υεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ
προςφοράσ), 2.4.4. (Υεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ
οικονομικϊν προςφορϊν) , 2.4.5. (Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ
προςφορϊν), 3.2 (Υρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου) τθσ παροφςασ,
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β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται
ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί
κατά τθν αποςαφινιςθ και τθν ςυμπλιρωςι τθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςθσ
διακιρυξθσ,
γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ
προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν Ανακζτουςα Αρχι ςφμφωνα
με τθν παράγραφο 3.1.1 τθσ παροφςασ και το άρκρο 102 του ν. 4412/2016,
δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά,
ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ.
Σ περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 περ. γ τθσ παροφςασ ( περ. γϋ
τθσ παρ. 4 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016) και ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων με
κοινά μζλθ, κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ
μζλθ ενϊςεων,
ςτ) θ οποία είναι υπό αίρεςθ,
η) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,
θ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ
παροφςθσ διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ
ςφμβαςθσ.
κ) δεν επιτρζπεται επί ποινι απόρριψθσ, θ ςυμμετοχι του ίδιου υπεργολάβου ςε περιςςότερεσ από
μία προςφορζσ. Χτθν περίπτωςθ αυτι απορρίπτονται όλεσ οι προςφορζσ ςτισ οποίεσ ςυμμετζχει ο
ίδιοσ υπεργολάβοσ
ι) δεν επιτρζπεται επί ποινι απόρριψθσ, θ ςυμμετοχι του ίδιου ςτελζχουσ ομάδασ ζργου ςε
περιςςότερεσ από μία προςφορζσ. Χτθν περίπτωςθ αυτι απορρίπτονται όλεσ οι προςφορζσ ςτισ
οποίεσ ςυμμετζχει το ίδιο ςτζλεχοσ
ια) δεν επιτρζπεται επί ποινι απόρριψθσ, θ ςυμμετοχι του ίδιου ςυνεργαηόμενου Φορζα
Υιςτοποίθςθσ για το ίδιο ςχιμα πιςτοποίθςθσ ςε περιςςότερεσ από μία προςφορζσ. Χτθν περίπτωςθ
αυτι απορρίπτονται όλεσ οι προςφορζσ που προτείνουν ίδια ςχιματα πιςτοποίθςθσ και ςτισ οποίεσ
ςυμμετζχει ο ίδιοσ ςυνεργαηόμενοσ Φορζασ Υιςτοποίθςθσ.
3 ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ ΡΟΣΦΟΩΝ
3.1 Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν
3.1.1 Θλεκτρονικι αποςφράγιςθ προςφορϊν
Ψο πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΧΘΔΘΧ, για τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν αρμόδιο όργανο τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ (Επιτροπι Διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ), προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ
θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των φακζλων των προςφορϊν, κατά το άρκρο 100 του ν. 4412/2016,
ακολουκϊντασ τα εξισ ςτάδια:


Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Χυμμετοχισ-Ψεχνικι
Υροςφορά» τζςςερισ (4) εργάςιμεσ θμζρεσ μετά τθν καταλθκτικι θμερομθνία προςφορϊν,
δθλαδι Υαραςκευι 20/12/2019 και ϊρα 14:00
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Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Σικονομικι Υροςφορά», κατά τθν θμερομθνία
και ϊρα που κα ορίςει θ Ανακζτουςα Αρχι
Πε τθν αποςφράγιςθ των ωσ άνω φακζλων, ςφμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο
3.1.1 τθσ παροφςασ, κάκε προςφζρων αποκτά πρόςβαςθ ςτισ λοιπζσ προςφορζσ και τα υποβλθκζντα
δικαιολογθτικά τουσ, με τθν επιφφλαξθ των πτυχϊν εκείνων τθσ κάκε προςφοράσ που ζχουν
χαρακτθριςκεί ωσ εμπιςτευτικζσ.
Θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί να καλζςει τουσ οικονομικοφσ φορείσ να ςυμπλθρϊςουν ι να
διευκρινίςουν τα ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβλθκεί, ι να διευκρινίςουν το περιεχόμενο
τθσ τεχνικισ ι οικονομικισ προςφοράσ τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016.
3.1.2 Αξιολόγθςθ Ρροςφορϊν
Πετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει
ςτθν αξιολόγθςθ αυτϊν μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο Χφςτθμα οργάνων τθσ,
εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων.
Ειδικότερα :
α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα
υποβλθκζντα αυτϊν δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο
υπογράφεται από τα μζλθ του οργάνου.
β) Χτθ ςυνζχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ και βακμολόγθςθ μόνο
των τεχνικϊν προςφορϊν των προςφερόντων, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε
πλιρθ. Θ αξιολόγθςθ και βακμολόγθςθ γίνεται ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και
ςυντάςςεται πρακτικό για τθν απόρριψθ όςων τεχνικϊν προςφορϊν δεν πλθροφν τουσ όρουσ και τισ
απαιτιςεισ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και τθν αποδοχι και βακμολόγθςθ των τεχνικϊν προςφορϊν,
με βάςθ τα κριτιρια αξιολόγθςθσ του άρκρου 2.3.1 και 2.3.2 τθσ παροφςασ.
Για τθν αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν μπορεί να
ςυντάςςεται ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο, μζςω τθσ
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», ςτθν ανακζτουςα αρχι προσ ζγκριςθ. Θ αξιολόγθςθ των
δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν ολοκλθρϊνεται εντόσ τριάντα (30)
εργαςίμων θμερϊν από τθν αποςφράγιςθ.
Τα αποτελζςματα των εν λόγω ςταδίων («Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» & «Τεχνικι Ρροςφορά»
επικυρϊνονται με απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία
κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ςυςτιματοσ
ΕΣΘΔΘΣ, ςτουσ προςφζροντεσ, μαηί με αντίγραφο των αντιςτοίχων πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ
ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν των ωσ άνω ςταδίων. Θ Ανακζτουςα Αρχι αποφαίνεται
επί των Ρρακτικϊν εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) εργαςίμων θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ των
ςχετικϊν Ρρακτικϊν. Κατά τθσ εν λόγω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα
οριηόμενα ςτο άρκρο 3.4 τθσ παροφςασ.
γ) Πετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω, αποςφραγίηονται, κατά τθν
θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ οι φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν
εκείνων των προςφερόντων που δεν ζχουν απορριφκεί ςφμφωνα με τα ανωτζρω.
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δ) Θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν που
αποςφραγίςτθκαν και ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι
απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των προςφορϊν και τθν ανάδειξθ του προςωρινοφ αναδόχου. Θ
αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν ολοκλθρϊνεται εντόσ δφο (2) εργάςιμων θμερϊν.
Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ
ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που
προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10)
θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Χτθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα
88 και 89 ν. 4412/2016.
Χτθν περίπτωςθ ιςοδφναμων προφορϊν, δθλαδι προςφορϊν με τθν ίδια ςυνολικι τελικι βακμολογία
μεταξφ δφο ι περιςςοτζρων προςφερόντων θ ανάκεςθ γίνεται ςτθν προςφορά με τθν μεγαλφτερθ
βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ.
Αν οι ιςοδφναμεσ προςφορζσ ζχουν τθν ίδια βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ, θ ανακζτουςα αρχι
επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςοδφναμεσ
προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ και παρουςία αυτϊν των
οικονομικϊν φορζων.
Τα αποτελζςματα του εν λόγω ςταδίου («Οικονομικι Ρροςφορά») επικυρϊνονται με απόφαςθ του
αποφαινομζνου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ, μζςω
τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ςυςτιματοσ ΕΣΘΔΘΣ, ςτουσ προςφζροντεσ, μαηί με
αντίγραφο των πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν των ωσ άνω
ςταδίων. Θ Ανακζτουςα Αρχι αποφαίνεται επί των Ρρακτικϊν εντόσ προκεςμίασ δζκα (10)
εργαςίμων θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ των ςχετικϊν Ρρακτικϊν. Κατά τθσ εν λόγω απόφαςθσ
χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.4 τθσ παροφςασ.
Σθμείωςθ: Οι ωσ άνω προκεςμίεσ παρατείνονται αναλόγωσ ςε περίπτωςθ που ηθτθκοφν
διευκρινίςεισ ι ςυμπλθρϊςεισ ι απαιτείται επιβεβαίωςθ ςτοιχείων κατά τισ κείμενεσ διατάξεισ.
Τυχόν υπζρβαςθ των ωσ άνω προκεςμιϊν αξιολόγθςθσ των προςφορϊν δεν ςυνεπάγεται
ακυρότθτα τθσ διαδικαςίασ
Χε κάκε περίπτωςθ, ανεξαρτιτωσ ποςοφ και διαδικαςίασ, όταν εξ αρχισ ζχει υποβλθκεί μία προςφορά,
εκδίδεται μια απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνονται τα αποτελζςματα όλων των ςταδίων, ιτοι
Δικαιολογθτικϊν Χυμμετοχισ, Ψεχνικισ Υροςφοράσ και Σικονομικισ Υροςφοράσ.

3.2

Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου - Δικαιολογθτικά προςωρινοφ
αναδόχου
Πετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ Ανακζτουςα Αρχι αποςτζλλει ςχετικι θλεκτρονικι
πρόςκλθςθ μζςω του ςυςτιματοσ ςτον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ
(«προςωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν
κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ
και τα πρωτότυπα ι αντίγραφα που εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του ν.
4250/2014 (Αϋ 74) όλων των δικαιολογθτικϊν που περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.8.2. τθσ
παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ
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παραγράφου 2.2.3 τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ των
παραγράφων 2.2.4 - 2.2.7 αυτισ.
Ψα εν λόγω δικαιολογθτικά, υποβάλλονται από τον προςφζροντα («προςωρινό ανάδοχο»),
θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ, ςε μορφι αρχείων pdf και προςκομίηονται κατά περίπτωςθ από
αυτόν εντόσ τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ τουσ, κατά τισ διατάξεισ του
ν. 4250/2014 (Α’ 94). Ειδικά τα αποδεικτικά, τα οποία αποτελοφν ιδιωτικά ζγγραφα, μπορεί να
γίνονται αποδεκτά και ςε απλι φωτοτυπία, εφόςον ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία
βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ οποία πρζπει να ζχει ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ
πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν. Τταν υπογράφονται από τον ίδιο φζρουν
θλεκτρονικι υπογραφι.
Πε τθν παραλαβι των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν, το ςφςτθμα εκδίδει επιβεβαίωςθ τθσ παραλαβισ τουσ
και αποςτζλλει ενθμερωτικό θλεκτρονικό μινυμα ς’ αυτόν ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ
κατακφρωςθ.
Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που
υπoβλικθκαν, και ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλει εντόσ τθσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν, αίτθμα
προσ το αρμόδιο όργανο αξιολόγθςθσ για τθν παράταςθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ, το οποίο
ςυνοδεφεται με αποδεικτικά ζγγραφα από τα οποία να αποδεικνφεται ότι ζχει αιτθκεί τθν χοριγθςθ
των δικαιολογθτικϊν, θ ανακζτουςα αρχι παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ των δικαιολογθτικϊν
για όςο χρόνο απαιτθκεί για τθν χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν από τισ αρμόδιεσ αρχζσ.
Ψο παρόν εφαρμόηεται και ςτισ περιπτϊςεισ που θ ανακζτουςα αρχι ηθτιςει τθν προςκόμιςθ των
δικαιολογθτικϊν κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ι αιτιςεων ςυμμετοχισ και πριν το
ςτάδιο κατακφρωςθσ, κατϋ εφαρμογι τθσ διάταξθσ του άρκρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 4412/2016,
τθρουμζνων των αρχϊν τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ.
Τςοι δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που
κατατζκθκαν.
Απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ
εγγφθςθ ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ
επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω
διαδικαςίασ, εάν:
i) κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με το
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Χφμβαςθσ (Ε.Ε.Ε.Χ.), είναι ψευδι ι ανακριβι, και εφόςον ηθτικθκαν
διευκρινιςεισ από τον προςωρινό ανάδοχο (ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 102 του ν.
4412/2016), οι οποίεσ κρίκθκαν από τθν Ανακζτουςα Αρχι ωσ μθ ικανοποιθτικζσ ι
ii) δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα
των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι
iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι
όροι και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) και 2.2.4 ζωσ
2.2.7 (κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ,
Χε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ
προχποκζςεισ τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο
Χφμβαςθσ ότι πλθροί, οι οποίεσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν

ελίδα 49 από 171

19PROC005817806 2019-11-07

ΔΛΑΞΘΦΩΘ ΔΛΕΚΡΣΩΧ ΑΡΣΛΞΨΣΩ ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΣΩ ΔΛΑΓΩΡΛΧΠΣΩ ΓΛΑ ΨΣ ΕΦΓΣ:
«Ξατάρτιςθ και πιςτοποίθςθ γνϊςεων και δεξιοτιτων εργαηομζνων ςτον τομζα του Υεριβάλλοντοσ»

θμζρα τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ για τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου
(οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του.
Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι
περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ
επιλογισ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4 -2.2.7 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία
ματαιϊνεται.
Θ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ ολοκλθρϊνεται εντόσ δφο
(2) εργάςιμων θμερϊν, με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ τθν Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ, ςτο οποίο
αναγράφεται θ τυχόν ςυμπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν κατά τα οριηόμενα ανωτζρω και τθ διαβίβαςθ του
φακζλου αυτοφ ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για
τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ είτε για τθν κιρυξθ του
προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου.
Ψα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ
επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ.
3.3 Κατακφρωςθ - ςφναψθ ςφμβαςθσ
Θ Ανακζτουςα Αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν
τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα που δεν ζχει
αποκλειςτεί οριςτικά, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο, θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ.
Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ δεν παράγει τα ζννομα αποτελζςματά τθσ, εφόςον θ ανακζτουςα αρχι δεν
τθν κοινοποίθςε ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ που δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά.
Ψα ζννομα αποτελζςματα τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται
εφόςον ςυντρζξουν ςωρευτικά τα εξισ:
α) παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ι ςε περίπτωςθ άςκθςθσ,
παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ Α.Ε.Υ.Υ. και ςε
περίπτωςθ άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ Α.Ε.Υ.Υ., εκδοκεί απόφαςθ επί τθσ
αίτθςθσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ χοριγθςθσ προςωρινισ διαταγισ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο
τελευταίο εδάφιο τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 372 του ν. 4412/2016 και ςτθν παράγραφο 3.4. τθσ
παροφςασ.
β) κοινοποιθκεί θ απόφαςθ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον ο τελευταίοσ υποβάλλει,
ζπειτα από ςχετικι πρόςκλθςθ, υπεφκυνθ διλωςθ, που υπογράφεται κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο
79Α του ν. 4412/2016, ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι, δεν ζχουν επζλκει ςτο πρόςωπό του οψιγενείσ
μεταβολζσ κατά τθν ζννοια του άρκρου 104 του ν. 4412/2016 και μόνον ςτθν περίπτωςθ τθσ άςκθςθσ
προδικαςτικισ προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ. Θ υπεφκυνθ διλωςθ ελζγχεται από τθν
αρμόδια Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, θ οποία ςυντάςςει πρακτικό που ςυνοδεφει τθ ςφμβαςθ.
Θ Ανακζτουςα Αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ,
κζτοντάσ του προκεςμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τισ είκοςι (20) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ
ςχετικισ ειδικισ πρόςκλθςθσ. Ψο ςυμφωνθτικό ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.
Χτθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν
τεκείςα προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι
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επιςτολι ςυμμετοχισ του και ακολουκείται θ ίδια ωσ άνω διαδικαςία για τον προςφζροντα που
υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά..
3.4 Ρροδικαςτικζσ Ρροςφυγζσ - Ρροςωρινι Δικαςτικι Ρροςταςία
Ξάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ και
ζχει ι είχε υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ
αρχισ κατά παράβαςθ τθσ νομοκεςίασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι τθσ εςωτερικισ νομοκεςίασ,
δικαιοφται να αςκιςει προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΥΥ κατά τθσ ςχετικισ πράξθσ ι
παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ
που δικαιολογοφν το αίτθμά του. Χε περίπτωςθ προςφυγισ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ
προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι:
(α) δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο
οικονομικό φορζα αν θ πράξθ κοινοποιικθκε με θλεκτρονικά μζςα ι τθλεομοιοτυπία ι
(β) δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςε αυτόν αν
χρθςιμοποιικθκαν άλλα μζςα επικοινωνίασ, άλλωσ
γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που βλάπτει τα
ςυμφζροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα.
Ειδικά για τθν άςκθςθ προςφυγισ κατά προκιρυξθσ, θ πλιρθσ γνϊςθ αυτισ τεκμαίρεται μετά τθν
πάροδο δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθ δθμοςίευςθ ςτο ΞΘΠΔΘΧ.
Χε περίπτωςθ παράλειψθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι
δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ.
Θ προδικαςτικι προςφυγι κατατίκεται θλεκτρονικά μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του
ΕΧΘΔΘΧ ςτον θλεκτρονικό τόπο του διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ κατά περίπτωςθ τθν ζνδειξθ
«Υροδικαςτικι Υροςφυγι» και επιςυνάπτοντασ το ςχετικό ζγγραφο ςε μορφι θλεκτρονικοφ αρχείου
Portable Document Format (PDF), το οποίο φζρει εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι
προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι με χριςθ εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν.
Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο από τον
προςφεφγοντα υπζρ του Δθμοςίου, κατά τα ειδικά οριηόμενα ςτο άρκρο 363 του ν. 4412/2016 ςτο
άρκρο 19 παρ. 1.1 και ςτο άρκρο 7 τθσ με αρικμ. 56902/215 Ω.Α..
Ψο παράβολο επιςτρζφεται ςτον προςφεφγοντα, ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ
προςφυγισ του ι ςε περίπτωςθ που, πριν τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΥΥ επί τθσ προςφυγισ, θ
Ανακζτουςα Αρχι ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι προβαίνει ςτθν οφειλόμενθ ενζργεια.
Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ
ςφμβαςθσ επί ποινι ακυρότθτασ, θ οποία διαπιςτϊνεται με απόφαςθ τθσ ΑΕΥΥ μετά από άςκθςθ
προςφυγισ, ςφμφωνα με το άρκρο 368 του ν. 4412/2016. Ξατ’ εξαίρεςθ, δεν κωλφεται θ ςφναψθ τθσ
ςφμβαςθσ εάν υποβλικθκε μόνο μία (1) προςφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψιφιοι.
Ξατά τα λοιπά, θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ
διαδικαςίασ, εκτόσ αν ηθτθκοφν προςωρινά μζτρα προςταςίασ κατά το άρκρο 366 του ν.4412/2016.
Σι ανακζτουςεσ αρχζσ μζςω τθσ λειτουργίασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ΕΧΘΔΘΧ:
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κοινοποιοφν τθν προςφυγι ςε κάκε ενδιαφερόμενο τρίτο ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν
περ. α του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και τθν περ. αϋ τθσ παρ. 1
του άρκρου 9 του π.δ. 39/2017.
 διαβιβάηουν ςτθν Αρχι Εξζταςθσ Υροδικαςτικϊν Υροςφυγϊν (ΑΕΥΥ) τα προβλεπόμενα ςτθν
περ. β του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 ςφμφωνα και με τθν περ.
αϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 9 του π.δ. 39/2017
Θ ΑΕΥΥ αποφαίνεται αιτιολογθμζνα επί τθσ βαςιμότθτασ των προβαλλόμενων πραγματικϊν και
νομικϊν ιςχυριςμϊν τθσ προςφυγισ και των ιςχυριςμϊν τθσ ανακζτουςασ αρχισ και, ςε περίπτωςθ
παρζμβαςθσ, των ιςχυριςμϊν του παρεμβαίνοντοσ και δζχεται (εν όλω ι εν μζρει) ι απορρίπτει τθν
προςφυγι με απόφαςι τθσ, θ οποία εκδίδεται μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν
από τθν θμζρα εξζταςθσ τθσ προςφυγισ.
H Α.Ε.Υ.Υ. επιλαμβάνεται αποκλειςτικά επί κεμάτων που κίγονται με τθν προςφυγι και δεν μπορεί να
ελζγξει παρεμπιπτόντωσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ ι ηθτιματα που αφοροφν τθ διενζργεια τθσ
διαδικαςίασ. Χε περίπτωςθ ςυμπλθρωματικισ αιτιολογίασ επί τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ, αυτι
υποβάλλεται ζωσ και δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν ςυηιτθςθ τθσ προςφυγισ και κοινοποιείται
αυκθμερόν ςτον προςφεφγοντα μζςω τθσ πλατφόρμασ του ΕΧΘΔΘΧ ι αν αυτό δεν είναι εφικτό με
οποιοδιποτε πρόςφορο μζςο. Ωπομνιματα επί των απόψεων και τθσ ςυμπλθρωματικισ αιτιολογίασ
τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ κατατίκενται μζςω τθσ πλατφόρμασ του ΕΧΘΔΘΧ ζωσ πζντε (5) θμζρεσ πριν
από τθ ςυηιτθςθ τθσ προςφυγισ.
Σι χριςτεσ - οικονομικοί φορείσ ενθμερϊνονται για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ τθσ προςφυγισ από
τθν ΑΕΥΥ.
Θ άςκθςθ τθσ ωσ άνω προδικαςτικισ προςφυγισ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ζνδικων
βοθκθμάτων τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ του άρκρου 372 του ν. 4412/2016
κατά των εκτελεςτϊν πράξεων ι παραλείψεων των ανακετουςϊν αρχϊν. Τποιοσ ζχει ζννομο
ςυμφζρον μπορεί να ηθτιςει τθν αναςτολι τθσ εκτζλεςθσ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΥΥ και τθν ακφρωςι
τθσ ενϊπιον του αρμοδίου δικαςτθρίου . Δικαίωμα άςκθςθσ των ίδιων ενδίκων βοθκθμάτων ζχει και θ
ανακζτουςα αρχι, αν θ ΑΕΥΥ κάνει δεκτι τθν προδικαςτικι προςφυγι. Πε τα ζνδικα βοθκιματα τθσ
αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ λογίηονται ωσ ςυμπροςβαλλόμενεσ με τθν απόφαςθ τθσ
ΑΕΥΥ και όλεσ οι ςυναφείσ προσ τθν ανωτζρω απόφαςθ πράξεισ ι παραλείψεισ τθσ ανακζτουςασ
αρχισ, εφόςον ζχουν εκδοκεί ι ςυντελεςτεί αντιςτοίχωσ ζωσ τθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ ι
τθν πρϊτθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ.
Θ αίτθςθ αναςτολισ κατατίκεται ςτο αρμόδιο δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από
τθν κοινοποίθςθ ι τθν πλιρθ γνϊςθ τθσ απόφαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ. Για τθν άςκθςθ
τθσ αιτιςεωσ αναςτολισ κατατίκεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 372 παρ. 4
του ν. 4412/2016.
Θ άςκθςθ αίτθςθσ αναςτολισ κωλφει τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι διαταγι ο
αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά.
Ψζλοσ, είναι δυνατι θ άςκθςθ προδικαςτικισ προςφυγισ ςτθν ΑΕΥΥ, για τθν κιρυξθ ακυρότθτασ τθσ
ςυναφκείςασ ςφμβαςθσ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτα άρκρα 368 ζωσ και 371 του ν. 4412/2016.
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3.5 Ματαίωςθ Διαδικαςίασ
Θ Ανακζτουςα Αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ
διαδικαςία ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, μετά
από γνϊμθ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι
παραλείψεισ ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ του
αρμόδιου οργάνου, να ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά
τθσ ι να αποφαςίςει τθν επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ
παράλειψθ.
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4
ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ
4.1 Εγγυιςεισ (Καλισ Εκτζλεςθσ, προκαταβολισ)
Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το
άρκρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ
ςφμβαςθσ και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι, πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον
τα αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.6. «Εγγυιςεισ» ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό
και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι
όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου,
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τυχόν ιςόποςθσ προσ αυτόν προκαταβολισ.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςτθν περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ
αυτι ειδικότερα ορίηει.
Χτθν περίπτωςθ χοριγθςθσ προκαταβολισ, μεγαλφτερου φψουσ από αυτό που καλφπτεται με τθν
εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ προςκομίηεται από τον ανάδοχο εγγφθςθσ προκαταβολισ, ςφμφωνα με το
υπόδειγμα που περιλαμβάνεται ςτο Υαράρτθμα V τθσ Διακιρυξθσ, που κα καλφπτει τθ διαφορά
μεταξφ του ποςοφ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ και του ποςοφ τθσ καταβαλλομζνθσ προκαταβολισ.
Θ προκαταβολι και θ εγγφθςθ προκαταβολισ μποροφν να χορθγοφνται τμθματικά, ςφμφωνα με τθν
παράγραφο 5.1. τθσ παροφςασ (τρόποσ πλθρωμισ).
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ και θ εγγφθςθ προκαταβολισ επιςτρζφονται ςτο ςφνολό τουσ μετά τθν
οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο
οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ
παράδοςθ, θ επιςτροφι των ωσ άνω εγγυιςεων γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων
και του εκπροκζςμου.
4.2 Συμβατικό Ρλαίςιο – Εφαρμοςτζα Νομοκεςία
Ξατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ παροφςασ
διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Ξϊδικασ.
4.3 Προι Εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ
1. Σ ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί τισ υποχρεϊςεισ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ
περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο
τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ
και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Υαράρτθμα X του Υροςαρτιματοσ Α ́ του
Ρ.4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και του υπεργολάβουσ του
ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ
αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ
αρμοδιότθτάσ τουσ. Ειδικότερα, ωσ προσ τθν εκνικι εργατικι και κοινωνικοαςφαλιςτικι νομοκεςία, ο
ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί όλουσ τουσ Ελλθνικοφσ Ρόμουσ τουσ ςχετικοφσ με τθν εργαςία
(Εργατικι Ρομοκεςία) και τισ διατάξεισ για αμοιβζσ, και με τθ ρθτι υποχρζωςθ να καταβάλει τισ
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νόμιμεσ αποδοχζσ ςτουσ εργαηόμενουσ οι οποίεσ ςε καμία περίπτωςθ δεν μπορεί να είναι κατϊτερεσ
των προβλεπόμενων από τισ οικίεσ Χυλλογικζσ Χυμβάςεισ Εργαςίασ, ςτισ οποίεσ τυχόν υπάγονται οι
εργαηόμενοι, να τθρεί το νόμιμο ωράριο εργαςίασ, ωσ και τισ νόμιμεσ αςφαλιςτικζσ καλφψεισ, τουσ
όρουσ υγιεινισ και αςφάλειασ των εργαηομζνων, τισ λοιπζσ κοινωνικζσ παροχζσ, αποηθμιϊςεισ,
φόρουσ, κ.λπ., κα ευκφνεται δε ζναντι των Ελλθνικϊν Αρχϊν για τθν τιρθςθ κάκε υποχρζωςθσ που
προκφπτει απ’ αυτζσ. Επίςθσ υποχρεοφται να εκπλθρϊνει όλεσ του τισ υποχρεϊςεισ απζναντι ςτο
Δθμόςιο, ςτουσ αςφαλιςτικοφσ φορείσ και ςε κάκε τρίτο.
2. Χτθν Ανακζτουςα Αρχι παρζχεται θ δυνατότθτα για ζλεγχο των ανωτζρω μζςω των αςφαλιςτικϊν
ταμείων κ.λπ. Χε περίπτωςθ δε που διαπιςτωκεί παράβαςθ των παραπάνω αναφερόμενων όρων τθσ
παρζχεται το δικαίωμα να καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ.
3. Θ κατάκεςθ τθσ προςφοράσ ςυνεπάγεται εκ μζρουσ των προςφερόντων τθν πλιρθ αποδοχι των
όρων τθσ παροφςθσ. Υεραιτζρω λεπτομζρειεσ που αφοροφν ςτισ υποχρεϊςεισ του αναδόχου, ςτον
τρόπο εκτζλεςθσ τθσ παροχισ υπθρεςίασ και ςτον τρόπο πλθρωμισ κα περιγράφουν ςτθ ςφμβαςθ
μεταξφ αναδόχου και Αρχισ.
4. Σ Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω ανάκεςθσ
τθσ εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ
παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ του κυρίου
αναδόχου.
5. Σ Ανάδοχοσ υποχρεοφται κακόλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ και υλοποίθςθσ των
προγραμμάτων κατάρτιςθσ/πιςτοποίθςθσ που υλοποιεί να δζχεται και να διευκολφνει απροφαςίςτωσ
τουσ ελζγχουσ και επαλθκεφςεισ που διενεργοφνται τακτικϊσ ι /και εκτάκτωσ από τθν Επιτροπι
Υαραλαβισ και Υιςτοποίθςθσ Υαραδοτζων τθσ ςφμβαςθσ ι και τον εκάςτοτε οριηόμενο επόπτθ από
τθν Ανακζτουςα Αρχι κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 5.5 τθσ παροφςασ.
Χτθν περίπτωςθ άρνθςθσ τθσ κατά τα ανωτζρω ςχετικισ ςυνδρομισ του Αναδόχου κακϊσ και ςε κάκε
περίπτωςθ κατά τθν οποία διαπιςτωκεί ςτο πλαίςιο των ελζγχων αυτϊν οιαδιποτε ανακρίβεια ι
πλθμμζλεια αναφορικά με τα υλοποιοφμενα προγράμματα κατάρτιςθσ/πιςτοποίθςθσ, τουσ
καταρτιηόμενουσ/ςυμμετζχοντεσ ςε αυτά ι ςτο πλαίςιο αυτϊν χορθγείται ςε αυτόν ζγγραφθ εντολι
ςυμμόρφωςθσ κζτονται και τθ ςχετικι προκεςμία προσ τοφτο. Χε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ προσ
αυτιν τθν ζγγραφθ εντολι ενεργοποιείται αιτιολογθμζνα θ διαδικαςία του άρκρου 5.2 τθσ παροφςασ.
6. Σ Ανάδοχοσ υποχρεοφται κακόλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ και υλοποίθςθσ των
προγραμμάτων κατάρτιςθσ/πιςτοποίθςθσ που υλοποιεί να δζχεται και να διευκολφνει απροφαςίςτωσ
τουσ ελζγχουσ και επαλθκεφςεισ που διενεργοφνται τακτικϊσ ι /και εκτάκτωσ από τθν Διαχειριςτικι
Αρχι του ΕΥ ΕΥΑΡΕΞ ι/και από οποιοδιποτε άλλο εκνικό ι ενωςιακό ελεγκτικό όργανο κακϊσ και
υποχρεοφται να παρζχει ςε αυτά τα ελεγκτικά όργανα το ςφνολο των εγγράφων και πλθροφοριϊν που
ςχετίηονται με τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τθν υλοποίθςθ των αντιςτοίχων προγραμμάτων
κατάρτιςθσ/πιςτοποίθςθσ. Χε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου κινοφνται τα ειδικότερα
προβλεπόμενα ςτο κεςμικό και κανονιςτικό πλαίςιο τθσ Υρογραμματικισ Υεριόδου 2014-2020.
4.4 Υπεργολαβία
4.4.1. Σ Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω
ανάκεςθσ τθσ εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των
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υποχρεϊςεων τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ
του κυρίου αναδόχου.
4.4.2. Ξατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτθν
Ανακζτουςα Αρχι το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των
υπεργολάβων του, οι οποίοι ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον είναι γνωςτά τθ ςυγκεκριμζνθ
χρονικι ςτιγμι. Επιπλζον, υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν Ανακζτουςα Αρχι κάκε αλλαγι των
πλθροφοριϊν αυτϊν, κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ
ςχετικά με κάκε νζο υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν
λόγω ςφμβαςθ, προςκομίηοντασ τα ςχετικά ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ. Χε περίπτωςθ
διακοπισ τθσ ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ
υποχρεοφται ςε άμεςθ γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, οφείλει δε να
διαςφαλίςει τθν ομαλι εκτζλεςθ του τμιματοσ/ των τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε
από νζο υπεργολάβο τον οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι κατά τθν ωσ άνω
διαδικαςία. Διευκρινίηεται ότι υπεργολαβία είναι θ ςυνεργαςία του οικονομικοφ φορζα με κάκε τρίτο
που αναλαμβάνει να υλοποιιςει διακριτό/-ά τμιμα/-τα του Ζργου. Αντικζτωσ, δεν νοείται ωσ
υπεργολαβία κάκε άλλθ ςυμφωνία του οικονομικοφ φορζα με τρίτο όπωσ π.χ. προμικειασ
αναλωςίμων υλικϊν, διατροφισ, μίςκωςθσ χϊρου (αικουςϊν), δθμιουργίασ και παροχισ
εκπαιδευτικοφ υλικοφ, κ.ά.
4.4.3. Θ Ανακζτουςα Αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ υπεργολάβουσ,
όπωσ αυτοί περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μζςα τθσ παραγράφου
2.2.8.2 τθσ παροφςασ, εφόςον ο ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε
τρίτουσ, τμιμα τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, προκειμζνου να μθν ακετοφνται οι υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2
του άρκρου 18 του ν. 4412/2016, δφναται να επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω λόγουσ και για τουσ
υπεργολάβουσ.
Τταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ απαιτεί ι δφναται να
απαιτιςει τθν αντικατάςταςι του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτισ παρ. 5 και 6 του άρκρου 131
του ν. 4412/2016.
4.5 Τροποποίθςθ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ
Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία
ςφναψθσ ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν.
4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότθςθσ του αρμοδίου οργάνου.
Για τθν τροποποίθςθ ςυνάπτεται νζα ζγγραφθ ςυμφωνία των ςυμβαλλόμενων μερϊν, θ οποία κα
αποτελεί Υαράρτθμα τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ.
Δθλϊνεται ρθτϊσ ότι καμία αφξθςθ οικονομικοφ αντικειμζνου για οιονδιποτε λόγο δεν δφναται να
ςυμφωνθκεί ςε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ.
Για τθν τροποποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται προθγουμζνωσ θ ζγκριςθ τθσ ΕΩΔ/ΕΥΑΡΕΞ.
4.6 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ
Θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει τθ
ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον:
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α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν.
4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ
β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ
διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ,
γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων
που υπζχει από τισ Χυνκικεσ και τθν Σδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του
Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΧΟΕΕ.
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5 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ
5.1 Τρόποσ πλθρωμισ
Θ πλθρωμι του αναδόχου δφναται να πραγματοποιθκεί με ζναν από τουσ ακόλουκουσ τρόπουσ κατ’
επιλογι του Ωποψθφίου Αναδόχου.
1

2.

α) Χοριγθςθ ζντοκθσ προκαταβολισ ζωσ τριάντα τοισ εκατό (30%) του ςυμβατικοφ τιμιματοσ
μετά τθν υπογραφι τθσ Χφμβαςθσ, ζναντι ιςόποςθσ Εγγυθτικισ Επιςτολισ Υροκαταβολισ
ςυντεταγμζνθσ ςφμφωνα με το υπόδειγμα Γ του Υαραρτιματοσ V. Θ παραπάνω προκαταβολι
κα είναι ζντοκθ. Τπωσ εκάςτοτε ιςχφει "Υερί Δθμοςίου Οογιςτικοφ Ελζγχου των Δαπανϊν του
Ξράτουσ και άλλεσ Διατάξεισ". Ξατά τθν εξόφλθςθ κα παρακρατείται τόκοσ επί τθσ
ειςπραχκείςθσ προκαταβολισ και για το χρονικό διάςτθμα υπολογιηόμενου από τθν θμερομθνία
λιψεωσ μζχρι τθν θμερομθνία οριςτικισ παραλαβισ του αντικειμζνου τθσ Χφμβαςθσ. Για τον
υπολογιςμό του τόκου κα λαμβάνεται υπόψθ το φψοσ του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων
του Δθμοςίου 12μθνθσ διάρκειασ που κα ιςχφει κατά τθν θμερομθνία λιψθσ τθσ προκαταβολισ
προςαυξθμζνο κατά 0,25 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ. Θ εγγυθτικι επιςτολι προκαταβολισ κα
αποδεςμευτεί άπαξ και κα επιςτραφεί με τθν οριςτικι ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι του
αντικειμζνου τθσ Χφμβαςθσ.
β) Ψο υπόλοιπο του ςυμβατικοφ τιμιματοσ, μετά τθν οριςτικι ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι
του ςυνόλου του αντικειμζνου τθσ Χφμβαςθσ, αφοφ παρακρατθκεί ο με τον παραπάνω τρόπο
υπολογιςκείσ (2α) τόκοσ.
α) Χοριγθςθ ζντοκθσ προκαταβολισ ζωσ τριάντα τοισ εκατό (30%) του ςυμβατικοφ τιμιματοσ
μετά τθν υπογραφι τθσ Χφμβαςθσ, ζναντι ιςόποςθσ Εγγυθτικισ Επιςτολισ Υροκαταβολισ
ςυντεταγμζνθσ ςφμφωνα με το υπόδειγμα Γ του Υαραρτιματοσ V. Θ παραπάνω προκαταβολι
κα είναι ζντοκθ ςφμφωνα με το Ρόμο Ρ. 4270/2014 "Υερί Δθμοςίου Οογιςτικοφ Ελζγχου των
Δαπανϊν του Ξράτουσ και άλλεσ Διατάξεισ”. Ξατά τθν εξόφλθςθ κα παρακρατείται τόκοσ επί τθσ
ειςπραχκείςθσ προκαταβολισ και για το χρονικό διάςτθμα υπολογιηόμενου από τθν θμερομθνία
λιψεωσ μζχρι τθν θμερομθνία οριςτικισ παραλαβισ του αντικειμζνου τθσ Χφμβαςθσ. Για τον
υπολογιςμό του τόκου κα λαμβάνεται υπόψθ το φψοσ του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων
του Δθμοςίου 12μθνθσ διάρκειασ που κα ιςχφει κατά τθν θμερομθνία λιψθσ τθσ προκαταβολισ
προςαυξθμζνο κατά 0,25 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ. Θ εγγυθτικι επιςτολι προκαταβολισ κα
αποδεςμευτεί άπαξ και κα επιςτραφεί με τθν οριςτικι ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι του
αντικειμζνου τθσ Χφμβαςθσ.
β) Υοςοςτό πενιντα τοισ εκατό (50%) του ςυμβατικοφ τιμιματοσ, αφοφ παρακρατθκεί ο με τον
παραπάνω τρόπο υπολογιςκείσ (3α) τόκοσ, επί τθσ ειςπραχκείςασ προκαταβολισ, και για το
χρονικό διάςτθμα από τθν θμερομθνία λιψθσ τθσ προκαταβολισ μζχρι τθν θμερομθνία που κα
πραγματοποιθκοφν μετά τθν υποβολι δικαιολογθτικϊν υλοποίθςθσ που κα τεκμθριϊνουν
τουλάχιςτον :
 τθν υποβολι από τον Ανάδοχο τθσ διλωςθσ ζναρξθσ των προγραμμάτων κατάρτιςθσ
που αντιςτοιχοφν ςε ποςοςτό 80% του ςυνόλου των ωφελουμζνων του αντικειμζνου τθσ
Χφμβαςθσ,
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τθν υλοποίθςθ του 50% του ςυνολικοφ αρικμοφ των εγκεκριμζνων ανκρωποωρϊν
κατάρτιςθσ και
 και τθ ςυμμετοχι του 20% του αρικμοφ των ωφελουμζνων ςτθ διαδικαςία
πιςτοποίθςθσ (διευκρινίηεται ότι δεν μετροφνται δφο φορζσ ωφελοφμενοι που τυχόν κα
επανεξεταςτοφν)
Χθμειϊνεται ότι οι παραπάνω όροι κα πρζπει να πλθροφνται ςωρευτικά και ότι θ πιςτοποίθςι
τουσ κα γίνεται από τθν Ανακζτουςα Αρχι κατόπιν ελζγχου των ςχετικϊν παραδοτζων όπωσ
αναφζρονται ςτο παράρτθμα ΛΛ τθσ παροφςθσ.
γ) Ψο υπόλοιπο του ςυμβατικοφ τιμιματοσ μετά τθν οριςτικι ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι
του ςυνόλου του αντικειμζνου τθσ Χφμβαςθσ, αφοφ παρακρατθκεί τόκοσ επί τθσ απομειωμζνθσ
από τθν προθγοφμενθ πλθρωμι (3β) προκαταβολισ και για το χρονικό διάςτθμα από τθν
θμερομθνία του υπολογιςμοφ τόκου τθσ προθγοφμενθσ τμθματικισ πλθρωμισ μζχρι τθν
οριςτικι ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι του αντικειμζνου τθσ Χφμβαςθσ.
3.

α) Υοςοςτό τριάντα τοισ εκατό (30%) του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα καταβάλλεται αφοφ ο
ανάδοχοσ ζχει υλοποιιςει τθν απαιτοφμενθ προετοιμαςία για τθν ζναρξθ τθσ κατάρτιςθσ, θ
οποία βεβαιϊνεται με τθ διλωςθ ζναρξθσ τθσ κατάρτιςθσ. Θ διλωςθ ζναρξθσ κα πρζπει να
αφορά τουλάχιςτον το 30% του ςυνολικοφ αρικμοφ των εγκεκριμζνων προγραμμάτων
κατάρτιςθσ.
Θ υλοποίθςθ από τον ανάδοχο τθσ απαιτοφμενθσ προετοιμαςίασ για τθν ζναρξθ των
προγραμμάτων, κα αποδεικνφεται από τα επιμζρουσ παραδοτζα, που υποχρεοφται να
κατακζςει ο Ανάδοχοσ, πριν τθν ζναρξθ κάκε τμιματοσ, όπωσ αυτά κα οριςτοφν ςτθ ςφμβαςθ.
Θ πρϊτθ δόςθ δεν μπορεί να υπερβαίνει το φψοσ τθσ ετιςιασ δζςμευςθσ του υποζργου.
β) Υοςοςτό πενιντα τοισ εκατό (50%) του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα καταβάλλεται μετά τθν
υποβολι δικαιολογθτικϊν υλοποίθςθσ που κα τεκμθριϊνουν τουλάχιςτον :
 τθν υποβολι από τον Ανάδοχο τθσ διλωςθσ ζναρξθσ των προγραμμάτων κατάρτιςθσ
που αντιςτοιχοφν ςε ποςοςτό 80% του ςυνόλου των ωφελουμζνων του αντικειμζνου τθσ
Χφμβαςθσ,
 τθν υλοποίθςθ του 50% του ςυνολικοφ αρικμοφ των εγκεκριμζνων ανκρωποωρϊν
κατάρτιςθσ και
 και τθ ςυμμετοχι του 20% του αρικμοφ των ωφελουμζνων ςτθ διαδικαςία
πιςτοποίθςθσ (διευκρινίηεται ότι δεν μετροφνται δφο φορζσ ωφελοφμενοι που τυχόν κα
επανεξεταςτοφν)
Χθμειϊνεται ότι οι παραπάνω όροι κα πρζπει να πλθροφνται ςωρευτικά και ότι θ πιςτοποίθςι
τουσ κα γίνεται από τθν Ανακζτουςα Αρχι όπωσ αναφζρονται ςτο παράρτθμα ΛΛ τθσ παροφςθσ.
γ) Ψο υπόλοιπο είκοςι τοισ εκατό (20%) του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα καταβάλλεται μετά τθν
οριςτικι παραλαβι του αντικειμζνου τθσ Χφμβαςθσ από τθν Ανακζτουςα Αρχι και κα γίνει μετά
τον ζλεγχο τθσ ορκισ υλοποίθςισ του, ςφμφωνα με τα κατατεκειμζνα δικαιολογθτικά, με τα
οποία κα διαςφαλίηεται θ υλοποίθςθ των ποιοτικϊν προδιαγραφϊν του και τθν ζκδοςθ
βεβαίωςθσ καλισ εκτζλεςθσ.

Χε περίπτωςθ μθ επιλογισ ο τρόποσ πλθρωμισ κα είναι ο υπ. αρ. 3 από τουσ παραπάνω.
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Θ καταβολι των δόςεων προσ τον ανάδοχο προχποκζτει τθν προθγοφμενθ κατάκεςθ του ανάλογου
ποςοφ από το ΥΔΕ προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι.
Τρόποσ υπολογιςμοφ τελικοφ ςυμβατικοφ κόςτουσ
α. Χε περίπτωςθ που κατά τθν ζναρξθ υλοποίθςθσ ενόσ Ψμιματοσ κατάρτιςθσ ο αρικμόσ των
ωφελουμζνων είναι μικρότεροσ του αντίςτοιχου αρχικά εγκεκριμζνου και πάντωσ μεγαλφτεροσ του
κατϊτατου επιτρεπτοφ ορίου, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ενθμερϊςει εγγράφωσ είτε με τθ διλωςθ
ζναρξθσ είτε με νεότερο ζγγραφό του τθν Ανακζτουςα Αρχι. Χτθν περίπτωςθ αυτι το κόςτοσ του
Ψμιματοσ υπολογίηεται ωσ ΑΣΕ χ Ω χ ΚΑΚ όπου ΑΧΕ : Αρικμόσ ςυμμετεχόντων κατά τθν ζναρξθ, Ω :
Ϊρεσ προγράμματοσ και ΞΑΞ : κόςτοσ ανκρωποϊρασ κατάρτιςθσ. Επιπλζον, ςτον Ανάδοχο κα
καταβλθκεί ποςό για τθ διαδικαςία πιςτοποίθςθσ που υπολογίηεται ωσ εξισ: ΑΣΡ χ ΚΡ, όπου ΑΧΥ:
Αρικμόσ Χυμμετεχόντων ςτθν Υιςτοποίθςθ και ΞΥ: Ξόςτοσ Υιςτοποίθςθσ/ ςυμμετζχοντα.
β. Χε περίπτωςθ που κατά τθν υλοποίθςθ τθσ κατάρτιςθσ ζνασ ωφελοφμενοσ αποχωριςει ι υπερβεί το
ανϊτατο όριο απουςιϊν ι/και για οποιοδιποτε λόγο δεν ολοκλθρϊςει το πρόγραμμα κατάρτιςθσ ι
δεν ςυμμετάςχει ςτθν διαδικαςία πιςτοποίθςθσ γνϊςεων τότε το κόςτοσ του Ψμιματοσ υπολογίηεται
ωσ εξισ:
- Χτθν περίπτωςθ που το εκπαιδευτικό επίδομα καταβάλλεται από τον Ανάδοχο:
(ΑΣΕ χ Ω χ ΚΑΚ) + (ΑΣΡ χ ΚΡ)- (ΑΑ χ Ω χ 5€), όπου ΑΧΕ: Αρικμόσ ςυμμετεχόντων κατά τθν ζναρξθ, Ω:
Ϊρεσ προγράμματοσ, ΞΑΞ: κόςτοσ ανκρωποϊρασ κατάρτιςθσ, ΑΧΥ: Αρικμόσ Χυμμετεχόντων ςτθν
Υιςτοποίθςθ, ΑΑ: Αρικμόσ Αποχωρθςάντων για οποιοδιποτε λόγο, ΞΥ: Ξόςτοσ Υιςτοποίθςθσ/
ςυμμετζχοντα και 5€ το εκπαιδευτικό επίδομα/ ωφελοφμενο.
- Χτθν περίπτωςθ που το εκπαιδευτικό επίδομα καταβάλλεται από τθν Ανακζτουςα Αρχι:
(ΑΣΕ χ Ω χ ΚΑΚ) + (ΑΣΡ χ ΚΡ), όπου ΑΧΕ: Αρικμόσ ςυμμετεχόντων κατά τθν ζναρξθ, Ω: Ϊρεσ
προγράμματοσ, ΞΑΞ: κόςτοσ ανκρωποϊρασ κατάρτιςθσ, ΑΧΥ: Αρικμόσ Χυμμετεχόντων ςτθν
Υιςτοποίθςθ και ΞΥ: Ξόςτοσ Υιςτοποίθςθσ/ ςυμμετζχοντα.
γ) Χε περίπτωςθ που κατά τθν υλοποίθςθ τθσ κατάρτιςθσ ζνασ ωφελοφμενοσ πραγματοποιιςει
απουςίεσ εντόσ του επιτρεπτοφ ορίου απουςιϊν και ςυμμετάςχει ςτθν διαδικαςία πιςτοποίθςθσ
γνϊςεων, τότε το κόςτοσ του Ψμιματοσ υπολογίηεται ωσ εξισ:
- Χτθν περίπτωςθ που το εκπαιδευτικό επίδομα καταβάλλεται από τον Ανάδοχο: (ΑΣΕ χ Ω χ ΚΑΚ) +
(ΑΣΡ χ ΚΡ) – (ΑΑπ χ 5 €), όπου ΑΧΕ: Αρικμόσ ςυμμετεχόντων κατά τθν ζναρξθ, Ω: Ϊρεσ προγράμματοσ,
ΞΑΞ: κόςτοσ ανκρωποϊρασ κατάρτιςθσ, ΑΧΥ: Αρικμόσ Χυμμετεχόντων ςτθν Υιςτοποίθςθ, ΞΥ: Ξόςτοσ
Υιςτοποίθςθσ/ ςυμμετζχοντα, ΑΑπ: Αρικμόσ Απουςιϊν Ωφελουμζνων που ολοκλθρϊνουν τθν
κατάρτιςθ και 5€ το εκπαιδευτικό επίδομα/ ωφελοφμενο.
- Χτθν περίπτωςθ που το εκπαιδευτικό επίδομα καταβάλλεται από τθν Ανακζτουςα Αρχι:
(ΑΣΕ χ Ω χ ΚΑΚ) + (ΑΣΡ χ ΚΡ) όπου ΑΧΕ: Αρικμόσ ςυμμετεχόντων κατά τθν ζναρξθ, Ω: Ϊρεσ
προγράμματοσ, ΞΑΞ: κόςτοσ ανκρωποϊρασ κατάρτιςθσ, ΑΧΥ: Αρικμόσ Χυμμετεχόντων ςτθν
Υιςτοποίθςθ και ΞΥ: Ξόςτοσ Υιςτοποίθςθσ/ ςυμμετζχοντα.
Χε περίπτωςθ που το τελικό ςυμβατικό ποςό είναι μικρότερο τθσ αρχικισ ςυμβατικισ αξίασ, λόγω τθσ
μείωςθσ του φυςικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, τότε μετά τθν οριςτικι παραλαβι του φυςικοφ
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αντικειμζνου τθσ Χφμβαςθσ δεν κα καταβλθκεί ςτον Ανάδοχο το ςυμβατικό τίμθμα του αντικειμζνου
τθσ Χφμβαςθσ που αναλογεί ςτθ μείωςθ.
Χτο ςυμβατικό τίμθμα του αναδόχου περιλαμβάνονται όλα τα ζξοδα και οι δαπάνεσ που άμεςα ι
ζμμεςα πθγάηουν από ι ςχετίηονται με τθν παροφςα ςφμβαςθ ςφμφωνα και με τθν αξία τθσ ςχετικισ
προςφοράσ του και αντιςτοιχοφν ςτθν προςικουςα, πλιρθ, ζγκαιρθ εκτζλεςθ κακϊσ και ςτθν πιςτι
και ζγκαιρθ εκπλιρωςθ του ςυνόλου των κυρίων και παρεπομζνων υποχρεϊςεων, ευκυνϊν και
εγγυιςεϊν του, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ, προδιαγραφζσ και όρουσ τθσ Χφμβαςθσ.
Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νόμιμων παραςτατικϊν και
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, κακϊσ
και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν
τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι.
Χε κάκε περίπτωςθ τα πρακτικά των τμθματικϊν παραλαβϊν και τθσ οριςτικισ παραλαβισ του Ζργου,
τθσ Επιτροπισ Υαραλαβισ και Υιςτοποίθςθσ Υαραδοτζων (ΕΥΥ) από τα οποία απορρζει πλθρωμι του
Αναδόχου, κα πρζπει να ζχουν εγκρικεί από το αρμόδιο όργανο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.
Ψον Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Υ.Α., για τθν παροχι τθσ υπθρεςίασ ςτον τόπο και με
τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Λδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:
1. κράτθςθ 0,02% υπζρ Δθμοςίου δυνάμει τθσ παρ.6 του άρ.36 του ν. 4412/2016, όπωσ ιςχφει, θ οποία
υπολογίηεται επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Ψο ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν
Ανακζτουςα Αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Χυμβάςεων και
Υρομθκειϊν.
2. κράτθςθ 0,07% υπζρ ΕΑΑΔΘΧΩ δυνάμει τθσ παρ.7 του άρ.375 του ν. 4412/2016, όπωσ ιςχφει, θ
οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ, κακϊσ και
κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Ψο ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν
Ανακζτουςα Αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων
Χυμβάςεων.
3. κράτθςθ 0,06% υπζρ ΑΕΥΥ δυνάμει τθσ παρ.3 του άρ.350 του ν. 4412/2016, όπωσ ιςχφει, θ οποία
υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε
ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Ψο ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν Ανακζτουςα
Αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Υροδικαςτικϊν Υροςφυγϊν.
4. Σι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν
επ’ αυτοφ ειςφορά υπζρ ΣΓΑ 20%..
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5.2

Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα ζκπτωτου- Κυρϊςεισ
5.2.1 Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα ζκπτωτου- Κυρϊςεισ
1. Σ ανάδοχοσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ ςυνδρομισ λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται υποχρεωτικά
ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν:
-εάν δεν εκπλθρϊςει τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι δεν ςυμμορφωκεί με τισ γραπτζσ εντολζσ τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ, που είναι ςφμφωνεσ με τθν ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ διατάξεισ,
-εάν υπερβεί υπαίτια τθ ςυνολικι προκεςμία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, λαμβανομζνων υπόψθ των
παρατάςεων,
-εάν ο Ανάδοχοσ δεν εκπλθρϊνει προςθκόντωσ και εμπροκζςμωσ τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν
από τθ Χφμβαςθ,
-εάν ο Ανάδοχοσ εκχωρεί τθ Χφμβαςθ ι ανακζτει εργαςίεσ υπεργολαβικά κατά παράβαςθ των
οριηομζνων ςτο άρκρο 5.6 τθσ παροφςασ.
Χτθν περίπτωςθ αυτι του κοινοποιείται ειδικι όχλθςθ, θ οποία περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ
περιγραφι των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οφείλει να προβεί αυτόσ, κζτοντασ προκεςμία για τθ
ςυμμόρφωςι του, θ οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερθ των δεκαπζντε (15) θμερϊν. Αν θ προκεςμία
που τεκεί με τθν ειδικι όχλθςθ παρζλκει χωρίσ να ςυμμορφωκεί, κθρφςςεται αιτιολογθμζνα ζκπτωτοσ
μζςα ςε τριάντα (30) θμζρεσ από τθν άπρακτθ πάροδο τθσ ωσ άνω προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ.
Χτον ανάδοχο που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλεται, ακροιςτικά μετά από κλιςθ
του για παροχι εξθγιςεων,
(α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ,
(β) είςπραξθ εντόκωσ τθσ προκαταβολισ που χορθγικθκε, είτε από ποςόν που δικαιοφται να λάβει,
είτε με κατάκεςθ του ποςοφ από τον ίδιο, είτε με κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ προκαταβολισ. Σ
υπολογιςμόσ των τόκων γίνεται από τθν θμερομθνία λιψθσ τθσ προκαταβολισ μζχρι τθν θμερομθνία
ζκδοςθσ τθσ απόφαςθσ κιρυξισ του ωσ εκπτϊτου, με το ιςχφον κάκε φορά ανϊτατο όριο επιτοκίου
για τόκο από δικαιοπραξία, από τθν θμερομθνία δε αυτι και μζχρι τθσ επιςτροφισ τθσ, με το ιςχφον
κάκε φορά επιτόκιο για τόκο υπερθμερίασ
Επιπλζον, μπορεί να του επιβλθκεί ο προβλεπόμενοσ από το άρκρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλειςμόσ
από τθ ςυμμετοχι του ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων.
Χε περίπτωςθ ζκπτωςθσ του Αναδόχου κατά τθ διάρκεια υλοποίθςθσ τθσ Χφμβαςθσ, θ Ανακζτουςα
Αρχι δικαιοφται, αηθμίωσ, να κρατιςει μζροσ ι το ςφνολο των παραδοτζων.
Θ Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται να ηθτιςει πλιρθ αποηθμίωςθ από τον Ανάδοχο για όλεσ τισ ηθμίεσ και
τα ζξοδα που προκλικθκαν ςτισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ και τθν ίδια, τα οποία προκφπτουν άμεςα ι
ζμμεςα από παράλειψθ του Αναδόχου, ςυμπεριλαμβανομζνων των εξόδων για τθ διαδικαςία
ζκπτωςθσ. Αυτι θ αποηθμίωςθ είναι ανεξάρτθτθ από τθν κατάπτωςθ των Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν, όπωσ
προβλζπεται παραπάνω.
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2. Αν οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ
ςφμβαςθσ και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που τυχόν χορθγικθκε είναι δυνατό να
επιβάλλονται εισ βάροσ του ποινικζσ ριτρεσ, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ Αρχισ.
Υοινικζσ ριτρεσ δφναται να επιβάλλονται και για πλθμμελι εκτζλεςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ.
Σι ποινικζσ ριτρεσ υπολογίηονται ωσ εξισ:
α) για κακυςτζρθςθ που περιορίηεται ςε χρονικό διάςτθμα που δεν υπερβαίνει το 50% τθσ
προβλεπόμενθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ επιβάλλεται ποινικι ριτρα 2,5% επί τθσ
ςυμβατικισ αξίασ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα,
β) για κακυςτζρθςθ που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινικι ριτρα 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ
των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα.
γ) τυχόν άλλεσ ποινικζσ ριτρεσ που επιβάλλονται για πλθμμελι εκτζλεςθ των ςυμβατικϊν
υποχρεϊςεων, εφόςον προβλζπονται ςτα ςυμβατικά τεφχθ. Ψο ςφνολο των ποινικϊν ρθτρϊν αυτισ
τθσ περίπτωςθσ δεν μπορεί να υπερβαίνει το δζκα τοισ εκατό (10%) τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ αν
αιτιολογθμζνα θ ανακζτουςα αρχι αποφαςίςει άλλωσ.
Ψο ποςό των ποινικϊν ρθτρϊν αφαιρείται/ςυμψθφίηεται από/με τθν αμοιβι του αναδόχου.
Θ επιβολι ποινικϊν ρθτρϊν δεν ςτερεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι το δικαίωμα να κθρφξει τον
ανάδοχο ζκπτωτο.
5.2.2 Ρτϊχευςθ - Θάνατοσ
Θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει τθ
ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον ο Ανάδοχοσ πτωχεφςει, τεκεί υπό αναγκαςτικι
διαχείριςθ ι εκκακάριςθ ι ςυνδιαλλαγι, λυκεί ι ανακλθκεί θ άδεια λειτουργίασ του ι γίνουν πράξεισ
αναγκαςτικισ εκτελζςεωσ ςε βάροσ του, ςτο ςφνολο ι ςε ςθμαντικό μζροσ των περιουςιακϊν του
ςτοιχείων.
Χε περίπτωςθ καταγγελίασ τθσ Χφμβαςθσ, θ Ανακζτουςα Αρχι αναςτζλλει τθν καταβολι
οποιουδιποτε ποςοφ πλθρωτζου ςφμφωνα με τθν Χφμβαςθ προσ τον Ανάδοχο μζχρισ εκκακαρίςεωσ
των μεταξφ τουσ υποχρεϊςεων και οι Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ καταπίπτουν.
5.3 Διοικθτικζσ προςφυγζσ κατά τθ διαδικαςία εκτζλεςθσ
Σ ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων
των παραγράφων 5.2 (Ξιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Ξυρϊςεισ) και 5.5. (Υαρακολοφκθςθ και
Υαραλαβι τθσ ςφμβαςθσ), κακϊσ και κατϋ εφαρμογι των ςυμβατικϊν όρων, να υποβάλει προςφυγι
για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ, μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία
τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ κοινοποίθςθσ ι τθσ πλιρουσ γνϊςθσ τθσ ςχετικισ
απόφαςθσ. Θ εμπρόκεςμθ άςκθςθ τθσ προςφυγισ αναςτζλλει τισ επιβαλλόμενεσ κυρϊςεισ. Επί τθσ
προςφυγισ αποφαςίηει το αρμοδίωσ αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του
προβλεπόμενου ςτισ περιπτϊςεισ βϋ και δϋ τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 221 του ν.4412/2016
οργάνου, εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν άςκθςι τθσ, άλλωσ κεωρείται ωσ ςιωπθρϊσ
απορριφκείςα. Ξατά τθσ απόφαςθσ αυτισ δεν χωρεί θ άςκθςθ άλλθσ οποιαςδιποτε φφςθσ
διοικθτικισ προςφυγισ. Αν κατά τθσ απόφαςθσ που επιβάλλει κυρϊςεισ δεν αςκθκεί εμπρόκεςμα θ
προςφυγι ι αν απορριφκεί αυτι από το αποφαινόμενο αρμοδίωσ όργανο, θ απόφαςθ κακίςταται
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οριςτικι. Αν αςκθκεί εμπρόκεςμα προςφυγι, αναςτζλλονται οι ςυνζπειεσ τθσ απόφαςθσ μζχρι αυτι
να οριςτικοποιθκεί.
5.4 Δικαςτικι επίλυςθ διαφορϊν
Ξάκε διαφορά μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν που προκφπτει από τισ ςυμβάςεισ που ςυνάπτονται
ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ , επιλφεται με τθν άςκθςθ προςφυγισ ι αγωγισ ςτο Διοικθτικό
Εφετείο τθσ Υεριφζρειασ, ςτθν οποία εκτελείται εκάςτθ ςφμβαςθ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτισ
παρ. 1 ζωσ και 6 του άρκρου 205Α του ν. 4412/2016 . Υριν από τθν άςκθςθ τθσ προςφυγισ ςτο
Διοικθτικό Εφετείο προθγείται υποχρεωτικά θ τιρθςθ τθσ προβλεπόμενθσ ςτο άρκρο 205
ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ, διαφορετικά θ προςφυγι απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.
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6 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ
6.1 Ραρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ
1. Θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ Χφμβαςθσ, θ διοίκθςθ αυτισ κακϊσ και θ παραλαβι τθσ, κα
διενεργθκεί από τθν Επιτροπι Υαραλαβισ και Υιςτοποίθςθσ Υαραδοτζων (ΕΥΥ) θ οποία ςυγκροτείται,
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3 του άρκρου 221 του ν. 4412/2016) και κα οριςτεί με απόφαςθ του ΔΧ
τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Κα ειςθγείται ςτο ΔΧ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για όλα τα ηθτιματα που
αφοροφν ςτθν προςικουςα εκτζλεςθ όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και ςτθν εκπλιρωςθ των
υποχρεϊςεων του αναδόχου, ςτθ λιψθ των επιβεβλθμζνων μζτρων λόγω μθ τιρθςθσ των ωσ άνω
όρων και ιδίωσ για ηθτιματα που αφοροφν ςε τροποποίθςθ του αντικειμζνου και παράταςθ τθσ
διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, υπό τουσ όρουσ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016..
Θ ΕΥΥ κα παρακολουκεί κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ τισ παραςχεκθςόμενεσ υπθρεςίεσ του
αναδόχου, κα ςυνεργάηεται, και κα κακοδθγεί τον Ανάδοχο. Θ επικοινωνία τθσ ΕΥΥ με τον Ανάδοχο
κα γίνεται με ςυναντιςεισ, όπου αυτό απαιτείται, ι με όλεσ τισ άλλεσ μορφζσ επικοινωνίασ (γραπτά, email, τθλεφωνικά), κατά περίπτωςθ.
2. Θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί, με απόφαςι τθσ να ορίηει για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ ωσ
επόπτθ με κακικοντα ειςθγθτι υπάλλθλο τθσ.
Ψα κακικοντα του επόπτθ είναι, ενδεικτικά, ο ζλεγχοσ τακτικόσ ι ζκτακτοσ τθσ υλοποίθςθσ των
προγραμμάτων κατάρτιςθσ/πιςτοποίθςθσ, θ επιβεβαίωςθ τθσ εκτζλεςθσ του αντικειμζνου τθσ
ςφμβαςθσ, κακϊσ και ο ζλεγχοσ τθσ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ. Πε
ειςιγθςθ του επόπτθ θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί να απευκφνει ζγγραφα με οδθγίεσ και εντολζσ προσ
τον ανάδοχο που αφοροφν ςτθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.
3.Για τθν προςικουςα και ζγκαιρθ παραλαβι των υπθρεςιϊν θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί να
αποφαςίςει να τθρείται από τον ανάδοχο θμερολόγιο ςτο οποίο καταγράφονται θ τμθματικι εκτζλεςθ
του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, θ κακθμερινι απαςχόλθςθ του προςωπικοφ ςε αρικμό και
ειδικότθτα, ζκτακτα ςυμβάντα και άλλα ςτοιχεία που ςχετίηονται με τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Ψο
θμερολόγιο ςυνυπογράφεται από τον επόπτθ τθσ ςφμβαςθσ, που μπορεί να ςθμειϊςει επί αυτοφ
παρατθριςεισ για τθν τιρθςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ και φυλάςςεται ςτον χϊρο εκτζλεςθσ τθσ
υπθρεςίασ ι όταν αυτό δεν είναι εφικτό προςκομίηεται από τον ανάδοχο ςτθ ζδρα τθσ υπθρεςίασ,
εφόςον τοφτο ηθτθκεί. Σι καταγραφζσ του αποτελοφν ςτοιχείο για τθν παραλαβι του αντικειμζνου τθσ
ςφμβαςθσ από τθν επιτροπι παραλαβισ.
6.2 Διάρκεια ςφμβαςθσ
Θ διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ ορίηεται ςε δϊδεκα (12) μινεσ, από τθν υπογραφι τθσ.
Θ ςφμβαςθ μπορεί να παρατακεί, εφόςον ςυντρζχει ςοβαρόσ λόγοσ, που ςυνιςτά αντικειμενικι
αδυναμία εμπρόκεςμθσ εκτζλεςθσ ι ανωτζρα βία με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ
Αρχισ, χωρίσ αφξθςθ του τιμιματοσ. Χε κάκε περίπτωςθ, θ υλοποίθςθ τθσ Χφμβαςθσ, μετά τθν όποια
παράταςθ ι μετάκεςθ τυχόν χορθγθκεί, κα πρζπει να ζχει ολοκλθρωκεί εντόσ των απϊτατων ορίων
που εκάςτοτε ιςχφουν για τθν υλοποίθςθ ζργων που ςυγχρθματοδοτοφνται από το ΕΧΥΑ 2014-2020.
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Θ ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ
ανακζτουςασ αρχισ μζχρι το 50% αυτισ φςτερα από ςχετικό αίτθμα του αναδόχου που υποβάλλεται
πριν από τθ λιξθ τθσ διάρκειάσ τθσ, ςε αντικειμενικά δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ που δεν
οφείλονται ςε υπαιτιότθτα του αναδόχου. Αν λιξει θ ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να
υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, αν λιξει θ παρατακείςα, κατά τα ανωτζρω, διάρκεια, χωρίσ
να υποβλθκοφν ςτθν Ανακζτουςα Αρχι τα παραδοτζα τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται
ζκπτωτοσ. Αν οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ
τθσ ςφμβαςθσ, και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε επιβάλλονται εισ βάροσ
του ποινικζσ ριτρεσ, ςφμφωνα με το άρκρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 5.2. τθσ παροφςασ.
Για τθν παράταςθ τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται προθγουμζνωσ θ ζγκριςθ τθσ ΕΩΔ/ΕΥΑΡΕΞ.
6.3 Ραραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ
1.
Θ παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν και παραδοτζων γίνεται από τθν ΕΥΥ θ οποία
ςυγκροτείται, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3 του άρκρου 221, κατά τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτο
Υαράρτθμα ΛΛ τθσ παροφςασ.
Θ ΕΥΥ πιςτοποιεί ότι ο Ανάδοχοσ προςζφερε τισ υπθρεςίεσ του προςθκόντωσ κατά το ςυμβατικό
χρονικό διάςτθμα, όπωσ αυτζσ περιγράφονται ςτο άρκρο 1 τθσ παροφςασ και είναι αρμόδια για τθν
παραλαβι κάκε επιμζρουσ παραδοτζου του αντικειμζνου τθσ Χφμβαςθσ, κακϊσ και για τθν οριςτικι
παραλαβι του.
2.
Ξατά τθ διαδικαςία παραλαβισ διενεργείται ο απαιτοφμενοσ ζλεγχοσ, ςφμφωνα με τα
οριηόμενα ςτθ ςφμβαςθ, μπορεί δε να καλείται να παραςτεί και ο ανάδοχοσ. Θ Επιτροπι μετά τον
ζλεγχο των παραδοτζων διατυπϊνει εγγράφωσ ενδεχόμενεσ παρατθριςεισ εντόσ δζκα πζντε (15)
θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν υποβολι τουσ. Πετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ, θ επιτροπι
παραλαβισ: α) είτε παραλαμβάνει τισ ςχετικζσ υπθρεςίεσ ι παραδοτζα, εφόςον καλφπτονται οι
απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ ζγκριςθ ι απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, β) είτε ειςθγείται
για τθν παραλαβι με παρατθριςεισ ι τθν απόρριψθ των παρεχομζνων υπθρεςιϊν ι παραδοτζων,
ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 3 και 4. Ψα ανωτζρω εφαρμόηονται και ςε τμθματικζσ παραλαβζσ.
3.
Αν θ ΕΥΥ κρίνει ότι οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ και τα παραδοτζα δεν ανταποκρίνονται πλιρωσ
ςτουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, ςυντάςςεται πρωτόκολλο προςωρινισ παραλαβισ, που αναφζρει τισ
παρεκκλίςεισ που διαπιςτϊκθκαν από τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενεσ
παρεκκλίςεισ επθρεάηουν τθν καταλλθλότθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν και των παραδοτζων και
ςυνεπϊσ αν μποροφν οι τελευταίεσ να καλφψουν τισ ςχετικζσ ανάγκεσ.
Σ Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να ενςωματϊνει τισ παρατθριςεισ τθσ Επιτροπισ εντόσ δζκα πζντε
(15) θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν κοινοποίθςι τουσ ςε αυτόν και να τα αναμορφϊνει ςχετικά ζωσ
ότου αυτά γίνουν αποδεκτά από τθν Επιτροπι. Πετά τθν ζγκριςθ των παραδοτζων από τθν Επιτροπι
ςυντάςςεται πρακτικό παραλαβισ.
4.
Για τθν εφαρμογι τθσ παραγράφου 3 ορίηονται τα ακόλουκα:
α) Χτθν περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι, δεν επθρεάηεται θ καταλλθλότθτα, με αιτιολογθμζνθ
απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκρικεί θ παραλαβι των εν λόγω
παρεχόμενων υπθρεςιϊν και των παραδοτζων, με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, θ οποία κα
πρζπει να είναι ανάλογθ προσ τισ διαπιςτωκείςεσ παρεκκλίςεισ. Πετά τθν ζκδοςθ τθσ ωσ άνω
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απόφαςθσ, θ επιτροπι παραλαβισ υποχρεοφται να προβεί ςτθν οριςτικι παραλαβι των παρεχόμενων
υπθρεςιϊν και των παραδοτζων τθσ ςφμβαςθσ και να ςυντάξει ςχετικό πρωτόκολλο οριςτικισ
παραλαβισ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν απόφαςθ.
β) Αν διαπιςτωκεί ότι επθρεάηεται θ καταλλθλότθτα, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμόδιου
αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ και τα παραδοτζα, με τθν
επιφφλαξθ των οριηομζνων ςτο άρκρο 220 του ν. 4412/2016.
5.
Ψο πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ εγκρίνεται από τθν Ανακζτουςα Αρχι με απόφαςθ του
αρμόδιου οργάνου, θ οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και ςτον ανάδοχο. Αν παρζλκει χρονικό
διάςτθμα μεγαλφτερο των 30 θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ του παραδοτζου από τον
οικονομικό φορζα και δεν ζχει εκδοκεί πρωτόκολλο παραλαβισ τθσ παραγράφου 2 ι πρωτόκολλο με
παρατθριςεισ τθσ παραγράφου 3, κεωρείται ότι θ παραλαβι ζχει ςυντελεςκεί αυτοδίκαια.
6.
Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του
αναδόχου, πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθ ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που
ςυγκροτείται με απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να
ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και τα μζλθ τθσ επιτροπισ τθσ παραγράφου 1. Θ παραπάνω επιτροπι
παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ που προβλζπονται από τθν ςφμβαςθ και
ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα. Σι εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκαταβολισ και καλισ εκτζλεςθσ δεν
επιςτρζφονται πριν τθν ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ
ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων. Σποιαδιποτε ενζργεια που ζγινε από τθν αρχικι επιτροπι
παραλαβισ, δεν λαμβάνεται υπόψθ.
6.4 Απόρριψθ παραδοτζων – Αντικατάςταςθ
Χε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρου ι μζρουσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν και των
παραδοτζων με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ μπορεί να
εγκρίνεται αντικατάςταςθ των υπθρεςιϊν και των παραδοτζων αυτϊν με άλλα, που να είναι ςφμφωνα
με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. Αν θ
αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, θ προκεςμία που ορίηεται
για τθν αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 25% τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ
ςφμβαςθσ, ο δε ανάδοχοσ υπόκειται ςε ποινικζσ ριτρεσ, ςφμφωνα με το άρκρο 218 του ν. 4412/2016
και τθν παράγραφο 5.2. τθσ παροφςασ, λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ.
Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τισ υπθρεςίεσ και τα παραδοτζα που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν
προκεςμία που του τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει θ ςυνολικι διάρκεια, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και
υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ.
6.5 Καταγγελία τθσ ςφμβαςθσ – Υποκατάςταςθ αναδόχου
1.
Χτθν περίπτωςθ που, κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ καταδικαςτεί αμετάκλθτα
για ζνα από τα αδικιματα που αναφζρονται ςτθν παρ. 2.2.3.1 τθσ παροφςασ, θ ανακζτουςα αρχι
δφναται να καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ,
ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΞ, περί αμφοτεροβαρϊν ςυμβάςεων.
2.
Εάν ο ανάδοχοσ πτωχεφςει ι υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τεκεί
υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι υπαχκεί ςε διαδικαςία
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πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε
οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ, προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ
διατάξεισ νόμου, θ ανακζτουςα αρχι δφναται, ομοίωσ, να καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να
αναηθτιςει τυχόν αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΞ.
3.
Χε αμφότερεσ τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται
να προςκαλζςει τον/τουσ επόμενο/ουσ, κατά ςειρά, μειοδότθ/εσ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ τθσ
ςυγκεκριμζνθσ ςφμβαςθσ και να του/τουσ προτείνει να αναλάβει/ουν τθν παροχι των υπθρεςιϊν του
εκπτϊτου αναδόχου, με τουσ ίδιουσ όρουσ και προχποκζςεισ και βάςει τθσ προςφοράσ που είχε
υποβάλει ο ζκπτωτοσ (ρθτι ριτρα υποκατάςταςθσ).
6.6 Σφγκρουςθ Συμφερόντων
1.
Σ Ανάδοχοσ, με τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, βεβαιϊνει ότι δεν ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του
και ςτο πρόςωπα που αναφζρονται ςτο άρκρο 24 του ν. 4412/2016 κατάςταςθ ςφγκρουςθσ
ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του ίδιου άρκρου. Επίςθσ βεβαιϊνει, δθλϊνει και εγγυάται ότι οφτε ο
ίδιοσ οφτε οποιοςδιποτε από το προςωπικό, τουσ ςυνεργάτεσ, υπαλλιλουσ, προςτθκζντεσ του, που
κα χρθςιμοποιιςει για τθν εκπόνθςθ του Ζργου που ανατίκεται με τθν παροφςα ςφμβαςθ, ζχουν ι κα
αποκτιςουν κατά τθν διάρκεια ιςχφοσ τθσ Χφμβαςθσ, οποιαδιποτε επαγγελματικι ςχζςθ ι
υποχρζωςθ προσ οποιοδιποτε φυςικό ι νομικό πρόςωπο θ οποία είναι αςυμβίβαςτθ με τισ υπθρεςίεσ
που παρζχει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ ι που δθμιουργεί ι ενδζχεται να
δθμιουργιςει κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων, ςφμφωνα με το άρκρο. 24 του ν.4412/2016.
Χε κάκε περίπτωςθ, θ Ανακζτουςα Αρχι λαμβάνει τα κατάλλθλα μζτρα, ςφμφωνα με το άρκρο 24 του
ν.4412/106 για: α) τθν αποτελεςματικι πρόλθψθ, β) τον εντοπιςμό και γ) τθν επανόρκωςθ
ςυγκροφςεων ςυμφερόντων που προκφπτουν κατά τθ διεξαγωγι διαδικαςιϊν ςφναψθσ ςφμβαςθσ
ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχεδιαςμοφ και τθσ προετοιμαςίασ τθσ διαδικαςίασ, κακϊσ και τθσ
κατάρτιςθσ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ, οφτωσ ϊςτε να αποφεφγονται τυχόν ςτρεβλϊςεισ του
ανταγωνιςμοφ και να διαςφαλίηεται θ ίςθ μεταχείριςθ όλων των οικονομικϊν φορζων. Χε περίπτωςθ
που τα πρόςωπα που αναφζρονται ςτισ περιπτϊςεισ α` και β` τθσ παρ. 3 του άρκρο 24 του ν.
4412/2016 γνωςτοποιιςουν εγγράφωσ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι τυχόν ςφγκρουςθ ςυμφερόντων των
ιδίων ι των ςυγγενικϊν τουσ προςϊπων, θ Ανακζτουςα Αρχι αποφαίνεται αιτιολογθμζνα επί τθσ
ςυνδρομισ ι μθ κατάςταςθσ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων. Αν θ Ανακζτουςα Αρχι αποφανκεί ότι
ςυντρζχει κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων, ενθμερϊνει αμζςωσ τθν Ενιαία Αρχι Δθμοςίων
Χυμβάςεων και λαμβάνει αμελλθτί τα κατάλλθλα μζτρα, προσ διαςφάλιςθ τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ των
διαγωνιηομζνων και προσ αποφυγι ςτρεβλϊςεων του ανταγωνιςμοφ, ςτα οποία μπορεί να
ςυμπεριλαμβάνεται θ εξαίρεςθ του ςυγκεκριμζνου προςϊπου από οποιαδιποτε ςυμμετοχι ςτθ
ςχετικι διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, εφαρμοηομζνων και των διατάξεων των
παραγράφων 4 και 5 του άρκρου 7 του ν. 2690/1999 (Α` 45). Εάν μια ςφγκρουςθ ςυμφερόντων είναι
αδφνατον να αρκεί με άλλον τρόπο, ο υποψιφιοσ ι προςφζρων, ο οποίοσ ςχετίηεται με αυτι,
αποκλείεται από τθ διαδικαςία, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτθν περίπτωςθ δϋ τθσ παρ. 4 του
άρκρου 73 του ν. 4412/2016.
2.
Θ Ανακζτουςα Αρχι ςυντάςςει και αποςτζλλει ςτθν Αρχι γραπτι ζκκεςθ, θ οποία
περιλαμβάνει τισ περιπτϊςεισ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων που εντοπίςτθκαν, κακϊσ και όλα τα
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επακόλουκα μζτρα που ελιφκθςαν, ςφμφωνα με το άρκρο 24 του ν. 4412/2016 κατά τα ειδικότερα
προβλεπόμενα ςτο άρκρο 341 του ν. 4412/2016.
6.7
Εκχϊρθςθ Σφμβαςθσ
Σ Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται να εκχωρεί τθ ςφμβαςθ ςε οποιοδιποτε τρίτο, οφτε να ανακζτει
υπεργολαβικά ςε τρίτουσ μζροσ ι το ςφνολο του αντικειμζνου τθσ Χφμβαςθσ, οφτε να υποκακίςταται
από τρίτο, πλθν των περιπτϊςεων που ρθτά ορίηονται ςτο άρκρο 4.4 τθσ παροφςασ και υπό τουσ
όρουσ και προχποκζςεισ του άρκρου αυτοφ κακϊσ και πλθν τθσ περίπτωςθσ του άρκρου 132 παρ. 1
ςτοιχείο δ ςθμείο ββ του Ρ. 4412/2016. Ξατ εξαίρεςθ, επιτρζπεται θ εκχϊρθςθ μζρουσ ι ολόκλθρων
των απαιτιςεων (πλθρωμϊν+ του Αναδόχου ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ μόνο προσ Ψράπεηεσ ι
Υιςτωτικοφσ Σργανιςμοφσ προσ χρθματικι διευκόλυνςθ του Αναδόχου, υπό τισ εξισ απαραίτθτεσ
προχποκζςεισ: 1) Σ εκδοχζασ πρζπει να γνωρίηει και να αποδζχεται όλουσ τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ,
2) Θ Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται να αντιτάξει κατά του εκδοχζα όλεσ τισ ενςτάςεισ που ζχει κατά του
εκχωρθτι και μετά τθν αναγγελία τθσ εκχϊρθςθσ, 3) ςε περίπτωςθ που για λόγουσ που άπτονται των
ςυμβατικϊν ςχζςεων μεταξφ Αναδόχου και Ανακζτουςασ Αρχισ δεν προκφψει εν όλω ι εν μζρει υπζρ
τθσ Ψράπεηασ το εκχωροφμενο τίμθμα (ενδεικτικά αναφζρονται ζκπτωςθ Αναδόχου, απομείωςθ
ςυμβατικοφ τιμιματοσ, αναςτολι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, διακοπι ςφμβαςθσ, καταλογιςμόσ ρθτρϊν,
ςυμβιβαςμόσ κλπ.) θ Ανακζτουςα Αρχι δεν ζχει καμία ευκφνθ ζναντι τθσ εκδοχζωσ Ψράπεηασ.
6.8 Εμπιςτευτικότθτα
Ξακ’ όλθ τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ Χφμβαςθσ, αλλά και μετά τθ λιξθ ι λφςθ αυτισ ο Ανάδοχοσ
αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να τθριςει εμπιςτευτικά και να μθ γνωςτοποιιςει ςε τρίτουσ
(ςυμπεριλαμβανομζνων των εκπροςϊπων του ελλθνικοφ και διεκνοφσ τφπου), χωρίσ τθν προθγοφμενθ
ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, οποιαδιποτε ζγγραφα ι πλθροφορίεσ που κα
περιζλκουν ςε γνϊςθ του κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεϊν του.
Σ Ανάδοχοσ δεν δφναται να προβαίνει ςε δθμόςιεσ δθλϊςεισ ςχετικά με το Ζργο, χωρίσ τθν
προθγοφμενθ ζγγραφθ ςυναίνεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, οφτε να ςυμμετζχει ςε δραςτθριότθτεσ
αςυμβίβαςτεσ με τισ υποχρεϊςεισ του απζναντι ςτθν Ανακζτουςα Αρχι και δε δεςμεφει τθν
Ανακζτουςα Αρχι με κανζνα τρόπο, χωρίσ τθν προθγοφμενθ γραπτι τθσ ςυναίνεςθ.
Ξατά τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων τθσ, θ Ανακζτουςα Αρχι και όλα τα εξουςιοδοτθμζνα απ’ αυτιν
πρόςωπα οφείλουν να μθν ανακοινϊνουν ςε κανζναν, παρά μόνο ςτα πρόςωπα που δικαιοφνται να
γνωρίηουν, πλθροφορίεσ που περιιλκαν ς' αυτοφσ κατά τθ διάρκεια και με τθν ευκαιρία τθσ
υλοποίθςθσ του Ζργου και αφοροφν ςε τεχνικά ι εμπορικά ηθτιματα του Αναδόχου ι μεκόδουσ
υλοποίθςθσ του Ζργου.
Σ Ανάδοχοσ και το προςωπικό του ζχουν υποχρζωςθ εχεμφκειασ αναφορικά με κάκε πλθροφορία που
περιιλκε ςε αυτοφσ, ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ του ζργου («Εμπιςτευτικι Υλθροφορία») και δεςμεφεται
να μθν αποκαλφψει ι χρθςιμοποιιςει οποιαδιποτε Εμπιςτευτικι Υλθροφορία. Σ Ανάδοχοσ και το
προςωπικό του οφείλουν να απζχουν, από κάκε χριςθ, μερικι ι ολικι, είτε για λογαριαςμό τουσ, είτε
για λογαριαςμό τρίτων, των ςτοιχείων και γενικά των προςωπικϊν δεδομζνων των υπαλλιλων και των
εξυπθρετοφμενων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, που τα αποκτοφν με οποιοδιποτε τρόπο κατά τθν
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υλοποίθςθσ του παρόντοσ ζργου (Ρ. 2472/1997 περί προςταςίασ του ατόμου από τθν επεξεργαςία
δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα).
Σ Ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ να ενθμερϊνει το προςωπικό του για το περιεχόμενο τθσ
υποχρζωςθσ εχεμφκειασ, όπωσ αυτι προβλζπεται ςτθν παροφςα διακιρυξθ και να ενθμερϊνει
αμζςωσ τθν ανακζτουςα αρχι για κάκε απϊλεια ι μθ εξουςιοδοτθμζνθ αποκάλυψθ ι και χριςθ
ςτοιχείων που κα υποπζςει ςτθν αντίλθψι του.

6.9 Ανωτζρα βία
Σ ανάδοχοσ που επικαλείται ανωτζρα βία υποχρεοφται, μζςα ςε είκοςι (20) θμζρεσ από τότε που
ςυνζβθςαν τα περιςτατικά που ςυνιςτοφν τθν ανωτζρα βία, να αναφζρει εγγράφωσ αυτά και να
προςκομίςει ςτθν ανακζτουςα αρχι τα απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία.
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ΡΑΑΤΘΜΑ I– Ε.E.E.Σ.
Ψο ζντυπο Ε.Ε.Ε.Χ. που ςυνοδεφει τθν παροφςα Διακιρυξθ είναι αναρτθμζνο, ςε μορφι .PDF και .XML,
ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του Ε.Χ.Θ.ΔΘ.Χ., ςτθν οποία θ Διακιρυξθ ζλαβε
Χυςτθμικό Αρικμό: 81616
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ΡΑΑΤΘΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ / ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ / ΡΑΑΔΟΤΕΑ
ΙΙ.1

ΑΝΑΛΥΤΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ
ΙΙ.1.1 ΣΚΟΡΟΣ, ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΡΛΑΙΣΙΟ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ
Αντικείμενο τθσ προκθρυςςόμενθσ ςφμβαςθσ είναι θ υλοποίθςθ δράςεων Ξατάρτιςθσ και
Υιςτοποίθςθσ για 1.250 εργαηόμενουσ του ιδιωτικοφ τομζα (ανεξαρτιτωσ τομζα ι κλάδου τθσ
οικονομίασ, ςτον οποίο απαςχολοφνται) ςε επιλεγμζνα αντικείμενα (εξαιροφνται οι
αυτοπαςχολοφμενοι).
Σκοπόσ τθσ ςφμβαςθσ είναι θ αναβάκμιςθ τθσ επαγγελματικισ ικανότθτασ του εργατικοφ δυναμικοφ
και τθν προςαρμογι του ςτθ βιομθχανικι μεταβολι. Σι ςτόχοι τθσ κινοφνται πάνω ςτισ κατευκφνςεισ
Εκνικοφ ςχεδίου «Ελλάδα 2020», για τθν ανάπτυξθ, τθν ανταγωνιςτικότθτα και τθν απαςχόλθςθ.
Βαςικι επιδίωξθ είναι θ αναβάκμιςθ τθσ κζςθσ και του ρόλου των ωφελοφμενων εργαηόμενων ςτο
εςωτερικό των επιχειριςεων, θ διαςφάλιςθ των κζςεων εργαςίασ τουσ αλλά και θ ενίςχυςθ τθσ
επαγγελματικισ τουσ κινθτικότθτασ.
Τα αντικείμενα κατάρτιςθσ των προγραμμάτων που κα υλοποιθκοφν είναι τα εξισ:
1. ΤΘΘΣΘ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΩΝ ΣΕ ΕΓΑ ΚΑΙ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ
2. ΣΥΓΧΟΝΑ ΣΥΣΤΘΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΣΤΕΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΩΝ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ
Ξάκε πρόγραμμα κατάρτιςθσ ζχει ςυνολικι διάρκεια 80 ϊρεσ, περιλαμβάνει μόνο κεωρθτικι
κατάρτιςθ, πραγματοποιείται εκτόσ ωραρίου εργαςίασ και οδθγεί ςτθν πιςτοποίθςθ των γνϊςεων,
δεξιοτιτων και ικανοτιτων που αναμζνεται να αποκτιςουν οι ςυμμετζχοντεσ ςτο αντικείμενο του
προγράμματοσ.
Ωφελοφμενοι από το Ζργο είναι 1.250 εργαηόμενοι του ιδιωτικοφ τομζα (ανεξαρτιτωσ τομζα ι
κλάδου τθσ οικονομίασ, ςτον οποίο απαςχολοφνται). Θ ενθμζρωςθ των εν δυνάμει ωφελοφμενων για
τθν ςυμμετοχι τουσ ςτισ δράςεισ κατάρτιςθσ και πιςτοποίθςθσ και θ επιλογι των ωφελοφμενων, που
κα ςυμμετάςχουν, αποτελεί υποχρζωςθ και ευκφνθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.
Πετά το πζρασ τθσ διαδικαςίασ επιλογισ των ωφελουμζνων θ Ανακζτουςα Αρχι διαβιβάηει ςτον
Ανάδοχο τον τελικό πίνακα των επιλεγζντων (Πθτρϊο ωφελοφμενων), ανά περιφζρεια. Θ κατανομι
των ωφελουμζνων ςτα προγράμματα κατάρτιςθσ κα γίνει από τον Ανάδοχο βάςει τθσ επαγγελματικισ
εμπειρίασ, των εκπαιδευτικϊν αναγκϊν και των επαγγελματικϊν προςδοκιϊν τουσ.
Εκπαιδευτικό επίδομα. Σι ωφελοφμενοι, που κα ολοκλθρϊςουν το πρόγραμμα κατάρτιςθσ και κα
ςυμμετάςχουν ςτισ εξετάςεισ πιςτοποίθςθσ δικαιοφνται εκπαιδευτικοφ επιδόματοσ 5€ ανά ϊρα
κατάρτιςθσ, το οποίο κα τουσ καταβλθκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι.
Ριςτοποίθςθ ωφελοφμενων: Ξάκε καταρτιηόμενοσ κα ςυμμετάςχει υποχρεωτικά ςτθν εξζταςθ
πιςτοποίθςθσ και - αν χρειάηεται – ςε μία επανεξζταςθ. Πετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ κατάρτιςθσ και με
ευκφνθ του Αναδόχου οργανϊνεται θ ςυμμετοχι των καταρτιηομζνων που ολοκλιρωςαν επιτυχϊσ τα
προγράμματα κατάρτιςθσ, ςε εξετάςεισ πιςτοποίθςθσ των αποκτθκειςϊν γνϊςεων / δεξιοτιτων από
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διαπιςτευμζνουσ Φορείσ Υιςτοποίθςθσ Υροςϊπων (Φ.Υ.Υ), ςφμφωνα με τα προτεινόμενα από τον
Ανάδοχο, (ανά αντικείμενο κατάρτιςθσ) ςχιματα πιςτοποίθςθσ.
Αρικμόσ και περιφερειακι κατανομι ωφελουμζνων. Σ αρικμόσ των ωφελουμζνων κακϊσ και θ
περιφερειακι κατανομι τουσ (ανά τφπο Υεριφζρειασ) περιλαμβάνεται ςτον παρακάτω Υίνακα:
Α/Α
1

Τφποσ Ρεριφζρειασ

Ρεριφζρεια
Ανατ. Πακεδονία - Κράκθ

2

Οιγότερο
ανεπτυγμζνεσ
περιφζρειεσ

Ξεντρικι Πακεδονία

350

Ιπειροσ

80

Κεςςαλία

119

Δυτικι Ελλάδα

85

3
4
5

Σφνολο
6
7
8
9
10

Υεριφζρειεσ ςε
Πετάβαςθ

20

Λόνια Ρθςιά
Υελοπόννθςοσ

20
86

Βόρειο Αιγαίο
Ξριτθ

20
60
206

Υεριςςότερο
ανεπτυγμζνεσ
περιφζρειεσ

Αττικι

210
Σφνολο

12

Υεριφζρειεσ ςε
Πετάβαςθ

Χτερεά Ελλάδα
Σφνολο

13

Υεριςςότερο
ανεπτυγμζνεσ
περιφζρειεσ

Ρότιο Αιγαίο

Γενικό Σφνολο

16,48

16,80

210
65

5,20

65
15

Σφνολο

60,32

754

Δυτικι Πακεδονία

Σφνολο

11

Αρικμόσ Ωφελοφμενων Ροςοςτό
120

1,20

15
1.250

Θ παραπάνω κατανομι των ωφελουμζνων είναι δεςμευτικι, τόςο για τον Ανάδοχο, όςο και για τθν
Ανακζτουςα Αρχι κακϊσ ζχει προκφψει από τθ χωροκζτθςθ τθσ Υράξθσ κατά τθν ζνταξθ τθσ.
Ενδεχόμενθ ανακεϊρθςι τθσ μπορεί να γίνει μόνον κατόπιν εγκρίςεωσ τθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ και
υπό τθν προχπόκεςθ ότι δεν αυξάνεται ο Υ/Ω ανά κατθγορία Υεριφζρειασ, κατόπιν ςχετικοφ
τεκμθριωμζνου αιτιματοσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, που κα βαςίηεται ςτισ ανάγκεσ που κα προκφψουν
από τον οριςμό δυνθτικϊν ωφελουμζνων ανά τφπο Υεριφζρειασ / Υεριφζρεια και τθ ηιτθςθ
υπθρεςιϊν κατάρτιςθσ κατά το χρόνο υλοποίθςθσ των προγραμμάτων.
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ΙΙ.1.2 ΡΕΙΓΑΦΘ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Σι ηθτοφμενεσ υπθρεςίεσ αφοροφν ςε:
I. Ωλοποίθςθ Υρογραμμάτων κατάρτιςθσ διάρκειασ 80 ωρϊν ζκαςτο
II. Υιςτοποίθςθ των ωφελοφμενων
Θ υλοποίθςθ των προγραμμάτων κατάρτιςθσ και θ διενζργεια των εξετάςεων πιςτοποίθςθσ τθσ
προκθρυςςόμενθσ ςφμβαςθσ διζπονται από τουσ όρουσ που περιλαμβάνονται ςτο Υαράρτθμα 2:
«Ειδικοί Τροι υλοποίθςθσ πράξθσ» τθσ Απόφαςθσ Ζνταξθσ τθσ Υράξθσ και ειδικότερα ςτθν ενότθτα
«ΕΛΔΛΞΣΛ ΣΦΣΛ ΓΛΑ ΨΘΡ ΩΟΣΥΣΛΘΧΘ ΥΦΣΓΦΑΠΠΑΨΩΡ ΞΑΨΑΦΨΛΧΘΧ ΕΦΓΑΗΣΠΕΡΩΡ ΞΑΛ ΨΘΡ
ΥΛΧΨΣΥΣΛΘΧΘ ΨΩΡ ΩΦΕΟΣΩΠΕΡΩΡ», κακϊσ και ςτθν ενότθτα «ΞΑΨΕΩΚΩΡΨΘΦΛΕΧ ΣΔΘΓΛΕΧ
ΩΥΣΧΦΕΩΨΛΞΘΧ ΕΦΑΦΠΣΓΘΧ ΣΨΑΡ Θ ΩΟΣΥΣΛΘΧΘ ΨΩΡ ΥΦΣΓΦΑΠΠΑΨΩΡ ΞΑΨΑΦΨΛΧΘΧ ΓΛΡΕΨΑΛ ΠΕ ΨΘ
ΠΕΚΣΔΣ ΨΘΧ ΨΘΟΕΞΑΨΑΦΨΛΧΘΧ (E-LEARNING)», όπωσ αυτοί εξειδικεφονται ςτθν ςυνζχεια.
Ψο Υαράρτθμα 2: «Ειδικοί Τροι υλοποίθςθσ πράξθσ» τθσ Απόφαςθσ Ζνταξθσ τθσ Υράξθσ αποτελεί
αναπόςπαςτο μζροσ (Υαράρτθμα IX) τθσ Διακιρυξθσ.
ΙΙ.1.2.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΤΑΤΙΣΘΣ – ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΡΟΓΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΤΙΣΘΣ
Ψα Εκπαιδευτικά Υρογράμματα που κα υλοποιθκοφν ςτο πλαίςιο του Ζργου, το περιεχόμενό τουσ, και
οι εξειδικευμζνεσ (επαγγελματικζσ) και “οριηόντιεσ” γνϊςεισ και δεξιότθτεσ που αναμζνεται να
αποκτιςουν οι καταρτιηόμενοι μετά το πζρασ τθσ κατάρτιςθσ καλφπτουν το αντικείμενο των εργαςιϊν,
των εργαςιακϊν κακθκόντων, των γνϊςεων και των δεξιοτιτων που απαιτοφν κι εξετάηουν τα
προβλεπόμενα Χχιματα Υιςτοποίθςθσ.
Ψα Υρογράμματα Ξατάρτιςθσ, οι ενότθτεσ και οι ϊρεσ εκπαίδευςθσ ανά ενότθτα περιλαμβάνονται
ςτουσ Υίνακεσ που ακολουκοφν.
Εκπαιδευτικζσ Ενότθτεσ (τίτλοσ)

Ϊρεσ

Εκπαιδευτικό Ρρόγραμμα 1
ΤΘΘΣΘ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΩΝ ΣΕ ΕΓΑ ΚΑΙ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ
1. Υεριβαλλοντικοί όροι ςτθν εγκατάςταςθ και λειτουργία μονάδων
16
2. Υεριβαλλοντικοί όροι τεχνικϊν και άλλων ζργων υποδομισ

16

3. Χρθματοδότθςθ περιβαλλοντικϊν ζργων και δραςτθριοτιτων και περιβαλλοντικοί
ςτόχοι

12

4. Ειδικοί Υεριβαλλοντικοί όροι ςτο ςχεδιαςμό, εφαρμογι και επίβλεψθ ζργων Πελζτεσ περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων

16

5. Υαρακολοφκθςθ δεικτϊν και ποιότθτασ αποδεκτϊν

15

6. Ωγεία και αςφάλεια ςτθν εργαςία

1

7. Βαςικζσ αρχζσ εργατικοφ δικαίου

1

8. Βαςικζσ αρχζσ λειτουργίασ των επιχειριςεων

1

9. Ενθμζρωςθ για τθν εφαρμογι τθσ αρχισ τθσ μθ διάκριςθσ

1

10. Υροετοιμαςία ωφελουμζνων για τισ εξετάςεισ Υιςτοποίθςθσ

1
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ΣΥΝΟΛΟ ΩΩΝ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ
Εκπαιδευτικό Ρρόγραμμα 2

80

ΣΥΓΧΟΝΑ ΣΥΣΤΘΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΣΤΕΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΩΝ
ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ

1. Χφγχρονεσ τεχνολογίεσ διαχείριςθσ υγρϊν αποβλιτων
2. Χφγχρονεσ τεχνολογίεσ επεξεργαςίασ ςτερεϊν αποβλιτων

28
24

3. Χφγχρονεσ τεχνολογίεσ επεξεργαςίασ ειδικϊν-επικινδφνων αποβλιτων

4

4. Ξίνθτρα επεξεργαςίασ και αξιοποίθςθσ αποβλιτων με νζεσ τεχνολογίεσ

7

5. Ανακφκλωςθ και ανάκτθςθ υλικϊν – Ψεχνολογίεσ ανακφκλωςθσ

12

6. Ωγεία και αςφάλεια ςτθν εργαςία

1

7. Βαςικζσ αρχζσ εργατικοφ δικαίου

1

8. Βαςικζσ αρχζσ λειτουργίασ των επιχειριςεων
9. Ενθμζρωςθ για τθν εφαρμογι τθσ αρχισ τθσ μθ διάκριςθσ

1
1

10. Υροετοιμαςία ωφελουμζνων για τισ εξετάςεισ Υιςτοποίθςθσ

1

ΣΥΝΟΛΟ ΩΩΝ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ

80

Χτο κεφάλαιο 3 ΥΕΦΛΕΧΣΠΕΡΣ ΨΩΡ ΥΦΣΓΦΑΠΠΑΨΩΡ ΞΑΨΑΦΨΛΧΘΧ- ΑΡΑΟΩΨΛΞΘ ΥΑΦΣΩΧΛΑΧΘ
ΚΕΠΑΨΛΞΩΡ ΕΡΣΨΘΨΩΡ παρουςιάηεται το αναλυτικό περιεχόμενο των προγραμμάτων κατάρτιςθσ,
κακϊσ και οι μακθςιακοί ςτόχοι των εκπαιδευτικϊν ενοτιτων, που πρζπει να μελετιςουν και να
λάβουν υπόψθ τουσ οι υποψιφιοι ανάδοχοι.
ΙΙ.1.2.2 ΑΙΘΜΟΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΤΙΣΘΣ ΑΝΑ ΤΥΡΟ ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ
Θ κατάρτιςθ πραγματοποιείται ςε Ψμιματα καταρτιηομζνων που ζχουν 5 (ελάχιςτο) ζωσ 25 (μζγιςτο)
ωφελοφμενουσ. Σ αρικμόσ των προγραμμάτων κατάρτιςθσ (τμθμάτων) που κα υλοποιθκοφν ςτο
πλαίςιο του Ζργου κα διαμορφωκεί βάςει του οριςτικοφ πίνακα των ωφελοφμενων, που κα
παραδοκεί ςτον Ανάδοχο μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ επιλογισ των ωφελοφμενων και τθν
κατανομι των ωφελοφμενων ςε τμιματα, που κα διενεργιςει ο Ανάδοχοσ.
Σ παρακάτω πίνακασ, βαςίηεται ςτθν εγκεκριμζνθ κατανομι των ωφελοφμενων και περιλαμβάνει
ενδεικτικι περιφερειακι κατανομι των προσ υλοποίθςθ προγραμμάτων, για λόγουσ κατανόθςθσ του
όγκου του ζργου και μπορεί να διαφοροποιθκεί.

Α/Α

Τφποσ
Ρεριφζρειασ

1
2
3
4
5

Οιγότερο
ανεπτυγμζνεσ
περιφζρειεσ

Ρεριφζρεια

Αρικμόσ
Ωφελοφμενων

Ενδεικτικόσ
αρικμόσ
προγραμμάτων
κατάρτιςθσ

Ανατ. Πακεδονία - Κράκθ

120

6

Ξεντρικι Πακεδονία
Ιπειροσ

350
80

17
4

Κεςςαλία
Δυτικι Ελλάδα

119
85

6
4

ελίδα 78 από 171

19PROC005817806 2019-11-07
ΔΛΑΞΘΦΩΘ ΔΛΕΚΡΣΩΧ ΑΡΣΛΞΨΣΩ ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΣΩ ΔΛΑΓΩΡΛΧΠΣΩ ΓΛΑ ΨΣ ΕΦΓΣ:
«Ξατάρτιςθ και πιςτοποίθςθ γνϊςεων και δεξιοτιτων εργαηομζνων ςτον τομζα του Υεριβάλλοντοσ»

Σφνολο
6
7
8
9

Υεριφζρειεσ ςε
Πετάβαςθ

10

754

37

Δυτικι Πακεδονία
Λόνια Ρθςιά

20
20

1
1

Υελοπόννθςοσ

86

4

Βόρειο Αιγαίο

20

1

Ξριτθ

60
206

3
10

210

10

210

10

65

3

65

3

15

1

15

1

1.250

61

Σφνολο

11

Υεριςςότερο
ανεπτυγμζνεσ
περιφζρειεσ

Αττικι
Σφνολο

12

Υεριφζρειεσ ςε
Πετάβαςθ

Χτερεά Ελλάδα
Σφνολο

13

Υεριςςότερο
ανεπτυγμζνεσ
περιφζρειεσ

Ρότιο Αιγαίο
Σφνολο
Γενικό Σφνολο

ΙΙ.1.2.3 ΡΕΙΓΑΦΘ ΤΘΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΣΘΣ ΤΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΘΤΩΝ ΤΩΝ
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ – ΡΑΟΥΣΙΑΣΘ ΤΩΝ ΣΧΘΜΑΤΩΝ ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΣΘΣ
Πετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ κατάρτιςθσ ο Ανάδοχοσ οφείλει να οργανϊςει διαδικαςία πιςτοποίθςθσ
των αποκτθκειςϊν γνϊςεων / δεξιοτιτων, για όλουσ τουσ καταρτιηόμενουσ που ολοκλιρωςαν
επιτυχϊσ τα προγράμματα κατάρτιςθσ, ςφμφωνα με τα προτεινόμενα από τον Ανάδοχο (ανά
αντικείμενο κατάρτιςθσ) ςχιματα πιςτοποίθςθσ.
Θ πιςτοποίθςθ κα παρζχεται, από διαπιςτευμζνουσ φορείσ πιςτοποίθςθσ προςϊπων, ςφμφωνα με το
διεκνζσ πρότυπο ISΣ/IEC 17024 (ι ιςοδφναμο) ι ΕΣΥΥΕΥ, με βάςθ τυποποιθμζνεσ διαδικαςίεσ που
είναι ελεγμζνεσ από τουσ αρμόδιουσ φορείσ διαπίςτευςθσ ι τον ΕΣΥΥΕΥ.
Ψα διαπιςτευμζνα Χχιματα Υιςτοποίθςθσ, μζςω των οποίων, ο ςυνεργαηόμενοσ με τον Ανάδοχο
Φορζασ Υιςτοποίθςθσ Υροςϊπων κα υλοποιιςει τισ ενζργειεσ πιςτοποίθςθσ των καταρτιςκζντων
πρζπει να ςυνάδουν με το γνωςτικό περιεχόμενο των προγραμμάτων κατάρτιςθσ, που κα
υλοποιθκοφν ςτο πλαίςιο τθσ προκθρυςςόμενθσ ςφμβαςθσ.
Σ ανάδοχοσ κα πρζπει ςτθν Υροςφορά του να παρουςιάςει Χχιματα Υιςτοποίθςθσ για όλα τα
εκπαιδευτικά προγράμματα που περιλαμβάνονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ.
Σ υποψιφιοσ οφείλει κατ’ ελάχιςτον να προςκομίςει ςτθ προςφορά του τθ ςχετικι ζγκριςθ από τον
ΕΣΥΥΕΥ ι διαπίςτευςθ ςφμφωνα με το Υρότυπο ISO/IEC 17024 ι ιςοδφναμο για ζνα (1) από τα
υποβαλλόμενα Σχιματα Ριςτοποίθςθσ
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Το/α Σχιμα/τα που ζχει/ουν λάβει ζγκριςθ κα πρζπει να περιλαμβάνει/ουν - πλθρεί/οφν –
τουλάχιςτον - τα κάτωκι:
α. Ψθ ςχετικι ζγκριςθ από τον ΕΣΥΥΕΥ ι τθ διαπίςτευςθ ςφμφωνα με το Υρότυπο ISO/IEC 17024 ι
ιςοδφναμο
β. Υεριεχόμενο του Χχιματοσ Υιςτοποίθςθσ :


όνομα του ςχιματοσ και πεδίο αυτοφ, ανάλογα με τισ ειδικότθτεσ που περιλαμβάνονται ςτθν
παροφςα Διακιρυξθ



περιγραφι των εργαςιακϊν κακθκόντων



περιγραφι των πικανϊν διαβακμίςεων - επιπζδων πιςτοποίθςθσ και περιγραφι των
γνωςτικϊν κεφαλαίων που αντιςτοιχοφν ςτθν ανωτζρω περιγραφι



περιγραφι των προςωπικϊν ι/και φυςικϊν χαρακτθριςτικϊν του υποψθφίου (όπου
απαιτείται)



περιγραφι των προαπαιτοφµενων διαδροµισ πιςτοποίθςθσ (πχ εκπαιδευτικό πρόγραμμα,
επίπεδο εκπαίδευςθσ κ.λ.π.)



περιγραφι του κϊδικα δεοντολογίασ



περιγραφι των κριτιριων για αρχικι πιςτοποίθςθ, για επαναπιςτοποίθςθ (π.χ. βάςθ
επιτυχίασ, μζκοδοι και χρόνοσ εξζταςθσ κ.λ.π.)
γ. «Ψράπεηα» ερωτιςεων πιςτοποίθςθσ (που να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιςτον 100 ερωτιςεισ)
Για Χχιμα Υιςτοποίθςθσ για το οποίο δεν υπάρχει ζγκριςθ από τον ΕΣΥΥΕΥ ι διαπίςτευςθ

ςφμφωνα με το Υρότυπο ISO/IEC 17024 ι ιςοδφναμο, ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ κα πρζπει να
ζχει υποβάλλει αίτθςθ είτε για ζγκριςθ από τον ΕΟΡΡΕΡ είτε για διαπίςτευςθ ςφμφωνα με το
Ρρότυπο ISO/IEC 17024 ι ιςοδφναμο. Σ ανάδοχοσ κα πρζπει να ζχει λάβει τθ ςχετικι ζγκριςθ εντόσ
δυο μθνϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ
Χε αυτι τθν περίπτωςθ, ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ οφείλει ςτθ προςφορά του να προςκομίςει (για το
προσ ζγκριςθ ςχιμα):
α. τον αρικμό πρωτοκόλλου του υποβλθκζντοσ φακζλου αίτθςθσ ζγκριςθσ / διαπίςτευςθσ,
β. το αντίγραφο του ςχετικοφ παραβόλου
ΙΙ.1.3 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΡΟΙΘΣΘΣ
Σ ορκολογικόσ ςχεδιαςμόσ των ηθτοφμενων υπθρεςιϊν, περιλαμβάνει απαραιτιτωσ τισ παρακάτω
φάςεισ:
Κατανομι Ωφελοφμενων ςτα προγράμματα κατάρτιςθσ: Θ ευκφνθ τθσ προςζλκυςθσ και επιλογισ
των ωφελοφμενων ανικει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, θ οποία κα ςυντάξει και κα παραδϊςει ςτον
Ανάδοχο τον πίνακα των επιλεγζντων (Πθτρϊο ωφελοφμενων), ανά περιφζρεια. Θ ευκφνθ του
Αναδόχου ζγκειται ςτθν κατανομι των ωφελουμζνων ςτα προγράμματα κατάρτιςθσ, για τθν οποία
οφείλει να λάβει υπόψθ του, μεταξφ άλλων, τθν επαγγελματικι τουσ εμπειρία, τισ εκπαιδευτικζσ τουσ
ανάγκεσ, τισ επαγγελματικζσ τουσ προςδοκίεσ.
Ρρογραμματιςμόσ κατάρτιςθσ: Χτθν φάςθ αυτι προγραμματίηεται θ υλοποίθςθ των προγραμμάτων
κατάρτιςθσ, λαμβάνοντασ υπόψθ τθν διακεςιμότθτα των καταρτιηόμενων, το ωράριο εργαςίασ τουσ,

ελίδα 80 από 171

19PROC005817806 2019-11-07
ΔΛΑΞΘΦΩΘ ΔΛΕΚΡΣΩΧ ΑΡΣΛΞΨΣΩ ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΣΩ ΔΛΑΓΩΡΛΧΠΣΩ ΓΛΑ ΨΣ ΕΦΓΣ:
«Ξατάρτιςθ και πιςτοποίθςθ γνϊςεων και δεξιοτιτων εργαηομζνων ςτον τομζα του Υεριβάλλοντοσ»

κακϊσ και τισ προδιαγραφζσ, που ζχει κζςει θ Ανακζτουςα Αρχι. Επιςθμαίνεται ότι ςε περίπτωςθ
εφαρμογισ νζου ςχιματοσ πιςτοποίθςθσ, απαιτείται θ προςκόμιςθ τθσ ζγκριςισ του, από τον ΕΧΩΔ,
πριν τθν ζναρξθ υλοποίθςθσ των ενεργειϊν κατάρτιςθσ, Σ προγραμματιςμόσ κα προςδιορίηει ωσ
ελάχιςτα ςτοιχεία, το διάςτθμα υλοποίθςθσ, το ωράριο των μακθμάτων, τον αρικμό ςυμμετεχόντων,
τισ απαιτιςεισ ςε υλικοτεχνικι υποδομι και πόρουσ, κ.α.
Εκπαιδευτικι Ρροετοιμαςία: Χτθ φάςθ αυτι αναμζνεται να ολοκλθρωκεί θ αναλυτικι ςχεδίαςθ των
προγραμμάτων κατάρτιςθσ, θ διαςφάλιςθ τθσ ετοιμότθτασ και λειτουργικότθτασ του ςυςτιματοσ
τθλεκατάρτιςθσ, θ επιλογι των εκπαιδευτϊν, θ επιλογι εκπαιδευτικϊν μεκόδων και μζςων που κα
χρθςιμοποιθκοφν, θ προετοιμαςία για τθν αξιολόγθςθ του εκπαιδευτικοφ ζργου και τθν πιςτοποίθςθ
των γνϊςεων, κ.α.
Οργανωτικι Ρροετοιμαςία: Θ φάςθ αυτι περιλαμβάνει όλεσ τισ ενζργειεσ για τθν οργάνωςθ των
διαδικαςιϊν υλοποίθςθσ, τθν διαςφάλιςθ των χϊρων που κα υλοποιθκεί θ εκπαίδευςθ, τθν
δθμιουργία των εικονικϊν τάξεων ςτο ςφςτθμα τθλεκατάρτιςθσ, τθν οργάνωςθ τθσ παροχισ των
εδεςμάτων/ροφθμάτων, τθν ενθμζρωςθ των ςυμμετεχόντων και των εκπαιδευτϊν, τθν αναπαραγωγι
του εκπαιδευτικοφ υλικοφ, τθν ενθμζρωςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και τθν υποβολι των εντφπων
ζναρξθσ, τθν διαςφάλιςθ τθσ ζγκριςθσ, από τθν Ανακζτουςα Αρχι, για τθν υλοποίθςθ προγραμμάτων
με ςφγχρονθ τθλεκατάρτιςθ, όπου προβλζπεται κ.α.
Υλοποίθςθ κατάρτιςθσ και εξετάςεων πιςτοποίθςθσ: Θ φάςθ αυτι αφορά ςτθν υλοποίθςθ τθσ
εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ και ςτθν διενζργεια των εξετάςεων πιςτοποίθςθσ, μετά τθν λιξθ τθσ
κατάρτιςθσ. Υεριλαμβάνει τθν διοικθτικι και εκπαιδευτικι παρακολοφκθςθ του κάκε προγράμματοσ,
τθν γραμματειακι υποςτιριξθ, τθν παροχι ροφθμάτων ςτα διαλείμματα, τθν εφρυκμθ λειτουργία του
ςυςτιματοσ τθλεκατάρτιςθσ (όπου προβλζπεται), τθν διανομι του εκπαιδευτικοφ υλικοφ, τθν
αντιμετϊπιςθ βλαβϊν ςε ςυςτιματα και εποπτικά μζςα, τθν διανομι και ςυγκζντρωςθ των εντφπων
αξιολόγθςθσ, και τθν διενζργεια των εξετάςεων πιςτοποίθςθσ από τον ςυνεργαηόμενο Φ.Υ.Υ., κ.α.
Απολογιςμόσ τθσ κατάρτιςθσ και τθσ πιςτοποίθςθσ: Θ φάςθ αυτι περιλαμβάνει τισ ενζργειεσ, που
πρζπει να υλοποιθκοφν, μετά τθν ολοκλιρωςθ του κάκε προγράμματοσ και αφορά τον διοικθτικό
απολογιςμό του, τθν μζριμνα για τθν ςυμπλιρωςθ των εντφπων αξιολόγθςθσ, τθν ςφνταξθ ζκκεςθσ
αξιολόγθςθσ, τθν ζκδοςθ και χοριγθςθ βεβαιϊςεων ςυμμετοχισ για ωφελοφμενουσ και εκπαιδευτζσ,
τθν χοριγθςθ των πιςτοποιθτικϊν ι των βεβαιϊςεων ςυμμετοχισ ςτισ εξετάςεισ Υιςτοποίθςθσ, τθν
ςυμπλιρωςθ των εντφπων λιξθσ και τθν αποςτολι τουσ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, κ.α.
ΙΙ.1.3.1 Ειδικοί Προι
 Ξάκε πρόγραμμα κατάρτιςθσ πρζπει να καλφπτει το εκπαιδευτικό περιεχόμενο που είναι
δεςμευτικό και περιοριςτικό ςφμφωνα με τθν παροφςα, κακϊσ και τουσ εκπαιδευτικοφσ όρουσ,
όπωσ προςδιορίηονται ςτο παρόν κεφάλαιο.
 Σ ςυνολικόσ αρικμόσ των ωφελοφμενων που κα ςυμμετζχουν ςε κάκε τμιμα κατάρτιςθσ κατά τθν
ζναρξθ αυτοφ πρζπει να είναι τουλάχιςτον 5 άτομα και να μθν υπερβαίνει τα 25 άτομα.
 Θ θμεριςια διάρκεια τθσ κατάρτιςθσ δεν μπορεί να υπερβαίνει τισ τζςςερισ (4) ϊρεσ και
διενεργείται υποχρεωτικά εκτόσ του ωραρίου εργαςίασ των ςυμμετεχόντων / εργαηομζνων και
ολοκλθρϊνεται το αργότερο μζχρι τθν 22θ ϊρα.
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 Δεν επιτρζπεται κατάρτιςθ κατά τισ Ξυριακζσ και τισ επίςθμεσ αργίεσ.
 Ψο Υρόγραμμα Ξατάρτιςθσ δεν πρζπει να παρουςιάηει αςυνζχειεσ. Ππορεί να διακόπτεται ςτισ
περιόδουσ Χριςτουγζννων, Υάςχα και καλοκαιρινϊν διακοπϊν ι/και ςε εξαιρετικζσ ζκτακτεσ
περιπτϊςεισ.
 Ψα προγράμματα κατάρτιςθσ κα υλοποιθκοφν με τθ μζκοδο τθσ ςυμβατικισ κατάρτιςθσ ςτθν
αίκουςα, με παρουςία εκπαιδευτι (face to face). Επιτρζπεται για λόγουσ λειτουργικοφσ7 θ
κατάρτιςθ να υλοποιθκεί με τθ μζκοδο τθσ Πικτισ κατάρτιςθσ (blended learning), όπου ζνα μζροσ
των ωρϊν του προγράμματοσ (τουλάχιςτον 20%) κα πραγματοποιθκεί με φυςικι παρουςία των
ωφελοφμενων ςτθν αίκουςα και οι υπόλοιπεσ με τθν μορφι τθσ ςφγχρονθσ τθλε−κατάρτιςθσ,
 H κεωρθτικι κατάρτιςθ πραγματοποιείται ςε αίκουςεσ που βρίςκονται ςε δομζσ αδειοδοτθμζνεσ
από τον ΕΣΥΥΕΥ ωσ ΞΔΒΠ2 ι/και ΞΔΒΠ1 με πρόςβαςθ ςε ΑΠΕΑ ι από τον Γενικό Ψομεακό
Γραμματζα Ρζασ Γενιάσ και Δια Βίου Πάκθςθσ (Ρ.4547 «Αναδιοργάνωςθ των δομϊν υποςτιριξθσ
τθσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ και άλλεσ διατάξεισ», άρκρο 89, ΦΕΞ 102,
Ψεφχοσ Α’, 12-6-2018).
 Χε νθςιωτικζσ και ορεινζσ απομακρυςμζνεσ περιοχζσ δφναται να χρθςιμοποιοφνται λειτουργικζσ
αίκουςεσ πρωτοβάκμιασ ι δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ.
 Ξάκε πρόγραμμα κατάρτιςθσ πραγματοποιείται ςφμφωνα με τισ εκπαιδευτικζσ μεκόδουσ και τισ
τεχνικζσ εκπαίδευςθσ ενθλίκων.
 Θ εκπαιδευτικι μζκοδοσ που κα επιλζγεται τελικϊσ για κάκε Υρόγραμμα Ξατάρτιςθσ από τον
Ανάδοχο κα κακορίηεται (ενδεικτικά): από το επιμζρουσ εκπαιδευτικό πρόγραμμα, τθ ςφνκεςθ τθσ
ομάδασ των εκπαιδευομζνων (θλικία, επαγγελματικι εμπειρία, επίπεδο γνϊςεων και δεξιοτιτων,
εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ, κ.α.), τθ γεωγραφικι διαςπορά και τα ωράρια εργαςίασ των
καταρτιηομζνων
 Τταν θ υλοποίθςθ των προγραμμάτων κατάρτιςθσ γίνεται με τθ μζκοδο Ψθλεκατάρτιςθσ
(ELearning) τότε είναι υποχρεωτικι θ ςυμμόρφωςθ με τισ «ελάχιςτεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και
λειτουργικότθτα του ςυςτιματοσ ςφγχρονθσ τθλεκατάρτιςθσ» που αναφζρονται ςτθν ενότθτα που
ακολουκεί και εφόςον ζχει λάβει ζγκριςθ από τθν Ανακζτουςα Αρχι.
 Πετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ κατάρτιςθσ ο Ανάδοχοσ παρζχει τθ δυνατότθτα πιςτοποίθςθσ των
προςόντων που αποκτικθκαν κατά τθ διάρκεια του Υρογράμματοσ
 Χε περίπτωςθ εφαρμογισ νζου ςχιματοσ πιςτοποίθςθσ, απαιτείται θ προςκόμιςθ τθσ ζγκριςισ
του, από τον ΕΧΩΔ ι τον ΕΣΥΥΕΥ , πριν τθν ζναρξθ υλοποίθςθσ των ενεργειϊν Ξατάρτιςθσ.
 Ψο ςφνολο των καταρτιηόμενων είναι υποχρεωτικό να ςυμμετάςχουν ςτισ εξετάςεισ πιςτοποίθςθσ
μετά τθν ολοκλιρωςθ του προγράμματοσ ςτο οποίο ςυμμετείχαν.
 Θ διενζργεια των εξετάςεων και επανεξετάςεων πιςτοποίθςθσ των καταρτιςκζντων πρζπει να
ολοκλθρϊνεται από τον ςυμμετζχοντα Φορζα Υιςτοποίθςθσ Υροςϊπων (Φ.Υ.Υ) το αργότερο
εντόσ δεκαπζντε (15) εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία ολοκλιρωςθσ εκάςτου
εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ /τμιματοσ
7

π.χ. δεν ςυμπλθρϊνεται ικανόσ αρικμόσ ςυμμετεχόντων για τθν δθμιουργία τμιματοσ ι /και δεν είναι δυνατι θ
μετακίνθςθ των ωφελοφμενων ςε ςθμείο, που κα υλοποιθκεί πρόγραμμα κατάρτιςθσ ςτο αντικείμενο που
ενδιαφζρονται να ςυμμετάςχουν
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 Σι εξετάςεισ πιςτοποίθςθσ κα επαναλθφκοφν υποχρεωτικά μία φορά (επανεξζταςθ) ςε περίπτωςθ
αποτυχίασ ι αδυναμίασ ςυμμετοχισ των ωφελοφμενων κατά τθν πρϊτθ εξζταςθ.
 Χε κάκε Ωφελοφμενο που κα ολοκλθρϊςει επιτυχϊσ τισ εξετάςεισ ι επανεξετάςεισ πιςτοποίθςθσ
χορθγείται πιςτοποιθτικό από τον Φορζα Υιςτοποίθςθσ, που διενιργθςε τισ εξετάςεισ.
 Χε περίπτωςθ αποτυχίασ του Ωφελουμζνου χορθγείται από τον Φορζα πιςτοποίθςθσ βεβαίωςθ
ςυμμετοχισ του ςτισ εξετάςεισ πιςτοποίθςθσ, θ οποία κα φζρει το όνομα του ωφελοφμενου και τισ
θμερομθνίεσ διεξαγωγισ των εξετάςεων ςτισ οποίεσ ςυμμετείχε (μία ι δφο φορζσ).
 Σι ωφελοφμενοι υποχρεοφνται να παρακολουκιςουν ανελλιπϊσ το πρόγραμμα κατάρτιςθσ κακϊσ
και να ςυμμετάςχουν ςτισ εξετάςεισ πιςτοποίθςθσ γνϊςεων και δεξιοτιτων.
 Επιτρζπεται θ απουςία των καταρτιηομζνων ςε ποςοςτό 10% επί τθσ ςυνολικισ διάρκειασ των
ωρϊν του προγράμματοσ. Ειδικά για τα προγράμματα κατάρτιςθσ ςτα οποία ςυμμετζχουν
καταρτιηόμενοι οι οποίοι είναι άτομα με αναπθρίεσ, το ποςοςτό επιτρεπτϊν απουςιϊν αυξάνεται
ςτο 20% μετά από αιτιολογία και ςε ςυνεννόθςθ με τον καταρτιηόμενο. Ψο ίδιο ποςοςτό 20%
ιςχφει για τουσ καταρτιηόμενουσ, οι οποίοι κατά τθ διάρκεια τθσ υλοποίθςθσ του προγράμματοσ
ζχουν αποδεδειγμζνθ νοςθλεία ςε δθμόςιο νοςοκομείο, όπωσ επίςθσ για τισ εγκυμονοφςεσ
γυναίκεσ και τισ γυναίκεσ που διανφουν περίοδο λοχείασ.
 Χτισ περιπτϊςεισ αυτζσ ο υπεφκυνοσ του αναδόχου κα πρζπει να μεςολαβιςει και να βοθκιςει
τον καταρτιηόμενο να καλφψει τθ διδακτικι φλθ, για να μπορζςει να παρακολουκιςει
απρόςκοπτα τθ ςυνζχεια του προγράμματοσ. Ξαταρτιηόμενοι που ζχουν πραγματοποιιςει
απουςίεσ άνω των ανωτζρω επιτρεπτϊν ορίων απουςιϊν δεν δικαιοφνται οποιαςδιποτε αμοιβισ
και δεν τουσ χορθγείται βεβαίωςθ παρακολοφκθςθσ του προγράμματοσ.
 Χε περίπτωςθ αδυναμίασ ςυμμετοχισ των ωφελουμζνων ςτθν πρϊτθ εξζταςθ πιςτοποίθςθσ
γνϊςεων και δεξιοτιτων, ο ωφελοφμενοσ υποχρεοφται να ςυμμετάςχει ςτθ δεφτερθ
προγραμματιςμζνθ εξζταςθ (επανεξζταςθ).
 Χε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ, κατά τισ οποίεσ ο ωφελοφμενοσ, κατόπιν αιτιολόγθςθσ, αδυνατεί να
ςυμμετάςχει ςτισ εξετάςεισ και ςτισ επανεξετάςεισ πιςτοποίθςθσ γνϊςεων και δεξιοτιτων,
δφναται να εξεταςτεί ςε διαφορετικι θμερομθνία, υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο φορζασ
πιςτοποίθςθσ δφναται να διενεργιςει εξετάςεισ ςε θμερομθνίεσ άλλεσ από τισ
προγραμματιςμζνεσ, εντόσ του ορίου που ορίηει θ παροφςα.
 Χτθν περίπτωςθ που ωφελοφμενοσ υπερβεί το ωσ άνω επιτρεπόμενο όριο απουςιϊν ι δεν
ςυμμετάςχει ςτισ εξετάςεισ πιςτοποίθςθσ χάνει το δικαίωμα του εκπαιδευτικοφ επιδόματοσ.
 Ψα δικαιϊματα και οι υποχρεϊςεισ των καταρτιηομζνων, ιδίωσ δε οι όροι και το περιεχόμενο των
προγραμμάτων κατάρτιςθσ, όπωσ οι ϊρεσ, θ υποχρζωςθ αδιάλειπτθσ παρακολοφκθςθσ τθσ
κατάρτιςθσ και οι ςυνζπειεσ τθσ τυχόν υπζρβαςθσ του ορίου απουςιϊν κ.α. κα περιλαμβάνονται
μεταξφ άλλων ςε προτυποποιθμζνο ςυμφωνθτικό το οποίο κα δοκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι
ςτον Ανάδοχο προσ υπογραφι από τουσ καταρτιηόμενουσ. Σ Ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ, να το
δϊςει προσ υπογραφι και να ςυλλζξει τα υπογεγραμμζνα ςυμφωνθτικά και να τα παραδϊςει
ςτθν Ανακζτουςα Αρχι.
 Ξατά τθν ζναρξθ τθσ ςυμμετοχισ του ςτθ δράςθ, ο ωφελοφμενοσ υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει τα
ερωτθματολόγια (Απογραφικά Δελτία Ειςόδου) για τθ ςυλλογι πλθροφοριακϊν ςτοιχείων που
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αφοροφν ςε προςωπικά δεδομζνα, ςυμπεριλαμβανομζνων και ευαίςκθτων, για τθν περαιτζρω
επεξεργαςία τουσ από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ και τθν αξιοποίθςι τουσ ςτο πλαίςιο τθσ
παρακολοφκθςθσ τθσ δράςθσ μζςω ςτατιςτικϊν ςτοιχείων (δεικτϊν) και των προβλεπόμενων
ερευνϊν και αξιολογιςεων, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ νομοκετικζσ διατάξεισ του Ευρωπαϊκοφ
Ξοινωνικοφ Ψαμείου και τα προβλεπόμενα ςτο Ρ.2472/1997.
Σ Ανάδοχοσ υποχρεοφται να διακζςει ςτουσ ωφελοφμενουσ τα ερωτθματολόγια (Απογραφικά
Δελτία ειςόδου και εξόδου ωφελουμζνων) για τθ ςυλλογι πλθροφοριακϊν ςτοιχείων κατά τθν
ζναρξθ (και μετά τθ λιξθ) τθσ ςυμμετοχισ των ωφελουμζνων ςτθ δράςθ, να ςυλλζξει
ενυπόγραφα Δελτία και τα δεδομζνα των απαντιςεων των ωφελουμζνων τα οποία αφοροφν ςε
προςωπικά δεδομζνα, ςυμπεριλαμβανομζνων και ευαίςκθτων, και να τα ειςαγάγει ςτθν
προβλεπόμενθ εφαρμογι τθσ θλεκτρονικισ ιςτοςελίδασ για τθν περαιτζρω επεξεργαςία τουσ από
τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ και τθν αξιοποίθςι τουσ ςτο πλαίςιο τθσ παρακολοφκθςθσ τθσ δράςθσ
μζςω ςτατιςτικϊν ςτοιχείων (δεικτϊν) και των προβλεπόμενων ερευνϊν και αξιολογιςεων,
ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ νομοκετικζσ διατάξεισ του Ευρωπαϊκοφ Ξοινωνικοφ Ψαμείου και τα
προβλεπόμενα ςτον Ρ. 2472/97. Ψα ενυπόγραφα Δελτία Ειςόδου και Εξόδου των ωφελουμζνων,
αποςτζλλονται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι.
Ξατά τθν υλοποίθςθ προγραμμάτων κεωρθτικισ κατάρτιςθσ των οποίων θ θμεριςια διάρκεια
ξεπερνά τισ τρεισ (3) ϊρεσ, χορθγοφνται από τον πάροχο κατάρτιςθσ προσ τουσ καταρτιηόμενουσ
εδζςματα και αναψυκτικά/καφζδεσ.
Σι εκπαιδευτζσ προζρχονται από το μθτρϊο πιςτοποιθμζνων εκπαιδευτϊν του ΕΣΥΥΕΥ.
Εξαιρετικά, ςε περιοχζσ και κεματικά αντικείμενα κατάρτιςθσ όπου τεκμθριϊνεται θ ζλλειψθ ι θ
ανεπάρκεια πιςτοποιθμζνων εκπαιδευτϊν ςε ςυγκεκριμζνα ΧΨΕΥ, να παρζχεται θ δυνατότθτα
αξιοποίθςθσ μθ πιςτοποιθμζνων εκπαιδευτϊν ενθλίκων ςε ποςοςτό που δεν υπερβαίνει το 20%
του ςυνόλου των ωρϊν κατάρτιςθσ.
Χε περίπτωςθ που ζνασ ι περιςςότεροι καταρτιηόμενοι που ςυμμετζχουν ςτο Ψμιμα κατάρτιςθσ
και ςυμπεριλαμβάνονται ςτθν κατάςταςθ καταρτιηομζνων δεν προςζλκουν κατά το χρονικό
διάςτθμα του επιτρεπόμενου ορίου απουςιϊν υλοποίθςθσ τθσ κατάρτιςθσ μποροφν να
αντικαταςτακοφν από τουσ επιλαχόντεσ κατά ςειρά προτεραιότθτασ.
Σ Ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να παράξει και να διανείμει ςτουσ εκπαιδευόμενουσ
εκπαιδευτικό υλικό. Ψο εκπαιδευτικό υλικό κα ςυνοδεφεται από φάκελο καταρτιηομζνου, μπλοκ
ςθμειϊςεων και ςτυλό, τα οποία κα διατεκοφν ςε κάκε καταρτιηόμενο, το κόςτοσ των οποίων
βαρφνει τον Ανάδοχο.
Σ Ανάδοχοσ υποχρεοφται ςε όλεσ τισ ςυμβάςεισ που κα ςυνάψει για το παρόν ζργο, να φζρει
ειδικι ςιμανςθ ωσ υποςζλιδο και να αναφζρει τθ χρθματοδότθςθ.
Θ Ανακζτουςα Αρχι, προκειμζνου να διαςφαλίςει τθν τιρθςθ των ανωτζρω εκπαιδευτικϊν όρων
αςκεί ελζγχουσ ςε όλα τα ςτάδια, από τθν προετοιμαςία, τθν υλοποίθςθ, μζχρι τθν ολοκλιρωςθ
τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ. Ειδικότερα το αρμόδιο όργανο ελζγχου τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ
μεριμνά για τθν πραγματοποίθςθ επιτόπιων ελζγχων με ςκοπό τθν ορκι υλοποίθςθ τθσ
εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ.
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 Σι ςυμμετζχοντεσ ςτισ ενζργειεσ κατάρτιςθσ και πιςτοποίθςθσ λαμβάνουν εκπαιδευτικό επίδομα
φψουσ πζντε ευρϊ (5,00 €) μικτά ανά ϊρα κατάρτιςθσ, μείον τισ νόμιμεσ κρατιςεισ, με τθν
προχπόκεςθ πωσ ζχουν ολοκλθρϊςει τθν κατάρτιςθ και ζχουν ςυμμετάςχει ςτθ διαδικαςία
πιςτοποίθςθσ. Χε περίπτωςθ πραγματοποίθςθσ απουςιϊν και μζχρι του ανϊτατου επιτρεπτοφ
ορίου, θ αμοιβι των καταρτιηομζνων μειϊνεται κατά το ποςό που αντιςτοιχεί ςτισ μθ
πραγματοποιθκείςεσ ϊρεσ κατάρτιςθσ. Θ πιςτοποίθςθ πικανϊν απουςιϊν πραγματοποιείται μζςω
των θμερθςίων δελτίων παρακολοφκθςθσ προγράμματοσ. Σ Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδίδει
ςτθν ανακζτουςα αρχι, με τθ λιξθ κάκε προγράμματοσ, κατάςταςθ με τισ πραγματοποιθκείςεσ
ϊρεσ κατάρτιςθσ για κάκε εκπαιδευόμενο, ο οποίοσ ολοκλιρωςε επιτυχϊσ το πρόγραμμα
κατάρτιςθσ και ςυμμετείχε ςτισ εξετάςεισ πιςτοποίθςθσ.
 Θ δαπάνθ του εκπαιδευτικοφ επιδόματοσ βαρφνει τθν Ανακζτουςα Αρχι και θ καταβολι του
υλοποιείται με αυτεπιςταςία από αυτιν μετά τθν πιςτοποίθςθ του φυςικοφ αντικειμζνου του
προγράμματοσ κατάρτιςθσ, ςτο οποίο ςυμμετείχε ο καταρτιηόμενοσ.
ΙΙ.1.3.2 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΟΤΘΤΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ ΣΥΓΧΟΝΘΣ
ΤΘΛΕΚΑΤΑΤΙΣΘΣ.
Χτισ περιπτϊςεισ, που θ υλοποίθςθ των προγραμμάτων κατάρτιςθσ υλοποιθκεί με τθν μζκοδο τθσ
Πικτισ κατάρτιςθσ (blended learning), όπου ζνα μζροσ των ωρϊν του προγράμματοσ (τουλάχιςτον
20%) κα πραγματοποιθκεί με φυςικι παρουςία των ωφελοφμενων ςτθν αίκουςα και οι υπόλοιπεσ με
τθν μορφι τθσ ςφγχρονθσ τθλε−κατάρτιςθσ, τότε είναι υποχρεωτικι θ ςυμμόρφωςθ του Αναδόχου, με
τισ Ξατευκυντιριεσ Σδθγίεσ Ωποχρεωτικισ Εφαρμογισ , όπωσ αυτζσ παρουςιάηονται αναλυτικά ςτθν
ενότθτα «Ξατευκυντιριεσ Σδθγίεσ Ωποχρεωτικισ Εφαρμογισ όταν θ Ωλοποίθςθ των Υρογραμμάτων
Ξατάρτιςθσ γίνεται με τθ μζκοδο τθσ Ψθλεκατάρτιςθσ (E-Learning)», που περιλαμβάνονται ςτο
Υαράρτθμα 2: «Ειδικοί Τροι υλοποίθςθσ πράξθσ» τθσ Απόφαςθσ Ζνταξθσ τθσ Υράξθσ, το οποίο
αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ (Υαράρτθμα IX) τθσ Διακιρυξθσ.
Ειδικότερα ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να δϊςει ιδιαίτερθ μζριμνα για τθν πιςτι εφαρμογι των όρων, που
περιλαμβάνονται ςτισ ενότθτεσ:
2. ΔΛΑΔΛΞΑΧΛΑ ΕΓΞΦΛΧΘΧ ΥΦΣΓΦΑΠΠΑΨΣΧ ΨΘΟΕΞΑΨΑΦΨΛΧΘΧ,
3. ΥΦΣΔΛΑΓΦΑΦΕΧ ΣΟΣΞΟΘΦΩΠΕΡΣΩ ΧΩΧΨΘΠΑΨΣΧ ΨΘΟΕΞΑΨΑΦΨΛΧΘΧ (Σ.Χ.Ψ.Ξ.) (ιδιαίτερα τθν 3.1
Σριηόντια λειτουργικότθτα, 3.3 Οειτουργικότθτα ςφγχρονθσ τθλεκατάρτιςθσ, 3.5 Οειτουργικότθτα
παρακολοφκθςθσ και αναφοράσ εκπαιδευτικισ δραςτθριότθτασ των εκπαιδευομζνων) και
5. ΩΥΘΦΕΧΛΕΧ ΩΥΣΧΨΘΦΛΘΧ ΨΘΧ ΨΘΟΕΞΑΨΑΦΨΛΧΘΧ
Ειδικά για τθν ζγκριςθ προγραμμάτων που περιλαμβάνουν ςφγχρονθ τθλεκατάρτιςθ (blended) ο
Ανάδοχοσ πρζπει να υποβάλλει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι ςχετικό Αίτθμα, το οποίο κα περιλαμβάνει
κατ’ ελάχιςτον:


τθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ τθσ πλατφόρμασ τθλεκατάρτιςθσ (Σλοκλθρωμζνου Χυςτιματοσ
Ψθλεκατάρτιςθσ)
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ςτοιχεία πρόςβαςθσ (όνομα χριςτθ, ςυνκθματικό πρόςβαςθσ) ςτθν πλατφόρμα για τθν
Ανακζτουςα Αρχι



ζγγραφα που να πιςτοποιοφν τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ πλατφόρμασ



ςτοιχεία για τθν υλοποίθςθ τθσ Εκπαιδευτικισ Διαδικαςίασ, ιτοι:
o ςτοιχεία του Διοικθτικοφ Ωπευκφνου του Υρογράμματοσ
o ςτοιχεία του Ωπευκφνου Διαχείριςθσ και Ωποςτιριξθσ του Χυςτιματοσ Ψθλεκατάρτιςθσ
(“System Administrator”)
o ςτοιχεία των Εκπαιδευτϊν
o ϊρεσ λειτουργίασ του Help Desk Ψεχνικισ Ωποςτιριξθσ
o μεκοδολογία παροχισ τεχνικισ υποςτιριξθσ των Εκπαιδευομζνων από το Help Desk Ψεχνικισ
Ωποςτιριξθσ

 ιδιωτικό ςυμφωνθτικό με Υάροχο Ψθλεκατάρτιςθσ, εφ' όςον χρθςιμοποιείται
Ψα ςτοιχεία αυτά κατατίκενται προκειμζνου να είναι εφικτόσ ο ζλεγχοσ τθσ ςυμβατότθτασ του
προτεινόμενου Υρογράμματοσ Ξατάρτιςθσ με τισ προδιαγραφζσ που ορίηονται ςτισ «Ξατευκυντιριεσ
οδθγίεσ υποχρεωτικισ εφαρμογισ όταν θ υλοποίθςθ των προγραμμάτων κατάρτιςθσ γίνεται με τθ
μζκοδο τθσ τθλεκατάρτιςθσ (e-learning)». Πετά από τον ζλεγχο των ανωτζρω κι εφόςον θ Ανακζτουςα
Αρχι εγκρίνει το Αίτθμα, ο Ανάδοχοσ δφναται να υποβάλλει Διλωςθ Ζναρξθσ του Υρογράμματοσ.
Χε περίπτωςθ που θ Ανακζτουςα Αρχι απορρίψει το Αίτθμα λόγω ελλιπϊν ςτοιχείων ι μθ
ςυμμόρφωςθσ με τισ οριςκείςεσ προδιαγραφζσ, ο Ανάδοχοσ δφναται να επανυποβάλει το Αίτθμα
εντόσ τριϊν (3) θμερϊν. Θ Ανακζτουςα Αρχι κα ελζγξει εκ νζου το Αίτθμα του Αναδόχου και είτε κα το
απορρίψει οριςτικά είτε κα το εγκρίνει και κα επιτρζψει ςτον Ανάδοχο να υποβάλει Διλωςθ Ζναρξθσ
του Υρογράμματοσ.
ΙΙ.1.3.3 ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Ψο εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο κα χρθςιμοποιιςει ο Ανάδοχοσ για τθν υλοποίθςθ των εκπαιδευτικϊν
προγραμμάτων πρζπει να είναι ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Σ Ανάδοχοσ οφείλει να παράξει και να
διακζςει εκπαιδευτικό υλικό για όλα τα αντικείμενα κατάρτιςθσ (εκπαιδευτικά προγράμματα) που
περιλαμβάνονται ςτο Ζργο.
Ψο εκπαιδευτικό υλικό κα πρζπει να καλφπτει τθν κεματολογία των εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων και
να είναι δομθμζνο ςε ςυνάφεια με τισ επιμζρουσ εκπαιδευτικζσ ενότθτεσ των προγραμμάτων.
Υαρακάτω παρουςιάηεται ςχθματικά ΕΡΔΕΛΞΨΛΞΘ διάρκρωςθ που κα μποροφςε να ζχει το
εκπαιδευτικό υλικό κάκε εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ.
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «…………………..»
Εκπαιδευτικι ενότθτα 1 «………………….»


Χκοπόσ και Υροςδοκϊμενα αποτελζςματα



Ανάλυςθ περιεχομζνου ενότθτασ



Ερωτιςεισ αυτοαξιολόγθςθσ (κατ’ ελάχιςτον 10)


κ.ο.κ

Απαντιςεισ Ερωτιςεων αυτοαξιολόγθςθσ (ςε μορφι παραρτιματοσ)
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Χτο τζλοσ του εκπαιδευτικοφ υλικοφ κα πρζπει να γίνεται παράκεςθ των βιβλιογραφικϊν αναφορϊν
(ςυμβατικι και διαδικτυακι βιβλιογραφία) για τισ πθγζσ του υλικοφ. Γενικά, το υλικό κα πρζπει, πζρα
από το κείμενο, να ςυμπεριλαμβάνει (κατά περίπτωςθ) ςχετικζσ εικόνεσ, ςχεδιαγράμματα,
γραφιματα, για να είναι όςο το δυνατόν πιο ελκυςτικό προσ μελζτθ.
Σ υποψιφιοσ ςτθν προςφορά του πρζπει τουλάχιςτον να υποβάλλει δείγμα Εκπαιδευτικοφ Ωλικοφ για
μία κεματικι/εκπαιδευτικι ενότθτα από κάκε Εκπαιδευτικό Υρόγραμμα (ελάχιςτθ προχπόκεςθ) . Θ
κεματικι ενότθτα όπωσ και το ςφνολο του εκπαιδευτικοφ υλικοφ, το οποίο προτίκεται να
χρθςιμοποιιςει για τθν υλοποίθςθ των εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων, κα πρζπει να πλθροί τισ
παρακάτω ελάχιςτεσ προχποκζςεισ:


να είναι ςτθν ελλθνικι γλϊςςα,



να καλφπτει τθ κεματολογία και τισ εκπαιδευτικζσ ενότθτεσ των εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων



να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιςτον ζκταςθ τεςςάρων (4) ςελίδων Α4 για κάκε ϊρα κατάρτιςθσ,
δακτυλογραφθμζνο κείμενο, με κανονικά περικϊρια, μζγεκοσ γραμματοςειράσ ζωσ 12 ςτιγμζσ
και διάςτιχο ζωσ 1.5, ζκταςθσ κατ’ ελάχιςτον (δεν προςμετρϊνται οι ςελίδεσ, ςτο τζλοσ του
εκπαιδευτικοφ υλικοφ, που αφοροφν ςτθν παράκεςθ των βιβλιογραφικϊν αναφορϊν κακϊσ
και το παράρτθμα των απαντιςεων ςτισ ερωτιςεισ αυτοαξιολόγθςθσ) και να καλφπτει πλιρωσ
τθ κεματολογία των εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων.
Σ υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα πρζπει να διακζτει και να υποβάλει θλεκτρονικά και εκπαιδευτικό υλικό
που κα αφορά ςτισ ΣΦΛΗΣΡΨΛΕΧ «Ωποχρεωτικζσ» ενότθτεσ των εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων («Ωγεία
και αςφάλεια ςτθν εργαςία», «Βαςικζσ αρχζσ εργατικοφ δικαίου», «Βαςικζσ αρχζσ λειτουργίασ των
Επιχειριςεων», «Ενθμζρωςθ για τθν εφαρμογι τθσ αρχισ τθσ μθ διάκριςθσ»), το οποίο κα είναι ΞΣΛΡΣ
για όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα του ζργου. Τ Ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί «Δελτίο
παραλαβισ εκπαιδευτικοφ υλικοφ» για κάκε Υρόγραμμα Ξατάρτιςθσ, το οποίο κα υπογράφεται από
κάκε ςυμμετζχοντα. Ψο ςφνολο του εκπαιδευτικοφ υλικοφ που διακζςει ο ανάδοχοσ, κα πρζπει να ζχει
παραχκεί εντόσ ενόσ μινα από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και να υποβλθκεί ςτθν Ανακζτουςα Αρχι,
προκειμζνου να λάβει τθν ζγκριςι του. Θ Ανακζτουςα Αρχι δφναται να ηθτιςει αλλαγζσ επί του
υποβλθκζντοσ εκπαιδευτικοφ υλικοφ, εντόσ 15 θμερϊν.
ΙΙ.1.4

ΔΙΑΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΘΣ - ΧΟΝΟΙ ΡΑΑΔΟΣΘΣ

Θ διάρκεια τθσ Χφμβαςθσ ορίηεται ςε δϊδεκα (12) μινεσ, από τθν υπογραφι τθσ. Θ ςφμβαςθ μπορεί
να παρατακεί, εφόςον ςυντρζχει ςοβαρόσ λόγοσ, που ςυνιςτά αντικειμενικι αδυναμία εμπρόκεςμθσ
εκτζλεςθσ ι ανωτζρα βία με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, χωρίσ αφξθςθ του
τιμιματοσ.
Χε κάκε περίπτωςθ, θ υλοποίθςθ τθσ Χφμβαςθσ, μετά τθν όποια παράταςθ ι μετάκεςθ τυχόν
χορθγθκεί, κα πρζπει να ζχει ολοκλθρωκεί εντόσ των απϊτατων ορίων που εκάςτοτε ιςχφουν για τθν
υλοποίθςθ ζργων που ςυγχρθματοδοτοφνται από το ΕΧΥΑ 2014-2020.
Θ ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ μζχρι το 50% αυτισ φςτερα από ςχετικό αίτθμα του αναδόχου που υποβάλλεται
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πριν από τθ λιξθ τθσ διάρκειάσ τθσ, ςε αντικειμενικά δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ που δεν
οφείλονται ςε υπαιτιότθτα του αναδόχου.
Αν λιξει θ ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, αν
λιξει θ παρατακείςα, κατά τα ανωτζρω, διάρκεια, χωρίσ να υποβλθκοφν ςτθν Ανακζτουςα Αρχι τα
παραδοτζα τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ.
Αν οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ
ςφμβαςθσ, και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε επιβάλλονται εισ βάροσ του
ποινικζσ ριτρεσ, ςφμφωνα με το άρκρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 5.2. τθσ παροφςασ.
Για τθν παράταςθ τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται προθγουμζνωσ θ ζγκριςθ τθσ ΕΩΔ/ΕΥΑΡΕΞ.
ΙΙ.1.5

ΟΜΑΔΑ ΕΓΟΥ /ΣΧΘΜΑ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ

Θ Σμάδα Ζργου του Αναδόχου που κα αναλάβει τθν υλοποίθςθ του Ζργου κα ζχει τισ ακόλουκεσ
αρμοδιότθτεσ:
α. Σ Υπεφκυνοσ Ζργου κα είναι επικεφαλισ τθσ ομάδασ ζργου και κα ζχει τθν πλιρθ αρμοδιότθτα του
ςυντονιςμοφ τθσ Σμάδασ ζργου ςε όλα τα επίπεδα.
β. Σ Επιςτθμονικόσ Υπεφκυνοσ κα ζχει τθν αρμοδιότθτα για το ςχεδιαςμό και τθν εφαρμογι τθσ
εκπαιδευτικισ μεκοδολογίασ, τθν ανάπτυξθ του εκπαιδευτικοφ υλικοφ, τθν παρακολοφκθςθ τθσ
διαδικαςίασ πιςτοποίθςθσ γνϊςεων και δεξιοτιτων, τθν εποπτεία τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ των
προγραμμάτων, τθν παρακολοφκθςθ και τθν αξιολόγθςθ των προγραμμάτων, τθν επιλογι των
εκπαιδευτϊν κακϊσ και το ςυντονιςμό και τθν υποςτιριξθ του ζργου τουσ.
γ. Ψα Στελζχθ – οργανωτικοί Συντονιςτζσ του Ζργου ζχουν τθν αρμοδιότθτα τθσ οργανωτικισ
υποςτιριξθσ των εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων δθλαδι:
 Ζγκαιρθσ και αξιόπιςτθσ ζκδοςθσ και αποςτολισ όλων των εγγράφων και των εντφπων που
απαιτοφνται για τθ υλοποίθςθ του Ζργου.
 Χυγκζντρωςθ των απαραίτθτων υπογραφϊν ςε όλα τα ζγγραφα.
 Υροετοιμαςία, αναπαραγωγι και διαχείριςθ του εκπαιδευτικοφ υλικοφ,
 Εξαςφάλιςθ τθσ καταλλθλότθτασ των χϊρων υλοποίθςθσ των επιμζρουσ ενεργειϊν, του
απαραίτθτου εξοπλιςμοφ, των απαιτοφμενων εποπτικϊν μζςων και τθσ γραμματειακισ
υποςτιριξθσ
 Υροετοιμαςία του φακζλου των παραδοτζων του προγράμματοσ, ο οποίοσ κα ελζγχεται και κα
υπογράφεται από τον Ωπεφκυνο Ζργου του Αναδόχου και κα αποςτζλλεται ςτθν ανακζτουςα
αρχι.
 Επικοινωνία με τουσ ςυντελεςτζσ του προγράμματοσ προκειμζνου να αποφευχκεί θ
δυςλειτουργία του προγράμματοσ.
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Θ Σμάδα Ζργου του Αναδόχου οφείλει να εφαρμόςει μεκοδολογία Διοίκθςθσ Ζργου, μζςω τθσ οποίασ
κα προετοιμάςει, κα οργανϊςει, κα παρακολουκιςει και κα αξιολογιςει τθν πορεία υλοποίθςθσ του
φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου του Ζργου.
Χτο πλαίςιο αυτό, θ Σμάδα Ζργου του Αναδόχου κα πρζπει :
 Ρα εξαςφαλίςει τθ ςυνεχι, ζγκαιρθ και αποτελεςματικι επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι
με ςκοπό το βζλτιςτο ςυντονιςμό των εμπλεκομζνων αναφορικά με κρίςιμα κζματα που
αφοροφν ςτθν πορεία υλοποίθςθσ του Ζργου.
 Ρα εφαρμόςει ςφςτθμα διαςφάλιςθσ τθσ ποιότθτασ των παρεχομζνων υπθρεςιϊν
 Ρα διαχειριςτεί ζγκαιρα και αποτελεςματικά πικανά προβλιματα και κινδφνουσ που τυχόν κα
ανακφψουν κατά τθ διάρκεια υλοποίθςθσ του Ζργου
 Ρα εφαρμόςει μεκοδολογία διαχείριςθσ πικανϊν αλλαγϊν που κα ανακφψουν κατά τθ
διάρκεια υλοποίθςθσ του Ζργου
 Ρα παρακολουκεί τθν πορεία υλοποίθςθσ του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου του
Ζργου με τθ χριςθ Υλθροφοριακϊν Χυςτθμάτων
 Ρα εφαρμόςει μθχανιςμό εςωτερικισ αξιολόγθςθσ του Ζργου με τθ χριςθ Υλθροφοριακϊν
Χυςτθμάτων
ΙΙ.1.6

ΡΑΑΔΟΤΕΑ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΡΑΑΛΑΒΘΣ / ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΘΣΘΣ / ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ
ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΣΘΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΡΑΑΔΟΤΕΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΓΟΥ
(ΩΥΣΒΑΟΟΣΡΨΑΛ ΑΡΑ ΥΦΣΓΦΑΠΠΑ ΞΑΨΑΦΨΛΧΘΧ)
1. Πετά τθν κατακφρωςθ του Ζργου και τθν υπογραφι τθσ Χφμβαςθσ, για τθ πιςτοποίθςθ του φυςικοφ
αντικειμζνου, ο Ανάδοχοσ οφείλει να υποβάλλει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, ανά Ωποζργο, τα παρακάτω
Υαραδοτζα:
α. ΡΙΝ ΑΡΟ ΤΘΝ ΕΝΑΞΘ ΨΣΩ ΕΦΓΣΩ
1. Ψθ Διλωςθ ‘Ζναρξθσ του Ζργου
2. Ψθ Διλωςθ Σριςμοφ τθσ Σμάδασ Ζργου, ςφμφωνα με τα δθλωκζντα ςτθν Ψεχνικι προςφορά
β. ΚΑΤΑ ΤΘΝ ΥΛΟΡΟΙΘΣΘ ΤΟΥ ΕΓΟΥ
Ψο αργότερο εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθ ςυμπλιρωςθ κάκε θμερολογιακοφ μθνόσ από τθν
υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ υποβάλει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι , Πθνιαία Δελτία προόδου
φυςικοφ αντικειμζνου, για τισ ενζργειεσ Ξατάρτιςθσ και Υιςτοποίθςθσ. Ψα ωσ άνω Πθνιαία Δελτία,
υποβάλλονται ζωσ τθν ολοκλιρωςθ του φυςικοφ αντικειμζνου του Ζργου ςυνολικά. Ψα ωσ άνω
Πθνιαία Δελτία που υποβάλλονται από τον ανάδοχο υπζχουν κζςθ Ωπεφκυνθσ Διλωςθσ.
Χτθ φόρμα του Πθνιαίου Δελτίου παρακολοφκθςθσ τθσ προόδου του Φυςικοφ Αντικειμζνου:
 αναγράφονται όλα τα τμιματα κατάρτιςθσ που απαρτίηουν τθν ςφμβαςθ ανεξάρτθτα από το
αν ζχουν ξεκινιςει ι όχι.
 το εγκεκριμζνο ςφνολο ανκρωποωρϊν που αντιπροςωπεφει το ςφνολο ανκρωποωρϊν ανά
Ψμιμα Ξατάρτιςθσ.
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οι ανκρωποϊρεσ καταρτιηόμενων μζχρι το μινα αναφοράσ (ςυμπλθρϊνεται με το ςφνολο των
ανκρωποωρϊν που ζχουν γίνει από τθν ζναρξθ μζχρι και το μινα αναφοράσ αφαιρουμζνων
των ωρϊν των απουςιϊν)
 οι ανκρωποϊρεσ εκπαιδευτϊν μζχρι το μινα αναφοράσ (ςυμπλθρϊνεται με το ςφνολο των
ανκρωποωρϊν που ζχουν γίνει από τθν ζναρξθ μζχρι και το μινα αναφοράσ)
 Ψο ποςοςτό ανκρωποωρϊν επί του εγκρικζντοσ ςυνόλου το οποίο και αποτελεί το δείκτθ για
τθν πλθρωμι των δόςεων
γ. ΜΕ ΤΘ ΛΘΞΘ ΤΟΥ ΕΓΟΥ
Πε τθ λιξθ του κάκε Ωποζργου ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλει Διλωςθ ολοκλιρωςθσ του.
2. Θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα χριςθσ και επεξεργαςίασ των ςτοιχείων αυτϊν ςφμφωνα
με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ τθσ νομοκεςίασ περί Υροςταςίασ Δεδομζνων Υροςωπικοφ
Χαρακτιρα.
3. Θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα να υποβάλλει προσ τον ανάδοχο ςχόλια και
παρατθριςεισ επί των υποβλθκζντων παραδοτζων και να ηθτιςει από τον ανάδοχο τθ ςυμπλιρωςθ ι
διόρκωςθ των παραδοτζων που υπζβαλε. Ππορεί επίςθσ να ηθτιςει από τον ανάδοχο να υποβάλλει
ςυμπλθρωματικά ζγγραφα και ςτοιχεία για τθν τεκμθρίωςθ του περιεχομζνου των παραδοτζων.
4. Σ Ανάδοχοσ υποχρεοφται, εφόςον ηθτθκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι, να παρζχει μζροσ ι το ςφνολο
των παραπάνω ςτοιχείων και ςε θλεκτρονικι μορφι.
ΕΡΙΜΕΟΥΣ ΡΑΑΔΟΤΕΑ ΑΝΑ ΡΟΓΑΜΜΑ ΚΑΤΑΤΙΣΘΣ
1. Ρριν τθν ζναρξθ κάκε Τμιματοσ Κατάρτιςθσ
Ψο αργότερο πζντε (5) θμζρεσ πριν τθν ζναρξθ κάκε Ψμιματοσ κατάρτιςθσ ςυμπλθρϊνονται από τον
Ανάδοχο και αποςτζλλονται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι:
i. Διλωςθ ζναρξθσ υλοποίθςθσ Ψμιματοσ κατάρτιςθσ με τα εξισ ςτοιχεία:
 Χτοιχεία Ψμιματοσ
 Χτοιχεία τθσ δομισ, ςτθν οποία βρίςκεται θ αίκουςα υλοποίθςθσ τθσ κατάρτιςθσ
 Χτοιχεία Ωπευκφνου Ψμιματοσ
ii. Αναλυτικό ωρολόγιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα (ςτο οποίο να προςδιορίηονται και οι
προβλεπόμενεσ ϊρεσ ςφγχρονθσ κατάρτιςθσ)
iii.
Ξατάςταςθ καταρτιηομζνων. Θ κατάςταςθ κα αναφζρει τα πλιρθ ςτοιχεία τουσ και δείγμα
υπογραφισ τουσ. Χε περίπτωςθ αντικατάςταςθσ των καταρτιηομζνων, θ αντικατάςταςθ αυτι κα
πρζπει να γνωςτοποιθκεί εγκαίρωσ και εγγράφωσ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, θ οποία μπορεί να
απορρίψει τθν αλλαγι αυτι, εφόςον υπάρχει απόκλιςθ από τθν Ψεχνικι Υροςφορά, με γνωςτοποίθςθ
ςτον Ανάδοχο φορζα.
iv. Ξατάςταςθ εκπαιδευτϊν και των αναπλθρωτϊν τουσ που ζχουν οριςτεί για το εκπαιδευτικό τμιμα
με τα ςτοιχεία τουσ και δείγμα υπογραφισ τουσ και τισ ϊρεσ (ςυμβατικισ & ςφγχρονθσ) για τισ οποίεσ
ζχουν οριςκεί. Χε περίπτωςθ αντικατάςταςθσ των εκπαιδευτϊν του τμιματοσ, θ αντικατάςταςθ αυτι
κα πρζπει να γνωςτοποιθκεί εγκαίρωσ και εγγράφωσ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, θ οποία μπορεί να
απορρίψει τθν αλλαγι αυτι, εφόςον υπάρχει απόκλιςθ από τθν Ψεχνικι Υροςφορά, με γνωςτοποίθςθ
ςτον Ανάδοχο φορζα.
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v. Χυμφωνθτικό παραχϊρθςθσ χριςθσ / μίςκωςθσ τθσ δομισ τρίτου, ςε περίπτωςθ υλοποίθςθσ
προγραμμάτων εκτόσ των δομϊν του Αναδόχου.
Χε περίπτωςθ εκπρόκεςμθσ ι πλθμμελοφσ υποβολισ των ανωτζρω ι αναντιςτοιχίασ των ανωτζρω
ςτοιχείων με τθν τεχνικι προςφορά ι με τθ διακιρυξθ ι με τθ ςφμβαςθ, με τθ ρθτι επιφφλαξθ άλλων
δικαιωμάτων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, όπωσ ορίηονται ςτθν παροφςα, θ Ανακζτουςα Αρχι δφναται
εγγράφωσ να απορρίψει τθ δθλωκείςα ζναρξθ, με αποτζλεςμα τθν αναςτολι τθσ ζναρξθσ του
Ψμιματοσ.

2. Κατά τθν υλοποίθςθ του Τμιματοσ Κατάρτιςθσ
Ψο αργότερο πζντε (5) εργάςιμων θμερϊν από τθν ζναρξθ κάκε Ψμιματοσ κατάρτιςθσ ο Ανάδοχοσ
υποχρεοφται υποβάλλει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι:
i. Δελτία ειςόδου (microdata) των ωφελουμζνων. Ψα Δελτία Ειςόδου (microdata) των
ωφελουμζνων αφοροφν ςε προτοτυποποιθμζνα ζντυπα που κα δοκοφν εγκαίρωσ από τθν
Ανακζτουςα Αρχι ςτον Ανάδοχο και κα ςυλλεχκοφν ςφμφωνα με τον τρόπο που κα
υποδείξει θ Ανακζτουςα Αρχι. Ψα δελτία ειςόδου πρζπει να είναι ενυπόγραφα από τουσ
ωφελουμζνουσ και κα αποςταλλοφν ςτθν Ανακζτουςα Αρχι. Απαιτείται και αποδεικτικό
ειςαγωγισ των ςτοιχειϊν των Δελτίων ειςόδου ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ που ζχει
υποδείξει θ Ανακζτουςα Αρχι
ii. Χυμβάςεισ των καταρτιηομζνων και των εκπαιδευτϊν
3. Μετά τθ λιξθ κάκε Τμιματοσ Κατάρτιςθσ
Σ Ανάδοχοσ υποχρεοφται το αργότερο εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ ενόσ (1) μθνόσ να υποβάλει
αναλυτικι ζκκεςθ υλοποιθκζντοσ Ψμιματοσ, θ οποία περιλαμβάνει
 Φυςικό και οικονομικό αντικείμενο του Ψμιματοσ .
i) Υρωτόκολλο παραλαβισ εκπαιδευτικοφ υλικοφ υπογεγραμμζνο από τουσ ωφελουμζνουσ.
ii) Υρωτόκολλο παραλαβισ κωδικϊν πρόςβαςθσ
iii) Αναλυτικό Ωρολόγιο Υρόγραμμα υπογεγραμμζνο από τουσ εκπαιδευτζσ και τουσ
ωφελοφμενουσ (για τθ ςυμβατικι
iv) Ξαταγραφι και εξαγωγι δεδομζνων (reports) παρακολοφκθςθσ ανά καταρτιηόμενο, (ϊρα
ειςόδου – ϊρα εξόδου)
v) Χυμβάςεισ εκπαιδευτϊν και πιςτοποιθτικό από ΕΣΥΥΕΥ
vi) Αντίγραφα Βεβαιϊςεων Υαρακολοφκθςθσ Υρογράμματοσ Ξατάρτιςθσ
vii) Αρχείο ωρϊν παρακολοφκθςθσ ανά καταρτιηόμενο
viii) Αρχείο υπολογιςμοφ αμοιβισ αναδόχου
 Αποτελζςματα τθσ αξιολόγθςθσ των εκπαιδευτϊν και των καταρτιηομζνων του Ψμιματοσ
4. Ρριν τθν ζναρξθ τθσ Ριςτοποίθςθσ κάκε Τμιματοσ Κατάρτιςθσ
Ψο αργότερο πζντε (5) θμζρεσ πριν τθν ζναρξθ των εξετάςεων Υιςτοποίθςθσ (αρχικι εξζταςθ/
επανεξζταςθ) ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να αποςτείλει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι το Χυμφωνθτικό με το
φορζα πιςτοποίθςθσ (εφόςον είναι υπεργολάβοσ). Χτο πρόγραμμα του ςυμμετζχοντα Φ.Υ. (ι ςτο
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ςυμφωνθτικό, είναι υπεργολάβοσ) πρζπει να αναγράφεται ο πλιρθσ τίτλοσ του πρότυπου
πιςτοποίθςθσ. Επίςθσ, υποχρεοφται να αποςτείλει το πρόγραμμα τθσ κεωρθτικισ και πρακτικισ
(εφόςον απαιτείται) εξζταςθσ, το οποίο κα περιλαμβάνει τισ θμερομθνίεσ και τισ ϊρεσ των εξετάςεων
κακϊσ και τον τόπο διεξαγωγισ τουσ.
5. Μετά τθ λιξθ τθσ Ριςτοποίθςθσ κάκε Τμιματοσ Κατάρτιςθσ
Σ Ανάδοχοσ υποχρεοφται το αργότερο εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ ενόσ (1) μθνόσ από τθν
ολοκλιρωςθ τθσ υλοποίθςθσ των εξετάςεων πιςτοποίθςθσ (εξζταςθ και επανεξζταςθ) να υποβάλλει
ςτθν Ανακζτουςα Αρχι κατάςταςθ ςυμμετεχόντων ςτισ εξετάςεισ πιςτοποίθςθσ, ςτθν οποία κα
αποτυπϊνονται και τα αποτελζςματα των εξετάςεων και δελτία εξόδου (microdata) των
ωφελουμζνων. Ψα Δελτία Εξόδου (microdata) των ωφελουμζνων αφοροφν ςε προτυποποιθμζνα
ζντυπα που κα δοκοφν εγκαίρωσ από τθν Ανακζτουςα Αρχι ςτον Ανάδοχο και κα ςυλλεχκοφν
ςφμφωνα με τον τρόπο που κα υποδείξει θ Ανακζτουςα Αρχι. Ψα δελτία εξόδου πρζπει να είναι
ενυπόγραφα από τουσ ωφελουμζνουσ και κα αποςταλλοφν ςτθν Ανακζτουςα Αρχι. Απαιτείται και
αποδεικτικό ειςαγωγισ των ςτοιχειϊν των Δελτίων εξόδου ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ που ζχει
υποδείξει θ Ανακζτουςα Αρχι
Θ Ανακζτουςα Αρχι (θ οποία υπζχει κζςθ «Εκτελοφντοσ τθν Επεξεργαςία», ςφμφωνα με το Ρ.
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ διατάξεισ του άρκρου 2 ςτοιχείο θ’ του Ρ. 2472/1997) διατθρεί το
δικαίωμα χριςθσ και επεξεργαςίασ των ςτοιχείων αυτϊν ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ
προχποκζςεισ τθσ Ρομοκεςίασ περί Υροςταςίασ Δεδομζνων Υροςωπικοφ Χαρακτιρα.
Θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα να υποβάλλει προσ τον ανάδοχο ςχόλια και παρατθριςεισ
επί των υποβλθκζντων παραδοτζων και να ηθτιςει από τον ανάδοχο τθ ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ των
παραδοτζων που υπζβαλε. Ππορεί επίςθσ να ηθτιςει από τον ανάδοχο να υποβάλλει
ςυμπλθρωματικά ζγγραφα και ςτοιχεία για τθν τεκμθρίωςθ του περιεχομζνου των παραδοτζων.
Σ Ανάδοχοσ υποχρεοφται, εφόςον ηθτθκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι να παρζχει μζροσ ι το ςφνολο
των παραπάνω ςτοιχείων και ςε θλεκτρονικι μορφι.
Για τθν πιςτοποίθςθ τθσ υλοποίθςθσ του ςυνολικοφ φυςικοφ αντικειμζνου του Ζργου από τθν
Ανακζτουςα Αρχι, πζραν των Υαραδοτζων που ορίηονται ςτθν παροφςα, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να
υποβάλει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι:


καταςτάςεισ ςυμμετεχόντων ςτισ εξετάςεισ πιςτοποίθςθσ



καταςτάςεισ πλθρωμισ των ςυμφωνθκειςϊν αμοιβϊν εκπαιδευτϊν για όλα τα εκπαιδευτικά
τμιματα, ςτισ οποίεσ κα αποτυπϊνονται όλεσ οι κρατιςεισ.
Θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα χριςθσ και επεξεργαςίασ των ςτοιχείων αυτϊν ςφμφωνα με
τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ τθσ Αρχισ Υροςταςίασ Δεδομζνων Υροςωπικοφ Χαρακτιρα.
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ΙΙ.1.7 ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΘΣΘ ΤΟΥ ΕΓΟΥ
1. Θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ κακϊσ και θ παραλαβι των παραδοτζων τθσ
Χφμβαςθσ, γίνεται από τθν Επιτροπι Υαραλαβισ και Υιςτοποίθςθσ Υαραδοτζων (ΕΥΥ) θ οποία
ςυγκροτείται, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρκρου 221 του ν. 4412/2016 και όπωσ
αυτι κα οριςτεί με τθν απόφαςθ του ΔΧ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ Χε περίπτωςθ που θ Ανακζτουςα
Αρχι διαπιςτϊςει, από τθν κατάκεςθ των εγγράφων που βεβαιϊνουν τθν προετοιμαςία και τθν
υλοποίθςθ του φυςικοφ αντικειμζνου του Ζργου μθ προςικουςα εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του
Αναδόχου, μπορεί να επιςθμάνει τοφτο εγγράφωσ ςε αυτόν, τάςςοντασ ςυγκεκριμζνθ προκεςμία θ
οποία δε κα ξεπερνάει τισ δεκαπζντε (15) θμζρεσ, για να επανορκϊςει τισ παραλείψεισ του και να
εκπλθρϊςει προςθκόντωσ τισ υποχρεϊςεισ του. Θ μθ υποβολι ι θ πλθμμελισ ι θ κακυςτερθμζνθ
υποβολι των απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν προετοιμαςίασ (Υαραδοτζα πριν τθν ζναρξθ) και
υλοποίθςθσ του Ζργου, μπορεί να επιφζρει τθν αναςτολι ζναρξθσ ι τθσ υλοποίθςθσ Ψμιματοσ, τθν
κακυςτζρθςθ τθσ καταβολισ δόςθσ του τιμιματοσ ι ακόμθ και καταγγελία τθσ ςφμβαςθσ.
2. Χε περίπτωςθ που κατά τθν ζναρξθ υλοποίθςθσ ενόσ Ψμιματοσ κατάρτιςθσ ο αρικμόσ των
ωφελουμζνων είναι μικρότεροσ του αντίςτοιχου αρχικά δθλωκζντοσ και πάντωσ μεγαλφτεροσ του
κατϊτατου επιτρεπτοφ ορίου, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ενθμερϊςει εγγράφωσ είτε με τθ διλωςθ
ζναρξθσ είτε με νεότερο ζγγραφό του τθν Ανακζτουςα Αρχι.
3. Χε περίπτωςθ που κατά τθν υλοποίθςθ του Ψμιματοσ ζνασ ωφελοφμενοσ αποχωριςει ι υπερβεί το
ανϊτατο όριο απουςιϊν ι/και για οποιοδιποτε λόγο δεν ολοκλθρϊςει το Ψμιμα κατάρτιςθσ χωρίσ
υπαιτιότθτα του Αναδόχου ο Ανάδοχοσ οφείλει να ενθμερϊςει εγγράφωσ τθν Ανακζτουςα Αρχι.
4. Χε περίπτωςθ που ζνασ ι περιςςότεροι καταρτιηόμενοι που περιλαμβάνονται ςτθν Ξατάςταςθ
Ξαταρτιηομζνων, θ οποία ζχει κατατεκεί με τθ διλωςθ ζναρξθσ, δεν προςζλκουν για τθν
παρακολοφκθςθ του Ψμιματοσ και δεν αντικαταςτακοφν (από τουσ επιλαχόντεσ) μζςα ςτο χρονικό
διάςτθμα που καλφπτει το ανϊτατο όριο απουςιϊν, ο Ανάδοχοσ πρζπει να ενθμερϊςει εγγράφωσ τθν
Ανακζτουςα Αρχι.
5. Χτισ περιπτϊςεισ που ςυντρζχουν τα αναφερόμενα ςτα ςθμεία 2 και 3 του παρόντοσ άρκρου, ο
Ανάδοχοσ οφείλει να ενθμερϊςει άμεςα και εγγράφωσ τθν Ανακζτουςα Αρχι, προκειμζνου να τα
λάβει υπόψθ τθσ κατά τθν υλοποίθςθ και πλθρωμι των δόςεων του ανατεκζντοσ Ζργου.
6. Χε οποιαδιποτε περίπτωςθ, τζλοσ, που από τθν εξζταςθ των δικαιολογθτικϊν υλοποίθςθσ
(παραδοτζων) ι των ελεγχκζντων εγγράφων του Ζργου, προκφπτει θ μθ ορκι υλοποίθςθ του,
ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, τθσ προςφοράσ του Αναδόχου και τθσ διακιρυξθσ, χωρίσ
ζγκαιρθ ζγγραφθ γνωςτοποίθςθ από τον Ανάδοχο και αποδοχι των αλλαγϊν αυτϊν, με τθ ρθτι
επιφφλαξθ άλλων δικαιωμάτων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, που ορίηονται ςτθν παροφςα, μπορεί να
μειϊνεται το φυςικό αντικείμενο του Ζργου με ανάλογθ μείωςθ του ςυμβατικοφ τιμιματοσ, κατά το
ποςό που αντιςτοιχεί ςτισ ανκρωποϊρεσ, που δεν πραγματοποιικθκαν ορκά.
7. Τταν οι ανωτζρω περιπτϊςεισ διαπιςτϊνονται μετά τθ διενζργεια ελζγχου από το αρμόδιο
ελεγκτικό όργανο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, θ αναπροςαρμογι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με
τθν απόφαςθ του αποτελζςματοσ ελζγχου.
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ΙΙ.1.8 ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΛΟΡΟΙΘΣΘΣ ΤΟΥ ΕΓΟΥ
1. Θ Ανακζτουςα Αρχι, προκειμζνου να διαςφαλίςει τθν αποτελεςματικότθτα και τθν ορκι υλοποίθςθ
του Ζργου, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ ςφμβαςθσ, τθσ τεχνικισ προςφοράσ του Αναδόχου και τθσ
Διακιρυξθσ αςκεί ζλεγχο ςε όλα τα ςτάδια, από τθν προετοιμαςία μζχρι τθν ολοκλιρωςθ του.
Ειδικότερα το αρμόδιο όργανο ελζγχου τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ μεριμνά για τθν πραγματοποίθςθ των
ελζγχων με ςκοπό τθν ορκι υλοποίθςθ του φυςικοφ αντικειμζνου ςφμφωνα με το περιεχόμενο τθσ
ςφμβαςθσ, τθσ τεχνικισ προςφοράσ του Αναδόχου και τθσ Διακιρυξθσ κακϊσ και για τθν καταβολι
των δαπανϊν.
2. Σι ζλεγχοι, εκτόσ από τθν Ανακζτουςα Αρχι, κα διενεργοφνται ενδεικτικά από:
• τθν Ε.Ω.Δ. του Ε.Υ.
• τθν Αρχι Υλθρωμισ του ΕΧΥΑ,
• τθν Επιτροπι Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου και
• τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι.
Σ Ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να παρζχει κάκε δυνατι ςυνδρομι για τθ διενζργεια των
εκάςτοτε προβλεπομζνων από τθν Εκνικι και Ξοινοτικι νομοκεςία ελζγχων του φυςικοφ αντικειμζνου
και των οικονομικϊν ςτοιχείων του Ζργου.
3. Ψα ςτάδια ελζγχου είναι τα εξισ:
α. Υρολθπτικόσ ζλεγχοσ που αφορά το αρχικό ςτάδιο πριν τθν ζναρξθ υλοποίθςθσ του Ζργου, ςτο
πλαίςιο του οποίου εξετάηεται θ τιρθςθ των ςυμφωνθκζντων για τθ προετοιμαςία υλοποίθςθσ του
Υρογράμματοσ.
β. Ζλεγχοσ κατά τθν εκτζλεςθ του Ζργου (με προειδοποίθςθ ι απροειδοποίθτοσ) διενεργείται κατά τθ
διάρκεια εκτζλεςθσ του Ζργου, με τον οποίο ελζγχεται θ αξιοπιςτία των πλθροφοριϊν που δθλϊνονται
από τον ανάδοχο ςτα πλαίςια των μθνιαίων δελτίων παρακολοφκθςθσ φυςικοφ αντικειμζνου και των
μζχρι τότε υποβλθκζντων παραδοτζων, θ τιρθςθ των δεςμεφςεων που ζχει αναλάβει ο Ανάδοχοσ
βάςει τθσ ςφμβαςθσ και θ τιρθςθ των κανόνων δθμοςιότθτασ ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ κανόνεσ και
διατάξεισ.
γ. Ζλεγχοσ με τθν ολοκλιρωςθ του Ζργου διενεργείται μετά τθ γνωςτοποίθςθ ολοκλιρωςισ του από
τον Ανάδοχο, αφορά το ςυνολικό φυςικό αντικείμενο, με το πζρασ του οποίου βεβαιϊνεται θ τιρθςθ
των υποχρεϊςεων του Αναδόχου.
4. Ξατά τον ζλεγχο του φυςικοφ αντικειμζνου του Ζργου. εξετάηεται θ τιρθςθ των όρων τθσ Χφμβαςθσ.
5. Ξατά τον ζλεγχο του οικονομικοφ αντικειμζνου του Ζργου εξετάηεται αν τθρικθκαν τα αναφερόμενα
ςτο οικείο άρκρο τθσ παροφςασ.
6. Τλα, οι ςυμβάςεισ, τιμολόγια, δελτία παροχισ υπθρεςιϊν και κάκε άλλο ζγγραφο ιςοδφναμθσ
λογιςτικισ αξίασ, που τθρείται ςτθν ζδρα του Αναδόχου, πρζπει να επιδεικνφονται ςε πρωτότυπα,
όποτε ηθτθκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι, και να υποβάλλονται, εφόςον ηθτθκεί, ςε αντίγραφα
νομίμωσ επικυρωμζνα από τον ανάδοχο, βάςει των διατάξεων του ΞΦΑΧ. Δε γίνονται δεκτά
ςυγκεντρωτικά τιμολόγια, εφόςον αυτά δεν ςυνοδεφονται από αναλυτικά παραςτατικά των επιμζρουσ
δαπανϊν των Ψμθμάτων κατάρτιςθσ. Σ Ανάδοχοσ υποχρεοφται κατά τθ διάρκεια τθσ υλοποίθςθσ του
Ζργου να τθρεί τα πρωτότυπα παραςτατικά ςτοιχεία που απαρτίηουν τον οικονομικό φάκελο ςτθν
ζδρα του και επικυρωμζνα αντίγραφα αυτϊν ςτισ ζδρεσ των Υαραρτθμάτων του, όπωσ αυτό
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προβλζπεται από τισ ςχετικζσ διατάξεισ του ΞΦΑΧ, οφείλει δε να εφαρμόηει τθν Εκνικι Ρομοκεςία για
τισ λογιςτικζσ καταχωρίςεισ (ΞΦΑΧ) και να τθρεί τα ςτοιχεία προσ ζλεγχο για διάςτθμα δφο (2) ετϊν ι
τριϊν (3) ετϊν, ςτθν περίπτωςθ πράξεων επιλζξιμθσ δαπάνθσ που δεν υπερβαίνει το 1.000.000 ευρϊ,
από τθν 31 Δεκεμβρίου που ακολουκεί τθν υποβολι των λογαριαςμϊν ςτουσ οποίουσ περιλαμβάνεται
θ τελικι δαπάνθ Ψα ανωτζρω ςτοιχεία και δικαιολογθτικά ζγγραφα διατθροφνται είτε υπό τθ μορφι
πρωτοτφπων, ι επικαιροποιθμζνων αντιγράφων των πρωτοτφπων ι ςε κοινϊσ αποδεκτοφσ φορείσ
δεδομζνων, περιλαμβανομζνων των θλεκτρονικϊν εκδόςεων των πρωτότυπων εγγράφων ι εγγράφων
που υπάρχουν μόνο ςε θλεκτρονικι μορφι.
7. Σι ζλεγχοι διενεργοφνται είτε επί τόπου και αιφνιδίωσ, είτε κατόπιν εγγράφου προςκλιςεωσ από
τθν Ανακζτουςα Αρχι με τθν προςκόμιςθ από τον ανάδοχο ςε αυτι όλων των αναγκαίων ςτοιχείων,
εντόσ των δεςμευτικϊν και εφλογων χρονικϊν ορίων που τίκενται από το αρμόδιο ελεγκτικό όργανο
τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.
8. Πετά τθ διενζργεια του ελζγχου, ςυντάςςεται ζκκεςθ και αποτζλεςμα ελζγχου από τουσ ελεγκτζσ
που διενιργθςαν τον ζλεγχο.
α. Χτον Ανάδοχο κοινοποιείται το αποτζλεςμα ελζγχου. Πε το ίδιο ζγγραφο καλείται ο Ανάδοχοσ να
διατυπϊςει εγγράφωσ και εντόσ τθσ προκεςμίασ δζκα πζντε (15) θμερϊν, από τθ λιψθ του
αποτελζςματοσ ελζγχου, τισ απόψεισ του κατά του ανωτζρω αποτελζςματοσ ελζγχου.
β. Χε περίπτωςθ που ο ζλεγχοσ διενεργείται κατά τθ διάρκεια υλοποίθςθσ του Ζργου και
διαπιςτωκοφν ςοβαρζσ ελλείψεισ, ο Ανάδοχοσ ενθμερϊνεται εγγράφωσ (ταχυδρομικϊσ ι με
ταχυμεταφορά ι με τθλεομοιοτυπία) από τθν Ανακζτουςα Αρχι για τθ διαπίςτωςθ αυτι, εντόσ πζντε
(5) εργαςίμων θμερϊν από τθν θμερομθνία διενζργειασ του ελζγχου, προκειμζνου να προβεί ςε
αναςτολι τθσ υλοποίθςθσ των Ψμθμάτων κατάρτιςθσ.
γ. Εάν κατά το διενεργθκζντα ζλεγχο διαπιςτωκεί θ αχρεϊςτθτθ ι παράνομθ καταβολι χρθματικϊν
ποςϊν των δόςεων τθσ χρθματοδότθςθσ, εφαρμόηονται κατϋ αναλογία οι διατάξεισ τθσ με αρικμό
Ξ.Ω.Α. αρικμ. 126829 / EΩΚΩ 1217/8.12.2015 Χφςτθμα δθμοςιονομικϊν διορκϊςεων και διαδικαςίεσ
ανάκτθςθσ αχρεωςτιτωσ ι παρανόμωσ καταβλθκζντων ποςϊν από πόρουσ του κρατικοφ
προχπολογιςμοφ για τθν υλοποίθςθ προγραμμάτων ςυγχρθματοδοτοφμενων ςτο πλαίςιο του ΕΧΥΑ
2014-2020, ςφμφωνα με το αρ. 22 του Ρ. 4314/2014, όπωσ ιςχφει κάκε φορά.
δ. Θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα να κακορίςει μονομερϊσ μθχανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ και
ελζγχου τθσ υλοποίθςθσ του Ζργου από τον Ανάδοχο οι οποίοι κα εξαςφαλίηουν τον αποτελεςματικό
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ και ποςότθτασ των υπθρεςιϊν και του τελικοφ αποτελζςματοσ.
ΙΙ.1.9 ΛΟΙΡΕΣ ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
1. Σ Ανάδοχοσ ευκφνεται ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, για κάκε υποχρζωςθ που απορρζει από τθ
ςφμβαςθ, τθ διακιρυξθ και το Ρόμο.
2. Σ Ανάδοχοσ οφείλει, ςτο πλαίςιο τθσ υλοποίθςθσ του Ζργου να υποβάλει ςτουσ εκπροςϊπουσ τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ, των αρμόδιων εκνικϊν αρχϊν (Ε.Ω. Διαχείριςθσ του Ε.Υ., Αρχι Υλθρωμισ, Ε.Δ.ΕΟ.
κλπ.), και τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, όποτε του ηθτθκεί, οποιοδιποτε αποδεικτικό τθσ ομαλισ
εξζλιξθσ του Ζργου ςτοιχείο, ςφμφωνα με τθ Χφμβαςθ, όπωσ, ενδεικτικά, φορολογικά ςτοιχεία και
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δικαιολογθτικά δαπανϊν, ςτοιχεία που αφοροφν ςτθν πορεία του φυςικοφ αντικειμζνου του Ζργου,
ςυμβάςεισ εκπαιδευτϊν κλπ.
3. Για τθ ςωςτι παρακολοφκθςθ του Ζργου (φυςικό και οικονομικό αντικείμενο) ο Ανάδοχοσ οφείλει:
3.1. Ρα δζχεται και να διευκολφνει απροφαςίςτωσ τουσ ελζγχουσ και επαλθκεφςεισ που διενεργοφνται
τακτικϊσ ι /και εκτάκτωσ από τθν Διαχειριςτικι Αρχι του ΕΥ ΕΥΑΡΕΞ ι/και από οποιοδιποτε άλλο
εκνικό ι ενωςιακό ελεγκτικό όργανο κακϊσ και υποχρεοφται να παρζχει ςε αυτά τα ελεγκτικά όργανα
το ςφνολο των εγγράφων και πλθροφοριϊν που ςχετίηονται με τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τθν
υλοποίθςθ των αντιςτοίχων προγραμμάτων κατάρτιςθσ/πιςτοποίθςθσ. Χε περίπτωςθ μθ
ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου κινοφνται τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο κεςμικό και κανονιςτικό
πλαίςιο τθσ Υρογραμματικισ Υεριόδου 2014-2020.
3.2. Ρα τθρεί τα Υαραδοτζα Ωλοποίθςθσ προγραμμάτων κατάρτιςθσ υπό μορφι φακζλων ωσ εξισ:
3.2.Α.:

Φάκελο Υποζργου ςτον οποίο κα περιλαμβάνονται
α. Θ Απόφαςθ Ξατακφρωςθσ
β. Θ Χφμβαςθ με τισ τυχόν τροποποιιςεισ τθσ
γ. Θ Υροςφορά του Αναδόχου
δ. Θ Χφμβαςθ με τουσ Φορείσ Υιςτοποίθςθσ (εφόςον είναι υπεργολάβοσ)
ε. Θ Διλωςθ Σριςμοφ Ωπευκφνου του Ωποζργου
ςτ. Ψα ςτοιχεία του Ωπευκφνου του Ωποζργου
η. Ψα Πθνιαία Δελτία Υαρακολοφκθςθσ τθσ προόδου του Φυςικοφ Αντικειμζνου του
Ωποζργου
θ. Χτοιχεία Δθμοςιότθτασ
κ. Θ Διλωςθ Σλοκλιρωςθσ του Ωποζργου
ι. Χτοιχεία Σικονομικισ Υαρακολοφκθςθσ Ωποζργου, που κα περιλαμβάνει ςτοιχεία των
αιτθμάτων πλθρωμισ του Αναδόχου και των ςυνοδευτικϊν δικαιολογθτικϊν και
παραςτατικϊν (όπωσ αποτυπϊνονται ςτθν Υρόςκλθςθ).

3.2.Β.:

Φάκελο Τμιματοσ κατάρτιςθσ, που αποτελείται από τουσ Υποφακζλουσ:
1. Φάκελοσ Διοικθτικισ Υαρακολοφκθςθσ Ψμιματοσ, που κα περιλαμβάνει
α. Θ διλωςθ ζναρξθσ
β. Διλωςθ οριςμοφ Ωπευκφνου Ωλοποίθςθσ
γ. Χυμφωνθτικό ενοικίαςθσ /παραχϊρθςθσ δομϊν εφόςον χρθςιμοποιοφνται δομζσ τρίτου
δ. Υίνακα καταρτιηομζνων και επιλαχόντων
ε. Υικανζσ αλλαγζσ τροποποιιςεισ των παραπάνω ςτοιχείων
ςτ. Υεριγραφι του εκπαιδευτικοφ υλικοφ - αντίγραφο του εκπαιδευτικοφ υλικοφ ςε
θλεκτρονικι μορφι, καταςτάςεισ παραλαβισ από τουσ καταρτιηόμενουσ.
η. Βεβαιϊςεισ παρακολοφκθςθσ τθσ κατάρτιςθσ ςτουσ δικαιοφχουσ καταρτιςκζντεσ,
καταςτάςεισ Υαραλαβισ .
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θ. Ζκκεςθ αξιολόγθςθσ (αξιολόγθςθ εκπαιδευτϊν, καταρτιηομζνων και όλων των
ςυντελεςτϊν)
2. Φάκελοσ Υαρακολοφκθςθσ του Φυςικοφ Αντικειμζνου Ψμιματοσ, που κα περιλαμβάνει
α. Αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα
β. Ψα θμεριςια δελτία παρακολοφκθςθσ υπογεγραμμζνα από τουσ καταρτιηόμενουσ και τουσ
εκπαιδευτζσ, ςτα οποία περιλαμβάνεται θ διδαχκείςα φλθ ανά εκπαιδευτικι ενότθτα.
3.2.Γ:

Φάκελοσ Τμιματοσ Τθλεκατάρτιςθσ (για όςα τμιματα υλοποιθκοφν με τθ ςχετικι μζκοδο),
που αποτελείται από τουσ Υποφακζλουσ:
1. Φάκελοσ Διοικθτικισ Υαρακολοφκθςθσ Ψμιματοσ Ψθλεκατάρτιςθσ, που κα περιλαμβάνει
α. Αίτθμα ζγκριςθσ υλοποίθςθσ Υρογράμματοσ Ξατάρτιςθσ με τθ μζκοδο τθσ Ψθλεκατάρτιςθσ
β. Ζγκριςθ υλοποίθςθσ Υρογράμματοσ Ψθλεκατάρτιςθσ
γ. Διλωςθ ζναρξθσ θ οποία περιλαμβάνει :
- Διλωςθ οριςμοφ Ωπεφκυνου Ωλοποίθςθσ
- Χυμφωνθτικό ενοικίαςθσ /παραχϊρθςθσ δομϊν εφόςον χρθςιμοποιοφνται δομζσ τρίτου
δ. Υίνακα καταρτιηομζνων και επιλαχόντων
ε. Υικανζσ αλλαγζσ τροποποιιςεισ των παραπάνω ςτοιχείων
ςτ. Υεριγραφι του εκπαιδευτικοφ περιεχόμενου και του εκπαιδευτικοφ υλικοφ
η. Βεβαιϊςεισ παρακολοφκθςθσ τθσ κατάρτιςθσ ςτουσ καταρτιςκζντεσ, καταςτάςεισ
Υαραλαβισ
θ. Ζκκεςθ αξιολόγθςθσ (αξιολόγθςθ εκπαιδευτϊν, καταρτιηομζνων και όλων των
ςυντελεςτϊν)
2. Φάκελοσ Υαρακολοφκθςθσ του Φυςικοφ Αντικειμζνου Ψμιματοσ Ψθλεκατάρτιςθσ, που κα
περιλαμβάνει
α. Αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα
β. Χτοιχεία πρόςβαςθσ (όνομα χριςτθ, ςυνκθματικό πρόςβαςθσ) ςτθν πλατφόρμα για τουσ
καταρτιηόμενουσ
γ. Χτοιχεία πρόςβαςθσ (όνομα χριςτθ, ςυνκθματικό πρόςβαςθσ) ςτθν πλατφόρμα για τουσ
εκπαιδευτζσ
δ. Ξαταγραφι και εξαγωγι δεδομζνων (reports) παρακολοφκθςθσ ανά καταρτιηόμενο, (ϊρα
ειςόδου – ϊρα εξόδου) ςτα οποία περιλαμβάνεται και θ καταγραφι τθσ ςυμμετοχι τουσ ςτισ
διαδικαςίεσ αξιολόγθςθσ.
ε. Ξαταγραφι και εξαγωγι δεδομζνων (reports) παρακολοφκθςθσ ςυνολικά ανά τμιμα
ςτ. Δελτία Ειςόδου-Εξόδου (microdata) ωφελουμζνων.

3.3. Ρα τθρεί τα Υαραδοτζα Ωλοποίθςθσ τθσ πιςτοποίηςησ ωφελοφμενων υπό μορφι φακζλων ωσ
εξισ:
3.3.Α: Φάκελοσ Ριςτοποίθςθσ Ωφελουμζνων Τμιματοσ κατάρτιςθσ, που κα περιλαμβάνει:
α. Διαπιςτευμζνο ςχιμα πιςτοποίθςθσ ςφμφωνα με το διεκνζσ πρότυπο ISΣ/IEC 17024
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β. Υρόγραμμα εξετάςεων Υιςτοποίθςθσ
γ. Ξατάςταςθ ςυμμετεχόντων ςτισ εξετάςεισ πιςτοποίθςθσ, ςτθν οποία κα αποτυπϊνονται
και τα αποτελζςματα των εξετάςεων
δ. Βεβαιϊςεισ Υιςτοποίθςθσ ςτουσ δικαιοφχουσ καταρτιςκζντεσ
ε. Ξαταςτάςεισ παραλαβισ Βεβαιϊςεων Υιςτοποίθςθσ
ςτ. Βεβαιϊςεισ ςυμμετοχισ ςτισ εξετάςεισ πιςτοποίθςθσ (για τουσ αποτυχόντεσ)
η. Ξαταςτάςεισ παραλαβισ Βεβαιϊςεων ςυμμετοχισ
θ. Δελτία Ειςόδου-Εξόδου (microdata) ωφελουμζνων.

3.4. Ρα παραδϊςει τισ βεβαιϊςεισ παρακολοφκθςθσ τθσ κατάρτιςθσ ςτουσ δικαιοφχουσ
καταρτιςκζντεσ.
3.5. Ρα τθρεί τουσ όρουσ του Σδθγοφ Δθμοςιότθτασ και Υλθροφόρθςθσ Ωποζργων που υλοποιοφνται
από τουσ Αναδόχουσ Φορείσ του Επιχειρθςιακοφ Υρογράμματοσ, όπωσ αυτοί προκφπτουν από τον
Ξανονιςμό (ΕΕ) 1303/2013, ο οποίοσ κα αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ ςφμβαςθσ και να τθρεί
αρχείο δράςεων δθμοςιότθτασ.
3.6. Για όςεσ ςυμβάςεισ ςυνάψει κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου, αυτζσ κα πρζπει να φζρουν ωσ
υποςζλιδο λογότυπο και κείμενο ςχετικό μθ τθ χρθματοδότθςθ, τα οποία κα υποδείξει θ Ανακζτουςα
Αρχι
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ΙΙ.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ
 Εκτιμϊμενθ αξία ςφμβαςθσ ςε ευρϊ: 850.000,00 €
Θ παροχι υπθρεςιϊν επαγγελματικισ κατάρτιςθσ και πιςτοποίθςθσ προςϊπων (ωσ υπθρεςία
ςτενά ςυνδεόμενθσ με τθν κατάρτιςθ) απαλλάςςεται από ΦΥΑ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ
περίπτωςθσ ιβϋ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 22 του Ρ. 2859/2000 και του άρκρου 19 του Ρ.
4346/2015 (ΦΕΞ Α' 152/20-11-2015).
Χτοιχεία υπολογιςμοφ κόςτουσ : Ψο ςφνολο των ανκρωποωρϊν κατάρτιςθσ του Ζργου ανζρχεται ςε
100.000 ανκρωποϊρεσ. Ψο προχπολογιηόμενο μζγιςτο κόςτοσ ανά ανκρωποϊρα κατάρτιςθσ
(ΠΩΞ) είναι 7,00 ευρϊ και περιλαμβάνει το ςφνολο των ενεργειϊν κατάρτιςθσ του Ζργου. Ψο ΠΩΞ
υπολογίηεται: ςφνολο προχπολογιςμοφ κατάρτιςθσ = 700.000,00 € / 1.250 ανκρωποϊρεσ
κατάρτιςθσ.
Ψο προχπολογιηόμενο κόςτοσ για τθν πιςτοποίθςθ είναι 120,00 ευρϊ ανά ωφελοφμενο. Χυνολικό
κόςτοσ πιςτοποίθςθσ: 150.000,00 €.
 Ειδικοί Τροι
Σι ςυμμετζχοντεσ ςτισ ενζργειεσ κατάρτιςθσ και πιςτοποίθςθσ λαμβάνουν εκπαιδευτικό επίδομα
φψουσ πζντε ευρϊ (5,00 €) μικτά ανά ϊρα κατάρτιςθσ, μείον τισ νόμιμεσ κρατιςεισ, με τθν
απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθ λιψθ του εκπαιδευτικοφ επιδόματοσ από τον ωφελοφμενο είναι ο
ωφελοφμενοσ να ςυμμετάςχει υποχρεωτικά ςε εξετάςεισ για τθν Υιςτοποίθςθ και ςε
επανεξετάςεισ (ςε περίπτωςθ αποτυχίασ ι απουςίασ κατά τθν 1θ εξζταςθ). Χε περίπτωςθ
πραγματοποίθςθσ απουςιϊν και μζχρι του ανωτάτου επιτρεπτοφ ορίου, θ αμοιβι των
καταρτιηομζνων μειϊνεται κατά το ποςό που αντιςτοιχεί ςτισ μθ πραγματοποιθκείςεσ ϊρεσ
κατάρτιςθσ. Θ πιςτοποίθςθ πικανϊν απουςιϊν πραγματοποιείται μζςω των θμερθςίων δελτίων
παρακολοφκθςθσ προγράμματοσ. Σ Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδίδει ςτθν ανακζτουςα αρχι,
με τθ λιξθ κάκε προγράμματοσ, κατάςταςθ με τισ πραγματοποιθκείςεσ ϊρεσ κατάρτιςθσ για κάκε
εκπαιδευόμενο.
Θ δαπάνθ του εκπαιδευτικοφ επιδόματοσ βαρφνει τθν Ανακζτουςα Αρχι /Δικαιοφχο. Θ καταβολι
πραγματοποιείται βάςει Βεβαίωςθσ, που χορθγείται από τον Ανάδοχο ότι ο καταρτιηόμενοσ
πλθροί τθν προχπόκεςθ που αναφζρεται ςτο προθγοφμενο εδάφιο και μετά τθν πιςτοποίθςθ του
φυςικοφ αντικειμζνου του προγράμματοσ κατάρτιςθσ, ςτο οποίο ςυμμετείχε ο παραπάνω.
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ΙΙ.3

ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΡΟΓΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΤΙΣΘΣ- ΑΝΑΛΥΤΙΚΘ ΡΑΟΥΣΙΑΣΘ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ
ΕΝΟΤΘΤΩΝ
Ψα προγράμματα κατάρτιςθσ εργαηομζνων ςτοχεφουν -πζρα από τθν παροχι εξειδικευμζνων
γνϊςεων- ςτθν ανάπτυξθ κεμελιωδϊν οριηόντιων τεχνικϊν- επαγγελματικϊν και κοινωνικϊν
δεξιοτιτων για τουσ εργαηόμενουσ, προκειμζνου να γίνουν περιςςότερο προςαρμοςτικοί κι
«ανκεκτικοί» ςτο ςφνκετο και διαρκϊσ μεταβαλλόμενο εργαςιακό περιβάλλον. Πε τον τρόπο αυτό, κα
αποκτιςουν ςθμαντικό ςυγκριτικό πλεονζκτθμα ςτθν εξζλιξθ ςτθν εργαςία τουσ.
Χτο πλαίςιο αυτό, κάκε πρόγραμμα κατάρτιςθσ εκτόσ από τισ ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΘΤΕΣ για τθν
ανάπτυξθ εξειδικευμζνων γνϊςεων και δεξιοτιτων ςτο αντικείμενο (που αναλφονται ςτθν ςχετικι
ενότθτα παρακάτω), περιλαμβάνει ΟΙΗΟΝΤΙΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΘΤΕΣ προςωπικισ ανάπτυξθσ και
απόκτθςθσ βαςικϊν εργαςιακϊν δεξιοτιτων, ςυνολικισ διάρκειασ 4 ωρϊν ωσ εξισ:
ΕΡΣΨΘΨΑ. Ωγεία και αςφάλεια ςτθν εργαςία
ΕΡΣΨΘΨΑ. Βαςικζσ αρχζσ εργατικοφ δικαίου
ΕΡΣΨΘΨΑ. Βαςικζσ αρχζσ λειτουργίασ των Επιχειριςεων
ΕΡΣΨΘΨΑ. Ενθμζρωςθ για τθν εφαρμογι τθσ αρχισ τθσ μθ διάκριςθσ
ΙΙ.3.1

ΟΙΗΟΝΤΙΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΘΤΕΣ (κοινζσ για όλα τα προγράμματα)

Αναλυτικι παρουςίαςθ Οριηόντιων κεματικϊν ενοτιτων
ΕΝΟΤΘΤΑ. Υγεία και αςφάλεια ςτθν εργαςία


Ωγιεινι-Αςφάλεια ςτισ Βιομθχανικζσ εγκαταςτάςεισ



Φυςικοί Υαράγοντεσ ςτο εργαςιακό περιβάλλον



Θ αςφάλεια ςτθν εργαςία /Εργατικά Ατυχιματα



Υρόλθψθ Επαγγελματικϊν Ξινδφνων



Ωγιεινι τθσ Εργαςίασ



Ρομικό Υλαίςιο για τθν Ωγιεινι και Αςφάλεια

ΕΝΟΤΘΤΑ. Βαςικζσ αρχζσ εργατικοφ δικαίου


Ειςαγωγικζσ ζννοιεσ



Ρζεσ μορφζσ εργαςίασ



Χυμβάςεισ εργαςίασ και παροχισ ανεξάρτθτων υπθρεςιϊν, ςχζςεισ εργαςίασ



Ωποχρεϊςεισ μιςκωτοφ και εργοδότθ



Ζλεγχοσ εργαςίασ



Χυλλογικζσ ςυμβάςεισ εργαςίασ



Πιςκοί, επιδόματα, αςφάλιςθ, ωράριο εργαςίασ, άδειεσ



Χυνδικαλιςτικά δικαιϊματα
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ΕΝΟΤΘΤΑ. Βαςικζσ αρχζσ λειτουργίασ των Επιχειριςεων


Αρχζσ ςφγχρονθσ λειτουργίασ των επιχειριςεων



Ρζεσ μζκοδοι οργάνωςθσ των επιχειριςεων



Ρζα οργανωςιακά και διοικθτικά μοντζλα



Χυμμετοχι των εργαηομζνων ςτθν ανάπτυξθ νζων δραςτθριοτιτων



Χυμμετοχι των εργαηομζνων ςτθν εφαρμογι μζτρων αναδιάρκρωςθσ

ΕΝΟΤΘΤΑ. Ενθμζρωςθ για τθν εφαρμογι τθσ αρχισ τθσ μθ διάκριςθσ


Κεμελιϊδεισ αρχζσ του κράτουσ δικαίου (τιρθςθ τθσ νομιμότθτασ, προςταςία των δικαιωμάτων,
καταπολζμθςθ των διακρίςεων)



Βαςικζσ αρχζσ τθσ ευρωπαϊκισ νομοκεςίασ κατά των διακρίςεων και τθν εφαρμογι τθσ αρχισ τθσ
μθ διάκριςθσ. Ευρωπαϊκι ςφμβαςθ για τα δικαιϊματα του ανκρϊπου (άρκρο 14)



Σι οδθγίεσ τθσ ΕΕ για τθν καταπολζμθςθ των διακρίςεων



Αναγνϊριςθ των άμεςων και ζμμεςων διακρίςεων



Υροςτατευόμενα χαρακτθριςτικά

ΙΙ.3.2 ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΘΤΕΣ (ανά πρόγραμμα κατάρτιςθσ)
Αναλυτικι παρουςίαςθ Ειδικϊν κεματικϊν ενοτιτων προγράμματοσ
ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ 1:
ΤΘΘΣΘ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΩΝ ΣΕ ΕΓΑ ΚΑΙ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ
1. Ρεριβαλλοντικοί όροι ςτθν εγκατάςταςθ και λειτουργία μονάδων
Ειςαγωγι – νομοκεςία και κανονιςτικό πλαίςιο
Ψαξινόμθςθ των επιμζρουσ βιομθχανικϊν δραςτθριοτιτων
Εφαρμογι νζων προτφπων παραγωγισ και υιοκζτθςθ τάςεων περιβαλλοντικισ ευαιςκθτοποίθςθσ
Εργαλεία ελζγχου περιβαλλοντικϊν όρων

2. Ρεριβαλλοντικοί όροι τεχνικϊν και άλλων ζργων υποδομισ
Ειςαγωγι – νομοκεςία και κανονιςτικό πλαίςιο τεχνικϊν ζργων
Υαρακολοφκθςθ περιβαλλοντικϊν όρων
Βελτίωςθ περιβαλλοντικϊν επιδόςεων
Χφγχρονεσ τεχνολογίεσ ανάκτθςθσ και αξιοποίθςθσ ανακυκλοφμενων υλικϊν

3. Χρθματοδότθςθ περιβαλλοντικϊν ζργων και δραςτθριοτιτων και περιβαλλοντικοί ςτόχοι
Ειςαγωγι – Δυνατότθτεσ χρθματοδότθςθσ περιβαλλοντικϊν ζργων
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Υροςταςία περιβάλλοντοσ – Ξυκλικι οικονομία
Πζκοδοι επίτευξθσ περιβαλλοντικϊν ςτόχων

4. Ειδικοί Ρεριβαλλοντικοί όροι ςτο ςχεδιαςμό, εφαρμογι και επίβλεψθ ζργων - Μελζτεσ
περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων
Ξατθγορίεσ ζργων και δραςτθριοτιτων για περιβαλλοντικι αδειοδότθςθ
Πελζτεσ περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων
Ζγκριςθ και παρακολοφκθςθ περιβαλλοντικϊν όρων
Υρότυπεσ περιβαλλοντικζσ δεςμεφςεισ

5. Ραρακολοφκθςθ δεικτϊν και ποιότθτασ αποδεκτϊν
Υαρακολοφκθςθ περιβαλλοντικϊν δεικτϊν
Διαχείριςθ αποβλιτων ςφμφωνα με τουσ περιβαλλοντικοφσ όρουσ
Πετριςεισ περιβαλλοντικϊν παραμζτρων
Ζλεγχοσ λειτουργίασ περιβαλλοντικϊν εγκαταςτάςεων
ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ 2:
ΣΥΓΧΟΝΑ ΣΥΣΤΘΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΣΤΕΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΩΝ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ
1. Σφγχρονεσ τεχνολογίεσ διαχείριςθσ υγρϊν αποβλιτων
Σριςμοί – νομοκεςία και κανονιςτικό πλαίςιο - Ωφιςτάμενεσ τεχνικζσ διαχείριςθσ υγρϊν αποβλιτων
Υαρουςίαςθ των νζων τεχνολογιϊν - Υεδία εφαρμογισ των νζων ςφγχρονων τεχνολογιϊν
Ανάλυςθ χαρακτθριςτικϊν και περιγραφι των ςφγχρονων τεχνολογιϊν
Σι ςυγκριτικι παρουςίαςθ των παλιϊν και των νζων – ςφγχρονων μεκόδων – Ξανονιςτικό πλαίςιο και
υφιςτάμενθ νομοκεςία
Ξαταλλθλότθτα εφαρμογισ των παλαιϊν και ςφγχρονων μεκόδων επεξεργαςίασ
Διαδικαςία και τρόποι / παράμετροι επιλογισ τθσ κατάλλθλθσ μεκόδου αναφορικά με τισ
ιδιαιτερότθτεσ τθσ κάκε μονάδασ – τεχνικισ - μεκόδου
Χθμαντικότθτα επιλογισ τθσ κατάλλθλθσ μεκόδου επεξεργαςίασ και ςωςτοφ ςχεδιαςμοφ τθσ
αναφορικά με τα χαρακτθριςτικά, το μζγεκοσ και τθ βιωςιμότθτα μιασ επιχείρθςθσ / μονάδασ
Χυμπεράςματα - Υαραδείγματα και αςκιςεισ
2. Σφγχρονεσ τεχνολογίεσ επεξεργαςίασ ςτερεϊν αποβλιτων
Σριςμοί – νομοκεςία και κανονιςτικό πλαίςιο - Χτόχοι επεξεργαςίασ ςτερεϊν αποβλιτων
Ωφιςτάμενεσ μεκόδουσ επεξεργαςίασ
Ψαξινόμθςθ και τφχθ των ςτερεϊν προϊόντων καφςθσ, πυρόλυςθσ
 υγειονομικι ταφι με προδιαγραφζσ επικινδφνων αποβλιτων
 υγειονομικι ταφι μετά από ςτερεοποίθςθ
 ανάκτθςθ ςιδθροφχων μετάλλων
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 χριςθ ωσ πρϊτθ φλθ ςτθν τςιμεντοβιομθχανία
 διάφορεσ καταςκευαςτικζσ χριςεισ (καταςκευι θχομονωτικϊν τοιχείων, κεραμικι κλπ.)
Χφγχρονεσ μζκοδοι διαχείριςθσ και επεξεργαςίασ (π.χ. παραγωγι κομπόςτ και ΧΩΨΩ)
Αξιολόγθςθ (περιβαλλοντικι και οικονομικι) του κομπόςτ και εφαρμογζσ του
Χυνδυαςμόσ υφιςτάμενων και ςφγχρονων μεκόδων επεξεργαςίασ- οφζλθ που προκφπτουν
Χφγκριςθ μεκόδων – Αναφορά πλεονεκτθμάτων-μειονεκτθμάτων
Χχεδιαςμόσ και μελζτθ εξυγίανςθσ ρυπαςμζνων εδαφϊν – τεχνικζσ αποκατάςταςθσ
Πελζτεσ περιπτϊςεων
3. Σφγχρονεσ τεχνολογίεσ επεξεργαςίασ ειδικϊν-επικινδφνων αποβλιτων
Υαρακολοφκθςθ τθσ ςυμμόρφωςθσ διαδικαςιϊν αποκικευςθσ, παραλαβισ, μεταφοράσ και διάκεςθσ
βιομθχανικϊν αποβλιτων, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία και τισ κακιερωμζνεσ «Ξαλζσ
Υρακτικζσ» ςε επίπεδο Ε.Ε.
Σργάνωςθ, ςυντονιςμόσ και επίβλεψθ των διαδικαςιϊν αςφαλοφσ διάκεςθσ ειδικϊν αποβλιτων
Επιλογι των κατάλλθλων μθχανθμάτων, εργαλείων και ςυςκευϊν για το χειριςμό αποβλιτων και τθ
διαςφάλιςθ τθσ υγείασ και τθσ αςφάλειασ του προςωπικοφ.
Χχεδιαςμόσ και οργάνωςθ ζργων απομόνωςθσ και αδρανοποίθςθσ επικινδφνων ςτερεϊν αποβλιτων
με εξειδικευμζνεσ κατεργαςίεσ
Πελζτεσ περιπτϊςεων – καλζσ πρακτικζσ
4. Κίνθτρα επεξεργαςίασ και αξιοποίθςθσ αποβλιτων με νζεσ τεχνολογίεσ
Χυμμόρφωςθ με τθν ευρωπαϊκι νομοκεςία και αποφυγι προςτίμων
Θ ςθμαςία τθσ κερδοφόρασ αξιοποίθςθσ των αποβλιτων πζραν τθσ ςυμμόρφωςθσ ςτθν
περιβαλλοντικι νομοκεςία, ωσ επιπλζον κίνθτρο για τθν ανάπτυξθ του τομζα
Ανάλυςθ και παρουςίαςθ τθσ επεξεργαςίασ αποβλιτων βιομάηασ για χριςθ κομπόςτ
Θ ςθμαςία τθσ ενεργειακισ αξιοποίθςθσ τθσ επεξεργαςίασ αποβλιτων βιομάηασ
Αναβάκμιςθ του κφρουσ των επιχειριςεων του κλάδου - «πράςινου» προφίλ - ςιματα
Αξιοποίθςθ και μετατροπι των αποβλιτων μιασ εταιρείασ ςε προϊόντα από/για άλλεσ – Ανάλυςθ
ωφζλειασ – Ψεχνικζσ και οφζλθ βιομθχανικισ ςυμβίωςθσ
Υαραδείγματα και καλζσ πρακτικζσ
5. Ανακφκλωςθ και ανάκτθςθ υλικϊν – Τεχνολογίεσ ανακφκλωςθσ
Θ ςθμερινι κατάςταςθ του χϊρου ςτθν Ελλάδα
Υρόλθψθ τθσ δθμιουργίασ αποβλιτων με περιοριςμό του ςυνολικοφ όγκου τουσ
Πείωςθ τθσ τελικισ διάκεςθσ αποβλιτων με χριςθ ςυςτθμάτων επαναχρθςιμοποίθςθσ, ανάκτθςθσ
και ανακφκλωςι τουσ με τρόπο αβλαβι για το περιβάλλον
Θ ςθμαςία του διαχωριςμοφ των αποβλιτων ςτθν πθγι προσ επίτευξθ υψθλοφ επιπζδου
ανακφκλωςθσ και ανάκτθςθσ
Θ πρόβλεψθ μζτρων και όρων ςτα πλαίςια τθσ αρχισ «ο ρυπαίνων πλθρϊνει»
Θ νομοκεςία και το κανονιςτικό πλαίςιο για τθν ανακφκλωςθ και ανάκτθςθ υλικϊν
Ψρόποι, τεχνικζσ και τεχνολογίεσ ανακφκλωςθσ ειδικϊν ανακυκλϊςιμων υλικϊν (θλεκτρικζσ ςυςκευζσ,
μπαταρίεσ κλπ.)
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Σργάνωςθ δράςεων για τθν ανακφκλωςθ, όπωσ θ διαλογι ςτθν πθγι, θ ενεργοποίθςθ ςυςτθμάτων
εναλλακτικισ διαχείριςθσ κλπ.
Χχεδιαςμόσ και παρακολοφκθςθ τθσ ςυλλογισ, μεταφοράσ, μεταφόρτωςθσ ανακυκλϊςιμων
αποβλιτων
Χχεδιαςμόσ και εφαρμογι ςυςτθμάτων ενθμζρωςθσ και διαδικαςιϊν πλθροφόρθςθσ των
καταναλωτϊν και του κοινοφ
Ψα οικονομικά τθσ ανακφκλωςθσ - εξοικονόμθςθ πόρων από τθν ανακφκλωςθ
Θ αγορά των ανακυκλϊςιμων και ανακτοφμενων υλικϊν
ΙΙ.3.3

ΜΑΘΘΣΙΑΚΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΘΤΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ
ΕΝΟΤΘΤΩΝ

Αναλυτικι παρουςίαςθ (ανά πρόγραμμα κατάρτιςθσ)
Εκπαιδευτικό Ρρόγραμμα 1

ΤΘΘΣΘ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΩΝ ΣΕ ΕΓΑ ΚΑΙ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ

1. Ρεριβαλλοντικοί όροι ςτθν εγκατάςταςθ και λειτουργία μονάδων
Μακθςιακοί ςτόχοι - Γνϊςεισ

Δεξιότθτεσ/Ικανότθτεσ

Σριςμοί – νομοκεςία και κανονιςτικό πλαίςιο
Ψαξινόμθςθ των επιμζρουσ βιομθχανικϊν δραςτθριοτιτων
ςε τρεισ κατθγορίεσ, λαμβάνοντασ υπόψιν: α) το είδοσ και
μζγεκοσ ζργου, β) το είδοσ και τθν ποςότθτα εκπεμπόμενων
ρφπων, γ) τθ δυνατότθτα πρόλθψθσ παραγωγισ ρφπων και
δ) τον κίνδυνο ςοβαροφ περιβαλλοντικοφ ατυχιματοσ
Γνωςτοποίθςθ και ανάλυςθ τθσ υπάρχουςασ ευρωπαϊκισ
νομοκεςίασ ανά κλάδο (προχποκζςεισ, όροι, περιοριςμοί,
προκαταρκτικι μελζτθ εκτίμθςθσ και αξιολόγθςθσ, μελζτθ
περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων ι περιβαλλοντικισ ζκκεςθσ ι
υποβολι δικαιολογθτικϊν τεκμθρίωςθσ τθσ ςυμμόρφωςθσ
με διατάξεισ που αφοροφν τθν προςταςία του
περιβάλλοντοσ)
Ανάπτυξθ τρόπων διαρκοφσ ενθμζρωςθσ των νζων
νομοκετικϊν ορίων
Ψαξινόμθςθ και ανάλυςθ των επιμζρουσ ορίων ανά κλάδο
Χφγκριςθ υφιςτάμενων τιμϊν με των αντίςτοιχων τθσ
νομοκεςίασ
Χυςχζτιςθ οριακϊν τιμϊν ανά είδοσ αποδζκτθ
Ωιοκζτθςθ και ςχεδιαςμόσ τεχνικϊν, μεκόδων και
ςτρατθγικϊν προσ ςυμμόρφωςθ με τθν υφιςτάμενθ διεκνι
νομοκεςία
Υικανζσ ρυκμίςεισ και αναδιατάξεισ ςτθ γραμμι παραγωγισ
μιασ βιομθχανίασ
Χχεδιαςμόσ χρονοδιαγράμματοσ μεταβολϊν και κόςτουσ
υλοποίθςισ τουσ
Χυςχζτιςθ κόςτουσ υλοποίθςθσ και μθ υλοποίθςθσ
υποχρεϊςεων (πρόςτιμα, υποκατάςταςθ α’ υλϊν και
αξιοποίθςθ ανακυκλοφμενων υλικϊν, εναλλακτικϊν

Σι καταρτιηόμενοι κα είναι ςε κζςθ να:



ςυςτθματοποιοφν αναηθτοφν, μελετοφν,
κατανοοφν και να εφαρμόηουν τθ νομοκεςία
τιρθςθσ περιβαλλοντικϊν όρων ανά
περίπτωςθ /είδοσ κ.λπ. μονάδων και
δραςτθριοτιτων



να παρακολουκοφν και να τθροφν όλουσ τουσ
ςχετικοφ δείκτεσ και τουσ όρουσ
περιβαλλοντικισ λειτουργίασ μιασ μονάδασ
ανάλογα το είδοσ και τθν κατθγορία τθσ



εφαρμογισ και ςυγκριτικισ αξιοποίθςθσ ςε
ςχζςθ με τα νομοκετικά επιτρεπτά όρια
εκπομπϊν με τα αντίςτοιχα όρια ζκκεςθσ των
βιομθχανιϊν, μονάδων κ.λ.π.



ςχεδιάηουν κατάλλθλεσ τεχνικζσ, μεκόδουσ
και ςτρατθγικζσ προσ ςυμμόρφωςθ με τθν
υφιςτάμενθ ελλθνικι και διεκνι νομοκεςία



ςυςχετίηουν και να παρουςιάηουν το κόςτοσ
υλοποίθςθσ και μθ υλοποίθςθσ υποχρεϊςεων
(επιβολι προςτίμων κλπ.)



ςυςτθματοποιοφν, να ενθμερϊνονται και να
εφαρμόηουν το νομοκετικό πλαίςιο τιρθςθσ
όρων των περιβαλλοντικϊν όρων ςε όλεσ τισ
φάςεισ λειτουργία των μονάδων μιασ
επιχείρθςθσ



μελετοφν και να αξιολογοφν τισ
περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ και να
ςυνειςφζρουν ςτθν ανάπτυξθ τθσ
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καυςίμων κλπ.)
Εφαρμογι νζων προτφπων παραγωγισ και υιοκζτθςθ
τάςεων περιβαλλοντικισ ευαιςκθτοποίθςθσ (παραγωγι
νζων προϊόντων φιλικϊν ςτο περιβάλλον κλπ.)
Αξιολόγθςθ προκλιςεων και μετατροπι τουσ ςε ευκαιρίεσ
ανάπτυξθσ επιχειρθματικότθτασ και δθμιουργίασ νζων
κζςεων εργαςίασ ςτα πλαίςια ενόσ υγιοφσ ανταγωνιςμοφ
ςτο διεκνι χϊρο
Ανάπτυξθ δικτφου επικοινωνίασ και ςυνεργαςίασ των
επιχειριςεων του τομζα με ςτόχο τθν ανάπτυξθ καινοτομιϊν
και τεχνογνωςίασ
Χυμπεράςματα και προοπτικζσ
Αςκιςεισ – Εφαρμογζσ – Υροςομοιϊςεισ

τεχνογνωςίασ και τθσ προϊκθςθσ τθσ ιδζασ
τθσ προςταςίασ του περιβάλλοντοσ



να μποροφν να ςχεδιάςουν αξιόπιςτα
χρονοδιαγράμματα μεταβολϊν και κόςτουσ
υλοποίθςισ τουσ



να ζχουν δεξιότθτεσ ςυγκριτικισ ςυςχζτιςθσ
κόςτουσ υλοποίθςθσ και μθ υλοποίθςθσ
υποχρεϊςεων (πρόςτιμα, υποκατάςταςθ α’
υλϊν και αξιοποίθςθ ανακυκλοφμενων
υλικϊν, εναλλακτικϊν καυςίμων κλπ.)



Ζνα μποροφν να προτείνουν τθν εφαρμογι
νζων προτφπων παραγωγισ και τθν υιοκζτθςθ
τάςεων περιβαλλοντικισ ευαιςκθτοποίθςθσ
(παραγωγι νζων προϊόντων φιλικϊν ςτο
περιβάλλον κλπ.)



να αξιολογοφν τισ προκλιςεων και να τισ
μετατρζπουν ςε ευκαιρίεσ ανάπτυξθσ
επιχειρθματικότθτασ και δθμιουργίασ νζων
κζςεων εργαςίασ ςτα πλαίςια ενόσ υγιοφσ
ανταγωνιςμοφ



Ρα αναπτφςςουν δίκτυα επικοινωνίασ και
ςυνεργαςίασ των επιχειριςεων του τομζα με
ςτόχο τθν ανάπτυξθ καινοτομιϊν και
τεχνογνωςίασ

ΘΕΜΑΤΙΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ 2. Ρεριβαλλοντικοί όροι τεχνικϊν και άλλων ζργων υποδομισ
Μακθςιακοί ςτόχοι - Γνϊςεισ

Δεξιότθτεσ/Ικανότθτεσ

Σριςμοί – νομοκεςία και κανονιςτικό πλαίςιο
Διερεφνθςθ αναγκϊν για ζργα υποδομισ (οικονομικϊν,
περιβαλλοντικϊν ανά περιφζρειεσ, νομοφσ κλπ.)
Διαχωριςμόσ αναγκϊν για νζα ζργα και ζργα τροποποίθςθσ
και προςαρμογισ των παραγωγικϊν διαδικαςιϊν
Ξαταγραφι ςτόχων και προοπτικϊν ςφμφωνα με τα διεκνι
πρότυπα και τάςεισ (νομοκεςίασ, αγοράσ, μείωςθ κόςτουσ,
εξοικονόμθςθ πόρων-ενζργειασ, αξιοποίθςθ εναλλακτικϊν
μορφϊν ενζργειασ, βιωςιμότθτασ κλπ.)
Χφνδεςθ λειτουργικότθτασ ζργων υποδομισ με νζεσ
ςφγχρονεσ τεχνολογίεσ και αξιοποίθςθ ανακυκλοφμενων
υλικϊν
Υρόβλεψθ βελτίωςθσ περιβαλλοντικϊν επιδόςεων και
δθμιουργία «πράςινου» προφίλ
Δυνατότθτεσ χρθματοδότθςθσ και εξαςφάλιςθσ ρευςτότθτασ
από το χρθματοπιςτωτικό ςφςτθμα (ΕΧΥΑ και αναπτυξιακόσ
νόμοσ) και θ διευκόλυνςθ τθσ πρόςβαςθσ των επιχειριςεων
ςε υφιςτάμενα και νζα χρθματοδοτικά εργαλεία (Life,
Horizon 2020, Erasmus+, Interreg κλπ.), ςχετικά με τθν
υλοποίθςθ περιβαλλοντικϊν επενδφςεων ςε ζργα ςχετικά με
το περιβάλλον
Σρκολογικι και εντατικι αξιοποίθςθ των πόρων τθσ Ε.Ε.
προσ χρθματοδότθςθ ζργων υποδομισ (από Ωπουργεία προσ

Σι καταρτιηόμενοι κα αποχτιςουν ικανότθτεσ και
δεξιότθτεσ ςχετικά με:



ςυςτθματοποιοφν αναηθτοφν, μελετοφν,
κατανοοφν και να εφαρμόηουν τθ νομοκεςία
τιρθςθσ περιβαλλοντικϊν όρων ανά
περίπτωςθ /είδοσ κ.λπ. ζργων ςε όλα τα
ςτάδιά του (μελζτθ, εφαρμογι, επίβλεψθ,
λειτουργία κ.λπ.)



να παρακολουκοφν και να τθροφν όλουσ τουσ
ςχετικοφ δείκτεσ και τουσ όρουσ
περιβαλλοντικισ λειτουργίασ ενόσ ζργου
ανάλογα το είδοσ και τθν κατθγορία του ςε
όλα του τα ςτάδια



εφαρμογισ και ςυγκριτικισ αξιοποίθςθσ ςε
ςχζςθ με τα νομοκετικά επιτρεπτά όρια
δεικτϊν και μεταβλθτϊν – μετριςεων κ.λπ.



ςχεδιάηουν κατάλλθλεσ τεχνικζσ, μεκόδουσ
και ςτρατθγικζσ προσ ςυμμόρφωςθ με τθν
υφιςτάμενθ ελλθνικι και διεκνι νομοκεςία



ςυςχετίηουν και να παρουςιάηουν το κόςτοσ
υλοποίθςθσ και μθ υλοποίθςθσ υποχρεϊςεων
(επιβολι προςτίμων κλπ.)
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Διμουσ, Υεριφζρειεσ κλπ.)
Επίτευξθ κοινωνικισ ςυναίνεςθσ (ενθμζρωςθ, ςεμινάρια,
διοργάνωςθ θμερίδων κλπ.) ςε ζργα προςταςίασ του
περιβάλλοντοσ
Χυμπεράςματα και προοπτικζσ
Αςκιςεισ – Υροςομοιϊςεισ



ςυςτθματοποιοφν, να ενθμερϊνονται και να
εφαρμόηουν το νομοκετικό πλαίςιο τιρθςθσ
όρων των περιβαλλοντικϊν όρων ςε όλεσ τισ
φάςεισ εφαρμογισ ενόσ ζργου



τθν αξιολόγθςθ των τοποκεςιϊν
εγκατάςταςθσ των ζργων υποδομισ από
νομοκετικισ και λειτουργικισ ςκοπιάσ



ικανότθτα καταγραφισ και ανάλυςθσ των
αναμενόμενων ςτόχων και των μελλοντικϊν
οφελϊν για το φυςικό περιβάλλον και τθ
βιϊςιμθ ανάπτυξθ



τθν αξιοποίθςθ των διάφορων
χρθματοδοτικϊν πόρων και εργαλείων τθσ Ε.Ε.
ανάλογα με τθν περίπτωςθ τθσ εταιρείασ και
τθσ δυναμικότθτάσ τθσ



τθν εκπλιρωςθ ςτόχων ενθμζρωςθσ
(οργάνωςθ ςεμιναρίων, θμερίδων κλπ.)

3. Χρθματοδότθςθ περιβαλλοντικϊν ζργων και δραςτθριοτιτων και περιβαλλοντικοί ςτόχοι
Μακθςιακοί ςτόχοι - Γνϊςεισ

Δεξιότθτεσ/Ικανότθτεσ

Ενθμζρωςθ και ανάλυςθ των μορφϊν χρθματοδότθςθσ από
τθν Ε.Ε. και προχποκζςεισ (ΕΧΥΑ, αναπτυξιακόσ νόμοσ,
χρθματοδοτικά εργαλεία, άλλεσ πρωτοβουλίεσ)
Δυνατότθτεσ αξιοποίθςθσ / χρθματοδότθςθσ μζςω των
επιμζρουσ δράςεων του ΕΧΥΑ (δθμόςια ζργα, περιβάλλον
και βιϊςιμθ ανάπτυξθ)
Υροςταςία περιβάλλοντοσ
Πετάβαςθ τθσ χϊρασ ςε μία οικονομία φιλικι ωσ προσ το
περιβάλλον
Ωποςτιριξθ δθμιουργίασ ανταγωνιςτικϊν οικονομικϊν
πλεονεκτθμάτων
Διευκόλυνςθ προςζλκυςθσ επενδφςεων και παροχι
ευκαιριϊν άςκθςθσ περιβαλλοντικϊν επιχειρθματικϊν
δραςτθριοτιτων
Δυνατότθτεσ αξιοποίθςθσ / χρθματοδότθςθσ μζςω
αναπτυξιακοφ νόμου (ιδιωτικά ζργα), ΕΥ περιβάλλοντοσ
(Υαραγωγι αειφόρων βιοκαυςίμων κλπ.) κ.λπ.
Ενθμζρωςθ χρθματοδότθςθσ μζςω χρθματοδοτικϊν
εργαλείων (Life, Horizon 2020, Erasmus+, Interreg κλπ.) και
προςφοράσ τουσ ςτθν ζρευνα και καινοτομία
Θ ςθμαςία του Life ωσ προσ τθν επίτευξθ των
περιβαλλοντικϊν ςτόχων τθσ ςτρατθγικισ Ευρϊπθ 2020
(αποδοτικότθτα πόρων, φφςθ και βιοποικιλότθτα,
περιβαλλοντικι διακυβζρνθςθ και πλθροφόρθςθ)
Θ ςπουδαιότθτα του Horizon 2020 (προςταςία του
περιβάλλοντοσ, βιωςιμότθτα και ανταγωνιςτικότθτα
ευρωπαϊκισ βιομθχανίασ, ζρευνα νζων τεχνολογιϊν,
αποδοτικότθτα πόρων και πρϊτων υλϊν, ανακφκλωςθ
απορριμμάτων και ελαχιςτοποίθςθ περιβαλλοντικϊν

Σι καταρτιηόμενοι κα αποχτιςουν ικανότθτεσ και
δεξιότθτεσ ςχετικά με:



Ψθν αναγνϊριςθ των δυνατοτιτων
χρθματοδότθςθσ ζργων περιβαλλοντικισ
ςθμαςίασ ςε επίπεδο επιχείρθςθσ



Ψθν ικανότθτα επιλογισ χρθματοδοτικϊν
εργαλείων, αξιοποίθςθσ χρθματοδοτικϊν
ευκαιριϊν ςε ςχζςθ με τα υλοποιοφμενα
ευρωπαϊκά προγράμματα και πρωτοβουλίεσ



Ψθν ικανότθτα ςχεδιαςμοφ και υποβολισ
προτάςεων χρθματοδότθςθσ ςτο πλαίςιο των
υλοποιοφμενων χρθματοδοτικϊν εργαλείων



τθν ανάπτυξθ των οφελϊν που κα προκφψουν
μζςω τθσ ζρευνασ και τθσ καινοτομίασ από τθν
εφαρμογι διαφόρων χρθματοδοτικϊν
εργαλείων



τθν ανάλυςθ και παρουςίαςθ των
δυνατοτιτων ςφμπραξθσ και ςυνεργαςίασ
διάφορων εταιρειϊν με ερευνθτικϊν
ιδρυμάτων με απϊτερο ςκοπό τθν
περιβαλλοντικι και οικονομικι ανάπτυξθ και
ευθμερία
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επιπτϊςεων)
ςφνταξθ αιτιςεων χρθματοδότθςθσ ζργων από εκνικά και
ευρωπαϊκά χρθματοδοτικά μζςα
Υαραδείγματα και αςκιςεισ

4. Ειδικοί Ρεριβαλλοντικοί όροι ςτο ςχεδιαςμό, εφαρμογι και επίβλεψθ ζργων - Μελζτεσ
περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων
Μακθςιακοί ςτόχοι - Γνϊςεισ

Δεξιότθτεσ/Ικανότθτεσ

Σι διαδικαςίεσ, οι λειτουργίεσ και οι αρμόδιοι φορείσ
επίβλεψθσ και χωρικοφ ςχεδιαςμοφ και ζγκριςθσ ζργων και
δραςτθριοτιτων ςε εκνικό και περιφερειακό – τοπικό
επίπεδο
Συςτθματοποίθςθ κανονιςτικοφ πλαιςίου
Προι και προχποκζςεισ ανά κατθγορία ζργου /
δραςτθριότθτασ
Α κατθγορία: Ζργα μεγάλου μεγζκουσ με πικανζσ ςοβαρζσ
επιπτϊςεισ ςτο περιβάλλον – Επιβολι γενικϊν και εδικϊν
όρων και περιοριςμϊν για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ
Β κατθγορία: Ζργα που πρζπει να υποβάλλονται ςε γενικζσ
προδιαγραφζσ για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ
Γ κατθγορία: Ζργα με μικρζσ επιπτϊςεισ ςτο περιβάλλον
Ρροχποκζςεισ ζγκριςθσ περιβαλλοντικϊν όρων
Α κατθγορία: μελζτθ περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων – Θ
ζγκριςθ όρων γίνεται με κοινι απόφαςθ του ΩΥΕΧΩΔΕ
Β κατθγορία: μελζτθ περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων ι
προκαταρκτικι περιβαλλοντικι εκτίμθςθ και αξιολόγθςθ - Θ
ζγκριςθ όρων γίνεται με κοινι απόφαςθ του Ρομάρχθ
Γ κατθγορία: υποβολι δικαιολογθτικϊν ςυμμόρφωςθσ με
διατάξεισ προςταςίασ του περιβάλλοντοσ - Θ ζγκριςθ όρων
γίνεται με κοινι απόφαςθ του δθμάρχου ι του προζςρου
κοινότθτασ
Θ εφαρμογι των όρων ςτισ μελζτεσ περιβαλλοντικϊν
επιπτϊςεων, ανάλογα τα είδοσ, τθν κατθγορία και τα
χαρακτθριςτικά ζργων και δραςτθριοτιτων.
Υαραδείγματα και μελζτεσ περιπτϊςεων

Σι καταρτιηόμενοι κα αποχτιςουν δεξιότθτεσ
ςχετικά με:



τθν αξιοποίθςθ όλων των δυνατοτιτων και
των ευκαιριϊν από τισ διαδικαςίεσ και τισ
λειτουργίεσ των αρμόδιων φορζων επίβλεψθσ,
χωρικοφ ςχεδιαςμοφ και ζγκριςθσ ζργων και
δραςτθριοτιτων ςε εκνικό και περιφερειακό –
τοπικό επίπεδο



ικανότθτεσ ςφνταξθσ τεκμθριωμζνων
προτάςεων για τθν τθ λιψθ και εφαρμογι /
αποτελζςματα αποφάςεων ςχετικά με νζα
απαραίτθτα μζτρα και ενζργειεσ για τθν
τιρθςθ των όρων προςταςίασ του
περιβάλλοντοσ



δεξιότθτεσ Χυςτθματοποίθςθσ του
κανονιςτικοφ πλαιςίου για τθν ζγκριςθ
περιβαλλοντικϊν όρων ςε ςχζςθ με τθν
μελζτθ, επίβλεψθ, καταςκευι, αποκατάςταςθ
ςε ζργα και δραςτθριότθτεσ



δεξιότθτεσ αναγνϊριςθσ και εφαρμογισ των
κατάλλθλων όρων και προχποκζςεων ανά
κατθγορία ζργου / δραςτθριότθτασ



ικανότθτα υποβολισ ςχετικϊν μελετϊν,
εγγράφων και δικαιολογθτικϊν για τθν
πλιρωςθ των προχποκζςεων ζγκριςθσ
περιβαλλοντικϊν όρων



ικανότθτα εφαρμογισ των όρων ςτισ μελζτεσ
περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων, ανάλογα τα
είδοσ, τθν κατθγορία και τα χαρακτθριςτικά
ζργων και δραςτθριοτιτων.

5. Ραρακολοφκθςθ δεικτϊν και ποιότθτασ αποδεκτϊν
Μακθςιακοί ςτόχοι - Γνϊςεισ

Δεξιότθτεσ/Ικανότθτεσ

α) Ενθμζρωςθ ρόλου καταρτιηομζνων ςχετικά με:
 τθν «ποιότθτασ του φδατοσ» αναφορικά με τισ
διάφορεσ χριςεισ του (χθμικι ςφνκεςθ,
περιεκτικότθτα ςε μικροοργανιςμοφσ κλπ.) και το
είδοσ των προβλθμάτων ρφπανςθσ που προκφπτουν
(υφαλµφρωςθ, υποβάκµιςθ, µεταβολι υδραυλικϊν
χαρακτθριςτικϊν κλπ.)
 τθ μεκοδολογία λιψθσ των μετριςεων (ςτακμοί

Σι καταρτιηόμενοι/νεσ ςτθν ενότθτα αυτι κα είναι
ςε κζςθ να:



αξιολογοφν το βακμό ρφπανςθσ των υδάτων
και να προτείνουν ςχζδια βελτίωςθσ και
ςυμμόρφωςθσ με τθ νομοκεςία



εκτιμοφν τθν επικινδυνότθτα τθσ ρφπανςθσ
των αποδεκτϊν μζςω μακθματικϊν μοντζλων



διεκπεραιϊνουν διαδικαςίεσ ςφνταξθσ
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δειγματολθψίασ ι μετριςεων), τθν εγκυρότθτα τουσ,
τθν αξιολόγθςθ του βακμοφ ρφπανςθσ και τθσ ορκισ
παρακολοφκθςθσ των μακροπρόκεςμων βελτιϊςεων
τθσ ποιότθτασ των υδάτων προσ ςυμμόρφωςθ με τθν
εκνικι και κοινοτικι νομοκεςία
τθν εφαρμογι μακθματικϊν μοντζλων, διεξαγωγι
τεχνικϊν μελετϊν και ανάπτυξθ ςχεδίων προςταςίασ
ι αποκατάςταςθσ επιφανειακϊν υδάτων
το ςχεδιαςμό, τθν εκτζλεςθ, τθν παρακολοφκθςθ και
τθν επίβλεψθ τθσ λειτουργίασ των υδραυλικϊν και
άλλων ζργων περιβαλλοντικοφ ενδιαφζροντοσ
Χφνταξθ ςχετικϊν αναγκαίων περιοδικϊν αναφορϊν,
μελετϊν, εκκζςεων υπομνθμάτων κ.λπ. προσ κρατικζσ
υπθρεςίεσ ι τοπικζσ αρχζσ

Εκπαιδευτικό Ρρόγραμμα 2

υπομνθμάτων προσ κρατικζσ υπθρεςίεσ ι
τοπικζσ αρχζσ



αξιολογοφν τεχνολογίεσ διφλιςθσ,
αποκικευςθσ και ποιοτικοφ ελζγχου πόςιμου
νεροφ



ικανότθτεσ ωσ προσ τθν εφαρμογι
μακθματικϊν μοντζλων εκτίμθςθσ τθσ
ρφπανςθσ των υδάτων και τθσ
μακροπρόκεςμθσ επικινδυνότθτασ



δεξιότθτεσ ωσ προσ τθν διεξαγωγι τεχνικϊν
μελετϊν και τθν ανάπτυξθ ςχεδίων
προςταςίασ ι αποκατάςταςθσ επιφανειακϊν
υδάτων



να αξιολογοφν και να εποπτεφουν τισ
ποιοτικζσ προδιαγραφζσ πθγαίων υδάτων



να εφαρμόηουν αποτελεςματικά διάφορα
ςυςτιματα καταγραφισ δεδομζνων, ςτθν
ανάλυςθ δεδομζνων και ςτθν εφαρμογι
μοντζλων



ςτθν ςφνταξθ μελετϊν, διαχειριςτικϊν
ςχεδίων ςχεδίων προςταςίασ και
αποκατάςταςθσ αποδεκτϊν κ.λπ.



Χφνταξθ ςχετικϊν αναγκαίων περιοδικϊν
αναφορϊν, μελετϊν, εκκζςεων
υπομνθμάτων κ.λπ. προσ κρατικζσ υπθρεςίεσ
ι τοπικζσ αρχζσ

ΣΥΓΧΟΝΑ ΣΥΣΤΘΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΣΤΕΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΩΝ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ

1. Σφγχρονεσ τεχνολογίεσ διαχείριςθσ υγρϊν αποβλιτων
Μακθςιακοί ςτόχοι - Γνϊςεισ
Σριςμοί – νομοκεςία και κανονιςτικό πλαίςιο
Ωφιςτάμενεσ τεχνικζσ διαχείριςθσ υγρϊν αποβλιτων
(εξουδετζρωςθ – καταβφκιςθ μεταλλικϊν ανιόντων)
(Υλεονεκτιματα - Πειονεκτιματα ωσ προσ το περιβάλλον,
τθν οικονομία κλπ.)
Υαρουςίαςθ των νζων τεχνολογιϊν (θλεκτρανάκτθςθ, θ
αντίςτροφθ όςµωςθ, θ ιονεναλλαγι, θ ρόφθςθ µε ενεργό
άνκρακα, θ βιορόφθςθ και θ εξαγωγι µε οργανικό διαλφτθ,
χριςθ φυςικϊν ορυκτϊν)
Υεδία εφαρμογισ των νζων ςφγχρονων τεχνολογιϊν
(περιβάλλον, δθμόςια υγεία, κόςτοσ, βιωςιμότθτα
επιχειριςεων κλπ.)
Ανάλυςθ χαρακτθριςτικϊν και περιγραφι των ςφγχρονων
τεχνολογιϊν (πλεονεκτιματα, μειονεκτιματα, απόδοςθ,
κόςτοσ, ςυμμόρφωςθ με κοινοτικι νομοκεςία, βιωςιμότθτα
κλπ.)

Δεξιότθτεσ/Ικανότθτεσ
Σι καταρτιηόμενοι κα αποχτιςουν ικανότθτεσ και
δεξιότθτεσ ςχετικά με:
 ικανότθτα αξιολόγθςθσ τεχνολογιϊν, μεκόδων και
διαδικαςιϊν διαχείριςθσ υγρϊν αποβλιτων
ανάλογα τθν κατθγορία και τθν περίπτωςθ
 τθν επιλογι και ςωςτοφ ςχεδιαςμοφ τθσ κάκε
τεχνολογίασ διαχείριςθσ αναφορικά με τισ
ανάγκεσ, τθ δυναμικότθτα και τα χαρακτθριςτικά
κάκε μονάδασ / περίπτωςθσ
 τθν ικανότθτα πρόβλεψθσ βιωςιμότθτασ και
αξιολόγθςθσ των δραςτθριοτιτων μιασ
επιχείρθςθσ, από οικονομικισ και νομοκετικισ
ςκοπιάσ, ζπειτα από τθ υιοκζτθςθ των νζων
τεχνολογιϊν διαχείριςθσ των αποβλιτων κάκε
είδουσ
 αναγνϊριςθ των πεδίων εφαρμογισ των νζων
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Σι ςυγκριτικι παρουςίαςθ των παλιϊν και των νζων –
ςφγχρονων μεκόδων – κανονιςτικό πλαίςιο και υφιςτάμενθ
νομοκεςία

Ξαταλλθλότθτα εφαρμογισ των παλαιϊν και ςφγχρονων
μεκόδων επεξεργαςίασ ςχετικά με τθ δυναμικότθτα και το
είδοσ των επιχειριςεων / μονάδων / περιπτϊςεων (μεγάλεσ,
μικρομεςαίεσ)
Διαδικαςία και τρόποι / παράμετροι επιλογισ τθσ
κατάλλθλθσ μεκόδου αναφορικά με τισ ιδιαιτερότθτεσ τθσ
κάκε μονάδασ – τεχνικισ - μεκόδου
Χθμαντικότθτα επιλογισ τθσ κατάλλθλθσ μεκόδου
επεξεργαςίασ και ςωςτοφ ςχεδιαςμοφ τθσ αναφορικά με τα
χαρακτθριςτικά, το μζγεκοσ και τθ βιωςιμότθτα μιασ
επιχείρθςθσ / μονάδασ
Χυμπεράςματα
Υαραδείγματα και αςκιςεισ

ςφγχρονων τεχνολογιϊν (περιβάλλον, δθμόςια
υγεία, κόςτοσ, βιωςιμότθτα επιχειριςεων κλπ.)

2. Σφγχρονεσ τεχνολογίεσ επεξεργαςίασ ςτερεϊν αποβλιτων







Μακθςιακοί ςτόχοι - Γνϊςεισ

Δεξιότθτεσ/Ικανότθτεσ

Σριςμοί – νομοκεςία και κανονιςτικό πλαίςιο
Χτόχοι επεξεργαςίασ ςτερεϊν αποβλιτων (π.χ. ενεργειακι
αξιοποίθςθ)
Ωφιςτάμενεσ μεκόδουσ επεξεργαςίασ (κερμικι επεξεργαςία
- καφςθ, πυρόλυςθ, αεριοποίθςθ, ςυν-αποτζφρωςθ,
αλκοολικι ηφμωςθ, χθμικι αναγωγι) και ςτισ περιπτϊςεισ
εφαρμογισ τουσ (π.χ. καφςθ για ςφμμεικτα αςτικά ςτερεά
απόβλθτα)
Ψαξινόμθςθ και τφχθ των ςτερεϊν προϊόντων καφςθσ,
πυρόλυςθσ
υγειονομικι ταφι με προδιαγραφζσ επικινδφνων
αποβλιτων
υγειονομικι ταφι μετά από ςτερεοποίθςθ
ανάκτθςθ ςιδθροφχων μετάλλων
χριςθ ωσ πρϊτθ φλθ ςτθν τςιμεντοβιομθχανία
διάφορεσ καταςκευαςτικζσ χριςεισ (καταςκευι
θχομονωτικϊν τοιχείων, κεραμικι κλπ.)
Χφγχρονεσ μζκοδοι διαχείριςθσ και επεξεργαςίασ (π.χ.
παραγωγι κομπόςτ και ΧΩΨΩ)
Αξιολόγθςθ (περιβαλλοντικι και οικονομικι) του κομπόςτ
και εφαρμογζσ του
Χυνδυαςμόσ υφιςτάμενων και ςφγχρονων μεκόδων
επεξεργαςίασ (π.χ. κερμικι επεξεργαςία και μθχανικι
διαλογι ι λιπαςματοποίθςθ κλπ.) - οφζλθ που προκφπτουν
Χφγκριςθ μεκόδων – Αναφορά πλεονεκτθμάτωνμειονεκτθμάτων
Χχεδιαςμόσ και μελζτθ εξυγίανςθσ ρυπαςμζνων εδαφϊν –
τεχνικζσ αποκατάςταςθσ
Πελζτεσ περιπτϊςεων

Σι καταρτιηόμενοι κα αποχτιςουν ικανότθτεσ και
δεξιότθτεσ ςχετικά με:
 τθν κροτικι επιλογι και πρόταςθ ενόσ ορκοφ
ςυνδυαςμοφ μεκόδων διαχείριςθσ ςτερεϊν
αποβλιτων ανά περίπτωςθ είδουσ και μεγζκουσ /
κατθγορίασ επιχείρθςθσ
 δεξιότθτεσ / ικανότθτεσ ςχεδιαςμοφ, επίβλεψθσ
και παρακολοφκθςθσ λειτουργίασ ςφγχρονων
μονάδων επεξεργαςίασ ςτερεϊν αποβλιτων
 για τθν οργάνωςθ και τθν παρουςίαςθ των
οφελϊν του κομπόςτ ςτο περιβάλλον, τθ δθμόςια
υγεία και τθν οικονομία
 ανάδειξθ και προϊκθςθ τθσ τεχνολογίασ του
κομπόςτ ςε δραςτθριότθτεσ κατά περίπτωςθ
 αξιοποίθςθσ και ανάκτθςθσ υλικϊν από τισ
διεργαςίεσ διαχείριςθσ ςτερεϊν αποβλιτων
 δεξιότθτεσ ςχετικά με τον ςχεδιαςμό και τθν
μελζτθ εξυγίανςθσ ρυπαςμζνων εδαφϊν – και τθν
εφαρμογι τεχνικϊν αποκατάςταςθσ
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3. Σφγχρονεσ τεχνολογίεσ επεξεργαςίασ ειδικϊν-επικινδφνων αποβλιτων
Μακθςιακοί ςτόχοι - Γνϊςεισ

Δεξιότθτεσ/Ικανότθτεσ

Υαρακολοφκθςθ τθσ ςυμμόρφωςθσ διαδικαςιϊν
αποκικευςθσ, παραλαβισ, μεταφοράσ και διάκεςθσ
βιομθχανικϊν αποβλιτων, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα
νομοκεςία και τισ κακιερωμζνεσ «Ξαλζσ Υρακτικζσ» ςε
επίπεδο Ε.Ε.
Σργάνωςθ, ςυντονιςμόσ και επίβλεψθ των διαδικαςιϊν
αςφαλοφσ διάκεςθσ ειδικϊν αποβλιτων
Επιλογι των κατάλλθλων μθχανθμάτων, εργαλείων και
ςυςκευϊν για το χειριςμό αποβλιτων και τθ διαςφάλιςθ τθσ
υγείασ και τθσ αςφάλειασ του προςωπικοφ.
Χχεδιαςμόσ και οργάνωςθ ζργων απομόνωςθσ και
αδρανοποίθςθσ επικινδφνων ςτερεϊν αποβλιτων με
εξειδικευμζνεσ κατεργαςίεσ
Πελζτεσ περιπτϊςεων – καλζσ πρακτικζσ

Σι καταρτιηόμενοι κα αποχτιςουν:
 ικανότθτα αναγνϊριςθσ τθσ επικινδυνότθτασ και
αλλθλεπιδράςεων των ειδικϊν αποβλιτων, ςε
ςυνδυαςμό με εξωτερικοφσ παράγοντεσ
(κζρμανςθ, υγραςία, ςπινκιρεσ κλπ)
 δεξιότθτεσ ςχεδιαςμοφ, αξιολόγθςθσ και επιλογισ
εναλλακτικϊν μορφϊν διαχείριςθσ αποβλιτων
 ικανότθτα διαχείριςθσ και παρακολοφκθςθσ
προγραμμάτων και ζργων
 δεξιότθτεσ προςδιοριςμοφ των προδιαγραφϊν του
απαιτοφμενου εξοπλιςμοφ, των εφαρμοηόμενων
πολιτικϊν, των διαδικαςιϊν και ςτρατθγικϊν για
αποτελεςματικι διαχείριςθ ειδικϊν αποβλιτων ςε
τοπικό και εκνικό επίπεδο
 ικανότθτεσ εφαρμογισ του κεςμικοφ πλαιςίου
διαχείριςθσ ειδικϊν – επικίνδυνων αποβλιτων

4. Κίνθτρα επεξεργαςίασ και αξιοποίθςθσ αποβλιτων με νζεσ τεχνολογίεσ
Μακθςιακοί ςτόχοι - Γνϊςεισ

Αποτελζςματα - Δεξιότθτεσ/Ικανότθτεσ

Χυμμόρφωςθ με τθν ευρωπαϊκι νομοκεςία και αποφυγι
προςτίμων
Θ ςθμαςία τθσ κερδοφόρασ αξιοποίθςθσ των αποβλιτων
πζραν τθσ ςυμμόρφωςθσ ςτθν περιβαλλοντικι νομοκεςία,
ωσ επιπλζον κίνθτρο για τθν ανάπτυξθ του τομζα
Ανάλυςθ και παρουςίαςθ τθσ επεξεργαςίασ αποβλιτων
βιομάηασ για χριςθ κομπόςτ
Θ ςθμαςία τθσ ενεργειακισ αξιοποίθςθσ τθσ επεξεργαςίασ
αποβλιτων βιομάηασ
Αναβάκμιςθ του κφρουσ των επιχειριςεων του κλάδου «πράςινου» προφίλ - ςιματα
Αξιοποίθςθ και μετατροπι των αποβλιτων μιασ εταιρείασ
ςε προϊόντα από/για άλλεσ – Ανάλυςθ ωφζλειασ – Ψεχνικζσ
και οφζλθ βιομθχανικισ ςυμβίωςθσ
Υαραδείγματα και καλζσ πρακτικζσ

Σι καταρτιηόμενοι κα αποχτιςουν ικανότθτεσ και
δεξιότθτεσ:
 αξιοποίθςθσ και εφαρμογισ κινιτρων για τθν
επεξεργαςία και τθν αξιοποίθςθ αποβλιτων με
χριςθ νζων τεχνολογιϊν
 αξιοποίθςθσ των τεχνικϊν διαχείριςθσ αποβλιτων
ςτθν κατεφκυνςθ τθσ αναβάκμιςθσ του κφρουσ τθσ
εταιρείασ και τθσ προϊκθςθσ του «πράςινου»
προφίλ τθσ
 ανάδειξθσ τθσ βιομθχανικισ ςυμβίωςθσ μζςα από
αξιοποίθςθ και μετατροπι των αποβλιτων ςε
προϊόντα
 τιρθςθ περιβαλλοντικϊν όρων και νομοκετικοφ
πλαιςίου ςτισ διεργαςίεσ επεξεργαςίασ και
αξιοποίθςθσ αποβλιτων με χριςθ νζων
τεχνολογιϊν
 ικανότθτα αξιοποίθςθσ και μετατροπισ των
αποβλιτων μιασ εταιρείασ ςε προϊόντα από/για
άλλεσ – Ανάλυςθ ωφζλειασ – Ψεχνικζσ και οφζλθ
βιομθχανικισ ςυμβίωςθσ

5. Ανακφκλωςθ και ανάκτθςθ υλικϊν – Τεχνολογίεσ ανακφκλωςθσ
Μακθςιακοί ςτόχοι - Γνϊςεισ

Δεξιότθτεσ/Ικανότθτεσ

Θ ςθμερινι κατάςταςθ του χϊρου ςτθν Ελλάδα και θ
υςτζρθςθ ςε ςχζςθ με τισ διεκνισ εξελίξεισ
Υρόλθψθ τθσ δθμιουργίασ αποβλιτων με περιοριςμό του
ςυνολικοφ όγκου τουσ
Πείωςθ τθσ τελικισ διάκεςθσ αποβλιτων με χριςθ

Σι καταρτιηόμενοι κα αποχτιςουν ικανότθτεσ και
δεξιότθτεσ:
 οργάνωςθσ και ςυςτθματοποίθςθσ του
κανονιςτικοφ πλαιςίου - χριςθσ και αξιοποίθςθσ
των νομοκετικϊν διατάξεων προσ διευκζτθςθ
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ςυςτθμάτων επαναχρθςιμοποίθςθσ, ανάκτθςθσ και
ανακφκλωςι τουσ με τρόπο αβλαβι για το περιβάλλον
Θ ςθμαςία του διαχωριςμοφ των αποβλιτων ςτθν πθγι
προσ επίτευξθ υψθλοφ επιπζδου ανακφκλωςθσ και
ανάκτθςθσ
Θ πρόβλεψθ μζτρων και όρων ςτα πλαίςια τθσ αρχισ «ο
ρυπαίνων πλθρϊνει»
Θ νομοκεςία και το κανονιςτικό πλαίςιο για τθν
ανακφκλωςθ και ανάκτθςθ υλικϊν
Ψρόπουσ, τεχνικζσ και τεχνολογίεσ ανακφκλωςθσ ειδικϊν
ανακυκλϊςιμων υλικϊν (θλεκτρικζσ ςυςκευζσ, μπαταρίεσ
κλπ.)
Σργάνωςθ δράςεων για τθν ανακφκλωςθ, όπωσ θ διαλογι
ςτθν πθγι, θ ενεργοποίθςθ ςυςτθμάτων εναλλακτικισ
διαχείριςθσ κλπ.
Χχεδιαςμόσ και παρακολοφκθςθ τθσ ςυλλογισ, μεταφοράσ,
μεταφόρτωςθσ ανακυκλϊςιμων αποβλιτων
Χχεδιαςμόσ και εφαρμογι ςυςτθμάτων ενθμζρωςθσ και
διαδικαςιϊν πλθροφόρθςθσ των καταναλωτϊν και του
κοινοφ
Ψα οικονομικά τθσ ανακφκλωςθσ - εξοικονόμθςθ πόρων από
τθν ανακφκλωςθ
Θ αγορά των ανακυκλϊςιμων και ανακτοφμενων υλικϊν








ηθτθμάτων με ανακφκλωςθσ και ανάκτθςθ υλικϊν
εφαρμογι τθσ αρχισ «ο ρυπαίνων πλθρϊνει» και
ικανότθτα ςχεδιαςμοφ και λιψθσ μζτρων
ςυμμόρφωςθσ ανάλογα τθν περίπτωςθ
ςυμμόρφωςθσ και εφαρμογισ τθσ νομοκεςίασ και
του νζου κανονιςτικοφ πλαιςίου για τθν
ανακφκλωςθ και ανάκτθςθ υλικϊν
ςχεδιαςμοφ, αξιολόγθςθσ και επιλογισ των
καταλλθλότερων τεχνικϊν και τεχνολογιϊν
ανακφκλωςθσ ειδικϊν ανακυκλϊςιμων υλικϊν
(θλεκτρικζσ ςυςκευζσ, μπαταρίεσ κλπ.)
ικανότθτα ςτον ςχεδιαςμό και τθν εφαρμογι
ςυςτθμάτων ενθμζρωςθσ και διαδικαςιϊν
πλθροφόρθςθσ των καταναλωτϊν και του κοινοφ
δεξιότθτεσ πρόβλεψθσ και αποτφπωςθσ,
παρακολοφκθςθσ ςε ςχζςθ με τα οικονομικά τθσ
ανακφκλωςθσ - εξοικονόμθςθ πόρων από τθν
ανακφκλωςθ

ΙΙ.3.4

ΜΑΘΘΣΙΑΚΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΘΤΕΣ ΟΙΗΟΝΤΙΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ
ΕΝΟΤΘΤΩΝ
(κοινϊν ςε όλα τα προγράμματα)
Αναλυτικι παρουςίαςθ
Ι. Υγεία και αςφάλεια
Σε επίπεδο γνϊςεων ο/θ καταρτιηόμενοσ/θ επιδιϊκεται να:
ςτθν εργαςία
 Γνωρίηει το νομοκετικό πλαίςιο και τισ υποχρεϊςεισ των
εργαηομζνων και εργοδοτϊν ςε ςχζςθ με τθν υγιεινι και αςφάλεια
τθσ εργαςίασ
 Γνωρίηει τουσ κινδφνουσ ςτο χϊρο εργαςίασ και τουσ γενικοφσ
κανόνεσ πρόλθψθσ ατυχθμάτων κατά τθν εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ
Σε επίπεδο δεξιοτιτων ο /θ καταρτιηόμενοσ/θ κα είναι ικανόσ/θ να:
 Εφαρμόηει τουσ ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ
εργαςίασ του και τουσ κανόνεσ υγείασ και αςφάλειασ τθσ εργαςίασ
 Χειρίηεται με αςφάλεια τον εξοπλιςμό και να αξιολογεί τουσ
επαγγελματικοφσ κινδφνουσ
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ΙΙ. Βαςικζσ αρχζσ
εργατικοφ δικαίου

Σε επίπεδο γνϊςεων ο/θ καταρτιηόμενοσ/θ επιδιϊκεται να:
 Γνωρίηει τισ βαςικζσ ζννοιεσ των εργαςιακϊν ςχζςεων
 Γνωρίηει τα εργαςιακά δικαιϊματα και υποχρεϊςεισ του
Σε επίπεδο δεξιοτιτων ο /θ καταρτιηόμενοσ/θ κα είναι ικανόσ/θ να:
 Ρα περιγράφει τα δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ του εργοδότθ
/εργαηομζνου που απορρζουν από τθν ςφμβαςθ εργαςίασ
 Ρα επιλφει προβλιματα που ςχετίηονται με τα δικαιϊματα και τισ
υποχρεϊςεισ του εργοδότθ ι του εργαηόμενου.

ΙΙΙ. Βαςικζσ αρχζσ
λειτουργίασ των
Επιχειριςεων

Σε επίπεδο γνϊςεων ο/θ καταρτιηόμενοσ/θ επιδιϊκεται να:
 Γνωρίηει τισ βαςικζσ αρχζσ λειτουργίασ μιασ επιχείρθςθσ
 Γνωρίηει τα βαςικά τμιματα από τα οποία αποτελείται μια
επιχείρθςθ
Σε επίπεδο δεξιοτιτων ο /θ καταρτιηόμενοσ/θ κα είναι ικανόσ/θ να:
 Βελτιϊςει τθν επαγγελματικι του ςυμπεριφορά
 Υροςαρμόηεται ςτισ οργανωςιακζσ αλλαγζσ
 Ωποςτθρίηει τθν εταιρικι ταυτότθτα, το όραμα και τουσ ςκοποφσ
τθσ επιχείρθςθσ
 Οειτουργεί αποτελεςματικά ςτο πλαίςιο ομάδων εργαςίασ
Σε επίπεδο γνϊςεων ο/θ καταρτιηόμενοσ/θ επιδιϊκεται να:
 Ξατανοεί το πλαίςιο ρυκμίςεων για τθν καταπολζμθςθ των
διακρίςεων
Σε επίπεδο δεξιοτιτων ο /θ καταρτιηόμενοσ/θ κα είναι ικανόσ/θ να:
 Εφαρμόηει τθν αρχι τθσ ιςότθτασ των φφλων ςτισ εργαςιακζσ
ςχζςεισ

ΙV. Ενθμζρωςθ για τθν
εφαρμογι τθσ αρχισ τθσ
μθ διάκριςθσ
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ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ
Υροσ
ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΤΛΛΟΓΩΝ ΕΡΓΑΗΟΜΕΝΩΝ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟ (ΟΕΣΕΕ)
Θζμα:
ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΔΙΕΘΝΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ: «ΚΑΣΑΡΣΙΘ ΚΑΙ
ΠΙΣΟΠΟΙΘΘ ΓΝΩΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΣΘΣΩΝ ΕΡΓΑΗΟΜΕΝΩΝ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ»
Αρ. Διαγωνιςμοφ:

81616

Ψελευταία προκεςμία υποβολισ προςφορϊν:

16/12/2019

1.
Αφοφ μελετιςαμε τα Ζγγραφα Διαγωνιςμοφ και αφοφ ζχουμε αποκτιςει πλιρθ αντίλθψθ του
αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, εμείσ οι υποφαινόμενοι, αναλαμβάνουμε να αρχίςουμε, εκτελζςουμε και
ςυμπλθρϊςουμε το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τα Ζγγραφα Διαγωνιςμοφ και τθ ςυνθμμζνθ
Ψεχνικι Υροςφορά μασ και με τθν τιμι που δθλϊνουμε ςτθν Σικονομικι Υροςφορά μασ θ οποία
υποβάλλεται ςε ξεχωριςτό φάκελο.
2.
Αν θ προςφορά μασ γίνει αποδεκτι, αναλαμβάνουμε να αρχίςουμε τθν εκτζλεςθ των Ωπθρεςιϊν
τθν θμερομθνία που δθλϊνεται ςτα Ζγγραφα Διαγωνιςμοφ και τθν Ψεχνικι Υροςφορά μασ
3.
Χυμφωνοφμε πωσ θ Υροςφορά μασ αυτι κα ιςχφει για περίοδο ίςθ με αυτι που αναφζρεται ςτθν
παράγραφο 1.3 τθσ Διακιρυξθσ, κα μασ δεςμεφει και κα μπορεί να γίνει αποδεκτι ανά πάςα ςτιγμι πριν
τθ λιξθ τθσ περιόδου αυτισ.

Ωπογραφι Υροςφζροντοσ ι
Εκπροςϊπου του

..........................................................................

Τνομα υπογράφοντοσ

..........................................................................

Αρ. Δελτίου Ψαυτότθτασ
/Διαβατθρίου υπογράφοντοσ

..........................................................................

Λδιότθτα υπογράφοντοσ

..........................................................................

Χτοιχεία Υροςφζροντοσ1
Τνομα Υροςφζροντοσ

...........................................................................

Διεφκυνςθ

..........................................................................

Διεφκυνςθ επικοινωνίασ
(εάν είναι διαφορετικι)

..........................................................................

Ψθλζφωνο / Fax

..........................................................................

Αρ. Πθτρϊου Φ.Υ.Α.

...........................................................................

(χϊρα εγγραφισ ςτο Πθτρϊο ΦΥΑ)

...........................................................................

Θμερομθνία

...........................................................................
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Χθμείωςθ 1: Χε περίπτωςθ κοινοπραξίασ φυςικϊν και/ι νομικϊν προςϊπων να αναφερκοφν τα ςτοιχεία για
τθν κοινοπραξία και τα ςτοιχεία κάκε μζλουσ τθσ κοινοπραξίασ.
Χθμείωςθ 2: Τλα τα κενά να ςυμπλθρωκοφν από τον Υροςφζροντα ι τον Εκπρόςωπό του.
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ΡΑΑΤΘΜΑ IV – ΕΝΤΥΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ
ΕΝΤΥΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ

Σσγκενηρωηικός Πίνακας Οικονομικής Προζθοράς ηης Σύμβαζης

ΔΛΔΟΓΔΗΑ

ΑΟΗΘΚΝΠ
ΩΦΔΙΝΚΔΛΩΛ

Ξατάρτιςθ

1.250

Υιςτοποίθςθ

1.250

ΩΟΔΠ

80

ΠΛΝΙΝ
ΩΟΩΛ

ΚΝΛΑΓΗΑΗΝ
ΘΝΠΡΝΠ
(€)

ΠΛΝΙΗΘΝ
ΘΝΠΡΝΠ
ΔΛΔΟΓΔΗΑΠ
(€)

100.000

Αξηζκεηηθά

Νινγξάθσο

Συνολικό Κόςτοσ
προςφοράσ
(ΑΘΡΟΙΜΑ ΚΟΣΟΤ
ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ
ΚΑΣΑΡΣΙΘ ΚΑΙ
ΠΙΣΟΠΟΙΘΘ)

Η Ένωζη Εηαιρειών ζηην περίπηωζη ποσ ανακηρστηεί Ανάδοτος ηοσ έργοσ επιλέγει ως ηρόπο
πληρωμής ηον …… (……….. ηρόπος πληρωμής).
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ΡΑΑΤΘΜΑ V – ΥΡΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΟΛΩΝ
Α. Υπόδειγμα Εγγυθτικισ Επιςτολισ Συμμετοχισ
ΕΞΔΣΨΘΧ.......................................................................
Θμερομθνία ζκδοςθσ...........................
Υροσ: (Χτοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ)
ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ Α. ............... για ευρϊ …………………..
Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυϊμεκα δια τθσ παροφςασ εγγυθτικισ επιςτολισ ανζκκλθτα
και ανεπιφφλακτα, παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ, υπζρ του:
(i) *ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου+: (ονοματεπϊνυμο, πατρϊνυμο) .............................., ΑΦΠ:
................ (διεφκυνςθ).......................………………………………….., ι
(ii) *ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου+: (πλιρθ επωνυμία) ........................,ΑΦΠ: ......................
(διεφκυνςθ).......................………………………………….. ι
(iii) *ςε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ:+ των φυςικϊν / νομικϊν προςϊπων
α) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΠ: ......................
(διεφκυνςθ).......................…………………………………..
β) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΠ: ......................
(διεφκυνςθ).......................…………………………………..
γ) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΠ: ......................
(διεφκυνςθ).......................…………………………………..
μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Ξοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε ζνα από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο
υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτασ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Ξοινοπραξίασ-,
και μζχρι του ποςοφ των ευρϊ …………… (…………. €), για τθ ςυμμετοχι του/τουσ εισ το διενεργοφμενο
διαγωνιςμό με καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν τθν ......................, για τθν ανάδειξθ
αναδόχου για τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ: «…………………………………………………………..» προχπολογιςμοφ
ευρϊ ………………………, ςφμφωνα με τθν υπ’ αρ. ……./……… Διακιρυξι ςασ.
Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει μόνο τισ από τθν ςυμμετοχι εισ τον ανωτζρω διαγωνιςμό απορρζουςεσ
υποχρεϊςεισ τθσ εν λόγω εταιρείασ (των μελϊν τθσ Ζνωςθσ / Ξοινοπραξίασ ατομικά για κάκε μια από
αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ
Ζνωςθσ/ Ξοινοπραξίασ κακ’ όλο το χρόνο ιςχφοσ τθσ).
Ψο παραπάνω ποςό τθροφμε ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζροσ
μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ, μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ
από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ.
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Χε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ
χαρτοςιμου.
Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν ………………..
Αποδεχόμαςτε να παρατείνουμε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ φςτερα από απλό ζγγραφο τθσ Ωπθρεςίασ ςασ, με
τθν προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμά ςασ κα μασ υποβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ.
Βεβαιϊνεται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο Δθμόςιο, ΡΥΔΔ και
ΡΥΛΔ ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχει
κακοριςτεί από το Ωπουργείο Σικονομικϊν για το ίδρυμα μασ.

(Εξουςιοδοτθμζνθ υπογραφι)

Β. Υπόδειγμα Εγγυθτικισ Επιςτολισ Καλισ Εκτζλεςθσ
ΕΞΔΣΨΘΧ.......................................................................
Θμερομθνία ζκδοςθσ...........................
Υροσ: (Χτοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ)
ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ Α. ............... για ευρϊ ……………..
Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυϊμεκα δια τθσ παροφςασ εγγυθτικισ επιςτολισ ανζκκλθτα
και ανεπιφφλακτα, παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ, υπζρ του:
(i) *ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου+: (ονοματεπϊνυμο, πατρϊνυμο) .............................., ΑΦΠ:
................ (διεφκυνςθ).......................………………………………….., ι
(ii) *ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου+: (πλιρθ επωνυμία) ........................,ΑΦΠ: ......................
(διεφκυνςθ).......................………………………………….. ι
(iii) *ςε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ:+ των φυςικϊν / νομικϊν προςϊπων
α) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΠ: ......................
(διεφκυνςθ).......................…………………………………..
β) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΠ: ......................
(διεφκυνςθ).......................…………………………………..
γ) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΠ: ......................
(διεφκυνςθ).......................…………………………………..
μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Ξοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε ζνα από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο
υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Ξοινοπραξίασ-,
και μζχρι του ποςοφ των ευρϊ …………… (…………. €), για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ με αρικμό
…………..
που
αφορά
ςτο
διαγωνιςμό
τθσ
…………………….
με
αντικείμενο:
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«…………………………………………………………..», ςυνολικισ αξίασ ευρϊ …………………….., ςφμφωνα με τθν υπ’ αρ.
……./……… Διακιρυξι ςασ.

(Εξουςιοδοτθμζνθ υπογραφι)

Γ. Υπόδειγμα εγγυθτικισ επιςτολισ προκαταβολισ
ΕΞΔΣΨΘΧ.......................................................................
Θμερομθνία ζκδοςθσ...........................
Υροσ: Ψθν Ανακζτουςα Αρχι
Υλιρθσ Διεφκυνςθ
ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΜΑΣ ΥΡ’ ΑΙΘΜ. ............... ΓΙΑ ΕΥΩ …………………..
(θ οποία κα καλφπτει τθ διαφορά μεταξφ του ποςοφ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ και του ποςοφ τθσ
καταβαλλόμενθσ προκαταβολισ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72§1 περ. δ του ν. 4412/2016)
.......................
Πε τθν παροφςα εγγυόμαςτε ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ
διαιρζςεωσ και διηιςεωσ υπζρ
{ε περίπτωςη μεμονωμζνησ εταιρίασ : τθσ Εταιρίασ …………………. Σδόσ …………………. Αρικμόσ ……. Ψ.Ξ.
………{ή ςε περίπτωςη Ζνωςησ ή Κοινοπραξίασ : των Εταιριϊν
α) ……………… οδόσ ……………… αρικμόσ ………………. Ψ.Ξ. …………..
β) ……………… οδόσ ……………… αρικμόσ ………………. Ψ.Ξ. …………..
γ) ……………… οδόσ ……………… αρικμόσ ………………. Ψ.Ξ. …………..
……
μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Ξοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε μια από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο
υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτασ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Ξοινοπραξίασ.για τθν λιψθ προκαταβολισ, ποςοφ ευρϊ ………… ςφμφωνα με τθ ςφμβαςθ με αρικμό................... και τθ
Διακιρυξι ςασ με αρικμό………., ςτο πλαίςιο του διαγωνιςμοφ τθσ (ςυμπλθρϊνετε τθν θμερομθνία
διενζργειασ του διαγωνιςμοφ) …………. για εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ Χφμβαςθσ (ςυμπλθρϊνετε τον
τίτλο τθσ Χφμβαςθσ) ……… ……… ςυνολικισ αξίασ (ςυμπλθρϊνετε το ςυνολικό ςυμβατικό τίμθμα με
διευκρίνιςθ ότι δεν περιλαμβάνεται ςε αυτό ΦΥΑ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ περίπτωςθσ ιβϋ τθσ
παραγράφου 1 του άρκρου 22 του Ρ. 2859/2000 και του άρκρου 19 του Ρ. 4346/2015 (ΦΕΞ Α' 152/20-112015)..................................., και μζχρι του ποςοφ των ευρϊ (ςυμπλθρϊνετε το ποςό το οποίο καλφπτει θ
ςυγκεκριμζνθ εγγυθτικι επιςτολι) ......................... πλζον τόκων επί τθσ προκαταβολισ αυτισ που κα
καταλογιςκοφν ςε βάροσ τθσ Εταιρίασ …………… ι, ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ ι Ξοινοπραξίασ, υπζρ των
Εταιριϊν τθσ Ζνωςθσ ……………… ι Ξοινοπραξίασ ……………, υπζρ τθσ οποίασ εγγυόμαςτε ςε εφαρμογι των
ςχετικϊν άρκρων του Ξανονιςμοφ Υρομθκειϊν τθσ Ανακζτουςα Αρχι, ςτο οποίο και μόνο περιορίηεται θ
εγγφθςι μασ.
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Ψο ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ, το οποίο και υποχρεοφμαςτε να ςασ
καταβάλουμε ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί
το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςισ ςασ, μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ.
Θ παροφςα ιςχφει μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι
μποροφμε να κεωριςουμε τθν Ψράπεηά μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ.
Χε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο
τζλοσ χαρτοςιμου.

(Εξουςιοδοτθμζνθ υπογραφι)
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ΡΑΑΤΘΜΑ VΙ - ΡΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ

Α/Α
1

2

3

4

5

6

ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ

ΑΡΑΙΤΘΣΘ

Υαρουςίαςθ τθσ μεκοδολογίασ υλοποίθςθσ των
εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων κακϊσ και των
εκπαιδευτικϊν μεκόδων και τεχνικϊν που κα
χρθςιμοποιθκοφν.

ΡΑΛ

Θ μεκοδολογία υλοποίθςθσ, οι εκπαιδευτικζσ
μζκοδοι, οι τεχνικζσ και τα εργαλεία που
προτείνονται από τον υποψιφιο ανάδοχο α)
λαμβάνουν υπόψθ τισ ιδιαιτερότθτεσ
/χαρακτθριςτικά τθσ ομάδασ ςτόχου, β) είναι
προςαρμοςμζνεσ ςτισ ανάγκεσ των
καταρτιηομζνων, ικανοποιοφν τισ απαιτιςεισ του
ζργου, γ) λαμβάνουν υπόψθ το περιεχόμενο και
τουσ διατυπωμζνουσ εκπαιδευτικοφσ /
μακθςιακοφσ ςτόχουσ των προγραμμάτων, δ)
υπθρετοφν τθν επίτευξθ των εκπαιδευτικϊν
ςτόχων, ε) μεγιςτοποιοφν τθν ανταπόκριςθσ των
καταρτιηομζνων ςτισ απαιτιςεισ του ςχιματοσ
Υιςτοποίθςθσ

ΡΑΛ

Ψο ζργο αναλφεται ςε επιμζρουσ ενζργειεσ
(δράςεισ/ πακζτα εργαςίασ) ανά φάςθ
υλοποίθςθσ, ςφνδεςθ τουσ με τα παραδοτζα του
ζργου.
Ψο περιεχόμενο κάκε εκπαιδευτικοφ
προγράμματοσ είναι δεςμευτικό και περιοριςτικό
ςφμφωνα με τθν παροφςα, και υλοποιείται
ςφμφωνα με τουσ εκπαιδευτικοφσ όρουσ, όπωσ
προςδιορίηονται ςτο Υαράρτθμα ΛΛ.
Ξάκε πρόγραμμα κατάρτιςθσ υλοποιείται
ςφμφωνα με τισ εκπαιδευτικζσ μεκόδουσ και τισ
τεχνικζσ εκπαίδευςθσ ενθλίκων.
Σ ςυνολικόσ αρικμόσ των ωφελοφμενων κάκε
τμιματοσ κατάρτιςθσ κατά τθν ζναρξθ πρζπει να
είναι τουλάχιςτον 5 και να μθν υπερβαίνει τα 25
άτομα.

ΑΡΑΝΤΘΣΘ

ΡΑΑΡΟΜΡΘ/
ΣΤΟΙΧΕΙΟ
ΤΕΚΜΘΙΩΣΘΣ

ΡΑΛ

ΡΑΛ

ΡΑΛ

ΡΑΛ
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Α/Α
7

ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ

ΑΡΑΙΤΘΣΘ

Θ θμεριςια διάρκεια τθσ κατάρτιςθσ δεν
υπερβαίνει τισ τζςςερισ (4) ϊρεσ και διενεργείται
υποχρεωτικά εκτόσ του ωραρίου εργαςίασ των
καταρτιηομζνων και ολοκλθρϊνεται το αργότερο
μζχρι τθν 22θ ϊρα. Δεν επιτρζπεται κατάρτιςθ
κατά τισ Ξυριακζσ και τισ επίςθμεσ αργίεσ.

ΡΑΛ

8

Ψα Υρογράμματα Ξατάρτιςθσ δεν παρουςιάηουν
αςυνζχειεσ, πλθν των επιτρεπόμενων εξαιρζςεων.

ΡΑΛ

9

Ψα προγράμματα κατάρτιςθσ κα υλοποιθκοφν με
τθ μζκοδο τθσ ςυμβατικισ κατάρτιςθσ ςτθν
αίκουςα, με παρουςία εκπαιδευτι (face to face).

ΡΑΛ

10

11

12

Υροβλζπεται θ δυνατότθτα (για λειτουργικοφσ
λόγουσ) υλοποίθςθσ μζρουσ των προγραμμάτων
κατάρτιςθσ με τθ μζκοδο τθσ Πικτισ
κατάρτιςθσ (blended learning), όπου ζνα τμιμα
των ωρϊν του προγράμματοσ (τουλάχιςτον 20%)
κα πραγματοποιθκεί με φυςικι παρουςία των
καταρτιηομζνων ςε αίκουςεσ διδαςκαλίασ και οι
υπόλοιπεσ ϊρεσ με τθ μορφι τθσ Χφγχρονθσ
Ψθλεκατάρτιςθσ
H κεωρθτικι κατάρτιςθ πραγματοποιείται ςε
αίκουςεσ που διακζτουν αδειοδότθςθ από τον
ΕΣΥΥΕΥ ι το Γενικό/Ψομεακό Γραμματζα Ρζασ
Γενιάσ και Δια Βίου Πάκθςθσ (ςφμφωνα με το
Ρ.4547/2018), ωσ Ξζντρο Διά Βίου Πάκθςθσ
Επιπζδου 2 ι Ξζντρο Διά Βίου Πάκθςθσ Επιπζδου
1, που να εξαςφαλίηει προςβαςιμότθτα ςε ΑΠΕΑ,
ςφμφωνα με το νόμο 4067/2012 (ΦΕΞ 79/Α/2012)
«Ρζοσ Σικοδομικόσ Ξανονιςμόσ» και τισ Σδθγίεσ
του υπουργείου Υεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και
κλιματικισ Αλλαγισ «Χχεδιάηοντασ για Τλουσ».
Χε περίπτωςθ εφαρμογισ νζου ςχιματοσ
πιςτοποίθςθσ, απαιτείται θ προςκόμιςθ τθσ
ζγκριςισ του, από τον ΕΧΩΔ ι τον ΕΣΥΥΕΥ, εντόσ
δυο μθνϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.

ΑΡΑΝΤΘΣΘ

ΡΑΑΡΟΜΡΘ/
ΣΤΟΙΧΕΙΟ
ΤΕΚΜΘΙΩΣΘΣ

ΡΑΛ

ΡΑΛ

ΡΑΛ
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Α/Α
13

14

15

16

ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ
Ψο ςφνολο των καταρτιηόμενων ςυμμετζχουν
υποχρεωτικά ςτισ εξετάςεισ πιςτοποίθςθσ μετά
τθν ολοκλιρωςθ του προγράμματοσ.
Σι εξετάςεισ πιςτοποίθςθσ κα επαναλθφκοφν
υποχρεωτικά μία φορά (επανεξζταςθ) ςε
περίπτωςθ αποτυχίασ ι αδυναμίασ ςυμμετοχισ
των ωφελοφμενων κατά τθν πρϊτθ εξζταςθ.
Χε κάκε καταρτιηόμενο που ολοκλθρϊνει επιτυχϊσ
τισ εξετάςεισ ι επανεξετάςεισ πιςτοποίθςθσ
χορθγείται πιςτοποιθτικό από τον Φορζα
Υιςτοποίθςθσ, που διενιργθςε τισ εξετάςεισ. Χε
περίπτωςθ αποτυχίασ του καταρτιηόμενου
χορθγείται από τον Φορζα πιςτοποίθςθσ
βεβαίωςθ ςυμμετοχισ του ςτισ εξετάςεισ
πιςτοποίθςθσ, θ οποία κα φζρει το όνομα του
ωφελοφμενου και τισ θμερομθνίεσ διεξαγωγισ των
εξετάςεων ςτισ οποίεσ ςυμμετείχε (μία ι δφο
φορζσ).
Ξατά τθν υλοποίθςθ προγραμμάτων κεωρθτικισ
κατάρτιςθσ των οποίων θ θμεριςια διάρκεια
ξεπερνά τισ τρεισ (3) ϊρεσ, χορθγοφνται από τον
πάροχο κατάρτιςθσ προσ τουσ καταρτιηόμενουσ
εδζςματα και αναψυκτικά/καφζδεσ.
Σι εκπαιδευτζσ προζρχονται από το μθτρϊο
πιςτοποιθμζνων εκπαιδευτϊν του ΕΣΥΥΕΥ.
Εξαιρετικά, ςε περιοχζσ και κεματικά αντικείμενα
κατάρτιςθσ όπου τεκμθριϊνεται θ ζλλειψθ ι θ
ανεπάρκεια πιςτοποιθμζνων εκπαιδευτϊν ςε
ςυγκεκριμζνα ΧΨΕΥ, να παρζχεται θ δυνατότθτα
αξιοποίθςθσ μθ πιςτοποιθμζνων εκπαιδευτϊν
ενθλίκων ςε ποςοςτό που δεν υπερβαίνει το 20%
του ςυνόλου των ωρϊν κατάρτιςθσ.

ΑΡΑΙΤΘΣΘ

ΑΡΑΝΤΘΣΘ

ΡΑΑΡΟΜΡΘ/
ΣΤΟΙΧΕΙΟ
ΤΕΚΜΘΙΩΣΘΣ

ΡΑΛ

ΡΑΛ

ΡΑΛ

ΡΑΛ
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17

18

19

ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ
Ψο Χφςτθμα Χφγχρονθσ Ψθλεκατάρτιςθσ
(προδιαγραφζσ, υποςυςτιματα, λειτουργικότθτεσ
κ.α) που κα χρθςιμοποιιςει ο Ανάδοχοσ πρζπει να
πλθροί κατ’ ελάχιςτον τισ προδιαγραφζσ που
ζχουν τεκεί ςτο Ξεφ. ΛΛ.1.3.2 «Ελάχιςτεσ τεχνικζσ
προδιαγραφζσ και Οειτουργικότθτα του
Χυςτιματοσ ςφγχρονθσ τθλεκατάρτιςθσ» του
Υαραρτιματοσ ΛΛ «ΑΡΨΛΞΕΛΠΕΡΣ ΨΘΧ ΧΩΠΒΑΧΘΧ/
ΨΕΧΡΛΞΕΧ ΥΦΣΔΛΑΓΦΑΦΕΧ/ ΥΑΦΑΔΣΨΕΑ», τθσ
Διακιρυξθσ
Ψο εκπαιδευτικό υλικό, ανά πρόγραμμα, που κα
χρθςιμοποιθκεί κα είναι γραμμζνο ςτθν ελλθνικι
γλϊςςα, κα ζχει θλεκτρονικι μορφι (doc ι pdf),
και κα πρζπει να πλθροί τισ ελάχιςτεσ
προχποκζςεισ που περιγράφονται ςτο
ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ ΛΛ, κεφάλαιο ΛΛ.1.3.3 ΕΞΥΑΛΔΕΩΨΛΞΣ
ΩΟΛΞΣ
Ψο δείγμα Εκπαιδευτικοφ Ωλικοφ για μία
τουλάχιςτον κεματικι/εκπαιδευτικι ενότθτα
πλθροί τισ παρακάτω ελάχιςτεσ προχποκζςεισ:
 να είναι ςτθν ελλθνικι γλϊςςα,
 να καλφπτει τθ κεματολογία τθσ
ςυγκεκριμζνθσ κεματικισ/εκπαιδευτικισ
ενότθτασ
 να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιςτον ζκταςθ
τεςςάρων (4) ςελίδων Α4 για κάκε ϊρα
κατάρτιςθσ, δακτυλογραφθμζνο κείμενο,
με
κανονικά
περικϊρια,
μζγεκοσ
γραμματοςειράσ ζωσ 12 ςτιγμζσ και
διάςτιχο ζωσ 1.5, ζκταςθσ κατ’ ελάχιςτον
(δεν προςμετρϊνται οι ςελίδεσ, ςτο τζλοσ
του εκπαιδευτικοφ υλικοφ, που αφοροφν
ςτθν παράκεςθ των βιβλιογραφικϊν
αναφορϊν κακϊσ και το παράρτθμα των
απαντιςεων
ςτισ
ερωτιςεισ
αυτοαξιολόγθςθσ) και να καλφπτει πλιρωσ
τθ κεματολογία τθσ ςυγκεκριμζνθσ
ενότθτασ.

ΑΡΑΙΤΘΣΘ

ΑΡΑΝΤΘΣΘ

ΡΑΑΡΟΜΡΘ/
ΣΤΟΙΧΕΙΟ
ΤΕΚΜΘΙΩΣΘΣ

ΡΑΛ

ΡΑΛ

ΡΑΛ
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Α/Α
20

21

22

23

ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ

ΑΡΑΙΤΘΣΘ

Ψο εκπαιδευτικό υλικό, που κα χρθςιμοποιθκεί και
αφορά ςτισ ενότθτεσ «Ωγεία και αςφάλεια ςτθν
εργαςία», «Βαςικζσ αρχζσ εργατικοφ δικαίου»,
«Βαςικζσ αρχζσ λειτουργίασ των Επιχειριςεων»,
«Ενθμζρωςθ για τθν εφαρμογι τθσ αρχισ τθσ μθ
διάκριςθσ», κα είναι ΞΣΛΡΣ για όλα τα
εκπαιδευτικά προγράμματα του ζργου

ΡΑΛ

Ανάλυςθ των ςταδίων τθσ διαδικαςίασ
πιςτοποίθςθσ των καταρτιςκζντων και τεκμθρίωςθ
τθσ διαςφάλιςθσ τθσ εφαρμοςιμότθτασ των
προτεινόμενων ςχθμάτων πιςτοποίθςθσ, και
ςφνδεςι τουσ με τα προτεινόμενα προγράμματα
κατάρτιςθσ.

ΡΑΛ

Υεριλαμβάνονται Χχιματα Υιςτοποίθςθσ για όλεσ
τισ ειδικότθτεσ που περιλαμβάνονται ςτθν
παροφςα Διακιρυξθ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα
ςτο Υαράρτθμα ΛΛ «ΑΡΨΛΞΕΛΠΕΡΣ ΨΘΧ ΧΩΠΒΑΧΘΧ /
ΨΕΧΡΛΞΕΧ ΥΦΣΔΛΑΓΦΑΦΕΧ/ ΥΑΦΑΔΣΨΕΑ», Ξεφ.
ΛΛ.1.2.3. «ΑΡΨΛΞΕΛΠΕΡΣ ΨΘΧ ΧΩΠΒΑΧΘΧ», εδάφιο
«Υεριγραφι τθσ διαδικαςίασ πιςτοποίθςθσ των
γνϊςεων και δεξιοτιτων των ωφελουμζνων –
Υαρουςίαςθ των Χχθμάτων Υιςτοποίθςθσ» τθσ
Διακιρυξθσ.
Υεριλαμβάνεται Χχιμα Υιςτοποίθςθσ για το οποίο
υπάρχει ςχετικι ζγκριςθ από τον ΕΣΥΥΕΥ ι
διαπίςτευςθ ςφμφωνα με το Υρότυπο ISO/IEC
17024
Απαιτείται θ προςκόμιςθ των ςχετικϊν ςτοιχείων
τεκμθρίωςθσ, όπωσ αυτά ορίηονται ςτο
Υαράρτθμα ΛΛ «ΑΡΨΛΞΕΛΠΕΡΣ ΨΘΧ ΧΩΠΒΑΧΘΧ
/ΨΕΧΡΛΞΕΧ ΥΦΣΔΛΑΓΦΑΦΕΧ /ΥΑΦΑΔΣΨΕΑ», Ξεφ.
ΛΛ.1.2.3
«ΥΕΦΛΓΦΑΦΘ
ΨΘΧ
ΔΛΑΔΛΞΑΧΛΑΧ
ΥΛΧΨΣΥΣΛΘΧΘΧ ΨΩΡ ΓΡΩΧΕΩΡ ΞΑΛ ΔΕΛΣΨΘΨΩΡ
ΨΩΡ ΩΦΕΟΣΩΠΕΡΩΡ – ΥΑΦΣΩΧΛΑΧΘ ΨΩΡ
ΧΧΘΠΑΨΩΡ ΥΛΧΨΣΥΣΛΘΧΘΧ»)

ΑΡΑΝΤΘΣΘ

ΡΑΑΡΟΜΡΘ/
ΣΤΟΙΧΕΙΟ
ΤΕΚΜΘΙΩΣΘΣ

ΡΑΛ

ΡΑΛ
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Α/Α
24

ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ

ΑΡΑΙΤΘΣΘ

ΑΡΑΝΤΘΣΘ

ΡΑΑΡΟΜΡΘ/
ΣΤΟΙΧΕΙΟ
ΤΕΚΜΘΙΩΣΘΣ

Υεριλαμβάνεται Χχιμα Υιςτοποίθςθσ για το οποίο
δεν υπάρχει ζγκριςθ από τον ΕΣΥΥΕΥ ι

διαπίςτευςθ ςφμφωνα με το Υρότυπο ISO/IEC
17024 ι ιςοδφναμο, για το οποίο υποψιφιοσ
ανάδοχοσ ζχει υποβάλλει αίτθςθ είτε για
ζγκριςθ από τον ΕΟΡΡΕΡ είτε για διαπίςτευςθ
ςφμφωνα με το Ρρότυπο ISO/IEC 17024 ι
ιςοδφναμο.
Απαιτείται θ προςκόμιςθ των ςχετικϊν ςτοιχείων
τεκμθρίωςθσ, όπωσ αυτά ορίηονται ςτο
Υαράρτθμα ΛΛ «ΑΡΨΛΞΕΛΠΕΡΣ ΨΘΧ ΧΩΠΒΑΧΘΧ
/ΨΕΧΡΛΞΕΧ ΥΦΣΔΛΑΓΦΑΦΕΧ /ΥΑΦΑΔΣΨΕΑ», Ξεφ.
ΛΛ.1.2.3 «ΥΕΦΛΓΦΑΦΘ ΨΘΧ ΔΛΑΔΛΞΑΧΛΑΧ
ΥΛΧΨΣΥΣΛΘΧΘΧ ΨΩΡ ΓΡΩΧΕΩΡ ΞΑΛ ΔΕΛΣΨΘΨΩΡ
ΨΩΡ ΩΦΕΟΣΩΠΕΡΩΡ – ΥΑΦΣΩΧΛΑΧΘ ΨΩΡ
ΧΧΘΠΑΨΩΡ ΥΛΧΨΣΥΣΛΘΧΘΧ»)
Σ ανάδοχοσ οφείλει εντόσ δφο μθνϊν από τθν
υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ να υποβάλει ςτθν
Ανακζτουςα Αρχι τθν ςχετικι ζγκριςθ του
παραπάνω Χχιματοσ Υιςτοποίθςθσ.
25

26

27

28

Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα (με μορφι
διαγράμματοσ Gantt), όπου αποτυπϊνονται οι
επιμζρουσ ενζργειεσ που προβλζπονται ανά φάςθ
υλοποίθςθσ, θ μεταξφ τουσ αλλθλουχία,
επικάλυψθ ι αλλθλεξάρτθςθ και θ ςφνδεςθ τουσ
με τα παραδοτζα του ζργου.
Σλοκλιρωςθ τθσ υλοποίθςθσ του Ζργου εντόσ του
προβλεπόμενου χρονικοφ διαςτιματοσ.

Υαρουςίαςθ αναλυτικοφ μοντζλου οργάνωςθσ του
ζργου με όλεσ τισ επιμζρουσ φάςεισ /διαδικαςίεσ:
προετοιμαςία, οργάνωςθ, παρακολοφκθςθ,
ζλεγχοσ και αξιολόγθςθ του ζργου.
Αναλυτικι περιγραφι του ςχιματοσ διοίκθςθσ του
ζργου και τθσ οργάνωςθσ των ςτελεχϊν που κα
εμπλακοφν ςε αυτό (Σμάδα Ζργου).

ΡΑΛ

ΡΑΛ

ΡΑΛ

ΡΑΛ

ΡΑΛ

Σδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ
i.
Χτθ Χτιλθ «ΥΦΣΔΛΑΓΦΑΦΘ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίςτοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεϊςεισ ι
επεξθγιςεισ για τα οποία κα πρζπει να δοκοφν αντίςτοιχεσ απαντιςεισ.
ii.
Αν ςτθ ςτιλθ «ΑΥΑΛΨΘΧΘ» ζχει ςυμπλθρωκεί θ λζξθ «ΡΑΛ» ι ζνασ αρικμόσ (που ςθμαίνει
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iii.

iv.

v.

υποχρεωτικό αρικμθτικό μζγεκοσ τθσ προδιαγραφισ και απαιτεί ςυμμόρφωςθ), τότε θ αντίςτοιχθ
προδιαγραφι είναι υποχρεωτικι για τον υποψιφιο ανάδοχο, κεωροφμενθ ωσ απαράβατοσ όροσ
ςφμφωνα με τθν παροφςα διακιρυξθ. Υροςφορζσ που δεν καλφπτουν πλιρωσ απαράβατουσ όρουσ
απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.
Αν θ ςτιλθ «ΑΥΑΛΨΘΧΘ» δεν ζχει ςυμπλθρωκεί με τθ λζξθ «ΡΑΛ» ι με κάποιον αρικμό, τότε θ
προδιαγραφι δεν είναι απαράβατοσ όροσ. Υροςφορζσ που δεν καλφπτουν τουσ μθ απαράβατουσ
όρουσ ι αποκλίνουν από αυτοφσ δεν απορρίπτονται.
Χτθ ςτιλθ «ΑΥΑΡΨΘΧΘ» ςθμειϊνεται θ απάντθςθ του αναδόχου που ζχει τθ μορφι ΡΑΛ/ΣΧΛ εάν θ
αντίςτοιχθ προδιαγραφι πλθρείται ι όχι από τθν Υροςφορά ι ζνα αρικμθτικό μζγεκοσ που δθλϊνει
τθν ποςότθτα του αντίςτοιχου χαρακτθριςτικοφ ςτθν Υροςφορά. Απλι κατάφαςθ ι επεξιγθςθ δεν
αποτελεί απόδειξθ πλιρωςθσ τθσ προδιαγραφισ και θ αρμόδια Επιτροπι ζχει τθν υποχρζωςθ
ελζγχου και επιβεβαίωςθσ τθσ πλιρωςθσ τθσ απαίτθςθσ.
Χτθ ςτιλθ «ΧΨΣΛΧΕΛΣ ΨΕΞΠΘΦΛΩΧΘΧ» κα καταγραφεί θ ςαφισ παραπομπι ςτο δικαιολογθτικό εκείνο
ςτοιχείο που προςκομίηεται προσ απόδειξθ πλιρωςθσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ απαίτθςθσ. Θ παραπομπι
γίνεται με ςυγκεκριμζνθ αναφορά ςτθν αρίκμθςθ, όπωσ αποτυπϊνεται ςτο κείμενο τθσ διακιρυξθσ. Θ
παραπομπι μπορεί να αφορά ςε χαρακτθριςτικά τθσ τεχνικισ προςφοράσ ςτθν τεχνικι ζκκεςθ όπου
αποτυπϊνεται το ολοκλθρωμζνο ςχζδιο ι θ μζκοδοσ υλοποίθςθσ για κάκε επιμζρουσ παρεχόμενθ
υπθρεςία, ςτισ αναλυτικζσ τεχνικζσ περιγραφζσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν, του τρόπου
διαςφνδεςθσ και λειτουργίασ τουσ ι ςτθν αναφορά μεκοδολογίασ για τθν παροχι τουσ κλπ., που κατά
τθν κρίςθ του υποψθφίου αναδόχου τεκμθριϊνουν τα ςτοιχεία του Υίνακα Χυμμόρφωςθσ.
Διευκρινίςεισ:
1. Επιςθμαίνεται ότι είναι υποχρεωτικι θ απάντθςθ ςε όλα τα ςθμεία του ΥΛΡΑΞΑ ΧΩΠΠΣΦΦΩΧΘΧ
και θ παροχι όλων των πλθροφοριϊν που ηθτοφνται.
2. Θ αρμόδια Επιτροπι κα αξιολογιςει τα παρεχόμενα από τουσ προςφζροντεσ ςτοιχεία κατά τθν
αξιολόγθςθ των Ψεχνικϊν Υροςφορϊν.
3. Χε περίπτωςθ που δεν ζχει απαντθκεί οποιοςδιποτε όροσ του ΥΛΡΑΞΑ ΧΩΠΠΣΦΦΩΧΘΧ, τότε θ
απάντθςθ κεωρείται αρνθτικι.
4. Χε περίπτωςθ που οποιαδιποτε, από τισ ανωτζρω αναφερόμενεσ ςτουσ επιςυναπτόμενουσ πίνακεσ
υποχρεϊςεισ, δεν καλφπτεται, θ προςφορά κα απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.
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ΡΑΑΤΘΜΑ VΙI – ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ
Χτθν Ακινα ςιμερα, τθν …… του μθνόσ ………..…..του ζτουσ δφο χιλιάδεσ δεκαοκτϊ μεταξφ:
Αφενόσ ................................ και θ οποία κα αποκαλείται ςτο εξισ «...................» και εκπροςωπείται
νόμιμα από τον ……………………………………………………………
και αφετζρου τθσ εταιρείασ
………………………………………………… που εδρεφει ςτθν …………………, ΑΦΠ
………………….., ΔΣΩ ………………………
και θ οποία κα αποκαλείται ςτο εξισ «Ανάδοχοσ» και
εκπροςωπείται νόμιμα από τον ςυνομολογοφνται και ςυμφωνοφνται τα ακόλουκα:
ΘΕΣΜΙΚΟ ΡΛΑΙΣΙΟ


Ψον ν. 4412/2016 (ΦΕΞ 147/8-8-2016) περί Δθμοςίων Χυμβάςεων Ζργων, Υρομθκειϊν και Ωπθρεςιϊν
(προςαρμογι ςτισ Σδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, όπου αυτόσ
τυγχάνει εν προκειμζνω εφαρμογισ,



Ψον ν. 4488/2017 (ΦΕΞ A’137/13-9-2017)- άρκρα 39 & 40, τροποποιιςεισ του ν. 4412/2016 (Α’147),
περί παραβάςεων τθσ εργατικισ νομοκεςίασ,



Ψον ν. 4497/2017 (ΦΕΞ A’171/13-11-2017)- άρκρο 107, τροποποιιςεισ του ν. 4412/2016 (Α’147),



Ψον ν. 4314/2014 (ΦΕΞ 265/Α/23.12.2014): «Α). Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι
αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014-2020, Β). Ενςωμάτωςθ τθσ
Σδθγίασ 2012/17 του Ευρωπαϊκοφ Ξοινοβουλίου και του Χυμβουλίου τθσ 13θσ Λουνίου 2012 (ΕΕ
1156/16.6.2012) ςτο ελλθνικό δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α297) και άλλεσ διατάξεισ»,
όπωσ ιςχφει,



Ψισ διατάξεισ του ν. 4270/2014 «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ
Σδθγίασ 2011/85/ΕΕ) - δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», ςτο βακμό που ςυγκεκριμζνεσ
διατάξεισ αυτοφ, δφναται να τφχουν αναλογικισ εν προκειμζνω εφαρμογισ,



Ψθν παρ. Η του ν. 4152/2013 (Α' 107) «Υροςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Σδθγία 2011/7 τθσ
16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,



Ψον ν. 3471/2006 «Υροςταςία δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και τθσ ιδιωτικισ ηωισ ςτον τομζα
των θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν»,



Ψον Ξανονιςμό 679/2016 επεξεργαςίασ και προςταςίασ Υροςωπικϊν Δεδομζνων (Personal Data),



Ψον ν. 4013/2011 (Α' 204) «Χφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Χυμβάςεων και Ξεντρικοφ
Θλεκτρονικοφ Πθτρϊου Δθμοςίων Χυμβάςεων...»,



Ψον ν. 3469/2006 (Α' 131) "Εκνικό Ψυπογραφείο, Εφθμερίσ τθσ Ξυβερνιςεωσ και λοιπζσ διατάξεισ",



Ψον ν. 2859/2000 (Α' 248) «Ξφρωςθ Ξϊδικα Φόρου Υροςτικζμενθσ Αξίασ»,



Ψον ν. 2121/1993 (Α' 25) "Υνευματικι Λδιοκτθςία, Χυγγενικά Δικαιϊματα και Υολιτιςτικά Κζματα",



Ψο π.δ 28/2015 (Α' 34) "Ξωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και
ςτοιχεία",



Ψο π.δ 39/2017 (Ά '64) «Ξανονιςμόσ εξζταςθσ Υροδικαςτικϊν Υροςφυγϊν ενϊπιον τθσ Αρχισ
Εξζταςθσ Υροδικαςτικϊν Υροςφυγϊν»,



Ψθν με αρ. 56902/215/02.06.2017 (Β' 1924) Απόφαςθ του Ωπουργοφ Σικονομίασ και Ανάπτυξθσ
«Ψεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Χυςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων
Χυμβάςεων (Ε.Χ.Θ.ΔΘ.Χ.)», με τθν οποία τροποποιείται θ με αρ. Υ1/2390/16.10.2013 (Β' 2677)
Απόφαςθ του Ωπουργοφ Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ,
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Ψθν με αρ. 57654/23.05.2017 (Β' 1781) Απόφαςθ του Ωπουργοφ Σικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Φφκμιςθ
ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Ξεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Πθτρϊου Δθμοςίων
Χυμβάςεων (ΞΘΠΔΘΧ) του Ωπουργείου Σικονομίασ και Ανάπτυξθσ», με τθν οποία τροποποιείται θ με
αρ. Υ1 2380/2012 Ξοινι Ωπουργικι Απόφαςθ (Β' 3400) «Φφκμιςθ των ειδικότερων κεμάτων
λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Ξεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Πθτρϊου Δθμοςίων Χυμβάςεων του
Ωπουργείου Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ, Ωποδομϊν, Πεταφορϊν και Δικτφων»,



Ψον Ξανονιςμό (ΕΕ) αρικ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκοφ Ξοινοβουλίου και του Χυμβουλίου, τθσ 17θσ
Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Ξοινωνικό Ψαμείο και τθν κατάργθςθ του κανονιςμοφ (ΕΞ) αρικ.
1081/2006,



Ψον Ξανονιςμό (ΕΕ) αρ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκοφ Ξοινοβουλίου και του Χυμβουλίου τθσ 17θσ
Δεκεμβρίου 2013 περί κακοριςμοφ κοινϊν διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ψαμείο Υεριφερειακισ
Ανάπτυξθσ, το Ευρωπαϊκό Ξοινωνικό Ψαμείο, το Ψαμείο Χυνοχισ, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ψαμείο
Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και το Ευρωπαϊκό Ψαμείο Κάλαςςασ και Αλιείασ και περί κακοριςμοφ γενικϊν
διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ψαμείο Υεριφερειακισ Ανάπτυξθσ, το Ευρωπαϊκό Ξοινωνικό Ψαμείο, το
Ψαμείο Χυνοχισ και το Ευρωπαϊκό Ψαμείο Κάλαςςασ και Αλιείασ και για τθν κατάργθςθ του
κανονιςμοφ (ΕΞ) αρικ. 1083/2006,

 Ψον Ξανονιςμό 2018/1046 του Ευρωπαϊκοφ Ξοινοβουλίου και του Χυμβουλίου τθσ 18θσ Λουλίου 2018
ςχετικά με τουσ δθμοςιονομικοφσ κανόνεσ που εφαρμόηονται ςτον γενικό προχπολογιςμό τθσ Ζνωςθσ,
τθν τροποποίθςθ των κανονιςμϊν (ΕΕ) αρικ. 1296/2013, (ΕΕ) αρικ. 1301/2013, (ΕΕ) αρικ. 1303/2013,
(ΕΕ) αρικ. 1304/2013, (ΕΕ) αρικ. 1309/2013, (ΕΕ) αρικ. 1316/2013, (ΕΕ) αρικ. 223/2014, (ΕΕ) αρικ.
283/2014 και τθσ απόφαςθσ αρικ. 541/2014/ΕΕ και για τθν κατάργθςθ του κανονιςμοφ (ΕΕ, Ευρατόμ)
αρικ. 966/2012.
 Ψθν υπ' αρ. Αρικμ. 137675/EΩΚΩ1016/19.12.2018 (ΦΕΞ 5968/Β'/31.12.2018) Αντικατάςταςθ τθσ υπ’
αρικμ. 110427/EΩΚΩ/1020/20.10.2016 (ΦΕΞ Βϋ 3521) υπουργικισ απόφαςθσ με τίτλο «Ψροποποίθςθ
και αντικατάςταςθ τθσ υπ’ αρικμ. 81986/ΕΩΚΩ712/31.7.2015 (ΦΕΞ Βϋ 1822) υπουργικισ απόφαςθσ
“Εκνικοί κανόνεσ επιλεξιμότθτασ δαπανϊν για τα προγράμματα του ΕΧΥΑ 2014 - 2020 - Ζλεγχοι
νομιμότθτασ δθμοςίων ςυμβάςεων ςυγχρθματοδοτοφμενων πράξεων ΕΧΥΑ 2014-2020 από Αρχζσ
Διαχείριςθσ και Ενδιάμεςουσ Φορείσ - Διαδικαςία ενςτάςεων επί των αποτελεςμάτων αξιολόγθςθσ
πράξεων”».


Ψθν υπ' αρ. πρωτ. 110427/ΕΩΚΩ/1020/2016 (ΦΕΞ 3521/Β'/1.11.2016) Ψροποποίθςθ και αντικατάςταςθ
τθσ υπ' αρικ. 81986 /ΕΩΚΩ 712/31.07.2015 (ΦΕΞ Β' 1822) υπουργικισ απόφαςθσ «Εκνικοί κανόνεσ
επιλεξιμότθτασ δαπανϊν για τα προγράμματα του ΕΧΥΑ 2014 - 2020 - Ζλεγχοι νομιμότθτασ δθμοςίων
ςυμβάςεων ςυγχρθματοδοτοφμενων πράξεων ΕΧΥΑ 2014-2020 από Αρχζσ Διαχείριςθσ και
Ενδιάμεςουσ Φορείσ - Διαδικαςία ενςτάςεων επί των αποτελεςμάτων αξιολόγθςθσ πράξεων»,



Ψθν με αρ. πρωτ. ΕΩΔ 3384/936/Α2/27.06.2016 (ΑΔΑ: ΩΦΥΗ465307-Ψ2Φ) Υρόςκλθςθ (κωδ. 024) τθσ
ΕΩΔ ΕΥΑνΕΞ, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, προσ δυνθτικοφσ δικαιοφχουσ για τθν υποβολι
προτάςεων ςτο πλαίςιο των Αξόνων Υροτεραιότθτασ 02 και 02Χ του Ε.Υ. «Ανταγωνιςτικότθτα,
Επιχειρθματικότθτα & Ξαινοτομία 2014-2020»,



Ψθν υπ’ αρ. 5998/799/Α3 /15-11-2017 (ΑΔΑ: ΨΣΗΠ465ΧΛ8-Ο4Ψ) Απόφαςθ Ζνταξθσ τθσ Υράξθσ
«Ξατάρτιςθ και πιςτοποίθςθ γνϊςεων και δεξιοτιτων εργαηομζνων ςτον τομζα του περιβάλλοντοσ»
και MIS 5003077 ςτο Ε.Υ. ΑΡΨΑΓΩΡΛΧΨΛΞΣΨΘΨΑ, ΕΥΛΧΕΛΦΘΠΑΨΛΞΣΨΘΨΑ ΞΑΛΡΣΨΣΠΛΑ 2014-2020.
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Ψθν υπϋαρ. 334/ 28/12/2017 Απόφαςθ του Διοικθτικοφ Χυμβουλίου (Δ.Χ) τθσ ΣΠΣΧΥΣΡΔΛΑΧ
ΧΩΟΟΣΓΩΡ ΕΦΓΑΗΣΠΕΡΩΡ ΨΕΧΡΛΞΩΡ ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΕΩΡ ΕΟΟΑΔΣΧ (ΣΧΕΨΕΕ), για τθν αποδοχι Απόφαςθσ
Ζνταξθσ και ζγκριςθ ςχεδίου Απόφαςθσ Ωλοποίθςθσ με Μδια Πζςα τθσ πράξθσ «Ξατάρτιςθ και
πιςτοποίθςθ γνϊςεων και δεξιοτιτων εργαηομζνων ςτον τομζα του περιβάλλοντοσ» με MIS 5003077
του Ε.Υ. ΑΡΨΑΓΩΡΛΧΨΛΞΣΨΘΨΑ, ΕΥΛΧΕΛΦΘΠΑΨΛΞΣΨΘΨΑ ΞΑΛΡΣΨΣΠΛΑ 2014-2020.



Ψθ υπϋαρ. 424/ 20/06/2018 Απόφαςθ του Διοικθτικοφ Χυμβουλίου (Δ.Χ) τθσ ΣΠΣΧΥΣΡΔΛΑΧ
ΧΩΟΟΣΓΩΡ ΕΦΓΑΗΣΠΕΡΩΡ ΨΕΧΡΛΞΩΡ ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΕΩΡ ΕΟΟΑΔΣΧ (ΣΧΕΨΕΕ), για τθν ζγκριςθ του
επικαιροποιθμζνου ςχεδίου Απόφαςθσ Ωλοποίθςθσ με Μδια Πζςα τθσ πράξθσ με τίτλο «Ξατάρτιςθ και
πιςτοποίθςθ γνϊςεων και δεξιοτιτων εργαηομζνων ςτον τομζα του Υεριβάλλοντοσ» με MIS 5003077
του Ε.Υ. ΑΡΨΑΓΩΡΛΧΨΛΞΣΨΘΨΑ, ΕΥΛΧΕΛΦΘΠΑΨΛΞΣΨΘΨΑ ΞΑΛΡΣΨΣΠΛΑ 2014-2020, ςφμφωνα με τα
προβλεπόμενα ςτθν παράγραφο 3 του Υαραρτιματοσ 2: «Εδικοί Τροι Ωλοποίθςθσ Υράξθσ» τθσ
Απόφαςθσ Ζνταξθσ.



Ψθν υπ’ αρ. πρωτ. ΕΩΔ 7166/Β3/158706.11.2018 (ΑΔΑ: ΨΓΩΞ465ΧΛ8-Χ8Ψ) 1θ τροποποίθςθ τθσ Υράξθσ
«Ξατάρτιςθ και πιςτοποίθςθ γνϊςεων και δεξιοτιτων εργαηομζνων ςτον τομζα του περιβάλλοντοσ»
και κωδ. ΣΥΧ: 5003077 ςτο Ε.Υ. «Ανταγωνιςτικότθτα, Επιχειρθματικότθτα και Ξαινοτομία 2014-2020»,



Ψθ υπϋ αρ. 42 /14-11-2018 Απόφαςθ του Δ.Χ. τθσ Σ.Χ.Ε.Ψ.Ε.Ε. για τθν αποδοχι τθσ Απόφαςθσ 1θσ
τροποποίθςθσ τθσ Υράξθσ «Ξατάρτιςθ και πιςτοποίθςθ γνϊςεων και δεξιοτιτων εργαηομζνων ςτον
τομζα του Υεριβάλλοντοσ» με Ξωδικό ΣΥΧ 5003077 ςτο Ε.Υ. «Ανταγωνιςτικότθτα Επιχειρθματικότθτα
& Ξαινοτομία 2014-2020»,



Ψθν υπ' αρ. 272/29-08-2019 Απόφαςθ του Δ.Χ. τθσ ΣΠΣΧΥΣΡΔΛΑΧ ΧΩΟΟΣΓΩΡ ΕΦΓΑΗΣΠΕΡΩΡ
ΨΕΧΡΛΞΩΡ ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΕΩΡ ΕΟΟΑΔΣΧ (ΣΧΕΨΕΕ) που αφορά ςτθν απόφαςθ περί διενζργειασ του
παρόντοσ διαγωνιςμοφ και περί ζγκριςθσ του Ψεφχουσ Διακιρυξθσ του θλεκτρονικοφ ανοικτοφ
διαγωνιςμοφ με αντικείμενο τθν Ανάδειξθ Αναδόχου τθσ Χφμβαςθσ «Ξατάρτιςθ και πιςτοποίθςθ
γνϊςεων και δεξιοτιτων εργαηομζνων ςτον τομζα του Υεριβάλλοντοσ»



Ψθν υπ' αρ. πρωτ. ΕΩΔ 4928/B3/1132 02/08/2019 απόφαςθ τθσ Ειδικισ Ωπθρεςίασ Διαχείριςθσ του Ε.Υ.
«Ανταγωνιςτικότθτα, Επιχειρθματικότθτα & Ξαινοτομία 2014-2020» (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ), με τθν οποία
διατυπϊνεται θ κετικι γνϊμθ τθσ για το υποβλθκζν ςχζδιο του τεφχουσ δθμοπράτθςθσ τθσ παροφςασ
ςφμβαςθσ,



Ψθν υπ' αρ. 272/29-08-2019 Απόφαςθ του Δ.Χ. τθσ ΣΠΣΧΥΣΡΔΛΑΧ ΧΩΟΟΣΓΩΡ ΕΦΓΑΗΣΠΕΡΩΡ
ΨΕΧΡΛΞΩΡ ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΕΩΡ ΕΟΟΑΔΣΧ (ΣΧΕΨΕΕ) που αφορά ςτθ ςυγκρότθςθ τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ
του Διαγωνιςμοφ.



Ψθν υπ’ αρικμ. 81616 Διακιρυξθ διεκνοφσ ανοικτοφ θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο πλαίςιο τθσ
Υράξθσ «Ξατάρτιςθ και πιςτοποίθςθ γνϊςεων και δεξιοτιτων εργαηομζνων ςτον Ξλάδο του
Φαρμάκου» με κωδικό MIS 5002487, θ οποία είναι ενταγμζνθ ςτο επιχειρθςιακό πρόγραμμα
«ανταγωνιςτικότθτα, επιχειρθματικότθτα και καινοτομία 2014-2020»



Ψισ προςφορζσ των υποψθφίων αναδόχων ςτο πλαίςιο τθσ ανωτζρω Διακιρυξθσ



Ψα Υρακτικά τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ του παραπάνω Διαγωνιςμοφ

 Ψθν από ……….. απόφαςθ Διοικθτικοφ Χυμβουλίου τθσ ΣΠΣΧΥΣΡΔΛΑΧ ΧΩΟΟΣΓΩΡ ΕΦΓΑΗΣΠΕΡΩΡ
ΨΕΧΡΛΞΩΡ ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΕΩΡ ΕΟΟΑΔΣΧ (ΣΧΕΨΕΕ) με τθν οποία εγκρίνονται τα Υρακτικά τθσ Επιτροπισ
Διενζργειασ του παραπάνω Διαγωνιςμοφ
 Ψθν από ……….. απόφαςθ Διοικθτικοφ Χυμβουλίου τθσ τθσ ΣΠΣΧΥΣΡΔΛΑΧ ΧΩΟΟΣΓΩΡ ΕΦΓΑΗΣΠΕΡΩΡ
ΨΕΧΡΛΞΩΡ ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΕΩΡ ΕΟΟΑΔΣΧ (ΣΧΕΨΕΕ) με τθν οποία κατακυρϊνει το ζργο ςτον «…………..» για
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ποςό προχπολογιςμοφ …………………….. ευρϊ (………. €) μθ περιλαμβανομζνου του ΦΥΑ (θ παροχι
υπθρεςιϊν επαγγελματικισ κατάρτιςθσ απαλλάςςεται από ΦΥΑ.).
 Ψθν Ψεχνικι & Σικονομικι Υροςφορά του Αναδόχου
 Ψθν από ………… ανακοίνωςθ κατακφρωςθσ του παραπάνω Ζργου προσ τον Ανάδοχο.
 Ψθ με αρικμ. ……….. ςφμφωνθ γνϊμθ προσ ςφναψθ Χφμβαςθσ τθσ Ειδικισ Ωπθρεςίασ Διαχείριςθσ του
ΕΥΑνΕΞ
 Ψθν κατάκεςθ εκ μζρουσ του Αναδόχου τθσ υπϋαρικμ. ………… Εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ
του ζργου, αόριςτθσ διάρκειασ, ίςθ με το 5% του τιμιματοσ χωρίσ ΦΥΑ του ζργου που του ανατίκεται
με τθν παροφςα, τθσ …….. Ψράπεηασ ποςοφ ……………….. ευρϊ (……….€)

ΑΘΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ
1. Αντικείμενο τθσ παροφςασ είναι θ υλοποίθςθ από τον «Ανάδοχο» Υρογραμμάτων Ξατάρτιςθσ και
Υιςτοποίθςθσ, ςε επιλεγμζνα αντικείμενα, (εφεξισ Ζργο) για 1.250 εργαηόμενουσ του ιδιωτικοφ τομζα,
ςτο πλαίςιο τθσ Υράξθσ με τίτλο «Ξατάρτιςθ και πιςτοποίθςθ γνϊςεων και δεξιοτιτων εργαηομζνων ςτον
τομζα του Υεριβάλλοντοσ» (με κωδικό MIS 5003077) θ οποία είναι ενταγμζνθ με τθν απόφαςθ Α.Υ.
5998/799/Α3 /15-11-2017 τθσ Ειδικισ Γραμματζωσ Διαχείριςθσ Ψομεακϊν ΕΥ ΕΨΥΑ και ΨΑ, ςτουσ Άξονεσ
Υροτεραιότθτασ 02 ΞΑΛ 02Χ του Ε.Υ. «Ανταγωνιςτικότθτα, Επιχειρθματικότθτα και Ξαινοτομία», και
ςυγχρθματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εκνικοφσ πόςουσ μζςω ΡΔΕ.
Ψο ζργο ςτοχεφει ςτθν απόκτθςθ από τουσ ωφελοφμενουσ πρόςκετων – τθσ άςκθςθσ του επαγγζλματόσ
τουσ – γνϊςεων και δεξιοτιτων που κα ζχουν άμεςθ και κετικι επίδραςθ ςτθν ενίςχυςθ τθσ
επαγγελματικισ τουσ ικανότθτασ και κινθτικότθτασ, και περιλαμβάνει τα εξισ Ωποζργα: Ωποζργο 2:
Ξατάρτιςθ και πιςτοποίθςθ ςτισ λιγότερεσ ανεπτυγμζνεσ Υεριφζρειεσ (Ανατολικι Πακεδονία & Κράκθ,
Ξεντρικι Πακεδονία, Ιπειροσ, Κεςςαλία, Δυτικι Ελλάδα), Ωποζργο 3: Ξατάρτιςθ και πιςτοποίθςθ ςτισ
Υεριφζρειεσ ςε Πετάβαςθ (Δυτικι Πακεδονία, Λόνια Ρθςιά, Υελοπόννθςοσ, Βόρειο Αιγαίο,
Ξριτθ)Ωποζργο 4:Ξατάρτιςθ και πιςτοποίθςθ ςτισ πιο ανεπτυγμζνεσ Υεριφζρειεσ (Αττικι), Ωποζργο 5:
Ξατάρτιςθ και πιςτοποίθςθ ςτθ Χτερεά Ελλάδα, Ωποζργο 6: Ξατάρτιςθ και πιςτοποίθςθ ςτο Ρότιο Αιγαίο.
2. Ωφελοφμενοι από το Ζργο είναι 1.250 εργαηόμενοι του ιδιωτικοφ τομζα. Θ ενθμζρωςθ των εν δυνάμει
ωφελοφμενων για τθν ςυμμετοχι τουσ ςτα προγράμματα αποτελεί υποχρζωςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.
Για το ςκοπό αυτό ο Ανάδοχοσ κα ςυνεργαςτεί με τθν Ανακζτουςα Αρχι για τθν υλοποίθςθ ςχετικϊν
ενεργειϊν πλθροφόρθςθσ και δθμοςιότθτασ του Ζργου. Θ τελικι επιλογι των ωφελοφμενων που κα
ενταχκοφν ςτο Ζργο κα γίνει από τθν Ανακζτουςα Αρχι. Πετά το πζρασ τθσ διαδικαςίασ επιλογισ των
ωφελοφμενων θ Ανακζτουςα Αρχι ςυντάςςει τον τελικό πίνακα των επιλεγζντων, τον οποίο κοινοποιεί
ςτον Ανάδοχο
3. Υεριεχόμενο του ζργου:
α) Ωλοποίθςθ προγραμμάτων επαγγελματικισ κατάρτιςθσ
β) Υιςτοποίθςθ γνϊςεων / δεξιοτιτων των ωφελουμζνων
4.Αντικείμενα κατάρτιςθσ: Ψα προγράμματα κατάρτιςθσ (διάρκειασ 80 ωρϊν) που κα υλοποιθκοφν ςτο
πλαίςιο του ζργου, αφοροφν ςτα παρακάτω αντικείμενα ωσ εξισ:
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1. ΤΘΘΣΘ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΩΝ ΣΕ ΕΓΑ ΚΑΙ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ
2. ΣΥΓΧΟΝΑ ΣΥΣΤΘΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΣΤΕΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΩΝ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ
5.Υιςτοποίθςθ γνϊςεων / δεξιοτιτων των ωφελουμζνων: Πε ευκφνθ του «Αναδόχου» οργανϊνεται θ
διαδικαςία πιςτοποίθςθσ των αποκτθκειςϊν γνϊςεων / δεξιοτιτων των καταρτιηομζνων που
ολοκλιρωςαν επιτυχϊσ τα προγράμματα κατάρτιςθσ, από διαπιςτευμζνουσ φορείσ πιςτοποίθςθσ
προςϊπων, μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ κεωρθτικισ κατάρτιςθσ, ςφμφωνα με τα προτεινόμενα από τον
Ανάδοχο, (ανά αντικείμενο κατάρτιςθσ) ςχιματα πιςτοποίθςθσ:
1. ……………………………………….
2. ……………………………………….
Πε ευκφνθ του «Αναδόχου», θ διενζργεια των εξετάςεων και επανεξετάςεων πιςτοποίθςθσ των
καταρτιςκζντων πρζπει να ολοκλθρϊνεται από τον ςυνεργαηόμενο Φορζα Υιςτοποίθςθσ Υροςϊπων
(Φ.Υ.Υ) το αργότερο εντόσ δεκαπζντε (15) εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία ολοκλιρωςθσ εκάςτου
εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ /τμιματοσ. Ξάκε καταρτιηόμενοσ κα ςυμμετάςχει υποχρεωτικά ςτθν
εξζταςθ πιςτοποίθςθσ και - αν χρειάηεται – ςε μία επανεξζταςθ.
Ξάκε ωφελοφμενοσ ςυμμετζχει ςε ζνα μόνο πρόγραμμα κατάρτιςθσ και πιςτοποίθςθσ.
6. Σι δομζσ που κα χρθςιμοποιθκοφν από τον «Ανάδοχο» για τθν υλοποίθςθ του ζργου πρζπει να
διακζτουν αδειοδότθςθ από τον ΕΚΡΛΞΣ ΣΦΓΑΡΛΧΠΣ ΥΛΧΨΣΥΣΛΘΧΘΧ ΥΦΣΧΣΡΨΩΡ & ΕΥΑΓΓΕΟΠΑΨΛΞΣΩ
ΥΦΣΧΑΡΑΨΣΟΛΧΠΣΩ (ΕΣΥΥΕΥ) για Ξζντρο Δια βίου Πάκθςθσ Επιπζδου 2 ι θ Άδεια, επίςθσ από τον
ΕΣΥΥΕΥ, για Ξζντρο Δια βίου Πάκθςθσ Επιπζδου 1 με πρόςβαςθ ςε ΑΠΕΑ ι του Γενικοφ Ψομεακοφ
Γραμματζα Ρζασ Γενιάσ και Δια Βίου Πάκθςθσ (Ρ.4547 «Αναδιοργάνωςθ των δομϊν υποςτιριξθσ τθσ
πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ και άλλεσ διατάξεισ», άρκρο 89, ΦΕΞ 102, Ψεφχοσ Α’, 126-2018)..
7. Ειδικότερα το αντικείμενο τθσ παροφςασ, τα παραδοτζα, οι όροι υλοποίθςθσ, θ περιγραφι του φυςικοφ
αντικειμζνου οι ειδικζσ προδιαγραφζσ, θ μεκοδολογία υλοποίθςθσ, παρακολοφκθςθσ, ελζγχου και
πιςτοποίθςθσ των παραδοτζων κακϊσ και οι γενικζσ και ειδικζσ υποχρεϊςεισ του αναδόχου
περιγράφονται ςτθν Διακιρυξθ τθσ Ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία προςαρτάται ωσ Υαράρτθμα 1 ςτθν
παροφςα και αποτελεί με αυτιν ενιαίο ςφνολο και εξειδικεφονται ςτθν Ψεχνικι Υροςφορά του Αναδόχου,
θ οποία προςαρτάται επίςθσ ωσ Υαράρτθμα 2 ςτθν παροφςα και αποτελεί με αυτιν ενιαίο ςφνολο.
8. Ψο κείμενο τθσ παροφςασ υπεριςχφει κάκε άλλου κειμζνου ςτο οποίο ςτθρίηεται, εκτόσ κατάδθλων
ςφαλμάτων και ι παραδρομϊν. Για κζματα που δεν ρυκμίηονται ρθτά από τθν παροφςα Χφμβαςθ και τα
Υαραρτιματά τθσ ι ςε περίπτωςθ που ανακφψουν αντικρουόμενοι /αντιφατικοί όροι αυτισ, για τθν
ερμθνεία τθσ λαμβάνονται υπόψθ κατά ςειρά θ απόφαςθ κατακφρωςθσ, θ προςφορά του Αναδόχου και θ
Διακιρυξθ, τα οποία αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ Χφμβαςθσ και ενιαίο ςφνολο με
αυτιν, κατά τα παραπάνω.
ΑΘΟ 2. ΥΡΟΓΑΦΘ ΣΥΜΒΑΣΘΣ – ΕΓΓΥΘΣΘ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ
Α. Σ Ανάδοχοσ, για τθν υπογραφι τθσ παροφςασ κατζκεςε:
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1. τθν από …./…./2019 Εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ του Ζργου, που εκδόκθκε από τθν
………………………………… διάρκειασ ……. Υοςοφ ίςου με το 5% τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αναφζρεται
ςτθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, δθλαδι 00.000,00€.
2. τθν από …./…./2019 Χφμβαςθ που ζχει υπογράψει με τον Φορζα Υιςτοποίθςθσ (εφόςον είναι
υπεργολάβοσ), θ οποία περιλαμβάνει το Υρότυπο Υιςτοποίθςθσ, το κόςτοσ πιςτοποίθςθσ, τθ διαδικαςία
διενζργειασ των εξετάςεων, τον τρόπο κακοριςμοφ των κεμάτων εξζταςθσ και αξιολόγθςθσ των
ωφελουμζνων, τον αρικμό των ωφελουμζνων που κα λάβουν μζροσ ςτισ εξετάςεισ κ.α..
3. τθν άδειά του ωσ Ξζντρου Δια Βίου Πάκθςθσ
4. τθν ιςχφουςα πολεοδομικι άδεια χριςθσ εκπαιδευτθρίου και πιςτοποιθτικό πυροπροςταςίασ για
χριςθ εκπαιδευτθρίου για κάκε δομι που κα χρθςιμοποιθκεί για τθν υλοποίθςθ του Ζργου, όπωσ
δθλϊνεται ςτθν Ψεχνικι προςφορά.
5. τθν από …./…./2019 Χφμβαςθ (ι Διλωςθ Χυνεργαςίασ) που ζχει υπογράψει με τον υπεργολάβο
………και το(α) τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει υπό μορφι
υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ.
Αν λάβει χϊρα οποιαδιποτε αλλαγι των πιςτοποιθμζνων ςτοιχείων του Αναδόχου κατά τθν διάρκεια
υλοποίθςθσ του Ζργου, πρζπει να κοινοποιείται από τον Ανάδοχο ςτθν ανακζτουςα αρχι εντόσ δζκα (10)
εργαςίμων θμερϊν
ΑΘΟ 3. ΟΜΑΔΑ ΕΓΟΥ
Για τισ ανάγκεσ τθσ παροφςασ ορίςτθκε θ ΣΠΑΔΑ ΕΦΓΣΩ του Αναδόχου που κα αναλάβει τθν υλοποίθςθ
του Ζργου και αναφζρεται ςτθν προςφορά θ οποία είναι θ εξισ:
α. Ωπεφκυνοσ Ζργου: ………………………..............................…………….
β. Επιςτθμονικόσ Ωπεφκυνοσ:…………………………………………………..
γ. Χτελζχθ Σργανωτικοφ Χυντονιςμοφ του ζργου: …………… ………………..
Σ Ανάδοχοσ εγγυάται για τθ διάκεςθ του αναφερομζνου ςτθν Υροςφορά του, επιςτθμονικοφ και λοιποφ
προςωπικοφ, κακϊσ επίςθσ και ςυνεργατϊν, που κα διακζτουν
τθν απαιτοφμενθ εμπειρία, τεχνογνωςία και ικανότθτα, ϊςτε να ανταποκρικοφν πλιρωσ ςτισ απαιτιςεισ
τθσ Χφμβαςθσ, υπόςχεται δε και βεβαιϊνει ότι κα επιδεικνφουν πνεφμα ςυνεργαςίασ κατά τισ επαφζσ
τουσ με τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ και τα ςτελζχθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ι των εκάςτοτε υποδεικνυομζνων
από αυτιν προςϊπων. Χε αντίκετθ περίπτωςθ, θ Ανακζτουςα Αρχι δφναται αιτιολογθμζνα να ηθτιςει τθν
αντικατάςταςθ μζλουσ τθσ Σμάδασ Ζργου του Αναδόχου, οπότε ο Ανάδοχοσ οφείλει να προβεί ςε
αντικατάςταςθ με άλλο πρόςωπο, ανάλογθσ εμπειρίασ και προςόντων. Αντικατάςταςθ μζλουσ τθσ
Σμάδασ Ζργου του Αναδόχου, κατόπιν αιτιματόσ του, κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ του Ζργου, δφναται
να γίνει μετά από ζγκριςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και μόνο με άλλο πρόςωπο αντιςτοίχων προςόντων ι
εμπειρίασ. Σ ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιιςει τθν Ανακζτουςα Αρχι εγγράφωσ δζκα (10) θμζρεσ
πριν από τθν αντικατάςταςθ.
Σ Ανάδοχοσ δεν κα μπορεί να αλλάξει τθ ςφνκεςθ του προςωπικοφ του που απαςχολείται ςτο πλαίςιο
του Ζργου, εκτόσ του διοικθτικοφ προςωπικοφ, χωρίσ τθν ζγκριςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Σποιαδιποτε
ειςιγθςθ για αλλαγι ι αντικατάςταςθ ςτα ωσ άνω ςτελζχθ του Αναδόχου κα πρζπει να γνωςτοποιείται
ςτθν Ανακζτουςα Αρχι εγγράφωσ, χωρίσ καμία κακυςτζρθςθ και να αιτιολογείται επαρκϊσ. Χε περίπτωςθ
που μζλθ τθσ Σμάδασ Ζργου του αναδόχου αποχωριςουν από αυτιν ι λφςουν τθ ςυνεργαςία τουσ μαηί
του, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να εξαςφαλίςει ότι κατά το χρονικό διάςτθμα, μζχρι τθν αποχϊρθςι τουσ,
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κα παρζχουν κανονικά τισ υπθρεςίεσ τουσ και αφετζρου να αντικαταςτιςει άμεςα τουσ αποχωριςαντεσ
και μετά από ζγκριςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, με άτομα αντίςτοιχων προςόντων και εμπειρίασ.
Αν διαπιςτωκεί αιτιολογθμζνθ ανεπάρκεια -κακ’ οιονδιποτε τρόπο- οποιουδιποτε ςτελζχουσ του
Αναδόχου, θ Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται να ηθτιςει από τον Ανάδοχο τθν αντικατάςταςι του και ο
Ανάδοχοσ κα είναι υποχρεωμζνοσ να το αντικαταςτιςει εντόσ δζκα (10) θμερολογιακϊν θμερϊν με
ςτζλεχοσ που κα ζχει τουλάχιςτον τα ίδια προςόντα και εμπειρία με το αποχωροφν.
ΑΘΟ 4. ΔΙΑΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΘΣ
Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε δϊδεκα (12) μινεσ από τθν υπογραφι τθσ.
Θ ςφμβαςθ μπορεί να παρατακεί, εφόςον ςυντρζχει ςοβαρόσ λόγοσ, που ςυνιςτά αντικειμενικι αδυναμία
εμπρόκεςμθσ εκτζλεςθσ ι ανωτζρα βία με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, χωρίσ
αφξθςθ του τιμιματοσ. Χε κάκε περίπτωςθ, θ υλοποίθςθ τθσ Χφμβαςθσ, μετά τθν όποια παράταςθ ι
μετάκεςθ τυχόν χορθγθκεί, κα πρζπει να ζχει ολοκλθρωκεί εντόσ των απϊτατων ορίων που εκάςτοτε
ιςχφουν για τθν υλοποίθςθ ζργων που ςυγχρθματοδοτοφνται από το ΕΧΥΑ 2014-2020.
Σποιαδιποτε παράταςθ προχποκζτει τθν ζγκριςθ τθσ ΕΩΔ/ΕΥΑΡΕΞ.
Θ ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ
ανακζτουςασ αρχισ μζχρι το 50% αυτισ φςτερα από ςχετικό αίτθμα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν
από τθ λιξθ τθσ διάρκειάσ τθσ, ςε αντικειμενικά δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ που δεν οφείλονται ςε
υπαιτιότθτα του αναδόχου. Αν λιξει θ ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ
αίτθμα παράταςθσ ι, αν λιξει θ παρατακείςα, κατά τα ανωτζρω, διάρκεια, χωρίσ να υποβλθκοφν ςτθν
Ανακζτουςα Αρχι τα παραδοτζα τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ. Αν οι υπθρεςίεσ
παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, και μζχρι λιξθσ
του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε επιβάλλονται εισ βάροσ του ποινικζσ ριτρεσ, ςφμφωνα με το
άρκρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 5.2. τθσ Διακιρυξθσ.

ΜΗΝΕ ΥΛΟΠΟΙΗΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

M1

M2

M3

M4

M5

M6

M7

M8

M9

M10

M11

M12

Σσμπληρώνεηαι ζύμθωνα με ηη Τετνική Προζθορά ηοσ Αναδότοσ

ΑΘΟ 5. ΡΑΑΔΟΤΕΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΓΟΥ
1. Πετά τθν κατακφρωςθ του Ζργου και τθν υπογραφι τθσ Χφμβαςθσ, για τθ πιςτοποίθςθ του φυςικοφ
αντικειμζνου, ο Ανάδοχοσ οφείλει να υποβάλλει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, τα παρακάτω Υαραδοτζα (ΑΡΑ
ΥΦΣΓΦΑΠΠΑ ΞΑΨΑΦΨΛΧΘΧ) :
α. ΡΙΝ ΑΡΟ ΤΘΝ ΕΝΑΞΘ ΨΣΩ ΕΦΓΣΩ
1. Ψθ Διλωςθ ‘Ζναρξθσ του Ζργου
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2. Ψθ Διλωςθ Σριςμοφ τθσ Σμάδασ Ζργου, ςφμφωνα με τα δθλωκζντα ςτθν Ψεχνικι προςφορά
β. ΚΑΤΑ ΤΘΝ ΥΛΟΡΟΙΘΣΘ ΤΟΥ ΕΓΟΥ
Ψο αργότερο εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθ ςυμπλιρωςθ κάκε θμερολογιακοφ μθνόσ από τθν υπογραφι
τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ υποβάλει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι , Πθνιαία Δελτία προόδου φυςικοφ
αντικειμζνου, για τισ ενζργειεσ Ξατάρτιςθσ και Υιςτοποίθςθσ. Ψα ωσ άνω Πθνιαία Δελτία, υποβάλλονται
ζωσ τθν ολοκλιρωςθ του φυςικοφ αντικειμζνου του Ζργου ςυνολικά.. Ψα ωσ άνω Πθνιαία Δελτία που
υποβάλλονται από τον ανάδοχο υπζχουν κζςθ Ωπεφκυνθσ Διλωςθσ.
Χτθ φόρμα του Πθνιαίου Δελτίου παρακολοφκθςθσ τθσ προόδου του Φυςικοφ Αντικειμζνου:
 αναγράφονται όλα τα τμιματα κατάρτιςθσ που απαρτίηουν τθν ςφμβαςθ ανεξάρτθτα από το αν
ζχουν ξεκινιςει ι όχι.
 το εγκεκριμζνο ςφνολο ανκρωποωρϊν που αντιπροςωπεφει το ςφνολο ανκρωποωρϊν ανά Ψμιμα
Ξατάρτιςθσ.
 οι ανκρωποϊρεσ καταρτιηόμενων μζχρι το μινα αναφοράσ (ςυμπλθρϊνεται με το ςφνολο των
ανκρωποωρϊν που ζχουν γίνει από τθν ζναρξθ μζχρι και το μινα αναφοράσ αφαιρουμζνων των
ωρϊν των απουςιϊν)
 οι ανκρωποϊρεσ εκπαιδευτϊν μζχρι το μινα αναφοράσ (ςυμπλθρϊνεται με το ςφνολο των
ανκρωποωρϊν που ζχουν γίνει από τθν ζναρξθ μζχρι και το μινα αναφοράσ)
 Ψο ποςοςτό ανκρωποωρϊν επί του εγκρικζντοσ ςυνόλου το οποίο και αποτελεί το δείκτθ για τθν
πλθρωμι των δόςεων
γ. ΜΕ ΤΘ ΛΘΞΘ ΤΟΥ ΕΓΟΥ
Πε τθ λιξθ του κάκε Ωποζργου ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλει Διλωςθ ολοκλιρωςθσ του.
2. Θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα χριςθσ και επεξεργαςίασ των ςτοιχείων αυτϊν ςφμφωνα με
τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ τθσ νομοκεςίασ περί Υροςταςίασ Δεδομζνων Υροςωπικοφ Χαρακτιρα.
3. Θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα να υποβάλλει προσ τον ανάδοχο ςχόλια και παρατθριςεισ
επί των υποβλθκζντων παραδοτζων και να ηθτιςει από τον ανάδοχο τθ ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ των
παραδοτζων που υπζβαλε. Ππορεί επίςθσ να ηθτιςει από τον ανάδοχο να υποβάλλει ςυμπλθρωματικά
ζγγραφα και ςτοιχεία για τθν τεκμθρίωςθ του περιεχομζνου των παραδοτζων.
4. Σ Ανάδοχοσ υποχρεοφται, εφόςον ηθτθκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι, να παρζχει μζροσ ι το ςφνολο
των παραπάνω ςτοιχείων και ςε θλεκτρονικι μορφι.
ΑΘΟ 6. ΕΡΙΜΕΟΥΣ ΡΑΑΔΟΤΕΑ
ΕΡΙΜΕΟΥΣ ΡΑΑΔΟΤΕΑ ΑΝΑ ΡΟΓΑΜΜΑ ΚΑΤΑΤΙΣΘΣ
1. Ρριν τθν ζναρξθ κάκε Τμιματοσ Κατάρτιςθσ
Ψο αργότερο πζντε (5) θμζρεσ πριν τθν ζναρξθ κάκε Ψμιματοσ κατάρτιςθσ ςυμπλθρϊνονται από τον
Ανάδοχο και αποςτζλλονται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι:
i. Διλωςθ ζναρξθσ υλοποίθςθσ Ψμιματοσ κατάρτιςθσ με τα εξισ ςτοιχεία:
 Χτοιχεία Ψμιματοσ
 Χτοιχεία τθσ δομισ, ςτθν οποία βρίςκεται θ αίκουςα υλοποίθςθσ τθσ κατάρτιςθσ
 Χτοιχεία Ωπευκφνου Ψμιματοσ
ii. Αναλυτικό ωρολόγιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα (ςτο οποίο να προςδιορίηονται και οι προβλεπόμενεσ
ϊρεσ ςφγχρονθσ κατάρτιςθσ )
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iii. Ξατάςταςθ καταρτιηομζνων. Θ κατάςταςθ κα αναφζρει τα πλιρθ ςτοιχεία τουσ και δείγμα υπογραφισ
τουσ. Χε περίπτωςθ αντικατάςταςθσ των καταρτιηομζνων, θ αντικατάςταςθ αυτι κα πρζπει να
γνωςτοποιθκεί εγκαίρωσ και εγγράφωσ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι θ οποία μπορεί να απορρίψει τθν αλλαγι
αυτι, εφόςον υπάρχει απόκλιςθ από τθν Ψεχνικι Υροςφορά, με γνωςτοποίθςθ ςτον Ανάδοχο φορζα.
iv. Ξατάςταςθ εκπαιδευτϊν και των αναπλθρωτϊν τουσ που ζχουν οριςτεί για το εκπαιδευτικό τμιμα με
τα ςτοιχεία τουσ και δείγμα υπογραφισ τουσ και τισ ϊρεσ (ςυμβατικισ & ςφγχρονθσ) για τισ οποίεσ ζχουν
οριςκεί. Χε περίπτωςθ αντικατάςταςθσ των εκπαιδευτϊν του τμιματοσ, θ αντικατάςταςθ αυτι κα πρζπει
να γνωςτοποιθκεί εγκαίρωσ και εγγράφωσ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, θ οποία μπορεί να απορρίψει τθν
αλλαγι αυτι, εφόςον υπάρχει απόκλιςθ από τθν Ψεχνικι Υροςφορά, με γνωςτοποίθςθ ςτον Ανάδοχο
φορζα.
v. Χυμφωνθτικό παραχϊρθςθσ χριςθσ / μίςκωςθσ τθσ δομισ τρίτου, ςε περίπτωςθ υλοποίθςθσ
προγραμμάτων εκτόσ των δομϊν του Αναδόχου.
Χε περίπτωςθ εκπρόκεςμθσ ι πλθμμελοφσ υποβολισ των ανωτζρω ι αναντιςτοιχίασ των ανωτζρω
ςτοιχείων με τθν τεχνικι προςφορά ι με τθ διακιρυξθ ι με τθ ςφμβαςθ, με τθ ρθτι επιφφλαξθ άλλων
δικαιωμάτων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, όπωσ ορίηονται ςτθν παροφςα, θ Ανακζτουςα Αρχι δφναται
εγγράφωσ να απορρίψει τθ δθλωκείςα ζναρξθ, με αποτζλεςμα τθν αναςτολι τθσ ζναρξθσ του Ψμιματοσ.
2. Κατά τθν υλοποίθςθ του Τμιματοσ Κατάρτιςθσ
Ψο αργότερο πζντε (5) εργάςιμων θμερϊν από τθν ζναρξθ κάκε Ψμιματοσ κατάρτιςθσ ο Ανάδοχοσ
υποχρεοφται υποβάλλει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι:
iii. Δελτία ειςόδου (microdata) των ωφελουμζνων. Ψα Δελτία Ειςόδου (microdata) των ωφελουμζνων
αφοροφν ςε προτοτυποποιθμζνα ζντυπα που κα δοκοφν εγκαίρωσ από τθν Ανακζτουςα Αρχι
ςτον Ανάδοχο και κα ςυλλεχκοφν ςφμφωνα με τον τρόπο που κα υποδείξει θ Ανακζτουςα
Αρχι. Ψα δελτία ειςόδου πρζπει να είναι ενυπόγραφα από τουσ ωφελουμζνουσ και κα
αποςταλλοφν ςτθν Ανακζτουςα Αρχι. Απαιτείται και αποδεικτικό ειςαγωγισ των ςτοιχειϊν
των Δελτίων ειςόδου ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ που ζχει υποδείξει θ Ανακζτουςα Αρχι
iv. Χυμβάςεισ των καταρτιηομζνων και των εκπαιδευτϊν

3. Μετά τθ λιξθ κάκε Τμιματοσ Κατάρτιςθσ
Σ Ανάδοχοσ υποχρεοφται το αργότερο εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ ενόσ (1) μθνόσ να υποβάλει
αναλυτικι ζκκεςθ υλοποιθκζντοσ Ψμιματοσ, θ οποία περιλαμβάνει
 Φυςικό και οικονομικό αντικείμενο του Ψμιματοσ
i) Υρωτόκολλο παραλαβισ εκπαιδευτικοφ υλικοφ υπογεγραμμζνο από τουσ ωφελουμζνουσ.
ii) Υρωτόκολλο παραλαβισ κωδικϊν πρόςβαςθσ
iii) Αναλυτικό Ωρολόγιο Υρόγραμμα υπογεγραμμζνο από τουσ εκπαιδευτζσ και τουσ
ωφελοφμενουσ (για τθ ςυμβατικι
iv) Ξαταγραφι και εξαγωγι δεδομζνων (reports) παρακολοφκθςθσ ανά καταρτιηόμενο, (ϊρα
ειςόδου – ϊρα εξόδου)
v) Χυμβάςεισ εκπαιδευτϊν και πςτοποιθτικό από ΕΣΥΥΕΥ
vi) Αντίγραφα Βεβαιϊςεων Υαρακολοφκθςθσ Υρογράμματοσ Ξατάρτιςθσ
vii) Αρχείο ωρϊν παρακολοφκθςθσ ανά καταρτιηόμενο
viii) Αρχείο υπολογιςμοφ αμοιβισ αναδόχου


Αποτελζςματα τθσ αξιολόγθςθσ των εκπαιδευτϊν και των καταρτιηομζνων του Ψμιματοσ
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4. Ρριν τθν ζναρξθ τθσ Ριςτοποίθςθσ κάκε Τμιματοσ Κατάρτιςθσ
Ψο αργότερο πζντε (5) θμζρεσ πριν τθν ζναρξθ των εξετάςεων Υιςτοποίθςθσ (αρχικι εξζταςθ/
επανεξζταςθ) ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να αποςτείλει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι το Χυμφωνθτικό με το
φορζα πιςτοποίθςθσ (εφόςον είναι υπεργολάβοσ). Χτο πρόγραμμα του ςυμμετζχοντα Φ.Υ. (ι ςτο
ςυμφωνθτικό, είναι υπεργολάβοσ) πρζπει να αναγράφεται ο πλιρθσ τίτλοσ του πρότυπου πιςτοποίθςθσ.
Επίςθσ, υποχρεοφται να αποςτείλει το πρόγραμμα τθσ κεωρθτικισ και πρακτικισ (εφόςον απαιτείται)
εξζταςθσ, το οποίο κα περιλαμβάνει τισ θμερομθνίεσ και τισ ϊρεσ των εξετάςεων κακϊσ και τον τόπο
διεξαγωγισ τουσ.
5. Μετά τθ λιξθ τθσ Ριςτοποίθςθσ κάκε Τμιματοσ Κατάρτιςθσ
Σ Ανάδοχοσ υποχρεοφται το αργότερο εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ ενόσ (1) μθνόσ από τθν
ολοκλιρωςθ τθσ υλοποίθςθσ των εξετάςεων πιςτοποίθςθσ (εξζταςθ και επανεξζταςθ) να υποβάλλει ςτθν
Ανακζτουςα Αρχι κατάςταςθ ςυμμετεχόντων ςτισ εξετάςεισ πιςτοποίθςθσ, ςτθν οποία κα
αποτυπϊνονται και τα αποτελζςματα των εξετάςεων και δελτία εξόδου (microdata) των ωφελουμζνων.
Ψα Δελτία Εξόδου (microdata) των ωφελουμζνων αφοροφν ςε προτοτυποποιθμζνα ζντυπα που κα
δοκοφν εγκαίρωσ από τθν Ανακζτουςα Αρχι ςτον Ανάδοχο και κα ςυλλεχκοφν ςφμφωνα με τον τρόπο
που κα υποδείξει θ Ανακζτουςα Αρχι. Ψα δελτία εξόδου πρζπει να είναι ενυπόγραφα από τουσ
ωφελουμζνουσ και κα αποςταλλοφν ςτθν Ανακζτουςα Αρχι. Απαιτείται και αποδεικτικό ειςαγωγισ των
ςτοιχειϊν των Δελτίων εξόδου ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ που ζχει υποδείξει θ Ανακζτουςα Αρχι
Θ Ανακζτουςα Αρχι (θ οποία υπζχει κζςθ «Εκτελοφντοσ τθν Επεξεργαςία», ςφμφωνα με το Ρ. ςφμφωνα
με τα οριηόμενα ςτισ διατάξεισ του άρκρου 2 ςτοιχείο θ’ του Ρ. 2472/1997) διατθρεί το δικαίωμα χριςθσ
και επεξεργαςίασ των ςτοιχείων αυτϊν ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ τθσ Ρομοκεςίασ
περί Υροςταςίασ Δεδομζνων Υροςωπικοφ Χαρακτιρα.
Θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα να υποβάλλει προσ τον ανάδοχο ςχόλια και παρατθριςεισ επί
των υποβλθκζντων παραδοτζων και να ηθτιςει από τον ανάδοχο τθ ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ των
παραδοτζων που υπζβαλε. Ππορεί επίςθσ να ηθτιςει από τον ανάδοχο να υποβάλλει ςυμπλθρωματικά
ζγγραφα και ςτοιχεία για τθν τεκμθρίωςθ του περιεχομζνου των παραδοτζων.
Σ Ανάδοχοσ υποχρεοφται, εφόςον ηθτθκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι να παρζχει μζροσ ι το ςφνολο των
παραπάνω ςτοιχείων και ςε θλεκτρονικι μορφι.
Για τθν πιςτοποίθςθ τθσ υλοποίθςθσ του ςυνολικοφ φυςικοφ αντικειμζνου του Ζργου από τθν
Ανακζτουςα Αρχι, πζραν των Υαραδοτζων που ορίηονται ςτθν παροφςα, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να
υποβάλει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι:


καταςτάςεισ ςυμμετεχόντων ςτισ εξετάςεισ πιςτοποίθςθσ



καταςτάςεισ πλθρωμισ των ςυμφωνθκειςϊν αμοιβϊν εκπαιδευτϊν για όλα τα εκπαιδευτικά
τμιματα, ςτισ οποίεσ κα αποτυπϊνονται όλεσ οι κρατιςεισ.
Θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα χριςθσ και επεξεργαςίασ των ςτοιχείων αυτϊν ςφμφωνα με
τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ τθσ Αρχισ Υροςταςίασ Δεδομζνων Υροςωπικοφ Χαρακτιρα.
ΑΘΟ 7 - ΕΓΓΥΘΣΘ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ - ΡΟΚΑΤΑΒΟΛΘΣ
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Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο
72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ
και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
Σ Ανάδοχοσ, για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ κατζκεςε τθν
εγγυθτικι επιςτολι που εκδόκθκε από τθν ……………………………………………. Υοςοφ …………………………..
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων
των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου,
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τυχόν ιςόποςθσ προσ αυτόν προκαταβολισ.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςτθν περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι
ειδικότερα ορίηει.
Χτθν περίπτωςθ χοριγθςθσ προκαταβολισ, μεγαλφτερου φψουσ από αυτό που καλφπτεται με τθν
εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ προςκομίηεται από τον ανάδοχο εγγφθςθσ προκαταβολισ, που κα καλφπτει τθ
διαφορά μεταξφ του ποςοφ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ και του ποςοφ τθσ καταβαλλομζνθσ
προκαταβολισ. Θ προκαταβολι και θ εγγφθςθ προκαταβολισ μποροφν να χορθγοφνται τμθματικά,
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 5.1. τθσ παροφςασ (τρόποσ πλθρωμισ).
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ και θ εγγφθςθ προκαταβολισ επιςτρζφονται ςτο ςφνολό τουσ μετά τθν
οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο
οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ
παράδοςθ, θ επιςτροφι των ωσ άνω εγγυιςεων γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και
του εκπροκζςμου.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςτθν περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι
ειδικότερα ορίηει.

ΑΘΟ 8. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΟΙ – ΟΟΙ ΡΛΘΩΜΘΣ
1. Υροχπολογιςμόσ του Ζργου : …………………………………. €
Θ παροχι υπθρεςιϊν επαγγελματικισ κατάρτιςθσ και πιςτοποίθςθσ προςϊπων (ωσ υπθρεςία ςτενά
ςυνδεόμενθσ με τθν κατάρτιςθ) απαλλάςςεται από ΦΥΑ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ περίπτωςθσ ιβϋ τθσ
παραγράφου 1 του άρκρου 22 του Ρ. 2859/2000 και του άρκρου 19 του Ρ. 4346/2015 (ΦΕΞ Α' 152/20-112015).
2. Χτοιχεία υπολογιςμοφ κόςτουσ :
 Ωλοποίθςθ προγραμμάτων κατάρτιςθσ


Χυνολικό κόςτοσ Ενζργειασ : …………………….. € (………… ανκρωποϊρεσ Χ ………. €)

 Υιςτοποίθςθ γνϊςεων και δεξιοτιτων


Χυνολικό κόςτοσ Ενζργειασ : ……………………. € (……….. ωφελοφμενοι Χ …………….)

3. Θ πλθρωμι του αναδόχου κατόπιν επιλογισ του δφναται να πραγματοποιθκεί με τον τρόπο υπ’ αρικμ
ΧΧΧΧ τθσ διακιρυξθσ ιτοι

χχχχ

………..
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Θ καταβολι των δόςεων προσ τον ανάδοχο προχποκζτει τθν προθγοφμενθ κατάκεςθ του ανάλογου
ποςοφ από το ΡΔΕ προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι.
Τρόποσ υπολογιςμοφ τελικοφ ςυμβατικοφ κόςτουσ
α. Χε περίπτωςθ που κατά τθν ζναρξθ υλοποίθςθσ ενόσ Ψμιματοσ κατάρτιςθσ ο αρικμόσ των
ωφελουμζνων είναι μικρότεροσ του αντίςτοιχου αρχικά δθλωκζντοσ και πάντωσ μεγαλφτεροσ του
κατϊτατου επιτρεπτοφ ορίου, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ενθμερϊςει εγγράφωσ είτε με τθ διλωςθ
ζναρξθσ είτε με νεότερο ζγγραφό του τθν Ανακζτουςα Αρχι. Χτθν περίπτωςθ αυτι το κόςτοσ του
Ψμιματοσ υπολογίηεται ωσ ΑΧΕ χ Ω χ ΞΑΞ όπου ΑΧΕ : Αρικμόσ ςυμμετεχόντων κατά τθν ζναρξθ, Ω : Ϊρεσ
προγράμματοσ και ΞΑΞ : κόςτοσ ανκρωποϊρασ κατάρτιςθσ.
Επιπλζον, ςτον Ανάδοχο κα καταβλθκεί ποςό για τθ διαδικαςία πιςτοποίθςθσ που υπολογίηεται ωσ εξισ:
ΑΧΥ χ ΞΥ, όπου ΑΧΥ: Αρικμόσ Χυμμετεχόντων ςτθν Υιςτοποίθςθ και ΞΥ: Ξόςτοσ Υιςτοποίθςθσ/
ςυμμετζχοντα.
β. Χε περίπτωςθ που κατά τθν υλοποίθςθ τθσ κατάρτιςθσ ζνασ ωφελοφμενοσ αποχωριςει ι υπερβεί το
ανϊτατο όριο απουςιϊν ι/και για οποιοδιποτε λόγο δεν ολοκλθρϊςει το πρόγραμμα κατάρτιςθσ ι δεν
ςυμμετάςχει ςτθν διαδικαςία πιςτοποίθςθσ γνϊςεων τότε το κόςτοσ του Ψμιματοσ υπολογίηεται ωσ εξισ:
(ΑΧΕ χ Ω χ ΞΑΞ) + (ΑΧΥ χ ΞΥ), όπου ΑΧΕ: Αρικμόσ ςυμμετεχόντων κατά τθν ζναρξθ, Ω: Ϊρεσ προγράμματοσ,
ΞΑΞ: κόςτοσ ανκρωποϊρασ κατάρτιςθσ, ΑΧΥ: Αρικμόσ Χυμμετεχόντων ςτθν Υιςτοποίθςθ και ΞΥ: Ξόςτοσ
Υιςτοποίθςθσ/ ςυμμετζχοντα.
γ) Χε περίπτωςθ που κατά τθν υλοποίθςθ τθσ κατάρτιςθσ ζνασ ωφελοφμενοσ πραγματοποιιςει απουςίεσ
εντόσ του επιτρεπτοφ ορίου απουςιϊν και ςυμμετάςχει ςτθν διαδικαςία πιςτοποίθςθσ γνϊςεων, τότε το
κόςτοσ του Ψμιματοσ υπολογίηεται ωσ εξισ:
(ΑΧΕ χ Ω χ ΞΑΞ) + (ΑΧΥ χ ΞΥ) όπου ΑΧΕ: Αρικμόσ ςυμμετεχόντων κατά τθν ζναρξθ, Ω: Ϊρεσ προγράμματοσ,
ΞΑΞ: κόςτοσ ανκρωποϊρασ κατάρτιςθσ, ΑΧΥ: Αρικμόσ Χυμμετεχόντων ςτθν Υιςτοποίθςθ και ΞΥ: Ξόςτοσ
Υιςτοποίθςθσ/ ςυμμετζχοντα.
Χε περίπτωςθ που το τελικό ςυμβατικό ποςό είναι μικρότερο τθσ αρχικισ ςυμβατικισ αξίασ, λόγω τθσ
μείωςθσ του φυςικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, τότε μετά τθν οριςτικι παραλαβι του φυςικοφ
αντικειμζνου τθσ Χφμβαςθσ δεν κα καταβλθκεί ςτον Ανάδοχο το ςυμβατικό τίμθμα του αντικειμζνου τθσ
Χφμβαςθσ που αναλογεί ςτθ μείωςθ. Χτθν περίπτωςθ που τυχόν ζχει καταβλθκεί ςτον Ανάδοχο ποςό
μεγαλφτερο του τελικοφ ςυμβατικοφ ποςοφ, τότε ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να επιςτρζψει ςτθν
Ανακζτουςα Αρχι τθ διαφορά αυτι.
Χτο ςυμβατικό τίμθμα του αναδόχου περιλαμβάνονται όλα τα ζξοδα και οι δαπάνεσ που άμεςα ι ζμμεςα
πθγάηουν από ι ςχετίηονται με τθν παροφςα ςφμβαςθ ςφμφωνα και με τθν αξία τθσ ςχετικισ προςφοράσ
του και αντιςτοιχοφν ςτθν προςικουςα, πλιρθ, ζγκαιρθ εκτζλεςθ κακϊσ και ςτθν πιςτι και ζγκαιρθ
εκπλιρωςθ του ςυνόλου των κυρίων και παρεπομζνων υποχρεϊςεων, ευκυνϊν και εγγυιςεϊν του,
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ, προδιαγραφζσ και όρουσ τθσ Χφμβαςθσ.
Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νόμιμων παραςτατικϊν και
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, κακϊσ και
κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον
ζλεγχο και τθν πλθρωμι.
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Χε κάκε περίπτωςθ τα πρακτικά των τμθματικϊν παραλαβϊν τθσ ΕΥΥ από τα οποίεσ απορρζει πλθρωμι
του Αναδόχου, κα πρζπει να ζχουν εγκρικεί από το αρμόδιο όργανο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.
Ψον Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Υ.Α., τθν παροχι τθσ υπθρεςίασ ςτον τόπο και με τον
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Λδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:
1. κράτθςθ 0,02% υπζρ Δθμοςίου δυνάμει τθσ παρ.6 του άρ.36 του ν. 4412/2016, όπωσ ιςχφει, θ οποία
υπολογίηεται επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Ψο ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν
Ανακζτουςα Αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Χυμβάςεων και
Υρομθκειϊν.
2. κράτθςθ 0,07% υπζρ ΕΑΑΔΘΧΩ δυνάμει τθσ παρ.7 του άρ.375 του ν. 4412/2016, όπωσ ιςχφει, θ οποία
υπολογίηεται επι τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε
ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Ψο ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν Ανακζτουςα Αρχι
ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Χυμβάςεων.
3. κράτθςθ 0,06% υπζρ ΑΕΥΥ δυνάμει τθσ παρ.3 του άρ.350 του ν. 4412/2016, όπωσ ιςχφει, θ οποία
υπολογίηεται επι τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε
ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Ψο ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν Ανακζτουςα Αρχι
ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Υροδικαςτικϊν Υροςφυγϊν.
4. Σι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν
επ’ αυτοφ ειςφορά υπζρ ΣΓΑ 20%.
ΑΘΟ 9. ΚΘΥΞΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΕΑ ΕΚΡΤΩΤΟΥ- ΚΥΩΣΕΙΣ
9.1 Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα ζκπτωτου- Κυρϊςεισ
1. Σ ανάδοχοσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ ςυνδρομισ λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται υποχρεωτικά
ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν:
- εάν δεν εκπλθρϊςει τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι δεν ςυμμορφωκεί με τισ γραπτζσ εντολζσ
τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, που είναι ςφμφωνεσ με τθν ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ διατάξεισ,
-

εάν υπερβεί υπαίτια τθ ςυνολικι προκεςμία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, λαμβανομζνων υπόψθ των
παρατάςεων,

-

εάν ο Ανάδοχοσ δεν εκπλθρϊνει προςθκόντωσ και εμπροκζςμωσ τισ υποχρεϊςεισ του που
απορρζουν από τθ Χφμβαςθ,

-

εάν ο Ανάδοχοσ εκχωρεί τθ Χφμβαςθ ι ανακζτει εργαςίεσ υπεργολαβικά κατά παράβαςθ των
οριηομζνων ςτο άρκρο 5.6 τθσ παροφςασ.

Χτθν περίπτωςθ αυτι του κοινοποιείται ειδικι όχλθςθ, θ οποία περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραφι
των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οφείλει να προβεί αυτόσ, κζτοντασ προκεςμία για τθ ςυμμόρφωςι του, θ
οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερθ των δεκαπζντε (15) θμερϊν. Αν θ προκεςμία που τεκεί με τθν ειδικι
όχλθςθ παρζλκει χωρίσ να ςυμμορφωκεί, κθρφςςεται αιτιολογθμζνα ζκπτωτοσ μζςα ςε τριάντα (30)
θμζρεσ από τθν άπρακτθ πάροδο τθσ ωσ άνω προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ.
Χτον ανάδοχο που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλεται, ακροιςτικά μετά από κλιςθ του
για παροχι εξθγιςεων,
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(α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ,
(β) είςπραξθ εντόκωσ τθσ προκαταβολισ που χορθγικθκε, είτε από ποςόν που δικαιοφται να λάβει, είτε
με κατάκεςθ του ποςοφ από τον ίδιο, είτε με κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ προκαταβολισ. Σ υπολογιςμόσ
των τόκων γίνεται από τθν θμερομθνία λιψθσ τθσ προκαταβολισ μζχρι τθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ
απόφαςθσ κιρυξισ του ωσ εκπτϊτου, με το ιςχφον κάκε φορά ανϊτατο όριο επιτοκίου για τόκο από
δικαιοπραξία, από τθν θμερομθνία δε αυτι και μζχρι τθσ επιςτροφισ τθσ, με το ιςχφον κάκε φορά
επιτόκιο για τόκο υπερθμερίασ
Επιπλζον, μπορεί να του επιβλθκεί ο προβλεπόμενοσ από το άρκρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλειςμόσ
από τθ ςυμμετοχι του ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων.
Χε περίπτωςθ ζκπτωςθσ του Αναδόχου κατά τθ διάρκεια υλοποίθςθσ τθσ Χφμβαςθσ, θ Ανακζτουςα Αρχι
δικαιοφται, αηθμίωσ, να κρατιςει μζροσ ι το ςφνολο των παραδοτζων.
Θ Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται να ηθτιςει πλιρθ αποηθμίωςθ από τον Ανάδοχο για όλεσ τισ ηθμίεσ και τα
ζξοδα που προκλικθκαν ςτισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ και τθν ίδια, τα οποία προκφπτουν άμεςα ι ζμμεςα
από παράλειψθ του Αναδόχου, ςυμπεριλαμβανομζνων των εξόδων για τθ διαδικαςία ζκπτωςθσ. Αυτι θ
αποηθμίωςθ είναι ανεξάρτθτθ από τθν κατάπτωςθ των Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν, όπωσ προβλζπεται
παραπάνω.
2. Αν οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ
ςφμβαςθσ και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που τυχόν χορθγικθκε είναι δυνατό να
επιβάλλονται εισ βάροσ του ποινικζσ ριτρεσ, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ Αρχισ.
Υοινικζσ ριτρεσ δφναται να επιβάλλονται και για πλθμμελι εκτζλεςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ.
Σι ποινικζσ ριτρεσ υπολογίηονται ωσ εξισ:
α) για κακυςτζρθςθ που περιορίηεται ςε χρονικό διάςτθμα που δεν υπερβαίνει το 50% τθσ
προβλεπόμενθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ επιβάλλεται ποινικι ριτρα 2,5% επί τθσ ςυμβατικισ
αξίασ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα,
β) για κακυςτζρθςθ που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινικι ριτρα 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των
υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα.
γ) τυχόν άλλεσ ποινικζσ ριτρεσ που επιβάλλονται για πλθμμελι εκτζλεςθ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων,
εφόςον προβλζπονται ςτα ςυμβατικά τεφχθ. Ψο ςφνολο των ποινικϊν ρθτρϊν αυτισ τθσ περίπτωςθσ δεν
μπορεί να υπερβαίνει το δζκα τοισ εκατό (10%) τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ αν αιτιολογθμζνα θ
ανακζτουςα αρχι αποφαςίςει άλλωσ.
Ψο ποςό των ποινικϊν ρθτρϊν αφαιρείται/ςυμψθφίηεται από/με τθν αμοιβι του αναδόχου.
Θ επιβολι ποινικϊν ρθτρϊν δεν ςτερεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι το δικαίωμα να κθρφξει τον ανάδοχο
ζκπτωτο.
9.2 Ρτϊχευςθ - Θάνατοσ
Θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει τθ
ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον ο Ανάδοχοσ πτωχεφςει, τεκεί υπό αναγκαςτικι
διαχείριςθ ι εκκακάριςθ ι ςυνδιαλλαγι, λυκεί ι ανακλθκεί θ άδεια λειτουργίασ του ι γίνουν πράξεισ
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αναγκαςτικισ εκτελζςεωσ ςε βάροσ του, ςτο ςφνολο ι ςε ςθμαντικό μζροσ των περιουςιακϊν του
ςτοιχείων.
Χε περίπτωςθ καταγγελίασ τθσ Χφμβαςθσ, θ Ανακζτουςα Αρχι αναςτζλλει τθν καταβολι οποιουδιποτε
ποςοφ πλθρωτζου ςφμφωνα με τθν Χφμβαςθ προσ τον Ανάδοχο μζχρισ εκκακαρίςεωσ των μεταξφ τουσ
υποχρεϊςεων και οι Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ καταπίπτουν.
ΑΘΟ 10. ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΕΣ ΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΘ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ
Σ ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων των
άρκρων 9 (Ξιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Ξυρϊςεισ), 11 (Υαρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ) και 12
(Υαραλαβι τθσ ςφμβαςθσ ), κακϊσ και κατϋ εφαρμογι των ςυμβατικϊν όρων, να υποβάλει προςφυγι για
λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ, μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία
τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ κοινοποίθςθσ ι τθσ πλιρουσ γνϊςθσ τθσ ςχετικισ
απόφαςθσ. Θ εμπρόκεςμθ άςκθςθ τθσ προςφυγισ αναςτζλλει τισ επιβαλλόμενεσ κυρϊςεισ. Επί τθσ
προςφυγισ αποφαςίηει το αρμοδίωσ αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του
προβλεπόμενου ςτισ περιπτϊςεισ βϋ και δϋ τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 221 του ν.4412/2016
οργάνου, εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν άςκθςι τθσ, άλλωσ κεωρείται ωσ ςιωπθρϊσ
απορριφκείςα. Ξατά τθσ απόφαςθσ αυτισ δεν χωρεί θ άςκθςθ άλλθσ οποιαςδιποτε φφςθσ διοικθτικισ
προςφυγισ. Αν κατά τθσ απόφαςθσ που επιβάλλει κυρϊςεισ δεν αςκθκεί εμπρόκεςμα θ προςφυγι ι αν
απορριφκεί αυτι από το αποφαινόμενο αρμοδίωσ όργανο, θ απόφαςθ κακίςταται οριςτικι. Αν αςκθκεί
εμπρόκεςμα προςφυγι, αναςτζλλονται οι ςυνζπειεσ τθσ απόφαςθσ μζχρι αυτι να οριςτικοποιθκεί
ΑΘΟ 11.ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΘΣΘ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ
Θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ Χφμβαςθσ, θ διοίκθςθ αυτισ κακϊσ και θ παραλαβι τθσ, κα
διενεργθκεί από τθν Επιτροπι Υαραλαβισ και Υιςτοποίθςθσ Υαραδοτζων (ΕΥΥ) θ οποία ςυγκροτείται,
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3 του άρκρου 221 του ν. 4412/2016) και κα οριςτεί με απόφαςθ του ΔΧ τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ.
Θ ΕΥΥ κα παρακολουκεί κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ τισ παραςχεκθςόμενεσ υπθρεςίεσ του
αναδόχου, κα ςυνεργάηεται, και κα κακοδθγεί τον Ανάδοχο. Θ επικοινωνία τθσ ΕΥΥ με τον Ανάδοχο κα
γίνεται με ςυναντιςεισ, όπου αυτό απαιτείται, ι με όλεσ τισ άλλεσ μορφζσ επικοινωνίασ (γραπτά, e-mail,
τθλεφωνικά), κατά περίπτωςθ.
Θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί, με απόφαςι τθσ να ορίηει για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ ωσ επόπτθ
με κακικοντα ειςθγθτι υπάλλθλο τθσ.
Ψα κακικοντα του επόπτθ είναι, ενδεικτικά, ο ζλεγχοσ τακτικόσ ι ζκτακτοσ τθσ υλοποίθςθσ των
προγραμμάτων κατάρτιςθσ/πιςτοποίθςθσ, θ επιβεβαίωςθ τθσ εκτζλεςθσ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ,
κακϊσ και ο ζλεγχοσ τθσ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ. Πε ειςιγθςθ του
επόπτθ θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί να απευκφνει ζγγραφα με οδθγίεσ και εντολζσ προσ τον ανάδοχο που
αφοροφν ςτθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.
Για τθν προςικουςα και ζγκαιρθ παραλαβι των υπθρεςιϊν δφναται θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί να
αποφαςίςει να τθρείται από τον ανάδοχο θμερολόγιο ςτο οποίο καταγράφονται θ τμθματικι εκτζλεςθ
του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, θ κακθμερινι απαςχόλθςθ του προςωπικοφ ςε αρικμό και ειδικότθτα,
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ζκτακτα ςυμβάντα και άλλα ςτοιχεία που ςχετίηονται με τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Ψο θμερολόγιο
ςυνυπογράφεται από τον επόπτθ τθσ ςφμβαςθσ, που μπορεί να ςθμειϊςει επί αυτοφ παρατθριςεισ για
τθν τιρθςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ και φυλάςςεται ςτον χϊρο εκτζλεςθσ τθσ υπθρεςίασ ι όταν αυτό δεν
είναι εφικτό προςκομίηεται από τον ανάδοχο ςτθ ζδρα τθσ υπθρεςίασ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί. Σι
καταγραφζσ του αποτελοφν ςτοιχείο για τθν παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ από τθν επιτροπι
παραλαβισ.
ΑΘΟ 12.ΡΑΑΛΑΒΘ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ
Θ παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν και παραδοτζων γίνεται από τθν ΕΥΥ θ οποία ςυγκροτείται θ
οποία ζχει ςυςτακεί ςφμφωνα με τθν υπ αρικμ …….. αποφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ.
Θ ΕΥΥ πιςτοποιεί ότι ο Ανάδοχοσ προςζφερε τισ υπθρεςίεσ του προςθκόντωσ κατά το ςυμβατικό χρονικό
διάςτθμα, όπωσ αυτζσ περιγράφονται ςτθν παροφςα και είναι αρμόδια για τθν παραλαβι κάκε επιμζρουσ
παραδοτζου του αντικειμζνου τθσ Χφμβαςθσ, κακϊσ και για τθν οριςτικι παραλαβι του.
2.
Ξατά τθ διαδικαςία παραλαβισ διενεργείται ο απαιτοφμενοσ ζλεγχοσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα
ςτθ ςφμβαςθ, μπορεί δε να καλείται να παραςτεί και ο ανάδοχοσ. Θ Επιτροπι μετά τον ζλεγχο των
παραδοτζων διατυπϊνει εγγράφωσ ενδεχόμενεσ παρατθριςεισ εντόσ δζκα πζντε (15) θμερολογιακϊν
θμερϊν από τθν υποβολι τουσ. Πετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ, θ επιτροπι παραλαβισ: α) είτε
παραλαμβάνει τισ ςχετικζσ υπθρεςίεσ ι παραδοτζα, εφόςον καλφπτονται οι απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ
χωρίσ ζγκριςθ ι απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, β) είτε ειςθγείται για τθν παραλαβι με
παρατθριςεισ ι τθν απόρριψθ των παρεχομζνων υπθρεςιϊν ι παραδοτζων, ςφμφωνα με τισ
παραγράφουσ 3 και 4. Ψα ανωτζρω εφαρμόηονται και ςε τμθματικζσ παραλαβζσ.
3.
Αν θ ΕΥΥ κρίνει ότι οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ και τα παραδοτζα δεν ανταποκρίνονται πλιρωσ
ςτουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, ςυντάςςεται πρωτόκολλο προςωρινισ παραλαβισ, που αναφζρει τισ
παρεκκλίςεισ που διαπιςτϊκθκαν από τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενεσ
παρεκκλίςεισ επθρεάηουν τθν καταλλθλότθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν και των παραδοτζων και
ςυνεπϊσ αν μποροφν οι τελευταίεσ να καλφψουν τισ ςχετικζσ ανάγκεσ.
Σ Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να ενςωματϊνει τισ παρατθριςεισ τθσ Επιτροπισ εντόσ δζκα πζντε (15)
θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν κοινοποίθςι τουσ ςε αυτόν και να τα αναμορφϊνει ςχετικά ζωσ ότου
αυτά γίνουν αποδεκτά από τθν Επιτροπι. Πετά τθν ζγκριςθ των παραδοτζων από τθν Επιτροπι
ςυντάςςεται πρακτικό παραλαβισ.
4.
Για τθν εφαρμογι τθσ παραγράφου 3 ορίηονται τα ακόλουκα:
α) Χτθν περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι, δεν επθρεάηεται θ καταλλθλότθτα, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ
του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκρικεί θ παραλαβι των εν λόγω παρεχόμενων
υπθρεςιϊν και των παραδοτζων, με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, θ οποία κα πρζπει να είναι
ανάλογθ προσ τισ διαπιςτωκείςεσ παρεκκλίςεισ. Πετά τθν ζκδοςθ τθσ ωσ άνω απόφαςθσ, θ επιτροπι
παραλαβισ υποχρεοφται να προβεί ςτθν οριςτικι παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν και των
παραδοτζων τθσ ςφμβαςθσ και να ςυντάξει ςχετικό πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ, ςφμφωνα με τα
αναφερόμενα ςτθν απόφαςθ.
β) Αν διαπιςτωκεί ότι επθρεάηεται θ καταλλθλότθτα, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμόδιου
αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ και τα παραδοτζα, με τθν επιφφλαξθ
των οριηομζνων ςτο άρκρο 220 του ν. 4412/2016.
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5.
Ψο πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ εγκρίνεται από τθν Ανακζτουςα Αρχι με απόφαςθ του
αρμόδιου οργάνου, θ οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και ςτον ανάδοχο. Αν παρζλκει χρονικό διάςτθμα
μεγαλφτερο των 30 θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ του παραδοτζου από τον οικονομικό φορζα
και δεν ζχει εκδοκεί πρωτόκολλο παραλαβισ τθσ παραγράφου 2 ι πρωτόκολλο με παρατθριςεισ τθσ
παραγράφου 3, κεωρείται ότι θ παραλαβι ζχει ςυντελεςκεί αυτοδίκαια.
6.
Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου,
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθ ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με
απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ
και τα μζλθ τθσ επιτροπισ τθσ παραγράφου 1. Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ
διαδικαςίεσ παραλαβισ που προβλζπονται από τθν ςφμβαςθ και ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα. Σι
εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκαταβολισ και καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφονται πριν τθν ολοκλιρωςθ όλων
των προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων. Σποιαδιποτε
ενζργεια που ζγινε από τθν αρχικι επιτροπι παραλαβισ, δεν λαμβάνεται υπόψθ.
ΑΘΟ 13. ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΛΟΡΟΙΘΣΘΣ ΤΟΥ ΕΓΟΥ
1. Θ Ανακζτουςα Αρχι, προκειμζνου να διαςφαλίςει τθν αποτελεςματικότθτα και τθν ορκι υλοποίθςθ
του Ζργου, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ ςφμβαςθσ, τθσ τεχνικισ προςφοράσ του Αναδόχου και τθσ
Διακιρυξθσ αςκεί ζλεγχο ςε όλα τα ςτάδια, από τθν προετοιμαςία μζχρι τθν ολοκλιρωςθ του. Ειδικότερα
το αρμόδιο όργανο ελζγχου τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ μεριμνά για τθν πραγματοποίθςθ των ελζγχων με
ςκοπό τθν ορκι υλοποίθςθ του φυςικοφ αντικειμζνου ςφμφωνα με το περιεχόμενο τθσ ςφμβαςθσ, τθσ
τεχνικισ προςφοράσ του Αναδόχου και τθσ Διακιρυξθσ κακϊσ και για τθν καταβολι των δαπανϊν.
2. Σι ζλεγχοι, εκτόσ από τθν Ανακζτουςα Αρχι, κα διενεργοφνται ενδεικτικά από:
• τθν Ε.Ω.Δ. του Ε.Υ.
• τθν Αρχι Υλθρωμισ του ΕΧΥΑ,
• τθν Επιτροπι Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου και
• τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι.
Σ Ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να παρζχει κάκε δυνατι ςυνδρομι για τθ διενζργεια των
εκάςτοτε προβλεπομζνων από τθν Εκνικι και Ξοινοτικι νομοκεςία ελζγχων του φυςικοφ αντικειμζνου
και των οικονομικϊν ςτοιχείων του Ζργου.
3. Ψα ςτάδια ελζγχου είναι τα εξισ:
α. Υρολθπτικόσ ζλεγχοσ που αφορά το αρχικό ςτάδιο πριν τθν ζναρξθ υλοποίθςθσ του Ζργου, ςτο πλαίςιο
του οποίου εξετάηεται θ τιρθςθ των ςυμφωνθκζντων για τθ προετοιμαςία υλοποίθςθσ του
Υρογράμματοσ.
β. Ζλεγχοσ κατά τθν εκτζλεςθ του Ζργου (με προειδοποίθςθ ι απροειδοποίθτοσ) διενεργείται κατά τθ
διάρκεια εκτζλεςθσ του Ζργου, με τον οποίο ελζγχεται θ αξιοπιςτία των πλθροφοριϊν που δθλϊνονται
από τον ανάδοχο ςτα πλαίςια των μθνιαίων δελτίων παρακολοφκθςθσ φυςικοφ αντικειμζνου και των
μζχρι τότε υποβλθκζντων παραδοτζων, θ τιρθςθ των δεςμεφςεων που ζχει αναλάβει ο Ανάδοχοσ βάςει
τθσ ςφμβαςθσ και θ τιρθςθ των κανόνων δθμοςιότθτασ ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ κανόνεσ και
διατάξεισ.
γ. Ζλεγχοσ με τθν ολοκλιρωςθ του Ζργου διενεργείται μετά τθ γνωςτοποίθςθ ολοκλιρωςισ του από τον
Ανάδοχο, αφορά το ςυνολικό φυςικό αντικείμενο, με το πζρασ του οποίου βεβαιϊνεται θ τιρθςθ των
υποχρεϊςεων του Αναδόχου.
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4. Ξατά τον ζλεγχο του φυςικοφ αντικειμζνου του Ζργου. εξετάηεται θ τιρθςθ των όρων τθσ Χφμβαςθσ.
5. Ξατά τον ζλεγχο του οικονομικοφ αντικειμζνου του Ζργου εξετάηεται αν τθρικθκαν τα αναφερόμενα
ςτο οικείο άρκρο τθσ παροφςασ.
6. Τλα, οι ςυμβάςεισ, τιμολόγια, δελτία παροχισ υπθρεςιϊν και κάκε άλλο ζγγραφο ιςοδφναμθσ
λογιςτικισ αξίασ, που τθρείται ςτθν ζδρα του Αναδόχου, πρζπει να επιδεικνφονται ςε πρωτότυπα, όποτε
ηθτθκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι, και να υποβάλλονται, εφόςον ηθτθκεί, ςε αντίγραφα νομίμωσ
επικυρωμζνα από τον ανάδοχο, βάςει των διατάξεων του ΞΦΑΧ. Δε γίνονται δεκτά ςυγκεντρωτικά
τιμολόγια, εφόςον αυτά δεν ςυνοδεφονται από αναλυτικά παραςτατικά των επιμζρουσ δαπανϊν των
Ψμθμάτων κατάρτιςθσ. Σ Ανάδοχοσ υποχρεοφται κατά τθ διάρκεια τθσ υλοποίθςθσ του Ζργου να τθρεί τα
πρωτότυπα παραςτατικά ςτοιχεία που απαρτίηουν τον οικονομικό φάκελο ςτθν ζδρα του και
επικυρωμζνα αντίγραφα αυτϊν ςτισ ζδρεσ των Υαραρτθμάτων του, όπωσ αυτό προβλζπεται από τισ
ςχετικζσ διατάξεισ του ΞΦΑΧ, οφείλει δε να εφαρμόηει τθν Εκνικι Ρομοκεςία για τισ λογιςτικζσ
καταχωρίςεισ (ΞΦΑΧ) και να τθρεί τα ςτοιχεία προσ ζλεγχο για διάςτθμα δφο (2) ετϊν ι τριϊν (3) ετϊν,
ςτθν περίπτωςθ πράξεων επιλζξιμθσ δαπάνθσ που δεν υπερβαίνει το 1.000.000 ευρϊ, από τθν 31
Δεκεμβρίου που ακολουκεί τθν υποβολι των λογαριαςμϊν ςτουσ οποίουσ περιλαμβάνεται θ τελικι
δαπάνθ Ψα ανωτζρω ςτοιχεία και δικαιολογθτικά ζγγραφα διατθροφνται είτε υπό τθ μορφι πρωτοτφπων,
ι επικαιροποιθμζνων αντιγράφων των πρωτοτφπων ι ςε κοινϊσ αποδεκτοφσ φορείσ δεδομζνων,
περιλαμβανομζνων των θλεκτρονικϊν εκδόςεων των πρωτότυπων εγγράφων ι εγγράφων που υπάρχουν
μόνο ςε θλεκτρονικι μορφι.
7. Σι ζλεγχοι διενεργοφνται είτε επί τόπου και αιφνιδίωσ, είτε κατόπιν εγγράφου προςκλιςεωσ από τθν
Ανακζτουςα Αρχι με τθν προςκόμιςθ από τον ανάδοχο ςε αυτι όλων των αναγκαίων ςτοιχείων, εντόσ
των δεςμευτικϊν και εφλογων χρονικϊν ορίων που τίκενται από το αρμόδιο ελεγκτικό όργανο τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ.
8. Πετά τθ διενζργεια του ελζγχου, ςυντάςςεται ζκκεςθ και αποτζλεςμα ελζγχου από τουσ ελεγκτζσ που
διενιργθςαν τον ζλεγχο.
α. Χτον Ανάδοχο κοινοποιείται το αποτζλεςμα ελζγχου. Πε το ίδιο ζγγραφο καλείται ο Ανάδοχοσ να
διατυπϊςει εγγράφωσ και εντόσ τθσ προκεςμίασ δζκα πζντε (15) θμερϊν, από τθ λιψθ του
αποτελζςματοσ ελζγχου, τισ απόψεισ του κατά του ανωτζρω αποτελζςματοσ ελζγχου.
β. Χε περίπτωςθ που ο ζλεγχοσ διενεργείται κατά τθ διάρκεια υλοποίθςθσ του Ζργου και διαπιςτωκοφν
ςοβαρζσ ελλείψεισ, ο Ανάδοχοσ ενθμερϊνεται εγγράφωσ (ταχυδρομικϊσ ι με ταχυμεταφορά ι με
τθλεομοιοτυπία) από τθν Ανακζτουςα Αρχι για τθ διαπίςτωςθ αυτι, εντόσ πζντε (5) εργαςίμων θμερϊν
από τθν θμερομθνία διενζργειασ του ελζγχου, προκειμζνου να προβεί ςε αναςτολι τθσ υλοποίθςθσ των
Ψμθμάτων κατάρτιςθσ.
γ. Εάν κατά το διενεργθκζντα ζλεγχο διαπιςτωκεί θ αχρεϊςτθτθ ι παράνομθ καταβολι χρθματικϊν
ποςϊν των δόςεων τθσ χρθματοδότθςθσ, εφαρμόηονται κατϋ αναλογία οι διατάξεισ τθσ με αρικμό Ξ.Ω.Α.
αρικμ. 126829 / EΩΚΩ 1217/8.12.2015 Χφςτθμα δθμοςιονομικϊν διορκϊςεων και διαδικαςίεσ ανάκτθςθσ
αχρεωςτιτωσ ι παρανόμωσ καταβλθκζντων ποςϊν από πόρουσ του κρατικοφ προχπολογιςμοφ για τθν
υλοποίθςθ προγραμμάτων ςυγχρθματοδοτοφμενων ςτο πλαίςιο του ΕΧΥΑ 2014-2020, ςφμφωνα με το αρ.
22 του Ρ. 4314/2014, όπωσ ιςχφει κάκε φορά.
δ. Θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα να κακορίςει μονομερϊσ μθχανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ και
ελζγχου τθσ υλοποίθςθσ του Ζργου από τον Ανάδοχο οι οποίοι κα εξαςφαλίηουν τον αποτελεςματικό
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ και ποςότθτασ των υπθρεςιϊν και του τελικοφ αποτελζςματοσ
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ΑΘΟ 14. ΛΟΙΡΕΣ ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
1. Σ Ανάδοχοσ ευκφνεται ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, για κάκε υποχρζωςθ που απορρζει από τθ
ςφμβαςθ, τθ διακιρυξθ και το Ρόμο.
2. Σ Ανάδοχοσ οφείλει, ςτο πλαίςιο τθσ υλοποίθςθσ του Ζργου να υποβάλει ςτουσ εκπροςϊπουσ τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ, των αρμόδιων εκνικϊν αρχϊν (Ε.Ω. Διαχείριςθσ του Ε.Υ., Αρχι Υλθρωμισ, Ε.Δ.ΕΟ.
κλπ.), και τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, όποτε του ηθτθκεί, οποιοδιποτε αποδεικτικό τθσ ομαλισ εξζλιξθσ
του Ζργου ςτοιχείο, ςφμφωνα με τθ Χφμβαςθ, όπωσ, ενδεικτικά, φορολογικά ςτοιχεία και δικαιολογθτικά
δαπανϊν, ςτοιχεία που αφοροφν ςτθν πορεία του φυςικοφ αντικειμζνου του Ζργου, ςυμβάςεισ
εκπαιδευτϊν κλπ.
3. Για τθ ςωςτι παρακολοφκθςθ του Ζργου (φυςικό και οικονομικό αντικείμενο) ο Ανάδοχοσ οφείλει:
3.1. Ρα δζχεται και να διευκολφνει απροφαςίςτωσ τουσ ελζγχουσ και επαλθκεφςεισ που διενεργοφνται
τακτικϊσ ι /και εκτάκτωσ από τθν Διαχειριςτικι Αρχι του ΕΥ ΕΥΑΡΕΞ ι/και από οποιοδιποτε άλλο εκνικό
ι ενωςιακό ελεγκτικό όργανο κακϊσ και υποχρεοφται να παρζχει ςε αυτά τα ελεγκτικά όργανα το ςφνολο
των εγγράφων και πλθροφοριϊν που ςχετίηονται με τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τθν υλοποίθςθ των
αντιςτοίχων προγραμμάτων κατάρτιςθσ/πιςτοποίθςθσ. Χε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου
κινοφνται τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο κεςμικό και κανονιςτικό πλαίςιο τθσ Υρογραμματικισ
Υεριόδου 2014-2020.
3.2. Ρα τθρεί τα Υαραδοτζα Ωλοποίθςθσ προγραμμάτων κατάρτιςθσ υπό μορφι φακζλων ωσ εξισ:
3.2.Α.:

Φάκελο Υποζργου ςτον οποίο κα περιλαμβάνονται
α. Θ Απόφαςθ Ξατακφρωςθσ
β. Θ Χφμβαςθ με τισ τυχόν τροποποιιςεισ τθσ
γ. Θ Υροςφορά του Αναδόχου
δ. Θ Χφμβαςθ με τουσ Φορείσ Υιςτοποίθςθσ (εφόςον είναι υπεργολάβοσ)
ε. Θ Διλωςθ Σριςμοφ Ωπευκφνου του Ωποζργου
ςτ. Ψα ςτοιχεία του Ωπευκφνου του Ωποζργου
η. Ψα Πθνιαία Δελτία Υαρακολοφκθςθσ τθσ προόδου του Φυςικοφ Αντικειμζνου του Ωποζργου
θ. Χτοιχεία Δθμοςιότθτασ
κ. Θ Διλωςθ Σλοκλιρωςθσ του Ωποζργου
ι. Χτοιχεία Σικονομικισ Υαρακολοφκθςθσ Ωποζργου, που κα περιλαμβάνει ςτοιχεία των
αιτθμάτων πλθρωμισ του Αναδόχου και των ςυνοδευτικϊν δικαιολογθτικϊν και παραςτατικϊν
(όπωσ αποτυπϊνονται ςτθν Υρόςκλθςθ).

3.2.Β.:

Φάκελο Τμιματοσ κατάρτιςθσ, που αποτελείται από τουσ Υποφακζλουσ:
1. Φάκελοσ Διοικθτικισ Υαρακολοφκθςθσ Ψμιματοσ, που κα περιλαμβάνει
α. Θ διλωςθ ζναρξθσ
β. Διλωςθ οριςμοφ Ωπευκφνου Ωλοποίθςθσ
γ. Χυμφωνθτικό ενοικίαςθσ /παραχϊρθςθσ δομϊν εφόςον χρθςιμοποιοφνται δομζσ τρίτου
δ. Υίνακα καταρτιηομζνων και επιλαχόντων
ε. Υικανζσ αλλαγζσ τροποποιιςεισ των παραπάνω ςτοιχείων
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ςτ. Υεριγραφι του εκπαιδευτικοφ υλικοφ - αντίγραφο του εκπαιδευτικοφ υλικοφ ςε θλεκτρονικι
μορφι, καταςτάςεισ παραλαβισ από τουσ καταρτιηόμενουσ.
η. Βεβαιϊςεισ παρακολοφκθςθσ τθσ κατάρτιςθσ ςτουσ δικαιοφχουσ καταρτιςκζντεσ, καταςτάςεισ
Υαραλαβισ .
θ. Ζκκεςθ αξιολόγθςθσ (αξιολόγθςθ εκπαιδευτϊν, καταρτιηομζνων και όλων των ςυντελεςτϊν)
2. Φάκελοσ Υαρακολοφκθςθσ του Φυςικοφ Αντικειμζνου Ψμιματοσ, που κα περιλαμβάνει
α. Αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα
β. Ψα θμεριςια δελτία παρακολοφκθςθσ υπογεγραμμζνα από τουσ καταρτιηόμενουσ και τουσ
εκπαιδευτζσ, ςτα οποία περιλαμβάνεται θ διδαχκείςα φλθ ανά εκπαιδευτικι ενότθτα.
3.2.Γ:

Φάκελοσ Τμιματοσ Τθλεκατάρτιςθσ (για όςα τμιματα υλοποιθκοφν με τθ ςχετικι μζκοδο),
που αποτελείται από τουσ Υποφακζλουσ:
1. Φάκελοσ Διοικθτικισ Υαρακολοφκθςθσ Ψμιματοσ Ψθλεκατάρτιςθσ, που κα περιλαμβάνει
α. Αίτθμα ζγκριςθσ υλοποίθςθσ Υρογράμματοσ Ξατάρτιςθσ με τθ μζκοδο τθσ Ψθλεκατάρτιςθσ
β. Ζγκριςθ υλοποίθςθσ Υρογράμματοσ Ψθλεκατάρτιςθσ
γ. Διλωςθ ζναρξθσ θ οποία περιλαμβάνει :
- Διλωςθ οριςμοφ Ωπεφκυνου Ωλοποίθςθσ
- Χυμφωνθτικό ενοικίαςθσ /παραχϊρθςθσ δομϊν εφόςον χρθςιμοποιοφνται δομζσ τρίτου
δ. Υίνακα καταρτιηομζνων και επιλαχόντων
ε. Υικανζσ αλλαγζσ τροποποιιςεισ των παραπάνω ςτοιχείων
ςτ. Υεριγραφι του εκπαιδευτικοφ περιεχόμενου και του εκπαιδευτικοφ υλικοφ
η. Βεβαιϊςεισ παρακολοφκθςθσ τθσ κατάρτιςθσ ςτουσ καταρτιςκζντεσ, καταςτάςεισ Υαραλαβισ
θ. Ζκκεςθ αξιολόγθςθσ (αξιολόγθςθ εκπαιδευτϊν, καταρτιηομζνων και όλων των ςυντελεςτϊν)
2. Φάκελοσ Υαρακολοφκθςθσ του Φυςικοφ Αντικειμζνου Ψμιματοσ Ψθλεκατάρτιςθσ, που κα
περιλαμβάνει
α. Αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα
β. Χτοιχεία πρόςβαςθσ (όνομα χριςτθ, ςυνκθματικό πρόςβαςθσ) ςτθν πλατφόρμα για τουσ
καταρτιηόμενουσ
γ. Χτοιχεία πρόςβαςθσ (όνομα χριςτθ, ςυνκθματικό πρόςβαςθσ) ςτθν πλατφόρμα για τουσ
εκπαιδευτζσ
δ. Ξαταγραφι και εξαγωγι δεδομζνων (reports) παρακολοφκθςθσ ανά καταρτιηόμενο, (ϊρα
ειςόδου – ϊρα εξόδου) ςτα οποία περιλαμβάνεται και θ καταγραφι τθσ ςυμμετοχι τουσ ςτισ
διαδικαςίεσ αξιολόγθςθσ.
ε. Ξαταγραφι και εξαγωγι δεδομζνων (reports) παρακολοφκθςθσ ςυνολικά ανά τμιμα
ςτ. Δελτία Ειςόδου-Εξόδου (microdata) ωφελουμζνων.

3.3. Ρα τθρεί τα Υαραδοτζα Ωλοποίθςθσ τθσ πιςτοποίηςησ ωφελοφμενων υπό μορφι φακζλων ωσ εξισ:
3.3.Α: Φάκελοσ Ριςτοποίθςθσ Ωφελουμζνων Τμιματοσ κατάρτιςθσ, που κα περιλαμβάνει:
α. Διαπιςτευμζνο ςχιμα πιςτοποίθςθσ ςφμφωνα με το διεκνζσ πρότυπο ISΣ/IEC 17024
β. Υρόγραμμα εξετάςεων Υιςτοποίθςθσ
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γ. Ξατάςταςθ ςυμμετεχόντων ςτισ εξετάςεισ πιςτοποίθςθσ, ςτθν οποία κα αποτυπϊνονται και
τα αποτελζςματα των εξετάςεων
δ. Βεβαιϊςεισ Υιςτοποίθςθσ ςτουσ δικαιοφχουσ καταρτιςκζντεσ
ε. Ξαταςτάςεισ παραλαβισ Βεβαιϊςεων Υιςτοποίθςθσ
ςτ. Βεβαιϊςεισ ςυμμετοχισ ςτισ εξετάςεισ πιςτοποίθςθσ (για τουσ αποτυχόντεσ)
η. Ξαταςτάςεισ παραλαβισ Βεβαιϊςεων ςυμμετοχισ
θ. Δελτία Ειςόδου-Εξόδου (microdata) ωφελουμζνων.
3.4. Ρα παραδϊςει τισ βεβαιϊςεισ παρακολοφκθςθσ τθσ κατάρτιςθσ ςτουσ δικαιοφχουσ καταρτιςκζντεσ.
3.5. Ρα τθρεί τουσ όρουσ του Σδθγοφ Δθμοςιότθτασ και Υλθροφόρθςθσ Ωποζργων που υλοποιοφνται από
τουσ Αναδόχουσ Φορείσ του Επιχειρθςιακοφ Υρογράμματοσ, όπωσ αυτοί προκφπτουν από τον Ξανονιςμό
(ΕΕ) 1303/2013, ο οποίοσ κα αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ ςφμβαςθσ και να τθρεί αρχείο δράςεων
δθμοςιότθτασ.
3.6. Για όςεσ ςυμβάςεισ ςυνάψει κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου, αυτζσ κα πρζπει να φζρουν ωσ υποςζλιδο
λογότυπο και κείμενο ςχετικό μθ τθ χρθματοδότθςθ, τα οποία κα υποδείξει θ Ανακζτουςα Αρχι

ΑΘΟ 15. ΕΜΡΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΘΤΑ
Ξακ’ όλθ τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ Χφμβαςθσ, αλλά και μετά τθ λιξθ ι λφςθ αυτισ ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει
τθν υποχρζωςθ να τθριςει εμπιςτευτικά και να μθ γνωςτοποιιςει ςε τρίτουσ (ςυμπεριλαμβανομζνων
των εκπροςϊπων του ελλθνικοφ και διεκνοφσ τφπου), χωρίσ τθν προθγοφμενθ ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ, οποιαδιποτε ζγγραφα ι πλθροφορίεσ που κα περιζλκουν ςε γνϊςθ του κατά τθν
εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεϊν του.
Σ Ανάδοχοσ δεν δφναται να προβαίνει ςε δθμόςιεσ δθλϊςεισ ςχετικά με το Ζργο, χωρίσ τθν προθγοφμενθ
ζγγραφθ ςυναίνεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, οφτε να ςυμμετζχει ςε δραςτθριότθτεσ αςυμβίβαςτεσ με τισ
υποχρεϊςεισ του απζναντι ςτθν Ανακζτουςα Αρχι και δε δεςμεφει τθν Ανακζτουςα Αρχι με κανζνα
τρόπο, χωρίσ τθν προθγοφμενθ γραπτι τθσ ςυναίνεςθ.
Ξατά τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων τθσ, θ Ανακζτουςα Αρχι και όλα τα εξουςιοδοτθμζνα απ’ αυτιν
πρόςωπα οφείλουν να μθν ανακοινϊνουν ςε κανζναν, παρά μόνο ςτα πρόςωπα που δικαιοφνται να
γνωρίηουν, πλθροφορίεσ που περιιλκαν ς' αυτοφσ κατά τθ διάρκεια και με τθν ευκαιρία τθσ υλοποίθςθσ
του Ζργου και αφοροφν ςε τεχνικά ι εμπορικά ηθτιματα του Αναδόχου ι μεκόδουσ υλοποίθςθσ του
Ζργου.
Σ Ανάδοχοσ και το προςωπικό του ζχουν υποχρζωςθ εχεμφκειασ αναφορικά με κάκε πλθροφορία που
περιιλκε ςε αυτοφσ, ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ του ζργου («Εμπιςτευτικι Υλθροφορία») και δεςμεφεται να
μθν αποκαλφψει ι χρθςιμοποιιςει οποιαδιποτε Εμπιςτευτικι Υλθροφορία. Σ Ανάδοχοσ και το
προςωπικό του οφείλουν να απζχουν, από κάκε χριςθ, μερικι ι ολικι, είτε για λογαριαςμό τουσ, είτε για
λογαριαςμό τρίτων, των ςτοιχείων και γενικά των προςωπικϊν δεδομζνων των υπαλλιλων και των
εξυπθρετοφμενων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, που τα αποκτοφν με οποιοδιποτε τρόπο κατά τθν υλοποίθςθσ
του παρόντοσ ζργου (Ρ. 2472/1997 περί προςταςίασ του ατόμου από τθν επεξεργαςία δεδομζνων
προςωπικοφ χαρακτιρα).
Σ Ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ να ενθμερϊνει το προςωπικό του για το περιεχόμενο τθσ υποχρζωςθσ
εχεμφκειασ, όπωσ αυτι προβλζπεται ςτθν παροφςα διακιρυξθ και να ενθμερϊνει αμζςωσ τθν

ελίδα 147 από 171

19PROC005817806 2019-11-07
ανακζτουςα αρχι για κάκε απϊλεια ι μθ εξουςιοδοτθμζνθ αποκάλυψθ ι και χριςθ ςτοιχείων που κα
υποπζςει ςτθν αντίλθψι του.
ΑΘΟ 16. ΛΥΣΘ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ
1. Θ ςφμβαςθ κεωρείται ότι εκτελζςτθκε όταν:
i. Υαραδόκθκε και παραλιφκθκε ολόκλθρο το Ζργο (ποςότθτα και ποιότθτα)
ii. Σλοκλθρϊκθκε θ αποπλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ και
iii. Εκπλθρϊκθκαν και οι τυχόν λοιπζσ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ και από τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ
και αποδεςμεφκθκαν οι ςχετικζσ εγγυιςεισ κατά τα προβλεπόμενα από τθ Χφμβαςθ.
Θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει τθ
ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ:
- Χτθν περίπτωςθ που, κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ καταδικαςτεί αμετάκλθτα για ζνα
από τα αδικιματα που αναφζρονται ςτθν παρ. 2.2.3.1 τθσ διακιρυξθσ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται να
καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ
ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΞ, περί αμφοτεροβαρϊν ςυμβάςεων.
- Εάν ο ανάδοχοσ πτωχεφςει ι υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τεκεί υπό
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ
ςυμβιβαςμοφ ι αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε
ανάλογθ κατάςταςθ, προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου,
θ ανακζτουςα αρχι δφναται, ομοίωσ, να καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν
αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΞ.
- εάν θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν.
4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ
- εάν θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον Ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων
που υπζχει από τισ Χυνκικεσ και τθν Σδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του
Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΧΟΕΕ,
- εάν ο Ανάδοχοσ δεν εκπλθρϊνει προςθκόντωσ και εμπροκζςμωσ τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν
από τθ Χφμβαςθ,
- εάν ο Ανάδοχοσ δεν ςυμμορφϊνεται προσ τισ ςφμφωνεσ με τισ διατάξεισ τθσ Χφμβαςθσ εντολζσ τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ,
- εάν ο Ανάδοχοσ εκχωρεί τθ Χφμβαςθ ι ανακζτει εργαςίεσ υπεργολαβικά χωρίσ τθν άδεια τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ,
Χε περίπτωςθ καταγγελίασ τθσ Χφμβαςθσ, θ Ανακζτουςα Αρχι αναςτζλλει τθν καταβολι οποιουδιποτε
ποςοφ πλθρωτζου ςφμφωνα με τθν Χφμβαςθ προσ τον Ανάδοχο μζχρισ εκκακαρίςεωσ των μεταξφ τουσ
υποχρεϊςεων και οι Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ καταπίπτουν.
Θ Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται να ηθτιςει πλιρθ αποηθμίωςθ από τον Ανάδοχο για όλεσ τισ ηθμίεσ και τα
ζξοδα που προκλικθκαν ςτισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ και τθν ίδια, τα οποία προκφπτουν άμεςα ι ζμμεςα
από παράλειψθ του Αναδόχου, ςυμπεριλαμβανομζνων των εξόδων για τθ διαδικαςία λφςθσ. Αυτι θ
αποηθμίωςθ είναι ανεξάρτθτθ από τθν κατάπτωςθ των Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν, όπωσ προβλζπεται
παραπάνω.
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Χε περίπτωςθ ζκπτωςθσ του Αναδόχου κατά τθ διάρκεια υλοποίθςθσ του ζργου, θ Ανακζτουςα Αρχι
δικαιοφται, να κρατιςει μζροσ ι το ςφνολο των παραδοτζων, καταβάλλοντασ το αναλογοφν ςυμβατικό
τίμθμα, ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τθ διαδικαςία που προβλζπεται ςτθ διακιρυξθ του Ζργου.
Σ Ανάδοχοσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ ςυνδρομισ λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ
από τθν ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του
άρκρου 203 του Ρ.4412/16, εάν δεν εκπλθρϊςει τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι δεν ςυμμορφωκεί με
τισ γραπτζσ εντολζσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, που είναι ςφμφωνεσ με τθν ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ διατάξεισ
και εάν υπερβεί υπαίτια τθ ςυνολικι προκεςμία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, λαμβανομζνων υπόψθ των
παρατάςεων.
Χτθν περίπτωςθ αυτι του κοινοποιείται ειδικι όχλθςθ, θ οποία περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραφι
των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οφείλει να προβεί αυτόσ, κζτοντασ προκεςμία για τθ ςυμμόρφωςι του, θ
οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερθ των δεκαπζντε (15) θμερϊν. Αν θ προκεςμία που τεκεί με τθν ειδικι
όχλθςθ παρζλκει χωρίσ να ςυμμορφωκεί, κθρφςςεται αιτιολογθμζνα ζκπτωτοσ μζςα ςε τριάντα (30)
θμζρεσ από τθν άπρακτθ πάροδο τθσ ωσ άνω προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ.
Χτον Ανάδοχο που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλεται, μετά από κλιςθ του για παροχι
εξθγιςεων, ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ,
ΑΘΟ 17. ΥΡΕΓΟΛΑΒΙΕΣ
1
Σ Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω ανάκεςθσ
τθσ εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ
παρ. 2 του άρκρου 18 του Ρ.4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ του κυρίου αναδόχου.
2.
Σ Ανάδοχοσ ζχει αναφζρει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ
νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, οι οποίοι ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ.
3.
Επιπλζον, υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν Ανακζτουςα Αρχι κάκε αλλαγι των πλθροφοριϊν
αυτϊν, κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο
υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ,
προςκομίηοντασ τα ςχετικά ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ.
4.
Χε περίπτωςθ διακοπισ τθσ ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ
ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι,
οφείλει δε να διαςφαλίςει τθν ομαλι εκτζλεςθ του τμιματοσ/ των τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ είτε από τον
ίδιο, είτε από νζο υπεργολάβο τον οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι κατά τθν ωσ άνω
διαδικαςία.
5.
Θ Ανακζτουςα Αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ υπεργολάβουσ,
όπωσ αυτοί περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 τθσ Διακιρυξθσ και με τα αποδεικτικά μζςα τθσ
παραγράφου 2.2.8.2 τθσ Διακιρυξθσ, εφόςον το(α) τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχοσ
προτίκεται να ανακζςει υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, υπερβαίνουν ςωρευτικά το ποςοςτό του
τριάντα τοισ εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, προκειμζνου να μθν ακετοφνται οι
υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016, δφναται να επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω λόγουσ
και για τμιμα ι τμιματα τθσ ςφμβαςθσ που υπολείπονται του ωσ άνω ποςοςτοφ.
6.
Τταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ απαιτεί ι
δφναται να απαιτιςει τθν αντικατάςταςι του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτισ παρ. 5 και 6 του
άρκρου 131 του ν. 4412/2016.
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7.
Χε περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ ζχει ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ του υπεργολάβου όςον αφορά τθ
χρθματοοικονομικι επάρκεια-τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα, ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ
διακιρυξθσ, τότε υποχρεοφται ςε άμεςθ γνωςτοποίθςθ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι τθσ διακοπισ
ςυνεργαςίασ και άμεςθ λιψθ κάκε πρόςφορου μζςου/μζτρου τα οποία επίςθσ κα γνωςτοποιιςει ςτθν
Ανακζτουςα Αρχι, ζτςι ϊςτε να διατθρεί πάντα ςτακερι τθ χρθματοοικονομικι επάρκεια-τεχνικι και
επαγγελματικι ικανότθτα για τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεϊν του.
8.
Χτθν περίπτωςθ αυτι, θ διακοπι ςυνεργαςίασ και θ τυχόν ζναρξθ νζασ ςυνεργαςίασ του
αναδόχου με νζο υπεργολάβο τελοφν υπό τθν ζγκριςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, θ οποία δφναται να
ελζγξει, τουλάχιςτον, εάν ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ για τθ διαςφάλιςθ τθσ ομαλισ εκτζλεςθσ τθσ
ςφμβαςθσ, τθσ αποδοτικότθτασ των προτεινόμενων από τον ανάδοχο πρόςφορων μζςων/μζτρων και των
προχποκζςεων του άρκρου 78 παρ. 1 του ν.4412/2016.
9.
Δεν νοείται ωσ υπεργολαβία κάκε άλλθ ςυμφωνία του οικονομικοφ φορζα με τρίτο όπωσ π.χ.
προμικειασ αναλωςίμων υλικϊν, διατροφισ, μίςκωςθσ χϊρου (αικουςϊν), δθμιουργίασ και παροχισ
εκπαιδευτικοφ υλικοφ, παροχισ ςυςτιματοσ (πλατφόρμασ) τθλεκατάρτιςθσ (e-learning) κ.α.

ΑΘΟ 18. ΡΟΣΘΕΤΕΣ ΔΘΛΩΣΕΙΣ
1. Σ Ανάδοχοσ υπόςχεται τθν καταβολι ποινικισ ριτρασ, για τθν περίπτωςθ που δεν κα εκπλθρϊςει ι
8α εκπλθρϊςει πλθμμελϊσ τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, με δικι του υπαιτιότθτα. Θ απόδοςθ τθσ
ποινισ αυτισ μπορεί να γίνει μζςω τθσ ολικισ ι μερικισ κατάπτωςθσ τθσ κατατεκειμζνθσ εγγυθτικισ
επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ του Αναδόχου, με αναφορά αυτοφ ςτθν ςχετικι απόφαςθ τθσ
Ανακζτουςασ· Αρχισ. Χτθν περίπτωςθ αυτι κι εφόςον δεν ζχει ολοκλθρωκεί θ υλοποίθςθ του
φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου του ζργου, πρζπει ο Ανάδοχοσ να προςκομίςει νζα εγγυθτικι
επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ ςε αντικατάςταςθ τθσ πρϊτθσ, άλλωσ θ Ανακζτουςα Αρχι δφναται να
προβεί ςε καταγγελία τθσ ςφμβαςθσ.
2.

Δεν επιτρζπεται θ εκχϊρθςθ ι θ μεταβίβαςθ τθσ ςφμβαςθσ ι μζρουσ αυτιν ι οποιουδιποτε
δικαιϊματοσ ι υποχρζωςθσ που απορρζει από αυτιν, ςε οποιονδιποτε τρίτο. Ξατ’ εξαίρεςθ,
επιτρζπεται θ εκχϊρθςθ μζρουσ ι ολόκλθρων των απαιτιςεων (πλθρωμϊν+ του Αναδόχου ζναντι τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ μόνο προσ Ψράπεηεσ ι Υιςτωτικοφσ Σργανιςμοφσ προσ χρθματικι διευκόλυνςθ
του Αναδόχου, υπό τισ εξισ απαραίτθτεσ προχποκζςεισ: 1) Σ εκδοχζασ πρζπει να γνωρίηει και να
αποδζχεται όλουσ τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, 2) Θ Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται να αντιτάξει κατά
του εκδοχζα όλεσ τισ ενςτάςεισ που ζχει κατά του εκχωρθτι και μετά τθν αναγγελία τθσ εκχϊρθςθσ,
3) ςε περίπτωςθ που για λόγουσ που άπτονται των ςυμβατικϊν ςχζςεων μεταξφ Αναδόχου και
Ανακζτουςασ Αρχισ δεν προκφψει εν όλω ι εν μζρει υπζρ τθσ Ψράπεηασ το εκχωροφμενο τίμθμα
(ενδεικτικά αναφζρονται ζκπτωςθ Αναδόχου, απομείωςθ ςυμβατικοφ τιμιματοσ, αναςτολι
εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, διακοπι ςφμβαςθσ, καταλογιςμόσ ρθτρϊν, ςυμβιβαςμόσ κλπ.) θ
Ανακζτουςα Αρχι δεν ζχει καμία ευκφνθ ζναντι τθσ εκδοχζωσ Ψράπεηασ,

ΑΘΟ 19. ΤΟΡΟΡΟΙΘΣΘ ΣΥΜΒΑΣΘΣ
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Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και
κατόπιν γνωμοδότθςθσ του αρμοδίου οργάνου.
Συδεμία τροποποίθςθ, διαγραφι, προςκικθ, ακφρωςθ, παραίτθςθ ι μεταβολι των όρων τθσ ςφμβαςθσ
δεν κα είναι ιςχυρι, παρά μόνο εάν διατυπωκεί εγγράφωσ και φζρει τισ υπογραφζσ των νομίμων
εκπροςϊπων αμφοτζρων των ςυμβαλλομζνων.
Δθλϊνεται ρθτϊσ ότι καμία αφξθςθ οικονομικοφ αντικειμζνου δεν μπορεί να ςυμφωνθκεί ςε περίπτωςθ
τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ, δεδομζνου ότι οι δαπάνεσ για ςυμπλθρωματικζσ εργαςίεσ δεν είναι
επιλζξιμεσ. Θ ςφμβαςθ δφναται να τροποποιθκεί εάν ςυμφωνιςουν, εγγράφωσ, προσ τοφτο, τα δφο
ςυμβαλλόμενα μζρθ (αλλαγι ΦΥΑ, τροποποίθςθ ΨΔΥ, κλπ) και με τθν απαραίτθτθ προχπόκεςθ τθσ
ςφμφωνθσ γνϊμθσ τθσ Επιτροπισ Υαραλαβισ και Υιςτοποίθςθσ Υαραδοτζων του Ζργου και τθν ζγκριςθ
τθσ αρμόδιασ Διαχειριςτικισ Αρχισ.
ΑΘΟ 20. ΑΝΩΤΕΑ ΒΙΑ
Αν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ επιςυμβοφν γεγονότα ι περιςτατικά "ανϊτερθσ βίασ", τα οποία
ςαφϊσ και αποδεδειγμζνα βρίςκονται υπεράνω του ελζγχου και τθσ ευκφνθσ των ςυμβαλλομζνων,
κακζνα εκ των μερϊν δικαιοφται να αναςτείλει τθν εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων,
εφόςον αυτά τα γεγονότα ι περιςτατικά παρεμποδίηουν τθν εκπλιρωςθ τουσ. Ψο παραπάνω
δικαίωμα υφίςταται μόνο ςτισ περιπτϊςεισ που οι ςυνζπειεσ των περιςτατικϊν αυτϊν δεν ρυκμίηονται
από το Ρόμο, ι τθ ςφμβαςθ. Θ μθ εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων κατά τθ διάρκεια τθσ
αναςτολισ, δεν δθμιουργεί δικαίωμα ι αξίωςθ υπζρ ι κατά του ετζρου των ςυμβαλλομζνων. Δεν
αναςτζλλεται θ εκπλιρωςθ υποχρεϊςεων ι θ καταβολι αμοιβϊν, που κατζςτθςαν απαιτθτζσ πριν από
τθν επζλευςθ των άνω γεγονότων ι περιςτατικϊν.
Σ ανάδοχοσ που επικαλείται ανωτζρα βία υποχρεοφται, μζςα ςε είκοςι (20) θμζρεσ από τότε που
ςυνζβθςαν τα περιςτατικά που ςυνιςτοφν τθν ανωτζρα βία, να αναφζρει εγγράφωσ αυτά και να
προςκομίςει ςτθν ανακζτουςα αρχι τα απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία.
ΑΘΟ 21. ΣΥΓΚΟΥΣΘ ΣΥΜΦΕΟΝΤΩΝ
1.
Σ Ανάδοχοσ, με τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, βεβαιϊνει ότι δεν ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του και
ςτο πρόςωπα που αναφζρονται ςτο άρκρο 24 του ν. 4412/2016 κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων
κατά τθν ζννοια του ίδιου άρκρου. Επίςθσ βεβαιϊνει, δθλϊνει και εγγυάται ότι οφτε ο ίδιοσ οφτε
οποιοςδιποτε από το προςωπικό, τουσ ςυνεργάτεσ, υπαλλιλουσ, προςτθκζντεσ του, που κα
χρθςιμοποιιςει για τθν εκπόνθςθ του Ζργου που ανατίκεται με τθν παροφςα ςφμβαςθ, ζχουν ι κα
αποκτιςουν κατά τθν διάρκεια ιςχφοσ τθσ Χφμβαςθσ, οποιαδιποτε επαγγελματικι ςχζςθ ι υποχρζωςθ
προσ οποιοδιποτε φυςικό ι νομικό πρόςωπο θ οποία είναι αςυμβίβαςτθ με τισ υπθρεςίεσ που παρζχει
ςτθν Ανακζτουςα Αρχι ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ ι που δθμιουργεί ι ενδζχεται να δθμιουργιςει
κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων, ςφμφωνα με το άρκρο. 24 του ν.4412/2016.
Χε κάκε περίπτωςθ, θ Ανακζτουςα Αρχι λαμβάνει τα κατάλλθλα μζτρα, ςφμφωνα με το άρκρο 24 του
ν.4412/106 για: α) τθν αποτελεςματικι πρόλθψθ, β) τον εντοπιςμό και γ) τθν επανόρκωςθ ςυγκροφςεων
ςυμφερόντων που προκφπτουν κατά τθ διεξαγωγι διαδικαςιϊν ςφναψθσ ςφμβαςθσ
ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχεδιαςμοφ και τθσ προετοιμαςίασ τθσ διαδικαςίασ, κακϊσ και τθσ
κατάρτιςθσ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ, οφτωσ ϊςτε να αποφεφγονται τυχόν ςτρεβλϊςεισ του
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ανταγωνιςμοφ και να διαςφαλίηεται θ ίςθ μεταχείριςθ όλων των οικονομικϊν φορζων. Χε περίπτωςθ που
τα πρόςωπα που αναφζρονται ςτισ περιπτϊςεισ α` και β` τθσ παρ. 3 του άρκρο 24 του ν. 4412/2016
γνωςτοποιιςουν εγγράφωσ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι τυχόν ςφγκρουςθ ςυμφερόντων των ιδίων ι των
ςυγγενικϊν τουσ προςϊπων, θ Ανακζτουςα Αρχι αποφαίνεται αιτιολογθμζνα επί τθσ ςυνδρομισ ι μθ
κατάςταςθσ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων. Αν θ Ανακζτουςα Αρχι αποφανκεί ότι ςυντρζχει κατάςταςθ
ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων, ενθμερϊνει αμζςωσ τθν Ενιαία Αρχι Δθμοςίων Χυμβάςεων και λαμβάνει
αμελλθτί τα κατάλλθλα μζτρα, προσ διαςφάλιςθ τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ των διαγωνιηομζνων και προσ
αποφυγι ςτρεβλϊςεων του ανταγωνιςμοφ, ςτα οποία μπορεί να ςυμπεριλαμβάνεται θ εξαίρεςθ του
ςυγκεκριμζνου προςϊπου από οποιαδιποτε ςυμμετοχι ςτθ ςχετικι διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ
ςφμβαςθσ, εφαρμοηομζνων και των διατάξεων των παραγράφων 4 και 5 του άρκρου 7 του ν. 2690/1999
(Α` 45). Εάν μια ςφγκρουςθ ςυμφερόντων είναι αδφνατον να αρκεί με άλλον τρόπο, ο υποψιφιοσ ι
προςφζρων, ο οποίοσ ςχετίηεται με αυτι, αποκλείεται από τθ διαδικαςία, κατά τα ειδικότερα
προβλεπόμενα ςτθν περίπτωςθ δϋ τθσ παρ. 4 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016.
2.
Θ Ανακζτουςα Αρχι ςυντάςςει και αποςτζλλει ςτθν Αρχι γραπτι ζκκεςθ, θ οποία περιλαμβάνει
τισ περιπτϊςεισ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων που εντοπίςτθκαν, κακϊσ και όλα τα επακόλουκα μζτρα που
ελιφκθςαν, ςφμφωνα με το άρκρο 24 του ν. 4412/2016 κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο
341 του ν. 4412/2016.
ΑΘΟ 22. ΕΦΑΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΡΙΛΥΣΘ ΔΙΑΦΟΩΝ
1. Θ ςφμβαςθ μεταξφ του Αναδόχου και τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ διζπεται από το Ελλθνικό Δίκαιο.
2. Για κάκε διαφορά που τυχόν κα προκόψει από τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, αρμόδια ορίηονται τα
Δικαςτιρια των Ακθνϊν
Θ ςφμβαςθ υπεγράφθ ςε τζςςερα πρωτότυπα και ζκαςτοσ των ςυμβαλλόμενων ζλαβε από δφο.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
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ΡΑΑΤΘΜΑ VΙII – ΒΙΟΓΑΦΙΚΟ ΣΘΜΕΙΩΜΑ
Υπόδειγμα Βιογραφικοφ Σθμειϊματοσ
ΒΙΟΓΑΦΙΚΟ ΣΘΜΕΙΩΜΑ
ΒΛΣΓΦΑΦΛΞΣ ΧΘΠΕΛΩΠΑ
ΥΦΣΧΩΥΛΞΑ ΧΨΣΛΧΕΛΑ
Επϊνυμο:

Τνομα:

Υατρϊνυμο:

Πθτρϊνυμο:

Θμερομθνία Γζννθςθσ:

Ψόποσ Γζννθςθσ:

Ψθλζφωνο:

E-mail:

Fax:
Διεφκυνςθ Ξατοικίασ:

ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ
Τνομα Λδρφματοσ

Ψίτλοσ Υτυχίου

Ειδικότθτα

Εργοδότθσ

Ξακικοντα

Θμερομθνία
Απόκτθςθσ Υτυχίου

ΕΥΑΓΓΕΟΠΑΨΛΞΘ
ΕΠΥΕΛΦΛΑ
Κζςθ ι Ζργο

Χρονικι Υερίοδοσ
(μμ/εεεε)
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ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΧ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΓΙΑ ΤΘΝ ΥΛΟΡΟΙΘΣΘ ΡΟΓΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΤΙΣΘΣ ΕΓΑΗΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ
ΤΘΝ ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΣΘ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

ΔΗΓΗΘΝΗ ΝΟΝΗ ΓΗΑ ΡΖΛ ΙΝΞΝΗΖΠΖ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΩΛ ΘΑΡΑΟΡΗΠΖΠ
ΔΟΓΑΕΝΚΔΛΩΛΘΑΗ ΡΖΛ ΞΗΠΡΝΞΝΗΖΠΖ ΡΩΛ ΩΦΔΙΝΚΔΛΩΛ
1

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΑΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΖΠΘΑΡΑΟΡΗΠΖΠΔΟΓΑΕΝΚΔΛΩΛ

ΠΚΚΔΡΔΣΝΛΡΔΠ ΠΔ ΡΚΖΚΑ/ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΘΑΡΑΟΡΗΠΖΠ
Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ σθεινπκέλσλ πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζε θάζε ηκήκα
θαηάξηηζεο θαηά ηελ έλαξμε απηνχ πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 5 άηνκα θαη λα
κελ ππεξβαίλεη ηα 25άηνκα.
1.1

ΓΗΑΟΘΔΗΑ
–
ΏΟΔΠ
ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ
ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠΘΑΡΑΟΡΗΠΖΠ
 Κάζε πξφγξακκα θαηάξηηζεο πεξηιακβάλεη ζεσξεηηθή θαηάξηηζε θαη, πξναηξεηηθά,
πξαθηηθή
άζθεζε,
αλάινγα
κε
ηηο
απαηηήζεηο
πηζηνπνίεζεο
ησλ
ηθαλνηήησλ/δεμηνηήησλ ησλ σθεινπκέλσλπνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζεαπηφ.
 Η ειάρηζηε δηάξθεηα ελφο πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο εξγαδνκέλσλ είλαη νη 30 ψξεο
θαη ε κέγηζηε 300ψξεο.
 Σηελ πεξίπησζε πνπ ζην πξφγξακκα θαηάξηηζεο πεξηιακβάλεηαη πξαθηηθή άζθεζε,
ε δηάξθεηα απηήο ζα πξέπεη λα είλαη θαη΄ ειάρηζηνλ 20% θαη θαηά κέγηζην 40% ηεο
ζπλνιηθήο δηάξθεηαοαπηνχ.
 Η εκεξήζηα δηάξθεηα ηεο ζεσξεηηθήο θαηάξηηζεο ή/θαη ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο δελ
κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο ηέζζεξηο (4) ψξεο θαη δηελεξγείηαη ππνρξεσηηθά εθηφο ηνπ
σξαξίνπ εξγαζίαο ησλζπκκεηερφλησλ/εξγαδνκέλσλ.
 Η εκεξήζηα εθπαίδεπζε ζα νινθιεξψλεηαη ην αξγφηεξν κέρξη ηελ 22εψξα.
 Γελ επηηξέπεηαη θαηάξηηζε (ζεσξία ή πξαθηηθή) θαηά ηηο Κπξηαθέο θαη ηηο επίζεκεο
αξγίεο.
 Σε φια ηα αλσηέξσ αλαθεξφκελα ρξνληθά δηαζηήκαηα ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ηα
δηαιείκκαηα. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο, ηα δηαιείκκαηα δχλαηαη λα
πξαγκαηνπνηεζνχλ εθ’ φζνλ πξνβιέπνληαη απφ ηελεπηρείξεζε.
 Τν Πξφγξακκα Καηάξηηζεο δελ πξέπεη λα παξνπζηάδεη αζπλέρεηεο. Μπνξεί λα
δηαθφπηεηαη ζηηο πεξηφδνπο Φξηζηνπγέλλσλ, Πάζρα θαη θαινθαηξηλψλ δηαθνπψλ
ή/θαη ζε εμαηξεηηθέο έθηαθηεοπεξηπηψζεηο.
1.2

ΘΔΩΟΖΡΗΘΖ ΘΑΡΑΟΡΗΠΖ - ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΩΛ
ΘΑΡΑΟΡΗΠΖΠ – ΡΔΣΛΗΘΔΠΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ
 H ζεσξεηηθή θαηάξηηζε πξαγκαηνπνηείηαη ζε αίζνπζεο πνπ βξίζθνληαη ζε δνκέο
αδεηνδνηεκέλεο σο ΚΓΒΜ1 ή/θαη ΚΓΒΜ2. Σε λεζησηηθέο θαη νξεηλέο απνκαθξπζκέλεο
πεξηνρέο δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ιεηηνπξγηθέο αίζνπζεο πξσηνβάζκηαο ή
1.3
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δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Κάζε πξφγξακκα θαηάξηηζεο πεξηιακβάλεη
ππνρξεσηηθά, ζε πνζνζηφ θαη’ ειάρηζηνλ 5% θαη κέρξη 10% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ
σξψλ ηνπ ζεσξεηηθνχ κέξνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ζεκαηηθέο ελφηεηεο
πνπ
αθνξνχλ ζηα αθφινπζααληηθείκελα:
- «Υγεία θαη αζθάιεηα ζηελεξγαζία»
- «Βαζηθέοαξρέοεξγαηηθνχδηθαίνπ»
- «Βαζηθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο ησλΔπηρεηξήζεσλ»
- «Δλεκέξσζε γηα ηελ εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο κεδηάθξηζεο»

Σε πξνγξάκκαηα κηθξήο δηάξθεηαο, κέρξη 50 ψξεο, δελ είλαη ππνρξεσηηθφ λα
πεξηιακβάλνληαη νη αλσηέξσ ζεκαηηθέο ελφηεηεο, εθηφο θαη αλ ην
πξφγξακκα θαηάξηηζεο ηναπαηηεί.
Κάζε πξφγξακκα θαηάξηηζεο πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηηο εθπαηδεπηηθέο
κεζφδνπο θαη ηηο ηερληθέο εθπαίδεπζεοελειίθσλ.
 Τα πξνγξάκκαηα κε αληηθείκελν θαηάξηηζεο ζε εηδηθφηεηα πνπ εληάζζεηαη ζηνλ
θιάδν Τ.Π.Δ. ζα πξέπεη λα πινπνηνχληαη ζε θαηάιιεια εμνπιηζκέλεο αίζνπζεο
πιεξνθνξηθήο ζε δνκέο αδεηνδνηεκέλεο σο ΚΓΒΜ1 ή/θαη ΚΓΒΜ2. Σε λεζησηηθέο θαη
νξεηλέο απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ιεηηνπξγηθέο
αίζνπζεο πξσηνβάζκηαο ή δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.. Αληηζηνίρσο ζηελ
πεξίπησζε πνπ ην πξφγξακκα θαηάξηηζεο πεξηιακβάλεη θαη εθπαηδεπηηθέο ελφηεηεο
ζε Τ.Π.Δ, νη ζπγθεθξηκέλεο ελφηεηεο ζα πξέπεη λα πινπνηνχληαη ζε αίζνπζεο
πιεξνθνξηθήο ζε δνκέο αδεηνδνηεκέλεο σο ΚΓΒΜ1 ή/θαη ΚΓΒΜ2. Σε λεζησηηθέο θαη
νξεηλέο απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ιεηηνπξγηθέο
αίζνπζεο πξσηνβάζκηαο ή δεπηεξνβάζκηαοεθπαίδεπζεο.

Όηαλ ε πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο γίλεηαη κε ηε κέζνδν
Τειεθαηάξηηζεο(E- Learning) ηφηε είλαη ππνρξεσηηθή ε ζπκκφξθσζε κε ηηο
Καηεπζπληήξηεο Οδεγίεο Υπνρξεσηηθήο Δθαξκνγήο , φπσο απηέο
παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο «Καηεπζπληήξηεο Οδεγίεο Υπνρξεσηηθήο
Δθαξκνγήο φηαλ ε Υινπνίεζε ησλ Πξνγξακκάησλ Καηάξηηζεο γίλεηαη κε ηε
κέζνδν ηεο Τειεθαηάξηηζεο(E-Learning)», πνπ ελζσκαηψλνληαη ζηελ
ελφηεηα πνπαθνινπζεί.
1.4

ΞΟΑΘΡΗΘΖ ΑΠΘΖΠΖ – ΌΟΝΗΙΝΞΝΗΖΠΖΠ

Η πξαθηηθή άζθεζε δελ είλαη ππνρξεσηηθή ζηα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο πνπ
πεξηέρνληαη ζην Σρέδην Γξάζεο εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ είλαη απαξαίηεηε
γηα ηελ πηζηνπνίεζε ησλ ηθαλνηήησλ/δεμηνηήησλ ησλ σθεινπκέλσλ.
Σηελ πεξίπησζε πνπ πξνβιέπεηαη πξαθηηθή άζθεζε, ηζρχνπλ ηα αθφινπζα:
 Η πξαθηηθή άζθεζε δχλαηαη λαπινπνηεζεί:
o είηε ζε αίζνπζεο δνκψλ αδεηνδνηεκέλεο σο ΚΓΒΜ1 ή/θαη ΚΓΒΜ2 (κφλνλ φηαλ

πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηε κνξθή κειεηψλ πεξίπησζεο (casestudies). Σε
λεζησηηθέο θαη νξεηλέο απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη
ιεηηνπξγηθέο αίζνπζεο πξσηνβάζκηαο ή δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο
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o είηε ζε ζπλεξγαδφκελεο επηρεηξήζεηο θαη θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ή ηνπ ηδησηηθνχ

ηνκέα.
 Καηά ηελ πινπνίεζε ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη εηδηθή
κέξηκλα ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε θαηάιιειε κεζνδνινγία πξαθηηθήο άζθεζεο γηα
ηνπο ζηφρνπο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο θαη ε ζπλάθεηά ηεο κε
ην ζεσξεηηθφ κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο, πξνθεηκέλνπ λα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα
ζηνπο θαηαξηηδφκελνπο λα γλσξίζνπλ νπζηαζηηθά ηελ πξαθηηθή πιεπξά ηνπ
επαγγεικαηηθνχ αληηθεηκέλνπ ζην νπνίνθαηαξηίδνληαη.
 Η πξαθηηθή άζθεζε δελ επηηξέπεηαη λα δηελεξγείηαη ζηηο επηρεηξήζεηο ζηηο νπνίεο
εξγάδνληαη νησθεινχκελνη.
 Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο είλαη ππνρξεσηηθή ε παξνπζία
εθπαηδεπηή ζηνλ ρψξν ζηνλ νπνίν απηήδηελεξγείηαη.

Η πινπνίεζε ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ζηελ επηρείξεζε γίλεηαη κφλν κε ηελ
επνπηεία αηφκσλ πνπ νξίδνληαη απφ ηελ επηρείξεζε θαη αθνξά ζηελ πινπνίεζε ηνπ
πξνγξάκκαηνο ζηε ζέζε εξγαζίαο θαηά ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία. Όηαλ ε
πξαθηηθή άζθεζε πινπνηείηαη ζε επηρείξεζε, δηδάζθσλ εθπαηδεπηήο είλαη ν νξηζκέλνο
απφ ηελ επηρείξεζε ππεχζπλνο πξαθηηθήο άζθεζεο, ν νπνίνο είλαη εξγαδφκελνο ηεο
επηρείξεζεο
ζπλδεφκελνο
κε
απηήλ
κενηαλδήπνηεζρέζεεξγαζίαοήνίδηνονεπηρεηξεκαηίαο.Τελεπζχλεγηαηεδηελέξγεηα φισλ
ησλ ηκεκάησλ ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ
πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο θέξεη ν επφπηεο πνπ έρεη θαζνξηζζεί απφ
ηνλπάξνρν.
 Οη πάξνρνη θαηάξηηζεο πνπ επηιέγνπλ λα ζπλεξγαζηνχλ κε επηρεηξήζεηο,
νξγαληζκνχο θαη λνκηθά πξφζσπα ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ή ηνπ επξχηεξνπ Γεκφζηνπ
ηνκέα γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ησλ θαηαξηηδφκελσλ,
ιακβάλνπλ ππφςε ηα παξαθάησ:
o Ο ρψξνο (έδξα ηεο επηρείξεζεο, ππνθαηάζηεκα θιπ.) ζηνλ νπνίν ζα
πξαγκαηνπνηεζεί ε πξαθηηθή άζθεζε ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη ζηελ ίδηα Γηνηθεηηθή
Πεξηθέξεηα πνπ πινπνηήζεθε ην ζεσξεηηθφ κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο.
o Ο αξηζκφο ησλ θαηαξηηδνκέλσλ πνπ ηνπνζεηνχληαη θαηά ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν
ζε επηρείξεζε πξαθηηθήο άζθεζεο, αθνινπζεί ηελ αξηζκεηηθή αληηζηνηρία πνπ
απεηθνλίδεηαη ζηνλ θάησζη πίλαθα. Σε πεξίπησζε πνπ ν παξαθάησ αξηζκεηηθφο
ππνινγηζκφο νδεγεί ζε δεθαδηθφ αξηζκφ, ν κέγηζηνο αξηζκφο ησλ θαηαξηηδνκέλσλ
ηζνχηαη κε ηνλ επφκελν κεγαιχηεξν αθέξαην αξηζκφ:

Η θαηαλνκή ησλ σθεινπκέλσλ αλά επηρείξεζε γίλεηαη κε βάζε ηνλ αξηζκφ
απαζρφιεζεο
απηήο, σοεμήο:
o Όηαλ

ε επηρείξεζε απαζρνιεί 1-5 εξγαδφκελνπο, ν κέγηζηνο
αξηζκφο ησλ σθεινπκέλσλ είλαη ίζνο ηνπ αξηζκνχ ησλ απαζρνινπκέλσλαπηήο.
o Όηαλ ε επηρείξεζε απαζρνιεί 6 – 10 εξγαδφκελνπο, ν κέγηζηνο αξηζκφο ησλ
σθεινπκέλσλ είλαη ίζνο κε ην 80% ηνπ αξηζκνχ ησλ απαζρνινπκέλσλαπηήο.
o Όηαλ ε επηρείξεζε απαζρνιεί 11-50 εξγαδφκελνπο, ν κέγηζηνο αξηζκφο ησλ
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σθεινπκέλσλ είλαη ίζνο κε ην 70% ηνπ αξηζκνχ ησλ απαζρνινπκέλσλαπηήο.
o Όηαλ ε επηρείξεζε απαζρνιεί 51-70 εξγαδφκελνπο, ν κέγηζηνο αξηζκφο ησλ
σθεινπκέλσλ είλαη έσο 35άηνκα.
o Όηαλ ε επηρείξεζε απαζρνιεί 71-250 εξγαδφκελνπο, ν κέγηζηνο αξηζκφο ησλ
σθεινπκέλσλ είλαη ίζνο κε ην 50% ηνπ αξηζκνχ ησλ απαζρνινπκέλσλαπηήο.
o Όηαλ ε επηρείξεζε απαζρνιεί 251-418 εξγαδφκελνπο, ν κέγηζηνο αξηζκφο ησλ
σθεινπκέλσλ είλαη έσο 125άηνκα.
o Όηαλ ε
επηρείξεζε απαζρνιεί >418 εξγαδφκελνπο,
ν
κέγηζηνο
αξηζκφο ησλ σθεινπκέλσλ είλαη ίζνο κε ην 30% ηνπ αξηζκνχ ησλ
απαζρνινπκέλσλαπηήο
 Σε πεξηπηψζεηο πνπ νη επηρεηξήζεηο δελ απαζρνινχλ θαλέλα άηνκν κε ζρέζε
εμαξηεκέλεο εξγαζίαο (απηναπαζρνινχκελνη), είλαη δπλαηφλ λα πξαγκαηνπνηεζεί
πξαθηηθή άζθεζε ελφο (1)θαηαξηηδνκέλνπ/σθεινπκέλνπ.
 Αληηθαηάζηαζε επηρείξεζεο πξαθηηθήο άζθεζεο δελ επηηξέπεηαη θαζ’ φιε ηε
δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο. Δμαίξεζε γίλεηαηκφλνλ:
i. ζηελ πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε πξαθηηθήο άζθεζεο α) παχζεη ηε ιεηηνπξγία ηεο,
ή β) ππαρζεί ζην άξζξν 99 ηνπ πησρεπηηθνχ θψδηθα ή γ) αιιάμεη ηφπν
εγθαηάζηαζεο, ή δ) ζπγρσλεπζεί ή εμαγνξαζηεί απφ άιιε επηρείξεζε , ή ε) ηεζεί
ζεαδξάλεηα,
ii.
ζε πεξίπησζε πνπ ζπληξέμνπλ ιφγνη αλσηέξαοβίαο,
iii.
άπαμ, κε αηηηνινγεκέλν αίηεκα ηνπσθεινπκέλνπ.
2
ΗΘΑΛΝΡΖΡΩΛ–ΓΔΜΗΝΡΖΡΩΛΩΦΔΙΝΚΔΛΩΛ

ΞΗΠΡΝΞΝΗΖΠΖ

Η δηαδηθαζία ηεο πηζηνπνίεζεο ησλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ησλ
σθεινπκέλσλ ζα νξγαλψλεηαη κε βάζε ην ηζρχνλ Δζληθφ ή Δπξσπατθφ
ζεζκηθφ πιαίζην θαη ζα εμεηδηθεχεηαη αλάινγα κε ην επάγγεικα θαη ηελ
εηδηθφηεηα. Κάζε επαγγεικαηηθφ πξφγξακκαθαηάξηηζεο ππνρξεσηηθά ζα
πξέπεη λα νδεγεί ζε πηζηνπνίεζε ηθαλνηήησλ -δεμηνηήησλ
ησλ
σθεινπκέλσλ.
2.1

ΦΝΟΔΗΠΞΗΠΡΝΞΝΗΖΠΖΠ

Η Πηζηνπνίεζε πνπ αθνξά ζηηο εηδηθφηεηεο ζα δηελεξγεζεί απφ
δηαπηζηεπκέλνπο θνξείο πηζηνπνίεζεο, ζχκθσλα κε ην δηεζλέο πξφηππν
ISΟ/IEC 17024 ή ΔΟΠΠΔΠ. Η πηζηνπνίεζε ζα παξέρεηαη κε βάζε
ηππνπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο πνπ είλαη ειεγκέλεο απφ ηνπο αξκφδηνπο θνξείο
δηαπίζηεπζεο ή ηνλΔΟΠΠΔΠ.
ΞΗΠΡΝΞΝΗΖΠΖ
ΓΛΩΠΔΩΛ
ΘΑΗ ΓΔΜΗΝΡΖΡΩΛ
– ΌΟΝΗ
ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ &ΞΝΣΟΔΩΠΔΗΠ ΩΦΔΙΝΚΔΛΩΛ, ΞΑΟΝΣΩΛ ΘΑΗ
ΦΝΟΔΩΛ ΞΗΠΡΝΞΝΗΖΠΖΠ
 Τν ζχλνιν ησλ Ωθεινπκέλσλ είλαη ππνρξεσηηθφ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο εμεηάζεηο
2.2
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πηζηνπνίεζεο κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ επαγγεικαηηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ
πεξηιακβάλνληαη ζε θάζε ζρέδηνδξάζεο.
 Οη εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο ζα επαλαιεθζνχλ ππνρξεσηηθά κία θνξά
(επαλεμέηαζε) ζε πεξίπησζε απνηπρίαο ή αδπλακίαο ζπκκεηνρήο ησλ σθεινπκέλσλ
θαηά ηελ πξψηε εμέηαζε.
ΞΗΠΡΝΞΝΗΖΡΗΘΝ ΓΛΩΠΔΩΛ ΘΑΗ ΓΔΜΗΝΡΖΡΩΛ / ΒΔΒΑΗΩΠΖ
ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ ΠΔ ΔΜΔΡΑΠΔΗΠΞΗΠΡΝΞΝΗΖΠΖΠ
 Σε θάζε Ωθεινχκελν πνπ ζα νινθιεξψζεη επηηπρψο ηηο εμεηάζεηο ή επαλεμεηάζεηο
πηζηνπνίεζεο ρνξεγείηαη πηζηνπνηεηηθφ απφ ηνλ ζπκβεβιεκέλν κε ηνλ Γηθαηνχρν
Φνξέα Πηζηνπνίεζεο.
 Σε πεξίπησζε απνηπρίαο ηνπ Ωθεινπκέλνπ ρνξεγείηαη απφ ηνλ Φνξέα
πηζηνπνίεζεο βεβαίσζε ζπκκεηνρήο ηνπ ζηηο εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο ε νπνία ζα
θέξεη ην φλνκα ηνπ σθεινχκελνπ θαη ηηο εκεξνκελίεο δηεμαγσγήο ησλ εμεηάζεσλ
ζηηο νπνίεο ζπκκεηείρε (κία ή δχνθνξέο).
2.3

ΞΝΣΟΔΩΠΔΗΠ ΘΑΡΑ ΡΖΛ ΙΝΞΝΗΖΠΖ ΡΖΠ ΘΑΡΑΟΡΗΠΖΠ ΘΑΗ
ΡΖΠ ΞΗΠΡΝΞΝΗΖΠΖΠ
2.4

ΞΝΣΟΔΩΠΔΗΠ ΩΦΔΙΝΚΔΛΩΛ
 Ο σθεινχκελνο ππνρξενχηαη λα παξαθνινπζεί αλειιηπψο ην πξφγξακκα
θαηάξηηζεο θαζψο θαη λα ζπκκεηάζρεη ζηηο εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο γλψζεσλ
θαηδεμηνηήησλ.
 Δπηηξέπεηαη ε απνπζία ησλ θαηαξηηδνκέλσλ ζε πνζνζηφ 10% επί ηεο ζπλνιηθήο
δηάξθεηαο ησλ σξψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο. Δηδηθά γηα ηα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο ζηα
νπνία ζπκκεηέρνπλ θαηαξηηδφκελνη νη νπνίνη είλαη άηνκα κε αλαπεξίεο, ην πνζνζηφ
επηηξεπηψλ απνπζηψλ απμάλεηαη ζην 20% κεηά απφ αηηηνινγία θαη ζε ζπλελλφεζε κε
ηνλ θαηαξηηδφκελν. Τν ίδην πνζνζηφ 20% ηζρχεη γηα ηνπο θαηαξηηδφκελνπο, νη νπνίνη
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο έρνπλ απνδεδεηγκέλε λνζειεία
ζε δεκφζην λνζνθνκείν, φπσο επίζεο γηα ηηο εγθπκνλνχζεο γπλαίθεο θαη ηηο γπλαίθεο
πνπ δηαλχνπλ πεξίνδν ινρείαο. Σηηο πεξηπηψζεηο απηέο ν ππεχζπλνο ηνπ παξφρνπ ζα
πξέπεη λα κεζνιαβήζεη θαη λα βνεζήζεη ηνλ θαηαξηηδφκελν λα θαιχςεη ηε δηδαθηηθή
χιε, γηα λα κπνξέζεη λα παξαθνινπζήζεη απξφζθνπηα ηε ζπλέρεηα ηνπ
πξνγξάκκαηνο. Καηαξηηδφκελνη πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη απνπζίεο άλσ ησλ
αλσηέξσ επηηξεπηψλ νξίσλ απνπζηψλ δελ δηθαηνχληαη νπνηαζδήπνηε ακνηβήο θαη δελ
ηνπο ρνξεγείηαη βεβαίσζε παξαθνινχζεζεο ηνππξνγξάκκαηνο.
 Σε πεξίπησζε αδπλακία ζπκκεηνρήο ησλ σθεινπκέλσλ ζηελ πξψηε εμέηαζε
πηζηνπνίεζεο γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ, ν σθεινχκελνο δχλαηαη λα ζπκκεηάζρεηζηε
δεχηεξε πξνγξακκαηηζκέλε εμέηαζε (επαλεμέηαζε). Σε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο,
θαηά ηηο νπνίεο ν σθεινχκελνο, θαηφπηλ αηηηνιφγεζεο, αδπλαηεί λα ζπκκεηάζρεη
ζηηο εμεηάζεηο θαη ζηηο επαλεμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ,
δχλαηαη λα εμεηαζηεί ζε δηαθνξεηηθή εκεξνκελία, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν
θνξέαο πηζηνπνίεζεο δχλαηαη λα δηελεξγήζεη εμεηάζεηο ζε εκεξνκελίεο άιιεο απφ
ηηο πξνγξακκαηηζκέλεο, εληφο ηνπ νξίνπ πνπ νξίδεη ε παξνχζα.
2.4.1
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 Σηελ πεξίπησζε πνπ σθεινχκελνο ππεξβεί ην σο άλσ επηηξεπφκελν φξην

απνπζηψλ ή δελ ζπκκεηάζρεη ζηηο εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο ράλεη ην δηθαίσκα ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ επηδφκαηνο. Καηά ηελ έλαξμε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε δξάζε, ν
σθεινχκελνο ππνρξενχηαη λα ζπκπιεξψζεη ηα εξσηεκαηνιφγηα γηα ηε ζπιινγή
πιεξνθνξηαθψλ
ζηνηρείσλ
πνπ
αθνξνχλ
ζε
πξνζσπηθά
δεδνκέλα,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη επαίζζεησλ, γηα ηελ πεξαηηέξσ επεμεξγαζία ηνπο απφ ηηο
αξκφδηεο ππεξεζίεο θαη ηελ αμηνπνίεζή ηνπο ζην πιαίζην ηεο παξαθνινχζεζεο ηεο
δξάζεο κέζσ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ (δεηθηψλ) θαη ησλ πξνβιεπφκελσλ εξεπλψλ θαη
αμηνινγήζεσλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Δπξσπατθνχ
Κνηλσληθνχ Τακείνπ θαη ηα πξνβιεπφκελα ζηνΝ.2472/1997.
ΞΝΣΟΔΩΠΔΗΠ ΞΑΟΝΣΩΛΘΑΡΑΟΡΗΠΖΠ.
 Καηά ηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ ζεσξεηηθήο θαηάξηηζεο ησλ νπνίσλ
εεκεξήζηα δηάξθεηα μεπεξλά ηηο ηξεηο (3) ψξεο, ρνξεγνχληαη απφ ηνλ πάξνρν
θαηάξηηζεο πξνο ηνπο θαηαξηηδφκελνπο εδέζκαηα θαηαλαςπθηηθά/θαθέδεο.
 Οη πάξνρνη θαηάξηηζεο ππνρξενχληαη λα δηαζέζνπλ ζηνπο σθεινχκελνπο ηα
εξσηεκαηνιφγηα γηα ηε ζπιινγή πιεξνθνξηαθψλ ζηνηρείσλ θαηά ηελ έλαξμε (θαη
κεηά ηε ιήμε) ηεο ζπκκεηνρήο ησλ σθεινπκέλσλ ζηε δξάζε, λα ζπιιέμνπλ ηα
δεδνκέλα ησλ απαληήζεσλ ησλ σθεινπκέλσλ ηα νπνία αθνξνχλ ζε πξνζσπηθά
δεδνκέλα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη επαίζζεησλ, θαη λα ηα εηζαγάγνπλ ζηελ
πξνβιεπφκελε εθαξκνγή ηεο ειεθηξνληθήο ηζηνζειίδαο γηα ηελ πεξαηηέξσ
επεμεξγαζία ηνπο απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο θαη ηελ αμηνπνίεζή ηνπο ζην πιαίζην
ηεο παξαθνινχζεζεο ηεο δξάζεο κέζσ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ (δεηθηψλ) θαη ησλ
πξνβιεπφκελσλ εξεπλψλ θαη αμηνινγήζεσλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο λνκνζεηηθέο
δηαηάμεηο ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλσληθνχ Τακείνπ θαη ηα πξνβιεπφκελα ζηνλ
Ν.2472/97.
2.4.2

3

ΔΘΞΑΗΓΔΡΔΠ

Οη εθπαηδεπηέο ζεσξεηηθήο θαηάξηηζεο, θαζψο θαη νη εθπαηδεπηέο πξαθηηθήο
άζθεζεο κε ηε κνξθή ησλ casestudies λα πξνέξρνληαη απφ ην κεηξψν
πηζηνπνηεκέλσλ εθπαηδεπηψλ ηνπ ΔΟΠΠΔΠ. Δμαηξεηηθά, ζε πεξηνρέο θαη
ζεκαηηθά αληηθείκελα θαηάξηηζεο φπνπ ηεθκεξηψλεηαη ε έιιεηςε ή ε
αλεπάξθεηα πηζηνπνηεκέλσλ εθπαηδεπηψλ ζε ζπγθεθξηκέλα ΣΤΔΠ, λα
παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο κε πηζηνπνηεκέλσλ εθπαηδεπηψλ
ελειίθσλ ζε πνζνζηφ πνπ δελ ππεξβαίλεη ην 20% ηνπ ζπλφινπ ησλ σξψλ
θαηάξηηζεο.
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ΘΑΡΔΘΛΡΖΟΗΔΠΝΓΖΓΗΔΠ ΞΝΣΟΔΩΡΗΘΖΠ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ
ΝΡΑΛ Ζ ΙΝΞΝΗΖΠΖ ΡΩΛ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΩΛ ΘΑΡΑΟΡΗΠΖΠΓΗΛΔΡΑΗ
ΚΔ ΡΖ ΚΔΘΝΓΝ ΡΖΠ ΡΖΙΔΘΑΡΑΟΡΗΠΖΠ(E-LEARNING)

1

ΔΗΠΑΓΩΓΖ

Σχκθσλα κε έλαλ θιαζηθφ νξηζκφ, ε ηειεθαηάξηηζε νξίδεηαη σο ε εθπαηδεπηηθή
δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία:
1. Τν κέγηζην ηεο εθπαηδεπηηθήο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ηνπ εθπαηδεπηή θαη ησλ καζεηψλ ηνπ

γίλεηαη ρσξίο απηνί λα βξίζθνληαη ζηνλ ίδην θπζηθφρψξν.
2. Υθίζηαηαη ακθίδξνκε επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπ εθπαηδεπηή θαη ησλ καζεηψλ ηνπ
πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιχλεηαη θαη λα ππνζηεξίδεηαη ε εθπαηδεπηηθήδηαδηθαζία.
3. Φξεζηκνπνηνχληαη ηερλνινγηθά κέζα γηα λα πινπνηεζεί ε ακθίδξνκεεπηθνηλσλία.

Πξαθηηθά, θαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο, σο ηειεθαηάξηηζε νξίδεηαη ε
νινθιεξσκέλε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία ρξεζηκνπνηείηαη ειεθηξνληθή
δηαδηθηπαθή πιαηθφξκα
-πνπ θαιείηαη «Οινθιεξσκέλν Σχζηεκα Τειεθαηάξηηζεο» (Ο.Σ.Τ.Κ.)- γηα ηε
δηεθπεξαίσζε ηνπ ζπλφινπ ηεο δηαδηθαζίαο, εμαζθαιίδνληαο ζηνπο εθπαηδεπνκέλνπο
απηνλνκία θαη επειημία ζε ζρέζε κε ηνλ ρξφλν θαη ηνλ ξπζκφκάζεζεο.
Η απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο ηειεθαηάξηηζεο εμαξηάηαη απφ ηνλ άξηην καζεζηαθφ
ζρεδηαζκφ (learningdesign) ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. Ο εθπαηδεπφκελνο
νθείιεη λα κελ είλαη παζεηηθφο θαηαλαισηήο πιηθνχ αιιά ελεξγφο ζπκκέηνρνο ζηε
καζεζηαθή δηαδηθαζία. Θα πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη, λα επηιχεη πξνβιήκαηα, λα
ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηηο καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα πεξηγξάθνληαη ζην ζρέδην
καζήκαηνο αμηνπνηψληαο ηα δηάθνξα εξγαιεία πνπ πξνζθέξεη έλα Ο.Σ.Τ.Κ. Σπλεπψο,
ην Ο.Σ.Τ.Κ. πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Καηάξηηζεο ζπληζηά
απιψο ηελ απαξαίηεηε ππνδνκή γηα ην πεξηβάιινλ ηεο ηειεθαηάξηηζεο θαη δελ αξθεί
απφ κφλν ηνπ γηα ηελ επίηεπμε ησλ καζεζηαθψλζηφρσλ.
2

ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΔΓΘΟΗΠΖΠ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠΡΖΙΔΘΑΡΑΟΡΗΠΖΠ

Γηα ηελ έγθξηζε ηεο πινπνίεζεο ελφο Πξνγξάκκαηνο Καηάξηηζεο κε ηε κέζνδν ηεο
Τειεθαηάξηηζεο, ν Πάξνρνο Καηάξηηζεο ζα ππνβάιιεη ζηελ εθάζηνηε Αλαζέηνπζα
Αξρή / Γηθαηνχρν ("Υπεξεζία") ζρεηηθφ Αίηεκα, ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη θαη’
ειάρηζηνλ :
ηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηεο πιαηθφξκαο ηειεθαηάξηηζεο (Οινθιεξσκέλνπ
Σπζηήκαηνο Τειεθαηάξηηζεο)

ζηνηρεία πξφζβαζεο (φλνκα ρξήζηε, ζπλζεκαηηθφ πξφζβαζεο) ζηελ πιαηθφξκα γηα ηελ
Αλαζέηνπζα Αξρή
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έγγξαθα πνπ λα πηζηνπνηνχλ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο πιαηθφξκαο

ζηνηρεία γηα ηελ πινπνίεζε ηεο Δθπαηδεπηηθήο Γηαδηθαζίαο, ήηνη:

ζηνηρεία ηνπ Γηνηθεηηθνχ Υπεπζχλνπ ηνπ Πξνγξάκκαηνο

ζηνηρεία ηνπ
Υπεπζχλνπ
Γηαρείξηζεο
θαη
Υπνζηήξημεο ηνπ
Σπζηήκαηνο
Τειεθαηάξηηζεο (“SystemAdministrator”)

ζηνηρεία ησλ Δθπαηδεπηψλ

ψξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ HelpDesk Τερληθήο Υπνζηήξημεο

κεζνδνινγία παξνρήο ηερληθήο ππνζηήξημεο ησλ Δθπαηδεπνκέλσλ απφ ην HelpDesk
Τερληθήο Υπνζηήξημεο

ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ κε ΠάξνρνΤειεθαηάξηηζεο, εθ' φζνλ ρξεζηκνπνηείηαη


Τα ζηνηρεία απηά θαηαηίζεληαη πξνθεηκέλνπ λα είλαη εθηθηφο ν έιεγρνο ηεο
ζπκβαηφηεηαο ηνπ πξνηεηλφκελνπ Πξνγξάκκαηνο Καηάξηηζεο κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ
νξίδνληαη ζηηο "Καηεπζπληήξηεο Οδεγίεο Υπνρξεσηηθήο Δθαξκνγήο" .
Μεηά απφ ηνλ έιεγρν ησλ αλσηέξσ θη εθφζνλ ε Υπεξεζία εγθξίλεη ην Αίηεκα, ν
Πάξνρνο Καηάξηηζεο δχλαηαη λα ππνβάιιεη Γήισζε Έλαξμεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο.
Σε πεξίπησζε πνπ ε Υπεξεζία απνξξίςεη ην Αίηεκα ιφγσ ειιηπψλ ζηνηρείσλ ή κε
ζπκκφξθσζεο κε ηηο νξηζζείζεο πξνδηαγξαθέο, ν Πάξνρνο Καηάξηηζεο δχλαηαη λα
επαλππνβάιεη ην Αίηεκα εληφο ηξηψλ (3) εκεξψλ. Η Υπεξεζία ζα ειέγμεη εθ λένπ ην
Αίηεκα ηνπ Παξφρνπ Καηάξηηζεο θαη είηε ζα ην απνξξίςεη νξηζηηθά είηε ζα ην εγθξίλεη
θαη ζα επηηξέςεη ζηνλ Πάξνρν Καηάξηηζεο λα ππνβάιεη Γήισζε Έλαξμεο ηνπ
Πξνγξάκκαηνο.
Οη εηδηθφηεξνη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ Τειεθαηάξηηζεο
(ελδεηθηηθά: πξνδηαγξαθέο ζπζηεκάησλ, ππνδνκψλ θαη ηερληθήο ππνζηήξημεο
Τειεθαηάξηηζεο, πξνδηαγξαθέο καζεκάησλ, θαηαγξαθή θαη εμαγσγή δεδνκέλσλ
(reports), εθπαηδεπηηθή ππνζηήξημε ησλ Δθπαηδεπνκέλσλ θ.ιπ.) θαζνξίδνληαη ζηηο
επφκελεο παξαγξάθνπο.
3
ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ
ΡΖΙΔΘΑΡΑΟΡΗΠΖΠ(Ν.Π.Ρ.Θ.)

ΝΙΝΘΙΖΟΩΚΔΛΝ

ΠΠΡΖΚΑΡΝΠ

Η Τειεθαηάξηηζε πξέπεη λα πινπνηείηαη κέζσ ελφο Οινθιεξσκέλνπ Σπζηήκαηνο
Τειεθαηάξηηζεο (Ο.Σ.Τ.Κ.). Αθνινχζσο παξαηίζεληαη νη ειάρηζηεο ιεηηνπξγηθέο θαη
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ Ο.Σ.Τ.Κ.
3.1

ΝΟΗΕΝΛΡΗΑΙΔΗΡΝΟΓΗΘΝΡΖΡΑ

Τν πεξηβάιινλ ηνπ Σπζηήκαηνο ζα πξέπεη λα δηαηίζεηαη ζηελ Διιεληθή γιψζζα.
ΤνΣχζηεκα ζα παξέρεη θαη' ειάρηζηνληελ αθφινπζειεηηνπξγηθφηεηα:


Νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ρξεζηώλ, παξνρή αλαιπηηθνχ πξνθίι ρξεζηψλ κε
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πξνζδηνξηζηηθά πεδία, θαη ζηνηρεία αζθαινχο πξφζβαζεο θαη απζεληηθνπνίεζεο
(authentication) ζην ζχζηεκα, κέζσ κνλαδηθνχ νλφκαηνο ρξήζηε (username) θαη θσδηθνχ
πξφζβαζεο(password).

πνζηήξημε πνιιαπιώλ / δηαθξηηώλ ξόισλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Κάζε
ινγαξηαζκφο ρξήζηε είλαη ζπλδεδεκέλνο κε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο ξφινπο ζπζηήκαηνο.

Έλαο ξφινο νξίδεη έλα ζχλνιν απφ δηθαηψκαηα (permissions) πξφζβαζεο ζε δεδνκέλα
θαη ιεηηνπξγίεο γηα ηνπο ρξήζηεο, ζηνπο νπνίνπο ν ξφινο απηφο απνδίδεηαη. Έλαο
ξφινο κπνξεί, ζε δηαθνξεηηθφ πιαίζην, λα απνδνζεί ζε δηάθνξνπο ρξήζηεο θαη ζε
δηαθνξεηηθά πιαίζηα. Γηα παξάδεηγκα, έλαο ξφινο κπνξεί λα απνδνζεί ζε έλαλ ρξήζηε
ζην πιαίζην νιφθιεξνπ ηνπ ζπζηήκαηνο, ζην πιαίζην ελφο πξνγξάκκαηνοθαηάξηηζεο,
ζην πιαίζην ελφο κεκνλσκέλνπ καζήκαηνο-ελφηεηαο, ή αθφκα θαη ζην πιαίζην κηαο
ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηαο ελφο καζήκαηνο (π.ρ. έλα forum).
Γηαρείξηζε θαη νξγάλσζε θαηαξηηδνκέλσλ: Μέζσ ηνπ πεξηβάιινληνο δηεπαθήο, νη
εμνπζηνδνηεκέλνη ρξήζηεο ζα πξέπεη λα κπνξνχλ λα εγγξάςνπλ θαηαξηηδφκελνπο ζε
πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο, ζε ηκήκαηα θαηάξηηζεο θαη ζε κεκνλσκέλα καζήκαηα ή ζε φπνηα
άιιε εθπαηδεπηηθή δνκή έρεη ζρεδηαζηεί εληφο ηνπ Ο.Σ.Τ.Κ. Η ελέξγεηα εγγξαθήο κπνξεί λα
εθηειείηαη είηε γηα κεκνλσκέλνπο ρξήζηεο (θαηαξηηδφκελνπο), είηε γηα νκάδεο απηψλ (ι.ρ.
ηκήκαηα –ηάμεηο).

Γηαρείξηζε εθπαηδεπηώλ: Μέζσ ηνπ πεξηβάιινληνο δηεπαθήο, νη εμνπζηνδνηεκέλνη
ρξήζηεο ζα κπνξνχλ λα αληηζηνηρίζνπλ ρξήζηεο ηνπ Ο.Σ.Τ.Κ. πνπ θαηέρνπλ ην ξφιν ηνπ
Δθπαηδεπηή κε έλα ή πεξηζζφηεξα πξνγξάκκαηα, καζήκαηα – ελφηεηεο θ.ν.θ. Οη
θαηαξηηδφκελνη ζα ελεκεξψλνληαη γηα ην πνηνο/πνηνη είλαη νη Δθπαηδεπηέο θαη αληηζηνίρσο νη
Δθπαηδεπηέο ζα ελεκεξψλνληαη κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο γηα ηηοελφηεηεο


/ δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα ηκήκαηα ή θαη κεκνλσκέλνπο ρξήζηεο πνπ θαινχληαη λα
ππνζηεξίμνπλ.
Πρεδηαζκόο δνκήο θαη νξγάλσζε πξνγξακκάησλ ηειεθαηάξηηζεο. Ο ζρεδηαζκφο
γίλεηαη κε απνηχπσζε ηεξαξρηθψλ δνκψλ ελνηήησλ, καζεκάησλ, δξαζηεξηνηήησλ ζην πιαίζην
καζεκάησλ θ.ν.θ. Οη δξαζηεξηφηεηεο κπνξεί λα είλαη καζήκαηα αζχγρξνλεο ή ζχγρξνλεο
ηειεθαηάξηηζεο ή ζπλδπαζκφο ηνπο. Πέξαλ ηνπ πιηθνχ "ζεσξίαο", ην ζχζηεκα ζα πξέπεη λα
παξέρεη ηε δπλαηφηεηα αμηνιφγεζεο κέζσ εξγαζηψλ ή αζθήζεσλ (tests) ηα νπνία ζα είλαη
ελζσκαησκέλα ζηελ εθαξκνγή ελφο καζήκαηνο ηειεθαηάξηηζεο (e-learningcourse) είηε ζα
δηαηίζεληαη σο απηφλνκεο δξαζηεξηφηεηεο αμηνιφγεζεο. Σε απηή ηελ πεξίπησζε, ν
εθπαηδεπφκελνο ζα πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα κεηαθνξηψλεη (upload) ηελ εξγαζία ηνπ
ζην ζχζηεκα γηα αμηνιφγεζε.


3.2

ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ ΓΗΔΞΑΦΖΠΚΑΘΖΚΑΡΩΛ

Κάζε κάζεκα ηειεθαηάξηηζεο ζα πξέπεη λα παξέρεηαη ζηνπο Δθπαηδεπφκελνπο κε ηε
κνξθή εθαξκνγήο ηειεθαηάξηηζεο (e-learningcourse), ε νπνία ζα ελζσκαηψλεη κηα
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ζεηξά απφ ιεηηνπξγίεο. Τν πεξηβάιινλ δηεπαθήο ηνπ καζήκαηνο ηειεθαηάξηηζεο ζα
πξέπεη λα παξέρεη θαη' ειάρηζηνλ ηηο αθφινπζεο ιεηηνπξγίεο:
Πξνβνιή, αλάπηπμε, ζχκπηπμε ηεξαξρηθήο δνκήο καζήκαηνο (ελφηεηεο, αληηθείκελα, θ.ν.θ)
(coursestructureview).

Διεχζεξε πινήγεζε θαη άκεζε κεηάβαζε ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηνπ καζήκαηνο
(learnercontrollednavigation) ή ζεηξηαθή πινήγεζε (coursecontrollednavigation) αλάινγα κε ηηο
εθάζηνηε εθπαηδεπηηθέοαλάγθεο.

Μεραλή Αλαδήηεζεο πεξηερνκέλνπ εληφο ηνπ καζήκαηνο (κε εηζαγσγήιέμεσλ).

Πξνβνιή βνήζεηαο ζηε ρξήζε ηνπ καζήκαηνο (onlinehelp).

Έιεγρνο
αλαπαξαγσγήο
πεξηερνκέλνπ
(αλαπαξαγσγή,
παχζε,
επφκελν
–
πξνεγνχκελν,θ.ν.θ).

Πξνβνιή ελφηεηαο θαη ζπγθεθξηκέλεο νζφλεοκαζήκαηνο.

Πξνβνιή ηίηινπκαζήκαηνο.

Έιεγρνο έληαζεο αλαπαξαγσγήο ήρνπ – ζίγαζεήρνπ.

Πξφζβαζε ζεζεκεηψζεηοκαζήκαηνο.

Πξφζβαζε ζε ζπλνδεπηηθφ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ (εθπαηδεπηηθά βνεζήκαηα, αξρεία γηα
κεηαθφξησζε,ηζηνζειίδεο).

Πξνβνιή Γισζζαξίνπ καζήκαηνο (φξνη πνπ δηαπξαγκαηεχεηαη ην κάζεκα θαη επεμήγεζε
απηψλ, ζε αιθαβεηηθήζεηξά).

Πξνβνιή πξνηεηλφκελεο βηβιηνγξαθίαο θαη πξνηεηλφκελσλ ζπλδέζκσλ (weblinks) γηα
πεξαηηέξσ εκβάζπλζε ζηα αληηθείκελα ηνπκαζήκαηνο.

Πξφζβαζε ζηηο ελφηεηεο αμηνιφγεζεο ηνπκαζήκαηνο.

Φξήζε δηαδξαζηηθψλ ζηνηρείσλ "εμεξεχλεζεο" ελλνηψλ θαη πεξηερνκέλνπ εληφο ηνπ
καζήκαηνο πνπ εληζρχνπλ ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπ θαηαξηηδφκελνπ έηζη ψζηε απηφο λα κελ
είλαη απιψο παζεηηθφο δέθηεοπιεξνθνξίαο.


3.3

ΙΔΗΡΝΟΓΗΘΝΡΖΡΑ ΠΓΣΟΝΛΖΠΡΖΙΔΘΑΡΑΟΡΗΠΖΠ

Ζ ζύγρξνλε ηειεθαηάξηηζε πξέπεη λα απνηειεί ηνπιάρηζηνλ ην 20% ηνπ
ζπλόινπ ησλ σξώλ ηνπ πξνγξάκκαηνο. Η ζχγρξνλε ηειεθαηάξηηζε ζηεξίδεηαη
ζηε ρξήζε ησλ ηερλνινγηψλ ηειεδηάζθεςεο θαη "εηθνληθψλ ειεθηξνληθψλ ηάμεσλ"
επηηξέπνληαο ζηνλ Δθπαηδεπηή θαη ηνπο Δθπαηδεπφκελνπο λα βξίζθνληαη κελ ζε
δηαθνξεηηθνχο ρψξνπο αιιά λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζε
"πξαγκαηηθφ" ρξφλν (realtime). Η κέζνδνο ηεο ζχγρξνλεο ηειεθαηάξηηζεο εληζρχεη ηελ
ειεθηξνληθή κάζεζε απφ απφζηαζε θέξλνληαο ζε άκεζε επαθή ηνλ Δθπαηδεπηή κε
ηνποΔθπαηδεπφκελνπο.
Η ζχγρξνλε ηειεθαηάξηηζε δελ αθνξά ζηε κνλφπιεπξε "εθπνκπή" ελφο καζήκαηνο
κέζσ ηερλνινγηψλ δσληαλήο αλακεηάδνζεο (livestreaming / broadcasting). Αληηζέησο,
φινη νη ζπκκεηέρνληεο ηεο "εηθνληθήο ηάμεο" πξέπεη λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα ηεο
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επηθνηλσλίαο θαη αιιειεπίδξαζεο ελψ ν Δθπαηδεπηήο πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα
ιακβάλεη άκεζε αλαηξνθνδφηεζε θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο.
Τν ππνζχζηεκα ζχγρξνλεο ηειεθαηάξηηζεο πξέπεη – θαη’ ειάρηζηνλ – λα δηαζέηεη ηηο
παξαθάησ δπλαηφηεηεο :
Ακθίδξνκε κεηάδνζε ήρνπ θαη εηθόλαο (νπηηθή θαη ερεηηθή επηθνηλσλία ζε
πξαγκαηηθφ ρξφλν). Απηφ πξαθηηθά ζεκαίλεη φηη φινη νη ζπκκεηέρνληεο (Δθπαηδεπηήο θαη
Δθπαηδεπφκελνη) ζα πξέπεη λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα εθπνκπήο θαη ιήςεο ήρνπ θαη εηθφλαο κε
ηε ρξήζε θαηάιιεινπ αιιά θαη επξέσο δηαδεδνκέλνπ εμνπιηζκνχ (ππνινγηζηέο, web θάκεξεο,
κηθξφθσλα, ερεία,αθνπζηηθά).

Ν Δθπαηδεπηήο ζα πξέπεη λα έρεη ηνλ πιήξε έιεγρν ηεο επηθνηλσλίαο εληόο ηεο
εηθνληθήο ηάμεο (ελεξγνπνίεζε / απελεξγνπνίεζε κηθξνθψλσλ / θακεξψλ ησλ
ζπκκεηερφλησλ, δπλαηφηεηα "απνβνιήο"ζπκκεηέρνληα)

Νη Δθπαηδεπόκελνη ζα πξέπεη λα κπνξνύλ λα δεηνύλ ην ιόγν θαη λα ζηέιλνπλ κέζσ
θαηάιιεισλ εξγαιείσλ/εηθνληδίσλ ηελ αηνκηθή ηνποαλαηξνθνδφηεζε.

Πύγρξνλε επηθνηλσλία κέζσ κελπκάησλ (chatengine). Η επηθνηλσλία κέζσ
γξαπηνχ θεηκέλνπ εληζρχεη ηελ άκεζε επηθνηλσλία κέζα ζηελ εηθνληθή ηάμε θαη ζα πξέπεη λα
ππνζηεξίδεηαη ε αληαιιαγή ηφζν δεκνζίσλ φζν θαη ηδησηηθψλκελπκάησλ.

Γπλαηόηεηα θόξησζεο θαη ρξήζεο αξρείσλ Office θαη άιισλ αξρείσλ
πνιπκέζσλ σο πιηθνύ παξνπζίαζεο. Ο επηκνξθσηήο πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα
θνξηψζεη πνιιαπιά αξρεία νπνηαδήπνηε ζηηγκή θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο θαη λα
ελαιιάζζεη θαηά βνχιεζε ην πιηθφπαξνπζίαζεο.

Δξγαιείν ειεθηξνληθνύ πίλαθα (whiteboard) κε ιεηηνπξγίεο θφξησζεο αξρείσλ
εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ θαη θαηάδεημεο-ππνζεκείσζεο, θ.ιπ. Ο ειεθηξνληθφο πίλαθαοζα πξέπεη λα
εληζρχεη ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαζψο κε ηε ρξήζε ησλ εξγαιείσλ ηνπ επηηξέπεη ηελ
ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ Δθπαηδεπνκέλσλ.

Δξγαιείν δηακνίξαζεο εθαξκνγώλ θαη θεηκέλσλ (applicationanddocumentsharing).
Απαξαίηεην εξγαιείν ζε πεξηπηψζεηο εθκάζεζεο εθαξκνγψλ Η/Υ (ι.ρ. Βαζηθέο Γεμηφηεηεο
Πιεξνθνξηθήο ή νπνηαδήπνηε άιιεο εθαξκνγήο ινγηζκηθνχ), φπνπ ν Δθπαηδεπηήο δηακνηξάδεη
ζηελ "εηθνληθή ηάμε" νπνηαδήπνηε εθαξκνγή ηνπ Η/Υ ηνπ θαη πξαγκαηνπνηεί "δσληαλά"
επίδεημε ησλ ιεηηνπξγηψληεο.

Γπλαηόηεηα δεκηνπξγίαο νκάδσλ εξγαζίαο ("εηθνληθά δσκάηηα"). Ο Δθπαηδεπηήο
πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ρσξίζεη ηνπο Δθπαηδεπφκελνπο ζε νκάδεο εξγαζίαο θαηά
βνχιεζε θαη γηα επηζπκεηφ ρξνληθφ δηάζηεκα. Οη νκάδεο εηζέξρνληαη ζε ηδησηηθά "δσκάηηα", ηα
κέιε
ηνπο
αιιειεπηδξνχλ
κεηαμχ
ηνπο
κε
ήρν
θαηεηθφλαθαηεπηβιέπνληαηθαηάηεδηάξθεηαησλεξγαζηψληνποαπφηνλΔθπαηδεπηή.

Ρν ππνζύζηεκα ζα πξέπεη λα έρεη θαζαξά εθπαηδεπηηθή πξνζέγγηζε θάλνληαο
ρξήζε επηπιένλ εθπαηδεπηηθψλ εξγαιείσλ πνπ εληζρχνπλ ηελ εθπαίδεπζε απφ απφζηαζε.
Φαξαθηεξηζηηθά εξγαιεία απνηεινχλ ε δπλαηφηεηα δηεμαγσγήο ζχληνκσλ εξεπλψλ (polls),
γξήγνξσλ εξσηήζεσλ, θνηλφρξεζησλ ζεκεηψζεσλθ.α.

Ρν πεξηβάιινλ ηνπ ππνζπζηήκαηνο ζα πξέπεη λα έρεη αξζξσηή (modular)
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δηάηαμε/ζρεδίαζε πνπ ζα επηηξέπεη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο λα ην δηακνξθψλνπλ ζχκθσλα κε
ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο. Δπηπιένλ, κε ηε ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγία, ν Δθπαηδεπηήο ζα κπνξεί λα
"επηβάιιεη" ζε φιε ηελ "εηθνληθή ηάμε" κηα ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε (layout) πνπ ζεσξεί φηη είλαη
ε πιένλ θαηάιιειε γηα ηελ ηξέρνπζα εθπαηδεπηηθήελφηεηα/κάζεκα.

Διάρηζηεο απαηηήζεηο ζε εμνπιηζκό από ηνπο Δθπαηδεπόκελνπο: επαξθεί ε ρξήζε
νπνηνπδήπνηε Η/Υ κε πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν θαη κε νπνηνδήπνηε εμνπιηζκφ ήρνπ
(ελζσκαησκέλα / εμσηεξηθά ερεία / αθνπζηηθά ή κηθξφθσλα, θαηθάκεξα)

πνζηήξημε απόδνζεο ξόισλ ζηνπο ρξήζηεο (ι.ρ. Δθπαηδεπφκελνο, Δθπαηδεπηήο
θ.ιπ.)

Τν ππνζχζηεκα ζχγρξνλεο ηειεθαηάξηηζεο ζα πξέπεη λα είλαη πιήξσο ελνπνηεκέλν
(integrated) κε ην ππνζχζηεκα αζχγρξνλεο ηειεθαηάξηηζεο έηζη ψζηε λα
εμαζθαιίδνληαη :
Η ρξήζε ελφο πιήξσο ελνπνηεκέλνπ ζπζηήκαηνο απφ ηνπο Δθπαηδεπφκελνπο, νη νπνίνη ζα
εηζέξρνληαη κε ην κνλαδηθφ ηνπο θσδηθφ πξφζβαζεο θαη ζα έρνπλ πξφζβαζε ζην ζχλνιν ησλ
ελεξγεηψλ θαη δεδνκέλσλ ηειεθαηάξηηζεο απφ έλαπεξηβάιινλ.

Η δπλαηφηεηα ζρεδηαζκνχ, ρξνληθνχ πξνγξακκαηηζκνχ θαη έληαμεο ησλ ζπλεδξηψλ
ζχγρξνλεο ηειεθαηάξηηζεο ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνοθαηάξηηζεο

Η ελνπνηεκέλε παξνπζίαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηνπο Δθπαηδεπφκελνπο, ε νπνία
πεξηιακβάλεη ηα καζήκαηα αζχγρξνλεο ηειεθαηάξηηζεο, ην ρξνλνπξνγξακκαηηζκφ ησλ
ζπλεδξηψλ ζχγρξνλεο ηειεθαηάξηηζεο θαζψο θαη ηπρφλ άιιν πιηθφ κειέηεο, αζθήζεηο, κειέηεο
πεξίπησζεο,θ.α.

Η εμαγσγή αλαθνξψλ ζπκκεηνρήο ζηηο "εηθνληθέο ηάμεηο" (ψξα εηζφδνπ – ψξα εμφδνπ).


3.4

ΙΔΗΡΝΟΓΗΘΝΡΖΡΑ ΑΠΓΣΟΝΛΖΠΡΖΙΔΘΑΡΑΟΡΗΠΖΠ

Η αζχγρξνλε ηειεθαηάξηηζε πινπνηείηαη κέζσ ηνπ πνζπζηήκαηνο Αζύγρξνλεο
Θαηάξηηζεο, ην νπνίν ζα πξέπεη λα απνηειείηαη απαξαηηήησο απφ Δθαξκνγή
Γηαρείξηζεο ηεο Δθπαίδεπζεο – LearningManagementSystem (LMS), θαη απφ Δθαξκνγή
Γηαρείξηζεο ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πεξηερνκέλνπ – LearningContentManagementSystem
(LCMS). Οη εθαξκνγέο ζα πξέπεη λα πξνζιακβάλνληαη απφ ηνλ ρξήζηε σο έλα εληαίν
νκνγελνπνηεκέλν πεξηβάιινλ.
Τν κέξνο ηεο αζχγρξνλεο ηειεθαηάξηηζεο ζα πινπνηείηαη ρσξίο θπζηθή παξνπζία
Δθπαηδεπηή θαη Δθπαηδεπνκέλνπ κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ (ζε ρψξνπο επηινγήο ηνπ
Δθπαηδεπνκέλνπ). Οη Δθπαηδεπφκελνη πξέπεη λα έρνπλ δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζην
Σχζηεκα Τειεθαηάξηηζεο θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο είηε απφ δηθφ ηνπο ρψξν
είηε απφ ρψξνπο (Αίζνπζεο Πιεξνθνξηθήο) πνπ ζα δηαζέηεη (ζπγθεθξηκέλεο ψξεο θαη
εκέξεο) ν Πάξνρνο Καηάξηηζεο.
Τα θπξηφηεξα ραξαθηεξηζηηθά θαη νη ιεηηνπξγηθφηεηεο ηνπ ππνζπζηήκαηνο είλαη ηα
θάησζη :
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Πρεδηαζκόο δνκήο θαη νξγάλσζε πξνγξακκάησλ αζύγρξνλεο ηειεθαηάξηηζεο.
Ο ζρεδηαζκφο γίλεηαη κε απνηχπσζε ηεξαξρηθψλ δνκψλ ελνηήησλ, καζεκάησλ,
δξαζηεξηνηήησλ ζην πιαίζην καζεκάησλ θ.ν.θ. Οη δξαζηεξηφηεηεο κπνξεί λα είλαη καζήκαηα
αζχγρξνλεο ηειεθαηάξηηζεο θαζψο θαη επηπξφζζεην ςεθηαθφ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ
νπνηνπδήπνηε ηχπνπ. Πέξαλ ηνπ πιηθνχ "ζεσξίαο", ην ζχζηεκα ζα πξέπεη λα παξέρεη ηε
δπλαηφηεηα αμηνιφγεζεο κέζσ εξγαζηψλ ή αζθήζεσλ (tests) ηα νπνία ζα είλαη ελζσκαησκέλα
ζηελ εθαξκνγή ελφο καζήκαηνο ηειεθαηάξηηζεο (e- learningcourse) είηε ζα δηαηίζεληαη σο
απηφλνκεο δξαζηεξηφηεηεο αμηνιφγεζεο. Σε απηή ηελ πεξίπησζε, ν εθπαηδεπφκελνο ζα πξέπεη
λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα κεηαθνξηψλεη (upload) ηελ εξγαζία ηνπ ζην ζχζηεκα
γηααμηνιφγεζε.

Γηαρείξηζε εθπαηδεπηηθώλ παθέησλ: Τν Ο.Σ.Τ.Κ. ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεη ηελ
κεηαθφξησζε/εηζαγσγή εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, πνιιαπιψλ θαηεγνξηψλ θαη κνξθνηχπσλ (πρ
αξρεία .doc, pdf, .mov θ.ιπ.) θαη ηελ αξρεηνζέηεζε ηνπ εληφο ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο
εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ. Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεη πιήξσο ηελ έληαμε θαη
ελζσκάησζε παθέησλ πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί ζχκθσλα κε δηεζλή πξφηππα ηειεθαηάξηηζεο
(π.ρ. πξφηππν SCORM), ηελ νξγάλσζε απηψλ ησλ παθέησλ ζε θαηεγνξίεο / ππνθαηεγνξίεο
θαζψο θαη ηελ ζχλδεζε απηψλ κε ζπγθεθξηκέλα επίπεδα εληφο ηεο εθπαηδεπηηθήο δνκήο ελφο ή
πεξηζζφηεξσλ πξνγξακκάησλθαηάξηηζεο.

Βαζκνιόγεζε / αμηνιόγεζε: Όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ην ζχζηεκα ζα πξέπεη λα
παξέρεη δπλαηφηεηα εηζαγσγήο θαη δηαρείξηζεο δηαθφξσλ ηχπσλ αμηνινγήζεσο πξνθεηκέλνπ λα
ειέγρεηαη ν βαζκφο θαηαλφεζεο ηνπ εθάζηνηε γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ. Οη αμηνινγήζεηο απηέο
κπνξνχλ λα είλαη πιήξσο απηνκαηνπνηεκέλεο θαη λα βαζκνινγνχληαη απηφκαηα βάζεη ηεο
νξζφηεηαο ησλ απαληήζεσλ ηνπ θαηαξηηδφκελνπ (θάλνληαο ρξήζε "θιεηζηψλ" εξσηήζεσλ
δηαθφξσλ ηχπσλ) ή λα βαζκνινγνχληαη "ρεηξνθίλεηα" απφ ηνλ εθπαηδεπηή ηεο ελφηεηαο. Οη
βαζκνινγίεο ζα πξέπεη λα είλαη δπλαηφλ λα θαηαρσξνχληαη ζην αηνκηθφ εθπαηδεπηηθφ πξνθίι
ηνπ θάζε θαηαξηηδφκελνπ θαη λα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα εμαγσγήο ηνπο απφ ηνζχζηεκα.

Γηαρείξηζε επηπιένλ εθπαηδεπηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ: Γπλαηφηεηα αλάζεζεο
εξγαζηψλ,
δηεμαγσγήο
ζχληνκσλ
εξεπλψλ,
νξγάλσζεο
πξνζσπηθψλζπδεηήζεσλ
Δθπαηδεπνκέλνπ – Δθπαηδεπηή θαζψο θαη ζρεδίαζεο εξσηεκαηνινγίσλ θαη ηεζη γλψζεσλ θαη
δεμηνηήησλ κε βαζκνιφγεζε. Ο Δπηζηεκνληθφο Υπεχζπλνο ηνπ Παξφρνπ Καηάξηηζεο ζα κπνξεί
λα ζπκπεξηιάβεη φια ηα αλσηέξσ εξγαιεία ή κέξνο απηψλ θαηά ηελ ζρεδίαζε ηνπ
πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο.
 Γπλαηόηεηα παξαθνινύζεζεο ηεο ζπκκεηνρήο θαη επίδνζεο ησλ Δθπαηδεπνκέλσλ
ζην θάζε κάζεκα θαη παξνρήο νδεγηψλ ζηνλ θάζε Δθπαηδεπφκελν γηα βειηίσζε ηεο
επίδνζήοηνπ.
 Γηαρείξηζε ζπλεξγαηηθώλ εξγαιείσλ ( forums, wikis,chat).
 Γπλαηόηεηα ηήξεζεο αξρείσλ αλάΔθπαηδεπφκελν.


3.5

ΙΔΗΡΝΟΓΗΘΝΡΖΡΑ

ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖΠ

ΘΑΗ

ΑΛΑΦΝΟΑΠ
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ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΖΠ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑΠ ΡΩΛΔΘΞΑΗΓΔΝΚΔΛΩΛ
Τν Σχζηεκα ζα πξέπεη λα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα θαηαγξαθήο ηεο πνξείαο θαη ησλ
ελεξγεηώλ ηνπ Δθπαηδεπνκέλνπ (tracking) θαζ' φιε ηε δηάξθεηα εθάζηνπ εθπαηδεπηηθνχ
πξνγξάκκαηνο θαζψο θαη ηε δπλαηόηεηα εμαγσγήο αλαθνξώλ (reports), νη νπνίεο ζα
απνηππψλνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή πνξεία ηνπ Δθπαηδεπνκέλνπ.

Τν Σχζηεκα πξέπεη λα θαηαγξάθεη ηελ πξφζβαζε ησλ Δθπαηδεπνκέλσλ ζηηο ελφηεηεο
ηνπ πξνγξάκκαηνο θαζψο επίζεο θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα
πινπνηνχληαη ζηα πιαίζηα εθάζηνηε πξνγξάκκαηνοηειεθαηάξηηζεο.
Όπσο ζα αλαθεξζεί ζε επφκελε ππνελφηεηα (Υπ. 3.6.), ην ζχζηεκα ζα πξέπεη λα
ζπκκνξθψλεηαη κε ην πξφηππν SCORM. Καηά ζπλέπεηα πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα
θαηαγξαθήο φισλ ησλ δεδνκέλσλ πνπ νξίδεη ην πξφηππν θαζψο θαη ηελ εμαγσγή
απηψλ ζε κνξθή αλαθνξψλ. Οη αλαθνξέο κπνξνχλ λα εμάγνληαη αλά πάζα ζηηγκή απφ
ην ζχζηεκα ζε κνξθή θχιισλ εξγαζίαο MicrosoftExcel αιιά θαη λα παξακέλνπλ
πξνζβάζηκεο κέζσ ηνπ πεξηβάιινληνο δηεπαθήο απφ θαηάιιεια εμνπζηνδνηεκέλνπο
ρξήζηεο, εμαζθαιίδνληαο έηζη ηελ επηθαηξνπνίεζε θαη ηελ αθεξαηφηεηα ησλ
δεδνκέλσλ. Δπίζεο, ζηηο αλαθνξέο παξέρεηαη δπλαηφηεηα ειεγρφκελεο θαη
δηαβαζκηζκέλεο πξφζβαζεο ζε επίπεδν δεδνκέλσλ. Γηα παξάδεηγκα:
 Έλαο ρξήζηεο κε ην ξφιν ηνπ Δθπαηδεπφκελνπ κπνξεί άκεζα λα πξνβάιιεη ηα αηνκηθά

ζηνηρεία πξνφδνπ ηνπ ζε φιεο ηηο ελφηεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο πνπ παξαθνινπζεί
 Έλαο ρξήζηεο κε ην ξφιν ηνπ Δθπαηδεπηή κπνξεί λα πξνβάιιεη ηα αληίζηνηρα ζηνηρεία γηα
φινπο ηνπο Δθπαηδεπφκελνπο ηνπ ηκήκαηνο ή ηάμεο ην νπνίν ηνπ έρεη "αλαηεζεί"
 Έλαο ρξήζηεο κε ην ξφιν ηνπ Γηνηθεηηθνχ Υπεπζχλνπ κπνξεί λα πξνβάιιεη ηα αληίζηνηρα
ζηνηρεία γηα φια ηα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο πνπ πινπνηνχληαη ζην ζχζηεκα.
 Οη αλαθνξέο (reports) πνπ ζα πξέπεη λα παξάγνληαη απφ ην ζχζηεκα ζρεηίδνληαη κε:
 Τν ρξφλν ελαζρφιεζεο ηνπ Δθπαηδεπφκελνπ κε ηα καζεζηαθά αληηθείκελα – ελφηεηεο, ηηο
νπνίεο παξαθνινπζεί. Τν Σχζηεκα θαηαγξάθεη ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πξφζβαζεο
(date/timestamp) ηνπ Δθπαηδεπφκελνπ ζην εθάζηνηε κάζεκα, ρξνληθά ζηνηρεία ηεο
νινθιήξσζεο-ηειεπηαίαο εμφδνπ απφ ην κάζεκα θαζψο επίζεο θαη ηε ζπλνιηθή δηάξθεηα
παξαθνινχζεζεο ηνπ καζήκαηνο (σο ην άζξνηζκα ησλ ρξφλσλ παξαθνινχζεζεο θάζε θνξά
πνπ ν Δθπαηδεπφκελνο πξνζπέιαζε ην κάζεκα κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο).
 Τελ έθηαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ πνπ πξνζπειάζηεθε απφ ηνλ Δθπαηδεπφκελν

Τν ζχζηεκα θαηαγξάθεη θαη δηαηεξεί ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ:
o
ηελ θαηάζηαζε πξνζπέιαζεο ηνπ θάζε καζεζηαθνχ αληηθεηκέλνπ [δελ πξνζπειάζηεθε
(notattempted) / δελ νινθιεξψζεθε (incomplete) / νινθιεξψζεθε κε επηηπρία (passed) /
νινθιεξψζεθε κε απνηπρία(failed)
o
Τν ζεκείν εμφδνπ απφ ην κάζεκα έηζη ψζηε λα ρξεζηκνπνηεζεί σο ζεκείν εθθίλεζεο γηα
ηελ επφκελε πξνζπάζεηα ηνπ Δθπαηδεπφκελνπ (αλ απηφο ην επηζπκεί)
o
Τν ηζηνξηθφ ηεο θάζε πξνζπάζεηαο (attempt) ζηνκάζεκα

Τελ έθηαζε ηεο εκπινθήο ηνπ θαη ηεο επίδνζεο ηνπ Δθπαηδεπνκέλνπ ζε αζθήζεηο θαη ηεζη
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απηναμηνιφγεζεο. Τν ζχζηεκα θαηαγξάθεη ηνπο ρξφλνπο ζπκκεηνρήο ζηηο αμηνινγήζεηο πνπ
παξέρνληαη, ηνπο ρξφλνπο "αληίδξαζεο" (latency) ηνπ Δθπαηδεπφκελνπ, δει. ην ρξφλν πνπ
πεξλάεη απφ ηελ ψξα πνπ πξνβάιιεηαη κηα εξψηεζε κέρξη λα ππνβιεζεί ε απάληεζή ηεο
θαζψο θαη ην βαζκφ πνπ έρεη επηηχρεη ζε θάζε αμηνιφγεζε (scoreresults).

Τελ ζπγθεληξσηηθή εκπινθή ηνπ Δθπαηδεπφκελνπ θαη ηελ πξφζβαζή ηνπ ζην Σχζηεκα θαη
ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ζε επίπεδν πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο.
Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο ΠπζηήκαηνοΡειεθαηάξηηζεο
Τν Οινθιεξσκέλν Σχζηεκα Τειεθαηάξηηζεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί πξέπεη λα
ζπκκνξθώλεηαη κε ηα δηεζλή πξόηππα SCORM θαη AICC γηα ηε θνξεηόηεηα
εθπαηδεπηηθνύ πεξηερνκέλνπ.
3.6

Τν Οινθιεξσκέλν Σχζηεκα Τειεθαηάξηηζεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί πξέπεη
ζπκκνξθώλεηαη κε ην πξφηππν Section 508 ή, ελαιιαθηηθά, κε ην πξφηππν EN
301 549 γηα ηελ πξνζβαζηκφηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ.
Η πξφζβαζε ζην Ο.Σ.Τ.Κ. ζα γίλεηαη κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ απφ θεληξηθφ δηθηπαθφ ηφπν
ηχπνπ portal, κέζσ ηνπ νπνίνπ ζα γίλεηαη ε δηαπίζηεπζε ησλ ρξεζηψλ
(Δθπαηδεπνκέλσλ), νη νπνίνη ζα δηαζέηνπλ νλνκαζηηθέο άδεηεο πξφζβαζεο ηνπιάρηζηνλ
γηα ην δηάζηεκα πνπ δηαξθεί ην πξφγξακκα ηειεθαηάξηηζεο ψζηε λα έρνπλ επνπηεία
φιεο ηεο καζεζηαθήο πνξείαο ηνπο.
Σε θάζε πεξίπησζε ην Ο.Σ.Τ.Κ ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγεί ηθαλνπνηεηηθά κε ηηο ζπλήζεηο
ηειεπηθνηλσληαθέο γξακκέο, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε πξφζβαζε ησλ θαηαξηηδνκέλσλ
απφ ηνπο πξνζσπηθνχο ππνινγηζηέοηνπο.
Τν Σχζηεκα ζα πξέπεη λα έρεη δπλαηφηεηα δηαρείξηζεο θαη ηαπηφρξνλεο ρξήζεο
ηνπιάρηζηνλ ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ ρξεζηψλ πνπ έρεη αλαιάβεη. Οη ρξήζηεο κε ηα
αηνκηθά ηνπο ζηνηρεία ζχλδεζεο ζα πξέπεη λα έρνπλ πξφζβαζε ζε ζπγθεθξηκέλν
αξηζκφ καζεκάησλ (πνπ ζα θαζνξίδεηαη απφ ην δηαρεηξηζηή ηνπΣπζηήκαηνο).
Κάζε ρξήζηεο ηνπ Σπζηήκαηνο (δηαρεηξηζηήο, εθπαηδεπηήο, εθπαηδεπφκελνο θ.ιπ.),
αλάινγα κε ην ξφιν θαη ηα δηθαηψκαηά ηνπ, ζα κπνξεί κέζα απφ έλα εληαίν πεξηβάιινλ
λα δηαρεηξίδεηαη ηα επηκέξνπο εξγαιεία ηνπ Σπζηήκαηνο.
Τν Σχζηεκα πξέπεη λα έρεη θαη’ ειάρηζηνλ δπλαηφηεηεο γηα ζρεδηαζκφ εθπαηδεπηηθψλ
πξνγξακκάησλ, δηαρείξηζε ησλ εξγαζηψλ ησλ Δθπαηδεπνκέλσλ (αλάζεζε, ππνβνιή,
δηφξζσζε, βαζκνιφγεζε εξγαζηψλ θ.α.), επέθηαζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηάο ηνπ κε
πξνζζήθε – παξακεηξνπνίεζε αξζξσκάησλ (modules), θφξησζε ςεθηνπνηεκέλνπ
εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ δηαθφξσλ κνξθψλ θ.α.
4

ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ ΞΑΟΝΣΖΠΡΖΙΔΘΑΡΑΟΡΗΠΖΠ

4.1

ΔθπαηδεπηηθήΞξνζέγγηζε
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Τα καζήκαηα ζα πξέπεη λα πηνζεηνχλ ηηο βαζηθέο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηελ εθπαίδεπζε
ελειίθσλ. Ωο εθ ηνχηνπ, ηα καζήκαηα ζα πξέπεη λα είλαη δνκεκέλα ζε ζεκαηηθέο
ελφηεηεο / γλσζηηθά αληηθείκελα, λα δηαηίζεληαη απαξαηηήησο ζηελ ειιεληθή γιψζζα
θαη λα ελζσκαηψλνπλ:
Κείκελνεηζαγσγήο

Σηφρνη ηνπ καζήκαηνο θαη πξνζδνθψκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα: Γλψζεηο ή/θαη
Γεμηφηεηεο πνπ αλακέλεηαη λα απνθηεζνχλ κε ηελ επηηπρή παξαθνινχζεζε θάζε ζεκαηηθήο
ελφηεηαο ηνπκαζήκαηνο

Πεξίιεςε ηνπ πεξηερνκέλνπ θάζε ζεκαηηθήοελφηεηαο

Βηβιηνγξαθία (ζπκβαηηθή θαη δηαδηθηπαθή) πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηε δηδαζθαιία ησλ
ζεκαηηθψλελνηήησλ

Βηβιηνγξαθία (ζπκβαηηθή θαη δηαδηθηπαθή) θαη νδεγίεο γηα πεξαηηέξσκειέηε

Αλαθνξά ζηα Πλεπκαηηθά Γηθαηψκαηα ηνπ ζπληάθηε ηνπ εθπαηδεπηηθνχπιηθνχ

Δθηεηακέλν πνιπκεζηθφ πιηθφ (εηθφλεο, θσηνγξαθίεο, ζρεδηαγξάκκαηα, γξαθήκαηα,
αξρεία ήρνπ θαη video) πνπ θαζηζηνχλ ηελ παξνπζίαζε ηνπ καζήκαηνο πεξηζζφηεξν
νινθιεξσκέλε

Λέμεηο-Κιεηδηά (Γισζζάξην ζεκαληηθψλφξσλ)

Δξσηήζεηο απηναμηνιφγεζεο πνπ παξέρνπλ αλαηξνθνδφηεζε ζηνλ εθπαηδεπφκελν,
αιιά θαη ζηνλ πάξνρν ηεο εθπαίδεπζεο, ζρεηηθά κε ηνλ βαζκφ θαηαλφεζεο θαη αθνκνίσζεο
ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ καζήκαηνο. Οη εξσηήζεηο ζα πξέπεη λα είλαη δηαθφξσλ ηχπσλ, λα
θάλνπλ ρξήζε πνιπκεζηθψλ ζηνηρείσλ (φπνπ απηφ είλαη εθηθηφ) θαη λα ηίζεληαη ηφζν εκβφιηκα
θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο φζν θαη ζην ηέινο θάζε ζεκαηηθήοελφηεηαο.


4.2

Ιεηηνπξγηθά Πηνηρεηά Καζεκάησλ E-Learning

Τα καζήκαηα ζα πξέπεη λα ελζσκαηψλνπλ ζηνηρεία δηαδξαζηηθφηεηαο δηαθφξσλ
ηχπσλ έηζη ψζηε λα απαηηνχλ ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπ εθπαηδεπφκελνπ, θαη λα
πηνζεηνχλ θαηά ην δπλαηφ ηε θηινζνθία “pull” φπνπ ν εθπαηδεπφκελνο "αληιεί" θαη
αλαθαιχπηεη πεξηερφκελν απφ ην κάζεκα, αληί λα γίλεηαη κφλν ρξήζε ηεο
κεζνδνινγίαο “push” φπνπ ην πεξηερφκελν απιά παξνπζηάδεηαη ζεηξηαθά, θαη ν
εθπαηδεπφκελνο γίλεηαη "παζεηηθφο" δέθηεο ηεο πιεξνθνξίαο.
Ωο ζπκκεηνρή θαη παξαθνινχζεζε εθπαίδεπζεο κέζσ e-learning δελ κπνξεί λα
ζεσξεζεί ε ιήςε (download) ή ε απιή αλάγλσζε αλαξηεκέλσλ ςεθηνπνηεκέλσλ
εγγξάθσλ (Word, PowerPoint, PDF, θ.α.) δηφηη κε απηφ ηνλ ηξφπν δελ είλαη δπλαηή ε
απνηίκεζε ηεο εκπινθήο ηνπ εθπαηδεπφκελνπ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη ε έθηαζε
ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηελ θαηάξηηζε. Τέηνηα έγγξαθα ή αξρεία κπνξνχλ λα
ρξεζηκνπνηνχληαη επηθνπξηθά ζην κάζεκα π.ρ. σο πιηθφ γηα πεξαηηέξσ εκβάζπλζε.
Τα καζήκαηα ζα πξέπεη λα ελζσκαηψλνπλ θπζηθή αθήγεζε (θαη φρη κεραληθή, ηχπνπ
texttospeech), θαζψο θαη εγγεγξακκέλα video κε ηε κνξθή recordedwebinar ζε
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ζπγθεθξηκέλα ζεκεία ηνπο. Σε απηά ηα ζεκεία κπνξεί λα παξνπζηάδνληαη video φπνπ ν
θαζεγεηήο ζα δηδάζθεη θαη ζα εμεγεί επηιεγκέλεο έλλνηεο ή αληηθείκελα.
4.3

ΈθηαζεΚαζεκάησλ

Η έθηαζε ησλ ειεθηξνληθψλ καζεκάησλ ζα πξέπεη λα είλαη ηέηνηα πνπ λα ζπκβαδίδεη
κε ηηο πξνβιεπφκελεο ψξεο αζχγρξνλεο ηειεθαηάξηηζεο θαη λα θαιχπηεη ην ζχλνιν
ηνπ πξνβιεπφκελεο χιεο.
Γηα θάζε ώξα αζύγρξνλεο ηειεθαηάξηηζεο αληηζηνηρνύλ θαη’ ειάρηζηνλ
δεθαπέληε (15) κνλαδηθέο «νζόλεο». Ωο «νζόλε» ζεσξείηαη ε νπηηθή
παξνπζίαζε πιηθνύ (θεηκέλνπ, εηθόλσλ, άιινπ πνιπκεζηθνύ πιηθνύ). Ζ
έθηαζε ηνπ πιηθνύ αλά εθπαηδεπηηθή νζόλε ζα πξέπεη λα είλαη επαξθήο (π.ρ.
κία εθπαηδεπηηθή νζόλε, ε νπνία πεξηέρεη κία πξόηαζε θεηκέλνπ ή κόλν κία
εηθόλα δελ ζεσξείηαη επαξθήο ζε θακία πεξίπησζε).
Πέξαλ ησλ απαηηνχκελσλ «νζνλψλ» ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ζην εθπαηδεπηηθφ
πιηθφ αξρεία videos (φπσο ζηελ πεξίπησζε ησλ webinars, videos απφ ην δηαδίθηπν,
θ.ν.θ.) ή ζηνηρεία κε εθηεηακέλε δηαδξαζηηθφηεηα (π.ρ. roleplayinggames) θαζψο θαη
testsαπηναμηνιφγεζεο.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ρξήζε θαη ελζσκάησζε αξρείσλ video ζηα ειεθηξνληθά καζήκαηα
ζα γίλεηαη γηα ιφγνπο ππνζηήξημεο ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο θαη παξνπζίαζεο
ζπγθεθξηκέλσλ ελλνηψλ θαη ζεκάησλ. Σπλεπψο, ε ρξήζε αξρείσλ video δελ
ππνθαζηζηά ην απαηηνχκελν εθπαηδεπηηθφ πεξηερφκελν. Αθφκε, ηα φπνηα αξρεία video
ελζσκαηψλνληαη ζα πξέπεη λα είλαη ζηελ Διιεληθή γιψζζα ή ηνπιάρηζηνλ λα θέξνπλ
ειιεληθνχο ππφηηηινπο. Τέινο, ε ρξήζε ησλ recordedwebinars πνπ αλαθέξεηαη
παξαπάλσ, δελ αθνξά ζε θακία πεξίπησζε ηελ απιή βηληενζθφπεζε / θαηαγξαθή ηεο
δηδαζθαιίαο – εηζήγεζεο ζε κηα ηάμε. Τα videos απηά, πέξα απφ ηελ εηθφλα θαη ηνλ
ήρν ηνπ εθάζηνηε εθπαηδεπηή, πξέπεη λα εκπεξηέρνπλ θαη ζηνηρεία ηνπ δηδαζθφκελνπ
αληηθεηκέλνπ, ηα νπνία ζα πξνβάιινληαη ζε κνξθή θεηκέλνπ ή/θαη εηθφλαο θαηά ηε
δηάξθεηα αλαπαξαγσγήο ηνπvideo
5
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Ο Πάξνρνο Καηάξηηζεο (ή ν ζπλεξγαδφκελνο Πάξνρνο Υπεξεζηψλ Τειεθαηάξηηζεο)
πξέπεη λα δηαζέηεη έλαλ Υπεχζπλν ηεο ζπλνιηθήο δηαρείξηζεο θαη ππνζηήξημεο ηνπ
Οινθιεξσκέλνπ Σπζηήκαηνο Τειεθαηάξηηζεο (“SystemAdministrator”), ν νπνίνο ζα
έρεη ηε ζπλνιηθή επζχλε ηεο παξαθνινχζεζεο ηεο ηειεθαηάξηηζεο ζε ηερληθφ επίπεδν.
Ο ΠάξνρνοΤειεθαηάξηηζεο πξέπεη λα δηαζέηεη ππνδνκέο ζε πηζηνπνηεκέλν DataCenter,
πνπ λα απνδεηθλχεηαη κε αληίζηνηρεο ζπκβάζεηο, δηαζθαιίδνληαο έηζη ηελ αδηάιεηπηε θαη
απξφζθνπηε παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηειεθαηάξηηζεο θαη ηελ πιήξε θάιπςε ησλ απμεκέλσλ
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απαηηήζεσλ απηψλ. Δπίζεο πξέπεη λα δηαζέηεη ζρέδην δηαζθάιηζεο ησλ δεδνκέλσλ
ηειεθαηάξηηζεο κέζσ δνκεκέλεο ιήςεο αληηγξάθσλ αζθαιείαο (backup).

Η παξερφκελε ηερληθή θαη ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε πξνο ηνπο Δθπαηδεπφκελνπο θαη
ηνπο Δθπαηδεπηέο θαηά ηελ δηάξθεηα πινπνίεζεο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη:
Ρερληθή πνζηήξημε ηύπνπ HelpDesk: Τερληθή ππνζηήξημε απφ θαηάιιεια
εθπαηδεπκέλα ζηειέρε γηα ηε ρξήζε ηνπ Σπζηήκαηνο ηειεθαηάξηηζεο, ηελ επίιπζε
ηερληθψλ πξνβιεκάησλ, ηελ επίιπζε απνξηψλ ηερληθήο θχζεσο θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ
ιεηηνπξγηθψλ δπλαηνηήησλ πνπ πξνζθέξεη πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε νκαιή
δηεμαγσγή ηεο ηειεθαηάξηηζεο. Η ππνζηήξημε ζα παξέρεηαη θαη ζε αηνκηθφ επίπεδν,
ηειεθσληθά θαη κέζσ ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο, ζε θαζνξηζκέλεο ψξεο πνπ ζα έρνπλ
γλσζηνπνηεζεί ζηνπο Δθπαηδεπφκελνπο πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ Πξνγξάκκαηνο
Καηάξηηζεο.
Ζιεθηξνληθά εγρεηξίδηα: Κάζε ρξήζηεο ζα κπνξεί λα πξνζθεχγεη ζηελ ππνζηήξημε
απφ αλαιπηηθά εγρεηξίδηα ρξήζεο (manuals) πνπ πξέπεη λα δηαζέηεη ε πιαηθφξκα.
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