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ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΤΠΟΠΟΙΗΗ Α.Δ. 

ΔΛΟΣ Α.Δ. 

 
 

SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE 

ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ: 

 

ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΠΟΤ ΤΛΟΠΟΙΔΙ Ο ΔΛΟΣ 

ΜΔ ΣΙΣΛΟ « ΚΤΒΔΡΝΗΣΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΤΘΤΝΗ: ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΟ 

ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΚΑΙ ΣΩΝ ΔΚΡΟΩΝ ΣΟΤ 

ΚΡΑΣΟΤ » κε θξηηήξην επηινγήο ηε ζπκθεξφηεξε πξνζθνξά 

 

                                        Αξηζκ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ   1102-10                   

                                       ΑΠΟΦ. Γ.. ΔΛΟΣ 1-2010/2010-02-03             

 

ΣΤΠΟ ΤΜΒΑΗ:  ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ 

Γηάξθεηα ηνπ έξγνπ:  κέρξη 30/4/2012 

 

Πξνυπνινγηζκφο: 106.100 € κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ  ηνπ ΦΠΑ 

Σν έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο 

(ΔΣΠΑ) θαηά 85%  θαη απφ εζληθνχο πφξνπο θαηά 15 %     

                                    

 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΣΟΝ ΗΜΔΡΗΙΟ ΣΤΠΟ : 26/04/2010 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ : 18/05/2010 

 εκέξα Σξίηε θαη ψξα 11.00 π.κ. 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ : 18/05/2010 

 εκέξα Σξίηε θαη ψξα 11.00 π.κ. 
 

 

 

Η ΠΑΡΟΤΑ ΠΡΟΚΛΗΗ ΘΑ ΒΡΙΚΔΣΑΙ ΑΝΑΡΣΗΜΔΝΗ ΣΗΝ 

ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΣΟΤ ΔΛΟΣ  : www.elot.gr 
 

 

ΑΠΡΙΛΙΟ   2010 
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ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ 

ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΠΟΤ ΤΛΟΠΟΙΔΙ Ο ΔΛΟΣ ΜΔ 

ΣΙΣΛΟ «ΚΤΒΔΡΝΗΣΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΤΘΤΝΗ: ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΟ 

ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΚΑΙ ΣΩΝ ΔΚΡΟΩΝ 

ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ» ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΔΠΙΛΟΓΗ ΣΗ ΤΜΦΔΡΟΣΔΡΗ 

ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

ΜΔΡΟ Α΄: ΓΔΝΙΚΑ 

 

1. ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «SOUTH EAST 

EUROPE-SEE» 

 

ηε λέα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007-2013, ηα Πξνγξάκκαηα Κνηλνηηθήο 

Πξσηνβνπιίαο αληηθαζίζηαληαη απφ ηα Πξνγξάκκαηα «Δπξσπατθήο Δδαθηθήο 

πλεξγαζίαο». Σα πξνγξάκκαηα απηά είλαη δηεζληθά θαη απνβιέπνπλ ζηελ ελζάξξπλζε 

κηαο βηψζηκεο θαη ηζνξξνπεκέλεο αλάπηπμεο ησλ θξαηψλ ηεο επξσπατθήο επηθξάηεηαο. 

Σν Πξφγξακκα ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο (SOUTH EAST EUROPE-SEE) είλαη 

έλα απφ ηα πξνγξάκκαηα Δπξσπατθήο Δδαθηθήο πλεξγαζίαο πνπ ζπγθεληξψλεη έλα 

κεγάιν αξηζκφ ζπκκεηερνπζψλ ρσξψλ,: 16 ζην ζχλνιν, απφ ηηο νπνίεο 8 είλαη θξάηε 

κέιε ηεο ΔΔ (Απζηξία, Βνπιγαξία, Ρνπκαλία, Ηηαιία, Διιάδα, Οπγγαξία, ινβαθία, θαη 

ινβελία), 6 είλαη ππνςήθηεο θαη πηζαλέο ππνςήθηεο ρψξεο (Κξναηία, πξψελ 

Γηνπγθνζιαβηθή Γεκνθξαηία ηεο Μαθεδνλίαο, Αιβαλία, Βνζλία-Δξδεγνβίλε, εξβία, 

θαη Μαπξνβνχλην) θαη 2 είλαη ρψξεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ επξσπατθή πνιηηηθή 

γεηηνλίαο (Μνιδαβία θαη Οπθξαλία). Δίλαη έλα ηδηαίηεξα ζχλζεην πξφγξακκα δεδνκέλνπ 

φηη ζπλάπηνληαη ζπκβάζεηο κεηαμχ ζπλεξγαηψλ πνπ ιακβάλνπλ ρξεκαηνδφηεζε απφ 

δηαθνξεηηθά ηακεία: ERDF (European Regional Development Fund- Δπξσπατθφ Σακείν 

Πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο), IPA (Instrument for Pre-accession Assistance-Δξγαιείν 

πξνεληαμηαθήο βνήζεηαο) θαη ελδερνκέλσο ENPI (European Neighbourhood and 

Partnership Instrument- επξσπατθφ Δξγαιείν γεηηνλίαο θαη ζπλεξγαζίαο). 

Ζ Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ηνπ Πξνγξάκκαηνο έρεη έδξα ηε Βνπδαπέζηε θαη ε δεκηνπξγία 

θαη ε επηινγή ησλ πξνγξακκάησλ είλαη επζχλε ηεο πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο πνπ 

ππνζηεξίδεηαη απφ ηελ Κνηλή Σερληθή Γξακκαηεία (Joint Technical Secretariat-JTS).  

 

2. ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

 

Σν έξγν κε ηίηιν «ΚΤΒΔΡΝΖΣΗΚΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ: ΜΗΑ ΚΑΗΝΟΣΟΜΟ 

ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΣΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΚΑΗ ΣΩΝ ΔΚΡΟΩΝ ΣΟΤ 

ΚΡΑΣΟΤ» απνζθνπεί ζηε ζρεδίαζε θαη εθαξκνγή νινθιεξσκέλεο πηινηηθήο 

ζηξαηεγηθήο γηα ηε δηαξθή βειηίσζε ησλ Γεκνζίσλ Τπεξεζηψλ, ηφζν ζε επίπεδν 

εζσηεξηθήο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο, φζν θαη –πνιχ πεξηζζφηεξν–ζε επίπεδν 

πξντφλησλ/απνηειεζκάησλ θαη εμππεξέηεζεο ησλ αλαγθψλ ηεο θνηλφηεηαο. Ζ βαζηθή 

πξνζέγγηζε-πξφηαζε αθνξά ζηε ζπζηεκαηηθή θαη ζπζηεκηθή εηζαγσγή /ελζσκάησζε 
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ησλ ελλνηψλ ηεο «Κνηλσληθήο Δπζχλεο» θαη ηεο «Αξηζηείαο» ζηηο Μνλάδεο ηνπ 

Γεκνζίνπ Σνκέα, θαη ζηελ εμέιημή απηψλ ζε «Πνηνηηθνχο θαη Δλζπλείδεηνπο 

Γηαρεηξηζηέο» ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζπλαπνηεινχλ ην φιν Κνηλσληθφ-Οηθνλνκηθφ 

χζηεκα.  

 

Σν έξγν πνπ πινπνηεί ν ΔΛΟΣ σο επηθεθαιήο εηαίξνο (lead partner) κε άιινπο 10 

εηαίξνπο (partners) ζηνπο νπνίνπο πεξηιακβάλνληαη θνξείο απφ 6 ρψξεο (5 ηεο ΔΔ θαη 1 

ππνςήθηα), απφ ηνπο νπνίνπο 2 είλαη παλεπηζηήκηα, 6 δήκνη/πεξηθέξεηεο θαη 2 Κέληξα 

ηήξημεο ηεο Καηλνηνκίαο, ζπγρξεκαηνδνηείηαη θαηά 85% απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν 

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΣΠΑ) θαη θαηά 15% απφ Δζληθνχο Πφξνπο.  

 

3. ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΔΛΟΣ Α.Δ 

 

Ζ αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «Διιεληθφο Οξγαληζκφο Σππνπνίεζεο Α.Δ.» θαη 

ην δηαθξηηηθφ ηίηιν «ΔΛΟΣ Α.Δ» ή «ΔΛΟΣ» ζπζηήζεθε κε ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 

155/97 (ΦΔΚ 131/Α/25.6.1997) θαη επνπηεχεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Αλάπηπμεο. 

Ζ εθπφλεζε θαη ε δηάδνζε ησλ πξνηχπσλ, ε απνλνκή ειιεληθψλ ζεκάησλ 

ζπκκφξθσζεο, ε πηζηνπνίεζε ζπζηεκάησλ πνηφηεηαο, ε ρνξήγεζε πηζηνπνηεηηθψλ 

ζπκκφξθσζεο, πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο θαζψο θαη ε δηελέξγεηα εξγαζηεξηαθψλ 

δνθηκψλ απνηεινχλ κεξηθέο απφ ηηο θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο εηαηξείαο. 

 

4.  ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

 

Σν έξγν αθνξά ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζπκβνχισλ ζηνπο ηνκείο φπσο θαίλεηαη ζηνλ 

Πίλαθα Α  

ΠΙΝΑΚΑ Α: ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΣΜΗΜΑΣΩΝ 

 ΠΑΚΔΣΟ ΔΡΓΑΙΑ  ΠΡΟΤΠΟΛ

ΟΓΙΜΟ 

ΥΡΟΝΟΓΙΑ 

ΓΡΑΜΜΑ 
ΠΔ 1.5 ΔΞΩΣΔΡΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΦΤΗΚΟΤ 

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟΤ  
ΣΜΗΜΑ Α 12.000 ΜΔΥΡΗ 

31/3/2012 
ΠΔ 3.ΔΝΣΟΠΗΜΟ ΚΑΗ ΑΝΑΛΤΖ ΣΖ 

ΣΡΔΥΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΖ –ΑΝΑΚΟΠΖΖ ΚΑΗ 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΣΗΚΩΝ, 

ΠΡΟΣΤΠΩΝ ΚΑΗ ΚΩΓΗΚΩΝ 

ΣΜΗΜΑ Β 27.000 ΜΔΥΡΗ 

30/7/2010 

ΠΔ 4. ΥΔΓΗΑΜΟ –ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ 

ΜΖΥΑΝΗΜΟΤ ΣΖ ΚΤΒΔΡΝΖΣΗΚΖ 

ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ 

ΣΜΗΜΑ Β 17.000 ΜΔΥΡΗ 

30/9/2010 

ΠΔ 5. ΥΔΓΗΑΜΟ ΓΗΔΘΝΗΚΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ 

ΚΤΒΔΡΝΖΣΗΚΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ ΚΑΗ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΗ ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ ΓΗΑ ΘΔΜΑΣΑ 

ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ ΣΟ 

ΓΖΜΟΗΟ ΣΟΜΔΑ 

ΣΜΗΜΑ Β 7.100 ΜΔΥΡΗ 

31/1/2011 

ΠΔ 6. ΠΗΛΟΣΗΚΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ 

ΜΖΥΑΝΗΜΟΤ GSR –ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ GSR-

NET ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ-ΔΚΣΔΛΔΖ 

ΣΜΗΜΑ Β 43.000 ΜΔΥΡΗ 

31/3/2012 
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ΣΩΝ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΩΝ ΓΗΑΓΗΚΑΗΩΝ GSR- 

ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΠΗΛΟΣΗΚΩΝ ΥΔΓΗΩΝ ΓΡΑΖ  

 

1. ην δηαγσληζκφ γίλνληαη δεθηέο κφλνλ μερσξηζηέο πξνζθνξέο γηα ηα δεηνχκελα 

Σκήκαηα Α θαη Β φπσο αλαθέξνληαη ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα Α.  

2. Ο Τπνςήθηνο Πξνκεζεπηήο πνπ ζα θαηαζέζεη πξνζθνξά γηα ην έλα ΣΜΗΜΑ 

δελ κπνξεί λα θαηαζέζεη θαη γηα ην άιιν. 

3. Ο  πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζπλνιηθά ζην πνζφλ ησλ 106.100 € 

πιένλ ΦΠΑ 21%  θαη αλαιχεηαη αλά δξάζε ζηνλ παξαπάλσ Πίλαθα Α΄ θαη ζηηο 

Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηνπ δηαγσληζκνχ νη νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ζην  

Παξάξηεκα Β΄ ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο. 

4. Όια ηα παξαδνηέα ζα παξαδνζνχλ ζηελ ειιεληθή θαη αγγιηθή γιψζζα. 

5. Γεδνκέλνπ φηη ε πινπνίεζε ηνπ παξφληνο έξγνπ είλαη πνιπζπκκεηνρηθή, ν 

χκβνπινο ζα ζπλεξγαζηεί κε ηα ζηειέρε θαη ησλ άιισλ εηαίξσλ πξνθεηκέλνπ 

λα παξαρζνχλ ηα παξαδνηέα ησλ επηκέξνπο δξάζεσλ. 

 

ΜΔΡΟ Β΄: ΓΔΝΙΚΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

 

1. ΓΔΝΙΚΑ 

 

Όινη νη φξνη θαη απαηηήζεηο πνπ πεξηέρνληαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε είλαη 

ππνρξεσηηθνί γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο, εθηφο εάλ ξεηψο νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηελ 

παξνχζα. Με ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ν ζπκκεηέρσλ ζεσξείηαη φηη απνδέρεηαη 

πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηεο πξνθήξπμεο απηήο. 

 

2. ΓΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

 

2.1 Φπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, δεκφζηνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ ή θνηλνπξαμίεο/ελψζεηο 

θπζηθψλ ή /θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ έρνπλ ζπζηαζεί ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ελφο 

Κξάηνπο Μέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ.) θαη έρνπλ ηελ θαηαζηαηηθή ηνπο έδξα 

ή ηελ θεληξηθή δηνίθεζε ή ηελ θχξηα εγθαηάζηαζή ηνπο ζην εζσηεξηθφ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο (Δ.Δ.), ζηνλ Δπξσπατθφ Οηθνλνκηθφ Υψξν (ΔΟΥ) θαη ζην εζσηεξηθφ ησλ 

ρσξψλ πνπ είλαη ζπκβαιιφκελα κέξε ζηε πκθσλία Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ 

Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ (ΠΟΔ).  

 

2.1.1 Σνπιάρηζηνλ έλα κέινο ηνπ πξνζθέξνληνο (θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν) ζα 

πξέπεη κέρξη ηε δεκνζίεπζε ηεο παξνχζαο λα έρεη:  

ΓΙΑ ΣΟΣΜΗΜΑ Α 

1 Σεθκεξησκέλε εκπεηξία ζηε ζχληαμε νηθνλνκνηερληθψλ κειεηψλ-

επηρεηξεκαηηθψλ ζρεδίσλ ή ζηελ αμηνιφγεζε επελδπηηθψλ ζρεδίσλ ή ζε 

ειέγρνπο πινπνίεζεο επελδπηηθψλ θαη επηρεηξεκαηηθψλ ζρεδίσλ επηρεηξήζεσλ. 

2 (5) Πεληαεηή εκπεηξία ζηελ πινπνίεζε έξγσλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο (γεληθά), 

ή ζπζηεκάησλ εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο ή εκπεηξία ζε ζπζηήκαηα 

δηαρεηξηζηηθήο επάξθεηαο ζε Γεκφζηνπο Οξγαληζκνχο. 
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3 Πξνεγνχκελε εκπεηξία  

 ζην ζρεδηαζκφ, δηαρείξηζε ή πινπνίεζε ή δηνίθεζε έξγσλ ή Κνηλνηηθψλ 

Πξνγξακκάησλ, θαζψο θαη . 

 ζην ζρεδηαζκφ θαη νξγάλσζε ηεο παξαθνινχζεζεο ηεο πξνφδνπ 

πινπνίεζεο έξγσλ,  

 ζην ζρεδηαζκφ θαη νξγάλσζε ησλ δηαδηθαζηψλ απνινγηζκνχ θαη αλαθνξάο 

(reporting), κε ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ αλαιπηηθψλ εθζέζεσλ, 

 ζηελ παξαθνινχζεζε ηεο απνξξφθεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ  

 ζηελ ηήξεζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο έξγσλ πνπ ππφθεηληαη ζε 

κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο θαη 

 ζηελ αμηνιφγεζε ζε κηθξν–επίπεδν ηνπ ζρεδηαζκνχ, ηεο δηνίθεζεο θαη 

δηαρείξηζεο  έξγσλ θαη πξνγξακκάησλ. 

 

ΓΙΑ ΣΟΣΜΗΜΑ Β 

 

 θαηά ηελ πξνεγνχκελε δεθαεηία λα έρεη ζπκκεηάζρεη ζε ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) 

Έξγα Δπξσπατθψλ πξνγξακκάησλ κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζε Έξγα πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ δηεξεχλεζε θαη ελζσκάησζε ζηξαηεγηθψλ, δξάζεσλ θαη πξαθηηθψλ ζε 

Γεκφζηνπο Φνξείο, είηε σο εηαίξνο είηε σο ππεξγνιάβνο  

 θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία λα έρεη εκπεηξία ζε κειέηε, ζρεδηαζκφ θαη εθαξκνγή 

ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο ζε ππεξεζίεο θαη νξγαληζκνχο ηνπ δεκφζηνπ θαη ηνπ 

επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη νξγαληζκνχο ΟΣΑ 

 θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία λα έρεη εκπεηξία σο ζχκβνπινο ππνζηήξημεο 

θνηλνηηθψλ πξνγξακκάησλ ζε ππεξεζίεο θαη νξγαληζκνχο ηνπ δεκφζηνπ θαη 

επξχηεξνπ ηνκέα θαη νξγαληζκνχο ΟΣΑ.  

 

2.1.2 ε θάζε πεξίπησζε ηα κέιε ηεο θνηλνπξαμίαο/έλσζεο πνπ ππέβαιαλ πξνζθνξά, 

επζχλνληαη απεξηφξηζηα, αιιειεγγχσο θαη εηο νιφθιεξν έλαληη ηνπ ΔΛΟΣ. 

 

2.2 Απνθιεηζκφο απφ ζπκκεηνρή 

 

Απνθιείεηαη απφ ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ ν πξνζθέξσλ, εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ 

ππάξρεη ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε, γλσζηή ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, γηα έλαλ 

ή πεξηζζφηεξνπο ιφγνπο πνπ απαξηζκνχληαη θαησηέξσ: 

1. πκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 

παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ.  

2. Γσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ πκβνπιίνπ 

ηεο 26
εο

 Μαΐνπ 1997 θαη ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο 

98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ.  

3. Απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ νηθνλνκηθή 

πξνζηαζία ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ.  

4. Ννκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 

ηεο Οδεγίαο 91/308/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 10
εο

 Ηνπλίνπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε 
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ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο 

δξαζηεξηφηεηεο.  

5. Βξίζθεηαη ζε πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, παχζε δξαζηεξηνηήησλ, αλαγθαζηηθή 

δηαρείξηζε ή αλαγθαζηηθφ ζπκβηβαζκφ ή ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πνπ 

πξνθχπηεη απφ παξφκνηα δηαδηθαζία πξνβιεπφκελε απφ ηηο εζληθέο λνκνζεηηθέο θαη 

θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο. 

6. Δθηλήζε ελαληίνλ ηνπ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή  

δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ, ή νπνηαδήπνηε άιιε παξφκνηα δηαδηθαζία 

πξνβιεπφκελε απφ ηηο εζληθέο, λνκνζεηηθέο θαη θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο. 

7. Καηαδηθάζζεθε γηα αδίθεκα πνπ αθνξά ηελ επαγγεικαηηθή δηαγσγή ηνπ παξέρνληνο 

ππεξεζίεο, βάζεη απφθαζεο ε νπνία έρεη ηζρχ δεδηθαζκέλνπ. 

8. Έρεη δηαπξάμεη επαγγεικαηηθφ αδίθεκα, πνπ κπνξεί λα δηαπηζησζεί κε νπνηνδήπνηε 

κέζν απφ ηηο αλαζέηνπζεο αξρέο. 

9. Γελ έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ηεο ρψξαο φπνπ είλαη 

εγθαηαζηεκέλνο ή ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ηεο ρψξαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. 

10. Γελ έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ηηο ζρεηηθέο κε ηελ πιεξσκή ησλ θφξσλ 

θαη ηειψλ ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηαζηεκέλνο ή 

ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ηεο ρψξαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. 

11. Δίλαη έλνρνο ππνβνιήο ςεπδνχο δειψζεσο ή παξαιείςεσο ππνβνιήο ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη θαη΄ εθαξκνγή ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο. 

12. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζε πεξίπησζε ππνβνιήο θνηλήο πξνζθνξάο νη ιφγνη απνθιεηζκνχ 

ηζρχνπλ γηα θαζέλαλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ πξνζθνξά. Δάλ ζπληξέρεη ιφγνο 

απνθιεηζκνχ θαη γηα έλαλ κφλν ζπκκεηέρνληα ζε θνηλή πξνζθνξά, ηφηε απνθιείεηαη 

ε ππνβιεζείζα θνηλή πξνζθνξά.  

13. Ζ ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ γίλεηαη κε επζχλε ηνπ πξνζθέξνληνο. Ζ ζπκκεηνρή 

ζηε δηαδηθαζία ζπλεπάγεηαη πιήξε απνδνρή ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο εθ κέξνπο 

ηνπ πξνζθέξνληνο.  

14. Ο ΔΛΟΣ δελ δεζκεχεηαη λα θαηαθπξψζεη ηνλ παξφληα δηαγσληζκφ θαη δηθαηνχηαη 

λα καηαηψζεη, λα αλαβάιεη ή λα επαλαιάβεη ηε ζρεηηθή δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία, 

ρσξίο ππνρξέσζε γηα θαηαβνιή νηαζδήπνηε απνδεκίσζεο εμ απηνχ ηνπ ιφγνπ ζηνπο 

πξνζθέξνληεο. 

15. Οη πξνζθέξνληεο δελ δηθαηνχληαη απνδεκίσζε γηα δαπάλεο ζρεηηθέο κε ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο. 

16. Απαγνξεχεηαη, επί πνηλή απφξξηςεο ησλ ζρεηηθψλ πξνζθνξψλ, ε ζπκκεηνρή ελφο 

θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ (θνηλνπξαμία, Έλσζε) ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία 

πξνζθνξέο. 

 

2.3 ηελ πεξίπησζε ελψζεσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, απαηηείηαη λα 

πξνζθνκηζηνχλ ππεχζπλεο δειψζεηο ηνπ Ν.1599/86 θάζε κέινπο ρσξηζηά ή ηνπ 

λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ, φπνπ ζα δειψλεηαη: 

α) ε απνδνρή ηεο απφ θνηλνχ ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ θαη ηεο εθηέιεζε ηεο 

ζχκβαζεο, 

β) ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο θάζε κέινπο ηεο έλσζεο, 
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γ) φηη, ζε πεξίπησζε πνπ ν δηαγσληζκφο θαηαθπξσζεί ζηελ έλσζε ηα κέιε ηεο ζα 

επζχλνληαη αιιειεγγχσο θαη εηο νιφθιεξνγηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, 

θαη φηη εθφζνλ απαηηεζεί απφ ηνλ ΔΛΟΣ, νη ζπκκεηέρνληεο ζα ζπζηήζνπλ 

θνηλνπξαμία ή ζα ππνγξάςνπλ ζπκβνιαηνγξαθηθφ έγγξαθν κε πνζνζηφ ζπκκεηνρήο 

πνπ δειψζεθε σο αλσηέξσ, ζην δε θνηλνπξαθηηθφ ή ζπκβνιαηνγξαθηθφ έγγξαθν ζα 

δεζκεχνληαη φηη ηα κέιε ηεο έλσζεο επζχλνληαη αιιειεγγχσο θαη ζε νιφθιεξν,  

δ) ν θνηλφο εθπξφζσπνο ηεο έλσζεο θαη ν αλαπιεξσηήο ηνπ. 

 

2.4 Ο εθπξφζσπνο ηνπ πξνζθέξνληνο, εηδηθφηεξα ζε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ, 

νθείιεη λα πξνζθνκίζεη θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο βεβαίσζε εθπξνζψπεζεο. 

 

3. ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΙ ΔΠΙ ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 

 

3.1 Γηα εξσηήκαηα πνπ ελδερνκέλσο πξνθχςνπλ ζρεηηθά κε ην παξφλ ηεχρνο ηεο 

πξνθήξπμεο, νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απεπζχλνπλ ηα εξσηήκαηά ηνπο ζηνλ 

ΔΛΟΣ έσο πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ 

ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε gpa@elot.gr ή κε ηειενκνηνηππία ζηνλ αξηζκφ 

210 2120325 κε ηελ έλδεημε ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΥΣΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΜΔ 

ΚΛΔΙΣΔ ΠΡΟΦΟΡΔ ΚΑΙ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΔΠΙΛΟΓΗ ΣΗ ΤΜΦΔΡΟΣΔΡΗ 

ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΟ ΣΜΗΜΑ Α’ Ή Β’ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΠΟΤ ΤΛΟΠΟΙΔΙ Ο 

ΔΛΟΣ ΜΔ ΣΙΣΛΟ «ΚΤΒΔΡΝΗΣΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΤΘΤΝΗ: ΜΙΑ 

ΚΑΙΝΟΣΟΜΟ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΚΑΙ 

ΣΩΝ ΔΚΡΟΩΝ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ»  

3.2 Μεηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο δελ γίλεηαη δεθηφ θαη απνξξίπηεηαη σο 

απαξάδεθην θάζε αίηεκα γηα παξνρή δηεπθξηλίζεσλ.Ζ Δπηηξνπή Πξνκεζεηψλ 

δηθαηνχηαη λα δεηήζεη δηεπθξηλίζεηο επί ησλ ππνβιεζεηζψλ πξνζθνξψλ. 

Απφ ηηο δηεπθξηλίζεηο πνπ δίλνληαη, ιακβάλνληαη ππφςε κφλνλ εθείλεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία πνπ δεηήζεθαλ. ηελ πεξίπησζε απηή ε παξνρή 

δηεπθξηλίζεσλ είλαη ππνρξεσηηθή θαη δελ ζεσξείηαη αληηπξνζθνξά. 

 

4. ΤΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

 

4.1 Σξφπνο χληαμεο  

 

Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα: 

4.1.1 Έρνπλ ζπληαρζεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Αιινδαπνί νίθνη κπνξνχλ λα 

ππνβάινπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο ζηελ Αγγιηθή, κε επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ Διιεληθή. 

ε πεξίπησζε δηαθνξάο κεηαμχ ησλ δχν θεηκέλσλ ππεξηζρχεη ην θείκελν ηεο 

κεηάθξαζεο. 

 

4.1.2 Έρνπλ ζπληαρζεί ππνρξεσηηθά κε ηνλ ηξφπν πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξνχζα θαη 

λα θέξνπλ ηελ ππνγξαθή ηνπ πξνζθέξνληνο ή ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ, εθφζνλ 

πξφθεηηαη γηα λνκηθφ πξφζσπν. 

mailto:gpa@elot.gr
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4.1.3 Δίλαη δαθηπινγξαθεκέλεο θαη λα κε θέξνπλ δηνξζψζεηο (ζβεζίκαηα, δηαγξαθέο, 

πξνζζήθεο, θιπ.). Αλ ππάξρνπλ δηνξζψζεηο, πξνζζήθεο, θιπ., ζα πξέπεη λα είλαη κε ηα 

ίδηα ζηνηρεία εθηππσηηθήο κεραλήο θαη λα έρνπλ κνλνγξαθεζεί απφ ηνλ πξνζθέξνληα, 

ε δε αξκφδηα Δπηηξνπή Πξνκεζεηψλ θαηά ηνλ έιεγρν ζα κνλνγξάθεη ηηο δηνξζψζεηο, 

πξνζζήθεο, θιπ. θαη γεληθά ζα επηβεβαηψλεη φηη απηέο έγηλαλ πξηλ απφ ηελ 

απνζθξάγηζε ηεο πξνζθνξάο. Ζ πξνζθνξά απνξξίπηεηαη φηαλ ππάξρνπλ ζε απηή 

δηνξζψζεηο, νη νπνίεο ηελ θαζηζηνχλ αζαθή θαη δπζαλάγλσζηε θαηά ηελ θξίζε ηεο 

Δπηηξνπήο Πξνκεζεηψλ. 

 

4.1.4 Αληηπξνζθνξέο ή ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο ζε θακία 

πεξίπησζε. 

 

4.2 Υξφλνο θαη Σξφπνο Τπνβνιήο Πξνζθνξψλ 

 

4.2.1 Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ζην εμσηεξηθφ ηνπ 

νπνίνπ ππνρξεσηηθά ζα αλαγξάθνληαη επθξηλψο ηα αθφινπζα: 

 

(α) Σα πιήξε ζηνηρεία ηνπ πξνζθέξνληνο : 

(Δπσλπκία – Γηεχζπλζε ή Δπσλπκίεο θαη Γηεπζχλζεηο ησλ κειψλ ηεο Έλσζεο) 

 

(β) Ο απνδέθηεο ηεο πξνζθνξάο σο εμήο : 

 

Πξνο ΔΛΟΣ Α.Δ. 

νδφο Αραξλψλ 313,  

111 45 Αζήλα  

5
νο

 φξνθνο, Πξσηφθνιιν,  

 

(γ) Με ηελ έλδεημε : 

ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΥΣΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΜΔ ΚΛΔΙΣΔ 

ΠΡΟΦΟΡΔ ΚΑΙ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΔΠΙΛΟΓΗ ΣΗ ΤΜΦΔΡΟΣΔΡΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΓΙΑ ΣΟ ΣΜΗΜΑ Α΄ Ή ΣΟ ΣΜΗΜΑ Β’ (ΑΝΣΙΣΟΙΥΩ) ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΠΟΤ 

ΤΛΟΠΟΙΔΙ Ο ΔΛΟΣ ΜΔ ΣΙΣΛΟ «ΚΤΒΔΡΝΗΣΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΤΘΤΝΗ: 

ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΟ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

ΚΑΙ ΣΩΝ ΔΚΡΟΩΝ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ»  

 

(δ) Αξηζκφο δηαθήξπμεο: 

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ Νν. 1102-10 

 

(ε) Ηκεξνκελία θαη ψξα Γηεμαγσγήο Γηαγσληζκνχ: 

ΚΑΣΑΛΖΚΣΗΚΖ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΚΑΗ ΩΡΑ ΓΗΔΞΑΓΩΓΖ ΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ  

 

(ζη) Η έλδεημε : 
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«ΝΑ ΜΖΝ ΑΝΟΗΥΘΔΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΤΠΖΡΔΗΑ» 

 

4.2.2 Γεθηέο γίλνληαη νη πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη θαη κέζσ: 
1. ΔΛΣΑ 

2. Σαρπκεηαθνξψλ 

3. Δμνπζηνδνηεκέλσλ αληηπξνζψπσλ 

ε θάζε πεξίπησζε, νη πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα έρνπλ πξσηνθνιιεζεί πξηλ ή θαηά ηελ 

θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 

4.2.3 Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ζε ηξία (3) αληίηππα πνπ ζα εζσθιείνληαη ζηνλ 

ίδην ζθξαγηζκέλν θάθειν πξνζθνξάο. ε έλα (1) απφ απηά ηα ηξία αληίηππα θαη ζε 

θάζε ζειίδα απηνχ -πνπ ζα είλαη κνλνγξακκέλε- ζα γξάθεηαη ε ιέμε 

«ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ». Σν αληίηππν απηφ ζεσξείηαη ην επηθξαηέζηεξν ησλ άιισλ ζε 

πεξίπησζε πνπ ππάξρεη κεηαμχ ηνπο δηαθνξά. 

 

4.2.4 Ο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο (θπξίσο θάθεινο) ζα πεξηιακβάλεη ηνπο 

αθφινπζνπο 3 ρσξηζηνχο ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο:  

 

α) Σν θάθειν Α κε ηελ έλδεημε «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΓΙΑ ΣΟ ΣΜΗΜΑ Α Ή 

ΣΟ ΣΜΗΜΑ Β», πνπ πεξηέρεη ην πξσηφηππν ησλ πξνζθνκηδνκέλσλ εγγξάθσλ θαη δχν 

(2) αληίγξαθα. Σν πεξηερφκελν ηνπ θαθέινπ απηνχ πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζηνλ φξν 

10 ηεο δηαθήξπμεο. 

 

β) Σν θάθειν Β κε ηελ έλδεημε «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΟ ΣΜΗΜΑ Α 

Ή ΣΟ ΣΜΗΜΑ Β», πνπ πεξηέρεη ην πξσηφηππν θαη δχν (2) αληίγξαθα. Σν 

πεξηερφκελν ηνπ θαθέινπ απηνχ πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζηνλ φξν 11 ηεο δηαθήξπμεο.  

 

γ) Σν θάθειν Γ κε ηελ έλδεημε «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΟ 

ΣΜΗΜΑ Α Ή ΣΟ ΣΜΗΜΑ Β», πνπ πεξηέρεη ην πξσηφηππν θαη δχν (2) αληίγξαθα. 

Σν πεξηερφκελν ηνπ θαθέινπ απηνχ πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζηνλ φξν 12 ηεο 

δηαθήξπμεο.  

 

4.2.5 Οη παξαπάλσ ηξεηο (3) θάθεινη ζα θέξνπλ θαη ηηο ελδείμεηο πνπ νξίδνληαη 

παξαπάλσ γηα ηνλ θπξίσο θάθειν. 

 

4.2.6 Γελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απηνθφιιεηνη θάθεινη, νη νπνίνη είλαη δπλαηφλ 

λα επαλαζθξαγηζηνχλ ρσξίο λα αθήζνπλ ίρλε. 

 

4.3 Οη δηαγσληδφκελνη δελ έρνπλ ην δηθαίσκα λα απνζχξνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο 

κεηά ηελ ππνβνιή ηεο. ε πεξίπησζε πνπ πξνζθνξά απνζπξζεί ν δηαγσληδφκελνο 

ππφθεηηαη ζε θπξψζεηο θαη εηδηθφηεξα θαηαπίπηεη απηνδηθαίσο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο. 

 

5. ΙΥΤ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 
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5.1 Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ γηα 

90 εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 

5.2 Δάλ πξνθχςεη ζέκα παξάηαζεο ηεο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ, ε Δπηηξνπή 

Πξνκεζεηψλ ζα απεπζχλεη εξψηεκα πξνο ηνπο ζπκκεηέρνληεο αλ απνδέρνληαη ή φρη ηελ 

παξάηαζε γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. Οη ζπκκεηέρνληεο νθείινπλ λα 

απαληήζνπλ άκεζα θαη ζε θαηαθαηηθή πεξίπησζε λα αλαλεψζνπλ θαη ηελ εγγπεηηθή 

επηζηνιή ζπκκεηνρήο, αλ απηή δελ ηζρχεη θαη γηα ην ρξφλν ηεο παξάηαζεο. 

 

5.3 Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν απφ ηνλ πξνβιεπφκελν ζηελ 

παξνχζα, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

 

5.4 Αλαθνίλσζε θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ κπνξεί λα γίλεη θαη κεηά ηε ιήμε 

ηεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, δεζκεχεη φκσο ηνλ πξνζθέξνληα, κφλν εθφζνλ απηφο ηελ 

απνδερζεί. ε πεξίπησζε άξλεζεο ηνπ επηιεγέληνο, ε θαηαθχξσζε κπνξεί λα γίλεη ζηνλ 

δεχηεξν θαηά ζεηξά επηινγήο. 

 

6. ΣΙΜΔ 

 

6.1 Οη πξνζθεξφκελεο ηηκέο δίλνληαη κφλν ζε ΔΤΡΩ θαη ζα ζεσξεζνχλ ζηαζεξέο 

θαζ΄ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηεο ζχκβαζεο αλάζεζεο έσο θαη ηελ 

νξηζηηθή παξαιαβή ηεο πξνκήζεηαο.  

 

6.2 Ο ΦΠΑ ζα αλαγξάθεηαη ρσξηζηά ζηελ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ». 

 

6.3 Πξνζθνξέο πνπ δελ δίλνπλ ηηο ηηκέο ζε ΔΤΡΩ ή πνπ πεξηιακβάλνπλ ξήηξα 

ΔΤΡΩ ζε μέλν λφκηζκα, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

 

6.4 Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή ή 

δελ δίλεηαη εληαία ηηκή γηα νιφθιεξε ηελ πνζφηεηα πνπ πξνθεξχρζεθε, ε πξνζθνξά 

απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε (βι. Πίλαθα Α΄). 

 

6.5 Ζ Δπηηξνπή Πξνκεζεηψλ έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ πξνζθεξφκελσλ ηηκψλ, νη δε 

πξνκεζεπηέο ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ απηά. 

 

6.6 Τπεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη δσξεάλ, ζα αλαγξάθνληαη ζηνλ αληίζηνηρν πίλαθα 

Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο κε ηελ έλδεημε «ΥΩΡΗ ΚΟΣΟ» ζηε ζηήιε ηηκψλ. ηελ 

πεξίπησζε πνπ έρεη παξαιεηθζεί ε αλαγξαθή ηηκήο θαη δελ ππάξρεη ε έλδεημε «ΥΩΡΗ 

ΚΟΣΟ» ζεσξείηαη φηη ή νη ππεξεζίεο πξνζθέξνληαη δσξεάλ. 

 

7. ΔΓΓΤΗΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 
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7.1 Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο αλαγλσξηζκέλσλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ή 

άιισλ λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε κέιε ηεο Δ.Δ. θαη έρνπλ 

ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ησλ θξαηψλ κειψλ απηφ ην δηθαίσκα, χςνπο 5% ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ πξνζθεξφκελνπ έξγνπ ηνπηέζηηλ Σκήκα Α΄ ή Σκήκα Β΄ 

αληίζηνηρα,  κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ.  

Η εγγπεηηθή επηζηνιή πξέπεη λα έρεη ηζρχ ηνπιάρηζηνλ γηα δχν κήλεο κεηά ηε ιήμε 

ηεο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ. 

πγθεθξηκέλα ην χςνο ηεο Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο πκκεηνρήο γηα θάζε Σκήκα Α ή Β 

απεηθνλίδεηαη ζηνλ πίλαθα Β πνπ αθνινπζεί:  

 

ΠΙΝΑΚΑ Β: ΔΓΓΤΗΣΙΚΔ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΜΗΜΑΣΩΝ 

 

 Πξνυπνινγηζζείζα 

αμία 

(ζε επξψ-ρσξίο ΦΠΑ) 

Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο 

(ζε €, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

ηνπ ΦΠΑ) 

ΣΜΗΜΑ Α 12000 600 

ΣΜΗΜΑ Β 94100 4.855 

 

7.2 ε πεξίπησζε ελψζεσο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, κπνξεί 

λα θαηαηεζεί εγγχεζε ζπκκεηνρήο ζην φλνκα ελφο εθ ησλ κειψλ ηεο έλσζεο, ε νπνία 

απαξαηηήησο ζα πεξηιακβάλεη ηνλ φξν φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ 

ησλ κειψλ απηήο. 

 

7.3 Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζε απηφλ πνπ θαηαθπξψζεθε ν 

δηαγσληζκφο κεηά ηελ θαηάζεζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο πνπ 

πξνβιέπεηαη ζην άξζξν §8.4.3 ηεο παξνχζεο. Οη εγγπήζεηο ησλ ινηπψλ ζπκκεηερφλησλ 

ζηνλ δηαγσληζκφ επηζηξέθνληαη κεηά ηελ αλαθνίλσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ 

δηαγσληζκνχ. 

 

8. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

 

8.1 Απνζθξάγηζε Πξνζθνξψλ 

 

8.1.1 Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη απφ ηελ Δπηηξνπή Πξνκεζεηψλ, ζηηο 

18/05/2010,  εκέξα Σξίηε θαη ψξα 11.00 π.κ. ζηε Γ/λζε: ΔΛΟΣ ΑΔ, Αραξλψλ 313, Κάησ 

Παηήζηα, ζηνλ Δ΄ φξνθν, παξνπζία εμνπζηνδνηεκέλσλ εθπξνζψπσλ ησλ εηαηξεηψλ. Οη 

θάθεινη ησλ πξνζθνξψλ αξηζκνχληαη θαη κνλνγξαθνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή Πξνκεζεηψλ.  

 

8.1.2 Η δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα: 

1. Γηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο. H Δπηηξνπή 

Πξνκεζεηψλ απνζθξαγίδεη δεκφζηα ηνπο θαθέινπο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη 

πξνζππνγξάθεη ην πεξηερφκελφ ηνπο. ηε ζπλέρεηα ζα ειεγρζεί ε πιεξφηεηα ησλ 

ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ, βάζεη ησλ απαηηήζεσλ ηνπ δηαγσληζκνχ. Μεηά ηνλ 
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έιεγρν ηεο πιεξφηεηαο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο ε αξκφδηα Δπηηξνπή 

ζπληάζζεη πξαθηηθφ, ζην νπνίν ηεθκεξηψλεη ηνπο ιφγνπο απφξξηςεο ησλ πξνζθνξψλ, 

ελψ νη Φάθεινη Σερληθήο θαη Οηθνλνκηθήο πξνζθνξάο επηζηξέθνληαη ρσξίο λα 

απνζθξαγηζηνχλ.. Αμηνιφγεζε ηεο Πξνζθνξάο γίλεηαη κφλν γηα ηηο πξνζθνξέο πνπ, 

κεηά ηε δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, θξηζνχλ φηη πιεξνχλ ηηο 

ηεζείζεο πξνυπνζέζεηο. 

 

2 Αμηνιφγεζε Σερληθήο Πξνζθνξάο, πνπ βαζίδεηαη ζην πεξηερφκελν ηνπ 

θαθέινπ «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ». 

 

3 Αμηνιφγεζε Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο, πνπ βαζίδεηαη ζην πεξηερφκελν ηνπ 

θαθέινπ «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ»θαη Σειηθή Αμηνιφγεζε. 

 

Σν Έξγν ζα αλαηεζεί κε βάζε ηε ζπκθεξφηεξε Πξνζθνξά, ε νπνία ζα πξνθχςεη απφ 

ηελ ζηάζκηζε ηεο βαζκνιφγεζεο ηερληθψλ θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ θαη 

ησλ αληίζηνηρσλ πξνζθεξνκέλσλ ηηκψλ.  

Μεηά απφ θάζε θάζε αμηνιφγεζεο ε Δπηηξνπή Πξνκεζεηψλ ζα ζπληάζζεη πξαθηηθφ, 

ζην νπνίν ζα ηεθκεξηψλεη ηελ αμηνιφγεζή ηεο θαη ηνπο ιφγνπο ηεο απφξξηςεο ησλ 

πξνζθνξψλ. 

 

8.1.3 ε πεξίπησζε ζπλππνβνιήο κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ 

εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα, ε γλσζηνπνίεζε ησλ νπνίσλ ζηνπο ζπλδηαγσληδφκελνπο ζα 

έζηγε ηα έλλνκα ζπκθέξνληά ηνπ, ηφηε ν πξνζθέξσλ νθείιεη λα ζεκεηψλεη επ’ απηψλ 

ηελ έλδεημε «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΔΜΠΙΣΔΤΣΙΚΟΤ ΥΑΡΑΚΣΗΡΑ». ηελ αληίζεηε 

πεξίπησζε ζα δχλαληαη λα ιακβάλνπλ γλψζε απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ νη 

ζπλδηαγσληδφκελνη. Ζ έλλνηα ηεο πιεξνθνξίαο εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα αθνξά κφλν 

ζηελ πξνζηαζία ηνπ απνξξήηνπ πνπ θαιχπηεη ηερληθά ή εκπνξηθά δεηήκαηα ηεο 

επηρείξεζεο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. 

 

8.2 Απφξξηςε Πξνζθνξψλ 

 

8.2.1 Όινη νη πεξηερφκελνη ζηε δηαθήξπμε φξνη θαη απαηηήζεηο είλαη ππνρξεσηηθνί γηα 

ηνπο πξνζθέξνληεο. Δμαηξνχληαη κφλν ηα ζεκεία φπνπ ξεηά αλαθέξεηαη ην αληίζεην. 

Απφθιηζε απφ ηνπο ππνρξεσηηθνχο φξνπο θαη απαηηήζεηο (πνζνηηθέο θαη πνηνηηθέο) έρεη 

σο ζπλέπεηα ηνλ απνθιεηζκφ ηνπ πξνζθέξνληνο. 

 

Δλδεηθηηθά, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη φηαλ: 

 

8.2.2 είλαη αφξηζηε ή αλεπίδεθηε εθηίκεζεο  ή ηειεί ππφ αίξεζε ή δελ είλαη ζχκθσλε 

κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο. 

 

8.2.3 απνδεηρζεί φηη ν πξνζθέξσλ έρεη θαηαδηθαζζεί ζην παξειζφλ ή ππέβαιε ζηνλ 

παξφληα δηαγσληζκφ ςεπδή δήισζε γηα θάπνην απφ ηα απαηηνχκελα ζηνηρεία ή 

πιεξνθνξίεο. 
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8.2.4 δελ ζπλνδεχεηαη απφ ηελ θαηά ην άξζξν 7 ηεο δηαθήξπμεο εγγπεηηθή επηζηνιή 

ζπκκεηνρήο. 

 

8.2.5 δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή. Γηα ν,ηηδήπνηε πξνζθέξεηαη 

δσξεάλ, πξέπεη λα ππάξρεη ε δήισζε «ΠΡΟΦΔΡΔΣΑΙ ΓΩΡΔΑΝ».  

 

8.2.6 δελ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ή δελ απνδεηθλχεηαη απφ ηα 

ππνβιεζέληα δηθαηνινγεηηθά ε θεξεγγπφηεηα, ε νηθνλνκηθή θαη ηερληθή ηθαλφηεηα 

(ηερλνγλσζία, εκπεηξία, απνηειεζκαηηθφηεηα θαη αμηνπηζηία) ηνπ πξνζθέξνληνο. 

 

8.2.7 ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο νξίδεηαη κηθξφηεξνο απφ ηνλ πξνβιεπφκελν 

ζηελ δηαθήξπμε. 

 

8.2.8 δελ είλαη ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο πιεξσκήο. 

 

8.2.9 δελ ζπλνδεχεηαη απφ ην απαηηνχκελν πιηθφ ηεθκεξίσζεο. 

 

8.2.10 πεξηιακβάλεη επηθπιάμεηο ή ηξνπνπνηήζεηο ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο πνπ δελ 

επηδέρνληαη ηέηνηεο. 

 

8.2.11 δελ έρεη ζθξαγηζκέλα ζε ηδηαίηεξνπο θαθέινπο ηα ηερληθά θαη νηθνλνκηθά 

ζηνηρεία. 

 

8.2.12 φηαλ ηα ζηνηρεία ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο εκθαλίδνληαη ζε νπνηνδήπνηε 

άιιν κέξνο ηεο πξνζθνξάο, πιελ εληφο ηνπ ζθξαγηζκέλνπ θαθέινπ «Οηθνλνκηθή 

Πξνζθνξά». 

 

8.2.13 δελ ζπκθσλεί κε ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο πνπ επηζπλάπηνληαη ζηελ παξνχζα 

δηαθήξπμε σο Παξάξηεκα Β΄. 

 

8.2.14 Τπέξβαζε ηνπ ρξφλνπ παξάδνζεο (βι. Πίλαθα Α΄ θαη Παξάξηεκα Β΄) απνηειεί 

νπζηψδε απφθιηζε. 

 

8.2.15 ε πεξίπησζε αλσκάισο ρακειψλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, ε Δπηηξνπή 

Πξνκεζεηψλ κπνξεί λα δεηήζεη απφ ηνλ πξνζθέξνληα λα παξάζρεη εγγξάθσο ηηο 

αλαγθαίεο δηεπθξηλίζεηο γηα ηνπο ιφγνπο πνπ ηηο θαζηζηνχλ ηδηαίηεξα ρακειέο. Δθφζνλ 

νη δηεπθξηλίζεηο πνπ δνζνχλ ζηελ Δπηηξνπή Πξνκεζεηψλ δελ θξηζνχλ ηθαλνπνηεηηθέο 

θαη ζπλεπψο δελ ιεθζνχλ ππφςε, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη. 

 

8.3 Απνηειέζκαηα - Καηαθχξσζε 

 

8.3.1 Ζ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Πξνκεζεηψλ 

ηνπ δηαγσληζκνχ. 
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8.3.2 Ζ θαηαθχξσζε απνθαζίδεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ ΔΛΟΣ, κεηά 

απφ εηζήγεζε ηεο Οηθνλνκηθήο θαη Δκπνξηθήο Γηεχζπλζεο, πξνο ηελ νπνία 

δηαβηβάδεηαη ην πξαθηηθφ αμηνιφγεζεο ηεο Δπηηξνπήο Πξνκεζεηψλ.  

 

8.3.3 Ζ θαηαθπξσηηθή απφθαζε θνηλνπνηείηαη εγγξάθσο πξνο ηνλ επηιεγέληα.  

 

8.4 Καηάξηηζε χκβαζεο - Δγγπήζεηο 

 

8.4.1 Οη δηαγσληδφκελνη, ζηνπο νπνίνπο θαηαθπξψλεηαη ε αλάζεζε ηνπ παξφληνο 

δηαγσληζκνχ, είλαη ππνρξεσκέλνη λα πξνζέιζνπλ εληφο ηεο πξνζεζκίαο πνπ ζα ηνπο 

γλσζηνπνηήζεη ν ΔΛΟΣ γηα λα ππνγξάςνπλ ηε ζχκβαζε. Αλ παξέιζεη άπξαθηε ε ελ 

ιφγσ πξνζεζκία, θεξχζζνληαη έθπησηνη απφ ηελ θαηαθχξσζε πνπ έγηλε ζην φλνκά 

ηνπο θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηή, κε ηαπηφρξνλε θαηάπησζε ηεο 

εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο ρσξίο άιιε δηαηχπσζε. 

ηελ πεξίπησζε απηή ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ ΔΛΟΣ κπνξεί λα απνθαζίζεη ηελ 

θαηαθχξσζε ηνπ έξγνπ ζηνλ επφκελν επηιεγέληα ή ηελ επαλάιεςε ηνπ δηαγσληζκνχ. 

Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ε απφθαζε ιακβάλεηαη ζε βάξνο ηνπ εθπηψηνπ θαη επηθέξεη 

ηε ιήςε θάζε κέηξνπ γηα ηελ απνθαηάζηαζε νηαζδήπνηε δεκηάο ηνπ ΔΛΟΣ. 

 

8.4.2 Ζ ζχκβαζε ζα θαηαξηηζηεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα κε βάζε ηνπο φξνπο πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηε Γηαθήξπμε θαη ηελ Πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ, ζα δηέπεηαη απφ ην 

ειιεληθφ δίθαην θαη δελ κπνξεί λα πεξηέρεη φξνπο αληίζεηνπο πξνο ην πεξηερφκελν ηεο 

παξνχζαο. Σν θείκελν ηεο ζχκβαζεο ζα θαηηζρχεη ησλ Παξαξηεκάησλ ηεο εθηφο 

πξνθαλψλ ή παζίδεισλ παξαδξνκψλ. Γηα ζέκαηα πνπ δε ζα ξπζκίδνληαη ξεηψο απφ ηε 

ζχκβαζε θαη ηα Παξαξηήκαηα απηήο ή ζε πεξίπησζε πνπ αλαθχςνπλ αληηθξνπφκελνη – 

αληηθαηηθνί φξνη θαη δηαηάμεηο απηήο, ζα ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ζεηξά ε Σερληθή 

Πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ, ε νηθνλνκηθή ηνπ πξνζθνξά θαη ε παξνχζα δηαθήξπμε, 

εθαξκνδνκέλσλ επίζεο ζπκπιεξσκαηηθψο ησλ νηθείσλ δηαηάμεσλ ηνπ Αζηηθνχ 

Κψδηθα. Απαγνξεχεηαη ε ηξνπνπνίεζε ηεο ζχκβαζεο κεηά ηε ζχλαςή ηεο, εθηφο θαη αλ 

δηαζθαιίδεηαη φηη είλαη δπλαηή ε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ φπσο πξνδηαγξάθεθε ζηε 

δηαθήξπμε θαη κφλν κεηά απφ έγγξαθε ζπκθσλία ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ, 

απνθιεηφκελνπ θάζε άιινπ απνδεηθηηθνχ κέζνπ. 

 

8.4.3 Δγγχεζε Καιήο Δθηέιεζεο 

 

Μφλν ν πξνκεζεπηήο ηνπ Σκήκαηνο Β ζηνλ νπνίνλ θαηαθπξψζεθε ε πξνκήζεηα, είλαη 

ππνρξεσκέλνο, θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, λα θαηαζέζεη εγγπεηηθή επηζηνιή 

θαιήο εθηέιεζεο πνπ ζα εθδνζεί απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα ή άιια λνκηθά πξφζσπα πνπ 

ιεηηνπξγνχλ λνκίκσο ζηα θξάηε-κέιε ηεο ΔΔ θαη έρνπλ ζχκθσλα κε ηελ λνκνζεζία 

ησλ θξαηψλ-κειψλ απηφ ην δηθαίσκα, ζπλνδεπφκελε απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηεο ζηελ 

Διιεληθή. Σν πνζφ ηεο εγγχεζεο πξέπεη λα θαιχπηεη πνζνζηφ 10% ηεο ζπλνιηθήο 

ηηκήο ηεο πξνκήζεηαο, ρσξίο ηνλ Φ.Π.Α.  
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Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή ζα είλαη αφξηζηνπ δηάξθεηαο θαη ζα πεξηέρεη φινπο ηνπο φξνπο 

πνπ θαζνξίδνληαη ζην ζπλεκκέλν ππφδεηγκα. Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή επηζηξέθεηαη κεηά 

ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ αλαδφρνπ θαη ηελ εθθαζάξηζε ηπρφλ 

απαηηήζεσλ απφ ηνπο δχν ζπκβαιινκέλνπο.  

 

9. ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ 

 

9.1.1 Ζ πιεξσκή ησλ αλαδφρσλ ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά κεηά ηελ πνηνηηθή θαη 

πνζνηηθή παξαιαβή απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο ησλ 

επηκέξνπο παξαδνηέσλ ηνπ έξγνπ, κε βάζε ην πξσηφθνιιν παξαιαβήο θαη κεηά ηε 

ιήμε ηνπ ρξνλνδηαγξακκαηνο ηνπ αληίζηνηρνπ παθεηνπ εξγαζίαο (βι. Παξάξηεκα 

Β΄).ε θάζε πεξίπησζε νη ηκεκαηηθέο πιεξσκέο ζα πεξηγξαθνχλ αλαιπηηθά ζηε 

ζχκβαζε. 

 

9.1.2 Γηα φιεο ηηο πιεξσκέο ζα εθδίδνληαη φια ηα απαξαίηεηα λφκηκα παξαζηαηηθά/ 

δηθαηνινγεηηθά ηδηαίηεξα ζε ζπκκφξθσζε ησλ Καλφλσλ ηεο ΔΔ θαη ησλ ζρεηηθψλ 

απνθάζεσλ ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Απφ θάζε ηηκνιφγην ηνπ 

Αλαδφρνπ ζα γίλνληαη φιεο νη λφκηκεο θξαηήζεηο, ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θάζε 

θνξά λφκνπο θαη ζρεηηθέο εγθπθιίνπο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ. 
 

9.1.3 Όιεο νη πιεξσκέο ζα γίλνληαη κεηά απφ ηελ πξνζθφκηζε θνξνινγηθήο θαη 

αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο ηνπ Αλαδφρνπ. 

 

10.  ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΦΑΚΔΛΟΤ Α «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ» 

 

Ο ΦΑΚΔΛΟ Α κε ηελ έλδεημε Γηθαηνινγεηηθά , ζα πεξηιακβάλεη θαη’ ειάρηζηνλ ηα 

αθφινπζα : 

10.1 Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο 

 

10.1.1 Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ππνρξενχληαη λα ππνβάινπλ, επί πνηλή 

απνθιεηζκνχ, ηα εμήο : 

α. Δγγχεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ, θαηά ην άξζξν 7.1 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο 

θαη ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηνπ Παξαξηήκαηνο Α ηεο δηαθήξπμεο. 

β. Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α΄75), φπσο εθάζηνηε 

ηζρχεη, κε ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο ηνπ πξνζθέξνληνο (ζε πεξίπησζε 

πνιηηηθνχ/σλ πξνζψπνπ/σλ ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπο) ζηελ νπνία : 

i. Να αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ. 

ii. Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο  

1. δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα θάπνην αδίθεκα 

απφ ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξ. 2.2.1 (Μέξνο Β΄ ηεο παξνχζαο). 

2. δελ ηεινχλ ζε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ παξ. 2.2.1 (Μέξνο Β΄ ηεο 

παξνχζαο) θαηαζηάζεηο, 
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3. είλαη θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ 

αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο, 

4. δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί γηα αδίθεκα πνπ αθνξά ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο δηαγσγή 

βάζεη απφθαζεο ε νπνία είλαη ηειεζίδηθε, θαη φηη δελ έρνπλ δηαπξάμεη 

επαγγεικαηηθφ αδίθεκα, πνπ κπνξεί λα δηαπηζησζεί κε νπνηνδήπνηε κέζν, 

5. φηη δελ έρνπλ απνθιεηζζεί απφ δηαγσληζκνχο ηνπ δεκφζηνπ θαη ηνπ επξχηεξνπ 

δεκφζηνπ ηνκέα ζε φιε ηελ ειιεληθή επηθξάηεηα, . 

6. φηη είλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν επαγγεικαηηθφ κεηξψν, Δπηκειεηήξην ή 

επαγγεικαηηθή έλσζε, 

7. φηη έιαβαλ γλψζε ησλ φξσλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηνπο απνδέρνληαη 

αλεπηθχιαθηα,  

8. φηη ε πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο 

παξνχζαο δηαθήξπμεο, ηελ νπνία ν δηαγσληδφκελνο έιαβε γλψζε θαη απνδέρεηαη 

αλεπηθχιαθηα, 

9. φηη ν δηαγσληδφκελνο εγγπάηαη ηελ ηήξεζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο 

θαη φηη γλσξίδεη φηη νη ππφ εθηέιεζε ππεξεζίεο έρνπλ αθξηβφρξoλν ραξαθηήξα θαη 

πξέπεη λα νινθιεξσζνχλ εληφο ησλ ηαζζφκελσλ πξνζεζκηψλ, 

10. φηη ν δηαγσληδφκελνο δελ εκπιέθεηαη ζε αληαγσληζηηθή κε ηνλ ΔΛΟΣ 

δξαζηεξηφηεηα, 

11. φηη ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά, θαζψο θαη ηα ζηνηρεία ηνπ 

θαθέινπ «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ» είλαη αθξηβή θαη πιήξε, 

12. φηη ν δηαγσληδφκελνο δηαζέηεη θαηάιιειε ππνδνκή (εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ θιπ) 

πνπ θξίλνληαη αλαγθαία γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. 

γ. Δπηθαηξνπνηεκέλν Καηαζηαηηθφ ηνπ θνξέα ή νηαδήπνηε ζηνηρείν απφ ην νπνίν λα 

πξνθχπηεη ην θχξην αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηαο ηνπ (π.ρ. βεβαίσζε άζθεζεο 

επαγγέικαηνο απφ αξκφδηα Γεκφζηα Αξρή). 

δ. Καηάινγν ησλ θπξηφηεξσλ έξγσλ απφ ηνλ νπνίν ζα πξνθχπηεη φηη ππάξρεη ε απφ 

ηελ παξνχζα πξνθήξπμε εκπεηξία, ήηνη: 

 

ΓΙΑ ΣΟ ΣΜΗΜΑ Α΄: 

 Σεθκεξησκέλε εκπεηξία ζηε ζχληαμε νηθνλνκνηερληθψλ κειεηψλ-επηρεηξεκαηηθψλ 

ζρεδίσλ ή ζηελ αμηνιφγεζε επελδπηηθψλ ζρεδίσλ ή ζε ειέγρνπο πινπνίεζεο 

επελδπηηθψλ θαη επηρεηξεκαηηθψλ ζρεδίσλ επηρεηξήζεσλ. 

 Πεληαεηήο εκπεηξία ζηελ πινπνίεζε έξγσλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο (γεληθά), ή 

ζπζηεκάησλ εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο ή εκπεηξία ζε ζπζηήκαηα δηαρεηξηζηηθήο 

επάξθεηαο ζε Γεκφζηνπο Οξγαληζκνχο. 

 Πξνεγνχκελε εκπεηξία  

 ζην ζρεδηαζκφ, δηαρείξηζε ή πινπνίεζε ή δηνίθεζε έξγσλ ή Κνηλνηηθψλ 

Πξνγξακκάησλ.θαζψο θαη  

 ζην ζρεδηαζκφ θαη νξγάλσζε ηεο παξαθνινχζεζεο, ηεο πξνφδνπ πινπνίεζεο 

έξγσλ,  

 ζην ζρεδηαζκφ θαη νξγάλσζε ησλ δηαδηθαζηψλ απνινγηζκνχ θαη αλαθνξάο 

(reporting), κε ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ αλαιπηηθψλ εθζέζεσλ 



 
ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΤΠΟΠΟΙΗΗ Α.Δ. 

___________________________________________________________MEΛΟ ΣΩΝ 

                                                                                                                                                        ISO-IEC-CEN-CENELEC IQNET -ETSI- 

 

 18 

 ζηελ παξαθνινχζεζε ηεο απνξξφθεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ,  

 ζηελ ηήξεζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο έξγσλ πνπ ππφθεηληαη ζε κεηαβαιιφκελεο 

ζπλζήθεο. θαη 

 ζηελ αμηνιφγεζε ζε κηθξν – επίπεδν ηνπ ζρεδηαζκνχ, ηεο δηνίθεζεο θαη 

δηαρείξηζεο έξγσλ θαη πξνγξακκάησλ. 

 

ΓΙΑ ΣΟΣΜΗΜΑ Β΄: 

 

 θαηά ηελ πξνεγνχκελε δεθαεηία λα έρεη ζπκκεηάζρεη ζε ηνπιάρηζηνλ 5 Έξγα 

Δπξσπατθψλ πξνγξακκάησλ κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζε Έξγα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

δηεξεχλεζε θαη ελζσκάησζε ζηξαηεγηθψλ, δξάζεσλ θαη πξαθηηθψλ ζε Γεκφζηνπο 

Φνξείο, είηε σο εηαίξνο είηε σο ππεξγνιάβνο  

 θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία λα έρεη εκπεηξία ζε κειέηε, ζρεδηαζκφ θαη εθαξκνγή 

ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο ζε ππεξεζίεο θαη νξγαληζκνχο ηνπ δεκφζηνπ θαη ηνπ 

επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη νξγαληζκνχο ΟΣΑ 

 θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία λα έρεη εκπεηξία σο ζχκβνπινο ππνζηήξημεο 

θνηλνηηθψλ πξνγξακκάησλ ζε ππεξεζίεο θαη νξγαληζκνχο ηνπ δεκφζηνπ θαη 

επξχηεξνπ ηνκέα θαη νξγαληζκνχο ΟΣΑ.  

 

Αλ νη παξαιήπηεο ησλ εθηειεζζέλησλ έξγσλ είλαη θνξείο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα, νη 

παξαδφζεηο λα απνδεηθλχνληαη κε πηζηνπνηεηηθφ πνπ έρεη εθδνζεί ή ζεσξεζεί απφ ηελ 

θαηά πεξίπησζε αλαζέηνπζα αξρή. ηελ πεξίπησζε πνπ ν παξαιήπηεο αλήθεη ζηνλ 

ηδησηηθφ ηνκέα νη παξαδφζεηο απνδεηθλχνληαη κε βεβαίσζε ηνπ παξαιήπηε θαη εθφζνλ 

απηφ δελ είλαη δπλαηφ αξθεί ε ζρεηηθή ππεχζπλε δήισζε ηνπ δηαγσληδφκελνπ. Ο 

θαηάινγνο πξνηείλεηαη λα έρεη ηελ παξαθάησ κνξθή : 

ΠΙΝΑΚΑ Γ: ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΡΙΟΣΔΡΩΝ ΔΡΓΩΝ 

Α/Α Πεξηγξαθή 

είδνπο 

εκπεηξίαο 

(ζχζηεκα, 

επξσπατθφ 

πξφγξακκα, 

ζχκβνπινο) 

χληνκε 

Πεξηγξαθή 

Έξγνπ 

Γηάξθεηα 

Δθηέιεζεο 

Έξγνπ 

Πξνυπνινγηζκφο Παξνχζα 

Φάζε 

      

ε. Πεξηγξαθή ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ ηνπ θαη ζχληνκα βηνγξαθηθά 

ζεκεηψκαηα ησλ βαζηθψλ ζηειερψλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ πξνηεηλφκελσλ γηα ηελ 

εθπφλεζε ησλ έξγσλ κε ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηε γλψζε θαη ηελ εκπεηξία πνπ 

πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ . 

ΠΙΝΑΚΑ Γ: ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΟΤ 

ΣΔΛΔΥΟ ΘΔΗ ΣΗΝ ΟΜΑΓΑ ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ 
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ζη. Κάζε ππνςήθηνο αλάδνρνο νξίδεη έλα απφ ηα ζηειέρε ηεο νκάδαο έξγνπ σο 

ΤπεχζπλνΈξγνπ πνπ ζα εγεζεί ηεο νκάδαο έξγνπ. 

δ. Δάλ ηα κέιε ηεο νκάδαο έξγνπ δελ είλαη κφληκα ζηειέρε ηνπ πξνζθέξνληνο, 

ππνβάιιεηαη απφ έλαλ έθαζην εμ απηψλ, ππεχζπλε δήισζε φηη ππάξρεη ζπκθσλία 

ζπλεξγαζίαο γηα φιε ηελ πξνβιεπφκελε δηάξθεηα ηνπ παξφληνο έξγνπ θαη φηη 

απνδέρνληαη ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ. Αληηθαηάζηαζε ησλ κειψλ ηεο 

νκάδαο έξγνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο κπνξεί λα γίλεη κφλν κεηά απφ έγγξαθε 

έγθξηζε ηνπ ΔΛΟΣ. 

ε. ηελ πεξίπησζε πεξηζζνηέξσλ ηνπ ελφο θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ 

ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, θάζε ζπκκεηέρσλ ζηελ έλσζε ππνρξενχηαη λα 

πξνζθνκίζεη φια ηα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά. 

ζ. ε πεξίπησζε θνηλνπξαμίαο ή έλσζεο, ζπκθσλεηηθφ ζπλεξγαζίαο κε ην νπνίν 

νξίδεηαη θαη ν εθπξφζσπνο ηεο Έλσζεο ή ηεο Κνηλνπξαμίαο θαηά ην ζηάδην ζπκκεηνρήο 

ζην δηαγσληζκφ, ν νπνίνο ζα εμνπζηνδνηείηαη λα ππνγξάθεη γηα ινγαξηαζκφ ηεο 

θνηλνπξαμίαο ή ηεο έλσζεο ηα έγγξαθα ηεο πξνζθνξάο, θαζψο θαη θάζε άιιν, ζρεηηθφ 

κε ηνλ δηαγσληζκφ, έγγξαθν. 

 

10.2 Ζ Δπηηξνπή Πξνκεζεηψλ δχλαηαη λα θαιέζεη ηνπο ππνςεθίνπο λα 

ζπκπιεξψζνπλ ζε ζπγθεθξηκέλε πξνζεζκία ηππηθέο ειιείςεηο ησλ ήδε ππνβιεζέλησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ, πιελ ησλ αλαγθαίσλ ζηνηρείσλ ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο 

ζπκκεηνρήο, φπσο αλαθέξνληαη ζην εδ. ε, παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ Π.Γ 394/96, θαζψο 

θαη λα απνθιείζεη ηνπο ππνςεθίνπο πνπ δελ ζα απνθαηαζηήζνπλ ηηο ειιείςεηο εληφο 

εχινγνπ ρξφλνπ θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο Πξνκεζεηψλ. ε θακία πεξίπησζε δελ 

επηηξέπεηαη ε κεηά ηελ ιήμε ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο ππνβνιή ειιεηπφλησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ.  

 

10.3 Πξνζεζκία δελ δίλεηαη γηα ηελ πξνζθφκηζε ή ηε δηφξζσζε ηεο εγγπεηηθήο 

επηζηνιήο ζπκκεηνρήο. 

 

 

11.  ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΦΑΚΔΛΟΤ Β  «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» 

 

Ο ΦΑΚΔΛΟ Β κε ηελ έλδεημε ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ζα είλαη ζχκθσλνο κε ην 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β΄ Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο θαη ζα πεξηιακβάλεη θαη’ ειάρηζηνλ ηα 

αθφινπζα : 

1.  Αληίιεςε Πξνζθέξνληνο γηα ην έξγν 

2.   Μεζνδνινγία Δθπφλεζεο ηνπ έξγνπ 

3.   χλζεζε ηεο νκάδαο Έξγνπ 
 

  

11.1 Η Δλφηεηα “Αληίιεςε Πξνζθέξνληνο γηα ην Έξγν” πεξηέρεη ζηνηρεία πνπ 

ηεθκεξηψλνπλ ηελ αληίιεςε ηνπ Πξνζθέξνληνο ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν ηνπ έξγνπ 
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πνπ ζα αλαιάβεη, θαη ησλ ελδερφκελσλ πξνβιεκάησλ πνπ εθηηκά φηη ζα πξνθχςνπλ 

θαηά ηελ πινπνίεζή ηνπ. 

 

11.2 Η Δλφηεηα “Μεζνδνινγία Δθπφλεζεο ηνπ Έξγνπ” πεξηέρεη αλαιπηηθή 

πεξηγξαθή ηεο κεζνδνινγίαο εθπφλεζεο ηνπ έξγνπ πνπ πξνηείλεη ν Πξνζθέξσλ, κε 

έκθαζε: 

 

α) ζηελ ππάξρνπζα ηερλνγλσζία ηνπ Πξνζθέξνληνο, εηδηθφηεξα ζην ρψξν ησλ 

πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο, ησλ επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ θαη ππνζηήξημεο  θαη ηνλ 

ηξφπν πινπνίεζήο ηεο ζην παξφλ έξγν απφ ηα κέιε ηεο Οκάδαο Έξγνπ, 

 

β) ζηελ αλαιπηηθή δνκή ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ έξγνπ, 

 

γ) ζηε ιεπηνκεξή κεζνδνινγία θαη πξνγξακκαηηζκφ εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, 

 

δ) ζηε δηαδηθαζία ειέγρνπ πνηφηεηαο θαη ζρεηηθήο εγγπήζεσο γη΄απηφλ, 

 

ε) ζην ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο (βι. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β΄ Σερληθέο πξνδηαγξαθέο) 

 

11.3 Η Δλφηεηα “χλζεζε ηεο Οκάδαο Έξγνπ” πεξηιακβάλεη αλαιπηηθή 

πεξηγξαθή ηεο Οκάδαο Έξγνπ θαη ηνπ νξγαλσηηθνχ ηεο ζρήκαηνο, θαζψο θαη ηνλ 

πξνηεηλφκελν ηξφπν νξγάλσζεο θαη ζπληνληζκνχ ησλ ζηειερψλ ηεο Οκάδαο 

Έξγνπ, πξνθεηκέλνπ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε εθηέιεζε ησλ ελνηήησλ ηνπ έξγνπ. 

 

12. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΦΑΚΔΛΟΤ Γ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» 

 

Ο ΦΑΚΔΛΟ Γ κε ηελ έλδεημε ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ πεξηιακβάλεη ην 

πνζφ ηεο ακνηβήο ηνπ πξνζθέξνληνο γηα ην Σκήκα Α΄ ή ην Σκήκα Β΄ ηνπ έξγνπ πιένλ 

ΦΠΑ. 

 

13.  ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ   
 

13.1 Ζ αμηνιφγεζε θαη επηινγή ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο πξνζθνξάο ζα γίλεη κεηαμχ 

ησλ πξνζθνξψλ ησλ δηαγσληδνκέλσλ, ησλ νπνίσλ ν θάθεινο «Γηθαηνινγεηηθά» 

(παξάγξαθνο 10 ηεο παξνχζαο : Πεξηερφκελν θαθέινπ Α «Γηθαηνινγεηηθά») είλαη 

πιήξεο θαη έγηλε απνδεθηφο απφ ηελ Δπηηξνπή Πξνκεζεηψλ. 

 

13.2 Ζ αμηνιφγεζε ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο (βι. πεξηερφκελν θαθέινπ Β΄ «Σερληθή 

Πξνζθνξά» θαηά ηελ παξάγξαθν 11 ηεο παξνχζαο) ζα γίλεη κε βάζε ηα αθφινπζα 

θξηηήξηα θαη ζπληειεζηή βαξχηεηαο. 

 

 

Κξηηήξηα Αμηνιφγεζεο 

βi 

Βαζκνινγία 

80-120 

ζi 

πληειεζηήο 

Βαξχηεηαο 

Βαζκνινγία 

Δπηηξνπήο 

ζi x βi 
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1) Πξνηεηλφκελε πξνζέγγηζε θαη 

κεζνδνινγία ζε ζρέζε κε ηνπο ζηφρνπο 

θαη ην αληηθείκελν ηνπ έξγνπ, ρξήζε 

αλαγλσξηζκέλσλ κεζνδνινγηψλ θαη 

πξνηχπσλ γηα ηε δηαηχπσζε ηεο 

πξνηεηλφκελεο πξνζέγγηζεο 

 20%  

2) θαηαλφεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ησλ 

απαηηήζεσλ, θαη ησλ ηδηαηηέξσλ 

πξνβιεκάησλ, ζαθήλεηα ηεο πξφηαζεο 

  

20% 

 

3)Γνκή, ζπλζεζε θαη νξγαλσζε ηεο νκαδαο 

έξγνπ, εκπεηξία ηεο νκάδαο ζε πινπνίεζε 

Δπξσπατθψλ πξνγξακκάησλ, ζε αλάπηπμε 

πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο θαη σο ζχκβνπινη 

ππνζηήξημεο  

 40%  

4) Απνδνηηθφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα 

ηεο Οκάδαο Έξγνπ θαη ησλ ηειερψλ ηεο ζε 

ζρέζε κε ην έξγν, ρξνληθή δηαζεζηκφηεηά 

ηειερψλ γηα ελεξγφ ζπκκεηνρή ζην έξγν 

 20% 

 

 

 

13.3 Μηα πξνζθνξά θξίλεηαη απαξάδεθηε φηαλ δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο . 

13.4 Ζ ζπλνιηθή ζηαζκηζκέλε βαζκνινγία ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο πξνθχπηεη απφ 

ηνλ ηχπν Β = (ζi x βi), φπνπ : 

Β ε ζηαζκηζκέλε βαζκνινγία ησλ θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο 

  βi = ε βαζκνινγία ηνπ επηκέξνπο θξηηεξίνπ ζε θιίκαθα 80-120 

  ζi = ν ζπληειεζηήο βαξχηεηαο ηνπ επηκέξνπο θξηηεξίνπ. 

 

13.5 Ζ βαζκνινγία ησλ επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθψλ θαζνξίδεηαη ζε βαζκνχο 100 γηα 

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ θαιχπηνληαη αθξηβψο νη απαηηήζεηο ηεο δηαθήξπμεο. Ζ βαζκνινγία 

απηή απμάλεηαη κέρξη βαζκνχο 120 ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ππεξθαιχπηνληαη νη 

απαηηήζεηο ηεο δηαθήξπμεο ελψ κεηψλεηαη κέρξη βαζκνχο 80 ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ 

θαιχπηνληαη πιήξσο νη απαηηήζεηο ηεο δηαθήξπμεο ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη νη 

απνθιίζεηο ησλ πξνδηαγξαθψλ είλαη επνπζηψδεηο θαη ε Σερληθή Πξνζθνξά έρεη ήδε 

θξηζεί σο απνδεθηή. Δάλ θάπνηνο ππνςήθηνο βαζκνινγεζεί κε ιηγφηεξεο απφ 80 

κνλάδεο έζησ θαη ζε έλα θξηηήξην, απνξξίπηεηαη ε πξνζθνξά ηνπ. 

 

13.6 Η Σειηθή ηαζκηζκέλε βαζκνινγία ζα είλαη ην άζξνηζκα ηεο ζηαζκηζκέλεο 

Σερληθήο αμηνιφγεζεο θαη ηεο ζηαζκηζκέλεο βαζκνινγίαο ηεο Οηθνλνκηθήο 

Πξνζθνξάο, πνιιαπιαζηαζκέλα κε ηνπο αληίζηνηρνπο ζπληειεζηέο βαξχηεηαο.  

 

Λ= 0,80 x ζηαζκηζκέλε βαζκνινγία Σερληθήο Αμηνιφγεζεο + 0,20 x ζηαζκηζκέλε 

βαζκνινγία Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο. 
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Δπηθξαηέζηεξε είλαη ε πξνζθνξά κε ην κεγαιχηεξν Λ 

 

14.  ΔΝΣΑΔΙ 

 

14.1 Έλζηαζε επηηξέπεηαη θαηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ηεο ζπκκεηνρήο 

πξνκεζεπηή ζε απηφλ θαη ηεο λνκηκφηεηαο ηεο δηελέξγεηαο ηνπ έσο θαη ηελ 

θαηαθπξσηηθή απφθαζε. 

 

14.2 Ζ έλζηαζε ππνβάιιεηαη εγγξάθσο ελψπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ 

ΔΛΟΣ σο εμήο :  

 

α) θαηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ κέζα ζην κηζφ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο 

απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο κέρξη ηελ εκεξνκελία ιήμεσο ηεο πξνζεζκίαο 

ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο πξνζεζκίαο απηήο ζπλππνινγίδνληαη 

θαη νη εκεξνκελίεο ηεο δεκνζίεπζεο θαη ηεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 

 

β) θαηά ηεο ζπκκεηνρήο πξνκεζεπηή ζηνλ δηαγσληζκφ ή θαηά ηεο λνκηκφηεηαο ηεο 

δηελέξγεηαο ηνπ σο πξνο ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο ησλ 

πξνζθνξψλ θαηά ηε δηάξθεηα δηεμαγσγήο ηνπ ηδίνπ ηνπ δηαγσληζκνχ, εληφο πέληε (5) 

εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκέξα πνπ έιαβε γλψζε ησλ ζρεηηθψλ ζηνηρείσλ ν 

δηαγσληδφκελνο. Ζ έλζηαζε απηή δελ επηθέξεη αλαβνιή ή δηαθνπή ηνπ δηαγσληζκνχ 

αιιά εμεηάδεηαη θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ απφ ην 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ ΔΛΟΣ θαη εθδίδεηαη ζρεηηθή απφθαζε. Ζ έλζηαζε θαηά ηεο 

ζπκκεηνρήο  πξνκεζεπηή ζην δηαγσληζκφ θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά ζε απηφλ θαηά 

ηνπ νπνίνπ ζηξέθεηαη, εληφο δχν (2) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο. 

 

γ) θαηά ηεο λνκηκφηεηαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ έσο ηελ θαηαθπξσηηθή 

απφθαζε, κέζα ζε πξνζεζκία πέληε (5) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκέξα 

γλσζηνπνίεζεο ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο ζηνπο δηαγσληδφκελνπο. Ζ έλζηαζε απηή 

θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά εληφο δχν εκεξψλ (2) απφ ηελ ππνβνιή ηεο θαη’ απηνχ, 

θαηά ηνπ νπνίνπ ζηξέθεηαη. 

 

δ) Δλζηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη γηα άιινπο εθηφο απφ ηνπο πξναλαθεξζέληεο ιφγνπο,  

απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο θαη δελ εμεηάδνληαη επί ηεο νπζίαο. 

 

14.3 ε πεξίπησζε κε θνηλνπνίεζεο ή εθπξφζεζκεο θνηλνπνίεζεο ή εθπξφζεζκεο 

ππνβνιήο, νη ελζηάζεηο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

 

14.4 Οη ελζηάζεηο εθδηθάδνληαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ ΔΛΟΣ κε 

εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο Πξνκεζεηψλ. Ζ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ δελ 

πξνζβάιιεηαη κε άιιε νηαζδήπνηε θχζεσο πξνζθπγή. 

 

14.5 Οη απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο Πξνκεζεηψλ ή ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

γλσζηνπνηνχληαη ζηνπο δηαγσληδνκέλνπο κε απνζηνιή fax ή ειεθηξνληθά.  
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14.6 Δλζηάζεηο θαη πξνζθπγέο ππνβάιινληαη κφλνλ ζηελ ππεξεζία πξσηνθφιινπ 

ηνπ ΔΛΟΣ, Αραξλψλ 313, Αζήλα ΣΚ 11145, 5
νο

 φξνθνο, Πξσηφθνιιν. 

 

15. ΣΟΠΟ ΚΑΙ ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΗ 
 

Σφπνο παξάδνζεο ησλ παξαδνηέσλ ηνπ δηαγσληζκνχ απηνχ είλαη ηα γξαθεία ηνπ ΔΛΟΣ 

(Αζήλα, Αραξλψλ 313). 

.Ζ παξάδνζε ηνπ έξγνπ ζα γίλεη ηκεκαηηθά, φπσο νξίδεηαη αλά δξάζε ζην Παξάξηεκα 

Β΄ ηεο παξνχζαο.Καηά ηελ παξάδνζε ζπληάζζεηαη ζρεηηθφ Πξαθηηθφ Παξαιαβήο απφ 

ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο ηνπ ΔΛΟΣ. εκεηψλεηαη φηη ε 

παξάδνζε ηνπ έξγνπ απφ ηνλ αλάδνρν νινθιεξψλεηαη κεηά θαη ηελ νξηζηηθή απνδνρή 

ηεο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ απφ ηελ Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ηνπ πξνγξάκκαηνο SOUTH 

EAST EUROPE-SEE αιιά θαη ηελ Διιεληθή Γηαρεηξηζηηθή Αξρή. Ο έιεγρνο πνπ ζα 

δηελεξγήζεη ε Δπηηξνπή Παξαιαβήο δελ απαιιάζζεη ηνλ Αλάδνρν απφ ηηο επζχλεο ηνπ 

γηα παξαιείςεηο ή πιεκκέιεηεο θαηά ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζην 

Παξάξηεκα Β΄ ηεο παξνχζαο. Ο Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ αξηηφηεηα θαη ηελ 

πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ βάζεη ησλ πξνδηαγξαθψλ πνπ ζα αλαγξάθνληαη ζηε ζχκβαζε. 

Κάζε ζρεηηθή παξάιεηςε ή αδπλακία ζηελ παξνρή ησλ νξηδφκελσλ ζηε ζχκβαζε 

ππεξεζηψλ νθείιεη, αθνχ επηζεκαλζεί γξαπηψο απφ ηελ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη 

Παξαιαβήο ηνπ έξγνπ, λα απνηειέζεη αληηθείκελν δηνξζσηηθψλ παξεκβάζεσλ απφ ηελ 

πιεπξά ηνπ Αλαδφρνπ. ηελ πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο δελ ζπκκνξθσζεί ζηηο ζρεηηθέο 

ππνδείμεηο ηεο Δπηηξνπήο Παξαιαβήο, ν ΔΛΟΣ επηθπιάζζεηαη ζηελ άζθεζε παληφο 

λνκίκνπ δηθαηψκαηφο ηνπ γηα θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο ή/θαη αμίσζε απνδεκίσζεο γηα 

ζεηηθή ή απνζεηηθή δεκία ή θαη θαηάπησζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο. 

 

16. ΔΠΙΤΝΑΠΣΟΜΔΝΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

 

ηελ παξνχζα δηαθήξπμε επηζπλάπηνληαη θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο ηα 

εμήο δχν (2) Παξαξηήκαηα:  

Παξάξηεκα Α:  Τπφδεηγκα Η: Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο πκκεηνρήο ζην Γηαγσληζκφ  

Τπφδεηγκα ΗΗ Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο Καιήο Δθηέιεζεο 

Παξαξηήκαηα Β: Σερληθέο πξνδηαγξαθέο  
 

17. ΙΥΤΟΤΑ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ  

 

 Ο δηαγσληζκφο απηφο δηελεξγείηαη κε βάζε ηνλ Καλνληζκφ Πξνκεζεηψλ ηνπ ΔΛΟΣ, 

φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη (ΦΔΚ Β΄221/89, Β΄ 82/95 θαη Πξαθηηθφ ππ’ αξηζκ. 9 

Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ Μεηφρνπ ηεο 8/04/2003) 

 Οη πξνθεξπζζφκελεο ππεξεζίεο θαη ε δαπάλε πνπ πξνθαινχλ έρνπλ εληαρζεί ζην 

Πξφγξακκα SOUTH EAST EUROPE-SEE . 

 Γηα θάζε δηαθνξά ή δηέλεμε πνπ αθνξά ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε θαη ζηελ 

εθηέιεζε ή εξκελεία ηεο ελ ζπλερεία θαηαξηηδφκελεο ζχκβαζεο κε ηνλ αλάδνρν, 
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απνθιεηζηηθψο αξκφδηα είλαη ηα Διιεληθά Γηθαζηήξηα (Αζελψλ) θαη εθαξκνζηέν ην 

ειιεληθφ δίθαην. 

 

 

 

Αζήλα, 2010-04-23                                             

 

 

 

 

Υξήζηνο Π. Εαθνιίθνο 

Γηεπζχλσλ χκβνπινο 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α: ΤΠΟΓΔΙΓΜΑΣΑ ΔΓΓΤΗΣΙΚΩΝ 

 

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ  Ι 

ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΟΝ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΟ 

ΣΜΖΜΑ Α ή Β 

 

 

Πξνο ηελ Αλψλπκε Δηαηξεία  

Διιεληθφο Οξγαληζκφο Σππνπνίεζεο Α.Δ. (ΔΛΟΣ Α.Δ.) 

Αραξλψλ 313,  111 45 Αζήλα 

 

ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΤΠ’ ΑΡΗΘΜ…………. ΠΟΟΤ ΔΤΡΩ ……………. 

 

Με ηελ επηζηνιή απηή ζαο γλσζηνπνηνχκε φηη εγγπφκαζηε ξεηά, αλέθθιεηα θαη 

αλεπηθχιαθηα, επζπλφκελνη απέλαληί ζαο εηο νιφθιεξν θαη σο απηνθεηιέηεο ππέξ ησλ 

……………………… (ηίζεηαη ε επσλπκία φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ) γηα πνζφ ίζν κε 

…………………(…………..) νινγξάθσο (αξηζκεηηθά) ΔΤΡΩ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο 

ζην Γηαγσληζκφ πνπ δηελεξγεί ε ΔΛΟΣ Α.Δ. γηα ηελ αλάζεζε ηεο ................................ 

δπλάκεη αλνηρηνχ/θιεηζηνχ......... δηαγσληζκνχ κε αξ.δηαθ……………… Ζ εγγχεζή καο 

θαιχπηεη ηνλ/ηνπο παξαπάλσ δηαγσληδφκελν/νπο κφλν γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ/ηνπο ζην 

Γηαγσληζκφ θαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηζρχνο 

ηεο πξνζθνξάο ήηνη……………………. …………………….  αθνξά δε ην ηκήκα ....... 

ή ηα ηκήκαηα  ...... ηνπ δηαγσληζκνχ  

Παξαηηνχκαζηε ξεηά θαη αλεπηθχιαθηα απφ ηελ έλζηαζε ηνπ επεξγεηήκαηνο ηεο 

δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο, απφ ην δηθαίσκα πξνβνιήο ελαληίνλ ζαο φισλ ησλ 

ελζηάζεσλ ηνπ πξσηνθεηιέηε αθφκε θαη ησλ κε πξνζσπνπαγψλ, θαη ηδηαίηεξα 

νπνηαζδήπνηε άιιεο έλζηαζεο ησλ άξζξσλ 852-856, 862-869 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα, 

φπσο θαη απφ ηα δηθαηψκαηά καο πνπ ηπρφλ απνξξένπλ απφ ηα ππφςε άξζξα. 

Με ηελ θνηλνπνίεζε ζε εκάο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζήο ζαο, ζαο δειψλνπκε φηη 

αλαιακβάλνπκε κε ηελ παξνχζα επηζηνιή ηε ξεηή ππνρξέσζε λα ζαο θαηαβάιινπκε 

απζεκεξφλ θαηά ηελ εκέξα παξαιαβήο ηεο εηδνπνίεζεο απηήο, ρσξίο νπνηαδήπνηε 

αληίξξεζε, νιφθιεξν ή κέξνο ηνπ πνζνχ ηεο εγγχεζεο, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ζαο. 

Γηα ηελ θαηαβνιή ηεο ππφςε εγγχεζεο δελ απαηηείηαη θακία εμνπζηνδφηεζε, ελέξγεηα ή 

ζπγθαηάζεζε ησλ …………………….. (ηίζεηαη ε επσλπκία φισλ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ)………………………….. Οχηε ζα ιεθζεί ππφςε νπνηαδήπνηε ηπρφλ 

έλζηαζε ή επηθχιαμε ή πξνζθπγή απηψλ ζηε δηαηηεζία ή ζηα δηθαζηήξηα, κε αίηεκα ηε 

κε θαηάπησζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο, ή ηε ζέζε απηήο ππφ δηθαζηηθή κεζεγγχεζε. 

αο δειψλνπκε αθφκε φηη ε ππφςε εγγχεζή καο ζα παξακείλεη ζε πιήξε ηζρχ κέρξη λα 

επηζηξαθεί ζ’ εκάο ε παξνχζα εγγπεηηθή επηζηνιή, καδί κε έγγξαθε δήισζή ζαο φηη 

καο απαιιάζζεηε απφ ηελ ππφςε εγγχεζε. Μέρξη ηφηε, ζα παξακείλνπκε ππεχζπλνη γηα 

ηελ άκεζε θαηαβνιή ζ’ εζάο ηνπ πνζνχ ηεο εγγχεζεο. 
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Γειψλνπκε νκνίσο κε ηελ παξνχζα φηη δελ πθίζηαηαη παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ γηα ην 

φξην πνπ έρεη θαζνξηζηεί γηα εκάο ζε ζρέζε κε ηηο εθδηδφκελεο απφ εκάο εγγπεηηθέο 

επηζηνιέο. 

  

(Δμνπζηνδνηεκέλε Τπνγξαθή)  

 

 

 

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ II 

ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ 

(ΜΟΝΟ ΓΗΑ ΣΟ ΣΜΖΜΑ Β) 

 

Πξνο ηελ Αλψλπκε Δηαηξεία  

Διιεληθφο Οξγαληζκφο Σππνπνίεζεο Α.Δ. (ΔΛΟΣ Α.Δ.) 

Αραξλψλ 313,  111 45 Αζήλα 

 

ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΤΠ’ ΑΡΗΘΜ…………. ΠΟΟΤ ΔΤΡΩ ……………. 

 

Πιεξνθνξεζήθακε φηη ε Δηαηξεία ή ε Έλσζε Δηαηξεηψλ _______________, νδφο 

_________, αξηζκφο __________, ζαλ πξνκεζεπηήο πξφθεηηαη λα ζπλάςεη καδί ζαο, 

ζαλ αγνξαζηέο ζχκβαζε, πνπ ζα θαιχπηεη ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν ___________, 

ζπλνιηθήο αμίαο ____________, θαη φηη ζχκθσλα κε ζρεηηθφ φξν ζηε ζχκβαζε απηή ε 

Δηαηξεία ή Έλσζε ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, πνζνχ ίζνπ 

πξνο 10% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πξνκήζεηαο κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 

δειαδή γηα επξψ _______. 

 

Μεηά ηα παξαπάλσ, ε Σξάπεδα ________________ παξέρεη ηελ απαηηνχκελε εγγχεζε 

ππέξ ηεο Δηαηξείαο (ή ζε πεξίπησζε Έλσζεο ππέξ ησλ εηαηξεηψλ 1) _________, 2) 

________ αηνκηθά γηα θάζε κία απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ 

ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο, εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο Έλσζεο Πξνκεζεπηψλ)) 

θαη εγγπάηαη πξνο εζάο κε ηελ παξνχζα, αλεθθιήησο θαη αλεπηθπιάθησο, 

παξαηηνχκελε ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο, λα θαηαβάιεη ζε ζαο, 

κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο, αλεμάξηεηα απφ ηπρφλ ακθηζβεηήζεηο, αληηξξήζεηο ή 

ελζηάζεηο ηεο εηαηξείαο θαη ρσξίο έξεπλα ηνπ βάζηκνπ ή κε ηεο απαίηεζή ζαο, κε απιή 

δήισζή ζαο φηη ε εηαηξεία παξέβεη ή παξέιεηςε λα εθπιεξψζεη νπνηνδήπνηε φξν ηεο 

ζχκβαζεο, θάζε πνζφ πνπ ζα νξίδεηαη ζηε δήισζε ζαο θαη πνπ δελ ζα μεπεξλά ην 

νξηδφκελν ζηελ εγγχεζε απηή. 

 

ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην 

εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ. 

 

Ηζρχνο: Μέρξη ηεο επηζηξνθήο ηεο 
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Βεβαηνχηαη ππεχζπλα φηη πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ καο επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί ζην 

Γεκφζην θαη ηα ΝΠΓΓ, ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο δελ ππεξβαίλεη ην 

φξην εγγπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξηζηεί απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ Σξάπεδά 

καο. 

Δμνπζηνδνηεκέλε Τπνγξαθή 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β: ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 
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) ΣΙΣΛΟ ΓΡΑΗ ΑΝΑΛΤΗ ΔΡΓΑΙΩΝ -  ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ ΣΗΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ 

ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ 

1.5 Δμσηεξηθή αμηνιφγεζε 

θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ  

Ο εμσηεξηθφο αμηνινγεηήο πξέπεη λα πξνζιεθζεί απφ 

ην αξρηθφ ζηάδην ειέγρνπ/ αμηνιφγεζεο, ψζηε λα 

ζπκβάιεη νπζηαζηηθά κε παξαηεξήζεηο -ζπζηάζεηο ζηελ 

επηηπρή εθαξκνγή θαη ζηα ηδηαίηεξα πνηνηηθά 

απνηειέζκαηα . ηφρνο ηεο αμηνιφγεζεο ζα απνηειέζεη 

ε εμέηαζε ηεο θπζηθήο εμέιημεο ηνπ έξγνπ ζε ζχγθξηζε 

κε ηνλ αξρηθφ πξνγξακκαηηζκφ, κε ηελ απνηχπσζε 

φισλ ησλ δξάζεσλ θαη ηελ πνξεία πινπνίεζεο ηνπο. 

Απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ παξαπάλσ δεδνκέλσλ ζα 

παξαρζνχλ θαη ηα ηειηθά ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηηο 

δξάζεηο ηνπ έξγνπ θαζψο θαη πξνηάζεηο γηα πηζαλνχο 

ηξφπνπο βειηίσζεο θαη εμέιημήο ηνπ έξγνπ. Ζ 

αμηνιφγεζε ηεο πξψηεο θάζεο ζα γίλεη κε ηελ 

θαηαζθεπή εξσηεκαηνινγίσλ θαη ηε ζπκπιήξσζή ηνπο 

απφ ηνπο εηαίξνπο ηνπ έξγνπ. ηε ζπλέρεηα ζα γίλεη 

αλάιπζε, επεμεξγαζία θαη αμηνιφγεζε ησλ 

απαληήζεσλ. 

Ο αμηνινγεηήο ζα παξαδψζεη ηξεηο 

αλαιπηηθέο εθζέζεηο ζηηο νπνίεο ζα 

πεξηιακβάλνληαη ηα ζηνηρεία πνπ 

ζπιιέρζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

αμηνιφγεζεο, ηα ηζρπξά θαη αδχλαηα ζεκεία 

ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη πξνηάζεηο πνπ ζηφρν 

έρνπλ λα θαζνξίζνπλ ηε βάζε γηα 

κειινληηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Ζ πξψηε 

έθζεζε αμηνιφγεζεο ζα αθνξά ζηελ ρξνληθή 

πεξίνδν απφ 01/04/2009-28/02/2010, ε 

δεχηεξε έθζεζε αμηνιφγεζεο ζα αθνξά ζηελ 

ρξνληθή πεξίνδν απφ 01/04/2009-28/02/2011 

ελψ ε ηειηθή έθζεζε αμηνιφγεζεο ζα αθνξά 

ζηελ ρξνληθή πεξίνδν απφ 01/04/2009-

31/03/2012. Οη εθζέζεηο αμηνιφγεζεο ζα 

πξέπεη λα παξαδίδνληαη ζηνλ ΔΛΟΣ εληφο 2 

(κελψλ) απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο 

πεξηφδνπ αλαθνξάο. 

ΣΜΗΜΑ Α -ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΡΑΗ:12.000€Οη πιεξσκέο ζα πξαγκαηνπνηνχληαη ζηαδηαθά, κεηά απφ ηελ παξαιαβή θάζε παξαδνηένπ απφ ηελ 

Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο ηνπ έξγνπ ηνπ αλαδφρνπ. Ο ηξφπνο πξνγξακκαηηζκνχ ησλ εξγαζηψλ ηνπ ζπκβνχινπ, νη δηαδηθαζίεο παξαιαβήο εθ κέξνπο 

ηεο Δπηηξνπήο θαη νη δηαδηθαζίεο πιεξσκήο ηνπ Αλαδφρνπ ζα πξνζδηνξηζηνχλ αλαιπηηθά θαη κε θάζε αθξίβεηα ζηελ ζχκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί. 
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ΠΔ 3.ΔΝΣΟΠΙΜΟ ΚΑΙ ΑΝΑΛΤΗ ΣΗ ΣΡΔΥΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΗ –ΑΝΑΚΟΠΗΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΛΩΝ 

ΠΡΑΚΣΙΚΩΝ, ΠΡΟΣΤΠΩΝ ΚΑΙ ΚΩΓΙΚΩΝ 

3.1 Αλάιπζε ηνπ εδαθηθνχ 

ζηφρνπ 

πιινγή, δηεξεχλεζε θαη επεμεξγαζία φισλ ησλ 

ζρεηηθψλ δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζρεηηδνκέλσλ κε ηε 

ζπκπεξηθνξά φζσλ παξέρνπλ ή ρξεζηκνπνηνχλ ηηο 

ππεξεζίεο ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα) πνπ αληηθαηνπηξίδνπλ 

ηελ παξνχζα θαηάζηαζε θαη νδεγνχλ ζε δηάγλσζε 

«Πεξηνξηζκψλ θαη Πξννπηηθψλ» γηα ηελ αλάπηπμε 

Τπεξεζηψλ θαη Οξγαληζκψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα, κε 

ζθνπφ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πςειήο πνηφηεηαο θαη 

ηελ ελ γέλεη πνηνηηθή ησλ ιεηηνπξγία.  

Γηαγλσζηηθή Μειέηε ζηελ Πεξηθέξεηα ηεο 

Αηηηθήο: γηα ηε «Αλάπηπμε Κνηλσληθά 

Τπεχζπλσλ θαη Πνηνηηθψλ Γεκφζησλ 

Τπεξεζηψλ θαη Οξγαληζκψλ:Τπάξρνπζα 

Καηάζηαζε-Πεξηνξηζκνί θαη Πξννπηηθέο». 

 

3.2 Δληνπηζκφο –αλάιπζε-

αμηνιφγεζε ησλ 

ζπληειεζηψλ πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ 

θνηλσληθννηθνλνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα θαη 

αλάπηπμε 

Δληνπηζκφο, εμέηαζε θαη αμηνιφγεζε, βάζεη 

πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ θξηηεξίσλ, ηνπ δπλακηθνχ 

ησλ Φνξέσλ (φισλ ησλ ζρεηηθψλ θαηεγνξηψλ θαη 

επηπέδσλ δξαζηεξηφηεηαο, εμεηδίθεπζεο θαη 

δηθαηνδνζίαο) πνπ ζπκκεηέρνπλ ή ελδέρεηαη λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζε ηξαηεγηθέο θαη Γξάζεηο πνπ 

ζηνρεχνπλ ζηελ αλάπηπμε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο 

θνηλσληθήο επζχλεο ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα ζηελ πεξηνρή 

ηεο Αηηηθήο.  

Έθζεζε-Αλαθνξά: γηα ηνπο «Φνξείο πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ Κνηλσληθν-Οηθνλνκηθή 

Γξαζηεξηφηεηα θαη ηελ Αλάπηπμε: 

Αμηνιφγεζε Γπλακηθνχ σο πξνο ηε δπλεηηθή 

ζπκκεηνρή ηνπο ζε ηξαηεγηθέο θαη Γξάζεηο 

γηα ηελ αλάπηπμε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο 

θνηλσληθήο επζχλεο ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα 

ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο»  

 

3.3 Πξνζδηνξηζκφο θαη 

ζπγθξηηηθή αλάιπζε ησλ 

πξνηχπσλ, θσδίθσλ, 

θαιψλ πξαθηηθψλ 

πνηφηεηα θαη θνηλσληθήο 

ππεπζπλφηεηαο ησλ  

θξαηηθψλ θνξέσλ  

Πξνζδηνξηζκφο, εμέηαζε θαη ζπγθξηηηθή Αλάιπζε/ 

Αμηνιφγεζε πθηζηακέλσλ πξνηχπσλ, θσδίθσλ θαη 

θαιψλ πξαθηηθψλ ζε δηεζλέο επίπεδν πνπ αθνξνχλ ζε 

φιεο ηηο πηπρέο ηνπ ελ ιφγσ δεηήκαηνο (ζηξαηεγηθέο-

κεραληζκνί-ζπζηήκαηα-εκπιεθφκελνη θνξείο, θιπ) θαη 

ηεο επηξξνήο ηνπο ζηελ πεξηθεξεηαθή θνηλσληθν-

νηθνλνκηθή αλάπηπμε. 

Μειέηε ζρεηηθά κε ηα πθηζηάκελα «Πξφηππα-

Κψδηθεο-Καιέο Πξαθηηθέο σο πξνο ηελ 

Πνηφηεηα θαη ηελ Κνηλσληθή Δπζχλε ησλ 

Γεκφζησλ Τπεξεζηψλ- πγθξηηηθή 

Αμηνιφγεζε». 
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ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΡΑΕΩΝ ΠΑΚΕΣΟΤ ΕΡΓΑΙΑ 3: 27.000 € ΟΙ ΔΡΑΕΙ ΣΟΤ ΠΑΚΕΣΟΤ ΕΡΓΑΙΑ 

3 ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΟΤΝ ΣΗΝ 

30/7/2010 

ΠΔ 4. ΥΔΓΙΑΜΟ –ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤ ΜΗΥΑΝΙΜΟΤ ΣΗ ΚΤΒΔΡΝΗΣΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΤΘΤΝΗ 

4.1 Δπεμεξγαζία 

ηππνπνηεηηθνχ θεηκέλνπ 

γηα ηελ θπβεξλεηηθή 

θνηλσληθήο επζχλε  

Αλάπηπμε Σππνπνηεηηθνχ Δγγξάθνπ ζην νπνίν ζα 

θαζνξίδνληαη βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά, θξίζηκα ζεκεία, 

ελδερφκελεο ιεηηνπξγίεο, θ.ν.θ. κηαο «Κνηλσληθά 

Τπεχζπλεο θαη Πνηνηηθήο» Γεκφζηαο Τπεξεζίαο 

/Οξγαληζκνχ. Σν Σππνπνηεηηθφ Έγγξαθν ζα βαζίδεηαη  

θαη ζα ελζσκαηψλεη ζρεηηθά πξφηππα-θψδηθεο-θαιέο 

πξαθηηθέο, ζα πξνζαξκνζζεί δε πεξαηηέξσ έηζη ψζηε 

λα αληαλαθιά βαζηθέο θαηεγνξίεο ηεο δηάξζξσζεο θαη 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα (κε έκθαζε 

ζην πεξηθεξεηαθφ-ηνπηθφ επίπεδν). 

 

Σππνπνηεηηθφ Έγγξαθν γηα Κπβεξλεηηθή 

Κνηλσληθή Δπζχλε 

 

4.4 ρεδηαζκφο ηνπ 

ζπζηήκαηνο πηζηνπνίεζεο 

ηεο θπβεξλεηηθήο 

θνηλσληθήο επζχλεο θαη 

ηεο πνηφηεηαο  

Γηακφξθσζε πηινηηθνχ πζηήκαηνο Πηζηνπνίεζεο 

Κπβεξλεηηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο θαη Πνηφηεηαο, 

πνπ ζα αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο θαη ηηο 

πξνδηαγξαθέο ηνπ ζρεηηθνχ Σππνπνηεηηθνχ Δγγξάθνπ 

θαη ζα πεξηιακβάλεη – ελδεηθηηθά-ην ξφιν θαη ηε δνκή 

ηνπ Φνξέα Πηζηνπνίεζεο, δηαδηθαζίεο επηζεψξεζεο 

θαη πηζηνπνίεζεο, εγρεηξίδην δηαδηθαζηψλ, θιπ. 

ρέδην Καλνληζκνχ Πηζηνπνίεζεο 

Κπβεξλεηηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο θαη 

Πνηφηεηαο. 

 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΡΑΕΩΝ ΠΑΚΕΣΟΤ ΕΡΓΑΙΑ 4: 17.000€ 

 

ΟΙ ΔΡΑΕΙ ΣΟΤ ΠΑΚΕΣΟΤ 4 ΠΡΕΠΕΙ 

ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΟΤΝ ΣΗΝ 30/9/2010 

ΠΔ 5. ΥΔΓΙΑΜΟ ΓΙΔΘΝΙΚΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ ΚΤΒΔΡΝΗΣΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΤΘΤΝΗ ΚΑΙ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΙ 

ΓΙΑΓΙΚΑΙΔ ΓΙΑ ΘΔΜΑΣΑ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΤΘΤΝΗ ΣΟ ΓΗΜΟΙΟ ΣΟΜΔΑ 

5.2 Αλάπηπμε ηνπ 

ειεθηξνληθνχ 

Σν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Δπηθνηλσλίαο θαη 

Πιεξνθφξεζεο ηνπ δηθηχνπ GSR ζα ππνζηεξίδεη ηελ 

Έθζεζε: πνπ λα πεξηιακβάλεη Πξνηάζεηο γηα 

ηε δηαδηθαζίαο δεκηνπξγίαο θαη ηηο 
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ζπζηήκαηνο 

ππνζηήξημεο 

ιεηηνπξγία ηνπ πζηήκαηνο Οξγάλσζεο θαη Γηαρείξηζεο 

ηνπ Γηθηχνπ, δηεπθνιχλνληαο παξάιιεια ηελ εμ 

απνζηάζεσο παξνρή πιεξνθνξηψλ θαη ζρεηηθψλ 

ππεξεζηψλ ζε ελδηαθεξνκέλνπο/σθεινπκέλνπο/ ρξήζηεο. 

Ωο πξνο ηελ ειεθηξνληθή δηάζηαζε, ην Γίθηπν ζα 

απνηειείηαη απφ 12 Δηθνληθνχο Γηαδξαζηηθνχο 

Πιεξνθνξηαθνχο Κφκβνπο πνπ ζα εμππεξεηνχλ ηε 

ζπιινγή, ηελ επεμεξγαζία θαη ηε δηαλνκή δεδνκέλσλ. 

Ζ ζπκκεηνρή ηνπ ΔΛΟΣ ζπλίζηαηαη ζηε δηαδηθαζία 

ζρεδίαζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο, ηδηαηηέξσο 

ζε επίπεδν Πξνδηαγξαθψλ θαη Πξνβιεπνκέλσλ 

Λεηηνπξγηψλ ζε ζρέζε κε ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ 

εηαίξσλ θαη ησλ ινηπψλ κειψλ ηνπ Γηθηχνπ, ην είδνο ησλ 

Παξερνκέλσλ Πιεξνθνξηψλ θαη ινηπψλ Τπεξεζηψλ πξνο 

ηνπο ρξήζηεο, ηα Πεξηερφκελα Βάζεσλ Γεδνκέλσλ, 

Βηβιηνζεθψλ, θ.ν.θ., θαη ηε Γηαζθάιηζε ζπκβαηφηεηαο κε 

ηα πξνβιεπφκελα απφ ην χζηεκα Οξγάλσζεο θαη 

Λεηηνπξγίαο ηνπ Γηθηχνπ 

Πξνδηαγξαθέο ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ 

πζηήκαηνο Δπηθνηλσλίαο θαη 

Πιεξνθφξεζεο ηνπ δηθηχνπ GSR.  

 

5.3 Γηνξγάλσζε 

ζπλάληεζεο εξγαζίαο- 

δεκηνπξγία 

εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ 

Γηνξγάλσζε, ζηελ Αηηηθή, ζπλάληεζεο «Οκάδαο 

Δζηίαζεο» (Focus Groups),, ζεκηλαξηαθνχ ραξαθηήξα κε 

ηε ζπκκεηνρή εθπξνζψπσλ θνξέσλ ζρεηηδνκέλσλ κε ηελ 

αλάπηπμε ηεο Κνηλσληθήο Δπζχλεο θαη ηεο Πνηφηεηαο ζην 

Γεκφζην Σνκέα, κε ζηφρν ηελ ελεκέξσζε γηα ην έξγν, 

ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο επηκέξνπο δξάζεηο, ηελ 

επαηζζεηνπνίεζή απηψλ, θαζψο θαη ηελ ππνθίλεζή ησλ 

πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο ελεξγνχ ζπκκεηνρήο ζηηο 

εξγαζίεο ηνπ (εηδηθφηεξα ζην Γίθηπν GSR θαη ζην ηνπηθφ 

Γίθηπν πνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ) 

Πξνεηνηκαζία θαη νξγάλσζε ηεο ζπλάληεζεο: 

Απνινγηζκφο Γηνξγάλσζεο πλάληεζεο 

Οκάδαο Δζηίαζεο (Αηηηθή, 25-30 

ζπκκεηέρνληεο) θαη Πιήξεο Φάθεινο 

Τινπνίεζεο.  
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Δμαζθάιηζε ζπκκεηνρψλ, ρψξσλ θαη εμνπιηζκνχ, 

δηνηθεηηθή ππνζηήξημε, ζπληνληζκφο ζπλάληεζεο θαη 

Follow-up 

5.4 ρεδηαζκφο 

Γηαδηθαζηψλ 

Τπνζηήξημεο - 

θσδηθνπνίεζε 

ρεδίαζε «Γηαδηθαζίαο Γηαβνχιεπζεο/Πξσηνβνπιίαο γηα 

ηελ Κπβεξλεηηθή Κνηλσληθή Δπζχλε ζηελ Αηηηθή» πνπ ζα 

πεξηιακβάλεη δηακφξθσζε θαη ιεηηνπξγία άηππνπ ηνπηθνχ 

Γηθηχνπ ζρεηηθψλ Φνξέσλ, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα 

απφ ην «Πιαίζην Γηαιφγνπ /Γηαβνχιεπζεο γηα ηελ 

αλάπηπμε ηεο Πνηφηεηαο θαη ηεο Κνηλσληθήο Δπζχλεο ζην 

Γεκφζην Σνκέα, ζε Πεξηθεξεηαθφ/Σνπηθφ Δπίπεδν», ην 

νπνίν ζα αλαπηπρζεί ζην πιαίζην ηεο δξάζεο 4.4. 

Δλδεηθηηθά, ζα πξνζδηνξηζζνχλ νη ζηφρνη ηεο δηαδηθαζίαο, 

ε βαζηθή Αηδέληα, νη ξφινη θαη ε ζπκβνιή ησλ Φνξέσλ 

πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ, ηα πξνο αλάιεςε βήκαηα, θιπ. θαη 

επηπιένλ, ζα αλαπηπρζεί «Κψδηθαο Δθαξκνγήο θαη 

πκπεξηθνξάο» θαη ζα γίλεη ζαθήο πξνζδηνξηζκφο ησλ 

αληηζηνίρσλ δηαχισλ, κέζσλ θαη δηαδηθαζηψλ 

επηθνηλσλίαο. 

Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο θαη «Κψδηθαο 

Δθαξκνγήο θαη πκπεξηθνξάο» ηνπ Γηθηχνπ 

γηα ηελ Κπβεξλεηηθή Κνηλσληθή Δπζχλε 

ζηελ Αηηηθή.  

 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΡΑΕΩΝ ΠΑΚΕΣΟΤ ΕΡΓΑΙΑ 5:7.100 € 

 

ΟΙ ΔΡΑΕΙ ΣΟΤ ΠΑΚΕΣΟΤ ΕΡΓΑΙΑ 

5 ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΟΤΝ ΣΗΝ 

31/1/2011 

ΠΔ 6. ΠΙΛΟΣΙΚΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΜΗΥΑΝΙΜΟΤ GSR–ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ GSR- net ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ-

ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΩΝ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ GSR-ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΠΙΛΟΣΙΚΩΝ ΥΔΓΙΩΝ ΓΡΑΗ  

6.1 Γεκηνπξγία 

εθπαηδεπηηθνχ παθέηνπ 

ζε GSR, πνηφηεηα θαη 

ζπλερή βειηίσζε 

Πξνεηνηκαζία θαη δηεμαγσγή ησλ εμήο ζεκηλαξίσλ: 

α) 1 Γηαθξαηηθφ ζεκηλάξην γηα εηδηθνχο επηζηήκνλεο θαη 

ιεηηνπξγνχο ηνπ Γηθηχνπ θαη ησλ Κφκβσλ GSR (Αζήλα, 

2-3 εκέξεο, 18-20 εθπαηδεπφκελνη) 

β) 1 εκηλάξην γηα εηδηθνχο επηζηήκνλεο θαη ζηειέρε 

1.Έθζεζε Γηνξγάλσζεο θαη Πιήξεο Φάθεινο 

Τινπνίεζεο ηνπ Γηαθξαηηθνχ ζεκηλαξίνπ γηα 

εηδηθνχο επηζηήκνλεο θαη ιεηηνπξγνχο ηνπ 

Γηθηχνπ θαη ησλ Κφκβσλ GSR–

Πηζηνπνηεηηθά πκκεηνρήο 
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Φνξέσλ φισλ ησλ ζρεηηθψλ κε ην αληηθείκελν ηνπ έξγνπ 

θαηεγνξηψλ (Αζήλα, 3 εκέξεο, 15 εθπαηδεπφκελνη) 

 

2.Έθζεζε Γηνξγάλσζεο θαη Πιήξεο Φάθεινο 

Τινπνίεζεο ηνπ ζεκηλαξίνπ γηα εηδηθνχο 

επηζηήκνλεο θαη ζηειέρε Φνξέσλ-Μειψλ ηνπ 

Γηθηχνπ GSR θαη ησλ Σνπηθψλ Γηθηχσλ–

Πηζηνπνηεηηθά πκκεηνρήο 

6.2 Γεκηνπξγία-Λεηηνπξγία 

ηνπ GSR net θαη ηεο 

GSR κνλάδαο  

Ζ ιεηηνπξγία ηνπ Γηθηχνπ θαη ησλ Κφκβσλ GSR ζα 

βαζηζζεί ζην χζηεκα Οξγάλσζεο θαη Λεηηνπξγίαο ηνπο 

(πξνζαξκνγή ησλ ππαξρφλησλ ζπζηεκάησλ ησλ Φνξέσλ 

ζηνπο νπνίνπο ζα εγθαηαζηαζνχλ ην Γίθηπν θαη νη 

Κφκβνη, νξγαλσηηθέο-ιεηηνπξγηθέο δηεπζεηήζεηο, επηινγή 

θαη νξηζκφο πξνζσπηθνχ θ.ιπ.), θαζψο θαη ζην αληίζηνηρν 

Master Plan (νξγάλσζε ζε επίπεδν ρψξσλ θαη 

εμνπιηζκνχ, εμεηδίθεπζε ζε εηήζηα Πηινηηθά ρέδηα 

Γξάζεο, θιπ). 

1.Δγθαηάζηαζε θαη Λεηηνπξγία 

πληνληζηηθήο Μνλάδαο Γηθηχνπ GSR 

2.Δγθαηάζηαζε θαη Λεηηνπξγία Κφκβνπ GSR 

ζηελ Αηηηθή. 

3.Πηινηηθά ρέδηα Γξάζεο ηνπ Γηθηχνπ GSR 

θαη ηνπ Κφκβνπ GSR ηεο Αηηηθήο 

 

6.4 Παξνρή ππνζηήξημεο 

ζηνπο δεκνζίνπο θνξείο 

ησλ πεξηνρψλ ζηφρσλ-

εθαξκνγή ηνπ GSR 

κεραληζκνχ 

Γηα 6-8 Κπβεξλεηηθέο Τπεξεζίεο/Οξγαληζκνχο ηεο 

Αηηηθήο: Καηά πεξίπησζε Τπεξεζίαο ή Οξγαληζκνχ-

ρξήζηε, θαη γηα ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο δξαζηεξηφηεηαο: 

α) Δπηζεψξεζε-αμηνιφγεζε Κνηλσληθήο Δπζχλεο θαη 

Πνηφηεηαο 

β) Δθπφλεζε-εθαξκνγή ρεδίσλ Βειηίσζεο ηεο εθάζηνηε 

Τπεξεζίαο 

γ) Δλζσκάησζε ηνπ Πηινηηθνχ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο 

Κπβεξλεηηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο θαη Πνηφηεηαο 

δ) Πηζηνπνίεζε σο πξνο ην ηππνπνηεηηθφ έγγξαθν 

Κπβεξλεηηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο θαη Πνηφηεηαο 

Έθζεζε Πηινηηθήο Δθαξκνγήο/Τπνζηήξημεο 

Κπβεξλεηηθψλ Τπεξεζηψλ θαη Οξγαληζκψλ. 

 

6.5 Δθκεηάιιεπζε θαη 

παξαθνινχζεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ  

Πξνεηνηκαζία ησλ ζπλζεθψλ γηα επξείαο θιίκαθαο 

αμηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ Έξγνπ κέζσ: α) 

αλάιπζεο ηεο ζθνπηκφηεηαο θαη βησζηκφηεηαο ηνπ 

«Γηαθξαηηθνχ Γηθηχνπ Κπβεξλεηηθήο Κνηλσληθήο 

πκκεηνρή κε ζηειέρε άιισλ εηαίξσλ ζηελ 

εθπφλεζε ηεο Μειέηεο θνπηκφηεηαο θαη 

Βησζηκφηεηαο ηεο «Μνλάδαο Κπβεξλεηηθήο 

Κνηλσληθήο Δπζχλεο» θαη ηνπ «Σνπηθνχ 
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Δπζχλεο», ησλ «Μνλάδσλ Κπβεξλεηηθήο Κνηλσληθήο 

Δπζχλεο» θαη ησλ «Σνπηθψλ Γηθηχσλ/Γηαδηθαζηψλ 

Γηαβνχιεπζεο ζε ζέκαηα Κπβεξλεηηθήο Κνηλσληθήο 

Δπζχλεο» θαη β) δηαηχπσζεο ζπγθεθξηκέλσλ πξνηάζεσλ 

γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ. ηνπ Έξγνπ θαηά 

ηε δηαδηθαζία ράξαμεο ζρεηηθψλ ζηξαηεγηθψλ θαη 

πνιηηηθψλ .  

Γηθηχνπ/Γηαδηθαζίαο Γηαβνχιεπζεο ζε 

ζέκαηα Κπβεξλεηηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο» 

ηεο πεξηνρήο Αηηηθήο. 

 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΡΑΕΩΝ ΠΑΚΕΣΟΤ ΕΡΓΑΙΑ 6: 43.000€ ΟΙ ΔΡΑΕΙ ΣΟΤ ΠΑΚΕΣΟΤ ΕΡΓΑΙΑ 

6 ΘΑ ΞΕΚΙΝΗΟΤΝ ΣΗΝ 1/12/2010 ΚΑΙ 

ΘΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΟΤΝ ΣΗΝ 31/3/2012 

ΣΜΗΜΑ Β-ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΡΑΕΩΝ: 94.100€ 

ΣΜΗΜΑ Α +ΣΜΗΜΑ Β =12.000+94100=106.100 

 


