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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

 

Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την ανάθεση της 

σύμβασης «Κατάρτιση στελεχών των κλάδων της Αγροδιατροφής / Βιομηχανίας 

Τροφίμων και Υλικών/ Κατασκευών και Πιστοποίησής τους στο σχήμα 

“Συμβούλου Ανάπτυξης Εξαγωγικών Μονάδων», με προϋπολογισμό εξακόσιες 

τριάντα δύο χιλιάδες πεντακόσια δέκα έξι ευρώ και δέκα τρία λεπτά (632.516,13€) και 

κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει 

της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής  
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Σύνδεσμος Εξαγωγέων (ΣΕΒΕ) 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ Δ/ΝΣΗ Πλατεία Μοριχόβου 1 

ΠΟΛΗ Θεσσαλονίκη 

Τ.Κ. 54625 

ΧΩΡΑ Ελλάδα 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΝUTS EL 30 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ / ΦΑΞ Τηλ: 2310 535333/ φαξ: 2310 543232 

ΗΛ/ΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ   info@seve.gr  

ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Δεμερτζή Μαρία 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΟ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  (URL) 

www.seve.gr  

ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Κατάρτιση στελεχών των κλάδων της Αγροδιατροφής / 

Βιομηχανίας Τροφίμων και Υλικών/ Κατασκευών και 

Πιστοποίησής τους στο σχήμα “Συμβούλου Ανάπτυξης 

Εξαγωγικών Μονάδων”» 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ Κωδικός ΣΑE Ε1191  

Κωδικός Πράξης ΣΑ (κωδικός ενάριθμου) 2017 

ΣΕ11910024 

ΑΡ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ CPV 80500000-9 «Υπηρεσίες κατάρτισης» 

79132000-8 «Υπηρεσίες πιστοποίησης» 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – 

τιμής 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ Eξακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες πεντακόσια δέκα έξι 

ευρώ και δέκα τρία λεπτά (632.516,13€), τα οποία 

καταμερίζονται ως εξής:  

Α) ποσό πεντακοσίων πενήντα τριών χιλιάδων 

τετρακοσίων πενήντα ένα ευρώ και πενήντα οκτώ 

λεπτών (553.451,50€) στις υπηρεσίες κατάρτισης, 

Β) ποσό εβδομήντα εννέα χιλιάδων εξήντα τεσσάρων 

ευρώ και πενήντα δύο λεπτών (79.064,53 €) στις 

υπηρεσίες πιστοποίησης.  

Απαλλάσσεται από Φ.Π.Α. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Δέκα τέσσερις (14) μήνες από την ημερομηνία 

υπογραφής της σύμβασης 

mailto:info@seve.gr
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ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της 

πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & 

ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 
10/7/2019  και ώρα 23:59 μ.μ. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 
15/7/2019  και ώρα  12:00 μ.μ. 
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ  

1.1.1. Ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων (ΣΕΒΕ) αποτελεί σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το 

οποίο ιδρύθηκε το έτος 1975. Δεν ανήκει στον δημόσιο τομέα ή τις υποδιαιρέσεις του και 

συνιστά μη κεντρική αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1 περ. 3)  του ν. 

4412/2016. 

1.1.2. Ο σκοπός του Συνδέσμου Εξαγωγέων (ΣΕΒΕ) συνίσταται στα ακόλουθα: 

 στην κατοχύρωση, προστασία και προαγωγή των επαγγελματικών, οικονομικών, 

κοινωνικών και ηθικών συμφερόντων των μελών του, την εφαρμογή των 

δεοντολογικών κανόνων άσκησης του εμπορικού και εξαγωγικού επαγγέλματος και 

την εξασφάλιση της συναδελφικής αλληλεγγύης, 

 στην προώθηση και υποστήριξη των ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών στο 

εξωτερικό, 

 στη συμβολή στη γενικότερη οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της 

χώρας και την προώθηση των ελληνικών εξαγωγών προϊόντων και υπηρεσιών και 

των ελληνικών επενδύσεων στο εξωτερικό, 

 στην εκπροσώπηση στην Ελλάδα και το εξωτερικό των επιχειρήσεων με διεθνή 

δραστηριότητα και των κλάδων της οικονομίας στους οποίους αυτές ανήκουν, 

 στην μελέτη και έρευνα των συνθηκών της αγοράς στον τομέα των εξαγωγών καθώς 

και ελληνικών επενδύσεων στο εξωτερικό, 

 στην προώθηση της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας, στην οργάνωση, 

προώθηση και υποστήριξη της επιμόρφωσης, εκπαίδευσης και κατάρτισης με 

έμφαση στην εξειδικευμένη και επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση 

επιχειρηματιών/επαγγελματιών, εργαζομένων και ανέργων, 

 στη συνεργασία με ευρωπαϊκούς φορείς και με αντίστοιχα επαγγελματικά σωματεία, 

οργανώσεις και επιμελητήρια των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

 στην αξιοποίηση εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών προγραμμάτων για τη βελτίωση 

των επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του, 

 στην συνεργασία με αντίστοιχους οργανισμούς, σωματεία ή επιμελητήρια ανά τον 

κόσμο και ιδίως στις Βαλκανικές και τις άλλες γειτονικές χώρες, 

 στην συμμετοχή του σε διεπαγγελματικές οργανώσεις και διεθνείς ενώσεις 

παρόμοιων Συνδέσμων και γενικά διεθνείς Οργανισμούς ή όργανα, για την 

προώθηση των συμφερόντων των εξαγωγέων και γενικότερα των επιχειρηματιών 

με διεθνή δραστηριότητα. 
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1.1.3. Περισσότερες πληροφορίες για το σκοπό και τη δράση του Συνδέσμου Εξαγωγέων 

(ΣΕΒΕ) περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα www.seve.gr.  

1.2. ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/2016.  

1.3. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟTHΣΗ 

1.3.1. Η σύμβαση χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 

(ΠΔΕ) (κωδ. ενάριθ. έργου 2017ΣΕ11910024). Φορέας χρηματοδότησης είναι το Υπουργείο 

Οικονομίας και Ανάπτυξης (Κωδ. ΣΑΕ1191). Η Σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος 

Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). 

1.3.2. Η Σύμβαση αποτελεί Υποέργο/α της Πράξης με τίτλο «Κατάρτιση στελεχών των κλάδων 

της Αγροδιατροφής / Βιομηχανίας Τροφίμων και Υλικών/ Κατασκευών και Πιστοποίησής τους 

στο σχήμα “Συμβούλου Ανάπτυξης Εξαγωγικών Μονάδων» με Κωδικό ΟΠΣ 5002043, η οποία 

έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και 

Καινοτομία 2014-2020», δυνάμει της υπ’ αριθ. Α.Π.: 5995/797/Α3/15.11.2017  απόφασης της 

Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία 

2014-2020, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ.  6545/Β3/1456/17.10.2018 όμοια απόφαση 

και ισχύει. 

1.4. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

1.4.1. Το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης σύμβασης είναι η υλοποίηση σε όλη την επικράτεια 

δύο προγραμμάτων κατάρτισης εργαζομένων στελεχών εξαγωγικών επιχειρήσεων στους 

κλάδους της Αγροδιατροφής και των Δομικών Υλικών/Κατασκευών και η πιστοποίηση των 

γνώσεων και των δεξιοτήτων των ωφελούμενων. 

Η δράση απευθύνεται συνολικά σε 817 εργαζόμενους από όλες τις περιφέρειες της χώρας, που 

εργάζονται σε εξαγωγικές επιχειρήσεις ή σε δυνητικές επιχειρήσεις του κλάδου της 

Αγροδιατροφής και του κλάδου των Δομικών Υλικών.  

1.4.2. Στόχος της Πράξης είναι η απόκτηση πιστοποιημένων γνώσεων και δεξιοτήτων των 

στελεχών επιχειρήσεων, προσαρμοσμένων στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες των παραπάνω 

κλάδων στο πεδίο των εξαγωγών. Τελικός στόχος της Πράξης είναι να προσδώσει 

προστιθέμενη αξία σε επίπεδο κλάδου και να ενισχύσει της ανταγωνιστικότητά των 

επιχειρήσεων και των περαιτέρω προοπτικών της εξαγωγικής τους δραστηριότητας, ενώ 

παράλληλα θα οδηγήσει σε περισσότερες επιχειρήσεις να αποκτήσουν εξαγωγικό 

προσανατολισμό. 

http://www.seve.gr/
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1.4.3. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού 

Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV):  

 80500000-9 «Υπηρεσίες κατάρτισης». 

 79132000-8 «Υπηρεσίες πιστοποίησης». 

1.4.4. Η παρούσα διακήρυξη δεν υποδιαιρείται σε τμήματα και προσφορές υποβάλλονται, επί 

ποινή αποκλεισμού, μόνο για το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών κατάρτισης και 

πιστοποίησης. Η μη υποδιαίρεση σε τμήματα οφείλεται στους εξής λόγους:  

 Το σύνολο του φυσικού αντικειμένου αφορά στην εκτέλεση άρρηκτα συνδεόμενων μεταξύ 

τους δράσεων κατάρτισης και πιστοποίησης 817 ωφελούμενων εργαζόμενων, η 

αλληλουχία μεταξύ των οποίων συνδέεται κατά τρόπο άμεσο και ουσιαστικό με την επιτυχή 

εκτέλεση της σύμβασης. 

 Το έργο αφορά επί της ουσίας σε ένα είδος υπηρεσίας (υπηρεσίες κατάρτισης και 

πιστοποίησης). Οι επιμέρους δράσεις κατάρτισης και πιστοποίησης αποτελούν ένα και 

μοναδικό Υποέργο το οποίο διαιρείται ουσιαστικά μόνο σε φάσεις με συγκεκριμένα 

παραδοτέα, οι οποίες θα πρέπει να παρέχονται λαμβάνοντας ως βάση ένα κοινό 

πρόγραμμα σπουδών και ένα πρότυπο πιστοποίησης σε όλες τις Περιφέρειες της Χώρας. 

Ως εκ τούτου, η τμηματοποίηση της κατάρτισης και της πιστοποίησης θα έθετε εν αμφιβόλω 

την αποτελεσματική οργάνωση και εκτέλεσή του έργου, εντός της προβλεπόμενης 

διάρκειας της Πράξης και της σύμβασης. 

 Επιτυγχάνεται η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση και οικονομία κλίμακος (κυρίως σε 

οργανωτικά/ διαχειριστικά ζητήματα), επιτρέποντας καλύτερη αξιοποίηση του 

προϋπολογισμού της Πράξης, στο πλαίσιο της βέλτιστης διαχείρισης των πόρων του ΕΣΠΑ 

2014-2020.  

 Η υλοποίηση του έργου από έναν ανάδοχο καθιστά πιο αποτελεσματική την συνεργασία 

αυτού και της Ομάδας Έργου με την Αναθέτουσα Αρχή. 

1.4.5. Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται, κατά ανώτατο όριο, στο ποσό των 

εξακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων δέκα έξι ευρώ και δέκα τριών λεπτών 

(632.516,13€) και επιμερίζεται ως εξής: 

 ποσό πεντακοσίων πενήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα ένα ευρώ και 

πενήντα οκτώ λεπτών (553.451,60€) αφορά, κατά ανώτατο όριο, στις υπηρεσίες 

κατάρτισης, 

 ποσό εβδομήντα εννέα χιλιάδων εξήντα τεσσάρων ευρώ και πενήντα δύο λεπτών 

(79.064,53 €)  αφορά, κατά ανώτατο όριο, στις υπηρεσίες πιστοποίησης της 

παρούσας διακήρυξης.  
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H παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης προσώπων (ως υπηρεσία 

στενά συνδεόμενης με την κατάρτιση) απαλλάσσεται από ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις της 

περίπτωσης ιβ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Ν. 2859/2000 και του άρθρου 19 του Ν. 

4346/2015 (ΦΕΚ Α' 152/20-11-2015). 

1.4.6. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δέκα τέσσερις (14) μήνες από την υπογραφή της 

σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 5.5. της παρούσας. 

1.4.7. Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της Σύμβασης 

περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙ.  

1.5. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  

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

εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

 τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, «για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και 

την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006», 

 τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013, «περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το 

Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων 

για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για 

την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006», 

 τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, «για την προστασία των φυσικών προσώπων 

έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την 

ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 

95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων)»,  

 τον Κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που 

εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των 

κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, 

(ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 

223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την 

κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012, 
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 το ν.4314/2014 (Α' 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) 

Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, 

τροποποίηση του ν.3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 

267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 

προγραμματική περίοδο 2007 -2013», 

 το ν.4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 

 το ν.4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων»,  

 το ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120 Α/29-5-2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων και άλλες διατάξεις», 

 το ν.3471/2006 (ΦΕΚ 133 Α/28-6-2006) «Προστασία δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών», 

 το ν.2121/1993 (Α' 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και 

Πολιτιστικά Θέματα», 

 το ν.4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

 το ν.4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 

Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων 

του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις», και ειδικότερα τις διατάξεις του 

άρθρου 1, αναλογικά εφαρμοζόμενες, 

 την παρ. Ζ του ν.4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην 

Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων 

πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

 το ν.3469/2006 (Α’ 131) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και 

λοιπές διατάξεις», 

 το ν.2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

 το π.δ/γμα 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 

έγγραφα και στοιχεία», 

 το π.δ/γμα 39/2017 (Ά '64) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 

ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών», 

 την υπ’ αριθ. 56902/215/02.06.2017 (Β' 1924) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας 

και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», με την οποία 
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τροποποιείται η με αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφαση του Υπουργού 

Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, 

 την υπ’ αριθ. 57654/23.05.2017 (Β' 1781) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και 

Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του 

Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», με την οποία τροποποιείται η με αρ. Π1 

2380/2012 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β' 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων 

θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 

Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 

Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων», 

 την υπ' αριθ. 137675/EΥΘΥ1016/19.12.2018 ΥΑ (ΦΕΚ 5968/Β'/31.12.2018)  

«Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄ 3521) 

υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 

81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ Β΄ 1822) υπουργικής απόφασης “Εθνικοί 

κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - 

Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων 

ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία 

ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων”», 

 την με Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 3384/936/Α2/27.06.2016 (ΑΔΑ: ΩΦΠΖ465307-Ψ2Ρ) 

πρόσκληση (κωδ. 024) για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», με τίτλο «Κατάρτιση και 

πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα» για τους 

άξονες προτεραιότητας 02 και 02Σ (ΩΦΠΖ465Ο7-Ψ2Ρ) και τις με Α.Π. ΕΥΔ 

ΕΠΑνΕΚ4839/1396/Α2/16.09.2016. (67ΡΖ4653Ο7-ΒΤ9) και 

5975/1802/Α2/17.10.2016(ΩΟ1Σ4653Ο7-ΜΚΠ) 1η και 2η τροποποίησή της 

αντίστοιχα, 

 την υπ’ αριθ. ΑΠ BA/3976/09.11.2016 (ΑΠ ΕΥΔ 6846/2176/11.11.2016) αίτηση 

χρηματοδότησης του Συνδέσμου Εξαγωγέων (ΣΕΒΕ) για την πράξη με τίτλο 

«Κατάρτιση στελεχών των κλάδων της Αγροδιατροφής/ Βιομηχανίας Τροφίμων και 

Υλικών/ Κατασκευών και Πιστοποίηση τους στο σχήμα “Συμβούλου Ανάπτυξης 

Εξαγωγικών Μονάδων”» και κωδ. ΟΠΣ 5002043, 

 Την με Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 5995/797/Α3/15.11.2017 (ΑΔΑ: Ψ7ΑΧ465ΧΙ8-ΩΞ5) 

Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Κατάρτιση στελεχών των κλάδων της 

Αγροδιατροφής/ Βιομηχανίας Τροφίμων και Υλικών/ Κατασκευών και Πιστοποίηση 

τους στο σχήμα “Συμβούλου Ανάπτυξης Εξαγωγικών Μονάδων”» και κωδ. ΟΠΣ 

5002043 στο ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία», όπως 

τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 6545/Β3/1456/17.10.2018 όμοια απόφαση. 
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 Την υπ’ αριθ. Α.Π.: ΕΠ/4183/05.09.2018 Απόφαση του Δ.Σ. του Συνδέσμου 

Εξαγωγέων (ΣΕΒΕ) για την υλοποίηση με ίδια μέσα του Υποέργου 1 «Δράσεις 

Διοίκησης, Δημοσιότητας και Αξιολόγησης» της Πράξης «Κατάρτιση στελεχών των 

κλάδων της Αγροδιατροφής / Βιομηχανίας Τροφίμων και Υλικών/ Κατασκευών και 

Πιστοποίησής τους στο σχήμα «Συμβούλου Ανάπτυξης Εξαγωγικών Μονάδων» με 

κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002043, με την οποία ορίστηκε ο Υπεύθυνος Πράξης, 

 Το πρακτικό της από 538/04.06.2019 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Συνδέσμου 

Εξαγωγέων (ΣΕΒΕ) περί διενέργειας του παρόντος ηλεκτρονικού ανοικτού 

διαγωνισμού και έγκρισης των εγγράφων της σύμβασης, 

 Την υπ' αρ. πρωτ. ΕΥΔ 2148/Β3/442/01.04.2019 απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας 

Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία», με την 

οποία διατυπώνεται θετική γνώμη για το υποβληθέν σχέδιο τεύχους δημοπράτησης, 

 Το απόσπασμα της από 536/23.04.2019 συνεδρίασης του Δ.Σ. Συνδέσμου 

Εξαγωγέων (ΣΕΒΕ), που αφορά στη συγκρότηση της αρμόδιας Επιτροπής 

Διενέργειας Διαγωνισμού, 

 Τις σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, τις λοιπές 

διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά 

τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, 

εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την 

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

παραπάνω. Η αναφορά της παρούσας σε νομοθετήματα νοείται ότι γίνεται προς 

ρύθμιση ζητημάτων, που δεν ρυθμίζονται κατά τρόπο ολοκληρωμένο από την ίδια 

τη διακήρυξη. 

1.6. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

1.6.1. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 10/07/2019 και ώρα 

23:59:59. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει 

δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.  

1.6.2. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 15/07/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 

12. 00 μ.μ .  

1.7. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 

1.7.1. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 

6/6/2019  στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

1.7.2. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 

Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε, επίσης, στη διαδικτυακή πύλη 

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία 

σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : 

75239:01/2019. 

Η διακήρυξη αναρτάται στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής, στη διεύθυνση (URL):  

www.seve.gr.  

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται, τέλος, σε δύο (2) οικονομικές 

εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας. 

1.7.3. Έξοδα δημοσιεύσεων 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον ελληνικό τύπο βαρύνουν την Αναθέτουσα Αρχή.  

1.8. ΑΡΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον 

επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 

κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της 

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

κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 

Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και 

βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις 

αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της 

αρμοδιότητάς τους, 

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 

ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών 

που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.seve.gr/
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2.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

2.1.1. Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 

4412/2016 είναι τα ακόλουθα : 

 η με αρ. 01/2019 Προκήρυξη της Σύμβασης όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην 

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

 η παρούσα Διακήρυξη  με τα Παραρτήματά της, που αποτελούν αναπόσπαστο 

τμήμα αυτής, 

 Το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό 

Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), 

 Τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από 

την Αναθέτουσα αρχή, 

 Το σχέδιο της Σύμβασης με τα παραρτήματά της.  

2.1.2. Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική 

πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, 

καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη 

χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος. 

2.1.3. Παροχή Διευκρινίσεων 

2.1.3.1. Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά το αργότερο 

δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, δηλαδή μέχρι 

την.30/06/2019. ώρα 16.00 και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού 

μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  

Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από 

εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν 

σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και 

απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ψηφιακά 

υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε 

το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.  

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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2.1.3.2. Οι διαγωνιζόμενοι δεν δικαιούνται σε καμιά περίπτωση να επικαλούνται προφορικές 

απαντήσεις ή διευκρινίσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής. 

2.1.3.3. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των 

προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν 

γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες 

περιπτώσεις: 

 όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον 

οικονομικό φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν 

από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών. 

 όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των 

αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την 

προετοιμασία κατάλληλων προσφορών δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

2.1.4. Γλώσσα 

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

Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.  

2.1.4.2. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική 

γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά 

δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που 

κυρώθηκε με το ν.1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να 

συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη, είτε από πρόσωπο 

αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας, είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της 

χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.  

2.1.4.3. Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από 

επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και 

δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το 

ν.1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή 

τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της 

εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει 

συνταχθεί το έγγραφο.   

2.1.4.4. Κατ' εξαίρεση, ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα - εταιρικά ή μη - με 

ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται 

από μετάφραση στην ελληνική.  
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2.1.4.5. Σε κάθε περίπτωση η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού διατηρεί το δικαίωμα να 

ζητήσει από τους συμμετέχοντες/υποψηφίους τη μετάφραση οιουδήποτε στοιχείου κριθεί 

απαραίτητο για την εκτίμηση της προσφοράς τους. 

2.1.4.6. Κάθε μορφής επικοινωνία με την Αναθέτουσα Αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του 

αναδόχου, θα γίνεται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα 

2.1.5. Εγγυήσεις 

2.1.5.1. Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2. και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ή 

χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και 

γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13) που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - 

μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από 

το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και 

Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί 

παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και 

Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται 

μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.  

2.1.5.2. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή 

περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

2.1.5.3. Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:  

 την ημερομηνία έκδοσης,  

 τον εκδότη,  

 την Αναθέτουσα Αρχή προς την οποία απευθύνονται,  

 τον αριθμό της εγγύησης,  

 το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,  

 την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του 

οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα 

παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),  

 τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης 

παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε 

περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 

ισχύον τέλος χαρτοσήμου, 

 τα στοιχεία της παρούσας διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

προσφορών του διαγωνισμού,  

 την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,  
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 την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της 

εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη 

ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και  

 στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό 

και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 

2.1.5.4. Η Αναθέτουσα Αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών 

προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

2.2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

2.2.1. Δικαίωμα συμμετοχής 

2.2.1.1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά 

ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που 

είναι εγκατεστημένα σε: 

 κράτος-μέλος της Ένωσης, 

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

 τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό 

ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις 

γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω 

Συμφωνίας, καθώς και  

 σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου 

και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 

διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.  

2.2.1.2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών 

συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή 

προσφοράς.  

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 

ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον, για την εκπλήρωση 

όλων των απορρεουσών, από τα έγγραφα της, Σύμβασης, υποχρεώσεών τους. Τυχόν 

υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες, περί κατανομής των ευθυνών τους, έχουν ισχύ μόνον στις 

εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της 

Αναθέτουσας Αρχής ως λόγος απαλλαγής του ενός μέλους από τις ευθύνες και τις 

υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων μελών για την ολοκλήρωση της Σύμβασης. 

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος είναι ένωση και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της Σύμβασης, 

οποιοδήποτε από τα Μέλη της, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας 

βίας, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να 



ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ (ΣΕΒΕ) 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

«Κατάρτιση στελεχών των κλάδων της Αγροδιατροφής / Βιομηχανίας Τροφίμων και Υλικών/ Κατασκευών 
και Πιστοποίησής τους στο σχήμα “Συμβούλου Ανάπτυξης Εξαγωγικών Μονάδων”» 

 

 
Ευρωπαϊκή Ένωση 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο    

 
Σελίδα 18 από 171 

 

 

έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύμβασης με τους ίδιους όρους. Η κρίση για τη δυνατότητα 

εκπλήρωσης ή μη των όρων της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της 

Αναθέτουσας Αρχής. Σε αρνητική περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καταγγείλει τη 

Σύμβαση.  

2.2.1.3. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν μπορεί να μετέχει σε περισσότερες από μία 

προσφορές με οποιαδήποτε ιδιότητα, όπως του υποψηφίου αναδόχου, μέλους υποψήφιας 

ένωσης/κοινοπραξίας, υπεργολάβου, δανείζοντα εμπειρία, μέλους της ομάδας έργου ή του 

σχήματος πιστοποίησης κ.ο.κ.. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό νομικών ή φυσικών προσώπων 

σε περισσότερες από μία προσφορές κατά παράβαση του παρόντος όρου συνεπάγεται τον 

αποκλεισμό όλων των προσφορών, για τις οποίες διαπιστώνεται τέτοια συμμετοχή. 

2.2.2. Εγγύηση συμμετοχής  

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 

κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή 

συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των δώδεκα χιλιάδων εξακοσίων πενήντα ευρώ και 

τριάντα λεπτών (12.650,30 €). 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον 

όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν 

στην ένωση. 

2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη 

λήξη του χρόνου ισχύος των προσφορών, σύμφωνα με την παράγραφο 2.4.5., ήτοι έως 

15/8/2020, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να 

παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης 

συμμετοχής. 

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης 

καλής εκτέλεσης.  

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016.  

2.2.2.4. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του 

κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στις 

παραγράφους 2.2.3. έως 2.2.7, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα στα έγγραφα της 

σύμβασης δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 

2.2.3. Λόγοι αποκλεισμού  
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Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης προσφέρων 

οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο 

φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών 

φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

2.2.3.1. Υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους εξής 

λόγους:  

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

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

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

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

διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-

μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 

της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την 

καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς 

και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,  

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

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), 

η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),  

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

ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 

22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως 

ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

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

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

και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της 

χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 

25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 

166), 

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

Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 

2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την 

προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 
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2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην 

εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει 

καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της 

καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.  

2.2.3.2. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου 

εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  

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

εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση 

του προηγούμενου εδαφίου  αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές. 

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

εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά 

στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των 

προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

2.2.3.3. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική 

απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και όταν η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να αποδείξει με 

τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.  

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 

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

όσο και την επικουρική ασφάλιση.  

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, 

είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 

συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε 

υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.  

Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την 

παρούσα παράγραφο, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων 

ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας 

ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται, λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών 
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του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σε χρόνο κατά τον 

οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του 

άρθρου 73 του ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  

2.2.3.4. Όταν η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι 

έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν 

από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς:  

 τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του 

Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 

χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), 

όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες 

προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή 

 δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του 

Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 

αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) 

διενεργηθέντες ελέγχους.  

Οι υπό α΄ και β΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.  

Ο λόγος αποκλεισμού της παρούσας παραγράφου συνιστά μορφή παραβίασης των 

υποχρεώσεων του οικονομικού φορέα στους τομείς του εργατικού δικαίου και η βεβαίωση περί 

της μη συνδρομής αυτού παρέχεται στην οικεία ερώτηση του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου 

Σύμβασης (ΕΕΕΣ). 

2.2.3.5. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 

προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 

α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 

4412/2016, 

β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή 

τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε 

διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του 

δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 

παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, 

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

φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του 

ανταγωνισμού, 

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 

4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 
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ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του 

οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα 

οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο 

παρεμβατικά, μέσα, 

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

απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με 

αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 

πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 

κυρώσεις, 

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

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

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

προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της 

παρούσας, 

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

αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του 

αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση, 

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

ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής 

σε διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη 

διαδικασία. 

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία 

εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β) της παρούσας παραγράφου, υπό 

την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, 

λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής 

του λειτουργίας, 

Εάν στις περιπτώσεις α) έως θ) της παρούσας παραγράφου η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει 

καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του 

σχετικού γεγονότος. 

2.2.3.6. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω 

πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω 

περιπτώσεις. 
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2.2.3.7. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που 

αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2., 2.2.3.4. και 2.2.3.5. μπορεί να προσκομίζει 

στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την 

αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτοκάθαρση). Εάν τα 

στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία 

σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται 

σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του 

παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το 

σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις 

κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε 

διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της 

ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.  

Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων εκδίδεται 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. 

2.2.3.8. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του 

άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την 

παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 

2.2.3.9. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα, εφόσον υπάρχουν αμφιβολίες ως προς την 

προσωπική κατάσταση των υποψηφίων/προσφερόντων, να απευθυνθεί στις αρμόδιες αρχές 

για να λάβει τις πληροφορίες που θεωρεί απαραίτητες. Όταν οι πληροφορίες αφορούν έναν 

υποψήφιο ή προσφέροντα εγκατεστημένο σε άλλο κράτος μέλος, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί 

να ζητεί τη συνεργασία των αρμόδιων αρχών. Τα αιτήματα αυτά αφορούν, σύμφωνα με τη 

νομοθεσία του κράτους μέλους όπου είναι εγκατεστημένος ο υποψήφιος ή ο προσφέρων, τα 

νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων, ενδεχομένως, των διευθυντικών 

στελεχών επιχείρησης, ή οποιουδήποτε προσώπου έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου του υποψηφίου ή του προσφέροντος. 

2.2.4. Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 

2.2.4.1. Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 

σύμβασης απαιτείται να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των 

υπό ανάθεση υπηρεσιών, δηλαδή: 

 την υλοποίηση προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και  

 την Πιστοποίηση Προσώπων στο πλαίσιο της ταυτοποίησης της ικανότητας των 

επαγγελματιών. 

2.2.4.2.  Oι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται: 
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α) αναφορικά με την υλοποίηση των σχετικών προγραμμάτων συνεχιζόμενης 

επαγγελματικής κατάρτισης να είναι  

 αδειοδοτημένοι, ως Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 ή Επιπέδου 2 

που εξασφαλίζουν προσβασιμότητα σε ΑΜΕΑ, σύμφωνα με το ν. 

4067/2012 (ΦΕΚ Α’ 79/09.04.2012-Διορθ.σφαλμ. στο ΦΕΚ Α’ 

99/27.04.2012) «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» και τις Οδηγίες του 

υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και κλιματικής Αλλαγής 

«Σχεδιάζοντας για Όλους»  

ή 

 να είναι πάροχοι συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, οι οποίοι 

νοούνται ως Κέντρα Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 ή Επιπέδου 2, που 

εξασφαλίζουν προσβασιμότητα σε ΑΜΕΑ, όπως στην προηγούμενη 

περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4093/2012, παρ. Θ, περ. Θ15, 

αριθ. 5 και του ν. 4111/2013, άρθρο 30 παρ. 36, ή του Γενικού Τομεακού 

Γραμματέα Νέας Γενιάς και Δια Βίου Μάθησης (Ν.4547 «Αναδιοργάνωση 

των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», άρθρο 89, ΦΕΚ 102, Τεύχος Α’, 12-6-

2018), 

β)  αναφορικά με την πιστοποίηση των ωφελούμενων να είναι διαπιστευμένοι από 

το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) ως Φορείς Πιστοποίησης 

Προσώπων. 

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

Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα 

που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση 

ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν.4412/2016.  

2.2.4.4. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού 

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

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

πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, 

απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.  

2.2.5. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται 

να διαθέτουν μέσο όρο γενικού κύκλου εργασιών των τελευταίων τριών (3) φορολογικών ετών 

(2015, 2016 και 2017), ίσο ή μεγαλύτερο από το 120% της εκτιμώμενης αξίας της παρούσας 

σύμβασης.  
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Σε περίπτωση που ο συμμετέχων δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών 

διαχειριστικών χρήσεων, θα πρέπει ο μέσος όρος γενικού κύκλου εργασιών των φορολογικών 

ετών που δραστηριοποιείται, να είναι ίσος ή μεγαλύτερος από το 120% της εκτιμώμενης αξίας 

της παρούσας σύμβασης. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων η παραπάνω προϋπόθεση μπορεί να καλύπτεται 

αθροιστικά από ένα ή περισσότερα μέλη της ένωσης. Η ζητούμενη ικανότητα δεν επηρεάζεται 

από το ποσοστό συμμετοχής του κάθε φορέα στην ένωση. 

2.2.6. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

2.2.6.1. Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν τα τελευταία τρία έτη (2016, 2017, 2018) 

αθροιστικά, υπαλληλικό δυναμικό που ανέρχεται κατ’ ελάχιστον σε δεκαπέντε (15) Eτήσιες 

Mονάδες Eργασίας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

Σε περίπτωση που ο συμμετέχων δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών 

τελευταίων ετών θα πρέπει να πληροί το παρόν κριτήριο για το υπαλληλικό δυναμικό, 

αθροιστικά για τα έτη δραστηριοποίησής του. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων η σχετική προϋπόθεση δύναται να καλύπτεται 

αθροιστικά από ένα ή περισσότερα μέλη της ένωσης, υπό την προϋπόθεση, ωστόσο, ότι 

τουλάχιστον ένα μέλος της ένωσης διαθέτει υπαλληλικό δυναμικό, για τα τελευταία τρία χρόνια 

(έτη 2016, 2017, 2018) αθροιστικά, το οποίο ανέρχεται κατ’ ελάχιστον σε εννέα (9) Ετήσιες 

Μονάδες Εργασίας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

Οι οικονομικοί φορείς, για την προκαταρκτική απόδειξη του παρόντος κριτηρίου, σύμφωνα με 

το άρθρο 2.2.9., θα συμπληρώσουν τις Eτήσιες Mονάδες Eργασίας που διαθέτουν κατά την 

τελευταία τριετία, στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.) στην ερώτηση περί 

μέσου ετήσιου εργατικού δυναμικού. 

2.2.6.2. Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να έχουν εκτελέσει κατά την τελευταία τριετία (δηλαδή 

κατά τα έτη 2016, 2017 και 2018) τουλάχιστον τις εξής συμβάσεις: 

α) μία (1) σύμβαση παροχής υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης 

ενηλίκων με συμβατική αξία που ανέρχεται κατ’ ελάχιστον σε ποσοστό 80% της 

συνολικής εκτιμώμενης αξίας της υπό ανάθεση σύμβασης  

                                                                 και 

β) μία (1) σύμβαση παροχής υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης 

και πιστοποίησης, ανεξαρτήτως συμβατικής αξίας. Επισημαίνεται ότι η σύμβαση 

συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης της παρούσας περίπτωσης θα πρέπει 

να είναι διαφορετική από την σύμβαση της προηγούμενης περίπτωσης ανωτέρω 

υπό α). 
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Διευκρινίζεται, ότι δεν είναι αποδεκτή η κάλυψη της απαίτησης καθεμίας σύμβασης από 

περισσότερες αθροιζόμενες μεταξύ τους συμβάσεις. 

Σε περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας η παραπάνω απαίτηση δύναται να καλύπτεται αθροιστικά 

από τα μέλη της ένωσης/κοινοπραξίας ή από οποιοδήποτε μέλος αυτής. Συνεπώς, είναι 

δυνατό, είτε ένα και μόνο μέλος της ένωσης να έχει εκτελέσει και την υπό α) και την υπό β) 

σύμβαση, είτε ένα μέλος της ένωσης να έχει εκτελέσει την υπό α) σύμβαση και ένα άλλο μέλος 

της ένωσης να έχει εκτελέσει την υπό β) σύμβαση. Όμως, δεν είναι αποδεκτή, σε καμία 

περίπτωση η κάλυψη της απαίτησης καθεμίας σύμβασης από περισσότερες αθροιζόμενες 

μεταξύ τους συμβάσεις.. 

Τα παραπάνω έργα θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός των ετών (2016, 2017, 2018) και 

πάντως πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης 

νοείται η ημερομηνία της βεβαίωσης/πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου, που 

εκδίδει η αναθέτουσα αρχή/αποδέκτης.  

2.2.6.3. Τέλος, οι πάροχοι συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, θα πρέπει να διαθέτουν 

τουλάχιστον πέντε κατάλληλες και επαρκείς εγκαταστάσεις/δομές, είτε αυτές ανήκουν στον ίδιο 

τον συμμετέχοντα οικονομικό φορέα, είτε του έχουν διατεθεί μέσω της συνεργασίας του με 

τρίτους φορείς ή μέσω σχετικής σύμβασης μίσθωσης, παραχώρησης ή άλλης ανάλογης 

σύμβασης. 

Οι εγκαταστάσεις αυτές θα πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να ευρίσκονται στα γεωγραφικά όρια 

κάθε Υποέργου της Πράξης, όπως αυτά αναλυτικά περιγράφονται στο άρθρο 1.1. του 

Παραρτήματος ΙΙ και να εξασφαλίζουν προσβασιμότητα σε ΑΜΕΑ, σύμφωνα με το ν. 4067/2012 

«Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» και τις Οδηγίες Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, 

Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Σχεδιάζοντας για Όλους». 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων η παραπάνω προϋπόθεση δύναται να καλύπτεται 

αθροιστικά από ένα ή περισσότερα μέλη της ένωσης. 

2.2.7. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας 

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να διαθέτουν 

πιστοποιητικό ISO 9001:2008 ή ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο πρότυπο για τις παρεχόμενες 

υπηρεσίες τους.  

2.2.8. Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 

2.2.8.1. Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και 

χρηματοοικονομικής επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και 

επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων 
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φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, 

αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της 

σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.  

2.2.8.2. Ειδικά, όσον αφορά στη ζητούμενη επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, 

μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν 

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

2.2.8.3. Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, όσον αφορά 

στα κριτήρια που σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και 

χρηματοοικονομική επάρκεια, οι εν λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους 

στηρίζονται είναι από κοινού, εις ολόκληρον και αλληλεγγύως υπεύθυνοι για την εκτέλεση της 

σύμβασης. 

2.2.8.4. Υπό τους ίδιους όρους και με την επιφύλαξη των ειδικότερων προβλεπόμενων στις 

παραγράφους 2.2.5. και 2.2.6., οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις 

ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 

2.2.9. Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.9.1. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις 

συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στα άρθρα 2.2.1. έως 2.2.7., κρίνονται κατά την υποβολή της 

προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης από τον προσωρινό 

ανάδοχο, σύμφωνα με το άρθρο 3.2. και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του 

άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

2.2.9.2. Κατά την υποβολή της προσφοράς και προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι 

προσφέροντες οικονομικοί φορείς:  

 δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 2.2.1. και  

 πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των άρθρων 2.2.3. έως 2.2.7.,  

προσκομίζουν ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 

3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), σύμφωνα με το 

επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα Ι, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη 

δήλωση, με τις συνέπειες του ν.1599/1986.  

2.2.9.3. Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.) καταρτίζεται βάσει του 

τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται 

από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με το Παράρτημα Ι και τις οδηγίες που 

είναι αναρτημένες στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf. 

http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf
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Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.) αποτελεί επίσημη δήλωση του 

οικονομικού φορέα ότι ο σχετικός λόγος αποκλεισμού δεν ισχύει και/ή ότι πληρούται το σχετικό 

κριτήριο επιλογής και περιλαμβάνει τις κατάλληλες πληροφορίες, όπως απαιτείται από την 

Αναθέτουσα Αρχή. Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.) προσδιορίζει τη 

δημόσια αρχή ή το τρίτο μέρος που είναι υπεύθυνο για την έκδοση των σχετικών 

δικαιολογητικών και περιλαμβάνει επίσημη δήλωση ότι ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση, 

εφόσον του ζητηθεί και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσει τα εν λόγω δικαιολογητικά. 

2.2.9.4. Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο 

Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά 

περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων 

αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1. για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν, σύμφωνα με το άρθρο 2.2.3.2. 

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως 

προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο 

υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί 

τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία 

σύναψης σύμβασης. 

2.2.9.5. Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της 

ένωσης. 

2.2.9.6. Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με το 

άρθρο 2.2.8., το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), περιέχει επίσης τις ως άνω 

πληροφορίες όσον αφορά τους φορείς αυτούς. Ο τρίτος οικονομικός φορέας υποχρεούται να 

υποβάλει δικό του διακριτό Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) κατά το στάδιο 

υποβολής της προσφοράς. 

2.2.9.7. Εφόσον ο προσφέρων αναφέρει στην προσφορά του τμήμα της σύμβασης που 

προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτο που υπερβαίνει το 30% της 

συνολικής αξίας της σύμβασης του προσφερόμενου τμήματος, η Αναθέτουσα Αρχή επαληθεύει 

υποχρεωτικά τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 12, και για τους 

υπεργολάβους. Στην  περίπτωση αυτή ο υπεργολάβος υποχρεούται να υποβάλει δικό του 

διακριτό Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) κατά το στάδιο υποβολής της 

προσφοράς.  
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2.2.9.8. Το ΕΕΕΣ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών, σύμφωνα με το άρθρο 79Α παρ. 4 του Ν. 4412/2016. 

2.2.9.9. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 79 παρ. 5 του ν. 4412/2016, η Αναθέτουσα 

Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητεί από τους προσφέροντες και υποψηφίους, σε οποιοδήποτε 

χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα κατά την 

κρίση της δικαιολογητικά που πιστοποιούν τις ως άνω προϋποθέσεις, όταν τούτο επιβάλλεται 

για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.  

2.2.9.10. Με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου, δεν απαιτείται, στο πλαίσιο της 

προκαταρκτικής απόδειξης, η προσκόμιση δικαιολογητικών ή άλλων στοιχείων, πλην του 

Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ). Η υποχρέωση αυτή βαρύνει μονάχα τον 

προσωρινό ανάδοχο κατά το στάδιο υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, σύμφωνα 

με το άρθρο 3.2. 

2.3. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

2.3.1. Ομάδες κριτηρίων ανάθεσης 

Κριτήριο ανάθεσης της παρούσας σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κάτωθι 

ομάδων κριτηρίων:   

ΟΜΑΔΕΣ 
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

(κ) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ  

(σ) 
κ1 Μεθοδολογία υλοποίησης των προγραμμάτων 

κατάρτισης 
35% 

κ2 Μεθοδολογία πιστοποίησης των γνώσεων και 
δεξιοτήτων των ωφελούμενων 

30% 

κ3 Αξιολόγηση Ολοκληρωμένου Συστήματος 
Τηλεκατάρτισης (Ο.Σ.Τ.Κ.) 

15% 

κ4 Μοντέλο διοίκησης, οργάνωσης και παρακολούθησης 
της σύμβασης 

20% 

 
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ   

                                     
100% 

2.3.2. Επιμέρους κριτήρια ανάθεσης 

Το ειδικότερο περιεχόμενο των επί μέρους κριτηρίων αξιολόγησης, σε συνάρτηση με το 

περιεχόμενο της τεχνικής προσφοράς, συνίσταται στα εξής: 

Ομάδα κριτηρίων κ1:  
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Κριτήριο αξιολόγησης κ1α (συντελεστής Βαρύτητας σ1α 5%): ανάλυση και εξειδίκευση 

του συνολικού σχεδιασμού των προγραμμάτων κατάρτισης. 

Βαθμολογείται:  

H ορθολογικότητα, η επάρκεια και η σαφήνεια του συνολικού σχεδιασμού των εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων κατάρτισης που προσφέρει ο υποψήφιος ανάδοχος.  

Περιεχόμενο τεχνικής προσφοράς: 

Ο συνολικός σχεδιασμός  των προγραμμάτων κατάρτισης, ο οποίος θα πρέπει να 

ανταποκρίνεται στα προβλεπόμενα στο άρθρο 1.1., 1.2. και 1.3. του Παραρτήματος ΙΙ, να 

συμπεριλαμβάνει, κατ’ ελάχιστον, τις επιμέρους θεματικές ενότητες, των άρθρων 1.3.2. και 

1.3.3. του Παραρτήματος ΙΙ, και να περιλαμβάνει, κατ΄ ελάχιστον τις φάσεις που προβλέπονται 

στο άρθρο 1.4.2. του Παραρτήματος ΙΙ. 

Κριτήριο αξιολόγησης κ1β (συντελεστής Βαρύτητας σ1β 5%): επαρκής ανάλυση - 

εξειδίκευση της καταλληλότητας και αποτελεσματικότητας της μεθοδολογικής 

προσέγγισης των προγραμμάτων κατάρτισης. 

Βαθμολογείται: 

H καταλληλότητα και αποτελεσματικότητα της μεθοδολογικής προσέγγισης των 

προγραμμάτων κατάρτισης, σε σχέση με το εκπαιδευτικό αντικείμενο, τους εκπαιδευτικούς 

στόχους και τις απαιτήσεις τους. 

Περιεχόμενο τεχνικής προσφοράς: 

H μεθοδολογική προσέγγιση, σε συνάρτηση με το εκπαιδευτικό αντικείμενο, τους 

εκπαιδευτικούς στόχους και τις απαιτήσεις των σχετικών προγραμμάτων κατάρτισης, σύμφωνα 

με το άρθρο 1.4. του Παραρτήματος ΙΙ. 

Κριτήριο αξιολόγησης κ1γ (συντελεστής Βαρύτητας σ1γ 5%): επαρκής ανάλυση – 

εξειδίκευση των εκπαιδευτικών τεχνικών, μεθόδων και πρακτικών. 

Βαθμολογείται: 

Επαρκής ανάλυση – εξειδίκευση των προτεινόμενων εκπαιδευτικών τεχνικών, μεθόδων και 

πρακτικών, σε σχέση με το αντικείμενο της εκπαίδευσης, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις 

ανάγκες των ωφελούμενων (κατάρτιση ενηλίκων), με γνώμονα τη βέλτιστη μαθησιακή τους 

υποστήριξη. 

Περιεχόμενο τεχνικής προσφοράς: 

Οι προτεινόμενες εκπαιδευτικές τεχνικές, μέθοδοι και πρακτικές, οι οποίες θα πρέπει να 

ανταποκρίνονται κατ’ ελάχιστον στα αναφερόμενα στα άρθρα 1.4.1., 1.4.3. και 1.4.4. του 

Παραρτήματος ΙΙ.  
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Κριτήριο αξιολόγησης κ1δ (συντελεστής Βαρύτητας σ1δ 20%): επαρκής παρουσίαση – 

εξειδίκευση του πρωτότυπου εκπαιδευτικού υλικού ασύγχρονης διδασκαλίας. 

Βαθμολογείται: 

Το επίπεδο ανάπτυξης του εκπαιδευτικού υλικού ασύγχρονης διδασκαλίας, από την άποψη της 

ετοιμότητας του υποψήφιου Αναδόχου να παράσχει άμεσα και ποιοτικά την εκπαίδευση στους 

ωφελούμενους, της μέγιστης κάλυψης των απαιτούμενων γνώσεων και δεξιοτήτων που 

καλούνται να αποκτήσουν οι ωφελούμενοι, καθώς και του βαθμού αφομοίωσης των βασικών 

αρχών που διέπουν την εκπαίδευση ενηλίκων. 

Περιεχόμενο τεχνικής προσφοράς: 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει, επί ποινή απαραδέκτου της προσφοράς, να διαθέτουν και να 

υποβάλλουν στο πλαίσιο της τεχνικής προσφοράς τους, σε ηλεκτρονική μορφή 

ψηφιοποιημένο πρωτότυπο εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο να καλύπτει, κατ’ ελάχιστον, 

ποσοστό 20% επτά (7) θεματικών ενοτήτων της ασύγχρονης διδασκαλίας κάθε ενός εκ 

των προγραμμάτων κατάρτισης, όπως αυτές προβλέπονται στις παραγράφους 1.3.2. 

και 1.3.3. του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας. Επισημαίνεται ότι η ασύγχρονη διδασκαλία 

θα πρέπει, κατ’ ελάχιστον, να είναι αντίστοιχη με εκείνη που προβλέπεται στο Παράρτημα 2 της 

απόφασης ένταξης της Πράξης, στο θεματικό αντικείμενο με τίτλο «Σύμβουλος Ανάπτυξης 

Εξαγωγικών Μονάδων του Κλάδου της Αγροτοδιατροφής - Βιομηχανίας Τροφίμων» και 

«Σύμβουλος Ανάπτυξης Εξαγωγικών Μονάδων στο κλάδο των Δομικών Υλικών –

Κατασκευών». 

Επιπροσθέτως, θα πρέπει να προβούν σε πλήρη παρουσίαση του περιεχομένου αυτού, υπό 

το πρίσμα των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των προγραμμάτων κατάρτισης (εκπαίδευση 

ενηλίκων), και των μαθησιακών στόχων. 

Ομάδα κριτηρίων κ2:  

Κριτήριο αξιολόγησης κ2α (συντελεστής Βαρύτητας σ2α 5%): ανάλυση και εξειδίκευση 

της προτεινόμενης διαδικασίας πιστοποίησης. 

Βαθμολογείται: 

Η ορθολογικότητα, επάρκεια, σαφήνεια και ρεαλιστικότητα της προτεινόμενης διαδικασίας 

πιστοποίησης. 

Περιεχόμενο τεχνικής προσφοράς: 

Η προτεινόμενη διαδικασία πιστοποίησης, η οποία θα πρέπει να καλύπτει, κατ’ ελάχιστον, τα 

αναφερόμενο στο άρθρο 1.6.3. του Παραρτήματος ΙΙ 
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Κριτήριο αξιολόγησης κ2β (συντελεστής Βαρύτητας σ2β 5%): επαρκής ανάλυση και 

εξειδίκευση της προτεινόμενης μεθοδολογίας πιστοποίησης. 

Βαθμολογείται: 

Η καταλληλότητα και αποτελεσματικότητα της  μεθοδολογίας πιστοποίησης, σε σχέση με τους 

ελάχιστους εκπαιδευτικούς στόχους και τις ελάχιστες εκπαιδευτικές απαιτήσεις. 

Περιεχόμενο τεχνικής προσφοράς: 

Η προτεινόμενη μεθοδολογία πιστοποίησης, η οποία θα πρέπει να καλύπτει, κατ’ ελάχιστον τα 

αναφερόμενα στο άρθρο 1.6.2 του Παραρτήματος ΙΙ. 

Κριτήριο αξιολόγησης κ2γ (συντελεστής Βαρύτητας σ2γ 20%): καταλληλότητα και 

αποτελεσματικότητα του προτεινόμενου σχήματος πιστοποίησης. 

Βαθμολογείται: 

Η καταλληλότητα και αποτελεσματικότητα του προτεινόμενου σχήματος πιστοποίησης, από την 

άποψη της ετοιμότητας του υποψήφιου αναδόχου να προβεί στην όσο το δυνατόν πιο άμεση 

και αποτελεσματική διενέργεια της πιστοποίησης και στη χορήγηση των σχετικών 

πιστοποιητικών. Συγκεκριμένα, αξιολογείται η συνάφεια του υπάρχοντος τίτλου διαπίστευσης 

του προτεινόμενου σχήματος πιστοποίησης σε σχέση με τον ακριβή τίτλο «Σύμβουλος 

Ανάπτυξης Εξαγωγικών Μονάδων» και τις διακριτές ενότητες: «Σύμβουλος Ανάπτυξης 

Εξαγωγικών Μονάδων του Κλάδου της Αγροτοδιατροφής - Βιομηχανίας Τροφίμων» και 

«Σύμβουλος Ανάπτυξης Εξαγωγικών Μονάδων στο κλάδο των Δομικών Υλικών –

Κατασκευών», ή άλλον συναφή με τον ανωτέρω τίτλο, όπως αυτός περιγράφεται στην 

απόφαση ένταξης της Πράξης, καθώς και η ωριμότητα της διαδικασίας διαπίστευσης του 

προτεινόμενου σχήματος πιστοποίησης με τον τίτλο αυτόν. 

Περιεχόμενο τεχνικής προσφοράς: 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει στην τεχνική τους προσφορά να περιγράψουν πλήρως το 

προτεινόμενο σχήμα πιστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 1.6.1 του Παραρτήματος ΙΙ. Θα 

πρέπει, ιδίως, επί ποινή αποκλεισμού, να εκθέσουν με σαφήνεια την παρούσα διαπίστευση του 

προτεινόμενου σχήματος πιστοποίησης και τον ακριβή τίτλο αυτής και να περιγράψουν τα 

σχετικά βήματα στα οποία έχουν προβεί αναφορικά με την διαπίστευση του προτεινόμενου 

σχήματος πιστοποίησης στο ΕΣΥΔ ή άλλο ισοδύναμο οργανισμό με τον ακριβή τίτλο 

«Σύμβουλος Ανάπτυξης Εξαγωγικών Μονάδων» και τις διακριτές ενότητες: «Σύμβουλος 

Ανάπτυξης Εξαγωγικών Μονάδων του Κλάδου της Αγροτοδιατροφής - Βιομηχανίας Τροφίμων» 

και «Σύμβουλος Ανάπτυξης Εξαγωγικών Μονάδων στο κλάδο των Δομικών Υλικών –

Κατασκευών» ή άλλον συναφή με τον ανωτέρω τίτλο, όπως αυτός περιγράφεται στην απόφαση 

ένταξης της Πράξης. 
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Ομάδα κριτηρίων κ3:  

Κριτήριο αξιολόγησης κ3α (συντελεστής Βαρύτητας σ3α 5%): καταλληλότητα και 

αποτελεσματικότητα του Ολοκληρωμένου Συστήματος Τηλεκατάρτισης (Ο.Σ.Τ.Κ.). 

Βαθμολογείται: 

Η καταλληλότητα και αποτελεσματικότητα του Ολοκληρωμένου Συστήματος Τηλεκατάρτισης 

(Ο.Σ.Τ.Κ.), από την άποψη της λειτουργικότητας και τεχνικής του αρτιότητας καθώς και της 

φιλικότητάς του προς το χρήστη. 

Περιεχόμενο τεχνικής προσφοράς: 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να συμπεριλάβουν στην τεχνική τους προσφορά σχετικό link καθώς 

και κωδικούς πρόσβασης του Ολοκληρωμένου Συστήματος Τηλεκατάρτισης (Ο.Σ.Τ.Κ.). Το 

Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλεκατάρτισης (Ο.Σ.Τ.Κ.). θα πρέπει να καλύπτει τις ελάχιστες 

τεχνικές προδιαγραφές που προβλέπονται στο άρθρο 1.5. του Παραρτήματος ΙΙ. 

Κριτήριο αξιολόγησης κ3β (συντελεστής Βαρύτητας σ3β 5%): καταλληλότητα και 

αποτελεσματικότητα τεχνικής και συμβουλευτικής υποστήριξης προς τους 

ωφελούμενους κατά τη διάρκεια υλοποίησης. 

Βαθμολογείται: 

Η καταλληλότητα και αποτελεσματικότητα της τεχνικής και συμβουλευτικής υποστήριξης προς 

τους ωφελούμενους κατά τη διάρκεια υλοποίησης (περιγραφή των τρόπων επικοινωνίας, των 

μεθόδων υποστήριξης κ.ά.). 

Περιεχόμενο τεχνικής προσφοράς: 

Η τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη προς τους ωφελούμενους κατά τη διάρκεια 

υλοποίησης (περιγραφή των τρόπων επικοινωνίας, των μεθόδων υποστήριξης κ.ά.), η οποία 

θα πρέπει κατ΄ ελάχιστον να καλύπτει τις απαιτήσεις που περιγράφονται στο άρθρο 1.5. του 

Παραρτήματος ΙΙ. 

Κριτήριο αξιολόγησης κ3γ (συντελεστής Βαρύτητας σ3γ 5%): καταλληλότητα και 

αποτελεσματικότητα του τρόπου παρακολούθησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

Βαθμολογείται: 

Καταλληλότητα και αποτελεσματικότητα του τρόπου παρακολούθησης της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας με τεχνικά μέσα και της δυνατότητας παραγωγής των αντίστοιχων εντύπων. 

Περιεχόμενο τεχνικής προσφοράς: 

Ο τρόπος παρακολούθησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας με τεχνικά μέσα και της δυνατότητας 

παραγωγής των αντίστοιχων εντύπων, που θα πρέπει να καλύπτει κατ’ ελάχιστον τις 

απαιτήσεις που περιγράφονται στο άρθρο 1.5. του Παραρτήματος ΙΙ. 
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Ομάδα κριτηρίων κ4:  

Κριτήριο αξιολόγησης κ4α (συντελεστής Βαρύτητας σ4α 5%): επαρκής ανάλυση – 

εξειδίκευση της καταλληλότητας και αποτελεσματικότητας της μεθοδολογίας διοίκησης, 

οργάνωσης και παρακολούθησης των προγραμμάτων κατάρτισης και πιστοποίησης. 

Βαθμολογείται: 

Η συνολική προσέγγιση του τρόπου διοίκησης, οργάνωσης και παρακολούθησης της 

υλοποίησης του Έργου, προς την κατεύθυνση της διασφάλισης μέγιστου βαθμού 

αποτελεσματικότητας και ικανότητας αντιμετώπισης πιθανών κινδύνων που ενδέχεται να 

εμφανιστούν.  

Περιεχόμενο τεχνικής προσφοράς: 

Η μεθοδολογία διοίκησης, οργάνωσης και παρακολούθησης των προγραμμάτων κατάρτισης 

και πιστοποίησης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 1.8.3 του Παραρτήματος ΙΙ. 

Κριτήριο αξιολόγησης κ4β (συντελεστής Βαρύτητας σ4β 5%): οργάνωση, προσόντα και 

εμπειρία της προτεινόμενης ομάδας έργου. 

Βαθμολογείται  

Το επίπεδο των προσόντων και της εμπειρίας των προτεινόμενων από τον ανάδοχο μελών της 

ομάδας έργου, πέραν των ελάχιστων προσόντων που προβλέπονται στην παράγραφο 1.8.2. 

του Παραρτήματος ΙI.  

Περιεχόμενο τεχνικής προσφοράς: 

Η προτεινόμενη ομάδα έργου και τα ειδικότερα προσόντα των προσώπων που θα τη 

συγκροτήσουν, τα οποία δεν απαιτείται να αποτελούν τμήμα του προσωπικού δυναμικού των 

υποψήφιων ή να συνδέονται με αυτούς με συγκεκριμένο συμβατικό δεσμό. Θα πρέπει, ωστόσο, 

σε κάθε περίπτωση να καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις που περιγράφονται στo άρθρο 

1.8.2. του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας.  

Η προσφορά των υποψηφίων θα συνοδεύεται επί ποινή αποκλεισμού από:  

 αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα των μελών της ομάδας έργου, σύμφωνα με το 

υπόδειγμα του Παραρτήματος VIΙ,  

 υπεύθυνη δήλωση αυτών, μη θεωρημένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής του 

υπογράφοντος, ότι όλα τα στοιχεία που εμπεριέχονται στο βιογραφικό σημείωμα 

τυγχάνουν αληθή, καθώς και  

 υπεύθυνη δήλωση τυχόν εξωτερικών συνεργατών που συμμετέχουν στην Ομάδα 

Έργου περί αποδοχής της συνεργασίας τους με τον υποψήφιο.  
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Τα βιογραφικά σημειώματα καθώς και οι υπεύθυνες δηλώσεις των μελών της ομάδας έργου 

δεν απαιτείται να φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή και αρκεί να έχουν συνταχθεί εντός δέκα (10) 

ημερών πριν την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. 

Κριτήριο αξιολόγησης κ4γ (συντελεστής Βαρύτητας σ4γ5%): επάρκεια και σαφήνεια της 

κατανομής των αρμοδιοτήτων των μελών της ομάδας έργου, σε συνάφεια με τα 

ειδικότερα προσόντα τους και την εμπειρία τους. 

Βαθμολογείται:  

Η επάρκεια και σαφήνεια του τρόπου οργάνωσης της ομάδας έργου, καθώς και του τρόπου 

κατανομής των ρόλων και αρμοδιοτήτων σε κάθε στέλεχος αυτής, με αναφορά στα ειδικότερα 

προσόντα τους, την εμπειρία τους αλλά και τις ειδικότερες απαιτήσεις του έργου. 

Περιεχόμενο τεχνικής προσφοράς: 

H προτεινόμενη ομάδα έργου, η δομή και η οργάνωσή της, καθώς και τα ειδικότερα προσόντα 

των προσώπων που θα τη συγκροτήσουν με σαφή αναφορά της συμμετοχής και του ρόλου 

του κάθε στελέχους στις επιμέρους δράσεις και παραδοτέα του έργου, καθώς και στις 

απαιτήσεις αυτού. Η δομή και η οργάνωση της ομάδας έργου θα πρέπει να καλύπτουν κατ΄ 

ελάχιστον τα αναφερόμενα στο άρθρο 1.8.2. του Παραρτήματος ΙΙ.  

Κριτήριο αξιολόγησης κ4δ (συντελεστής Βαρύτητας σ4δ 5%): ορθολογική ανάλυση του 

χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της σύμβασης, με αναφορά σε ενότητες εργασιών και 

παραδοτέα. 

Βαθμολογείται  

Η ρεαλιστική προσέγγιση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του έργου, με αναφορά σε 

ενότητες εργασιών και παραδοτέα.  

Περιεχόμενο τεχνικής προσφοράς: 

Ο χρονοπρογραμματισμός του έργου, με σαφή αναφορά αυτού σε ενότητες εργασιών και 

πακέτα παραδοτέων, σύμφωνα με τα άρθρα 1.7.1., 1.7.2. και 1.7.3. του Παραρτήματος ΙΙ. Οι 

υποψήφιοι θα πρέπει να συμπεριλάβουν στην προσφορά τους πλήρες και αναλυτικό 

χρονοδιάγραμμα (με τη μορφή Διαγράμματος Gantt), όπου θα αποτυπώνονται οι 

δραστηριότητες που θα εκτελεστούν, η χρονική τους διάρκεια και αλληλουχία.  

2.3.3. Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών 

2.3.3.1. Για τη διαμόρφωση του αθροίσματος των σταθμισμένων βαθμολογιών ακολουθείται η 

παρακάτω διαδικασία: 
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Για κάθε Τεχνική Προσφορά βαθμολογούνται τα επιμέρους κριτήρια των ομάδων. Όλα τα 

επιμέρους κριτήρια βαθμολογούνται αυτόνομα. Η συνολική βαθμολογία για κάθε επιμέρους 

κριτήριο κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς, όπως ορίζεται παρακάτω: 

 καθορίζεται σε 100 βαθμούς για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι 

απαιτήσεις της διακήρυξης (υποχρεωτικές), 

 αυξάνεται μέχρι 120 βαθμούς στις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις 

της διακήρυξης. 

Η βαθμολόγηση οποιουδήποτε επιμέρους κριτηρίου των ομάδων με τιμή κατώτερη των 100 

βαθμών (ήτοι που δεν καλύπτει ή παρουσιάζει αποκλίσεις από τις απαιτήσεις της διακήρυξης) 

επιφέρει την απόρριψη της προσφοράς. 

Η συνολική βαθμολογία κάθε επιμέρους κριτηρίου σταθμίζεται με το συντελεστή βαρύτητας του 

κριτηρίου αυτού, όπως αυτός ορίζεται στον ανωτέρω πίνακα και στρογγυλοποιείται στα 2 

δεκαδικά ψηφία (εφόσον το τρίτο δεκαδικό είναι 1,2,3,4 στρογγυλοποιείται προς τα κάτω, ενώ 

αν είναι 5,6,7,8,9 προς τα πάνω). 

Η συνολική βαθμολογία κάθε ομάδας κριτηρίων προκύπτει από το άθροισμα των 

σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των επιμέρους κριτηρίων. Το άθροισμα των βαθμολογιών 

των ομάδων αποτελεί τον Απόλυτο Βαθμό Τεχνικής Προσφοράς (ΑΒΤΠ), ο οποίος 

υπολογίζεται σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο: 

ΑΒΤΠ = {(κ1α x σ1α) + (κ1β x σ1β) + ……+ (κνx x σνx)} 
 

Όπου  

ΑΒΤΠ : η Απόλυτη Βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς,   

κνx: η βαθμολογία των κριτηρίων αξιολόγησης των ομάδων κριτηρίων κ1-κ4 σε κλίμακα 0-120 

και 

σνx, σνx: οι συντελεστές βαρύτητας των κριτηρίων αξιολόγησης των ομάδων κριτηρίων κ1 – 

κ4, αντίστοιχα. 

 

2.3.3.2. Ο Τελικός Βαθμός Τεχνικής Προσφοράς (ΤΒΤΠ) κάθε υποψηφίου υπολογίζεται από 

τον τύπο: 

ΑΒΤΠ 

ΤΒΤΠ= -------------- x 100 

ΑΒΤΠmax 

όπου   

ΤΒΤΠ : o Τελικός Βαθμός Τεχνικής Προσφοράς, 
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ΑΒΤΠ : η Απόλυτη Βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς του υποψηφίου και 

ABTΠmax: η  Απόλυτη  Βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς του καλύτερου τεχνικά 

υποψηφίου.  

Ο Τελικός (Συνολικός) Βαθμός Τεχνικής Προσφοράς (ΤΒΤΠ), εφόσον απαιτείται, 

στρογγυλοποιείται στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. 

2.3.3.3. Για τη συγκριτική βαθμολόγηση των οικονομικών προσφορών που θα κριθούν 

αποδεκτές και δεν θα απορριφθούν σε προγενέστερο στάδιο της διαδικασίας, η Επιτροπή 

Διενέργειας Διαγωνισμού κατατάσσει τις προσφορές σε Συγκριτικό Πίνακα, κατά φθίνουσα 

σειρά, λαμβάνοντας υπόψη το συνολικό κόστος προσφοράς του Εντύπου Οικονομικής 

Προσφοράς (ΟΠ), του Παραρτήματος ΙΙΙ.  

Η βαθμολόγηση των Οικονομικών Προσφορών των Προσφερόντων είναι σχετική. Για κάθε 

Προσφέροντα θα υπολογισθεί ο Τελικός Βαθμός της Οικονομικής Προσφοράς του (Τ.Β.Ο.Π.), 

ως εξής:  

OΠ min 

ΤΒOΠ= -------------- x 100 

OΠ 

όπου 

ΤΒΟΠ : ο Τελικός Βαθμός της Οικονομικής Προσφοράς του υποψηφίου 

ΟΠ min : η Οικονομική Προσφορά του μειοδότη  

ΟΠ : η Οικονομική Προσφορά του υποψηφίου  

Είναι προφανές ότι ο βαθμός αυτός θα είναι ένας αριθμός μικρότερος ή ίσος του 100 (ο 

μειοδότης, δηλαδή ο Προσφέρων με τη μικρότερη συνολική οικονομική προσφορά, θα έχει 

Τ.Β.Ο.Π.= 100). 

2.3.3.4. Για την αξιολόγηση των προσφορών και την τελική κατάταξη των υποψηφίων δεν θα 

ληφθεί υπόψη η αυτόματη κατάταξη του Συστήματος, αλλά θα χρησιμοποιηθεί ο ακόλουθος 

τύπος για τον υπολογισμό του συνολικού βαθμού (ΣΒ) της προσφοράς:  

 

ΣΒ = {(0,85*ΤΒΤΠ) + (0,15*ΤΒΟΠ)}  

 

Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη η οποία συγκεντρώνει την υψηλότερη συνολική 

βαθμολογία βάσει των ανωτέρω. 

2.4. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

2.4.1. Γενικοί Όροι υποβολής προσφορών 
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2.4.1.1. Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στα Παραρτήματα 

I, II, III, IV, V, VI και VII για το σύνολο των περιγραφόμενων υπηρεσιών.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές ή προσφορές που αφορούν τμήμα των 

περιγραφόμενων υπηρεσιών. Τέτοιες προσφορές απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

2.4.1.2. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 

υποχρεωτικά ηλεκτρονικά, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, 

είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει 

να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της 

κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο 

εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής . 

2.4.2. Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών 

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 

και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, 

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν. 4412/2016 , ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική 

Απόφαση αριθ. 56902/215/2-6-2017 (Β' 1924) “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 

λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)”. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 

εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που 

υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο 

πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που 

προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 

910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 

λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» 

(ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή 

πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας 

Υ.Α.  

Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει στην περίπτωση αλλοδαπών οικονομικών 

φορέων, στη χώρα προέλευσής των οποίων δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης 

ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Οι εν λόγω οικονομικοί 

φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα ζητούμενα από την παρούσα 

δικαιολογητικά και στοιχεία με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά μπορούν να 

τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλον πρόσφορο τρόπο. Στις περιπτώσεις αυτές η 

προσφορά συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι, στη χώρα 

προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι, στη χώρα 

http://www.promitheus.gov.gr/
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προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής για τη 

συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Η υπεύθυνη δήλωση του 

προηγούμενου εδαφίου φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής. 

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω 

του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω 

Υπουργικής Απόφασης. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα 

υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του 

ΕΣΗΔΗΣ, η Αναθέτουσα Αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική 

ανακοίνωσή της. 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:  

 έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» 

στον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η 

τεχνική προσφορά σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την 

παρούσα., 

 έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται 

η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα 

δικαιολογητικά. 

2.4.2.4. Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα 

στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει 

πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική 

δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που 

επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.  

Στην περίπτωση που οποιοδήποτε τμήμα της Προσφοράς χαρακτηρίζεται ως εμπιστευτικό από 

τον υποψήφιο, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 23 του ν. 4412/2016, υποβάλλονται τα 

σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία ως διακριτά ηλεκτρονικά αρχεία χαρακτηριζόμενα ως εμπιστευτικά, 

δηλαδή, δεν επιτρέπεται ένα ηλεκτρονικό αρχείο να περιλαμβάνει εμπιστευτικά και μη 

εμπιστευτικά στοιχεία. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις 

προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς 

που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της. 
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2.4.2.4.  Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του 

Συστήματος, όπως περιγράφεται παρακάτω: 

 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά που περιλαμβάνονται στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», σύμφωνα με την παράγραφο 

2.4.3. υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον 

έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν ορατή μη κρυπτογραφημένη ψηφιακή 

υπογραφή σκληρής αποθήκευσης, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της 

υπογραφής. 

 Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική προσφορά τους, σύμφωνα με την 

παράγραφο 2.4.3.2. Οι τεχνικές προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς 

φορείς ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και φέρουν ορατή μη 

κρυπτογραφημένη ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης, χωρίς να απαιτείται 

θεώρηση γνησίου της υπογραφής. 

 Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την οικονομική προσφορά τους, σύμφωνα με την 

παράγραφο 2.4.4. Οι οικονομικές προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς 

φορείς ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και φέρουν ορατή μη 

κρυπτογραφημένη ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης, χωρίς να απαιτείται 

θεώρηση γνησίου της υπογραφής.  

Με την επιφύλαξη των οριζόμενων στην παράγραφο 2.1.4. της παρούσας, τα έγγραφα και 

δικαιολογητικά που υποβάλλονται με την προσφορά γίνονται αποδεκτά σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α΄ 94). Ειδικά στις περιπτώσεις που με την προσφορά 

υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά, είτε κατά τα προβλεπόμενα στις 

διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α΄ 94), είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται 

υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή μετά 

την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, ήτοι μετά την αποστολή της προκήρυξης 

στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με την παράγραφο 1.7.1. της 

παρούσας. 

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται 

στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

2.4.2.5. Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω 

στοιχείων και δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην 

Αναθέτουσα Αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  

προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον Ν. 

4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή 

συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς, καθώς και 

τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη 
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μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά 

φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το Ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να 

αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων. Επίσης, δεν προσκομίζεται η εγγυητική επιστολή 

συμμετοχής σε περίπτωση εγγυήσεων ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), 

οι οποίες φέρουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή.  

Τα έγγραφα του κυρίως φάκελου αλλά και όλων των επιμέρους Υποφακέλων των Προσφορών 

τα οποία υποβάλλονται σε φυσική/έντυπη μορφή στην Αναθέτουσα Αρχή, πρέπει να είναι σε 

κλειστούς φακέλους και απαραίτητα να φέρουν την επωνυμία και τη διεύθυνση του 

διαγωνιζομένου (Οδός, αριθμός, πόλη, ΤΚ, τηλέφωνα, fax, Ε-mail), καθώς επίσης και τις 

ενδείξεις: 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ 

ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

«Κατάρτιση στελεχών των κλάδων της Αγροδιατροφής/ Βιομηχανίας Τροφίμων και Υλικών/ 

Κατασκευών και Πιστοποίηση τους στο σχήμα “Συμβούλου Ανάπτυξης Εξαγωγικών 

Μονάδων”», στο πλαίσιο των Υποέργων 2, 3, 4, 5 και 6 που έχει ενταχθεί στο ΕΠ 

«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία» με κωδ. ΟΠΣ 5002043» 

με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 10/7/2019   

Προς: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ (ΣΕΒΕ) 

Διεύθυνση: Πλ. Μοριχόβου 1 

 

Επωνυμία Υποψηφίου Αναδόχου : ………….. 

Στοιχεία Εκπροσώπου: ………….. 

Διεύθυνση/Επικοινωνία (Οδός, αριθμός, πόλη, ΤΚ, τηλέφωνα, fax, Ε-mail ): ………….. 

Να μην ανοιχθεί παρά μόνο από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών 

2.4.2.6. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ζητεί από τους προσφέροντες σε οποιοδήποτε χρονικό 

σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη 

προθεσμία όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, όταν 

αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.  

2.4.3. Φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» 

2.4.3.1. Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική 

διαδικασία περιλαμβάνουν:  

 το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 

και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και  
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 την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα 

άρθρα  2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης. 

 
Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης 

(Ε.Ε.Ε.Σ.) το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή αρχείων τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή 

πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης 

(Παράρτημα Ι).  

Το συγκεκριμένο πρότυπο, υποβάλλεται συμπληρωμένο μαζί με την προσφορά, σε μορφή pdf 

και ψηφιακά υπογεγραμμένο κατά τα οριζόμενα στο άρθρ. 73 του ν.4412/16.  

Για την σύνταξη ή/και συμπλήρωση του απαιτούμενου ηλεκτρονικό Ευρωπαϊκού Ενιαίου 

Εγγράφου Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.) οι οικονομικοί φορείς προτείνεται να χρησιμοποιήσουν το 

αναρτημένο από τις αναθέτουσες αρχές επικουρικό αρχείο XML, προκειμένου να 

εκμεταλλευτούν την υπηρεσία eΕΕΕΣ της ΕΕ και να παράξουν την απάντηση τους σε μορφή 

αρχείου PDF. Το αρχείο PDF παράγεται έμμεσα από την υπηρεσία eEEEΣ επιλέγοντας το 

κουμπί «Εκτύπωση».  

Σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως της ύπαρξης επικουρικού αρχείου xml στον χώρο του 

διαγωνισμού, οι οικονομικοί φορείς μπορούν να προσφεύγουν απ’ ευθείας στην ηλεκτρονική 

υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd) να 

δημιουργούν το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), να συμπληρώνουν με 

ευθύνη τους όλα τα δεδομένα που αφορούν τον εκάστοτε διαγωνισμό και αναφέρονται στην 

διακήρυξη, να συμπληρώνουν τις σχετικές απαντήσεις και να το εκτυπώνουν σε μορφή pdf 

προκειμένου να το υπογράψουν ψηφιακά και να το υποβάλλουν στο σχετικό διαγωνισμό. 

Επισημαίνεται, ότι η Αναθέτουσα αρχή για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας, διατηρεί το 

δικαίωμα, σύμφωνα με το άρθρο 79 παρ. 5 του ν. 4412/2016, να ζητήσει από τους 

προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να 

υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, με τα οποία αποδεικνύεται η μη συνδρομή των 

λόγων αποκλεισμού τους. Ιδίως διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την υποβολή των 

δικαιολογητικών με τα οποία αποδεικνύεται η κάλυψη από αυτούς των κριτηρίων ποιοτικής 

επιλογής (καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, τεχνικής και 

επαγγελματικής ικανότητας και οικονομικής / χρηματοοικονομικής επάρκειας), πριν από τη 

βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών.  

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για 

κάθε οικονομικό φορέα που μετέχει στην ένωση.  

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών 

(3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει σε για 



ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ (ΣΕΒΕ) 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

«Κατάρτιση στελεχών των κλάδων της Αγροδιατροφής / Βιομηχανίας Τροφίμων και Υλικών/ Κατασκευών 
και Πιστοποίησής τους στο σχήμα “Συμβούλου Ανάπτυξης Εξαγωγικών Μονάδων”» 

 

 
Ευρωπαϊκή Ένωση 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο    

 
Σελίδα 43 από 171 

 

 

τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίες φέρουν 

προηγμένη ψηφιακή υπογραφή. 

2.4.3.5. H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές 

που έχουν τεθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στο Παράρτημα IΙ της παρούσας Διακήρυξης, 

περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Στην 

ενότητα αυτή, ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να αναφέρει αναλυτικά την τεχνική του πρόταση 

για την υλοποίηση του αντικειμένου της Σύμβασης (κατάρτιση - πιστοποίηση), σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται αναλυτικά στην παράγραφο 2.3.2. και να συμπεριλάβει οποιοδήποτε επιπλέον 

στοιχείο τεκμηριώνει πληρέστερα την πρότασή του και απαντά στις επιμέρους απαιτήσεις που 

τίθενται στην παρούσα διακήρυξη και στα επιμέρους κριτήρια αξιολόγησης του άρθρου 2.3.2. 

Τέλος, οι προσφέροντες οφείλουν να συμπληρώσουν και να υποβάλουν τον πίνακα 

συμμόρφωσης που προβλέπεται στο Παράρτημα V της παρούσας διακήρυξης. 

Σε κάθε περίπτωση, οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται 

να αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που 

προτείνουν. 

2.4.4. Φάκελος «Οικονομική Προσφορά»  

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται και υποβάλλεται, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ. 

Οι τιμές των παρεχόμενων υπηρεσιών κατάρτισης και πιστοποίησης αφορούν, επί ποινή 

αποκλεισμού, στο σύνολο του προκηρυσσόμενου αντικειμένου και δίδονται σε ευρώ.  

Ως Οικονομική Προσφορά νοείται το τελικό σύνολο του Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς, που 

περιλαμβάνεται στο Παράρτημα IΙΙ. Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι υπέρβαση της εκτιμώμενης 

αξίας, είτε της κατάρτισης, είτε της πιστοποίησης, όπως περιγράφονται στην παράγραφο 1.4.5. 

της παρούσας συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς. Το ίδιο συμβαίνει δε και σε 

περίπτωση υπέρβασης της συνολικής εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, σύμφωνα με την ίδια 

ως άνω παράγραφο. 

Στην προσφορά περιλαμβάνονται όλες οι κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση του 

Αναδόχου για την πλήρη εκτέλεση του αντικειμένου της Σύμβασης σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία, περιλαμβανομένων των υποχρεώσεων προς τρίτους (Δημόσιο, Ασφαλιστικούς 

οργανισμούς κ.λπ.) και του συνόλου των δαπανών ασφάλισης του προσωπικού που θα 

απασχολεί.  

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και 

στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 
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Προσφορά στην τιμή της οποίας αναφέρεται ότι δεν περιλαμβάνονται οι παραπάνω κρατήσεις 

και επιβαρύνσεις, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ακόμα, προσφορά στην οποία δεν δίδεται τιμή 

σε ευρώ ή δίδεται με ρήτρα συναλλάγματος ή υπερβαίνει την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης 

θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

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

αναπροσαρμόζονται. 

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

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

υποβάλλουν νέους πίνακες τιμών ή να τους τροποποιήσουν.  

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 3384/936/Α2/27.06.2016 

πρόσκληση 024, το εκπαιδευτικό επίδομα βαρύνει την αναθέτουσα αρχή. 

2.4.5. Χρόνος ισχύος των προσφορών 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 

δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού, σύμφωνα με την 

παράγραφο 3.1.1.1., ήτοι έως 15/7/2020.  

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο 

απορρίπτεται.  

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως για ισόχρονο διάστημα, εφόσον 

τούτο ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της 

εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 

4412/2016 και στην παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα 

ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.  

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, 

τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει, 

κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο 

συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν 

είτε να παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί 

πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην 

τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και 

αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.  

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της 

προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση 

της σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους 
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οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους 

είτε όχι. 

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

λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσμεύει όμως τον υποψήφιο μόνο εφόσον αυτός το 

αποδεχτεί. 

2.4.6. Λόγοι απόρριψης προσφορών 

H Αναθέτουσα Αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των 

προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:  

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο 

πάνω και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5 και 3.2. ή η οποία 

υποβλήθηκε κατά παράβαση των απαράβατων όρων περί σύνταξης και υποβολής 

προσφοράς της παρούσας. 

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

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

αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την 

παράγραφο 3.1.1 της παρούσης διακήρυξης,  

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

προκαθορισμένης προθεσμίας ή οι εξηγήσεις δεν είναι αποδεκτές από την Αναθέτουσα 

Αρχή, σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1 της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,  

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

της παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές 

προδιαγραφές της σύμβασης. 

ε) η οποία δεν καλύπτει το σύνολο του αντικειμένου της σύμβασης 

στ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,  

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,  

η) δεν περιλαμβάνει με σαφήνεια την προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του 

άρθρου 102 του ν. 4412/2016, ή θέτει όρους αναπροσαρμογής αυτής ή εμφανίζει 

οποιοδήποτε στοιχείο της οικονομικής προσφοράς σε οποιοδήποτε άλλο σημείο της 

προσφοράς, πλην του ηλεκτρονικού αρχείου της οικονομικής προσφοράς, 

θ) οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές και ο διαγωνιζόμενος δεν παρέχει επαρκή 

αιτιολόγηση προς τούτο, μετά την τήρηση της διαδικασίας του άρθρου 3.1.1 της παρούσας, 



ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ (ΣΕΒΕ) 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

«Κατάρτιση στελεχών των κλάδων της Αγροδιατροφής / Βιομηχανίας Τροφίμων και Υλικών/ Κατασκευών 
και Πιστοποίησής τους στο σχήμα “Συμβούλου Ανάπτυξης Εξαγωγικών Μονάδων”» 

 

 
Ευρωπαϊκή Ένωση 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο    

 
Σελίδα 46 από 171 

 

 

ι)  η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες 

προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.5 περ. γ’ 

της παρούσας (περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση 

ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών 

φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων, 

ια) η οποία υποβάλλεται κατά παράβαση της παραγράφου 2.2.1.3., 

ιβ) λόγω παράβασης οποιουδήποτε άλλου όρου της παρούσας διακήρυξης, ο οποίος τίθεται 

επί ποινή αποκλεισμού, καθώς και για οποιονδήποτε άλλο τυχόν λόγο, ο οποίος απορρέει 

από αυτήν. 

3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

3.1. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

3.1.1. Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

3.1.1.1. Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών, αρμόδιο 

όργανο της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη 

της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 

100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 

Προσφορά», τρείς (3) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία 

προσφορών, ήτοι 15/7/2019  και ώρα  12:00 μ.μ 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την 

ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η Αναθέτουσα Αρχή.  

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης», κατά 

την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η Αναθέτουσα Αρχή.  

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που συνεχίζει σε 

επόμενο στάδιο αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά 

τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί 

ως εμπιστευτικές. 

3.1.1.2. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν 

ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το 

περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του 

ν.4412/2016. 
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Ειδικότερα, η  Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και η Αναθέτουσα Αρχή διατηρούν το 

δικαίωμα, κατά την κρίση τους και τηρώντας την αρχή της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, 

να καλέσουν με κάθε πρόσφορο μέσο και σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης 

τους προσφέροντες να διευκρινίσουν ή να συμπληρώσουν τα υποβληθέντα στοιχεία, μέσα σε 

συγκεκριμένη προθεσμία που θα ταχθεί σε αυτούς.   

Οποιεσδήποτε διευκρινίσεις ή προσκόμιση συμπληρωματικών στοιχείων, κατά τις διατάξεις της 

παρούσας, λαμβάνονται υπόψη μόνον ως προς τα ζητήματα που έχουν τεθεί από τα άνω 

όργανα του Διαγωνισμού και δεν επιτρέπεται να μεταβάλλουν τα υποβληθέντα με το φάκελο 

στοιχεία. 

Στοιχεία και σημεία των προσφορών που δημιουργούν ασάφειες ή αντιφάσεις, εκτός της 

περίπτωσης προδήλων ή επουσιωδών παραδρομών, οδηγούν στην απόρριψή τους. 

Επισημαίνεται ότι τυχόν μεμονωμένες, αποσπασματικές και επουσιώδους σημασίας 

αποκλίσεις από τα προβλεπόμενα στην παρούσα διακήρυξη αναφορικά με το περιεχόμενο των 

Υποφακέλων «Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Τεχνικής Προσφοράς» και «Οικονομικής 

Προσφοράς» δεν θα αποτελούν λόγο αποκλεισμού και η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, 

καθώς και η Αναθέτουσα Αρχή διατηρούν το δικαίωμα να καλέσουν τους προσφέροντες όπως 

εντός εύλογης προθεσμίας αποκαταστήσουν τη σχετική απόκλιση. 

3.1.2. Αξιολόγηση προσφορών 

3.1.2.1. Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα 

Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα 

οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. Ειδικότερα: 

 Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και 

τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε 

πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου. 

 Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση και 

βαθμολόγηση μόνο των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα 

δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση και βαθμολόγηση γίνεται 

σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη 

όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών 

προδιαγραφών και την αποδοχή και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών, με βάση 

τα κριτήρια αξιολόγησης των παραγράφων 2.3.1. και 2.3.2. της παρούσας. 

 Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών 

μπορεί να συντάσσεται ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, 

μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην Αναθέτουσα Αρχή  προς έγκριση. 
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 Τα αποτελέσματα των εν λόγω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής» & «Τεχνική 

Προσφορά») επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της 

Αναθέτουσας Αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής, μέσω της 

λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, στους προσφέροντες, 

μαζί με αντίγραφο του/των σχετικού/ών πρακτικού/ών. Κατά της εν λόγω απόφασης 

χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα την παράγραφο 3.4. της 

παρούσας. 

 Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, 

κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι φάκελοι των 

οικονομικών προσφορών εκείνων των προσφερόντων που δεν έχουν απορριφθεί 

σύμφωνα με τα ανωτέρω. 

 Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών  

που αποσφραγίστηκαν και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την 

αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του 

προσωρινού αναδόχου. 

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

σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή  απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν 

την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής 

προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 

πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 του 

ν.4412/2016.  

 Στην περίπτωση ισοδύναμων προφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική 

τελική βαθμολογία μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων, η ανάθεση γίνεται  

στην προσφορά με τη μεγαλύτερη βαθμολογία τεχνικής προσφοράς. Αν οι ισοδύναμες 

προσφορές έχουν την ίδια βαθμολογία τεχνικής προσφοράς, η Αναθέτουσα Αρχή 

επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις 

ισοδύναμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού 

και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων. 

 Τα αποτελέσματα του εν λόγω σταδίου («Οικονομική Προσφορά») επικυρώνονται με 

απόφαση του αποφαινομένου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία κοινοποιείται 

με επιμέλεια αυτής, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος 

ΕΣΗΔΗΣ,  στους προσφέροντες μαζί με αντίγραφο του σχετικού πρακτικού. Κατά της 

εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

παράγραφο 3.4. της παρούσας. 

3.1.2.2. Επισημαίνεται ότι, στην περίπτωση που στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού 

υποβληθεί εξαρχής μία μόνον προσφορά, εκδίδεται μια απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, με 
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την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα όλων των σταδίων της παραγράφου 3.1.2.1, 

σύμφωνα με το άρθρο 100 παρ. 4 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει. 

3.2. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

3.2.1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον 

προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον 

καλεί να υποβάλει, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 

έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή 

αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (Α΄ 74) 

και τις ειδικότερες διατάξεις της παρούσας, όλων των δικαιολογητικών κατακύρωσης της 

παραγράφου 3.3, σε ηλεκτρονικό φάκελο μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), 

ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων .pdf και προσκομίζονται κατά 

περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους, 

σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στο αρμόδιο όργανο αξιολόγησης. Όταν 

υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή.  

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της 

παραλαβής τους και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σε αυτόν στον οποίο 

πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.  

Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά από το διαγωνισμό λαμβάνουν γνώση των παραπάνω 

δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.  

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 

υπoβλήθηκαν και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει, εντός της προθεσμίας του εδάφιο α’ της 

παρούσας παραγράφου, αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της 

προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να 

αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η Αναθέτουσα Αρχή 

παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη 

χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές. Το παρόν εφαρμόζεται αναλόγως και 

στις περιπτώσεις που η Αναθέτουσα Αρχή ζητήσει την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά 

τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών και πριν το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή 

των παραγράφων 2.2.9.9, 2.4.2.6 και 2.4.3.1 της παρούσας καθώς και τις διάταξης του άρθρου 

79 παράγραφος 5 εδάφιο α΄ του Ν. 4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης 

και της διαφάνειας. 
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3.2.2. Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της 

αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα 

που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 

τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

 (α) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 

δηλώθηκαν με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

(β) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα 

ή αντίγραφα των προβλεπόμενων κατωτέρω δικαιολογητικών ή  

(γ) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν 

αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.1. 

έως 2.2.7. της παρούσας,  

3.2.3. Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της Αναθέτουσας Αρχής για 

μεταβολές στις προϋποθέσεις, τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε 

γνώση μετά τη δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας 

Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.  

3.2.4. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν 

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

τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2. και 3.2. της παρούσας 

διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

3.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ» 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά που πρέπει να περιλάβει ο προσωρινός ανάδοχος στον εν λόγω 

φάκελο έχουν ως εξής: 

3.3.1. Δικαιολογητικά σε σχέση με το «Δικαίωμα συμμετοχής» 

Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3. οι 

προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

(1) Για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού 

μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή 

διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι 

προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα 

μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα 



ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ (ΣΕΒΕ) 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

«Κατάρτιση στελεχών των κλάδων της Αγροδιατροφής / Βιομηχανίας Τροφίμων και Υλικών/ Κατασκευών 
και Πιστοποίησής τους στο σχήμα “Συμβούλου Ανάπτυξης Εξαγωγικών Μονάδων”» 

 

 
Ευρωπαϊκή Ένωση 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο    

 
Σελίδα 51 από 171 

 

 

ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 

αυτό, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3.2. 

(2) Για την περίπτωση της παραγράφου 2.2.3.3 της παρούσας, πιστοποιητικό αρμόδιας 

αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας είναι ενήμερος ως προς τις 

φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 

υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

(3) Για την περίπτωση της παραγράφου 2.2.3.3 της παρούσας, πιστοποιητικά όλων των 

οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης από τα οποία να προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας 

είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία 

κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του 

Διαγωνισμού. 

(4) Για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 

Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το 

οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του 

οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της 

προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  

(5) Για την περίπτωση της παραγράφου 2.2.3.5 περ. β) της παρούσας, πιστοποιητικό 

αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο 

να προκύπτει ότι δεν τελεί σε κάποια από τις αναφερόμενες στην παράγραφο αυτή 

καταστάσεις. 

Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα 

πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική 

διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο 

πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο 

δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο 

της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση 

με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, 

ως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν 

πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση. Η μη αναστολή των επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα 

οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Εσόδων. 

(6) Για την περίπτωση της παραγράφου 2.2.3.8 υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα ότι 

δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 

4412/2016. 
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(7) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3 υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού 

φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο αυτή λόγοι 

αποκλεισμού. 

(8) Τα νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και 

εκπροσώπησης, υποβάλουν, επιπροσθέτως, τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα 

σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης, όπως ενδεικτικά, καταστατικά, πιστοποιητικά 

μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., 

ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου. Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να 

προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του φορέα, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των 

καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την 

ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής 

κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η 

θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

3.3.2. Δικαιολογητικά σε σχέση με την «Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής 

δραστηριότητας» 

Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητας για την 

άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) ο προσωρινός ανάδοχος προσκομίζει τα παρακάτω 

δικαιολογητικά: 

(9) Βεβαίωση εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο ή άλλο επαγγελματικό φορέα, με το οποίο 

θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή του οικονομικού φορέα σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά 

του, που να είναι συναφές με το δημοπρατούμενο αντικείμενο, αφετέρου ότι εξακολουθεί 

να παραμένει εγγεγραμμένος.  

(10) Άδεια Παρόχου Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που εκδίδεται από τον Εθνικό Οργανισμό 

Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) για Κέντρο 

Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 ή 2 που εξασφαλίζει προσβασιμότητα σε ΑΜΕΑ, σύμφωνα 

με το ν. 4067/2012 (ΦΕΚ Α’ 79/09.04.2012-Διορθ.σφαλμ. στο ΦΕΚ Α’ 99/27.04.2012) 

«Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» και τις Οδηγίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, 

Ενέργειας και κλιματικής Αλλαγής «Σχεδιάζοντας για Όλους», κατά περίπτωση, ή του 

Γενικού Τομεακού Γραμματέα Νέας Γενιάς και Δια Βίου Μάθησης, σύμφωνα με το άρθρο 

89 του ν. 4547/2018 «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 102 Α’/12.06.2018), ή ανάλογη 

άδεια που εκδίδεται, κατά περίπτωση, από τη Χώρα Εγκατάστασης του οικονομικού 

φορέα. 
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(11) Πιστοποιητικό διαπίστευσης φορέα πιστοποίησης προσώπων από το Εθνικό Σύστημα 

Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) ή ανάλογο πιστοποιητικό που εκδίδεται, κατά περίπτωση, από τη 

Χώρα Εγκατάστασής του. 

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

προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου 

του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν.4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται 

αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Οι οικονομικοί φορείς 

που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε 

τρίτες χώρες που έχουν προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει διμερείς 

ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση, προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του 

αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο 

μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα 

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

του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή 

αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου 

είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη 

δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. 

3.3.3. Δικαιολογητικά σε σχέση με την «Χρηματοοικονομική καταλληλότητα» 

Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5. ο 

προσωρινός ανάδοχος προσκομίζει: 

(12) Οικονομικές καταστάσεις των τελευταίων τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων (2015, 2016 

και 2017) ή σε περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος δραστηριοποιείται για λιγότερες 

διαχειριστικές χρήσεις, για το χρονικό αυτό διάστημα. Ενδεικτικά δύναται να υποβάλλει 

δημοσιευμένους ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών (όπως προβλέπεται στο 

άρθρο 43 β του ν.2190/1920 για τις ανώνυμες εταιρείες και στο άρθρο 8 του ν.3190/1995 

για τις Ε.Π.Ε.) ή καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσης, εφόσον ο προσωρινός ανάδοχος 

υποχρεούται στην κατάρτιση και δημοσίευσή τους, που αποδεικνύουν την απαιτούμενη 

οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σημ. 2.2.4.2. 

Σε περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος  δεν υποχρεούται στην κατάρτιση 

ισολογισμών, δύναται να προσκομίσει το έντυπο Ε3 των τελευταίων τριών (3) 

διαχειριστικών χρήσεων (2015, 2016, 2017) για το συνολικό ύψος του ετήσιου κύκλου 

εργασιών. Σε περίπτωση που πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, δύναται να προσκομίσει 

αντίστοιχες Δηλώσεις Φόρου Εισοδήματος των τελευταίων τριών (3) φορολογικών ετών 

(2015, 2016, 2017) από το σύστημα taxis ή αντίστοιχα Εκκαθαριστικά Σημειώματα ή άλλα 

κατάλληλα έγγραφα και δικαιολογητικά. 
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Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς υποβάλλουν τα πιστοποιητικά της ως άνω παραγράφου ή 

άλλα ισοδύναμα έγγραφα ή αποδεικτικά μέσα εκδοθέντα από τις κατά περίπτωση αρμόδιες 

δικαστικές ή διοικητικές Αρχές της χώρας εγκατάστασής τους. 

Εάν ο προσωρινός ανάδοχος, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω 

δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με 

οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο. 

3.3.4. Δικαιολογητικά σε σχέση με την «Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα» 

Για την απόδειξη της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 ο 

οικονομικός φορέας προσκομίζει τα στοιχεία ως εξής:  

(13) Για την περίπτωση της παραγράφου 2.2.6.1. Ετήσιο Πίνακα Προσωπικού για τα τελευταία 

τρία (3) έτη (2016, 2017 και 2018), που έχει κατατεθεί στην αρμόδια υπηρεσία του Σ.ΕΠ.Ε. 

- Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης, ή ισοδύναμο έγγραφο, σύμφωνα με την ισχύουσα 

νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένος, ή υπεύθυνη δήλωση στην οποία 

αναφέρονται το ετήσιο υπαλληλικό δυναμικό κατά τα τελευταία τρία (3) έτη (2016, 2017 

και 2018), ο χρόνος απασχόλησης (ωρομίσθιο, ημερομίσθιο κ.λπ.) και το είδος 

απασχόλησης (πλήρους, μερικής, εποχιακής απασχόλησης κ.ο.κ.).  

(14) Για την περίπτωση της παραγράφου 2.2.6.3. προσύμφωνο συνεργασίας με Κέντρα Διά 

Βίου Μάθησης επιπέδου 1 ή 2 ή/και σχετικά συμφωνητικά μίσθωσης ή παραχώρησης 

δομών κατάρτισης ή άλλα στοιχεία κατάλληλα να αποδείξουν ότι έχει στη διάθεσή του τις 

εγκαταστάσεις – δομές που ανέφερε στην προσφορά του. 

(15) Για την περίπτωση της παραγράφου 2.2.6.2. συμπληρωμένο πίνακα συμβάσεων, των 

τελευταίων τριών (3) ετών (2016, 2017 και 2018), σύμφωνα με το υπόδειγμα που 

ακολουθεί: 

Α/Α 
ΑΝΑΘΕ-
ΤΟΥΣΑ 
ΑΡΧΗ 

ΣΥΝΤΟΜΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
(από – 
έως) 

ΠΡΟΫ/
ΜΟΣ 

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ 
(συνοπτικά) 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
(προϋπ/μός) 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 
ΚΑΙ 

ΣΤΟΙΧΕΙΟ 
ΤΕΚΜΗ-
ΡΙΩΣΗΣ 

(τύπος & 
ημ/νία) 

 
 

       

        
 

Συμπληρωματικά με τον ανωτέρω πίνακα, κατατίθενται: 

Βεβαιώσεις/ πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής και συμβάσεις που αποδεικνύουν την 

απαιτούμενη τεχνική καταλληλότητα. Αν οι αποδέκτες των υπηρεσιών είναι φορείς του 

δημοσίου τομέα, οι παροχές των σχετικών υπηρεσιών αποδεικνύονται με έγγραφο που έχει 
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εκδοθεί, θεωρηθεί ή υπογραφεί από την κατά περίπτωση Αναθέτουσα Αρχή. Εάν πρόκειται για 

ιδιωτικούς φορείς, με βεβαίωση του αποδέκτη των υπηρεσιών. 

3.3.5. Δικαιολογητικά σε σχέση με τα «Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας» 

Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας της παραγράφου 

2.2.7. οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν πιστοποιητικό ISO 9001:2008 ή ISO 9001:2015 ή 

ισοδύναμο πρότυπο για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους. 

3.3.6. Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς υποβάλλουν τα πιστοποιητικά που προβλέπονται στις 

παραγράφους 3.3.1. έως 3.3.5. ή άλλα ισοδύναμα έγγραφα ή αποδεικτικά μέσα εκδοθέντα από 

τις κατά περίπτωση αρμόδιες δικαστικές ή διοικητικές Αρχές της Χώρας Εγκατάστασής τους ή 

τους οικείους ή αρμόδιους επαγγελματικούς ή εμπορικούς οργανισμούς του κράτους - μέλους 

ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένοι οι οικονομικοί φορείς. 

3.3.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους  που 

προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από 

οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, 

κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν.4412/2016, μπορούν να 

προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια 

αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.  

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των 

εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν 

λόγω κατάλογο.  

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή 

το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο 

καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος 

κατάλογος ή το πιστοποιητικό.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από 

την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής 

τους. 

3.3.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα 

δικαιολογητικά των παραγράφων 3.3.1., καθώς επίσης και τα λοιπά, κατά περίπτωση, 

παραπάνω δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα 

με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν.4412/2016, καθώς και αποφάσεις 

των οργάνων διοίκησης των οικονομικών φορέων που τις αποτελούν, περί έγκρισης της 

συμμετοχής τους στην ένωση και στον παρόντα διαγωνισμό. 
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3.3.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας έχει δηλώσει ότι στηρίζεται στις ικανότητες 

άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή 

του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων 

αυτών για τον σκοπό αυτό.  

Oι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των 

δικαιολογητικών της παραγράφου 3.3.1. και των δικαιολογητικών των παραγράφων 3.3.3. και 

3.3.4. κατά περίπτωση. 

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου 

στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο 

συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3.  

3.3.10. Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας έχει αναφέρει στην προσφορά του τμήμα της 

σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτο που υπερβαίνει το 

30% της συνολικής αξίας της σύμβασης, τότε θα πρέπει να καταθέσει συμπληρωμένο τον 

παρακάτω πίνακα: 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΥ 

ΠΡΟΤΙΘΕΤΑΙ Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΝΑ 

ΑΝΑΘΕΣΕΙ ΣΕ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΥ 

ΗΜ/ΝΙΑ ΔΗΛΩΣΗΣ 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

   

   

Συμπληρωματικά με τον ανωτέρω πίνακα κατατίθεται: 

 υπεύθυνη δήλωση των νομίμων εκπροσώπων των υπεργολάβων, με την οποία 

δηλώνεται ότι αποδέχονται τη συνεργασία αυτή και δεσμεύονται να συνεργαστούν 

με τον οικονομικό φορέα, εφόσον αυτός ανακηρυχθεί ανάδοχος, έως το πέρας της 

διάρκειας της Σύμβασης, ότι δεν διατηρούν κανένα δικαίωμα διεκδίκησης αμοιβής 

από την Αναθέτουσα Αρχή και ότι έλαβαν γνώση των όρων της Διακήρυξης, τους 

οποίους και αποδέχονται, 

 τα δικαιολογητικά της παραγράφου 3.3.1. για τον υπεργολάβο. 

3.3.11. Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα 

αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο μέτρο που η Αναθέτουσα Αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει 

τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση 

δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως 

εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης 

εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων 

εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.) του άρθρου 79 παρ. 4 

ν.4412/2016. Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η 
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Αναθέτουσα Αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και 

αυτά εξακολουθούν να ισχύουν. 

3.3.12. Αναπλήρωση δικαιολογητικών / Υπεύθυνες Δηλώσεις 

3.3.12.1. Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τα έγγραφα ή πιστοποιητικά 

ή όπου τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που 

αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1., 2.2.3.2., 2.2.3.3, και 2.2.3.5. περ. β’, τα έγγραφα ή τα 

πιστοποιητικά μπορούν να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις 

χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου 

ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 

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

χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία 

αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι 

τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 

2.2.3.1, 2.2.3.2, 2.2.3.3 και 2.2.3.5 περ. β’. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω 

του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του Ν. 4412/2016.  

Ειδικά για την περίπτωση του πιστοποιητικού της παραγράφου 2.2.3.4, μέχρι να καταστεί 

εφικτή η έκδοσή του, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς 

να απαιτείται επίσημη δήλωση της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Συντονισμού της 

Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού.  

3.3.12.2. Με την επιφύλαξη αντίθετων ειδικών προβλέψεων εντός της διακήρυξης, όπου 

στα Έγγραφα της Σύμβασης ζητείται η προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης επισημαίνεται ότι η 

Υπεύθυνη Δήλωση θα πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένη, με τη χρήση ψηφιακής 

υπογραφής. Σε κάθε περίπτωση, αν ζητηθεί η υποβολή δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή ως 

Υπεύθυνη Δήλωση, νοείται, για τους μεν ημεδαπούς, Υπεύθυνη Δήλωση του νομίμου 

εκπροσώπου του νομικού ή του φυσικού προσώπου, χωρίς να απαιτείται βεβαίωση του 

γνησίου της υπογραφής. Για τους δε αλλοδαπούς, κείμενο ανάλογης αποδεικτικής αξίας το 

οποίο θα συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση του στα Ελληνικά κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 

454 του Κ.Πολ.Δικ και του Κώδικα περί Δικηγόρων. 

3.3.13. Χρόνος - τρόπος υποβολής των δικαιολογητικών 

 3.3.13.1. Τα δικαιολογητικά των παραγράφων 3.3.1 και 3.3.2. περ. (9) γίνονται 

αποδεκτά εφόσον καλύπτουν την ημερομηνία υποβολής του φακέλου «δικαιολογητικά 

κατακύρωσης», σύμφωνα με τα κατωτέρω. Ειδικότερα γίνονται αποδεκτά:τα 
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δικαιολογητικά της παραγράφου 3.3.1 περ. (1), (4) και (5), εφόσον έχουν εκδοθεί έως 

τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή,  

 τα δικαιολογητικά της παραγράφου 3.3.1 περ. (2) και (3), εφόσον είναι εν ισχύ κατά το 

χρόνο υποβολής, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτά χρόνος ισχύος, 

εφόσον έχουν εκδοθεί κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη περίπτωση,  

 τα δικαιολογητικά της παραγράφου 3.3.2 περ. (9) καθώς και τα αποδεικτικά ισχύουσας 

εκπροσώπησης σε περίπτωση νομικών προσώπων, εφόσον έχουν εκδοθεί έως 

τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή,  

 οι ένορκες βεβαιώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 

υποβολή και  

 οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 

πρόσκλησης για την υποβολή του φακέλου «δικαιολογητικά κατακύρωσης».  

3.3.13.2. Τα δικαιολογητικά των παραγράφων 3.3.2 περ. (10) και (11) και 3.3.5 γίνονται 

αποδεκτά εφόσον η ισχύς τους καλύπτει την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς και την 

ημερομηνία υποβολής του φακέλου «δικαιολογητικά κατακύρωσης». 

3.3.13.3. Με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παράγραφο 2.1.4. της παρούσας, τα έγγραφα 

και δικαιολογητικά της παραγράφου 3.3. υποβάλλονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 

4250/2014 (Α΄ 94). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, γίνονται 

αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία 

βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή μετά την έναρξη της διαδικασίας 

σύναψης της σύμβασης, ήτοι μετά την αποστολή της προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με την παράγραφο 1.7.1. της παρούσας. 

3.3.14. Παροχή Διευκρινίσεων 

Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και η Αναθέτουσα Αρχή διατηρούν το δικαίωμα, κατά την 

κρίση τους και τηρώντας την αρχή της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, να καλέσουν με 

κάθε πρόσφορο μέσο και σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας τον προσωρινό ανάδοχο, με 

σκοπό να διευκρινίσει ή να συμπληρώσει τα υποβληθέντα στοιχεία, μέσα σε συγκεκριμένη 

προθεσμία που θα ταχθεί σε αυτόν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.2.1. της παρούσας 

διακήρυξης.    

3.4. ΈΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

3.4.1. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» του 

προσωρινού αναδόχου γίνεται κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 3.1.1. και 3.2., ύστερα 

από σχετική ειδοποίηση όσων δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά από το διαγωνισμό, που 

δικαιούνται να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Η αποσφράγιση γίνεται 
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μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, 

εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων 

και διαδικασιών. 

Αμέσως μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά 

από το διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο του φακέλου των 

Δικαιολογητικών Κατακύρωσης που αποσφραγίσθηκε. 

3.4.2. Κατόπιν της ολοκλήρωσης της διαδικασίας ελέγχου του υποφακέλου «Δικαιολογητικά 

Κατακύρωσης» και του ελέγχου νομιμότητας και πληρότητας των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού συντάσσει σχετικό πρακτικό, στο οποίο 

αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.2.1, 

και εισηγείται στο αρμόδιο όργανο την κατακύρωση, ή την απόρριψη της προσφοράς του 

προσωρινού αναδόχου, ή τη ματαίωση της ανάθεσης. 

3.4.3. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της 

Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

3.5. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

3.5.1. Η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των 

πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα 

που δεν έχει απορριφθεί οριστικά, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του 

συστήματος.   

Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης 

σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο 3.6. 

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η Αναθέτουσα 

Αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. 

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως, η σύναψη της σύμβασης 

επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:  

 παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε 

περίπτωση άσκησης, παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής 

κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής 

κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την 

επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 372 του Ν. 4412/2016 και  

 κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο 

τελευταίος υποβάλλει, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που 

υπογράφεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α του Ν. 4412/2016, στην οποία θα 
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δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την 

έννοια του άρθρου 104 του Ν. 4412/2016 και μόνον στην περίπτωση της άσκησης 

προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση 

ελέγχεται από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, η οποία συντάσσει πρακτικό 

που συνοδεύει τη σύμβαση. 

3.5.2. Η Αναθέτουσα Αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του 

συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες 

από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας εγγύηση καλής 

εκτέλεσης, ποσού ίσου με το πέντε τοις εκατό (5%) της συνολικής συμβατικής αξίας (βλ. άρθρο 

4.1.).  

Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

3.5.3. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη Σύμβαση, ή δεν προσκομίσει τα 

απαιτούμενα προς τούτο δικαιολογητικά, σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους, μέσα 

στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση της 

Αναθέτουσας Αρχής, καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγυητική επιστολή 

συμμετοχής του και ακολουθείται η διαδικασία των παραγράφων 3.2, 3.3. και 3.5 για τον 

προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του 

συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της 

παραγράφου 1 του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016. 

3.6. ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ – ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

3.6.1. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη 

σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή 

παράλειψη της Αναθέτουσας Αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της 

ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής, προσδιορίζοντας 

ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση 

προσφυγής κατά πράξης της Αναθέτουσας Αρχής η προθεσμία για την άσκηση της 

προδικαστικής προσφυγής είναι: 

 δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον 

ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή 

τηλεομοιοτυπία ή  

 δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν 

αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως  
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 δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης 

που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.  

Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά 

την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.  

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι 

δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. 

3.6.2. Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας 

«Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά 

περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε 

μορφή ηλεκτρονικού αρχείου PortableDocumentFormat (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη 

προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση 

εγκεκριμένων πιστοποιητικών. 

3.6.3. Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο 

από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του 

ν.4412/2016 στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7 της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..  

Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της 

προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της 

προσφυγής, η Αναθέτουσα Αρχή ανακαλέσει την προσβαλλόμενη πράξη ή προβεί στην 

οφειλόμενη ενέργεια.  

3.6.4. Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν 

τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του 

ν.4412/2016. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο 

της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το 

άρθρο 366 του ν.4412/2016. 

3.6.5. Οι Αναθέτουσες Αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ: 

 κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στην περ. α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του άρθρου 365 του 

ν.4412/2016. 

 διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα 

προβλεπόμενα στην περ. β’ του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του 

ν.4412/2016. 

3.6.6. Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων 

πραγματικών και νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της Αναθέτουσας 

Αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν 
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όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε 

αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής. 

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της 

προσφυγής από την ΑΕΠΠ. 

3.6.7. Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση 

των ένδικων βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 

του ν.4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. 

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών 

από την κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. 

Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα 

στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή 

διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. 

3.7. ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

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

διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, 

μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν 

σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από 

γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα 

το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το 

σφάλμα ή η παράλειψη. 

4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

4.1. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ (ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ/ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ) 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με 

το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό πέντε τοις 

εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή 

της σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' 

ελάχιστον τα αναφερόμενα στοιχεία στην παράγραφο 2.1.5. «Εγγυήσεις» της παρούσας και 

επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του 

ν. 4412/2016, σύμφωνα με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα IV της παρούσας 

Διακήρυξης.  
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Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την 

εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής έναντι 

του αναδόχου, συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, 

όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  

Στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής, μεγαλύτερου ύψους από αυτό που καλύπτεται με 

την εγγύηση καλής εκτέλεσης προσκομίζεται από τον ανάδοχο εγγύηση προκαταβολής, 

σύμφωνα με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα IV της Διακήρυξης, που θα 

καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της 

καταβαλλομένης προκαταβολής. Η προκαταβολή και η εγγύηση προκαταβολής μπορούν να 

χορηγούνται τμηματικά, σύμφωνα με την παράγραφο 5.1. της παρούσας (τρόπος πληρωμής). 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης και η εγγύηση προκαταβολής επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά 

την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο 

πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή 

υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την 

αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, 

όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

4.2. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της 

παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

4.3. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

4.3.1. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, τα συμβαλλόμενα μέρη υποχρεούνται να τηρούν τα 

προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του ν. 4412/2016 περί μη ύπαρξης κατάστασης σύγκρουσης 

συμφερόντων. 

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

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το 

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

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο 

Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν.4412/2016.  

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

και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες 
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δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς 

τους. 

4.3.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και υλοποίησης 

των προγραμμάτων κατάρτισης/πιστοποίησης που υλοποιεί να δέχεται και να διευκολύνει 

απροφασίστως τους ελέγχους και επαληθεύσεις που διενεργούνται τακτικώς ή/και εκτάκτως 

από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της σύμβασης ή και τον εκάστοτε 

οριζόμενο επόπτη από την Αναθέτουσα Αρχή κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 5.4. και 

5.6. της παρούσας.  

4.3.4. Ο ανάδοχος υποχρεούται, επίσης, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και 

υλοποίησης των προγραμμάτων κατάρτισης/πιστοποίησης που υλοποιεί να δέχεται και να 

διευκολύνει απροφασίστως τους ελέγχους και επαληθεύσεις που διενεργούνται τακτικώς ή/και 

εκτάκτως από την Διαχειριστική Αρχή του ΕΠ ΕΠΑΝΕΚ ή/και από οποιοδήποτε άλλο εθνικό ή 

ενωσιακό ελεγκτικό όργανο καθώς και να παρέχει σε αυτά τα ελεγκτικά όργανα το σύνολο των 

εγγράφων και πληροφοριών που σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης και την υλοποίηση 

των αντιστοίχων προγραμμάτων κατάρτισης/πιστοποίησης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης 

του αναδόχου εφαρμόζονται τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο 

της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020. 

4.3.5. Στην περίπτωση άρνησης της κατά τις ανωτέρω παραγράφους σχετικής συνδρομής του 

Αναδόχου καθώς και σε κάθε περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθεί στο πλαίσιο των ελέγχων 

αυτών οιαδήποτε ανακρίβεια ή πλημμέλεια, αναφορικά με τα υλοποιούμενα προγράμματα 

κατάρτισης/πιστοποίησης, τους καταρτιζόμενους/συμμετέχοντες σε αυτά ή στο πλαίσιο αυτών, 

χορηγείται σε αυτόν έγγραφη εντολή συμμόρφωσης, θέτοντας και τη σχετική προθεσμία προς 

τούτο. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς αυτήν την έγγραφη εντολή ενεργοποιείται 

αιτιολογημένα η διαδικασία του άρθρου 5.2 της παρούσας.  

4.4. ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 

4.4.1. Ο ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω 

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

υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την 

ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην 

Αναθέτουσα Αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των 

υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη 

συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Αναθέτουσα Αρχή 

κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις 

απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο ανάδοχος 
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χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά 

συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του αναδόχου 

με υπεργολάβο/υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της 

διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του 

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

θα γνωστοποιήσει στην Αναθέτουσα Αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.  

4.4.3. Η Αναθέτουσα Αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους 

υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3. και με τα αποδεικτικά μέσα 

των παραγράφων 3.3.1. της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) 

ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν 

σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. 

Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 

4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της 

σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  

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

δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 

6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.  

4.5. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 

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

σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του 

ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου. 

Για την τροποποίηση συνάπτεται νέα έγγραφη συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών, η οποία 

αποτελεί Παράρτημα της αρχικής σύμβασης. 

Δηλώνεται ρητώς ότι καμία αύξηση οικονομικού αντικειμένου για οιονδήποτε λόγο δεν δύναται 

να συμφωνηθεί σε περίπτωση τροποποίησης της υπό ανάθεση σύμβασης. 

4.6. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να 

καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

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

132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 

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

καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και 2.2.3.2., ως εκ τούτου, θα 

έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 
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γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των 

υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει 

αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει 

του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ, 

δ) ο ανάδοχος κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική 

διαχείριση ή εκκαθάριση ή συνδιαλλαγή, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν 

πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των 

περιουσιακών του στοιχείων. 

Σε περίπτωση καταγγελίας της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή 

οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύμφωνα με την Σύμβαση προς τον ανάδοχο μέχρις 

εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων και οι Εγγυητικές Επιστολές καταπίπτουν. 

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

5.1. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

5.1.1. Πληρωμή 

Η πληρωμή του αναδόχου τελεί υπό την επιφύλαξη της άντλησης της αντίστοιχης 

χρηματοδότησης από την Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος και θα πραγματοποιηθεί με 

τον πιο κάτω τρόπο: 

(α) Ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) του συμβατικού τιμήματος θα καταβάλλεται αφού ο 

ανάδοχος έχει υλοποιήσει την απαιτούμενη προετοιμασία για την έναρξη της κατάρτισης, 

η οποία θα βεβαιώνεται με τη δήλωση έναρξης της κατάρτισης, που θα αφορά κατ’ 

ελάχιστον στο 30% του  συνολικού  αριθμού των εγκεκριμένων προγραμμάτων 

κατάρτισης. 

 Η υλοποίηση από τον ανάδοχο της απαιτούμενης προετοιμασίας για την έναρξη των 

προγραμμάτων, θα αποδεικνύεται από την κατάθεση των σχετικών δικαιολογητικών, 

όπως αυτά θα οριστούν στη σύμβαση. 

 Η πρώτη δόση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ύψος της ετήσιας δέσμευσης των υποέργων. 

(β) Ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) του συμβατικού τιμήματος θα καταβάλλεται μετά την 

υποβολή δικαιολογητικών υλοποίησης που θα τεκμηριώνουν κατ’ ελάχιστον: 

αα) την υποβολή από τον Ανάδοχο της δήλωσης έναρξης των προγραμμάτων 

κατάρτισης που αντιστοιχούν σε ποσοστό 80% του συνόλου των ωφελουμένων του 

αντικειμένου της σύμβασης, 
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ββ) την υλοποίηση του 50% του συνολικού αριθμού των εγκεκριμένων ανθρωποωρών 

κατάρτισης και 

γγ) τη συμμετοχή του 20% του αριθμού των ωφελουμένων στη διαδικασία 

πιστοποίησης (διευκρινίζεται ότι δεν μετρούνται δύο φορές ωφελούμενοι που τυχόν 

θα επανεξεταστούν). 

 Σημειώνεται ότι οι παραπάνω όροι θα πρέπει να πληρούνται σωρευτικά και ότι η 

πιστοποίησή τους θα γίνεται από την Αναθέτουσα Αρχή, κατόπιν της ολοκλήρωσης του 

σχετικού ελέγχου, σύμφωνα με τη διαδικασία που θα οριστεί στη σύμβαση. 

(γ) Το υπόλοιπο είκοσι τοις εκατό (20%) του συμβατικού τιμήματος θα καταβληθεί μετά την 

οριστική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης από την Αναθέτουσα Αρχή, που θα 

λάβει χώρα μετά τον έλεγχο της ορθής υλοποίησής του, σύμφωνα με τη διαδικασία που 

θα οριστεί στη σύμβαση. 

Το εκπαιδευτικό επίδομα καταβάλλεται από την αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με τους όρους της 

απόφασης ένταξης και της απόφασης υλοποίησης με ιδία μέσα. 

5.1.2. Τρόπος υπολογισμού τελικού συμβατικού κόστους 

5.1.2.1. Σε περίπτωση που κατά την έναρξη υλοποίησης ενός τμήματος κατάρτισης ο αριθμός 

των ωφελουμένων είναι μικρότερος του αντίστοιχου αρχικά εγκεκριμένου και πάντως 

μεγαλύτερος του κατώτατου επιτρεπτού ορίου, ο ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώσει 

εγγράφως είτε με τη δήλωση έναρξης είτε με νεότερο έγγραφό του την Αναθέτουσα Αρχή.  

Στην περίπτωση αυτή το κόστος του Τμήματος υπολογίζεται ως εξής: 

ΑΣΕ χ Ω χ ΚΑΚ 

όπου  

ΑΣΕ : Αριθμός συμμετεχόντων κατά την έναρξη. 

Ω : Ώρες προγράμματος  

ΚΑΚ : κόστος ανθρωποώρας κατάρτισης.  

 

Επιπλέον, στον ανάδοχο θα καταβληθεί ποσό για τη διαδικασία πιστοποίησης που 

υπολογίζεται ως εξής:  

ΑΣΠ χ ΚΠ 

όπου 
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ΑΣΠ: Αριθμός Συμμετεχόντων στην Πιστοποίηση και  

ΚΠ: Κόστος Πιστοποίησης/συμμετέχοντα.  

5.1.2.2. Σε περίπτωση που κατά την υλοποίηση της κατάρτισης ένας ωφελούμενος 

αποχωρήσει ή υπερβεί το ανώτατο όριο απουσιών ή/και για οποιοδήποτε λόγο δεν 

ολοκληρώσει το πρόγραμμα κατάρτισης ή δεν συμμετάσχει στην διαδικασία πιστοποίησης 

γνώσεων τότε το κόστος του Τμήματος υπολογίζεται ως εξής: 

 (ΑΣΕ χ Ω χ ΚΑΚ) + (ΑΣΠ χ ΚΠ) 

όπου  

ΑΣΕ: Αριθμός συμμετεχόντων κατά την έναρξη,  

Ω: Ώρες προγράμματος, ΚΑΚ: κόστος ανθρωποώρας κατάρτισης,  

ΑΣΠ: Αριθμός Συμμετεχόντων στην Πιστοποίηση και ΚΠ: Κόστος Πιστοποίησης/συμμετέχοντα. 

5.1.2.3. Σε περίπτωση που κατά την υλοποίηση της κατάρτισης ένας ωφελούμενος 

πραγματοποιήσει απουσίες εντός του επιτρεπτού ορίου απουσιών και συμμετάσχει στην 

διαδικασία πιστοποίησης γνώσεων, τότε το κόστος του Τμήματος υπολογίζεται ως εξής: 

 (ΑΣΕ χ Ω χ ΚΑΚ) + (ΑΣΠ χ ΚΠ) 

όπου  

ΑΣΕ: Αριθμός συμμετεχόντων κατά την έναρξη,  

Ω: Ώρες προγράμματος,  

ΚΑΚ: κόστος ανθρωποώρας κατάρτισης,  

ΑΣΠ: Αριθμός Συμμετεχόντων στην Πιστοποίηση και  

ΚΠ: Κόστος Πιστοποίησης/ συμμετέχοντα. 

5.1.2.4. Σε περίπτωση που το τελικό συμβατικό ποσό είναι μικρότερο από την αρχική 

συμβατική αξία, τότε μετά την οριστική παραλαβή του φυσικού αντικειμένου της Σύμβασης,  θα 

καταβληθεί στον ανάδοχο το αναλογούν συμβατικό τίμημα του υλοποιηθέντος φυσικού 

αντικειμένου αυτής. Στην περίπτωση που τυχόν έχει καταβληθεί στον ανάδοχο ποσό 

μεγαλύτερο του τελικού συμβατικού ποσού, τότε ο ανάδοχος υποχρεούται να επιστρέψει στην 

Αναθέτουσα Αρχή τη διαφορά αυτή. 

5.1.2.5. Στο συμβατικό τίμημα του αναδόχου περιλαμβάνονται όλα τα έξοδα και οι δαπάνες που 

άμεσα ή έμμεσα πηγάζουν από ή σχετίζονται με την παρούσα σύμβαση σύμφωνα και με την 

αξία της σχετικής προσφοράς του και αντιστοιχούν στην προσήκουσα, πλήρη, έγκαιρη εκτέλεση 
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καθώς και στην πιστή και έγκαιρη εκπλήρωση του συνόλου των κυρίων και παρεπομένων 

υποχρεώσεων, ευθυνών και εγγυήσεών του, σύμφωνα με τις διατάξεις, προδιαγραφές και 

όρους της Σύμβασης.  

5.1.2.6. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων 

παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 

5 του ν.4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις 

αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.  

Σε κάθε περίπτωση τα πρακτικά των τμηματικών παραλαβών της Επιτροπής Παρακολούθησης 

και Παραλαβής (ΕΠΠ) θα πρέπει να έχουν εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας 

Αρχής. 

5.1.3. Κρατήσεις 

Τον ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με 

την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., την παροχή της υπηρεσίας στον 

τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις 

ακόλουθες κρατήσεις:  

α) κράτηση 0,02% υπέρ Δημοσίου δυνάμει της παραγράφου 6 του άρθρου 36 του 

ν.4412/2016, όπως ισχύει, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας της σύμβασης. Το ποσό αυτό 

παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την Αναθέτουσα Αρχή στο όνομα και για λογαριασμό 

της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών.  

β) κράτηση 0,07% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ δυνάμει του εβδόμου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 4 

του ν. 4013/2011 (Α΄ 204), όπως ισχύει, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής 

προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το 

ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την Αναθέτουσα Αρχή στο όνομα και για 

λογαριασμό της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.  

γ) κράτηση 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ δυνάμει της παρ.3 του άρθρου 350 του ν. 4412/2016, όπως 

ισχύει, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε 

κάθε πληρωμή από την Αναθέτουσα Αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Αρχής 

Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών. 

5.2. ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 

5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται 

υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν:  
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(α) εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές 

εντολές της Αναθέτουσας Αρχής, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες 

διατάξεις,  

(β) εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων 

υπόψη των παρατάσεων, 

(γ) εάν δεν εκπληρώνει προσηκόντως και εμπροθέσμως τις υποχρεώσεις του, που 

απορρέουν από τη Σύμβαση, 

(δ) εάν εκχωρεί τη Σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά κατά παράβαση των 

οριζομένων στο άρθρο 5.8. της παρούσας. 

5.2.2. Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει 

συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας 

προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) 

ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, 

κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο 

της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.  

5.2.3. Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, αθροιστικά 

μετά από κλήση του για παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης 

της σύμβασης,  

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

αποκλεισμός από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. 

5.2.4. Σε περίπτωση έκπτωσης του Αναδόχου κατά τη διάρκεια υλοποίησης της Σύμβασης, η 

Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, αζημίως, να κρατήσει μέρος ή το σύνολο των παραδοτέων. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει πλήρη αποζημίωση από τον ανάδοχο για όλες τις 

ζημίες και τα έξοδα που προκλήθηκαν στις παρεχόμενες υπηρεσίες και την ίδια, τα οποία 

προκύπτουν άμεσα ή έμμεσα από παράλειψη του Αναδόχου, συμπεριλαμβανομένων των 

εξόδων για τη διαδικασία έκπτωσης. Αυτή η αποζημίωση είναι ανεξάρτητη από την κατάπτωση 

των Εγγυητικών Επιστολών, όπως προβλέπεται παραπάνω. 

5.2.5. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας 

της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που τυχόν χορηγήθηκε είναι δυνατό 

να επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της Αρχής.  

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:  
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α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της 

προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί 

της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,  

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

αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα. 

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

επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να 

ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, αν οι υπηρεσίες που 

αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της 

διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της 

σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως. 

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

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την Αναθέτουσα Αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον 

ανάδοχο έκπτωτο.  

5.3. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει 

των όρων των παραγράφων 5.2. (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 5.4. 

(Παρακολούθηση της σύμβασης), 5.6. (Παραλαβή της σύμβασης) και 5.7. (Απόρριψη 

παραδοτέων - αντικατάσταση) να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας 

ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από 

την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. 

Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις.  

Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, 

ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στην παράγραφο 5.4. οργάνου, εντός 

προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς 

απορριφθείσα.  

Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής 

προσφυγής.  

Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν 

απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν 

ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να 

οριστικοποιηθεί. 
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5.4. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

5.4.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από 

την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠ), η οποία συγκροτείται, σύμφωνα με την 

παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221 του ν. 4412/2016. 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠ) θα παρακολουθεί καθ’ όλη τη διάρκεια 

της σύμβασης τις παρασχεθησόμενες υπηρεσίες του αναδόχου, θα συνεργάζεται, και θα 

καθοδηγεί τον ανάδοχο. Η επικοινωνία της ΕΠΠ με τον ανάδοχο θα γίνεται με συναντήσεις, 

όπου αυτό απαιτείται, ή με όλες τις άλλες μορφές επικοινωνίας (γραπτά, e-mail, τηλεφωνικά), 

κατά περίπτωση. 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠ) θα εισηγείται  στο αρμόδιο αποφαινόμενο 

όργανο της Αναθέτουσας Αρχής για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση 

όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη 

λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα 

που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, 

υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν.4412/2016. 

5.4.2. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, με απόφασή της να ορίζει για την παρακολούθηση της 

σύμβασης ως επόπτη/ες με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλό της/υπαλλήλους της.  

Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, ο έλεγχος τακτικός ή έκτακτος της υλοποίησης των 

προγραμμάτων κατάρτισης/πιστοποίησης, η επιβεβαίωση της εκτέλεσης του αντικειμένου της 

σύμβασης, καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της 

σύμβασης. Με εισήγηση του επόπτη η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να απευθύνει έγγραφα με 

οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης. 

5.4.3. Για την προσήκουσα και έγκαιρη παραλαβή των υπηρεσιών δύναται να τηρείται από τον 

ανάδοχο ημερολόγιο στο οποίο θα καταγράφονται η τμηματική εκτέλεση του αντικειμένου της 

σύμβασης, η καθημερινή απασχόληση του προσωπικού σε αριθμό και ειδικότητα, έκτακτα 

συμβάντα και άλλα στοιχεία που σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης. Το ημερολόγιο 

συνυπογράφεται από τον επόπτη της σύμβασης, που μπορεί να σημειώσει επί αυτού 

παρατηρήσεις για την τήρηση των όρων της σύμβασης και φυλάσσεται στον χώρο εκτέλεσης 

της υπηρεσίας ή όταν αυτό δεν είναι εφικτό προσκομίζεται από τον ανάδοχο στη έδρα της 

υπηρεσίας, εφόσον τούτο ζητηθεί. Οι καταγραφές του αποτελούν στοιχείο για την παραλαβή 

του αντικειμένου της σύμβασης από την επιτροπή παραλαβής. 

5.5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

5.5.1. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δέκα τέσσερις (14) μήνες από την υπογραφή της 

σύμβασης. 
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5.5.2. Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί, εφόσον συντρέχει σοβαρός λόγος, που συνιστά 

αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης εκτέλεσης ή ανωτέρα βία με αιτιολογημένη απόφαση της 

Αναθέτουσας Αρχής, χωρίς αύξηση του τιμήματος, μετά από σύμφωνη γνώμη της 

Διαχειριστικής Αρχής. Σε κάθε περίπτωση, η υλοποίηση της Σύμβασης, μετά την όποια 

παράταση ή μετάθεση τυχόν χορηγηθεί, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός των απώτατων 

ορίων που εκάστοτε ισχύουν για την υλοποίηση έργων που συγχρηματοδοτούνται από το 

ΕΣΠΑ 2014-2020. 

5.5.3. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη 

απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του 

αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά 

δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η 

συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει 

η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην Αναθέτουσα Αρχή τα 

παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν 

από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του 

χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα 

με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2. της παρούσας. 

5.6. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

5.6.1. Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων γίνεται από την Επιτροπή 

Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠ) του άρθρου 5.4. της παρούσας.  

5.6.2.  Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, μπορεί δε να 

καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η Επιτροπή 

Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠ):  

α) είτε παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις 

της σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινομένου οργάνου,  

β) είτε εισηγείται για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχομένων 

υπηρεσιών ή παραδοτέων, σύμφωνα με τις παραγράφους 5.6.3. και 5.6.4.  

Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και στις τμηματικές παραλαβές. 

5.6.3. Αν η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠ) κρίνει ότι οι παρεχόμενες 

υπηρεσίες ή τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της παρούσας, 

συντάσσει πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που 

διαπιστώθηκαν από τους αυτούς και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν 

την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι 

τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 
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5.6.4. Για την εφαρμογή της παραγράφου 5.6.3 ορίζονται τα ακόλουθα: 

α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη 

απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής, μπορεί να εγκριθεί 

η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων, με έκπτωση επί της 

συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. 

Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠ) 

υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων 

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

αναφερόμενα στην απόφαση. 

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

αποφαινόμενου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής, απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες 

ή τα παραδοτέα, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 5.7. της παρούσας. 

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

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

παραλαβής της παραγράφου 5.6.2. ή πρωτόκολλο με παρατηρήσεις της παραγράφου 5.6.3., 

θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.  

5.6.6 Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του 

αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που 

συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να 

συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠ) 

του άρθρου 5.4. της παρούσας. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις 

διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά 

πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται 

πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των 

σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική Επιτροπή 

Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠ) της παραγράφου 5.4. της παρούσας, δεν λαμβάνεται 

υπόψη.  

5.7. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή/και παραδοτέων με έκπτωση επί της 

συμβατικής αξίας, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση 

των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της 

σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση 

γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την 

αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, 
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ο δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και 

την παράγραφο 5.2. της παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα 

στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται 

έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

5.8. ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

5.8.1. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρεί τη σύμβαση σε οποιοδήποτε τρίτο, ούτε να 

αναθέτει υπεργολαβικά σε τρίτους μέρος ή το σύνολο του αντικειμένου της Σύμβασης, ούτε να 

υποκαθίσταται από τρίτο, πλην των περιπτώσεων που ρητά ορίζονται στο άρθρο 4.4 της 

παρούσας και υπό τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου αυτού καθώς και πλην της 

περίπτωσης του άρθρου 132 παρ. 1 στοιχείο δ σημείο ββ του ν. 4412/2016.  

5.8.2. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η εκχώρηση μέρους ή ολόκληρων των απαιτήσεων 

(πληρωμών] του Αναδόχου έναντι της Αναθέτουσας Αρχής μόνο προς Τράπεζες ή Πιστωτικούς 

Οργανισμούς προς χρηματική διευκόλυνση του Αναδόχου, υπό τις εξής απαραίτητες 

προϋποθέσεις:  

(α) ο εκδοχέας πρέπει να γνωρίζει και να αποδέχεται όλους τους όρους της σύμβασης,  

(β) η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να αντιτάξει κατά του εκδοχέα όλες τις ενστάσεις που 

έχει κατά του εκχωρητή και μετά την αναγγελία της εκχώρησης,  

(γ) σε περίπτωση που για λόγους που άπτονται των συμβατικών σχέσεων μεταξύ 

Αναδόχου και Αναθέτουσας Αρχής δεν προκύψει εν όλω ή εν μέρει υπέρ της Τράπεζας 

το εκχωρούμενο τίμημα (ενδεικτικά αναφέρονται έκπτωση Αναδόχου, απομείωση 

συμβατικού τιμήματος, αναστολή εκτέλεσης της σύμβασης, διακοπή σύμβασης, 

καταλογισμός ρητρών, συμβιβασμός κ.λπ.) η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καμία ευθύνη 

έναντι της εκδοχέως Τράπεζας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Το έντυπο Ε.Ε.Ε.Σ. που συνοδεύει την παρούσα Διακήρυξη είναι αναρτημένο, σε μορφή .PDF 

και .XML, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στην οποία η 

Διακήρυξη έλαβε Συστημικό Αριθμό: ………. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΤΕΧΝΙΚΕΣ    

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ/ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

1.1. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Το φυσικό αντικείμενο της σύμβασης συνίσταται στην υλοποίηση δύο προγραμμάτων 

κατάρτισης και πιστοποίησης των αποκτηθεισών γνώσεων, προσόντων /δεξιοτήτων των 

ωφελούμενων, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISΟ/IEC 17024 ή άλλο ισοδύναμο, στους 

κλάδους της Αγροδιατροφής και των Δομικών Υλικών/Κατασκευών του ιδιωτικού τομέα, με 

στόχο την απόκτηση πρόσθετων – της άσκησης του επαγγέλματός τους – γνώσεων και 

δεξιοτήτων που θα έχουν άμεση και θετική επίπτωση στην ενίσχυση της επαγγελματικής τους 

ικανότητας και κινητικότητας. 

Η σύμβαση εντάσσεται στην Πράξη με τίτλο «Κατάρτιση στελεχών των κλάδων της 

Αγροδιατροφής / Βιομηχανίας Τροφίμων και Υλικών/ Κατασκευών και Πιστοποίησής τους στο 

σχήμα “Συμβούλου Ανάπτυξης Εξαγωγικών Μονάδων», η οποία έχει ενταχθεί στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-

2020», δυνάμει της υπ’ αριθ. Α.Π.: 5995/797/Α3/15.11.2017 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 

Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία 2014-2020, όπως τροποποιήθηκε 

με την υπ’ αριθ. 6545/Β3/1456/17.10.2018 όμοια απόφαση, με Κωδικό ΟΠΣ 5002043 και 

περιλαμβάνει τα παρακάτω Υποέργα: 

Υποέργο Περιγραφή 

Υποέργο 2: Δράσεις Κατάρτισης και Πιστοποίησης στις «Λιγότερο Αναπτυγμένες 

Περιφέρειες» (Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, 

Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα) 

Υποέργο 3: Δράσεις Κατάρτισης και Πιστοποίησης στις «Περιφέρειες Μετάβασης» (Δυτική 

Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη) 

Υποέργο 4: Δράσεις Κατάρτισης και Πιστοποίησης στις «Περισσότερο Αναπτυγμένες 

Περιφέρειες» (Αττική) 

Υποέργο 5: Δράσεις Κατάρτισης και Πιστοποίησης στη Στερεά Ελλάδα 
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Υποέργο 6: Δράσεις Κατάρτισης και Πιστοποίησης στο Νότιο Αιγαίο 

Η Πράξη απευθύνεται συνολικά σε 817 εργαζόμενους σε ολόκληρη τη χώρα, που εργάζονται 

σε εξαγωγικές επιχειρήσεις ή σε δυνητικές επιχειρήσεις του κλάδου της Αγροδιατροφής και του 

κλάδου των Δομικών Υλικών.  

Στόχος είναι η απόκτηση πιστοποιημένων γνώσεων και δεξιοτήτων των στελεχών 

επιχειρήσεων, προσαρμοσμένων στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες των παραπάνω κλάδων 

στο πεδίο των εξαγωγών. Τελικός στόχος της Πράξης είναι να προσδώσει προστιθέμενη αξία 

σε επίπεδο κλάδου και να ενισχύσει της ανταγωνιστικότητά των επιχειρήσεων και των 

περαιτέρω προοπτικών της εξαγωγικής τους δραστηριότητας, ενώ παράλληλα θα οδηγήσει σε 

περισσότερες επιχειρήσεις να αποκτήσουν εξαγωγικό προσανατολισμό. 

Tα προγράμματα κατάρτισης στοχεύουν στην ανάπτυξη των ειδικοτήτων: 

 «Στέλεχος ανάπτυξης εξαγωγικών μονάδων στον τομέα Αγροδιατροφής – Βιομηχανίας 

Τροφίμων» και  

 «Στέλεχος ανάπτυξης εξαγωγικών μονάδων στον τομέα Υλικών – Κατασκευών»,  

Κάθε πρόγραμμα κατάρτισης αφορά σε θεωρητική κατάρτιση, η οποία έχει συνολική διάρκεια 

120 ώρες, εκ των οποίων οι εκατόν δέκα ώρες (110) ώρες θα υλοποιηθούν με τη μέθοδο της 

εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης, και οδηγεί στην πιστοποίηση των γνώσεων / δεξιοτήτων των 

συμμετεχόντων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024 ή άλλο ισοδύναμο πρότυπο 

που χορηγείται από τον ΕΟΠΠΕΠ ή άλλο ισοδύναμο οργανισμό.  Το σύνολο των 

επωφελούμενων θα χωριστεί σε τμήματα ανάλογα με τον αριθμό την περιφέρεια και το 

πρόγραμμα. 

Κάθε ωφελούμενος συμμετέχει σε ένα από τα ανωτέρω πρόγραμμα κατάρτισης. Η συμμετοχή 

των ωφελούμενων (εργαζόμενων) στις εξετάσεις για τη λήψη πιστοποίησης των αποκτηθεισών 

γνώσεων και δεξιοτήτων, που θα πραγματοποιηθούν μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης, 

είναι υποχρεωτική.  

1.2. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 

Υποέργο 2: Δράσεις Κατάρτισης και Πιστοποίησης στις «Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες» 

(Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα). 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ 

ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 60 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 310 
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ΗΠΕΙΡΟΥ 47 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 53 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 23 

Σύνολο 493 

Υποέργο 3: Δράσεις Κατάρτισης και Πιστοποίησης στις «Περιφέρειες Μετάβασης» (Δυτική 

Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη). 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 54 

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 18 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 30 

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 24 

ΚΡΗΤΗΣ 18 

Σύνολο 144 

 

Υποέργο 4: Δράσεις Κατάρτισης και Πιστοποίησης στις «Περισσότερο Αναπτυγμένες 

Περιφέρειες» (Αττική). 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ 

ΑΤΤΙΚΗΣ 125 

 

Υποέργο 5: Δράσεις Κατάρτισης και Πιστοποίησης στη Στερεά Ελλάδα. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ 

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 33 

 

Υποέργο 6: Δράσεις Κατάρτισης και Πιστοποίησης στο Νότιο Αιγαίο. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ 

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 22 
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Η παραπάνω κατανομή των ωφελουμένων είναι ενδεικτική. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το 

δικαίωμα να διαφοροποιήσει την κατανομή ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν από 

τον ορισμό δυνητικών ωφελουμένων ανά τύπο Περιφέρειας / Περιφέρεια και τη ζήτηση 

υπηρεσιών κατάρτισης κατά το χρόνο υλοποίησης των προγραμμάτων. Ενδεχόμενη 

ανακατανομή του αριθμού των ωφελουμένων ανά τύπο περιφέρειας τελεί υπό την έγκριση της 

Διαχειριστικής Αρχής κατόπιν σχετικού τεκμηριωμένου αιτήματος της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

1.3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Τα παρακάτω αναγραφόμενα πακέτα εργασίας (Π.Ε.) αφορούν σε κάθε ένα από τα Υποέργα 2 

έως και 6: 

 Π.Ε. «Στέλεχος ανάπτυξης εξαγωγικών μονάδων στον τομέα Αγροδιατροφής – 

Βιομηχανίας Τροφίμων» και  

 Π.Ε. «Στέλεχος ανάπτυξης εξαγωγικών μονάδων στον τομέα Υλικών – Κατασκευών».  

Στα δύο προγράμματα κατάρτισης θα συμμετέχουν συνολικά 817 εργαζόμενοι από όλες τις 

περιφέρειες της χώρας. Η διάρκεια του κάθε προγράμματος κατάρτισης ορίζεται στις 120 ώρες, 

εκ των οποίων οι 110 ώρες θα υλοποιηθούν με τη μέθοδο της εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης (e-

learning). Το σύνολο των επωφελούμενων θα χωριστεί σε τμήματα 20-25 ατόμων ανάλογα με 

τον αριθμό την περιφέρεια και το πρόγραμμα.  

Η κατάρτιση σε όλα τα τμήματα και για τα δύο προγράμματα θα ολοκληρωθεί σε δέκα τέσσερις 

(14) μήνες. Τα δύο προγράμματα κατάρτισης θα οδηγήσουν στην απόκτηση επαγγελματικών 

προσόντων και την πιστοποίηση υπό το σχήμα του «Σύμβουλου Ανάπτυξης Εξαγωγικών 

Μονάδων» με τις διακριτές ενότητες:  

 «Σύμβουλος Ανάπτυξης Εξαγωγικών Μονάδων του Κλάδου της Αγροτοδιατροφής – 

Βιομηχανίας Τροφίμων» και  

 «Σύμβουλος Ανάπτυξης Εξαγωγικών Μονάδων στο κλάδο των Δομικών Υλικών».  

Ακολουθεί αναλυτική παρουσίαση των εκπαιδευτικών ενοτήτων για κάθε επιμέρους δράση 

κατάρτισης, με αναλυτική  παράθεση της σύνδεσης νέων γνώσεων με αποκτώμενες 

επαγγελματικές δεξιότητες. 

1.3.1. ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 



ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ (ΣΕΒΕ) 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

«Κατάρτιση στελεχών των κλάδων της Αγροδιατροφής / Βιομηχανίας Τροφίμων και Υλικών/ Κατασκευών 
και Πιστοποίησής τους στο σχήμα “Συμβούλου Ανάπτυξης Εξαγωγικών Μονάδων”» 

 

 
Ευρωπαϊκή Ένωση 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο    

 
Σελίδα 81 από 171 

 

 

Τα στελέχη με τις ειδικότητες του «Ανάπτυξης Εξαγωγικών Μονάδων του Κλάδου της 

Αγροδιατροφής» και «Ανάπτυξης Εξαγωγικών Μονάδων του Κλάδου των Δομικών Υλικών/ 

Κατασκευών», στο πλαίσιο του οργανογράμματος μια εξαγωγικής μονάδας, έχουν την ευθύνη 

ανάπτυξης και διατήρησης των συνδέσμων της επιχείρησης με διανομείς, πελάτες, χρήστες και 

ανθρώπους-κλειδιά στην περιοχή ευθύνης τους (χώρα/ήπειρο/σύνολο εξωτερικού), με την 

προετοιμασία, διαμόρφωση και ‘’κλείσιμο’’ συμβολαίων πωλήσεων προϊόντων και τη φροντίδα 

της εκτέλεσής τους. 

Με βάση την εμπειρία αλλά και τα πρωτογενή δεδομένα οι εργασίες που καλούνται να 

επιτελέσουν τα στελέχη και των δύο παραπάνω ειδικοτήτων στα πλαίσια της επιχειρησιακής 

τους καθημερινότητας είναι: 

 Στενή και συστηματική παρακολούθηση των εξελίξεων και των τάσεων της αγοράς και του 

ανταγωνισμού στις περιοχές ευθύνης του εκτός των συνόρων. 

 Επιλογή του προσωπικού πωλήσεων και διανομής προϊόντων (τοπικών αντιπροσώπων) 

και υποστήριξή τους με πληροφορίες, κίνητρα, εκπαίδευση και απαιτούμενο εξοπλισμό. 

 Καθορισμός και επιμερισμός στόχων πωλήσεων και αξιολόγηση της απόδοσης των κατά 

τόπους συνεργατών. 

 Σχεδιασμός και ανάπτυξη στρατηγικών μάρκετινγκ, οργάνωση διαφημιστικών καμπανιών, 

σύνταξη προσφορών και επιδίωξη υλοποίησής τους στην Ελλάδα και σε επιλεγμένες 

«αγορές-στόχους». 

 Εξέταση, αξιολόγηση και προσαρμογή των καναλιών διανομής των προϊόντων στις χώρες 

ευθύνης με στόχο τη βελτιστοποίησή τους. 

 Γενική ευθύνη της επιχείρησης για την γεωγραφική περιοχή ευθύνης, με συχνές επισκέψεις 

για την πληρέστερη δυνατή γνώση των ιδιαιτεροτήτων, ευκαιριών και προκλήσεων στην 

συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή ή χώρα. 

 Τακτική επίσκεψη και συμμετοχή σε κλαδικές εμπορικές εκθέσεις στις περιοχές – στόχους. 

 Σύσκεψη με στελέχη του μάρκετινγκ και της παραγωγής με τη μετάδοση μηνυμάτων της 

αγοράς στην περιοχή ευθύνης του για τροποποίηση και διόρθωση των προϊόντων ή των 

προωθητικών ενεργειών συμπεριλαμβανομένου και του τρόπου παρουσίασής τους στην 

αγορά. 

 Ενεργός συμμετοχή στη διαμόρφωση της στρατηγικής της επιχείρησης για τις εξαγωγές και 

φροντίδα την ευθυγράμμιση των ενεργειών πωλήσεων στις ξένες αγορές με αυτές της 

επιχείρησης ως σύνολο. 

 Μέριμνα για την εξασφάλιση ειδικής άδειας διακίνησης του προϊόντος (όπου αυτό κρίνεται 

αναγκαίο). 
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 Διερεύνηση του καθεστώτος πληρωμών που επικρατεί σε κάθε χώρα, ανάλυση της 

οικονομικής βιωσιμότητας του εγχειρήματος εξαγωγών και οργάνωση του τρόπου 

διείσδυσης στην κατά τόπους αγορά. 

 Διενέργεια πρόβλεψης επιτυχίας της τοποθέτησης προϊόντων στην αγορά με ενδεχόμενη 

υποστήριξη οργανωμένης ομάδας έρευνας των αγορών της χώρας – στόχου. 

 Επίλυση πιθανών προβλημάτων που προκύπτουν στην αγορά. 

 Συστηματική διερεύνηση των νέων ευκαιριών τοποθέτησης νέων προϊόντων ή ανοίγματος 

νέων αγορών του εξωτερικού 

1.3.2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ «ΣΤΕΛΕΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ 

ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ» 

 

Α/Α ΘΕΜΑΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1. Σχεδιασμός και 

ανάπτυξη 

στρατηγικού 

επιχειρηματικού 

σχεδιασμού 

εξαγωγών στον 

κλάδο της 

Αγροδιατροφής 

(export business 

plan) 

ΑΠΟΚΤΟΥΜΕΝΕΣ  

ΓΝΩΣΕΙΣ 

 

 Κατανόηση της σημασίας και των σταδίων 

σχεδιασμού και ανάπτυξης στρατηγικού 

επιχειρηματικού σχεδιασμού εξαγωγών στον κλάδο 

της Αγροδιατροφής (export business plan) 

 Κατανόηση και εξοικείωση με βασικά θέματα για την 

ανάπτυξη στρατηγικού επιχειρηματικού σχεδιασμού 

στον κλάδο της Αγροδιατροφής/ Τροφίμων 

ΑΠΟΚΤΟΥΜΕΝΕΣ 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

Δυνατότητα υλοποίησης ενός πλήρους εξαγωγικού 

επιχειρηματικού σχεδίου (export business plan) 

επιχείρησης του κλάδου της Αγροδιατροφής γωγών στον 

κλάδο της Αγροδιατροφής (export business plan) 

ΑΠΟΚΤΟΥΜΕΝΕΣ 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

Ενεργός συμμετοχή στη διαμόρφωση της στρατηγικής της 

επιχείρησης για τις εξαγωγές δομικών υλικών και φροντίδα 

για την ευθυγράμμιση των ενεργειών πωλήσεων στις ξένες 

αγορές με αυτές της επιχείρησης ως σύνολο 

2. Βασικοί 

παράγοντες 

επηρεασμού των 

εξαγωγικών 

αποφάσεων στις 

επιχειρήσεις του 

αγροδιατροφικού 

κλάδου 

ΑΠΟΚΤΟΥΜΕΝΕΣ  

ΓΝΩΣΕΙΣ 

 

Κατανόηση των βασικών σημείων επηρεασμού των 

εξαγωγικών αποφάσεων στα πλαίσια του στρατηγικού 

σχεδιασμού εξαγωγών αγροδιατροφικών προϊόντων που 

αφορούν: 

 Τα χαρακτηριστικά του κλάδου Αγροδιατροφής 

 Τον προσδιορισμό των προϊόντων για εξαγωγή, τις 

αγορές, τον ανταγωνισμό και την προώθηση 

ΑΠΟΚΤΟΥΜΕΝΕΣ 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

Λήψη εξαγωγικών αποφάσεων σε στρατηγικό επίπεδο 

μετά από ανάλυση των βασικών παραμέτρων 

επηρεασμού του κλάδου των αγροδιατροφικών 

προϊόντων/τροφίμων 
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ΑΠΟΚΤΟΥΜΕΝΕΣ 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

Ανάλυση της οικονομικής βιωσιμότητας του εγχειρήματος 

εξαγωγών στα Αγροδιατροφικά Προϊόντα 

3. Διαχείριση 

ανθρώπινου 

δυναμικού 

εξαγωγικών 

αγροδιατροφικών 

επιχειρήσεων 

ΑΠΟΚΤΟΥΜΕΝΕΣ  

ΓΝΩΣΕΙΣ 

 

 Κατανόηση της σημασίας και των τεχνικών επιλογής 

και διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού στην 

εξαγωγική διαδικασία καθώς και της στελέχωσης ή 

της επιλογής συνεργατών σε κρίσιμες "θέσεις κλειδιά" 

στις διαδικασίες διανομής, προώθησης και πώλησης 

των προϊόντων στα πλαίσια του επιχειρησιακού 

σχεδιασμού των εξαγωγών στον Αγροδιατροφικό 

Κλάδο 

 Εξοικείωση με τις τεχνικές ανάθεσης και αξιολόγησης 

της απόδοσης συνεργατών στον τομέα των 

πωλήσεων και προώθησης των αγροδιατροφικών 

προϊόντων 

ΑΠΟΚΤΟΥΜΕΝΕΣ 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

 Δυνατότητα υλοποίησης σχεδίου ανάπτυξης 

ανθρώπινου δυναμικού στον τομέα των εξαγωγών 

προϊόντων Αγροδιατροφής με στόχο την εξωστρέφεια 

και την διαμόρφωση συστημάτων και κουλτούρας 

ποιότητας 

 Δυνατότητα σχεδιασμού και υλοποίησης σχεδίου 

ανάθεσης, δημιουργίας στόχων και αξιολόγησης 

συνεργατών 

ΑΠΟΚΤΟΥΜΕΝΕΣ 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

 Επιλογή του προσωπικού πωλήσεων και διανομής 

προϊόντων (τοπικών αντιπροσώπων) και υποστήριξή 

τους με πληροφορίες, κίνητρα, εκπαίδευση και 

απαιτούμενο εξοπλισμό 

 Καθορισμός και επιμερισμός στόχων πωλήσεων και 

αξιολόγηση της απόδοσης των κατά τόπους 

συνεργατών 

4. Εξαγωγικό σχέδιο 

marketing 

(export marketing 

plan) 

αγροδιατροφικής 

επιχείρησης 

ΑΠΟΚΤΟΥΜΕΝΕΣ  

ΓΝΩΣΕΙΣ 

 

Κατανόηση της σημασίας και των σταδίων σχεδιασμού και 

ανάπτυξης εξαγωγικού σχεδίου marketing στον κλάδο της 

Αγροδιατροφής (export marketing plan) 

ΑΠΟΚΤΟΥΜΕΝΕΣ 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

Δυνατότητα υλοποίησης ενός πλήρους εξαγωγικού 

επιχειρηματικού σχεδίου marketing (export marketing plan) 

επιχείρησης του κλάδου της Αγροδιατροφής 

ΑΠΟΚΤΟΥΜΕΝΕΣ 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

Σχεδιασμός και ανάπτυξη στρατηγικών μάρκετινγκ, 

οργάνωση διαφημιστικών καμπανιών, σύνταξη 

προσφορών και επιδίωξη υλοποίησής τους στην Ελλάδα 

και σε επιλεγμένες «αγορές-στόχους» 

5. Προσδιορισμός 

των αγορών- 

στόχων (target 

ΑΠΟΚΤΟΥΜΕΝΕΣ  

ΓΝΩΣΕΙΣ 

 

Κατανόηση της έννοιας του προσδιορισμού των αγορών- 

στόχων (target markets), της σημασίας και των τρόπων 

υλοποίησης της 
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markets) στις 

αγροδιατροφικές 

εξαγωγικές επι- 

χειρήσεις 

ΑΠΟΚΤΟΥΜΕΝΕΣ 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

Δυνατότητα εκπόνησης και υλοποίησης αναλυτικού 

σχεδίου παρακολούθησης δυνητικών αγορών στόχων 

ΑΠΟΚΤΟΥΜΕΝΕΣ 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

Στενή και συστηματική παρακολούθηση των εξελίξεων και 

των τάσεων της αγοράς και του ανταγωνισμού στις 

περιοχές ευθύνης του εκτός των συνόρων 

6. Έρευνα αγοράς 

στον κλάδο της 

αγροδιατροφής 

ΑΠΟΚΤΟΥΜΕΝΕΣ  

ΓΝΩΣΕΙΣ 

 

Κατανόηση των διαδικασιών διενέργειας έρευνας αγοράς 

και των τεχνικών αξιολόγησης αποτελεσμάτων έρευνας 

αγοράς για την λήψη εξαγωγικών αποφάσεων 

ΑΠΟΚΤΟΥΜΕΝΕΣ 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

 Δυνατότητα εκπόνησης και υλοποίησης σχεδίου 

έρευνας αγοράς δυνητικών αγορών-στόχων στον 

τομέα της Αγροδιατροφής με την χρήση πολλαπλών 

μεθόδων και εργαλείων 

 Δυνατότητα πραγματοποίησης αξιολόγησης 

αποτελεσμάτων έρευνας αγοράς και σύνταξη 

προτάσεων για εξαγωγικές αποφάσεις 

ΑΠΟΚΤΟΥΜΕΝΕΣ 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

 Διενέργεια πρόβλεψης επιτυχίας της τοποθέτησης 

προϊόντων στην αγορά με ενδεχόμενη υποστήριξη 

οργανωμένης ομάδας έρευνας των αγορών της 

χώρας – στόχου 

 Γενική ευθύνη της επιχείρησης για την γεωγραφική 

περιοχή ευθύνης, με συχνές επισκέψεις για την 

πληρέστερη δυνατή γνώση των ιδιαιτεροτήτων, 

ευκαιριών και προκλήσεων στην συγκεκριμένη 

γεωγραφική περιοχή ή χώρα 

7. Ειδικά θέματα που 

λαμβάνονται 

υπόψη κατά την 

επιλογή αγορών-

στόχων 

ΑΠΟΚΤΟΥΜΕΝΕΣ  

ΓΝΩΣΕΙΣ 

 

Εξοικείωση με ειδικά ζητήματα που αφορούν τον 

καθορισμό των αγορών στόχων στον κλάδο της 

Αγροδιατροφής και σχετίζονται με την παράδοση 

προϊόντων, τις πληρωμές, φορολογικά ή τελωνειακά 

θέματα και την έρευνα αγοράς όπως: 

 Όροι παράδοσης (INCOTERMS) 

 Τελωνειακά και φορολογικά θέματα 

 Οι μεταφορές στην προσέγγιση και διανομή των 

προϊόντων 

 Ασφάλεια πίστωσης εξαγωγών 

 Διασφάλιση πωλήσεων – πληρωμών 

ΑΠΟΚΤΟΥΜΕΝΕΣ 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

Δυνατότητα εκπόνησης έκθεσης που αφορά εξαγωγές 

αγροδιατροφικών προϊόντων σε συγκεκριμένη αγορά 

στόχο με πλήρη παρουσίαση θεμάτων παράδοσης, 

πληρωμών, διασφάλιση πωλήσεων καθώς και φορολογικά 

θέματα. 

ΑΠΟΚΤΟΥΜΕΝΕΣ 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

Συστηματική διερεύνηση των νέων ευκαιριών τοποθέτησης 

νέων προϊόντων ή ανοίγματος νέων αγορών του 

εξωτερικού και διερεύνηση του καθεστώτος πληρωμών 

που επικρατεί σε κάθε χώρα 
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8. Προώθηση 

αγροδιατροφικών 

προϊόντων 

ΑΠΟΚΤΟΥΜΕΝΕΣ  

ΓΝΩΣΕΙΣ 

 

Κατανόηση της σημασίας και εξοικείωση με τους τρόπους 

και τις τεχνικές για την προώθηση αγροδιατροφικών 

προϊόντων σε ξένες αγορές και ιδιαίτερα: 

 Διαφήμιση 

 Προωθητικό υλικό 

 Ηλεκτρονική διαφήμιση – emails 

 Προσωπικές επισκέψεις 

 Συμμετοχή σε εκθέσεις 

 Ιστοσελίδα της επιχείρησης 

 Συμμετοχή σε ηλεκτρονικά διεθνή δίκτυα εμπόρων/ 

επιχειρηματιών 

ΑΠΟΚΤΟΥΜΕΝΕΣ 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

Δυνατότητα εκπόνησης νέου σχεδίου προώθησης ή 

προσαρμογής υφιστάμενου ανάλογα με τις τρέχουσες 

συνθήκες 

ΑΠΟΚΤΟΥΜΕΝΕΣ 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

Σύσκεψη με στελέχη του μάρκετινγκ και της παραγωγής 

για προωθητικές ενέργειες συμπεριλαμβανομένου και του 

τρόπου παρουσίασής τους στην αγορά 

9. Κλαδικές εκθέσεις 

στον τομέα των 

εξαγωγών 

διατροφικών 

προϊόντων 

ΑΠΟΚΤΟΥΜΕΝΕΣ  

ΓΝΩΣΕΙΣ 

 

Γνώση της σημασίας και του τρόπου αναζήτησης και 

συμμετοχής σε κλαδικές εμπορικές εκθέσεις προϊόντων 

αγροδιατροφής και ιδιαίτερα: 

Κατανόηση των τρόπων που η συμμετοχή σε κλαδικές 

εμπορικές εκθέσεις λειτουργεί παράλληλα και ως μέσο 

προώθησης των προϊόντων αλλά και ως μέσο κατανόησης 

της αγοράς και του ανταγωνισμού 

ΑΠΟΚΤΟΥΜΕΝΕΣ 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

Δυνατότητα τεκμηριωμένων επιλογών συμμετοχής 

αγροδιατροφικής επιχείρησης σε κλαδική ή εμπορική 

έκθεση 

ΑΠΟΚΤΟΥΜΕΝΕΣ 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

Τακτική επίσκεψη και συμμετοχή σε κλαδικές εμπορικές 

εκθέσεις στις περιοχές – στόχους 

10. Η εξειδίκευση του 

προϊόντος και η 

ικανοποίηση του 

πελάτη στο 

εξαγωγικό 

Marketing 

αγροδιατροφικών 

προϊόντων 

ΑΠΟΚΤΟΥΜΕΝΕΣ  

ΓΝΩΣΕΙΣ 

 

Κατανόηση της σημασίας της "εξειδίκευσης του προϊόντος 

και ικανοποίησης του πελάτη" στο εξαγωγικό marketing 

 Κατανόηση και εξοικείωση με την σημασία και τις 

τεχνικές μελέτης των ανταγωνιστικών προϊόντων και 

καθορισμού ανταγωνιστικών τιμών 

 Κατανόηση της ιδιαίτερης σημασίας της συσκευασίας 

στα Αγροδιατροφικά προϊόντα και του τρόπου που 

αυτή προσελκύει τους καταναλωτές και 

ανταποκρίνεται στα διατροφικά ήθη και συνήθεις των 

αγορών 

 Κατανόηση της σημασίας της διασφάλισης της 

ποιότητας στην εξαγωγική διαδικασία των 

αγροδιατροφικών προϊόντων 
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ΑΠΟΚΤΟΥΜΕΝΕΣ 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

Δυνατότητα εκπόνησης τεκμηριωμένης έκθεσης 

τροποποίησης προϊόντος/προϊόντων με την εξέταση και 

ανάλυση όλων των σχετικών παραγόντων (ανταγωνισμός, 

τιμές, συσκευασία/παρουσίαση, ικανοποίηση των 

πελατών) 

ΑΠΟΚΤΟΥΜΕΝΕΣ 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

Σύσκεψη με στελέχη του μάρκετινγκ και της παραγωγής με 

τη μετάδοση μηνυμάτων της αγοράς στην περιοχή 

ευθύνης του για τροποποίηση και διόρθωση των 

προϊόντων 

11. Διείσδυση 

επιχείρησης 

αγροδιατροφικών 

προϊόντων σε νέες 

αγορές 

ΑΠΟΚΤΟΥΜΕΝΕΣ  

ΓΝΩΣΕΙΣ 

 

Κατανόηση της έννοιας και της σημασίας της διείσδυσης 

εξαγωγικής επιχείρησης του κλάδου της Αγροδιατροφής 

σε συγκεκριμένες αγορές-στόχους 

 Κατανόηση των παραγόντων που επηρεάζουν την 

απόφαση σε ότι αφορά την μέθοδο διείσδυσης 

 Εξοικείωση με τις μεθόδους διείσδυσης σε νέες 

αγορές αγροδιατροφικών προϊόντων και τα 

πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα τους 

ΑΠΟΚΤΟΥΜΕΝΕΣ 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

Εκπόνηση πλήρους σχεδίου διείσδυσης σε νέες αγορές 

ΑΠΟΚΤΟΥΜΕΝΕΣ 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

Οργάνωση του τρόπου διείσδυσης στην κατά τόπους 

αγορά 

12. Δίκτυα διανομής 

στην εξαγωγική 

διαδικασία 

αγροδιατροφικών 

επιχειρήσεων 

ΑΠΟΚΤΟΥΜΕΝΕΣ  

ΓΝΩΣΕΙΣ 

 

Κατανόηση και εξοικείωση παραγόντων, διαδικασιών και 

στρατηγικών διοίκησης και αξιολόγησης σε σχέση με τα 

δίκτυα διανομής στην εξαγωγικής διαδικασία του κλάδου 

των Δομικών Υλικών / Κατασκευών 

ΑΠΟΚΤΟΥΜΕΝΕΣ 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

 Δυνατότητα λήψης αποφάσεων για επιλογή ή αλλαγή 

δικτύων διανομής 

 Δυνατότητα αξιολόγησης και διοίκησης δικτύων 

διανομής 

ΑΠΟΚΤΟΥΜΕΝΕΣ 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

 Εξέταση, αξιολόγηση και προσαρμογή των καναλιών 

διανομής των προϊόντων στις χώρες ευθύνης με 

στόχο τη βελτιστοποίησή τους 

13. Προβλήματα και 

εμπόδια κατά την 

εξαγωγική 

διαδικασία 

αγροδιατροφικών 

προϊόντων 

ΑΠΟΚΤΟΥΜΕΝΕΣ  

ΓΝΩΣΕΙΣ 

 

Κατανόηση των συχνότερων και συνηθέστερων 

προβλημάτων και εμποδίων που αντιμετωπίζουν κατά την 

εξαγωγική διαδικασία επιχειρήσεις του κλάδου της 

Αγροδιατροφής καθώς και των τεχνικών αντιμετώπισης 

τους. 

Συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων προβλήματα και 

εμπόδια που αφορούν: 

 Όρους παράδοσης (INCOTERMS) 

 Τελωνειακά και φορολογικά θέματα 

 Οι μεταφορές στην προσέγγιση και διανομή των 

προϊόντων 

 Ασφάλεια πίστωσης εξαγωγών 

 Διασφάλιση πωλήσεων – πληρωμών 
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ΑΠΟΚΤΟΥΜΕΝΕΣ 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

Δυνατότητα άμεσης λήψης αποφάσεων για την 

αντιμετώπιση των συνηθέστερων εμποδίων και 

προβλημάτων στην εξαγωγική διαδικασία των 

αγροδιατροφικών προϊόντων 

ΑΠΟΚΤΟΥΜΕΝΕΣ 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

Επίλυση πιθανών προβλημάτων ή ζητημάτων που 

προκύπτουν κατά την εξαγωγική δραστηριότητα 

Σημειώνεται ότι ποσοστό 10% των συνολικών ωρών του προγράμματος, δηλαδή 

δώδεκα (12) ώρες, θα διατεθούν για την κατάρτιση των ωφελουμένων σε θεματικές 

ενότητες που αφορούν στα ακόλουθα: 

 Υγεία και ασφάλεια στην εργασία. 

 Βασικές αρχές εργατικού δικαίου. 

 Βασικές αρχές λειτουργίας των Επιχειρήσεων. 

 Ενημέρωση για την εφαρμογή της αρχής της μη διάκρισης. 

Η κατάρτιση των ωφελούμενων στις εν λόγω θεματικές ενότητες, συνολικής διάρκειας δώδεκα 

(12) εκπαιδευτικών ωρών, θα πραγματοποιηθεί με ασύγχρονη εκπαίδευση μέσω ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας. 

 

1.3.3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ «ΣΤΕΛΕΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ 

ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» 

 

Α/Α ΘΕΜΑΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1. Σχεδιασμός και 

ανάπτυξη 

στρατηγικού 

επιχειρηματικού 

σχεδιασμού 

εξαγωγών στον 

κλάδο Δομικών 

Υλικών / 

Κατασκευών 

(export business 

plan) 

ΑΠΟΚΤΟΥΜΕΝΕΣ  

ΓΝΩΣΕΙΣ 

 

 Κατανόηση της σημασίας και των σταδίων 

σχεδιασμού και ανάπτυξης στρατηγικού 

επιχειρηματικού σχεδιασμού εξαγωγών στον κλάδο 

των Δομικών Υλικών / Κατασκευών (export business 

plan) 

 Κατανόηση και εξοικείωση με βασικά θέματα για την 

ανάπτυξη στρατηγικού επιχειρηματικού σχεδιασμού 

στον κλάδο των Δομικών Υλικών / Κατασκευών 

ΑΠΟΚΤΟΥΜΕΝΕΣ 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

Δυνατότητα υλοποίησης ενός πλήρους εξαγωγικού 

επιχειρηματικού σχεδίου (export business plan) 

επιχείρησης του κλάδου Δομικών Υλικών / Κατασκευών 

ΑΠΟΚΤΟΥΜΕΝΕΣ 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

Ενεργός συμμετοχή στη διαμόρφωση της στρατηγικής της 

επιχείρησης για τις εξαγωγές δομικών υλικών και φροντίδα 

για την ευθυγράμμιση των ενεργειών πωλήσεων στις ξένες 

αγορές με αυτές της επιχείρησης ως σύνολο 
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2. Βασικοί 

παράγοντες 

επηρεασμού των 

εξαγωγικών 

αποφάσεων στις 

επιχειρήσεις του 

κλάδου των 

Δομικών Υλικών / 

Κατασκευών 

ΑΠΟΚΤΟΥΜΕΝΕΣ  

ΓΝΩΣΕΙΣ 

 

Κατανόηση των βασικών σημείων επηρεασμού των 

εξαγωγικών αποφάσεων στα πλαίσια του στρατηγικού 

σχεδιασμού εξαγωγών που αφορούν: 

 Τα χαρακτηριστικά του κλάδου των Δομικών Υλικών 

 Τον προσδιορισμό των προϊόντων για εξαγωγή, τις 

αγορές, τον ανταγωνισμό και την προώθηση 

ΑΠΟΚΤΟΥΜΕΝΕΣ 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

Λήψη εξαγωγικών αποφάσεων σε στρατηγικό επίπεδο 

μετά από ανάλυση των βασικών παραμέτρων επηρεασμού 

του κλάδου των Δομικών Υλικών / Κατασκευών 

ΑΠΟΚΤΟΥΜΕΝΕΣ 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

Ανάλυση της οικονομικής βιωσιμότητας του εγχειρήματος 

εξαγωγών στον κλάδο των Δομικών Υλικών 

3. Διαχείριση 

ανθρώπινου 

δυναμικού 

εξαγωγικών 

επιχειρήσεων στον 

κλάδο των 

Δομικών Υλικών/ 

Κατασκευών 

ΑΠΟΚΤΟΥΜΕΝΕΣ  

ΓΝΩΣΕΙΣ 

 

 Κατανόηση της σημασίας και των τεχνικών επιλογής 

και διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού στην 

εξαγωγική διαδικασία καθώς και της στελέχωσης ή 

της επιλογής συνεργατών σε κρίσιμες "θέσεις κλειδιά" 

στις διαδικασίες διανομής, προώθησης και πώλησης 

των προϊόντων στα πλαίσια του επιχειρησιακού 

σχεδιασμού των εξαγωγών στον κλάδο των Δομικών 

Υλικών / Κατασκευών 

 Εξοικείωση με τις τεχνικές ανάθεσης και αξιολόγησης 

της απόδοσης συνεργατών στον τομέα των 

πωλήσεων και προώθησης των προϊόντων δομικών 

υλικών / κατασκευών 

ΑΠΟΚΤΟΥΜΕΝΕΣ 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

 Δυνατότητα υλοποίησης σχεδίου ανάπτυξης 

ανθρώπινου δυναμικού στον τομέα των εξαγωγών 

στον κλάδο των Δομικών Υλικών με στόχο την 

εξωστρέφεια και την διαμόρφωση συστημάτων και 

κουλτούρας ποιότητας 

 Δυνατότητα σχεδιασμού και υλοποίησης σχεδίου 

ανάθεσης, δημιουργίας στόχων και αξιολόγησης 

συνεργατών 

ΑΠΟΚΤΟΥΜΕΝΕΣ 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

 Επιλογή του προσωπικού πωλήσεων και διανομής 

προϊόντων (τοπικών αντιπροσώπων) και υποστήριξή 

τους με πληροφορίες, κίνητρα, εκπαίδευση και 

απαιτούμενο εξοπλισμό 

 Καθορισμός και επιμερισμός στόχων πωλήσεων και 

αξιολόγηση της απόδοσης των κατά τόπους 

συνεργατών 

4. Εξαγωγικό σχέδιο 

marketing 

(export marketing 

plan) επιχείρησης 

του κλάδου των 

ΑΠΟΚΤΟΥΜΕΝΕΣ  

ΓΝΩΣΕΙΣ 

 

Κατανόηση της σημασίας και των σταδίων σχεδιασμού και 

ανάπτυξης εξαγωγικού σχεδίου marketing στον κλάδο των 

Δομικών Υλικών / Κατασκευών (export marketing plan) 

ΑΠΟΚΤΟΥΜΕΝΕΣ 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

Δυνατότητα υλοποίησης ενός πλήρους εξαγωγικού 

επιχειρηματικού σχεδίου marketing (export marketing plan) 
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Δομικών Υλικών / 

Κατασκευών 

επιχείρησης του κλάδου των Δομικών Υλικών / 

Κατασκευών 

ΑΠΟΚΤΟΥΜΕΝΕΣ 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

Σχεδιασμός και ανάπτυξη στρατηγικών μάρκετινγκ, 

οργάνωση διαφημιστικών καμπανιών, σύνταξη 

προσφορών και επιδίωξη υλοποίησής τους στην Ελλάδα 

και σε επιλεγμένες «αγορές-στόχους» 

5. Προσδιορισμός 

των αγορών- 

στόχων (target 

markets) του 

κλάδου των 

Δομικών Υλικών / 

Κατασκευών 

ΑΠΟΚΤΟΥΜΕΝΕΣ  

ΓΝΩΣΕΙΣ 

 

Κατανόηση της έννοιας του προσδιορισμού των αγορών- 

στόχων (target markets), της σημασίας και των τρόπων 

υλοποίησης της 

ΑΠΟΚΤΟΥΜΕΝΕΣ 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

Δυνατότητα εκπόνησης και υλοποίησης αναλυτικού 

σχεδίου παρακολούθησης δυνητικών αγορών στόχων 

ΑΠΟΚΤΟΥΜΕΝΕΣ 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

Στενή και συστηματική παρακολούθηση των εξελίξεων και 

των τάσεων της αγοράς και του ανταγωνισμού στις 

περιοχές ευθύνης του εκτός των συνόρων 

6. Έρευνα αγοράς 

στον κλάδο των 

δομικών υλικών 

ΑΠΟΚΤΟΥΜΕΝΕΣ  

ΓΝΩΣΕΙΣ 

 

Κατανόηση των διαδικασιών διενέργειας έρευνας αγοράς 

και των τεχνικών αξιολόγησης αποτελεσμάτων έρευνας 

αγοράς για την λήψη εξαγωγικών αποφάσεων 

ΑΠΟΚΤΟΥΜΕΝΕΣ 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

 Δυνατότητα εκπόνησης και υλοποίησης σχεδίου 

έρευνας αγοράς δυνητικών αγορών-στόχων στον 

τομέα των Δομικών Υλικών / Κατασκευών με την 

χρήση πολλαπλών μεθόδων και εργαλείων 

 Δυνατότητα πραγματοποίησης αξιολόγησης 

αποτελεσμάτων έρευνας αγοράς και σύνταξη 

προτάσεων για εξαγωγικές αποφάσεις 

ΑΠΟΚΤΟΥΜΕΝΕΣ 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

 Διενέργεια πρόβλεψης επιτυχίας της τοποθέτησης 

προϊόντων στην αγορά με ενδεχόμενη υποστήριξη 

οργανωμένης ομάδας έρευνας των αγορών της 

χώρας – στόχου 

 Γενική ευθύνη της επιχείρησης για την γεωγραφική 

περιοχή ευθύνης, με συχνές επισκέψεις για την 

πληρέστερη δυνατή γνώση των ιδιαιτεροτήτων, 

ευκαιριών και προκλήσεων στην συγκεκριμένη 

γεωγραφική περιοχή ή χώρα 

7. Ειδικά θέματα που 

λαμβάνονται 

υπόψη κατά την 

επιλογή αγορών-

στόχων 

ΑΠΟΚΤΟΥΜΕΝΕΣ  

ΓΝΩΣΕΙΣ 

 

Εξοικείωση με ειδικά ζητήματα που αφορούν τον 

καθορισμό των αγορών στόχων στον κλάδο των Δομικών 

Υλικών / Κατάσκευών και σχετίζονται με την παράδοση 

προϊόντων, τις πληρωμές, φορολογικά ή τελωνειακά 

θέματα και την έρευνα αγοράς όπως: 

 Όροι παράδοσης (INCOTERMS) 

 Τελωνειακά και φορολογικά θέματα 

 Οι μεταφορές στην προσέγγιση και διανομή των 

προϊόντων 

 Ασφάλεια πίστωσης εξαγωγών 

 Διασφάλιση πωλήσεων – πληρωμών 
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ΑΠΟΚΤΟΥΜΕΝΕΣ 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

Δυνατότητα εκπόνησης έκθεσης που αφορά εξαγωγές 

προϊόντων Δομικών Υλικών σε συγκεκριμένη αγορά στόχο 

με πλήρη παρουσίαση θεμάτων παράδοσης, πληρωμών, 

διασφάλιση πωλήσεων καθώς και φορολογικά θέματα. 

ΑΠΟΚΤΟΥΜΕΝΕΣ 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

Συστηματική διερεύνηση των νέων ευκαιριών τοποθέτησης 

νέων προϊόντων ή ανοίγματος νέων αγορών του 

εξωτερικού και διερεύνηση του καθεστώτος πληρωμών 

που επικρατεί σε κάθε χώρα 

8. Προώθηση 

προϊόντων 

δομικών υλικών 

ΑΠΟΚΤΟΥΜΕΝΕΣ  

ΓΝΩΣΕΙΣ 

 

Κατανόηση της σημασίας και εξοικείωση με τους τρόπους 

και τις τεχνικές για την προώθηση προϊόντων Δομικών 

Υλικών σε ξένες αγορές και ιδιαίτερα: 

 Διαφήμιση 

 Προωθητικό υλικό 

 Ηλεκτρονική διαφήμιση – emails 

 Προσωπικές επισκέψεις 

 Συμμετοχή σε εκθέσεις 

 Ιστοσελίδα της επιχείρησης 

 Συμμετοχή σε ηλεκτρονικά διεθνή δίκτυα εμπόρων/ 

επιχειρηματιών 

ΑΠΟΚΤΟΥΜΕΝΕΣ 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

Δυνατότητα εκπόνησης νέου σχεδίου προώθησης ή 

προσαρμογής υφιστάμενου ανάλογα με τις τρέχουσες 

συνθήκες 

ΑΠΟΚΤΟΥΜΕΝΕΣ 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

Σύσκεψη με στελέχη του μάρκετινγκ και της παραγωγής 

για προωθητικές ενέργειες συμπεριλαμβανομένου και του 

τρόπου παρουσίασής τους στην αγορά 

9. Κλαδικές εκθέσεις 

στον τομέα των 

εξαγωγών 

προϊόντων 

Δομικών Υλικών 

ΑΠΟΚΤΟΥΜΕΝΕΣ  

ΓΝΩΣΕΙΣ 

 

Γνώση της σημασίας και του τρόπου αναζήτησης και 

συμμετοχής σε κλαδικές εμπορικές εκθέσεις προϊόντων 

αγροδιατροφής και ιδιαίτερα: 

Κατανόηση των τρόπων που η συμμετοχή σε κλαδικές 

εμπορικές εκθέσεις λειτουργεί παράλληλα και ως μέσο 

προώθησης των προϊόντων αλλά και ως μέσο κατανόησης 

της αγοράς και του ανταγωνισμού 

ΑΠΟΚΤΟΥΜΕΝΕΣ 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

Δυνατότητα τεκμηριωμένων επιλογών συμμετοχής 

επιχείρησης του κλάδου των Δομικών Υλικών / 

Κατασκευών σε κλαδική ή εμπορική έκθεση 

ΑΠΟΚΤΟΥΜΕΝΕΣ 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

Τακτική επίσκεψη και συμμετοχή σε κλαδικές εμπορικές 

εκθέσεις στις περιοχές – στόχους 

10. Η εξειδίκευση του 

προϊόντος και η 

ικανοποίηση του 

πελάτη στο 

εξαγωγικό 

Marketing 

εταιρειών του 

ΑΠΟΚΤΟΥΜΕΝΕΣ  

ΓΝΩΣΕΙΣ 

 

Κατανόηση της σημασίας της "εξειδίκευσης του προϊόντος 

και ικανοποίησης του πελάτη" στο εξαγωγικό marketing 

 Κατανόηση και εξοικείωση με την σημασία και τις 

τεχνικές μελέτης των ανταγωνιστικών προϊόντων και 

καθορισμού ανταγωνιστικών τιμών 

 Κατανόηση της ιδιαίτερης σημασίας των τεχνικών 

προδιαγραφών των προϊόντων στον κλάδο και την 
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κλάδου των 

Δομικών Υλικών 

/Κατασκευών 

συμμόρφωση με τα διεθνή τεχνολογικά και 

περιβαλλοντικά πρότυπα 

 Κατανόηση της σημασίας της διασφάλισης της 

ποιότητας στην εξαγωγική διαδικασία των προϊόντων 

του κλάδου 

ΑΠΟΚΤΟΥΜΕΝΕΣ 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

Δυνατότητα εκπόνησης τεκμηριωμένης έκθεσης 

τροποποίησης προϊόντος/προϊόντων με την εξέταση και 

ανάλυση όλων των σχετικών παραγόντων (ανταγωνισμός, 

τιμές, συσκευασία/παρουσίαση, ικανοποίηση των 

πελατών) 

ΑΠΟΚΤΟΥΜΕΝΕΣ 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

Σύσκεψη με στελέχη του μάρκετινγκ και της παραγωγής με 

τη μετάδοση μηνυμάτων της αγοράς στην περιοχή 

ευθύνης του για τροποποίηση και διόρθωση των 

προϊόντων 

11. Διείσδυση 

επιχείρησης 

προϊόντων 

δομικών υλικών σε 

νέες αγορές 

ΑΠΟΚΤΟΥΜΕΝΕΣ  

ΓΝΩΣΕΙΣ 

 

Κατανόηση της έννοιας και της σημασίας της διείσδυσης 

εξαγωγικής επιχείρησης του κλάδου των Δομικών Υλικών / 

Κατασκευών σε συγκεκριμένες αγορές-στόχους 

 Κατανόηση των παραγόντων που επηρεάζουν την 

απόφαση σε ότι αφορά την μέθοδο διείσδυσης 

 Εξοικείωση με τις μεθόδους διείσδυσης σε νέες 

αγορές προϊόντων των Δομικών Υλικών / 

Κατασκευών και τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα 

τους 

ΑΠΟΚΤΟΥΜΕΝΕΣ 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

Εκπόνηση πλήρους σχεδίου διείσδυσης σε νέες αγορές 

ΑΠΟΚΤΟΥΜΕΝΕΣ 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

Οργάνωση του τρόπου διείσδυσης στην κατά τόπους 

αγορά 

12. Δίκτυα διανομής 

στην εξαγωγική 

διαδικασία 

επιχειρήσεων των 

Δομικών Υλικών/ 

Κατασκευών 

ΑΠΟΚΤΟΥΜΕΝΕΣ  

ΓΝΩΣΕΙΣ 

 

Κατανόηση και εξοικείωση παραγόντων, διαδικασιών και 

στρατηγικών διοίκησης και αξιολόγησης σε σχέση με τα 

δίκτυα διανομής στην εξαγωγικής διαδικασία του κλάδου 

των Δομικών Υλικών / Κατασκευών 

ΑΠΟΚΤΟΥΜΕΝΕΣ 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

 Δυνατότητα λήψης αποφάσεων για επιλογή ή αλλαγή 

δικτύων διανομής 

 Δυνατότητα αξιολόγησης και διοίκησης δικτύων 

διανομής 

ΑΠΟΚΤΟΥΜΕΝΕΣ 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

 Εξέταση, αξιολόγηση και προσαρμογή των καναλιών 

διανομής των προϊόντων στις χώρες ευθύνης με 

στόχο τη βελτιστοποίησή τους 

13. Προβλήματα και 

εμπόδια κατά την 

εξαγωγική 

διαδικασία 

προϊόντων των 

Δομικών Υλικών / 

Κατασκευών 

ΑΠΟΚΤΟΥΜΕΝΕΣ  

ΓΝΩΣΕΙΣ 

 

Κατανόηση των συχνότερων και συνηθέστερων 

προβλημάτων και εμποδίων που αντιμετωπίζουν κατά την 

εξαγωγική διαδικασία επιχειρήσεις του κλάδου των 

Δομικών Υλικών / Κατασκευών καθώς και των τεχνικών 

αντιμετώπισης τους. 

Συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων προβλήματα και 

εμπόδια που αφορούν: 
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 Όρους παράδοσης (INCOTERMS) 

 Τελωνειακά και φορολογικά θέματα 

 Οι μεταφορές στην προσέγγιση και διανομή των 

προϊόντων 

 Ασφάλεια πίστωσης εξαγωγών 

 Διασφάλιση πωλήσεων – πληρωμών 

ΑΠΟΚΤΟΥΜΕΝΕΣ 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

Δυνατότητα άμεσης λήψης αποφάσεων για την 

αντιμετώπιση των συνηθέστερων εμποδίων και 

προβλημάτων στην εξαγωγική διαδικασία των προϊόντων 

Δομικών Υλικών / Κατασκευών 

ΑΠΟΚΤΟΥΜΕΝΕΣ 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

Επίλυση πιθανών προβλημάτων ή ζητημάτων που 

προκύπτουν κατά την εξαγωγική δραστηριότητα 

Σημειώνεται ότι ποσοστό 10% των συνολικών ωρών του προγράμματος, δηλαδή 

δώδεκα (12) ώρες, θα διατεθούν για την κατάρτιση των ωφελουμένων σε θεματικές 

ενότητες που αφορούν στα ακόλουθα: 

 Υγεία και ασφάλεια στην εργασία. 

 Βασικές αρχές εργατικού δικαίου. 

 Βασικές αρχές λειτουργίας των Επιχειρήσεων. 

 Ενημέρωση για την εφαρμογή της αρχής της μη διάκρισης. 

Η κατάρτιση των ωφελούμενων στις εν λόγω θεματικές ενότητες, συνολικής διάρκειας δώδεκα 

(12) εκπαιδευτικών ωρών, θα πραγματοποιηθεί με ασύγχρονη εκπαίδευση μέσω ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας. 

1.4. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

 

1.4.1. ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

Τα προγράμματα κατάρτισης θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τους «Ειδικούς Όρους για 

την Υλοποίηση Προγραμμάτων Κατάρτισης Εργαζομένων και την Πιστοποίηση των 

Ωφελουμένων» του Παραρτήματος 2, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Απόφασης 

Ένταξης, και σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές μεθόδους και τις τεχνικές εκπαίδευσης ενηλίκων. 

Ο Σχεδιασμός των προγραμμάτων έχει γίνει κατά τέτοιο τρόπο ώστε αυτά να συνδυάζουν 

αρμονικά και εξισορροπημένα τη θεωρητική προσέγγιση των επιμέρους θεματικών ενοτήτων 

με την πρακτική άσκηση των καταρτιζομένων στα θεματικά αντικείμενα που πραγματεύεται η 

κατάρτιση. 
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Το θεωρητικό μέρος περιλαμβάνει οπτικοποιημένες παρουσιάσεις και βίντεο στη βάση της 

ανάλυσης του κάθε θεματικού πεδίου – ενότητας –υποενότητας. Το πρακτικό μέρος συνδυάζει 

εκπαιδευτικές τεχνικές, προκειμένου να ενεργοποιήσει τους καταρτιζόμενους και να τους 

βοηθήσει να εμπεδώσουν την εκάστοτε προσλαμβάνουσα γνώση και δεξιότητα. Υπό αυτό το 

πρίσμα, προβλέπονται μελέτες περιπτώσεων, ασκήσεις και σενάρια. 

Η υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης είναι η μικτή (blended) κατάρτιση (ασύγχρονη 

τηλεκατάρτιση, σύγχρονη τηλεκατάρτιση και συμβατική κατάρτιση) δίνοντας το 

μεγαλύτερο βάρος στην τηλεκατάρτιση (e-learning). Το μεγαλύτερο μέρος (110/120 ώρες – 

92%) της κατάρτισης θα γίνεται εξ’ αποστάσεως. Τα προγράμματα είναι διάρκειας εκατόν είκοσι 

(120) ωρών οι οποίες υλοποιούνται ως εξής: 

 δέκα (10) ώρες με συμβατική κατάρτιση.  

 είκοσι τέσσερις ώρες (24) ώρες με σύγχρονη τηλεκατάρτιση. 

 ογδόντα έξι (86) ώρες εξ αποστάσεως με ασύγχρονη τηλεκατάρτιση. 

Η επιλογή αυτής της μεθόδου διδασκαλίας γίνεται λαμβάνοντας υπόψη τη μεγάλη διάρκεια του 

προγράμματος που θα αποτελούσε ενδεχόμενο αρνητικό παράγοντα συμμετοχής από την 

πλευρά των εργαζομένων, λόγω έλλειψης χρονικής διαθεσιμότητας από τις επαγγελματικές και 

άλλες υποχρεώσεις τους. Η μέθοδος αυτή προσφέρει ένα μαθησιακό περιβάλλον με χρονική 

ευελιξία συμμετοχής από την πλευρά των καταρτιζομένων. 

Η ασύγχρονη τηλεκατάρτιση θα υλοποιηθεί μέσω ενός ολοκληρωμένου συστήματος 

τηλεκατάρτισης (Ο.Σ.Τ.Κ.), το οποίο θα πρέπει να παρουσιάζει, κατ’ ελάχιστον, τα λειτουργικά 

και τεχνικά χαρακτηριστικά που περιγράφονται στο άρθρο 1.5. του παρόντος Παραρτήματος. 

Ο Πάροχος Κατάρτισης θα παράσχει και το ολοκληρωμένο σύστημα τηλεκατάρτισης (Ο.Σ.Τ.Κ.). 

Η διαδικασία της ασύγχρονης τηλεκατάρτισης θα περιλαμβάνει εκπαιδευτικές δραστηριότητες 

προσωπικού ρυθμού εκμάθησης, ενώ στα μαθήματα θα πρέπει να γίνεται εκτεταμένη χρήση 

των τεχνολογιών πολυμέσων web (multimedia) και πλειάδας οπτικοακουστικών βοηθημάτων. 

Στη σύγχρονη ηλεκτρονική εκπαίδευση, οι συμμετέχοντες, την ίδια χρονική στιγμή βρίσκονται 

ο καθένας στο δικό του χώρο (γραφείο, σπίτι, κέντρο εκπαίδευσης κ.λ.π.) και με τη βοήθεια 

λογισμικού και τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης συμμετέχουν σε μια «εικονική αίθουσα» 

διδασκαλίας. Μερικές από τις δυνατότητες που διατίθενται στους συμμετέχοντες στην «εικονική 

αίθουσα» είναι: α) η μελέτη υλικού που εκείνη τη στιγμή ο εκπαιδευτής παρουσιάζει, β) η 

ύπαρξη ηλεκτρονικού πίνακα που οι εκπαιδευόμενοι χρησιμοποιούν συνεργατικά για να 

λύσουν ένα πρόβλημα και γ) συμμετοχή σε συζητήσεις κ.α. 

1.4.2. ΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ  
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Το κάθε Πρόγραμμα Κατάρτισης δομείται σε τρεις φάσεις: η κυρίως φάση υλοποίησης της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας υλοποιείται στη Φάση Β'. Της φάσης αυτής προηγείται μία σύντομη 

φάση που αποσκοπεί στη διάγνωση των εκπαιδευτικών αναγκών των εκπαιδευομένων (Φάση 

Α'). Τέλος, μετά την υλοποίηση της κυρίως εκπαιδευτικής διαδικασίας, η κατάρτιση καταλήγει 

με την αξιολόγηση των εκπαιδευομένων επί του συνόλου του εκπαιδευτικού αντικειμένου και 

την τελική προετοιμασία τους εν όψει της διαδικασίας πιστοποίησης που έπεται, καθώς και με 

την αξιολόγηση του ιδίου του εκπαιδευτικού προγράμματος. 

Οι δέκα (10) ώρες που αναλογούν στην κατάρτιση σε αίθουσα διδασκαλίας αφορούν στην 

πρώτη και στην τελευταία μέρα του προγράμματος. Οι πέντε (5) πρώτες ώρες θα αφιερωθούν 

στην παρουσίαση του προγράμματος / της Πράξης / του Προγράμματος από πλευράς 

στοχοθεσίας και περιεχομένου, στη γνωριμία των καταρτιζομένων μεταξύ τους και με την ομάδα 

των εκπαιδευτών/συντονιστών, στην καταγραφή και ανταλλαγή προσδοκιών και ερωτημάτων, 

στην αποσαφήνιση των όρων διεξαγωγής του προγράμματος και του χρονοδιαγράμματος και 

στην επίλυση τεχνικών ζητημάτων. Κατά τη διάρκεια των πέντε (5) τελευταίων ωρών θα γίνει η 

σύνοψη του προγράμματος, η αξιολόγησή του και η παρουσίαση της διαδικασίας της 

πιστοποίησης που θα ακολουθήσει. 

Έτσι, η γενική δομή του Προγράμματος Κατάρτισης διαρθρώνεται ως εξής:  

 Φάση Α': Εισαγωγή – Διάγνωση των εκπαιδευτικών αναγκών. 

 Φάση Β': Η Κυρίως Φάση Υλοποίησης της Εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

 Φάση Γ': Αξιολόγηση – Ενίσχυση – Προετοιμασία Πιστοποίησης. 

Οι τρεις αυτές φάσεις αναλύονται ως εξής: 

 Φάση Α': Εισαγωγή – Διάγνωση των εκπαιδευτικών αναγκών. 

Τα δύο διακριτά αντικείμενα της Φάσης Α' είναι: 

 Φ.Α.1: Εισαγωγή στο Πρόγραμμα. 

Περιεχόμενο: Στο πλαίσιο της επιμέρους Φάσης Φ.Α.1, οι καταρτιζόμενοι θα έχουν μια γενική 

ενημέρωση για το περιεχόμενο του προγράμματος. Θα γίνει παρουσίαση των εκπαιδευτικών 

στόχων σε επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων που αποτελούν τον τελικό στόχο της κατάρτισης, 

η οποία θα ακολουθηθεί από την παρουσίαση του εκπαιδευτικού περιεχομένου του 

προγράμματος. 

 Φ.Α.2: Διάγνωση των εκπαιδευτικών αναγκών. 

Περιεχόμενο: Στο πλαίσιο της επιμέρους Φάσης Φ.Α.2, θα γίνει η διάγνωση των 

προϋπαρχουσών γνώσεων και δεξιοτήτων του κάθε καταρτιζομένου μέσω της χρήσης 
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ηλεκτρονικού εργαλείου, με σκοπό τη βελτιστοποίηση του εκπαιδευτικού περιεχομένου και την 

προσαρμογή της εκπαιδευτικής μεθοδολογίας στη συγκεκριμένη ομάδα καταρτιζομένων. 

Μέθοδος Υλοποίησης: Το σύνολο της Φάσης Α' υλοποιείται μεθοδολογικά μέσω διεξαγωγής 

σεμιναρίου, διαρκείας 5 ωρών. Η Φάση Α’ αναμένεται να υλοποιηθεί με συμβατική κατάρτιση 

(αίθουσα διδασκαλίας). 

 Φάση Β': Η Κυρίως Φάση Υλοποίησης της Εκπαιδευτικής διαδικασίας 

Η φάση αυτή αποτελεί την κυρίως υλοποίηση της κατάρτισης, και διαρθρώνεται κατ' αντιστοιχία 

με τις θεματικές ενότητες που περιγράφηκαν ανωτέρω. 

Μέθοδος υλοποίησης: τηλεκατάρτιση (e-learning). Η διαδικασία περιλαμβάνει εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες προσωπικού ρυθμού εκμάθησης (ασύγχρονη τηλεκατάρτιση) 86 ωρών και 

εικονικής τάξης (σύγχρονη τηλεκατάρτιση) 24 ωρών, ενώ παράλληλα στα μαθήματα θα πρέπει 

να γίνεται εκτεταμένη χρήση των τεχνολογιών πολυμέσων web (multimedia) και να 

περιλαμβάνουν πλειάδα οπτικοακουστικών βοηθημάτων.  

 Φάση Γ': Αξιολόγηση – Ενίσχυση – Προετοιμασία Πιστοποίησης 

Τα τρία διακριτά αντικείμενα της Φάσης Γ' είναι: 

 Φ.Γ.1: Τεστ αξιολόγησης του εκπαιδευτικού αντικειμένου που αντιστοιχεί στο σύνολο των 

ωρών κατάρτισης - Αξιολόγηση εκπαιδευτικού αντικειμένου ‐ Αξιολόγηση επίτευξης 

εκπαιδευτικών στόχων. 

Περιεχόμενο: Στο πλαίσιο της επιμέρους Φάσης Φ.Γ.1, οι καταρτιζόμενοι θα ενημερωθούν από 

τον εκπαιδευτή για την πορεία παρακολούθησης του καθενός καταρτιζόμενου από τον 

υπεύθυνο επόπτη. Θα γίνει παρουσίαση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης κάθε 

καταρτιζόμενου κατά τη διαδικασία παρακολούθησης του μαθήματος και τέλος θα εφαρμοστεί 

ηλεκτρονικό test αξιολόγησης ‐συμβατό με το αρχικό test‐εργαλείο διάγνωσης των 

προϋπαρχουσών γνώσεων και δεξιοτήτων‐ για την εκτίμηση της προόδου του κάθε 

καταρτιζομένου. 

 Φ.Γ.2: Αξιολόγηση εκπαιδευτικού αντικειμένου ‐ Αξιολόγηση εκπαιδευτικού περιεχομένου. 

Περιεχόμενο: Στο πλαίσιο της επιμέρους Φάσης Φ.Γ.2, θα γίνει η αξιολόγηση της ύλης και της 

μεθοδολογίας του εκπαιδευτικού αντικειμένου και του σχετικού περιεχομένου. 

 Φ.Γ.3: Προετοιμασία για τις εξετάσεις πιστοποίησης. 
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Περιεχόμενο: Στο πλαίσιο της επιμέρους Φάσης Φ.Γ.3, οι καταρτιζόμενοι θα εξοικειωθούν με 

τις διαδικασίες πιστοποίησης προκειμένου να αντιμετωπίσουν τη διαδικασία ευχερέστερα. 

Μέθοδος Υλοποίησης: Το σύνολο της Φάσης Γ' υλοποιείται μεθοδολογικά μέσω διεξαγωγής 

σεμιναρίου, διάρκειας 5 ωρών. Η Φάση Γ’ αναμένεται να υλοποιηθεί με συμβατική κατάρτιση 

(αίθουσα διδασκαλίας). 

1.4.3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ 

Οι εκπαιδευτικές μέθοδοι και τεχνικές που θα εφαρμοστούν στην εκπαιδευτική διαδικασία, θα 

λαμβάνουν κατ’ αρχήν υπόψη, το χαρακτήρα της εκπαίδευσης (κατάρτιση ενηλίκων). Οι 

καταρτιζόμενοι, ως ενήλικες, παρουσιάζουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά: 

 βρίσκονται σε εξελισσόμενη διεργασία ανάπτυξης και έχουν ήδη διαμορφώσει ένα 

σύνολο εμπειριών, αξιών και γνώσεων, καθώς και τα δικά τους μοντέλα μάθησης, που 

διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των ατόμων  

 συμμετέχουν στο πρόγραμμα με δεδομένες προθέσεις – συχνά διαφορετικές από 

αυτές των οργανωτών και με συγκεκριμένες ατομικές προσδοκίες για τη μαθησιακή 

διεργασία,  

 έχουν ανταγωνιστικά ενδιαφέροντα με την εκπαίδευση (οικονομικές ανάγκες, 

οικογενειακά καθήκοντα, λοιπές υποχρεώσεις και προβλήματα). 

Τα χαρακτηριστικά αυτά λαμβάνονται υπόψη στις γνωστικές θεωρίες μάθησης των ενηλίκων 

και στις ενεργητικές μεθόδους διδασκαλίας και εκπαίδευσης. Βάσει αυτών, η μάθηση 

αντιμετωπίζεται ως μια δυναμική και διαδραστική διεργασία που στοχεύει σε αλλαγές στο 

γνωστικό πρότυπο, στις δεξιότητες και στη στάση των ενηλίκων κάνοντας χρήση τεχνικών που 

επιδιώκουν την ενεργητική συμμετοχή, την παρακίνηση των καταρτιζόμενων και την 

αλληλεπίδραση με τον εκπαιδευτή για τη μέγιστη δυνατή απόδοση. Οι τεχνικές αυτές: 

 Δίνουν έμφαση σε διεργασίες που αφορούν στη δημιουργία αντιδράσεων, στην 

οργάνωση της αντίληψης, στην ανάπτυξη της διορατικότητας. 

 Διευκολύνουν στον προσδιορισμό και στην καθιέρωση ατομικών και ομαδικών στόχων 

σε διάφορα επίπεδα (προγράμματος, θεματικής ενότητας, δραστηριότητας) κατά την 

εξέλιξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας (π.χ. αξιολόγηση και ανατροφοδότηση). 

 Διευκολύνουν στο συσχετισμό των νέων γνώσεων / μαθησιακών εμπειριών με ήδη 

υπάρχουσες, και την εποικοδομητική ενσωμάτωσή τους. 

 Επιδιώκουν να δημιουργούν ευκαιρίες κατά την εκπαιδευτική διαδικασία, γιατην 

απόκτηση συγκεκριμένης εμπειρίας. 

1.4.4. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ  
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Τα μαθήματα θα υιοθετούν τις βασικές αρχές που διέπουν την εκπαίδευση ενηλίκων. Ως εκ 

τούτου, τα μαθήματα θα είναι δομημένα σε θεματικές ενότητες /γνωστικά αντικείμενα, και θα 

διατίθενται απαραιτήτως και στην ελληνική γλώσσα και ενσωματώνουν: 

 Κείμενο εισαγωγής 

 Στόχοι του μαθήματος και προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα: Γνώσεις ή/και 

Δεξιότητες που αναμένεται να αποκτηθούν με την επιτυχή παρακολούθηση κάθε θεματικής 

ενότητας του μαθήματος 

 Περίληψη του περιεχομένου κάθε θεματικής ενότητας 

 Βιβλιογραφία (συμβατική και διαδικτυακή) που χρησιμοποιήθηκε στη διδασκαλία των 

θεματικών ενοτήτων 

 Βιβλιογραφία (συμβατική και διαδικτυακή) και οδηγίες για περαιτέρω μελέτη 

 Αναφορά στα Πνευματικά Δικαιώματα του συντάκτη του εκπαιδευτικού υλικού 

 Εκτεταμένο πολυμεσικό υλικό (εικόνες, φωτογραφίες, σχεδιαγράμματα, γραφήματα, αρχεία 

ήχου και video) που καθιστούν την παρουσίαση του μαθήματος περισσότερο 

ολοκληρωμένη 

 Λέξεις-Κλειδιά (Γλωσσάριο σημαντικών όρων) 

 Ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης που παρέχουν ανατροφοδότηση στον εκπαιδευόμενο, αλλά 

και στον πάροχο της εκπαίδευσης, σχετικά με τον βαθμό κατανόησης και αφομοίωσης του 

περιεχομένου του μαθήματος. Οι ερωτήσεις θα πρέπει να είναι διαφόρων τύπων, να 

κάνουν χρήση πολυμεσικών στοιχείων (όπου αυτό είναι εφικτό) και να τίθενται τόσο 

εμβόλιμα κατά τη διάρκεια του μαθήματος όσο και στο τέλος κάθε θεματικής ενότητας. 

1.4.5. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ E- LEARNING   

Τα μαθήματα θα πρέπει να ενσωματώνουν στοιχεία διαδραστικότητας διαφόρων τύπων έτσι 

ώστε να απαιτούν την ενεργό συμμετοχή του εκπαιδευόμενου, και να υιοθετούν κατά το δυνατό 

τη φιλοσοφία “pull” όπου ο εκπαιδευόμενος "αντλεί" και ανακαλύπτει περιεχόμενο από το 

μάθημα, αντί να γίνεται μόνο χρήση της μεθοδολογίας “push” όπου το περιεχόμενο απλά 

παρουσιάζεται σειριακά, και ο εκπαιδευόμενος γίνεται "παθητικός" δέκτης της πληροφορίας. 

Ως συμμετοχή και παρακολούθηση εκπαίδευσης μέσω e-learning δεν μπορεί να θεωρηθεί η 

λήψη (download) ή η απλή ανάγνωση αναρτημένων ψηφιοποιημένων εγγράφων (Word, 

PowerPoint, PDF, κ.α.) διότι με αυτό τον τρόπο δεν είναι δυνατή η αποτίμηση της εμπλοκής 

του εκπαιδευόμενου στη μαθησιακή διαδικασία και η έκταση της συμμετοχής του στην 

κατάρτιση. 

Τέτοια έγγραφα ή αρχεία μπορούν να χρησιμοποιούνται επικουρικά στο μάθημα π.χ. ως υλικό 

για περαιτέρω εμβάθυνση.Τα μαθήματα θα πρέπει να ενσωματώνουν φυσική αφήγηση (και όχι 
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μηχανική, τύπου text τo speech), καθώς και εγγεγραμμένα video με τη μορφή recorded webinar 

σε συγκεκριμένα σημεία τους. Σε αυτά τα σημεία μπορεί να παρουσιάζονται video όπου ο 

καθηγητής θα διδάσκει και θα εξηγεί επιλεγμένες έννοιες ή αντικείμενα.  

Κάθε μάθημα τηλεκατάρτισης θα πρέπει να παρέχεται στους Εκπαιδευόμενους με τη μορφή 

εφαρμογής τηλεκατάρτισης (e-learning course), η οποία θα ενσωματώνει μια σειρά από 

λειτουργίες. Το περιβάλλον διεπαφής του μαθήματος τηλεκατάρτισης θα πρέπει να παρέχει 

κατ' ελάχιστον τις ακόλουθες λειτουργίες: 

 Προβολή, ανάπτυξη, σύμπτυξη ιεραρχικής δομής μαθήματος (ενότητες, αντικείμενα, κ.ο.κ) 

(coursestructureview). 

 Ελεύθερη πλοήγηση και άμεση μετάβαση σε οποιοδήποτε σημείο του μαθήματος (learner 

controlled navigation) ή σειριακή πλοήγηση (course controlled navigation) ανάλογα με τις 

εκάστοτε εκπαιδευτικές ανάγκες. 

 Μηχανή Αναζήτησης περιεχομένου εντός του μαθήματος (με εισαγωγή λέξεων). 

 Προβολή βοήθειας στη χρήση του μαθήματος (online help). 

 Έλεγχος αναπαραγωγής περιεχομένου (αναπαραγωγή, παύση, επόμενο – προηγούμενο, 

κ.ο.κ). 

 Προβολή ενότητας και συγκεκριμένης οθόνης μαθήματος. 

 Προβολή τίτλου μαθήματος. 

 Έλεγχος έντασης αναπαραγωγής ήχου – σίγαση ήχου. 

 Πρόσβαση σε σημειώσεις μαθήματος. 

 Πρόσβαση σε συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό (εκπαιδευτικά βοηθήματα, αρχεία για 

μεταφόρτωση, ιστοσελίδες). 

 Προβολή Γλωσσαρίου μαθήματος (όροι που διαπραγματεύεται το μάθημα και επεξήγηση 

αυτών, σε αλφαβητική σειρά). 

 Προβολή προτεινόμενης βιβλιογραφίας και προτεινόμενων συνδέσμων (web links) για 

περαιτέρω εμβάθυνση στα αντικείμενα του μαθήματος. 

 Πρόσβαση στις ενότητες αξιολόγησης του μαθήματος. 

 Χρήση διαδραστικών στοιχείων "εξερεύνησης" εννοιών και περιεχομένου εντός του 

μαθήματος που ενισχύουν την ενεργή συμμετοχή του καταρτιζόμενου έτσι ώστε αυτός να 

μην είναι απλώς παθητικός δέκτης πληροφορίας. 

1.4.6. ΕΚΤΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ   

Η έκταση των ηλεκτρονικών μαθημάτων θα πρέπει να είναι τέτοια που να συμβαδίζει με τις 

προβλεπόμενες ώρες ασύγχρονης τηλεκατάρτισης και να καλύπτει το σύνολο του 

προβλεπόμενης ύλης. 
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Για κάθε ώρα ασύγχρονης τηλεκατάρτισης αντιστοιχούν κατ’ ελάχιστον δεκαπέντε(15) 

μοναδικές «οθόνες». Ως «οθόνη» θεωρείται η οπτική παρουσίαση υλικού (κειμένου, εικόνων, 

άλλου πολυμεσικού υλικού). Η έκταση του υλικού ανά εκπαιδευτική οθόνη θα πρέπει να είναι 

επαρκής (π.χ. μία εκπαιδευτική οθόνη, η οποία περιέχει μία πρόταση κειμένου ή μόνο μία 

εικόνα δεν θεωρείται επαρκής σε καμία περίπτωση). 

Πέραν των απαιτούμενων «οθονών» θα πρέπει να περιλαμβάνονται στο εκπαιδευτικό υλικό 

αρχεία videos (όπως στην περίπτωση των webinars, videos από το διαδίκτυο, κ.ο.κ.) ή στοιχεία 

με εκτεταμένη διαδραστικότητα (π.χ. role playing games) καθώς και tests αυτοαξιολόγησης. 

Επισημαίνεται ότι η χρήση και ενσωμάτωση αρχείων video στα ηλεκτρονικά μαθήματα θα 

γίνεται για λόγους υποστήριξης της μαθησιακής διαδικασίας και παρουσίασης συγκεκριμένων 

εννοιών και θεμάτων. Συνεπώς, η χρήση αρχείων video δεν υποκαθιστά το απαιτούμενο 

εκπαιδευτικό περιεχόμενο. Ακόμη, τα όποια αρχεία video ενσωματώνονται θα πρέπει να είναι 

στην Ελληνική γλώσσα ή τουλάχιστον να φέρουν ελληνικούς υπότιτλους. Τέλος, η χρήση των 

recorded webinars που αναφέρεται παραπάνω, δεν αφορά σε καμία περίπτωση την απλή 

βιντεοσκόπηση / καταγραφή της διδασκαλίας – εισήγησης σε μια τάξη. Τα videos αυτά, πέρα 

από την εικόνα και τον ήχο του εκάστοτε εκπαιδευτή, πρέπει να εμπεριέχουν και στοιχεία του 

διδασκόμενου αντικειμένου, τα οποία θα προβάλλονται σε μορφή κειμένου ή/και εικόνας κατά 

τη διάρκεια αναπαραγωγής του video. 

1.4.7. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ    

Κάθε χρήστης θα μπορεί να προσφεύγει στην υποστήριξη από αναλυτικά εγχειρίδια χρήσης 

(manuals) που πρέπει να διαθέτει η πλατφόρμα. 

1.4.8. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ    

Το εκπαιδευτικό υλικό με το οποίο θα πραγματοποιηθούν τα προγράμματα κατάρτισης θα 

πρέπει να ανταποκρίνεται απολύτως στο εγκεκριμένο πρόγραμμα κατάρτισης και να 

περιλαμβάνει, κατ’ ελάχιστον, όλες τις θεματικές ενότητες του προγράμματος, σύμφωνα με την 

υπ’ αριθ. Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 5995/797/Α3/15.11.2017 (ΑΔΑ: Ψ7ΑΧ465ΧΙ8-ΩΞ5) Απόφαση 

Ένταξης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

Επισημαίνεται ότι, κατά το στάδιο της υποβολής των προσφορών οι υποψήφιοι θα πρέπει, επί 

ποινή απαραδέκτου της προσφοράς, να διαθέτουν και να υποβάλλουν στο πλαίσιο της τεχνικής 

προσφοράς τους, σε ηλεκτρονική μορφή ψηφιοποιημένο πρωτότυπο εκπαιδευτικό υλικό, το 

οποίο να καλύπτει, κατ’ ελάχιστον, ποσοστό 20% επτά (7) θεματικών ενοτήτων της ασύγχρονης 

διδασκαλίας κάθε ενός εκ των προγραμμάτων κατάρτισης, όπως αυτές προβλέπονται στις 

παραγράφους 1.3.2. και 1.3.3. του παρόντος Παραρτήματος. Επισημαίνεται ότι η ασύγχρονη 
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διδασκαλία θα πρέπει, κατ’ ελάχιστον, να είναι αντίστοιχη με εκείνη που προβλέπεται στο 

Παράρτημα 2 της απόφασης ένταξης της Πράξης, στο θεματικό αντικείμενο με τίτλο 

«Σύμβουλος Ανάπτυξης Εξαγωγικών Μονάδων του Κλάδου της Αγροτοδιατροφής - 

Βιομηχανίας Τροφίμων» και «Σύμβουλος Ανάπτυξης Εξαγωγικών Μονάδων στο κλάδο των 

Δομικών Υλικών –Κατασκευών». 

1.5. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ  

 

1.5.1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ 

Το Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλεκατάρτισης που θα χρησιμοποιηθεί συμμορφώνεται, 

αναφορικά με την προσβασιμότητα του περιεχομένου με το πρότυπο Section 508 ή ισοδύναμο, 

ή εναλλακτικά με το πρότυπο EN 301 549 ή ισοδύναμο. 

Η πρόσβαση στο Ο.Σ.Τ.Κ. θα γίνεται μέσω του Διαδικτύου από κεντρικό δικτυακό τόπο τύπου 

portal, μέσω του οποίου θα γίνεται η διαπίστευση των χρηστών (Εκπαιδευομένων), οι οποίοι 

θα διαθέτουν ονομαστικές άδειες πρόσβασης τουλάχιστον για το διάστημα που διαρκεί το 

πρόγραμμα τηλεκατάρτισης ώστε να έχουν εποπτεία όλης της μαθησιακής πορείας τους. 

Σε κάθε περίπτωση το Ο.Σ.Τ.Κ θα πρέπει να λειτουργεί ικανοποιητικά με τις συνήθεις 

τηλεπικοινωνιακές γραμμές, ώστε να διασφαλίζεται η πρόσβαση των καταρτιζομένων από τους 

προσωπικούς υπολογιστές τους. 

Το Σύστημα θα πρέπει να έχει δυνατότητα διαχείρισης και ταυτόχρονης χρήσης τουλάχιστον 

του συνολικού αριθμού των χρηστών που έχει αναλάβει. Οι χρήστες με τα ατομικά τους στοιχεία 

σύνδεσης θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε συγκεκριμένο αριθμό μαθημάτων (που θα 

καθορίζεται από το διαχειριστή του Συστήματος). 

Κάθε χρήστης του Συστήματος (διαχειριστής, εκπαιδευτής, εκπαιδευόμενος κ.λπ.), ανάλογα με 

το ρόλο και τα δικαιώματά του, θα μπορεί μέσα από ένα ενιαίο περιβάλλον να διαχειρίζεται τα 

επιμέρους εργαλεία του Συστήματος. 

Το Σύστημα πρέπει να έχει κατ’ ελάχιστον δυνατότητες για σχεδιασμό εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων, διαχείριση των εργασιών των Εκπαιδευομένων (ανάθεση, υποβολή, 

διόρθωση, βαθμολόγηση εργασιών κ.α.), επέκταση της λειτουργικότητάς του με προσθήκη –

παραμετροποίηση αρθρωμάτων (modules), φόρτωση ψηφιοποιημένου εκπαιδευτικού υλικού 

διαφόρων μορφών κ.α. 

Το σύστημα τηλεκατάρτισης θα περιλαμβάνει: 

 Περιβάλλον Συστήματος στην Ελληνική γλώσσα. 
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 Ολοκληρωμένη διαχείριση χρηστών, παροχή αναλυτικού προφίλ χρηστών με 

προσδιοριστικά πεδία, και στοιχεία ασφαλούς πρόσβασης και αυθεντικοποίησης 

(authentication) στο σύστημα, μέσω μοναδικού ονόματος χρήστη (username) και κω- 

δικού πρόσβασης (password). 

 Υποστήριξη πολλαπλών / διακριτών ρόλων στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

 Κάθε λογαριασμός χρήστη είναι συνδεδεμένος με έναν ή περισσότερους ρόλους 

συστήματος. Ένας ρόλος ορίζει ένα σύνολο από δικαιώματα (permissions) πρόσβασης 

σε δεδομένα και λειτουργίες για τους χρήστες, στους οποίους ο ρόλος αυτός 

αποδίδεται. Ένας ρόλος μπορεί, σε διαφορετικό πλαίσιο, να αποδοθεί σε διάφορους 

χρήστες και σε διαφορετικά πλαίσια. Για παράδειγμα, ένας ρόλος μπορεί να αποδοθεί 

σε έναν χρήστη στο πλαίσιο ολόκληρου του συστήματος, στο πλαίσιο ενός 

προγράμματος κατάρτισης, στο πλαίσιο ενός μεμονωμένου μαθήματος-ενότητας, ή 

ακόμα και στο πλαίσιο μιας συγκεκριμένης δραστηριότητας ενός μαθήματος (π.χ. ένα 

forum). 

 Διαχείριση και οργάνωση καταρτιζομένων: Μέσω του περιβάλλοντος διεπαφής, οι 

εξουσιοδοτημένοι χρήστες θα πρέπει να μπορούν να εγγράψουν καταρτιζόμενους σε 

προγράμματα κατάρτισης, σε τμήματα κατάρτισης και σε μεμονωμένα μαθήματα ή σε 

όποια άλλη εκπαιδευτική δομή έχει σχεδιαστεί εντός του Ο.Σ.Τ.Κ. Η ενέργεια εγγραφής 

μπορεί να εκτελείται είτε για μεμονωμένους χρήστες (καταρτιζόμενους), είτε για ομάδες 

αυτών (λ.χ. τμήματα – τάξεις). 

 Διαχείριση εκπαιδευτών: Μέσω του περιβάλλοντος διεπαφής, οι εξουσιοδοτημένοι 

χρήστες θα μπορούν να αντιστοιχίσουν χρήστες του Ο.Σ.Τ.Κ. που κατέχουν το ρόλο 

του Εκπαιδευτή με ένα ή περισσότερα προγράμματα, μαθήματα – ενότητες κ.ο.κ. Οι 

καταρτιζόμενοι θα ενημερώνονται για το ποιος/ποιοι είναι οι Εκπαιδευτές και 

αντιστοίχως οι Εκπαιδευτές θα ενημερώνονται μέσω του συστήματος για τις ενότητες / 

δραστηριότητες και τα τμήματα ή και μεμονωμένους χρήστες που καλούνται να 

υποστηρίξουν. 

 Σχεδιασμός δομής και οργάνωση προγραμμάτων τηλεκατάρτισης. Ο σχεδιασμός 

γίνεται με αποτύπωση ιεραρχικών δομών ενοτήτων, μαθημάτων, δραστηριοτήτων στο 

πλαίσιο μαθημάτων κ.ο.κ. Οι δραστηριότητες μπορεί να είναι μαθήματα ασύγχρονης ή 

σύγχρονης τηλεκατάρτισης ή συνδυασμός τους. Πέραν του υλικού "θεωρίας", το 

σύστημα θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα αξιολόγησης μέσω εργασιών ή 

ασκήσεων (tests) τα οποία θα είναι ενσωματωμένα στην εφαρμογή ενός μαθήματος 

τηλεκατάρτισης (e-learning course) είτε θα διατίθενται ως αυτόνομες δραστηριότητες 

αξιολόγησης. Σε αυτή την περίπτωση, ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να έχει τη 

δυνατότητα να μεταφορτώνει (upload) την εργασία του στο σύστημα για αξιολόγηση. 
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Τα απογραφικά δελτία εισόδου των ωφελουμένων θα υπογράφονται από αυτούς κατά την 

έναρξη της κατάρτισης, ενώ τα απογραφικά δελτία εξόδου θα υπογράφονται από αυτούς με το 

πέρας της πιστοποίησης στο τέλος της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

1.5.2. ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

Η ασύγχρονη τηλεκατάρτιση υλοποιείται μέσω του Υποσυστήματος Ασύγχρονης Κατάρτισης, 

το οποίο αποτελείται από Εφαρμογή Διαχείρισης της Εκπαίδευσης – Learning Management 

System (LMS), και από Εφαρμογή Διαχείρισης του Εκπαιδευτικού Περιεχομένου – Learning 

Content Management System (LCMS). Οι εφαρμογές θα πρέπει να προσλαμβάνονται από τον 

χρήστη ως ένα ενιαίο ομογενοποιημένο περιβάλλον.  

Το μέρος της ασύγχρονης τηλεκατάρτισης θα υλοποιείται χωρίς φυσική παρουσία Εκπαιδευτή 

και Εκπαιδευομένου μέσω του Διαδικτύου (σε χώρους επιλογής του Εκπαιδευομένου). Οι 

Εκπαιδευόμενοι πρέπει να έχουν δυνατότητα πρόσβασης στο Σύστημα Τηλεκατάρτισης καθ' 

όλη τη διάρκεια της ημέρας είτε από δικό τους χώρο είτε από χώρους (Αίθουσες 

Πληροφορικής)που θα διαθέτει (συγκεκριμένες ώρες και ημέρες) ο Πάροχος Κατάρτισης. 

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά και οι λειτουργικότητες του υποσυστήματος είναι τα κάτωθι: 

 Σχεδιασμός δομής και οργάνωση προγραμμάτων ασύγχρονης τηλεκατάρτισης. 

Ο σχεδιασμός γίνεται με αποτύπωση ιεραρχικών δομών ενοτήτων, μαθημάτων, 

δραστηριοτήτων στο πλαίσιο μαθημάτων κ.ο.κ. Οι δραστηριότητες μπορεί να είναι 

μαθήματα ασύγχρονης τηλεκατάρτισης καθώς και επιπρόσθετο ψηφιακό εκπαιδευτικό 

υλικό οποιουδήποτε τύπου. Πέραν του υλικού "θεωρίας", το σύστημα θα πρέπει να 

παρέχει τη δυνατότητα αξιολόγησης μέσω εργασιών ή ασκήσεων (tests) τα οποία θα 

είναι ενσωματωμένα στην εφαρμογή ενός μαθήματος τηλεκατάρτισης (e-learning 

course) είτε θα διατίθενται ως αυτόνομες δραστηριότητες αξιολόγησης. Σε αυτή την 

περίπτωση, ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να μεταφορτώνει 

(upload) την εργασία του στο σύστημα για αξιολόγηση. 

 Διαχείριση εκπαιδευτικών πακέτων: Το Ο.Σ.Τ.Κ. θα πρέπει να υποστηρίζει την 

μεταφόρτωση/εισαγωγή εκπαιδευτικού υλικού, πολλαπλών κατηγοριών και 

μορφοτύπων (πχ αρχεία .doc, pdf, .mov κ.λπ.) και την αρχειοθέτηση του εντός του 

συστήματος διαχείρισης εκπαιδευτικού περιεχομένου. Επιπλέον, θα πρέπει να 

υποστηρίζει πλήρως την ένταξη και ενσωμάτωση πακέτων που έχουν αναπτυχθεί 

σύμφωνα με διεθνή πρότυπα τηλεκατάρτισης (π.χ. πρότυπο SCORM), την οργάνωση 

αυτών των πακέτων σε κατηγορίες / υποκατηγορίες καθώς και την σύνδεση αυτών με 

συγκεκριμένα επίπεδα εντός της εκπαιδευτικής δομής ενός ή περισσότερων 

προγραμμάτων κατάρτισης. 
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 Βαθμολόγηση / αξιολόγηση: Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, το σύστημα θα πρέπει 

να παρέχει δυνατότητα εισαγωγής και διαχείρισης διαφόρων τύπων αξιολογήσεως 

προκειμένου να ελέγχεται ο βαθμός κατανόησης του εκάστοτε γνωστικού αντικειμένου. 

Οι αξιολογήσεις αυτές μπορούν να είναι πλήρως αυτοματοποιημένες και να 

βαθμολογούνται αυτόματα βάσει της ορθότητας των απαντήσεων του καταρτιζόμενου 

(κάνοντας χρήση "κλειστών" ερωτήσεων διαφόρων τύπων) ή να βαθμολογούνται 

"χειροκίνητα" από τον εκπαιδευτή της ενότητας. Οι βαθμολογίες θα πρέπει να είναι 

δυνατόν να καταχωρούνται στο ατομικό εκπαιδευτικό προφίλ του κάθε καταρτιζόμενου 

και να παρέχεται η δυνατότητα εξαγωγής τους από το σύστημα. 

 Διαχείριση επιπλέον εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων: Δυνατότητα ανάθεσης 

εργασιών, διεξαγωγής σύντομων ερευνών, οργάνωσης προσωπικών συζητήσεων 

Εκπαιδευομένου – Εκπαιδευτή καθώς και σχεδίασης ερωτηματολογίων και τεστ 

γνώσεων και δεξιοτήτων με βαθμολόγηση. Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Παρόχου 

Κατάρτισης θα μπορεί να συμπεριλάβει όλα τα ανωτέρω εργαλεία ή μέρος αυτών κατά 

την σχεδίαση του προγράμματος εκπαίδευσης. 

 Δυνατότητα παρακολούθησης της συμμετοχής και επίδοσης των 

Εκπαιδευομένων στο κάθε μάθημα και παροχής οδηγιών στον κάθε Εκπαιδευόμενο 

για βελτίωση της επίδοσής του. 

 Διαχείριση συνεργατικών εργαλείων (forums, wikis, chat). 

 Δυνατότητα τήρησης αρχείων ανά Εκπαιδευόμενο. 

 

 

1.5.3. ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

Το σύστημα τηλε-εκπαίδευσης επίσης θα έχει τη δυνατότητα Σύγχρονης τηλεκατάρτισης και θα 

γίνει χρήση της για 24 ώρες ανά καταρτιζόμενο.  

Η σύγχρονη τηλεκατάρτιση στηρίζεται στη χρήση των τεχνολογιών τηλεδιάσκεψης και 

"εικονικών ηλεκτρονικών τάξεων" επιτρέποντας στον Εκπαιδευτή και τους Εκπαιδευόμενους να 

βρίσκονται μεν σε διαφορετικούς χώρους αλλά να συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία 

σε "πραγματικό" χρόνο (real time). Η μέθοδος της σύγχρονης τηλεκατάρτισης ενισχύει την 

ηλεκτρονική μάθηση από απόσταση φέρνοντας σε άμεση επαφή τον Εκπαιδευτή με τους 

Εκπαιδευόμενους. 

Η σύγχρονη τηλεκατάρτιση δεν αφορά στη μονόπλευρη "εκπομπή" ενός μαθήματος μέσω 

τεχνολογιών ζωντανής αναμετάδοσης (live streaming / broadcasting). Αντιθέτως, όλοι οι 

συμμετέχοντες της "εικονικής τάξης" πρέπει να έχουν τη δυνατότητα της επικοινωνίας και 
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αλληλεπίδρασης ενώ ο Εκπαιδευτής πρέπει να έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει άμεση 

ανατροφοδότηση καθ' όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

Το υποσύστημα σύγχρονης τηλεκατάρτισης θα διαθέτει τις παρακάτω δυνατότητες : 

 Αμφίδρομη μετάδοση ήχου και εικόνας (οπτική και ηχητική επικοινωνία σε 

πραγματικό χρόνο). Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι όλοι οι συμμετέχοντες (Εκπαιδευτής 

και Εκπαιδευόμενοι) θα έχουν τη δυνατότητα εκπομπής και λήψης ήχου και εικόνας με 

τη χρήση κατάλληλου αλλά και ευρέως διαδεδομένου εξοπλισμού (υπολογιστές, web 

κάμερες, μικρόφωνα, ηχεία, ακουστικά). 

 Ο Εκπαιδευτής θα έχει τον πλήρη έλεγχο της επικοινωνίας εντός της εικονικής 

τάξης (ενεργοποίηση / απενεργοποίηση μικροφώνων / καμερών των συμμετεχόντων, 

δυνατότητα "αποβολής" συμμετέχοντα) 

 Οι Εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να ζητούν το λόγο και να στέλνουν μέσω 

κατάλληλων εργαλείων/εικονιδίων την ατομική τους ανατροφοδότηση. 

 Σύγχρονη επικοινωνία μέσω μηνυμάτων (chat engine). Η επικοινωνία μέσω 

γραπτού κειμένου ενισχύει την άμεση επικοινωνία μέσα στην εικονική τάξη και θα 

πρέπει να υποστηρίζεται η ανταλλαγή τόσο δημοσίων όσο και ιδιωτικών μηνυμάτων. 

 Δυνατότητα φόρτωσης και χρήσης αρχείων Office και άλλων αρχείων 

πολυμέσων ως υλικού παρουσίασης. Ο επιμορφωτής θα έχει τη δυνατότητα να 

φορτώσει πολλαπλά αρχεία οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια του μαθήματος και 

να εναλλάσσει κατά βούληση το υλικό παρουσίασης. 

 Εργαλείο ηλεκτρονικού πίνακα (whiteboard) με λειτουργίες φόρτωσης αρχείων 

εκπαιδευτικού υλικού και κατάδειξης-υποσημείωσης, κ.λπ. Ο ηλεκτρονικός πίνακας 

ενισχύει την εκπαιδευτική διαδικασία καθώς με τη χρήση των εργαλείων του επιτρέπει 

την ενεργό συμμετοχή των Εκπαιδευομένων. 

 Εργαλείο διαμοίρασης εφαρμογών και κειμένων (application and document 

sharing). Απαραίτητο εργαλείο σε περιπτώσεις εκμάθησης εφαρμογών Η/Υ (λ.χ. 

Βασικές Δεξιότητες Πληροφορικής ή οποιαδήποτε άλλης εφαρμογής λογισμικού), όπου 

ο Εκπαιδευτής διαμοιράζει στην "εικονική τάξη" οποιαδήποτε εφαρμογή του Η/Υ του 

και πραγματοποιεί "ζωντανά" επίδειξη των λειτουργιών της. 

 Δυνατότητα δημιουργίας ομάδων εργασίας ("εικονικά δωμάτια"). Ο Εκπαιδευτής 

θα έχει τη δυνατότητα να χωρίσει τους Εκπαιδευόμενους σε ομάδες εργασίας κατά 

βούληση και για επιθυμητό χρονικό διάστημα. Οι ομάδες εισέρχονται σε ιδιωτικά 

"δωμάτια", τα μέλη τους αλληλεπιδρούν μεταξύ τους με ήχο και εικόνα και επιβλέπονται 

κατά τη διάρκεια των εργασιών τους από τον Εκπαιδευτή. 

 Το υποσύστημα θα πρέπει να έχει καθαρά εκπαιδευτική προσέγγιση κάνοντας 

χρήση επιπλέον εκπαιδευτικών εργαλείων που ενισχύουν την εκπαίδευση από 
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απόσταση. Χαρακτηριστικά εργαλεία αποτελούν η δυνατότητα διεξαγωγής σύντομων 

ερευνών (polls), γρήγορων ερωτήσεων, κοινόχρηστων σημειώσεων κ.α. 

 Το περιβάλλον του υποσυστήματος θα πρέπει να έχει αρθρωτή (modular) 

διάταξη/σχεδίαση που θα επιτρέπει στους συμμετέχοντες να το διαμορφώνουν 

σύμφωνα με τις προτιμήσεις τους. Επιπλέον, με τη συγκεκριμένη λειτουργία, ο 

Εκπαιδευτής θα μπορεί να "επιβάλλει" σε όλη την "εικονική τάξη" μια συγκεκριμένη 

διάταξη (layout) που θεωρεί ότι είναι η πλέον κατάλληλη για την τρέχουσα εκπαιδευτική 

ενότητα/μάθημα. 

 Ελάχιστες απαιτήσεις σε εξοπλισμό από τους Εκπαιδευόμενους: επαρκεί η 

χρήση οποιουδήποτε Η/Υ με πρόσβαση στο διαδίκτυο και με οποιοδήποτε εξοπλισμό 

ήχου (ενσωματωμένα / εξωτερικά ηχεία / ακουστικά ή μικρόφωνα, και κάμερα) 

 Υποστήριξη απόδοσης ρόλων στους χρήστες (λ.χ. Εκπαιδευόμενος, Εκπαιδευτής 

κ.λπ.) Το υποσύστημα σύγχρονης τηλεκατάρτισης θα είναι πλήρως ενοποιημένο 

(integrated) με το υποσύστημα ασύγχρονης τηλεκατάρτισης έτσι ώστε να 

εξασφαλίζονται : 

 Η χρήση ενός πλήρως ενοποιημένου συστήματος από τους Εκπαιδευόμενους, 

οι οποίοι θα εισέρχονται με το μοναδικό τους κωδικό πρόσβασης και θα έχουν 

πρόσβαση στο σύνολο των ενεργειών και δεδομένων τηλεκατάρτισης από ένα 

περιβάλλον. 

 Η δυνατότητα σχεδιασμού, χρονικού προγραμματισμού και ένταξης των 

συνεδριών σύγχρονης τηλεκατάρτισης στο πλαίσιο του προγράμματος 

κατάρτισης 

 Η ενοποιημένη παρουσίαση του προγράμματος στους Εκπαιδευόμενους, η 

οποία περιλαμβάνει τα μαθήματα ασύγχρονης τηλεκατάρτισης, το 

χρονοπρογραμματισμό των συνεδριών σύγχρονης τηλεκατάρτισης καθώς και 

τυχόν άλλο υλικό μελέτης, ασκήσεις, μελέτες περίπτωσης, κ.α. 

 Η εξαγωγή αναφορών συμμετοχής στις "εικονικές τάξεις" (ώρα εισόδου – ώρα 

εξόδου). 

 

1.6. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ  

 

1.6.1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Η πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων των ωφελουμένων που θα συμμετέχουν στα 

προγράμματα κατάρτισης θα γίνει από τον Φορέα Πιστοποίησης Προσώπων (ΦΠΠ) μέσω 

σχήματος πιστοποίησης το οποίο: 
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 θα συμμορφώνεται με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024 ή άλλο ισοδύναμο πρότυπο 

και  

 θα είναι διαπιστευμένο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) ή από ισοδύναμο 

Οργανισμό Διαπίστευσης, με τον ακριβή τίτλο «Σύμβουλος Ανάπτυξης Εξαγωγικών 

Μονάδων» και τις διακριτές ενότητες «Σύμβουλος Ανάπτυξης Εξαγωγικών Μονάδων 

του Κλάδου της Αγροτοδιατροφής - Βιομηχανίας Τροφίμων» και «Σύμβουλος 

Ανάπτυξης Εξαγωγικών Μονάδων στο κλάδο των Δομικών Υλικών –Κατασκευών» ή 

άλλον συναφή με τον ανωτέρω τίτλο, όπως αυτός περιγράφεται στην απόφαση 

ένταξης της Πράξης. 

Η προώθηση της διαπίστευσης του σχήματος αποσκοπεί στη αμερόληπτη και αξιόπιστη 

πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων των συμμετεχόντων στη διαδικασία κατάρτισης. 

Μέσα από το σύστημα πιστοποίησης κατά ISO /IEC 17024 ή ισοδύναμο με αυτό σύστημα, οι 

εξεταζόμενοι θα έχουν την ευκαιρία μέσα από μια αμερόληπτη και διαφανή διαδικασία 

εξετάσεων να πιστοποιήσουν τις αποκτηθείσες γνώσεις και δεξιότητές τους και να αποκτήσουν 

ένα πιστοποιητικό διεθνούς εμβέλειας. 

Επιπρόσθετα η ανάπτυξη του σχήματος αποσκοπεί στην : 

 Εξειδίκευση των εργαζομένων οι οποίοι εργάζονται σε εξαγωγικές επιχειρήσεις του 

αγροτοδιατροφικού τομέα /τομέα Δομικών Υλικών - Κατασκευών ή σε επιχειρήσεις των 

αντίστοιχων κλάδων που προσβλέπουν στον εξαγωγικό προσανατολισμό. 

 Στην αναβάθμιση της οργανωσιακής γνώσης και τεχνογνωσίας των εργαζομένων. 

 Βελτίωση της αποδοτικότητας των εργαζομένων και της ασφάλειας των εργασιών. 

 Δημιουργία ευκαιριών και διατήρηση θέσεων εργασίας ενδεχόμενα και δημιουργία 

νέων θέσεων εργασίας σε επιχειρήσεις με δυνατότητα εξαγωγικού προσανατολισμού. 

Για την διασφάλιση της ετοιμότητας του ΦΠΠ να προβεί στην πιστοποίηση των γνώσεων και 

δεξιοτήτων των συμμετεχόντων στη διαδικασία κατάρτισης εντός της προβλεπόμενης 

συμβατικής διάρκειας, απαιτείται οι υποψήφιοι, ήδη κατά την υποβολή της προσφοράς τους, 

να διαθέτουν επί ποινή αποκλεισμού, σχήμα πιστοποίησης που συμμορφώνεται με το διεθνές 

πρότυπο ISO/IEC 17024 ή άλλο ισοδύναμο, και είναι διαπιστευμένο από το Εθνικό Σύστημα 

Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ), ή από ισοδύναμο Οργανισμό Διαπίστευσης, με οποιοδήποτε τίτλο.  

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει στην τεχνική τους προσφορά να περιγράψουν πλήρως το 

προτεινόμενο σχήμα πιστοποίησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, να εκθέσουν με σαφήνεια την 

παρούσα διαπίστευση του προτεινόμενου σχήματος πιστοποίησης και τον τίτλο αυτής και να 

περιγράψουν τα σχετικά βήματα στα οποία έχουν προβεί αναφορικά με την διαπίστευση του 

προτεινόμενου σχήματος πιστοποίησης στο ΕΣΥΔ ή άλλο ισοδύναμο οργανισμό με τον ως άνω 
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ζητούμενο τίτλο ή άλλον συναφή με αυτόν τίτλο, όπως αυτός περιγράφεται στην απόφαση 

ένταξης της Πράξης. 

Η συνάφεια του τίτλου διαπίστευσης του προτεινόμενου σχήματος πιστοποίησης, καθώς 

επίσης και η ωριμότητα της διαδικασίας διαπίστευσης αυτού υπό τον ως άνω ζητούμενο τίτλο 

ή συναφή με αυτόν τίτλο, όπως αυτός περιγράφεται στην απόφαση ένταξης της Πράξης, θα 

ληφθούν υπόψη, στο πλαίσιο της βαθμολόγησης των τεχνικών προσφορών. 

1.6.2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ  

 Βασικές Αρχές διαδικασίας πιστοποίησης 

H διαδικασία πιστοποίησης θα πρέπει να παρέχει επαρκή εχέγγυα ανεξαρτησίας και 

αμεροληψίας. Ειδικότερα: 

 Ο ΦΠΠ δεν θα διατηρεί κανενός είδους σχέση (εμπορική ή /και οικονομική) με άλλες 

εταιρίες /οργανισμούς, οι οποίες θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την αμεροληψία των 

αποφάσεων του, ούτε θα εμπλέκεται σε άλλες δραστηριότητες που θα μπορούσαν να 

θέσουν σε κίνδυνο την αμεροληψία του. 

 Η ανεξαρτησία και αμεροληψία των υπηρεσιών πιστοποίησης που θα προσφερθούν θα 

αποτελούν δέσμευση της Διοίκησης του Φορέα. 

 Ο ΦΠΠ θα πρέπει να διασφαλίζει την απαιτούμενη ανεξαρτησία και αμεροληψία κατά την 

παροχή των υπηρεσιών πιστοποίησης προσώπων. Θα απαιτείται έγγραφη δήλωση 

αμεροληψίας και τήρησης του Κώδικα Δεοντολογίας από όλο το προσωπικό του ΦΠΠ, 

συμπεριλαμβανομένων και των εξωτερικών συνεργατών (αξιολογητές, εξεταστές, 

εμπειρογνώμονες κ.λπ.) του Αναδόχου. 

 Η παροχή πιστοποίησης προσώπων θα γίνεται, χωρίς κανέναν περιορισμό, προς όλους 

τους υποψηφίους που ικανοποιούν τις απαιτήσεις των κριτηρίων πιστοποίησης. 

 Η απόφαση για την πιστοποίηση θα λαμβάνεται μετά την εισήγηση των υπευθύνων 

εξεταστών‐αξιολογητών. 

 Συμμετοχή στη διαδικασία πιστοποίησης  

Για τη συμμετοχή στην πιστοποίηση, απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση του εκπαιδευτικού 

προγράμματος. 

Ο υποψήφιοι προκειμένου να ανταποκριθούν στην εκπαίδευση που πρέπει να ακολουθήσουν 

για να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, οι οποίες θα μπορούν να 

οδηγήσουν στη πιστοποίηση της ειδικότητας, στο πλαίσιο των διαδικασιών πιστοποίησης 

προσώπων κατά ISO/ IEC 17024 ή ισοδύναμο πρότυπο, θα πρέπει να διαθέτει κατ΄ ελάχιστο 

τα ακόλουθα προσόντα: 
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 Τυπικά Ακαδημαϊκά Προσόντα: 

 Απόφοιτοι Γυμνασίου με προηγούμενη τριετή εμπειρία 

 Απόφοιτοι ΕΠΑΛ ή Λυκείου 

 Απόφοιτοι ΙΕΚ συναφούς ειδικότητας 

 

 Στάδια διαδικασίας πιστοποίησης: 

Τα επιμέρους στάδια της διαδικασίας πιστοποίησης είναι τα ακόλουθα: 

 Συμπλήρωση και υποβολή σχετικής αίτησης. 

 Αξιολόγηση της αίτησης ως προς την πληρότητα των στοιχείων και με βάση τα κριτήρια 

που θα περιγράφονται στον αντίστοιχο Ειδικό Κανονισμό Πιστοποίησης. 

 Θεωρητική εξέταση των υποψηφίων βασισμένη σε συγκεκριμένα ερωτηματολόγια, για 

την επιβεβαίωση των θεωρητικών γνώσεων των υποψηφίων. 

 Απόφαση πιστοποίησης, βασιζόμενη στα αποτελέσματα της εξέτασης. 

 Επιτήρηση του πιστοποιημένου προσώπου για να επιβεβαιώνεται η συμμόρφωσή του 

σε συνεχή βάση με τις απαιτήσεις της πιστοποίησης του μέχρι την ημερομηνία λήξης 

του πιστοποιητικού και απόφαση διατήρησης της πιστοποίησης.  

 

 Μέθοδος αξιολόγησης 

Η μεθοδολογία της αξιολόγησης στοχεύει στις βασικές κατηγορίες, όπως Γνώση, Κατανόηση, 

Εφαρμογή και Ανάλυση. Η Γνώση ορίζεται ως χρησιμοποίηση υλικού και πληροφοριών που 

έχει ήδη μάθει κάποιος, πρακτική εμπειρία μέχρι θεωρίες και αντιπροσωπεύει το χαμηλότερο 

επίπεδο μαθησιακών αποτελεσμάτων στο γνωστικό τομέα. 

Αυτά τα μαθησιακά αποτελέσματα μετατρέπονται σε στοιχεία αξιολόγησης και περιλαμβάνουν 

τη γνώση και τη χρησιμοποίηση σε: 

 Κοινές ή/ και βασικές έννοιες, ορισμούς, ορολογία και αρχές 

 Ειδικές απαιτήσεις και γεγονότα συμμόρφωσης 

Η Κατανόηση είναι το χαμηλότερο επίπεδο αντίληψης και συνεπάγεται την ικανότητα αντίληψης 

της σημασίας της ύλης που διδάσκεται, συμπεριλαμβανομένου και κάποιου είδους ερμηνείας, 

μετάφρασης ή εκτίμησης κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Αυτά τα μαθησιακά αποτελέσματα 

και στη συνέχεια και οι αντίστοιχοι στόχοι αξιολόγησης, υπερβαίνουν την απλή χρήση 

πληροφοριών και μπορεί να περιλαμβάνουν: 

 Κατανόηση γεγονότων και αρχών. 

 Αναγνώριση διαδικασιών. 

 Αιτιολόγηση του τρόπου ενέργειας. 
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 Εφαρμογή των αρχών λειτουργίας των Διασυνοριακών Διαδικασιών και τωνΚανόνων. 

 Χρήση ιδεών, αρχών και θεωριών σε νέες και συγκεκριμένες καταστάσεις. 

 Δυνατότητα επιλογής της κατάλληλης διαδικασίας, εφαρμογή αρχών και χρήση ειδικών 

προσεγγίσεων ή προσδιορισμός των διαθέσιμων επιλογών σε μια δεδομένη 

κατάσταση. 

 Εφαρμογή υλικού εκμάθησης και εκπαίδευσης σε νέα κατάσταση. 

 Εφαρμογή κανόνων, μεθόδων, εννοιών, αρχών, νόμων και θεωριών. 

Η Ανάλυση είναι το επίπεδο μάθησης το οποίο υπερβαίνει την απλή εφαρμογή αφού απαιτείται 

από τους υποψηφίους να μπορούν να αναλύουν τις πληροφορίες σε βασικότερα στοιχεία και 

να διακρίνουν τα συστατικά μιας πληροφορίας, έτσι ώστε να αντιλαμβάνονται τη δομή της 

πληροφορίας και να μπορούν να κάνουν αντίστοιχες αναγωγές. 

Πιο συγκεκριμένα, οι ωφελούμενοι θα πρέπει να αναλύουν, διακρίνουν, ανιχνεύουν, ξεχωρίζουν 

όλες τις σημαντικές εργασίες αυτού του επιπέδου μάθησης για να μπορούν να τα εφαρμόσουν 

σε ανάλογες περιπτώσεις. 

Τέτοια αποτελέσματα γνώσεων και κατά συνέπεια και οι αντίστοιχοι στόχοι αξιολόγησης μπορεί 

να περιλαμβάνουν: 

 Αναγνώριση προσέγγισης που χρησιμοποιείται για την ανάλυση ενός προβλήματος. 

 Ανάπτυξη διαφορετικών συμπερασμάτων για αναγνώριση/εντοπισμό κινήτρων ή 

αιτίων. 

 Εξαγωγή συμπερασμάτων. 

 Εύρεση στοιχείων για την υποστήριξη γενικεύσεων. 

Τα αποτελέσματα γνώσεων σε αυτό το επίπεδο αντιπροσωπεύουν ένα υψηλότερο επίπεδο 

εμπειρίας από την απλή κατανόηση και εφαρμογή των αρχών ασφαλείας αφού απαιτεί την 

κατανόηση τόσο της κατάστασης όσο και τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να αντιμετωπισθεί. 

Η αξιολόγηση ενσωματώνει τα παραπάνω μαθησιακά αποτελέσματα καθώς χρησιμοποιεί 

στοιχεία της αξιολόγησης που ανταποκρίνονται στις παραπάνω γνωστικές κατηγορίες. 

 Εξεταστέα Θεωρητική Ύλη 

Η εξεταστέα ύλη περιλαμβάνει τις κυριότερες ενότητες που αφορούν σε σημαντικά θέματα, 

ομαδοποιημένα ανά κατηγορία, βάσει των διεθνών προτύπων και πρακτικών, με μονοψήφιο 

αριθμό σε κάθε κατηγορία. 

 Μορφή Εξέτασης 

Η μορφή της εξέτασης πιστοποίησης θα πρέπει να περιλαμβάνει τεστ με θεωρητικές ερωτήσεις. 
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1.6.3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ  

 Ανασκόπηση Αιτήσεων 

Ο ΦΠΠ θα ενημερώνει ηλεκτρονικά τους ενδιαφερόμενους‐ μέσω του φορέα κατάρτισης, ανά 

τμήμα‐ με το κατάλληλο υλικό για την ακολουθούμενη διαδικασία. 

Οι Αιτήσεις στον Υπεύθυνο, ο οποίος εξετάζει την πληρότητα των απαιτούμενων στοιχείων και 

των συνοδευτικών εγγράφων. 

Η Επιτροπή θα εξετάζει την αίτηση του υποψηφίου ως προς την πληρότητα των απαιτούμενων 

στοιχείων και των συνοδευτικών εγγράφων. 

Αίτηση που δεν θα συνοδεύεται με τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα δεν θα γίνεται δεκτή 

μέχρι της προσκομίσεως όλων των σχετικών εγγράφων. 

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά (συνοδευτικά έγγραφα) για την υποβολή της αίτησης θα είναι 

τουλάχιστον τα εξής: 

 αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας, 

 έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες. 

 Προγραμματισμός και εκτέλεση εργασιών 

Ο ΦΠΠ θα δημιουργεί ξεχωριστό λογαριασμό για κάθε υποψήφιο με όλα τα απαραίτητα 

στοιχεία. 

Ο ΦΠΠ θα ενημερώνει τους υποψηφίους για την ημέρα και την ώρα έναρξης και λήξης της 

διαδικασίας, κατά την οποία ο υποψήφιος θα μπορεί να μπει στο σύστημα και να συμμετάσχει 

στις εξετάσεις. Σε περίπτωση που παρουσιαστεί οποιοδήποτε πρόβλημα τεχνικής φύσης, 

ενημερώνονται όλοι οι υποψήφιοι αμέσως. 

Οι εξετάσεις διενεργούνται κατά τακτά χρονικά διαστήματα, εφόσον υπάρχει ενδιαφέρον από 

υποψηφίους, σε χώρους που θα ορίζονται από τον ΦΠΠ. 

Ο ΦΠΠ χορηγεί σε κάθε υποψήφιο μοναδικό κωδικό. 

Το πρόγραμμα διενέργειας εξετάσεων θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου 

Εξαγωγέων (ΣΕΒΕ). 

 Εξεταστέα Ύλη 

Ο διαχειριστής του συστήματος ΦΠΠ θα αναπτύξει βάση δεδομένων με ερωτήσεις, με βάση 

όλο το γνωστικό αντικείμενο εκπαίδευσης των υποψηφίων. 

Οι εξετάσεις θα περιλαμβάνουν δυναμικό γραφικό περιβάλλον αναπαράστασης, με ενεργά 

στοιχεία φιλικά προς το χρήστη, πλήθος επιλογής τύπων ασκήσεων/ερωτήσεων (πολλαπλής 
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επιλογής, σωστό/λάθος, ανάπτυξη κειμένου κ.ά.), κατάταξη των ερωτήσεων σε βαθμό 

δυσκολίας, δυνατότητα αξιοποίησης χρονικών περιορισμών όπως θέση ορίου διαθέσιμου 

συνολικού χρόνου ή/και χρόνου ανά ερώτηση, ερωτήσεις με προαπαιτούμενα κ.ά. 

Ο διαχειριστής του συστήματος, σε συνεργασία με τους εξεταστές, θα έχει τη δυνατότητα να 

ορίσει το όριο επιτυχίας των εξετάσεων, ενώ το σύστημα θα μπορεί να παρέχει ακόμη και 

αυτόματα (ανάλογα με τον τύπο των ερωτήσεων) τόσο τον τελικό βαθμό, όσο και το ποσοστό 

επιτυχίας του εκπαιδευομένου. Επίσης, σε κάθε ερώτηση, θα υπάρχει και συγκεκριμένη 

βαθμολογία , θετική ή αρνητική. 

 Ανάθεση εργασιών 

Ο ΦΠΠ ακολούθως θα ορίσει την Επιτροπή Εξετάσεων. Στην Επιτροπή Εξετάσεων πρέπει 

οπωσδήποτε να υπάρχει Μέλος που να είναι κάτοχος Τίτλου Σπουδών αντίστοιχου ή ανώτερου 

επιπέδου των Εξεταζόμενων. 

 Διενέργεια των εξετάσεων 

Οι εξετάσεις πιστοποίησης (εξέταση και επανεξέταση)  διενεργούνται εντός ενός μηνός από την 

λήξη του προγράμματος κατάρτισης. 

Την ημέρα ορισμού των εξετάσεων και κατά τη διάρκεια της ορισμένης από τον ΦΠΠ χρονικής 

περιόδου, κάθε υποψήφιος θα προσέρχεται στο χώρο εξετάσεων, θα γίνεται ταυτοποίηση από 

το αρμόδιο προσωπικό επιτήρησης του ΦΠΠ και με τη χρήση του ατομικού κωδικού που του 

έχει χορηγηθεί, θα μπορεί να μπει στο σύστημα και να προχωρήσει στις εξετάσεις σύμφωνα με 

τις εντολές που θα λαμβάνει από αυτό. 

Οι ερωτήσεις θα επιλέγονται τυχαία από το σύστημα από κάθε ενότητα. Ο αριθμός των 

ερωτήσεων από κάθε ενότητα καθώς και η χρονική διάρκεια που θα έχει στη διάθεσή του ο 

υποψήφιος και η βαθμολογία κάθε ερώτησης, θα καθορίζονται από τον ΦΠΠ σε συνεργασία με 

την Εξεταστική Επιτροπή. 

Ο εξεταζόμενος θα έχει στην οθόνη του, κάθε φορά, την κάρτα με μία ερώτηση μαζί με σχετικές 

πληροφορίες (π.χ. βαθμός, διάρκεια για απάντηση, αριθμός σωστών σε περίπτωση 

πολλαπλών απαντήσεων κ.λπ.). 

Μετά από κάθε ερώτηση ο εξεταζόμενος θα πληροφορείται το βαθμό που έλαβε. Στην 

περίπτωση που η απάντηση απαιτεί τη γραφή κειμένου, ο βαθμός στη συγκεκριμένη ερώτηση 

θα είναι διαθέσιμος μετά από την αξιολόγηση από την εξεταστική επιτροπή. 

Κάθε εξεταζόμενος θα λαμβάνει τυχαία διαφορετικό σετ ερωτήσεων. 

 Επιτροπή εξετάσεων 
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Η Επιτροπή Εξετάσεων ορίζεται από τον ΦΠΠ 

Τα Μέλη της Επιτροπής Εξετάσεων θα πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη ικανότητα και γνώση 

του αντικειμένου της εξέτασης. 

Έργο της Επιτροπής Εξετάσεων θα είναι η αξιολόγηση των υποψηφίων για την απόκτηση του 

αντίστοιχου Πιστοποιητικού.  

Η Επιτροπή Εξετάσεων μεριμνά για κάθε λεπτομέρεια που αφορά στον καθορισμό των 

θεμάτων, τη βαρύτητα κάθε ερώτησης και τον καθορισμό των ορθών απαντήσεων. 

Τα μέλη της Επιτροπής Εξετάσεων εκδίδονται από την Ηλεκτρονική Πλατφόρμα με βάση τις 

οδηγίες της Επιτροπής Εξετάσεων. 

 Επιτροπή Ελέγχου της Ανεξαρτησίας και της Αμεροληψίας για την Πιστοποίηση 

Προσώπων 

Ο Φορέας Πιστοποίησης πρέπει να διαθέτει Επιτροπή για τη διασφάλιση της Αμεροληψίας στην 

οποία θα πρέπει να συμμετέχει τουλάχιστον ένας (1) εκπρόσωπος της Αναθέτουσας Αρχής.  

Όλα τα μέλη της Επιτροπής και το προσωπικό του Φορέα Πιστοποίησης για λόγους 

διασφάλισης του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων των υποψηφίων, καθώς και των 

εγγράφων των εξετάσεων, θα υπογράφουν Κώδικα Δεοντολογίας. 

 Έκδοση Πιστοποιητικών 

Σε περίπτωση που οι εξετάσεις είναι επιτυχείς, ο ΦΠΠ θα εκδίδει το σχετικό Πιστοποιητικό. 

Σε κάθε περίπτωση, ο υποψήφιος που δεν έχει επιτύχει στις εξετάσεις, έχει δικαίωμα 

συμμετοχής σε επανεξέταση κατά την επόμενη προγραμματισμένη εξέταση. Στην περίπτωση 

αυτή ο υποψήφιος πρέπει να δηλώσει το ενδιαφέρον του συμπληρώνοντας ξανά το έντυπο της 

Αίτησης. 

Η διάρκεια ισχύος του Πιστοποιητικού θα είναι 5 έτη. 

Οι επιτυχόντες στις Εξετάσεις θα αναγράφονται στο Μητρώο Χορηγηθέντων Πιστοποιητικών 

του ΦΠΠ. 

 Ανανέωση των Πιστοποιητικών 

Τα Πιστοποιητικά υπόκεινται σε ανανέωση κάθε 5 έτη. 

Ο υποψήφιος που είναι κάτοχος Πιστοποιητικού, προκειμένου να ανανεώσει το Πιστοποιητικό 

του, πρέπει να υποβάλει αίτηση για την ανανέωση. 

Απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει ο υποψήφιος να καταθέσει μαζί με την Αίτηση είναι: 

 το προηγούμενο Πιστοποιητικό που κατέχει ήδη και, 
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 η τεκμηρίωση της ενδιάμεσης εργασιακής του εμπειρίας. 

Στη συνέχεια θα ενημερώνεται για το πρόγραμμα εξετάσεων και θα ακολουθείται η ανωτέρω 

περιγραφείσα διαδικασία. 

 Αναστολή ‐ Ανάκληση του Πιστοποιητικών 

Ο ΦΠΠ σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Εξαγωγέων διατηρεί το δικαίωμα αναστολής ή/και 

ανάκλησης του Πιστοποιητικού στις παρακάτω περιπτώσεις: 

Καταγγελία από τρίτο μέρος μη εφαρμογής των κανονισμών κατάρτισης ειδικότητας από το 

συγκεκριμένο πρόσωπο. 

Διαπίστωσης της Επιτροπής Ελέγχου της Ανεξαρτησίας και της Αμεροληψίας ότι δεν τηρήθηκε 

η παρούσα διαδικασία. Στην περίπτωση αυτή, το κόστος που προκύπτει κατά την διορθωτική 

διαδικασία και την επανέκδοση της Βεβαίωσης βαρύνει τον ΦΠΠ. 

 Ενστάσεις 

Στην περίπτωση που Υποψήφιος πιστεύει ότι έχει αδικηθεί (π.χ. θεωρήσει ότι υπάρχει λάθος 

από το σύστημα σε συγκεκριμένη απάντηση ή στην βαθμολόγησή του) τότε μπορεί μέσω του 

συστήματος να υποβάλει ένσταση. 

Η ένσταση θα εξετάζεται από την Επιτροπή Ελέγχου της Ανεξαρτησίας και της Αμεροληψίας 

για την Πιστοποίηση Προσώπων του ΦΠΠ, η οποία θα λαμβάνει την τελική απόφαση που θα 

κοινοποιείται στον Ενδιαφερόμενο. 

 Αναφορές 

Το σύστημα θα έχει τη δυνατότητα δημιουργίας σειράς αναφορών και δημιουργίας αρχείων για 

το σύνολο των περιγραφόμενων δραστηριοτήτων. 

 Ασφάλεια 

Το σύστημα σχεδιάζεται ώστε να διασφαλίζεται πλήρως η αμεροληψία των εξετάσεων και η 

εμπιστευτικότητα των δεδομένων των εξετάσεων (στοιχεία εξεταζόμενων, διασφάλιση των 

θεμάτων κ.λπ.). 

Η διαδικασία εξετάσεων για τη χορήγηση του Πιστοποιητικού θα πρέπει να γίνεται με τη χρήση 

ηλεκτρονικού συστήματος. 

1.7. ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ – ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ – ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ  
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1.7.1. ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τα Παραδοτέα Υλοποίησης προγραμμάτων κατάρτισης  υπό 

μορφή φακέλων ως εξής: 

 Φάκελος Τμήματος με τη χρήση της μεθόδου συμβατικής (face to face) 

κατάρτισης 

 Η δήλωση έναρξης. 

 Δήλωση ορισμού Υπευθύνου Υλοποίησης. 

 Συμφωνητικό ενοικίασης /παραχώρησης δομών εφόσον χρησιμοποιούνται δομές 

τρίτου.  

 Πίνακας καταρτιζομένων και επιλαχόντων.   

 Πιθανές αλλαγές τροποποιήσεις των παραπάνω στοιχείων. 

 Περιγραφή του εκπαιδευτικού υλικού - αντίγραφο του εκπαιδευτικού υλικού σε 

ηλεκτρονική μορφή, καταστάσεις παραλαβής από τους καταρτιζόμενους.  

 Αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα. 

 Κατάσταση εκπαιδευτών που έχουν οριστεί για το τμήμα με τα στοιχεία τους και 

δείγμα υπογραφής τους.  

 Κατάσταση ωφελουμένων με τα στοιχεία τους και δείγμα υπογραφής τους.  

 Τα ημερήσια δελτία παρακολούθησης υπογεγραμμένα από τους καταρτιζόμενους 

και τους εκπαιδευτές, στα οποία περιλαμβάνεται η διδαχθείσα ύλη ανά 

εκπαιδευτική ενότητα. 

 Βεβαιώσεις παρακολούθησης της κατάρτισης στους δικαιούχους καταρτισθέντες, 

καταστάσεις Παραλαβής. 

 Έκθεση αξιολόγησης (αξιολόγηση εκπαιδευτών, καταρτιζομένων και όλων των 

συντελεστών). 

 Φάκελος Τμήματος με τη χρήση της μεθόδου υλοποίησης μέσω Τηλεκατάρτισης 

 Βεβαίωση έναρξης υλοποίησης τμήματος με τα εξής στοιχεία: 

o Στοιχεία τμήματος. 

o Δήλωση Ορισμού Υπεύθυνου έργου και Υπεύθυνου Τμήματος. 

o Στοιχεία επιστημονικά υπευθύνου. 

 Αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα στο οποίο αναγράφεται ο εκπαιδευτής/ επόπτης 

τηλεκατάρτισης. 

 Κατάσταση των επιλεγέντων καταρτιζομένων και των επιλαχόντων για το τμήμα. Η 

κατάσταση θα αναφέρει τα πλήρη στοιχεία τους και το όνομα χρήστη (user name) 

κάθε επιλεγμένου καταρτιζόμενου. 
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 Κατάσταση εκπαιδευτών που έχουν οριστεί για το τμήμα με τα στοιχεία τους και 

και το όνομα χρήστη (user name). Καθορισμός επόπτη για τις προβλεπόμενες 

ώρες τηλεκατάρτισης 

 Δελτίο Παρακολούθησης ωρών φυσικής παρουσίας και ωρών τηλεκατάρτισης. 

Επίσης, στατιστικά και συγκεντρωτικά στοιχεία των αναφορών τηλεκατάρτισης. 

o Φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του προγράμματος. 

o Αξιολόγηση των εκπαιδευτών, των ωφελουμένων και του προγράμματος. 

o Καταγραφή της πορείας και των ενεργειών του κάθε καταρτιζόμενου καθ’ 

όλη τη διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος τηλεκατάρτισης 

(ημερομηνία πρώτης εκκίνησης, ημερομηνία ολοκλήρωσης, συνολικός 

χρόνος παρακολούθησης ανά μαθησιακό αντικείμενο). 

 Φάκελος Πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων.  

 Διαπιστευμένο σχήμα πιστοποίησης σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISΟ/IEC 

17024 ή ισοδύναμο. 

 Ορισμός Επιτροπής Εξετάσεων. 

 Πρόγραμμα εξετάσεων Πιστοποίησης. 

 Κατάσταση συμμετεχόντων στις εξετάσεις πιστοποίησης, στην οποία θα 

αποτυπώνονται και τα αποτελέσματα των εξετάσεων. 

 Βεβαιώσεις Πιστοποίησης στους δικαιούχους καταρτισθέντες. 

 Καταστάσεις παραλαβής Βεβαιώσεων Πιστοποίησης. 

 Βεβαιώσεις συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης (για τους αποτυχόντες). 

 Καταστάσεις παραλαβής Βεβαιώσεων συμμετοχής. 

1.7.2. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ  

Μετά την κατακύρωση του Έργου και την υπογραφή της Σύμβασης, για τη πιστοποίηση του 

φυσικού αντικειμένου, ο Ανάδοχος οφείλει να υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή, τα παρακάτω 

Παραδοτέα : 

 Πριν από την έναρξη του Έργου: 

 Τη Δήλωση Έναρξης του Έργου. 

 Τη Δήλωση Ορισμού της Ομάδας Έργου, σύμφωνα με τα δηλωθέντα στην Τεχνική 

προσφορά. 

 Κατά την υλοποίηση του Έργου: 

 Το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από τη συμπλήρωση κάθε ημερολογιακού 

μηνός από την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος υποβάλει στην Αναθέτουσα 
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Αρχή Μηνιαία Δελτία για τις ενέργειες Κατάρτισης και Πιστοποίησης για το σύνολο 

των ωφελουμένων. Τα ως άνω Μηνιαία Δελτία, υποβάλλονται έως την 

ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου του Έργου. Τα ως άνω Μηνιαία Δελτία που 

υποβάλλονται από τον ανάδοχο υπέχουν θέση Υπεύθυνης Δήλωσης. 

 Με τη λήξη του έργου: 

 Με τη λήξη του Έργου ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει:  

o Συγκεντρωτικό – Απολογιστικό Δελτίο για τις ενέργειες Κατάρτισης και 

Πιστοποίησης για το σύνολο των ωφελουμένων.  

o Δήλωση ολοκλήρωσης του Έργου. 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα χρήσης και επεξεργασίας των στοιχείων αυτών 

σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της νομοθεσίας περί Προστασίας Δεδομένων 

Προσωπικού Χαρακτήρα. 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να υποβάλλει προς τον ανάδοχο σχόλια και 

παρατηρήσεις επί των υποβληθέντων παραδοτέων και να ζητήσει από τον ανάδοχο τη 

συμπλήρωση ή διόρθωση των παραδοτέων που υπέβαλε. Μπορεί επίσης να ζητήσει από τον 

ανάδοχο να υποβάλλει συμπληρωματικά έγγραφα και στοιχεία για την τεκμηρίωση του 

περιεχομένου των παραδοτέων. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, να παρέχει μέρος ή το 

σύνολο των παραπάνω στοιχείων και σε ηλεκτρονική μορφή. 

1.7.3. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ  

 Πριν την έναρξη κάθε Τμήματος Κατάρτισης 

Το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν την έναρξη κάθε Τμήματος κατάρτισης συμπληρώνονται 

από τον Ανάδοχο και αποστέλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή: 

 Δήλωση έναρξης υλοποίησης Τμήματος κατάρτισης με τα εξής στοιχεία: 

o Στοιχεία Τμήματος. 

o Στοιχεία της δομής, στην οποία βρίσκεται η αίθουσα υλοποίησης της 

κατάρτισης. 

o Στοιχεία Υπευθύνου Τμήματος. 

 Αναλυτικό ωρολόγιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο οποίο θα αναγράφεται και ο 

εκπαιδευτής/ επόπτης τηλεκατάρτισης. 

 Κατάσταση καταρτιζομένων και των επιλαχόντων για το τμήμα. Η κατάσταση θα 

αναφέρει τα πλήρη στοιχεία τους, δείγμα υπογραφής τους και τα όνοματα χρηστών 
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(user name) στο Σύστημα τηλεκατάρτισης. Σε περίπτωση αντικατάστασης των 

καταρτιζομένων, η αντικατάσταση αυτή θα πρέπει να γνωστοποιηθεί εγκαίρως και 

εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή. 

 Κατάσταση εκπαιδευτών και των αναπληρωτών τους που έχουν οριστεί για το 

εκπαιδευτικό τμήμα με τα στοιχεία τους και δείγμα υπογραφής τους και καθορισμός 

επόπτη για τις προβλεπόμενες ώρες τηλεκατάρτισης. Σε περίπτωση 

αντικατάστασης των εκπαιδευτών του τμήματος, η αντικατάσταση αυτή θα πρέπει 

να γνωστοποιηθεί εγκαίρως και εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή, η οποία μπορεί 

να απορρίψει την αλλαγή αυτή, εφόσον υπάρχει απόκλιση από την Τεχνική 

Προσφορά, με γνωστοποίηση στον Ανάδοχο φορέα. 

 Συμφωνητικό παραχώρησης χρήσης / μίσθωσης της δομής τρίτου, σε περίπτωση 

υλοποίησης προγραμμάτων εκτός των δομών του Αναδόχου. 

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης ή πλημμελούς υποβολής των ανωτέρω ή αναντιστοιχίας των 

ανωτέρω στοιχείων με την τεχνική προσφορά ή με τη διακήρυξη ή με τη σύμβαση, με τηρητή 

επιφύλαξη άλλων δικαιωμάτων της Αναθέτουσας Αρχής, όπως ορίζονται στην παρούσα, η 

Αναθέτουσα Αρχή δύναται εγγράφως να απορρίψει τη δηλωθείσα έναρξη, με αποτέλεσμα την 

αναστολή της έναρξης του Τμήματος. 

 Μετά τη λήξη κάθε Τμήματος Κατάρτισης:  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται το αργότερο εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός να 

υποβάλει αναλυτική έκθεση υλοποιηθέντος Τμήματος, η οποία περιλαμβάνει: 

 Φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του Τμήματος. 

 Αποτελέσματα της αξιολόγησης των εκπαιδευτών και των καταρτιζομένων του 

Τμήματος. 

 Πριν την έναρξη της Πιστοποίησης 

Το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν την έναρξη των εξετάσεων Πιστοποίησης (αρχική εξέταση/ 

επανεξέταση), η οποία θα λάβει χώρα εντός μηνός από την λήξη των προγραμμάτων 

κατάρτισης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποστείλει στην Αναθέτουσα Αρχή το πρόγραμμα της 

θεωρητικής εξέτασης, το οποίο θα περιλαμβάνει τις ημερομηνίες και τις ώρες των εξετάσεων 

καθώς και τον τόπο διεξαγωγής τους. 

 Μετά τη λήξη της Πιστοποίησης 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται το αργότερο εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός από 

την ολοκλήρωση της υλοποίησης των εξετάσεων πιστοποίησης (εξέταση και επανεξέταση) να 

υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή κατάσταση συμμετεχόντων στις εξετάσεις πιστοποίησης, 

στην οποία θα αποτυπώνονται και τα αποτελέσματα των εξετάσεων. 



ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ (ΣΕΒΕ) 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

«Κατάρτιση στελεχών των κλάδων της Αγροδιατροφής / Βιομηχανίας Τροφίμων και Υλικών/ Κατασκευών 
και Πιστοποίησής τους στο σχήμα “Συμβούλου Ανάπτυξης Εξαγωγικών Μονάδων”» 

 

 
Ευρωπαϊκή Ένωση 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο    

 
Σελίδα 118 από 171 

 

 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα χρήσης και επεξεργασίας των στοιχείων αυτών 

σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Νομοθεσίας περί Προστασίας Δεδομένων 

Προσωπικού Χαρακτήρα. 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να υποβάλλει προς τον ανάδοχο σχόλια και 

παρατηρήσεις επί των υποβληθέντων παραδοτέων και να ζητήσει από τον ανάδοχο τη 

συμπλήρωση ή διόρθωση των παραδοτέων που υπέβαλε. Μπορεί επίσης να ζητήσει από τον 

ανάδοχο να υποβάλλει συμπληρωματικά έγγραφα και στοιχεία για την τεκμηρίωση του 

περιεχομένου των παραδοτέων. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή να παρέχει μέρος ή το 

σύνολο των παραπάνω στοιχείων και σε ηλεκτρονική μορφή. 

1.8. ΜΟΝΤΕΛΟ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ  

 

1.8.1. ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ  

Για την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος θα πρέπει να συστήσει Ομάδα έργου, η οποία θα 

αποτελείται, κατ’ ελάχιστον από τους κάτωθι: 

 Έναν (1) Υπεύθυνο Έργου (Υ.Ε.):  

Ο Υπεύθυνος Έργου (Υ.Ε.) θα πρέπει να είναι κάτοχος πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή 

αντίστοιχου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής και να διαθέτει επαγγελματική εμπειρία 

τουλάχιστον δέκα (10) ετών μετά το πέρας των σπουδών του σε θέματα συναφή με την 

επαγγελματική κατάρτιση. 

 Έναν (1) Αναπληρωτή Υπεύθυνο του Έργου (Α.Υ.Ε.):  

Ο Αναπληρωτής Υπεύθυνος του Έργου (Α.Υ.Ε.) θα πρέπει να είναι κάτοχος πτυχίου 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή αντίστοιχου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής και να διαθέτει 

επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δέκα (10) ετών μετά το πέρας των σπουδών του σε 

θέματα συναφή με την επαγγελματική κατάρτιση. 

 Έναν (1) Επιστημονικά Υπεύθυνο (Ε.Υ.): 

Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος (Ε.Υ.) θα πρέπει να είναι κάτοχος πτυχίου τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης ή πτυχίου της αλλοδαπής και να διαθέτει επαγγελματική ή εκπαιδευτική εμπειρία 

τουλάχιστον δέκα (10) ετών μετά το πέρας των σπουδών του σε θέματα συναφή με το κλάδο 

των εξαγωγών. 

  Πέντε (5) Υπεύθυνους Υλοποίησης των Προγραμμάτων Κατάρτισης (Υ.Υ.): 
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 Οι Υπεύθυνοι Υλοποίησης των Προγραμμάτων Κατάρτισης (Υ.Υ.) θα πρέπει να είναι 

απόφοιτοι τουλάχιστον δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και να έχουν επαγγελματική εμπειρία 

τουλάχιστον ενός (1) έτους σε θέματα συναφή με την οργανωτική υποστήριξη προγραμμάτων 

κατάρτισης.  

 Έναν (1) Υπεύθυνο Διαχείρισης και Υποστήριξης του συστήματος 

Τηλεκατάρτισης: 

Ο υπεύθυνος θα πρέπει να είναι απόφοιτος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στον τομέα της 

πληροφορικής και να διαθέτει επαγγελματική εμπειρία μετά το πέρας των σπουδών του στη 

διαχείριση και υποστήριξη συστημάτων πληροφορικής.   

Tο σύνολο των ανθρωπομηνών απασχόλησης όλων των στελεχών της Ομάδας Έργου, 

ανεξαρτήτως της φύσης της σχέσης τους με τον ανάδοχο, θα πρέπει να ανέρχεται 

αθροιστικά, για όλη τη διάρκεια του έργου, κατ’ ελάχιστον, σε εκατό (100). 

Η Ομάδα Έργου είναι η υπεύθυνη για την υλοποίηση του έργου. Σε κάθε φάση του έργου, η 

ομάδα συνεργάζεται με τις αρμόδιες Επιτροπές για την αξιολόγηση των διαδικασιών, τη 

διασφάλιση της τήρησης του στρατηγικού σχεδιασμού του έργου και την επιτυχή υλοποίηση 

του. 

1.8.2. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΩΝ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ  

 Αντικείμενα εργασίας του Υπεύθυνου Έργου: 

 Συντονίζει την ομάδα έργου. 

 Τηρεί και ενημερώνει το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου και παρακολουθεί τη 

χρονική υλοποίηση μερών του έργου ανά μέλος της ομάδας έργου. 

  Εκπροσωπεί την ομάδα έργου στις συναντήσεις (τακτικές ή έκτακτες). 

 Ασκεί τη διαχείριση του έργου. 

 Συμμετέχει στην εκπόνηση και συντονίζει τα παραδοτέα του έργου. 

 Υποβάλλει προς την Αναθέτουσα Αρχή  τις αναφορές προόδου του έργου. 

 Επιβλέπει το σχεδιασμό, την οργάνωση, την κατεύθυνση και τον έλεγχο των εργασιών 

σε συνεργασία με την υπόλοιπη Ομάδα Έργου. 

 Διασφαλίζει  την πρόοδο του έργου βάσει του συμφωνημένου προγράμματος 

εργασιών. 

 Αντικείμενα εργασίας του Επιστημονικά Υπεύθυνου: 

Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος θα έχει την αρμοδιότητα για το σχεδιασμό και την εφαρμογή της 

εκπαιδευτικής μεθοδολογίας, την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού, την παρακολούθηση της 
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διαδικασίας πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων, την πορεία της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

των επιμέρους προγραμμάτων, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των προγραμμάτων 

κατάρτισης, την επιλογή των εκπαιδευτών καθώς και το συντονισμό και την υποστήριξη του 

έργου τους.  

 Αντικείμενα εργασίας των Υπεύθυνων Υλοποίησης των Προγραμμάτων 

Κατάρτισης: 

Οι Υπεύθυνοι Υλοποίησης των Προγραμμάτων Κατάρτισης έχουν την αρμοδιότητα της 

οργανωτικής υποστήριξης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων δηλαδή:  

 Έγκαιρης και αξιόπιστης έκδοσης και αποστολής όλων των εγγράφων και των εντύπων 

που απαιτούνται για τη υλοποίηση του Έργου. 

 Προετοιμασία, αναπαραγωγή και διαχείριση του εκπαιδευτικού υλικού,  

 Εξασφάλιση της καταλληλότητας των χώρων υλοποίησης των επιμέρους ενεργειών, 

του απαραίτητου εξοπλισμού, των απαιτούμενων εποπτικών μέσων και της 

γραμματειακής υποστήριξης 

 Προετοιμασία του φακέλου των παραδοτέων του προγράμματος, ο οποίος θα ελέγχεται 

και θα υπογράφεται από τον Υπεύθυνο Έργου του Αναδόχου και θα αποστέλλεται στην 

αναθέτουσα αρχή. 

 Επικοινωνία με τους συντελεστές του προγράμματος προκειμένου να αποφευχθεί η 

δυσλειτουργία του προγράμματος. 

 Την σύνταξη, την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων και την πραγματοποίηση 

διορθωτικών ενεργειών σε περίπτωση αποκλίσεων. 

 

 Αντικείμενα εργασίας του Υπεύθυνου Διαχείρισης και Υποστήριξης του 

συστήματος Τηλεκατάρτισης: 

Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης και Υποστήριξης του συστήματος Τηλεκατάρτισης έχει τις ακόλουθες 

αρμοδιότητες: 

 Είναι ο Υπεύθυνος για την εύρυθμη λειτουργία της πλατφόρμας τηλεκατάρτισης καθ’ 

όλη τη διάρκεια του έργου.  

 Συντονίζει και ελέγχει το help desk του συστήματος τηλεκατάρτισης, ώστε να επιλύονται 

άμεσα τυχόν απορίες των εκπαιδευόμενων που αφορούν στη λειτουργία του.  

 Έχει την ευθύνη για την έκδοση των αναφορών παρακολούθησης του εκπαιδευτικού 

προγράμματος από τους ωφελούμενους. 

1.8.3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  
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Για την υλοποίηση του έργου υπεύθυνη είναι η Ομάδα Έργου. Έχει την κύρια ευθύνη για την 

οργάνωση, την υποστήριξη, την παρακολούθηση της προόδου του έργου και την αξιολόγηση 

της αποτελεσματικότητάς του. Όπως και στο στάδιο της συστηματικής διερεύνησης, κάθε 

Ομάδα Έργου καθορίζει ένα τρόπο συστηματικής καταγραφής των εργασιών που 

αναπτύσσονται κατά την υλοποίηση του έργου. 

Για την αποτελεσματική υλοποίηση του έργου, απαιτείται η συνεχής και συστηματική 

παρακολούθηση της προόδου του, προκειμένου να εξετάζεται:  

 κατά πόσο η πορεία του σχεδίου δράσης είναι σύμφωνη με τους στόχους που τέθηκαν 

από την αρχή,  

 αν και κατά πόσο τα ενδιάμεσα ή τελικά αποτελέσματα συνδέονται με τα καθορισμένα 

κριτήρια επιτυχίας,  

 ο βαθμός προόδου που επιτυγχάνεται,  

 η ποιότητα της ομαδικής εργασίας και της συμβολής κάθε εμπλεκομένου στην 

υλοποίηση των δράσεων του έργου,  

 αν εφαρμόζεται το σύστημα διασφάλισης της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών 

 

2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

2.1. OIKONOMIKO ANTIKEIMENO 

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται, κατά ανώτατο όριο, στο ποσό των 

εξακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων δέκα έξι ευρώ και δέκα τριών λεπτών 

(632.516,13€) και επιμερίζεται ως εξής: 

 ποσό πεντακοσίων πενήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα ένα ευρώ και 

πενήντα οκτώ λεπτών (553.451,60€) αφορά, κατά ανώτατο όριο, στις υπηρεσίες 

κατάρτισης, 

 ποσό εβδομήντα εννέα χιλιάδων εξήντα τεσσάρων ευρώ και πενήντα δύο λεπτών 

(79.064,53 €) αφορά, κατά ανώτατο όριο, στις υπηρεσίες πιστοποίησης της 

παρούσας διακήρυξης.  

H παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης προσώπων (ως υπηρεσία 

στενά συνδεόμενης με την κατάρτιση) απαλλάσσεται από ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις της 

περίπτωσης ιβ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Ν. 2859/2000 και του άρθρου 19 του Ν. 

4346/2015 (ΦΕΚ Α' 152/20-11-2015). 
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2.2. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Οι συμμετέχοντες στις ενέργειες κατάρτισης και πιστοποίησης λαμβάνουν εκπαιδευτικό 

επίδομα ύψους πέντε ευρώ (5,00 €) μικτά ανά ώρα κατάρτισης, μείον τις νόμιμες κρατήσεις, με 

την προϋπόθεση πως έχουν ολοκληρώσει την κατάρτιση και έχουν συμμετάσχει στη διαδικασία 

πιστοποίησης.  

Σε περίπτωση πραγματοποίησης απουσιών και μέχρι του ανωτάτου επιτρεπτού ορίου, η 

αμοιβή των καταρτιζομένων μειώνεται κατά το ποσό που αντιστοιχεί στις μη 

πραγματοποιηθείσες ώρες κατάρτισης.  

Η πιστοποίηση πιθανών απουσιών πραγματοποιείται μέσω των ημερησίων δελτίων 

παρακολούθησης προγράμματος. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει στην αναθέτουσα 

αρχή, με τη λήξη κάθε προγράμματος, κατάσταση με τις πραγματοποιηθείσες ώρες κατάρτισης 

για κάθε εκπαιδευόμενο. 

Η δαπάνη του εκπαιδευτικού επιδόματος βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή. Η καταβολή 

πραγματοποιείται βάσει βεβαίωσης, που χορηγείται από τον Ανάδοχο ότι ο καταρτιζόμενος 

πληροί την προϋπόθεση που αναφέρεται στο προηγούμενο εδάφιο και μετά την πιστοποίηση 

του φυσικού αντικειμένου του προγράμματος κατάρτισης, στο οποίο συμμετείχε ο παραπάνω. 

 

 

  



ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ (ΣΕΒΕ) 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

«Κατάρτιση στελεχών των κλάδων της Αγροδιατροφής / Βιομηχανίας Τροφίμων και Υλικών/ Κατασκευών 
και Πιστοποίησής τους στο σχήμα “Συμβούλου Ανάπτυξης Εξαγωγικών Μονάδων”» 

 

 
Ευρωπαϊκή Ένωση 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο    

 
Σελίδα 123 από 171 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς για το διαγωνισμό με καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής προσφορών την ......................, για την ανάδειξη αναδόχου για την 

ανάθεση της σύμβασης: «…………………………………………………………..», σύμφωνα με 

την υπ’ αριθ. ……./……… Διακήρυξή σας.  

 

 Αριθμητικά Ολογράφως 

Κόστος Κατάρτισης 
  

Κόστος Πιστοποίησης  
  

Συνολικό Κόστος προσφοράς  
  

 

 

 

Επισημάνσεις: 

 Στην προσφορά περιλαμβάνονται όλες οι κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση 

του Αναδόχου για την πλήρη εκτέλεση του αντικειμένου της Σύμβασης σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία, περιλαμβανομένων των υποχρεώσεων προς τρίτους (Δημόσιο, 

Ασφαλιστικούς οργανισμούς κ.λπ.) και του συνόλου των δαπανών ασφάλισης του 

προσωπικού που θα απασχολεί.  

 Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος 

χαρτοσήμου …….% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ …….%. 

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

αναπροσαρμόζονται. 

 

(Εξουσιοδοτημένη ηλεκτρονική υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

Α. Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής 

ΕΚΔΟΤΗΣ....................................................................... 

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

Προς: (Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής) 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ. ............... για ευρώ ………………….. 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής 
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, 
υπέρ του: 

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) .............................., 
ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση).......................………………………………….., ή 

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη 
επωνυμία) ........................,ΑΦΜ: ...................... 
(διεύθυνση).......................………………………………….. ή 

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 
(διεύθυνση).......................………………………………….. 

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 
(διεύθυνση).......................………………………………….. 

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 
(διεύθυνση).......................………………………………….. 

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε ένα από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις 
ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητας τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας},  

και μέχρι του ποσού των ευρώ …………… (…………. €), για τη συμμετοχή του/τους στο 
διενεργούμενο διαγωνισμό με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την …/…/……, 
για την ανάθεση της σύμβασης: «…………………………………………………………..» 
προϋπολογισμού ευρώ ………………………, σύμφωνα με την υπ’ αρ. ……./……… Διακήρυξή 
σας, ο οποίος θα διενεργηθεί την …/…/…….  

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό 
απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας (των μελών της Ένωσης / Κοινοπραξίας 
ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ 
της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της). 
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Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία 
από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, 
μέσα σε πέντε (5) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ……………….. 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της 
Υπηρεσίας σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την 
ημερομηνία λήξης της. 

Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο, 
ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των 
εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για το ίδρυμα μας. 

 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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Β. Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης 

 

ΕΚΔΟΤΗΣ....................................................................... 

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

Προς: (Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής) 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. ............... για ευρώ …………….. 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής 
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, 
υπέρ του: 

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) .............................., 
ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση).......................………………………………….., ή 

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη 
επωνυμία) ........................,ΑΦΜ: ...................... 
(διεύθυνση).......................………………………………….. ή 

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 
(διεύθυνση).......................………………………………….. 

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 
(διεύθυνση).......................………………………………….. 

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 
(διεύθυνση).......................………………………………….. 

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε ένα από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις 
ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας},  

και μέχρι του ποσού των ευρώ …………… (…………. €), για την καλή εκτέλεση της σύμβασης 
με αριθμό ………….. και τίτλο …………………………………, που αφορά στο διαγωνισμό 
της …………………….(προθεσμία διενέργειας διαγωνισμού) με καταληκτική προθεσμία 
υποβολής προσφορών ……………… και ώρα ………., με αντικείμενο: 
«…………………………………………………………..», συνολικής αξίας 
ευρώ …………………….., σύμφωνα με την υπ’ αρ. ……./……… Διακήρυξή σας. 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας 
καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να 
ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη 
ειδοποίησή σας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή 
σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική 
υποχρέωση. 
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Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο, 
ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των 
εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για το ίδρυμα μας. 

 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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Γ. Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής προκαταβολής 

 

ΕΚΔΟΤΗΣ.......................................................................  

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

Προς: Την Αναθέτουσα Αρχή  

Πλήρης Διεύθυνση  

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΜΑΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ............... ΓΙΑ ΕΥΡΩ ………………….. 

(η οποία θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του 
ποσού της καταβαλλόμενης προκαταβολής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72§1 περ. δ 
του ν. 4412/2016) .......................  

Με την παρούσα εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της 
διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ  

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………………. Οδός …………………. 
Αριθμός ……. Τ.Κ. ………}  

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών  

α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  

β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  

γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις 
ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητας τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.}  

για την λήψη προκαταβολής, ποσού ευρώ ………… σύμφωνα με τη σύμβαση με 
αριθμό................... και τη Διακήρυξή σας με αριθμό………., στο πλαίσιο του διαγωνισμού με 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών …………………, που διενεργήθηκε 
στις ………… (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού) …………., για 
εκτέλεση του αντικειμένου της Σύμβασης (συμπληρώνετε τον τίτλο της 
Σύμβασης) ……… ……… συνολικής αξίας (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με 
διευκρίνιση ότι δεν περιλαμβάνεται σε αυτό ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης ιβ΄ 
της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Ν. 2859/2000 και του άρθρου 19 του Ν. 4346/2015 (ΦΕΚ 
Α' 152/20-11-2015)..................................., και μέχρι του ποσού των ευρώ (συμπληρώνετε το 
ποσό το οποίο καλύπτει η συγκεκριμένη εγγυητική επιστολή) ......................... πλέον τόκων επί 
της προκαταβολής αυτής που θα καταλογισθούν σε βάρος της Εταιρίας …………… ή, σε 
περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, υπέρ των Εταιριών της Ένωσης ……………… ή 
Κοινοπραξίας ……………, υπέρ της οποίας εγγυόμαστε σε εφαρμογή των σχετικών άρθρων 
του Κανονισμού Προμηθειών της Αναθέτουσα Αρχή, στο οποίο και μόνο περιορίζεται η εγγύησή 
μας. 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας 
καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να 
ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη 
ειδοποίησή σας. 
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Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή 
σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική 
υποχρέωση. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ / ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος συμπληρώνει τους παρακάτω πίνακες συμμόρφωσης με την απόλυτη 

ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων. Ο πίνακας συμμόρφωσης περιλαμβάνει το δικαίωμα 

συμμετοχής και τα κριτήρια επιλογής που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2. της παρούσας, 

καθώς και τα κριτήρια ανάθεσης/αξιολόγησης που περιγράφονται στις παραγράφους 2.3.1. και 

2.3.2. της παρούσας.  

 

Α/Α ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ/ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
ΣΤΟΙΧΕΙΟ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

1 

Αδειοδοτημένο Κέντρο Δια Βίου 

Μάθησης Επιπέδου 1 ή 

Επιπέδου 2, ή πάροχος, ο 

οποίος νοείται ως Κέντρο Διά 

Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 ή 

Επιπέδου 2, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 

222 Α/12.11.2012), παρ. Θ, περ. 

Θ15, αριθ. 5 και του ν. 4111/2013 

(ΦΕΚ 18 Α/25.01.2013-

Διορθ.σφαλμ. Στο ΦΕΚ 33 

Α/07.02.2013), άρθρο 30 παρ. 

36 ή ή του Γενικού Τομεακού 

Γραμματέα Νέας Γενιάς και Δια 

Βίου Μάθησης (Ν.4547 

«Αναδιοργάνωση των δομών 

υποστήριξης της πρωτοβάθμιας 

και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

και άλλες διατάξεις», άρθρο 89, 

ΦΕΚ 102, Τεύχος Α’, 12-6-2018). 

ΝΑΙ 

 

2 

Προσβασιμότητα σε ΑΜΕΑ, 

σύμφωνα με το ν. 4067/2012 

(ΦΕΚ Α’ 79/09.04.2012-

Διορθ.σφαλμ. στο ΦΕΚ Α’ 

99/27.04.2012) «Νέος 

ΝΑΙ 
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Οικοδομικός Κανονισμός» και τις 

Οδηγίες του υπουργείου 

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 

κλιματικής Αλλαγής 

«Σχεδιάζοντας για Όλους». 

3 

Μέσος όρος γενικού κύκλου 

εργασιών των τελευταίων τριών 

(3) φορολογικών ετών (2015, 

2016 και 2017), ίσος ή 

μεγαλύτερος από το 120% της 

εκτιμώμενης αξίας της 

σύμβασης. 

ΝΑΙ 

 

4 

Υπαλληλικό δυναμικό για τα 

τελευταία τρία έτη (2016, 2017, 

2018), το οποίο αντιστοιχεί, 

αθροιστικά, τουλάχιστον σε 

δεκαπέντε (15) Eτήσιες Mονάδες 

Eργασίας.  

ΝΑΙ 

 

5 

Πέντε Εγκαταστάσεις / δομές 

εντός της γεωγραφικής περιοχής 

κάθε Υποέργου της Πράξης, 

σύμφωνα με το άρθρο 1.1. του 

Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας 

οι οποίες εξασφαλίζουν 

προσβασιμότητα σε ΑΜΕΑ, 

σύμφωνα με το νόμο 4067/2012 

(ΦΕΚ Α’ 79/09.04.2012-

Διορθ.σφαλμ. στο ΦΕΚ Α’ 

99/27.04.2012) «Νέος 

Οικοδομικός Κανονισμός» και τις 

Οδηγίες Σχεδιασμού του 

Υπουργείο Περιβάλλοντος, 

Ενέργειας και Κλιματικής 

Αλλαγής «Σχεδιάζοντας για 

Όλους»  

ΝΑΙ 
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6 

Πίνακας των κυριότερων έργων 

των τελευταίων τριών (3) ετών 

(2016, 2017 και 2018) για την 

απόδειξη της εμπειρίας του 

υποψηφίου αναδόχου. 

ΝΑΙ 

 

7 

Ένα (1) έργο συνεχιζόμενης 

επαγγελματικής κατάρτισης τα 

τελευταία τρία (3) έτη (2016, 2017 

και 2018)  ενηλίκων 

προϋπολογισμού, κατ’ ελάχιστον, 

με ποσοστό 80% του 

προκηρυσσόμενου έργου. 

ΝΑΙ 

 

8 

Ένα (1) έργο συνεχιζόμενης 

επαγγελματικής κατάρτισης μαζί 

με πιστοποίηση τα τελευταία τρία 

(3) έτη (2016, 2017 και 2018) 

ανεξαρτήτως συμβατικής αξίας. 

ΝΑΙ 

 

9 

Πιστοποιητικό ISO 9001:2008 ή 

ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο 

πρότυπο, για τις παρεχόμενες 

υπηρεσίες. 

ΝΑΙ 

 

10 

Ηλεκτρονική μορφή πρωτότυπου 

εκπαιδευτικού υλικού, που 

καλύπτει, κατ’ ελάχιστον, 

ποσοστό 20% επτά (7) 

θεματικών ενοτήτων της 

ασύγχρονης διδασκαλίας κάθε 

ενός εκ των προγραμμάτων 

κατάρτισης, όπως αυτές 

προβλέπονται στις 

παραγράφους 1.3.2. και 1.3.3. 

του Παραρτήματος ΙΙ.  

ΝΑΙ 

 

11 

Σχήμα πιστοποίησης με βάση το 

πρότυπο ISO/IEC 17024 ή 

ισοδύναμο πρότυπο, 

ΝΑΙ 

(Σημείωση: Αναγράφεται και ο 

τίτλος της σχετικής διαπίστευσης) 
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διαπιστευμένο στον ΕΣΥΔ ή 

ισοδύναμο φορέα. 

12 

Σύστημα Ασύγχρονης 

Ηλεκτρονικής Κατάρτισης 

(Ο.Σ.Τ.Κ.), που καλύπτει 

πλήρως τις ελάχιστες απαιτήσεις 

της διακήρυξης. 

ΝΑΙ 

(Σημείωση: για τον έλεγχο του 

Ο.Σ.Τ.Κ. απαιτείται σχετικό link 

καθώς και κωδικοί πρόσβασης) 

13 
Περιγραφή της δομής και 

οργάνωσης της ομάδας έργου. 
ΝΑΙ 

 

14 

Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα 

κάθε στελέχους της ομάδας 

έργου. 

 

 

15 

Υπεύθυνη δήλωση κάθε 

Στελέχους της ομάδας έργου ότι 

όλα τα σχετικά στοιχεία είναι 

αληθή. 

ΝΑΙ 

 

16 

Υπεύθυνη δήλωση τυχόν 

εξωτερικών συνεργατών που 

συμμετέχουν στην Ομάδα Έργου 

περί αποδοχής της συνεργασίας 

τους με τον υποψήφιο Ανάδοχο. 

ΝΑΙ 

 

17 

Σύνολο 100 ανθρωπομηνών 

απασχόλησης των μελών της 

ομάδας έργου αθροιστικά. 

ΝΑΙ 

 

18 

Πλήρες και αναλυτικό 

χρονοδιάγραμμα (με τη μορφή 

Διαγράμματος Gantt), όπου 

αποτυπώνονται οι 

δραστηριότητες που θα 

εκτελεστούν προκειμένου να 

υλοποιηθεί το συνολικό έργο 

καθώς και η χρονική τους 

διάρκεια και αλληλουχία. 

ΝΑΙ 

 

 

 

Οδηγίες συμπλήρωσης 

i. Στη Στήλη «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, 
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υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις. 

ii. Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ» ή ένας αριθμός (που 

σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής και απαιτεί συμμόρφωση), 

τότε η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο ανάδοχο, θεωρούμενη 

ως απαράβατος όρος σύμφωνα με την παρούσα διακήρυξη. Προσφορές που δεν 

καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

iii. Αν η στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» δεν έχει συμπληρωθεί με τη λέξη «ΝΑΙ» ή με κάποιον αριθμό, 

τότε η προδιαγραφή δεν είναι απαράβατος όρος. Προσφορές που δεν καλύπτουν τους μη 

απαράβατους όρους ή αποκλίνουν από αυτούς δεν απορρίπτονται. 

iv. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του αναδόχου που έχει τη μορφή 

ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρείται ή όχι από την Προσφορά ή ένα αριθμητικό 

μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην Προσφορά. 

Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η 

αρμόδια Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης της πλήρωσης της 

απαίτησης. 

v. Στη στήλη «ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή στο 

δικαιολογητικό εκείνο στοιχείο που προσκομίζεται προς απόδειξη πλήρωσης της 

συγκεκριμένης απαίτησης. Η παραπομπή γίνεται με συγκεκριμένη αναφορά στην αρίθμηση, 

όπως αποτυπώνεται στο κείμενο της διακήρυξης. Η παραπομπή μπορεί να αφορά σε 

χαρακτηριστικά της τεχνικής προσφοράς στην τεχνική έκθεση όπου αποτυπώνεται το 

ολοκληρωμένο σχέδιο ή η μέθοδος υλοποίησης για κάθε επιμέρους παρεχόμενη υπηρεσία, 

στις αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των παρεχόμενων υπηρεσιών, του τρόπου 

διασύνδεσης και λειτουργίας τους ή στην αναφορά μεθοδολογίας για την παροχή τους κλπ., 

που κατά την κρίση του υποψηφίου αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία του Πίνακα 

Συμμόρφωσης. Διευκρινίζεται ότι, αναφορικά με το δικαίωμα συμμετοχής και τα κριτήρια 

επιλογής, αναγράφονται οι σχετικές πληροφορίες που αποδεικνύουν την πλήρωσή τους, ως 

στοιχείο τεκμηρίωσης, ωστόσο, νοείται το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης 

(Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παράγραφο 2.2.9. της παρούσας 

 

Διευκρινίσεις: 

1. Επισημαίνεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία του ΠΙΝΑΚΑ 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται. 

2. Η αρμόδια Επιτροπή θα αξιολογήσει τα παρεχόμενα από τους προσφέροντες στοιχεία 

κατά την αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών. 

3. Σε περίπτωση που δεν έχει απαντηθεί οποιοσδήποτε όρος του ΠΙΝΑΚΑ 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ, τότε η απάντηση θεωρείται αρνητική. 
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4. Σε περίπτωση που οποιαδήποτε, από τις ανωτέρω αναφερόμενες στους 

επισυναπτόμενους πίνακες υποχρεώσεις, δεν καλύπτεται, η προσφορά θα απορρίπτεται 

ως απαράδεκτη. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, …… ………..…..του ……………………, 

μεταξύ: 

Αφενός ................................ και η οποία θα αποκαλείται στο εξής 

«...................» και εκπροσωπείται νόμιμα από τον 

…………………………………………………………… 

και αφετέρου της εταιρείας  ………………………………………………… 

που εδρεύει στην …………………, ΑΦΜ ………………….., ΔΟΥ 

………………………  και η οποία θα αποκαλείται στο εξής 

«Ανάδοχος» και εκπροσωπείται νόμιμα από τον συνομολογούνται και 

συμφωνούνται τα ακόλουθα: 

Έχοντας υπόψη:  

• Την με Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 5995/797/Α3/15.11.2017 (ΑΔΑ: 

Ψ7ΑΧ465ΧΙ8-ΩΞ5) Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Κατάρτιση 

στελεχών των κλάδων της Αγροδιατροφής/ Βιομηχανίας Τροφίμων 

και Υλικών/ Κατασκευών και Πιστοποίηση τους στο σχήμα 

“Συμβούλου Ανάπτυξης Εξαγωγικών Μονάδων”» και κωδ. ΟΠΣ 

5002043 στο ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & 

Καινοτομία», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ.  

6545/Β3/1456/17.10.2018 όμοια απόφαση, 

• Την υπ’ αριθ. Α.Π.: ΕΠ/4183/05.09.2018 Απόφαση του Δ.Σ. του 

Συνδέσμου Εξαγωγέων (ΣΕΒΕ) για την υλοποίηση με ίδια μέσα του 

Υποέργου 1 «Δράσεις Διοίκησης, Δημοσιότητας και Αξιολόγησης» της 

Πράξης «Κατάρτιση στελεχών των κλάδων της Αγροδιατροφής / 
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Βιομηχανίας Τροφίμων και Υλικών/ Κατασκευών και Πιστοποίησής 

τους στο σχήμα «Συμβούλου Ανάπτυξης Εξαγωγικών Μονάδων» με 

κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002043, με την οποία ορίστηκε ο Υπεύθυνος 

Πράξης, 

• Το πρακτικό της από ………………………..συνεδρίασης του Δ.Σ. 

του Συνδέσμου Εξαγωγέων (ΣΕΒΕ) περί διενέργειας ηλεκτρονικού 

ανοικτού διαγωνισμού και έγκρισης των εγγράφων της σύμβασης, 

• Το απόσπασμα της από ……………………. συνεδρίασης του Δ.Σ. 

Συνδέσμου Εξαγωγέων (ΣΕΒΕ) για τη συγκρότηση της αρμόδιας 

Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, 

• Tην υπ’ αριθ. ……………………………… Διακήρυξη Ηλεκτρονικού 

Διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την ανάθεση της σύμβασης 

«Κατάρτιση στελεχών των κλάδων της Αγροδιατροφής/ Βιομηχανίας 

Τροφίμων και Υλικών/ Κατασκευών και Πιστοποίηση τους στο σχήμα 

“Συμβούλου Ανάπτυξης Εξαγωγικών Μονάδων”» με προϋπολογισμό 

632.516,10 ευρώ (απαλλάσσεται από ΦΠΑ) (ΑΔΑΜ): 

………………………………),  

• την υπ’ αριθ. ……………………………… προσφορά του Αναδόχου, 

και ιδίως την τεχνική και οικονομική της προσφορά για την υλοποίηση 

της σύμβασης,  

• την υπ’ αριθ. ……………………………απόφαση κατακύρωσης του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Εξαγωγέων (ΣΕΒΕ),  

• Την υπ' αρ. πρωτ. (ΕΥΔ ……………/………/…/………………………) 

απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. 

«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία», με την 

οποία διατυπώνεται θετική γνώμη για το υποβληθέν σχέδιο 

σύμβασης, 
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συνομολογήθηκαν, συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα ακόλουθα: 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Το φυσικό αντικείμενο της σύμβασης συνίσταται στην υλοποίηση από 

την Ανάδοχο δύο δράσεων κατάρτισης και την πιστοποίηση των 

αποκτηθεισών γνώσεων, προσόντων /δεξιοτήτων των ωφελούμενων 

σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISΟ/IEC 17024 ή άλλο ισοδύναμο, για 

817 εργαζόμενους από όλες τις περιφέρειες της χώρας, που 

εργάζονται σε εξαγωγικές επιχειρήσεις ή σε δυνητικές επιχειρήσεις 

του κλάδου της Αγροδιατροφής και του κλάδου των Δομικών Υλικών. 

Η σύμβαση χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος 

Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) (κωδ. ενάριθ. έργου 2017ΣΕ11910024). 

Φορέας χρηματοδότησης είναι το Υπουργείο Οικονομίας και 

Ανάπτυξης (Κωδ. ΣΑΕ1191). Η Σύμβαση χρηματοδοτείται από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς 

πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). 

Η σύμβαση εντάσσεται στην Πράξη με τίτλο «Κατάρτιση στελεχών των 

κλάδων της Αγροδιατροφής / Βιομηχανίας Τροφίμων και Υλικών/ 

Κατασκευών και Πιστοποίησής τους στο σχήμα “Συμβούλου 

Ανάπτυξης Εξαγωγικών Μονάδων» και Κωδικό ΟΠΣ 5002043, η οποία 

έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», δυνάμει της υπ’ αριθ. 

Α.Π.: 5995/797/Α3/15.11.2017  απόφασης της Ειδικής Υπηρεσίας 

Διαχείρισης Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & 

Καινοτομία 2014-2020», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ.  

6545/Β3/1456/17.10.2018 όμοια απόφαση, και περιλαμβάνει τα 
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ακόλουθα υποέργα:  

Υποέργο Περιγραφή 

Υποέργο 2: Δράσεις Κατάρτισης και Πιστοποίησης στις «Λιγότερο 

Αναπτυγμένες Περιφέρειες» (Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, 

Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα) 

Υποέργο 3: Δράσεις Κατάρτισης και Πιστοποίησης στις 

«Περιφέρειες Μετάβασης» (Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, 

Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη) 

Υποέργο 4: Δράσεις Κατάρτισης και Πιστοποίησης στις 

«Περισσότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες» (Αττική) 

Υποέργο 5: Δράσεις Κατάρτισης και Πιστοποίησης στη Στερεά 

Ελλάδα 

Υποέργο 6: Δράσεις Κατάρτισης και Πιστοποίησης στο Νότιο 

Αιγαίο 

 

Τα παρακάτω αναγραφόμενα πακέτα εργασίας (Π.Ε.) αφορούν σε 

κάθε ένα από τα Υποέργα 2 έως και 6: 

 Π.Ε. «Στέλεχος ανάπτυξης εξαγωγικών μονάδων στον τομέα 

Αγροδιατροφής – Βιομηχανίας Τροφίμων» και  

 Π.Ε. «Στέλεχος ανάπτυξης εξαγωγικών μονάδων στον τομέα 

Υλικών – Κατασκευών».  

Κάθε πρόγραμμα κατάρτισης αφορά σε θεωρητική κατάρτιση, η οποία 

έχει συνολική διάρκεια 120 ώρες, εκ των οποίων οι 110 ώρες θα 

υλοποιηθούν με τη μέθοδο της εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης (e-
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learning), και οδηγεί στην πιστοποίηση των γνώσεων / δεξιοτήτων 

των συμμετεχόντων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024 

ή άλλο ισοδύναμο.   

Στα δύο προγράμματα κατάρτισης θα συμμετέχουν συνολικά 817 

εργαζόμενοι από όλες τις περιφέρειες της χώρας. Κάθε ωφελούμενος 

συμμετέχει σε ένα από τα ανωτέρω προγράμματα κατάρτισης. Η 

συμμετοχή των ωφελούμενων (εργαζόμενων) στις εξετάσεις για τη 

λήψη πιστοποίησης των αποκτηθεισών γνώσεων και δεξιοτήτων, 

που θα πραγματοποιηθούν μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης, 

είναι υποχρεωτική.  

Το σύνολο των ωφελούμενων θα χωριστεί σε τμήματα 20-25 ατόμων 

ανάλογα με τον αριθμό την περιφέρεια και το πρόγραμμα.  

Η κατάρτιση σε όλα τα τμήματα και για τα δύο προγράμματα θα 

ολοκληρωθεί σε δέκα τέσσερις (14) μήνες. Τα δύο προγράμματα 

κατάρτισης θα οδηγήσουν στην απόκτηση επαγγελματικών 

προσόντων και την πιστοποίηση υπό το σχήμα του «Σύμβουλου 

Ανάπτυξης Εξαγωγικών Μονάδων» με τις διακριτές ενότητες:  

 «Σύμβουλος Ανάπτυξης Εξαγωγικών Μονάδων του Κλάδου της 

Αγροτοδιατροφής – Βιομηχανίας Τροφίμων» και  

 «Σύμβουλος Ανάπτυξης Εξαγωγικών Μονάδων στο κλάδο των 

Δομικών Υλικών».  

Το αντικείμενο της παρούσας, τα παραδοτέα, οι όροι υλοποίησης, η 

περιγραφή του φυσικού αντικειμένου, οι ειδικές προδιαγραφές, η 

μεθοδολογία υλοποίησης, παρακολούθησης, ελέγχου και 

πιστοποίησης των παραδοτέων  καθώς και οι γενικές και ειδικές 

υποχρεώσεις του αναδόχου περιγράφονται αναλυτικά στα ακόλουθα 

έγγραφα τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας και 
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προσαρτώνται σε αυτή: 

• στην απόφαση ένταξης της Πράξης με τα Παραρτήματα αυτής 

(Παράρτημα I) 

• στη Διακήρυξη (Παράρτημα ΙI)  

• στην απόφαση κατακύρωσης (Παράρτημα ΙΙΙ) 

• στην Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου (Παράρτημα IV)  

Για θέματα που δεν ρυθμίζονται ρητά από την παρούσα Σύμβαση και 

τα Παραρτήματά της ή σε περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοι 

/αντιφατικοί όροι αυτής, για την ερμηνεία της λαμβάνονται υπόψη 

κατά σειρά η απόφαση ένταξης της Πράξης με τα Παραρτήματα αυτής, 

η Διακήρυξη, η απόφαση κατακύρωσης και η προσφορά του 

Αναδόχου, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας 

Σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 

Η Περιφερειακή κατανομή των ωφελούμενων ανά Υποέργο της 

Πράξης έχει ως εξής: 

Υποέργο 2: Δράσεις Κατάρτισης και Πιστοποίησης στις «Λιγότερο 

Αναπτυγμένες Περιφέρειες» (Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, 

Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα). 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ 

ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 60 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 310 
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ΗΠΕΙΡΟΥ 47 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 53 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 23 

Σύνολο 493 

Υποέργο 3: Δράσεις Κατάρτισης και Πιστοποίησης στις «Περιφέρειες 

Μετάβασης» (Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο 

Αιγαίο, Κρήτη). 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 54 

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 18 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 30 

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 24 

ΚΡΗΤΗΣ 18 

Σύνολο 144 

 

Υποέργο 4: Δράσεις Κατάρτισης και Πιστοποίησης στις «Περισσότερο 

Αναπτυγμένες Περιφέρειες» (Αττική). 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ 

ΑΤΤΙΚΗΣ 125 

 

Υποέργο 5: Δράσεις Κατάρτισης και Πιστοποίησης στη Στερεά 
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Ελλάδα. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ 

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 33 

 

Υποέργο 6: Δράσεις Κατάρτισης και Πιστοποίησης στο Νότιο Αιγαίο. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ 

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 22 

 

Η παραπάνω κατανομή των ωφελουμένων είναι ενδεικτική. Η 

Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να διαφοροποιήσει την 

κατανομή ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν από τον ορισμό 

δυνητικών ωφελουμένων ανά τύπο Περιφέρειας / Περιφέρεια και τη 

ζήτηση υπηρεσιών κατάρτισης κατά το χρόνο υλοποίησης των 

προγραμμάτων. Ενδεχόμενη ανακατανομή του αριθμού των 

ωφελουμένων ανά τύπο περιφέρειας τελεί υπό την έγκριση της 

Διαχειριστικής Αρχής κατόπιν σχετικού τεκμηριωμένου αιτήματος της 

Αναθέτουσας Αρχής. 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε δεκατέσσερις (14) μήνες από την 

υπογραφή της σύμβασης, ήτοι έως την ……/……/…………. 

Η Σύμβαση μπορεί να παραταθεί εφόσον συντρέχει σοβαρός λόγος, 

που συνιστά αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης εκτέλεσης ή 

ανωτέρα βία με αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, 
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χωρίς αύξηση του τιμήματος, μετά από σύμφωνη γνώμη της 

Διαχειριστικής Αρχής. Σε κάθε περίπτωση, η υλοποίηση της 

Σύμβασης, μετά την όποια παράταση ή μετάθεση τυχόν χορηγηθεί, θα 

πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός των απώτατων ορίων που 

εκάστοτε ισχύουν για την υλοποίηση έργων που 

συγχρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ 2014-2020. 

Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από 

αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής μέχρι το 50% αυτής 

ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από 

τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες 

περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.  

Αν λήξει η συνολική διάρκεια της Σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί 

εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα 

ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην Αναθέτουσα Αρχή τα 

παραδοτέα της Σύμβασης, η Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτη.  

Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του Αναδόχου μετά 

τη λήξη της διάρκειας της Σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της 

παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος της ποινικές 

ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν.4412/2016 και το άρθρο 8 της 

παρούσας. 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Για τη πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου, η Ανάδοχος οφείλει να 

υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή, τα κάτωθι Παραδοτέα: 

• Πριν από την έναρξη του Έργου: 

 Τη Δήλωση Έναρξης του Έργου. 



ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ (ΣΕΒΕ) 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

«Κατάρτιση στελεχών των κλάδων της Αγροδιατροφής / Βιομηχανίας Τροφίμων και Υλικών/ Κατασκευών 
και Πιστοποίησής τους στο σχήμα “Συμβούλου Ανάπτυξης Εξαγωγικών Μονάδων”» 

 

 
Ευρωπαϊκή Ένωση 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο    

 
Σελίδα 145 από 171 

 

 

 Τη Δήλωση Ορισμού της Ομάδας Έργου, σύμφωνα με τα 

δηλωθέντα στην Τεχνική προσφορά. 

• Κατά την υλοποίηση του Έργου: 

 Το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από τη συμπλήρωση κάθε 

ημερολογιακού μηνός από την υπογραφή της σύμβασης, η Ανάδοχος 

υποβάλει στην Αναθέτουσα Αρχή Μηνιαία Δελτία για τις ενέργειες 

Κατάρτισης και Πιστοποίησης για το σύνολο των ωφελουμένων. Τα 

ως άνω Μηνιαία Δελτία, υποβάλλονται έως την ολοκλήρωση του 

φυσικού αντικειμένου του Έργου. Τα ως άνω Μηνιαία Δελτία που 

υποβάλλονται από την Ανάδοχο υπέχουν θέση Υπεύθυνης Δήλωσης. 

• Με τη λήξη του έργου: 

 Με τη λήξη του Έργου η Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει:  

o Συγκεντρωτικό – Απολογιστικό Δελτίο για τις ενέργειες Κατάρτισης 

και Πιστοποίησης για το σύνολο των ωφελουμένων.  

o Δήλωση ολοκλήρωσης του Έργου. 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα χρήσης και επεξεργασίας 

των στοιχείων αυτών σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις 

της νομοθεσίας περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα. 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να υποβάλλει προς την 

Ανάδοχο σχόλια και παρατηρήσεις επί των υποβληθέντων 

παραδοτέων και να ζητήσει από την Ανάδοχο τη συμπλήρωση ή 

διόρθωση των παραδοτέων που υπέβαλε. Μπορεί επίσης να ζητήσει 

από την Ανάδοχο να υποβάλλει συμπληρωματικά έγγραφα και 

στοιχεία για την τεκμηρίωση του περιεχομένου των παραδοτέων. 
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Η Ανάδοχος υποχρεούται, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, 

να παρέχει μέρος ή το σύνολο των παραπάνω στοιχείων και σε 

ηλεκτρονική μορφή. 

Επιπρόσθετα, η Ανάδοχος οφείλει να υποβάλλει τα κάτωθι παραδοτέα 

• Πριν την έναρξη κάθε Τμήματος Κατάρτισης 

Το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν την έναρξη κάθε Τμήματος 

κατάρτισης συμπληρώνονται από την Ανάδοχο και αποστέλλονται 

στην Αναθέτουσα Αρχή: 

 Δήλωση έναρξης υλοποίησης Τμήματος κατάρτισης με τα εξής 

στοιχεία: 

o Στοιχεία Τμήματος. 

o Στοιχεία της δομής, στην οποία βρίσκεται η αίθουσα υλοποίησης 

της κατάρτισης. 

o Στοιχεία Υπευθύνου Τμήματος. 

 Αναλυτικό ωρολόγιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο οποίο θα 

αναγράφεται και ο εκπαιδευτής/ επόπτης τηλεκατάρτισης. 

 Κατάσταση καταρτιζομένων και των επιλαχόντων για το τμήμα. Η 

κατάσταση θα αναφέρει τα πλήρη στοιχεία τους, δείγμα υπογραφής 

τους και τα όνοματα χρηστών (user name) στο Σύστημα 

τηλεκατάρτισης. Σε περίπτωση αντικατάστασης των καταρτιζομένων, 

η αντικατάσταση αυτή θα πρέπει να γνωστοποιηθεί εγκαίρως και 

εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή. 

 Κατάσταση εκπαιδευτών και των αναπληρωτών τους που έχουν 

οριστεί για το εκπαιδευτικό τμήμα με τα στοιχεία τους και δείγμα 

υπογραφής τους και καθορισμός επόπτη για τις προβλεπόμενες ώρες 
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τηλεκατάρτισης. Σε περίπτωση αντικατάστασης των εκπαιδευτών του 

τμήματος, η αντικατάσταση αυτή θα πρέπει να γνωστοποιηθεί 

εγκαίρως και εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή, η οποία μπορεί να 

απορρίψει την αλλαγή αυτή, εφόσον υπάρχει απόκλιση από την 

Τεχνική Προσφορά, με γνωστοποίηση στον Ανάδοχο φορέα. 

 Συμφωνητικό παραχώρησης χρήσης / μίσθωσης της δομής τρίτου, 

σε περίπτωση υλοποίησης προγραμμάτων εκτός των δομών του 

Αναδόχου. 

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης ή πλημμελούς υποβολής των ανωτέρω 

ή αναντιστοιχίας των ανωτέρω στοιχείων με την τεχνική προσφορά ή 

με τη διακήρυξη ή με τη σύμβαση, με τηρητή επιφύλαξη άλλων 

δικαιωμάτων της Αναθέτουσας Αρχής, όπως ορίζονται στην 

παρούσα, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται εγγράφως να απορρίψει τη 

δηλωθείσα έναρξη, με αποτέλεσμα την αναστολή της έναρξης του 

Τμήματος. 

• Μετά τη λήξη κάθε Τμήματος Κατάρτισης:  

Η Ανάδοχος υποχρεούται το αργότερο εντός αποκλειστικής 

προθεσμίας ενός (1) μηνός να υποβάλει αναλυτική έκθεση 

υλοποιηθέντος Τμήματος, η οποία περιλαμβάνει: 

 Φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του Τμήματος. 

 Αποτελέσματα της αξιολόγησης των εκπαιδευτών και των 

καταρτιζομένων του Τμήματος. 

• Πριν την έναρξη της Πιστοποίησης 

Το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν την έναρξη των εξετάσεων 

Πιστοποίησης (αρχική εξέταση/ επανεξέταση), η οποία θα λάβει χώρα 

εντός μηνός από την λήξη των προγραμμάτων κατάρτισης, η 
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Ανάδοχος υποχρεούται να αποστείλει στην Αναθέτουσα Αρχή το 

πρόγραμμα της θεωρητικής εξέτασης, το οποίο θα περιλαμβάνει τις 

ημερομηνίες και τις ώρες των εξετάσεων καθώς και τον τόπο 

διεξαγωγής τους.  

• Μετά τη λήξη της Πιστοποίησης 

Η Ανάδοχος υποχρεούται το αργότερο εντός αποκλειστικής 

προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ολοκλήρωση της υλοποίησης των 

εξετάσεων πιστοποίησης (εξέταση και επανεξέταση) να υποβάλλει 

στην Αναθέτουσα Αρχή κατάσταση συμμετεχόντων στις εξετάσεις 

πιστοποίησης, στην οποία θα αποτυπώνονται και τα αποτελέσματα 

των εξετάσεων. 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα χρήσης και επεξεργασίας 

των στοιχείων αυτών σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις 

της Νομοθεσίας περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα. 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να υποβάλλει προς την 

Ανάδοχο σχόλια και παρατηρήσεις επί των υποβληθέντων 

παραδοτέων και να ζητήσει από την Ανάδοχο τη συμπλήρωση ή 

διόρθωση των παραδοτέων που υπέβαλε. Μπορεί επίσης να ζητήσει 

από την Ανάδοχο να υποβάλλει συμπληρωματικά έγγραφα και 

στοιχεία για την τεκμηρίωση του περιεχομένου των παραδοτέων. 

Η Ανάδοχος υποχρεούται, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή 

να παρέχει μέρος ή το σύνολο των παραπάνω στοιχείων και σε 

ηλεκτρονική μορφή. 

Τέλος, η Ανάδοχος οφείλει να τηρεί πλήρη φάκελο έργου, καθώς και 

φακέλους των τμημάτων κατάρτισης και τμημάτων πιστοποίησης, οι 

οποίοι θα περιλαμβάνουν τα εξής. 



ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ (ΣΕΒΕ) 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

«Κατάρτιση στελεχών των κλάδων της Αγροδιατροφής / Βιομηχανίας Τροφίμων και Υλικών/ Κατασκευών 
και Πιστοποίησής τους στο σχήμα “Συμβούλου Ανάπτυξης Εξαγωγικών Μονάδων”» 

 

 
Ευρωπαϊκή Ένωση 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο    

 
Σελίδα 149 από 171 

 

 

• Φάκελος Τμήματος με τη χρήση της μεθόδου συμβατικής (face to 

face) κατάρτισης 

 Η δήλωση έναρξης. 

 Δήλωση ορισμού Υπευθύνου Υλοποίησης. 

 Συμφωνητικό ενοικίασης /παραχώρησης δομών εφόσον 

χρησιμοποιούνται δομές τρίτου.  

 Πίνακας καταρτιζομένων και επιλαχόντων.   

 Πιθανές αλλαγές τροποποιήσεις των παραπάνω στοιχείων. 

 Περιγραφή του εκπαιδευτικού υλικού - αντίγραφο του 

εκπαιδευτικού υλικού σε ηλεκτρονική μορφή, καταστάσεις 

παραλαβής από τους καταρτιζόμενους.  

 Αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα. 

 Κατάσταση εκπαιδευτών που έχουν οριστεί για το τμήμα με τα 

στοιχεία τους και δείγμα υπογραφής τους.  

 Κατάσταση ωφελουμένων με τα στοιχεία τους και δείγμα 

υπογραφής τους.  

 Τα ημερήσια δελτία παρακολούθησης υπογεγραμμένα από τους 

καταρτιζόμενους και τους εκπαιδευτές, στα οποία περιλαμβάνεται η 

διδαχθείσα ύλη ανά εκπαιδευτική ενότητα. 

 Βεβαιώσεις παρακολούθησης της κατάρτισης στους δικαιούχους 

καταρτισθέντες, καταστάσεις Παραλαβής. 

 Έκθεση αξιολόγησης (αξιολόγηση εκπαιδευτών, καταρτιζομένων 

και όλων των συντελεστών). 
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• Φάκελος Τμήματος με τη χρήση της μεθόδου υλοποίησης μέσω 

Τηλεκατάρτισης 

 Βεβαίωση έναρξης υλοποίησης τμήματος με τα εξής στοιχεία: 

o Στοιχεία τμήματος 

o Δήλωση Ορισμού Υπεύθυνου έργου και Υπεύθυνου Τμήματος 

o Στοιχεία επιστημονικού υπευθύνου 

 Αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα στο οποίο αναγράφεται ο 

εκπαιδευτής/ επόπτης τηλεκατάρτισης. 

 Κατάσταση των επιλεγέντων καταρτιζομένων και των 

επιλαχόντων για το τμήμα. Η κατάσταση θα αναφέρει τα πλήρη 

στοιχεία τους και το όνομα χρήστη (user name) κάθε επιλεγμένου 

καταρτιζόμενου. 

 Κατάσταση εκπαιδευτών που έχουν οριστεί για το τμήμα με τα 

στοιχεία τους και και το όνομα χρήστη (user name). Καθορισμός 

επόπτη για τις προβλεπόμενες ώρες τηλεκατάρτισης 

 Δελτίο Παρακολούθησης ωρών φυσικής παρουσίας και ωρών 

τηλεκατάρτισης. Επίσης, στατιστικά και συγκεντρωτικά στοιχεία των 

αναφορών τηλεκατάρτισης. 

 Φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του προγράμματος. 

 Αξιολόγηση των εκπαιδευτών, των ωφελουμένων και του 

προγράμματος. 

 Καταγραφή της πορείας και των ενεργειών του κάθε 

καταρτιζόμενου καθόλη τη διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος 

τηλεκατάρτισης (ημερομηνία πρώτης εκκίνησης, ημερομηνία 
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ολοκλήρωσης, συνολικός χρόνος παρακολούθησης ανά μαθησιακό 

αντικείμενο). 

• Φάκελος Πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων.  

 Διαπιστευμένο σχήμα πιστοποίησης σύμφωνα με το διεθνές 

πρότυπο ISΟ/IEC 17024 ή ισοδύναμο. 

 Ορισμός Επιτροπής Εξετάσεων. 

 Πρόγραμμα εξετάσεων Πιστοποίησης. 

 Κατάσταση συμμετεχόντων στις εξετάσεις πιστοποίησης, στην 

οποία θα αποτυπώνονται και τα αποτελέσματα των εξετάσεων . 

 Βεβαιώσεις Πιστοποίησης στους δικαιούχους καταρτισθέντες. 

 Καταστάσεις παραλαβής Βεβαιώσεων Πιστοποίησης. 

 Βεβαιώσεις συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης (για τους 

αποτυχόντες). 

 Καταστάσεις παραλαβής Βεβαιώσεων συμμετοχής. 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής 

θα διενεργηθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής 

(ΕΠΠ), που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. …………………… απόφαση 

της Αναθέτουσας Αρχής.  

Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠ) παρακολουθεί 

καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης τις παρασχεθησόμενες υπηρεσίες 

του Αναδόχου, συνεργάζεται και καθοδηγεί την Ανάδοχο. Η 
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επικοινωνία της ΕΠΠ με την Ανάδοχο γίνεται με συναντήσεις, όπου 

αυτό απαιτείται, ή με όλες τις άλλες μορφές επικοινωνίας (γραπτά, e-

mail, τηλεφωνικά), κατά περίπτωση.  

Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠ) εισηγείται  στο 

αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής για όλα τα 

ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων 

της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του 

αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης 

των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε 

τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της 

σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν.4412/2016. 

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, με απόφασή της να ορίζει για την 

παρακολούθηση της σύμβασης ως επόπτη/ες με καθήκοντα εισηγητή 

υπάλληλό της/υπαλλήλους της.  

Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, ο έλεγχος τακτικός ή 

έκτακτος της υλοποίησης των προγραμμάτων 

κατάρτισης/πιστοποίησης, η επιβεβαίωση της εκτέλεσης του 

αντικειμένου της σύμβασης, καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης 

του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του επόπτη 

η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και 

εντολές προς την Ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της 

σύμβασης. 

Για την προσήκουσα και έγκαιρη παραλαβή των υπηρεσιών δύναται 

να τηρείται από την Ανάδοχο ημερολόγιο στο οποίο θα 

καταγράφονται η τμηματική εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης, 

η καθημερινή απασχόληση του προσωπικού σε αριθμό και ειδικότητα, 

έκτακτα συμβάντα και άλλα στοιχεία που σχετίζονται με την εκτέλεση 

της σύμβασης. Το ημερολόγιο συνυπογράφεται από τον επόπτη της 
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σύμβασης, που μπορεί να σημειώσει επί αυτού παρατηρήσεις για την 

τήρηση των όρων της σύμβασης και φυλάσσεται στον χώρο 

εκτέλεσης της υπηρεσίας ή όταν αυτό δεν είναι εφικτό προσκομίζεται 

από την Ανάδοχο στην έδρα της υπηρεσίας, εφόσον τούτο ζητηθεί. Οι 

καταγραφές του αποτελούν στοιχείο για την παραλαβή του 

αντικειμένου της σύμβασης από την επιτροπή παραλαβής. 

ΑΡΘΡΟ 6  

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων γίνεται 

από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠ) του 

άρθρου 5 της παρούσας.  

Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, 

μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. Μετά την 

ολοκλήρωση της διαδικασίας, η Επιτροπή Παρακολούθησης και 

Παραλαβής (ΕΠΠ):  

α) είτε παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον 

καλύπτονται οι απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση 

του αποφαινομένου οργάνου,  

β) είτε εισηγείται για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη 

των παρεχομένων υπηρεσιών ή παραδοτέων, σύμφωνα με τα 

κατωτέρω.  

Αν η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠ) κρίνει ότι οι 

παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται 

πλήρως στους όρους της παρούσας, συντάσσει πρωτόκολλο 

προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που 

διαπιστώθηκαν από τους αυτούς και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες 

παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων 
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υπηρεσιών ή παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να 

καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 

Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται τα 

ακόλουθα: 

α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η 

καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου 

αποφαινόμενου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής, μπορεί να εγκριθεί 

η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων, 

με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι 

ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της 

ως άνω απόφασης, η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής 

(ΕΠΠ) υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των 

παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων της σύμβασης και να 

συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στην απόφαση. 

β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη 

απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της Αναθέτουσας 

Αρχής, απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα, με 

την επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 5.7. της παρούσας. 

Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και στις τμηματικές παραλαβές. 

Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών 

από την ημερομηνία υποβολής του παραδοτέου από τον οικονομικό 

φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής ή πρωτόκολλο με 

παρατηρήσεις σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους, 

θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.  

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την 

πληρωμή του αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από 
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τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του 

αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να 

συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής 

Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠ) του άρθρου 5 της παρούσας. 

Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες 

παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα 

σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και 

καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των 

προβλεπόμενων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των 

σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την 

αρχική Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠ) της 

παραγράφου 5 της παρούσας, δεν λαμβάνεται υπόψη.   

ΑΡΘΡΟ 7 

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή/και παραδοτέων με 

έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της Αναθέτουσας 

Αρχής μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και 

παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της 

σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση 

αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής 

διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την 

αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής 

διάρκειας της σύμβασης, η δε Ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, 

σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν.4412/2016 και το άρθρο 9 της 

παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Αν η ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα 

που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που της τάχθηκε και 

εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτη και 
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υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

ΑΡΘΡΟ 8 

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  

Η Ανάδοχος ευθύνεται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, για κάθε 

υποχρέωση που απορρέει από την παρούσα Σύμβαση, τη Διακήρυξη 

και το Νόμο. 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης τα συμβαλλόμενα μέρη 

υποχρεούνται να τηρούν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του ν. 

4412/2016 περί μη ύπαρξης κατάστασης σύγκρουσης συμφερόντων. 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης η Ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις 

στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και 

εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το 

εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι 

οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 

4412/2016. 

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από την Ανάδοχο και τους 

υπεργολάβους της ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που 

επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες 

αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και 

της αρμοδιότητάς τους. 

Η Ανάδοχος οφείλει να τηρεί τους όρους του Οδηγού Δημοσιότητας 

και Πληροφόρησης Υποέργων, που υλοποιούνται από τους 

Αναδόχους Φορείς του Επιχειρησιακού Προγράμματος, όπως αυτοί 

προκύπτουν από τον Κανονισμό αριθ. (ΕΕ) 1303/2013, και να τηρεί 

αρχείο δράσεων δημοσιότητας. 
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Η Ανάδοχος υποχρεούται κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του 

Έργου να εφαρμόζει την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία αναφορικά με 

τις λογιστικές καταχωρίσεις, να τηρεί τα στοιχεία προς έλεγχο μέχρι 

την …/…../20….. και να τα υποβάλλει σε πρωτότυπη μορφή ή σε 

μορφή επικυρωμένου αντιγράφου, όποτε τούτο της ζητηθεί από την 

Αναθέτουσα Αρχή. 

Η Ανάδοχος υποχρεούται καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της 

σύμβασης και υλοποίησης του προγράμματος 

κατάρτισης/πιστοποίησης να δέχεται και να διευκολύνει 

απροφασίστως τους ελέγχους και επαληθεύσεις που διενεργούνται 

τακτικώς ή/και εκτάκτως από την Επιτροπή Παρακολούθησης και 

Παραλαβής της σύμβασης ή και τον/τους εκάστοτε οριζόμενο/ους 

επόπτη/ες, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της παρούσας, καθώς 

επίσης και από την Ομάδα Έργου που έχει οριστεί από την 

Αναθέτουσα Αρχή με τη σχετική Απόφαση Υλοποίησης με Ίδια Μέσα. 

Επισημαίνεται ότι τα στάδια ελέγχου που διενεργεί η Ομάδα Έργου 

της Αναθέτουσας Αρχής είναι τα εξής: 

• Προληπτικός έλεγχος: αφορά στο στάδιο προ της έναρξης 

υλοποίησης του Έργου, στο πλαίσιο του οποίου ελέγχεται η τήρηση 

των υποχρεώσεων του Αναδόχου αναφορικά με την προετοιμασία 

υλοποίησης του Προγράμματος. 

• Έλεγχος κατά την υλοποίηση του Έργου: διενεργείται κατά τη 

διάρκεια υλοποίησης του Έργου, και αποσκοπεί στη διασφάλιση της 

αξιοπιστίας των πληροφοριών που δηλώνονται από την Ανάδοχο με 

τα μηνιαία δελτία παρακολούθησης, στον έλεγχο των επιμέρους 

παραδοτέων που έχει υποβάλει η Ανάδοχος μέχρι το παρόν στάδιο 

και στην τήρηση εν γένει των υποχρεώσεων αυτής, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην παρούσα σύμβαση. 
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• Έλεγχος με την ολοκλήρωση του Έργου: διενεργείται μετά τη 

γνωστοποίηση ολοκλήρωσης του Έργου από την Ανάδοχο, αφορά 

στην επαλήθευση του συνολικού φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, 

του συνόλου των παραδοτέων της σύμβασης και της τήρησης, εν 

γένει, των υποχρεώσεων του Αναδόχου. 

Η Ανάδοχος υποχρεούται, επίσης, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της 

σύμβασης και υλοποίησης του προγράμματος 

κατάρτισης/πιστοποίησης να δέχεται και να διευκολύνει 

απροφασίστως τους ελέγχους και επαληθεύσεις που διενεργούνται 

τακτικώς ή /και εκτάκτως από την Διαχειριστική Αρχή του ΕΠ ΕΠΑΝΕΚ 

ή/και από οποιοδήποτε άλλο εθνικό ή ενωσιακό ελεγκτικό όργανο 

καθώς και να παρέχει σε αυτά τα ελεγκτικά όργανα το σύνολο των 

εγγράφων και πληροφοριών που σχετίζονται με την εκτέλεση της 

Σύμβασης και την υλοποίηση του προγράμματος 

κατάρτισης/πιστοποίησης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του 

Αναδόχου κινούνται τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο θεσμικό και 

κανονιστικό πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020. 

Η Ανάδοχος οφείλει, στο πλαίσιο της υλοποίησης του Έργου να 

υποβάλλει στους εκπροσώπους της Αναθέτουσας Αρχής, των 

αρμόδιων εθνικών αρχών (Ε.Υ. Διαχείρισης του Ε.Π., Αρχή Πληρωμής, 

Ε.Δ.ΕΛ. κ.λπ.), και των αρχών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όποτε του 

ζητηθεί, οποιοδήποτε αποδεικτικό της ομαλής εξέλιξης του Έργου 

στοιχείο, όπως, ενδεικτικά, φορολογικά στοιχεία και δικαιολογητικά 

δαπανών, στοιχεία που αφορούν στην πορεία του φυσικού 

αντικειμένου του Έργου, συμβάσεις εκπαιδευτών κ.λπ. 

Στην περίπτωση άρνησης της κατά τις ανωτέρω παραγράφους 

σχετικής συνδρομής του Αναδόχου, καθώς και σε κάθε περίπτωση 

κατά την οποία διαπιστωθεί στο πλαίσιο των ελέγχων αυτών 

οιαδήποτε ανακρίβεια ή πλημμέλεια, αναφορικά με το υλοποιούμενο 
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πρόγραμμα κατάρτισης/πιστοποίησης, τους 

καταρτιζόμενους/συμμετέχοντες σε αυτό ή στο πλαίσιο αυτού, 

χορηγείται σε αυτήν έγγραφη εντολή συμμόρφωσης, θέτοντας και τη 

σχετική προθεσμία προς τούτο. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης 

προς αυτήν την έγγραφη εντολή ενεργοποιείται αιτιολογημένα η 

διαδικασία του άρθρου 9 της παρούσας.  

Εάν κατά τους διενεργηθέντες ελέγχους διαπιστωθεί αχρεώστητη ή 

παράνομη καταβολή, εφαρμόζονται κατ’ αναλογία οι διατάξεις της υπ’ 

αριθ. 126829/EΥΘΥ1217/15 (ΦΕΚ 2784 Β/21.12.2015) ΚΥΑ «Σύστημα 

δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης 

αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του 

κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση προγραμμάτων 

συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, σύμφωνα 

με το αρ. 22 του Ν. 4314/2014», όπως ισχύει. 

ΑΡΘΡΟ 9  

ΕΚΠΤΩΣΗ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

Η ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, 

κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτη από τη σύμβαση και από κάθε 

δικαίωμα που απορρέει από αυτήν:  

• εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές της υποχρεώσεις ή δεν 

συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της Αναθέτουσας Αρχής, που 

είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις,  

• εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της 

Σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων, 

• εάν δεν εκπληρώνει προσηκόντως και εμπροθέσμως τις 

υποχρεώσεις της που απορρέουν από τη Σύμβαση, 
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• εάν εκχωρεί τη Σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά κατά 

παράβαση των οριζομένων στα άρθρα 4.4. και 5.8. της Διακήρυξης. 

Στην περίπτωση αυτή της κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία 

περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες 

οφείλει να προβεί, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή της, η 

οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν 

η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να 

συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτη μέσα σε τριάντα 

(30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας 

συμμόρφωσης.  

Στην Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτη από την σύμβαση, 

επιβάλλεται, αθροιστικά μετά από κλήση της για παροχή εξηγήσεων 

ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

Επιπλέον, μπορεί να της επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 

74 του ν.4412/2016 αποκλεισμός από τη συμμετοχή της σε διαδικασίες 

σύναψης δημοσίων συμβάσεων. 

Σε περίπτωση έκπτωσης του Αναδόχου κατά τη διάρκεια υλοποίησης 

της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, αζημίως, να κρατήσει 

μέρος ή το σύνολο των παραδοτέων. 

Επίσης, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει πλήρη 

αποζημίωση από την Ανάδοχο για όλες τις ζημίες και τα έξοδα που 

προκλήθηκαν στις παρεχόμενες υπηρεσίες και την ίδια, τα οποία 

προκύπτουν άμεσα ή έμμεσα από παράλειψη του Αναδόχου, 

συμπεριλαμβανομένων των εξόδων για τη διαδικασία έκπτωσης. 

Αυτή η αποζημίωση είναι ανεξάρτητη από την κατάπτωση της 

εγγυητικήςεπιστολής καλής εκτέλεσης, όπως προβλέπεται 

παραπάνω. 

Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του Αναδόχου μετά 
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τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της 

παράτασης που τυχόν χορηγήθηκε είναι δυνατό να επιβάλλονται εις 

βάρος της ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της 

Αναθέτουσας Αρχής.  

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:  

• για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν 

υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της 

σύμβασης επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας 

των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,  

• για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική 

ρήτρα 5% επί της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που 

παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα. 

• οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών 

είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής 

διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με 

αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, αν οι υπηρεσίες 

που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα 

στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και 

με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί 

πλήρως. 

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την 

αμοιβή του Αναδόχου. 

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την Αναθέτουσα Αρχή το 

δικαίωμα να κηρύξει την Ανάδοχο έκπτωτη.  

ΑΡΘΡΟ 10 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
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Η Ανάδοχος, για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας 

σύμβασης κατέθεσε την υπ’ αριθ. ……………………………… εγγυητική 

επιστολή, που εκδόθηκε από την ……………………………………………, 

ποσοστού 5% της αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ, δηλαδή ποσού 

………………………….. 

Για την εγγύηση καλής εκτέλεσης ισχύουν όσα προβλέπονται στο 

άρθρο 4.1 της Διακήρυξης. 

ΑΡΘΡΟ 11 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται σύμφωνα με την οικονομική 

προσφορά της Αναδόχου στο ποσό των 

…………………………………… ευρώ (…………………,…€), και 

αναλύεται σε:  

• ποσό …………………………… ευρώ (……………………,………€) για 

τις υπηρεσίες κατάρτισης. 

• ποσό …………………………… ευρώ (…………………,……€) για τις 

υπηρεσίες πιστοποίησης.  

Οι συμμετέχοντες στις ενέργειες κατάρτισης και πιστοποίησης 

λαμβάνουν εκπαιδευτικό επίδομα ύψους πέντε ευρώ (5,00 €) μικτά ανά 

ώρα κατάρτισης, μείον τις νόμιμες κρατήσεις, με την προϋπόθεση 

πως έχουν ολοκληρώσει την κατάρτιση και έχουν συμμετάσχει στη 

διαδικασία πιστοποίησης.  

Η δαπάνη του εκπαιδευτικού επιδόματος βαρύνει την Αναθέτουσα 

Αρχή. Η καταβολή πραγματοποιείται βάσει βεβαίωσης, που 

χορηγείται από την Ανάδοχο ότι ο καταρτιζόμενος πληροί την 

προϋπόθεση που αναφέρεται στο προηγούμενο εδάφιο και μετά την 
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πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου του προγράμματος 

κατάρτισης, στο οποίο συμμετείχε ο παραπάνω. 

Σε περίπτωση πραγματοποίησης απουσιών και μέχρι του ανώτατου 

επιτρεπτού ορίου, η αμοιβή των καταρτιζομένων μειώνεται κατά το 

ποσό που αντιστοιχεί στις μη πραγματοποιηθείσες ώρες κατάρτισης.  

Η πληρωμή της Αναδόχου τελεί υπό την προϋπόθεση της άντλησης 

της σχετικής χρηματοδότησης εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής, 

από την Διαχειριστική Αρχή της Πράξης και θα πραγματοποιηθεί 

τμηματικά με τον πιο κάτω τρόπο: 

• Ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) του συμβατικού τιμήματος θα 

καταβάλλεται αφού η Ανάδοχος έχει υλοποιήσει την απαιτούμενη 

προετοιμασία για την έναρξη της κατάρτισης, η οποία θα βεβαιώνεται 

με τη δήλωση έναρξης της κατάρτισης, που θα αφορά κατ’ ελάχιστον 

στο 30%  του  συνολικού  αριθμού των εγκεκριμένων προγραμμάτων 

κατάρτισης. 

• Η υλοποίηση από την ανάδοχο της απαιτούμενης προετοιμασίας 

για την έναρξη των προγραμμάτων, θα αποδεικνύεται από την 

κατάθεση των σχετικών δικαιολογητικών, όπως αυτά ορίζονται στο 

άρθρο 4 της Σύμβασης. 

• Η πρώτη δόση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ύψος της ετήσιας 

δέσμευσης των υποέργων. 

• Ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) του συμβατικού τιμήματος θα 

καταβάλλεται μετά την υποβολή δικαιολογητικών υλοποίησης που θα 

τεκμηριώνουν κατ’ ελάχιστον: 

 την υποβολή από την Ανάδοχο της δήλωσης έναρξης των 

προγραμμάτων κατάρτισης που αντιστοιχούν σε ποσοστό 80% του 

συνόλου των ωφελουμένων του αντικειμένου της Σύμβασης, 
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 την υλοποίηση του 50% του συνολικού αριθμού των εγκεκριμένων 

ανθρωποωρών κατάρτισης και 

 τη συμμετοχή του 20% του αριθμού των ωφελουμένων στη 

διαδικασία πιστοποίησης (διευκρινίζεται ότι δεν μετρούνται δύο 

φορές ωφελούμενοι που τυχόν θα επανεξεταστούν). 

Σημειώνεται ότι οι παραπάνω όροι θα πρέπει να πληρούνται 

σωρευτικά και η πιστοποίησή τους θα γίνεται από την Αναθέτουσα 

Αρχή, κατόπιν της ολοκλήρωσης του σχετικού ελέγχου, σύμφωνα με 

τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 6. 

• Το υπόλοιπο είκοσι τοις εκατό (20%) του συμβατικού τιμήματος θα 

καταβληθεί μετά την οριστική παραλαβή του αντικειμένου της 

Σύμβασης από την Αναθέτουσα Αρχή, που θα λάβει χώρα μετά τον 

έλεγχο της ορθής υλοποίησής του, σύμφωνα με τη διαδικασία που 

ορίζεται στο άρθρο 6. 

Σε περίπτωση που κατά την έναρξη υλοποίησης ενός τμήματος 

κατάρτισης ο αριθμός των ωφελουμένων είναι μικρότερος του 

αντίστοιχου αρχικά εγκεκριμένου και πάντως μεγαλύτερος του 

κατώτατου επιτρεπτού ορίου, η Ανάδοχος υποχρεούται να 

ενημερώσει εγγράφως, είτε με τη δήλωση έναρξης, είτε με νεότερο 

έγγραφό του την Αναθέτουσα Αρχή. Στην περίπτωση αυτή το κόστος 

του τμήματος και το καταβλητέο ποσό για τη διαδικασία 

πιστοποίησης υπολογίζεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 

παράγραφο 5.1.2.1. της Διακήρυξης. 

Σε περίπτωση που κατά την υλοποίηση της κατάρτισης ένας 

ωφελούμενος αποχωρήσει ή υπερβεί το ανώτατο όριο απουσιών 

ή/και για οποιοδήποτε λόγο δεν ολοκληρώσει το πρόγραμμα 

κατάρτισης ή δεν συμμετάσχει στην διαδικασία πιστοποίησης 

γνώσεων τότε το κόστος του τμήματος υπολογίζεται σύμφωνα με τα 
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προβλεπόμενα στην παράγραφο 5.1.2.2. της Διακήρυξης. 

Σε περίπτωση που κατά την υλοποίηση της κατάρτισης ένας 

ωφελούμενος πραγματοποιήσει απουσίες εντός του επιτρεπτού 

ορίου απουσιών και συμμετάσχει στην διαδικασία πιστοποίησης 

γνώσεων, τότε το κόστος του τμήματος υπολογίζεται σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στην παράγραφο 5.1.2.3. της Διακήρυξης. 

Σε περίπτωση που το τελικό συμβατικό ποσό είναι μικρότερο από την 

αρχική συμβατική αξία, τότε μετά την οριστική παραλαβή του φυσικού 

αντικειμένου της Σύμβασης,  θα καταβληθεί στην Ανάδοχο το 

αναλογούν συμβατικό τίμημα του υλοποιηθέντος φυσικού 

αντικειμένου αυτής. Στην περίπτωση που τυχόν έχει καταβληθεί στον 

Ανάδοχο ποσό μεγαλύτερο του τελικού συμβατικού ποσού, τότε ο 

Ανάδοχος υποχρεούται να επιστρέψει στην Αναθέτουσα Αρχή τη 

διαφορά αυτή. 

Στο συμβατικό τίμημα του Αναδόχου περιλαμβάνονται όλα τα έξοδα 

και οι δαπάνες που άμεσα ή έμμεσα πηγάζουν από ή σχετίζονται με 

την παρούσα Σύμβαση και αντιστοιχούν στην προσήκουσα, πλήρη, 

έγκαιρη εκτέλεση καθώς και στην πιστή και έγκαιρη εκπλήρωση του 

συνόλου των κυρίων και παρεπομένων υποχρεώσεων, ευθυνών και 

εγγυήσεών της, που πηγάζουν από τη Σύμβαση.  

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση 

των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται 

από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και 

κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες 

υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.  

Σε κάθε περίπτωση τα πρακτικά των τμηματικών παραλαβών της 

Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠ) θα πρέπει να 

έχουν εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής. 
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Την Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη 

επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την παροχή της 

υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα 

έγγραφα της Σύμβασης και ιδίως:  

• κράτηση 0,02% υπέρ Δημοσίου δυνάμει της παραγράφου 6 του 

άρθρου 36 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει, η οποία υπολογίζεται επί 

της αξίας της σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε 

πληρωμή από την Αναθέτουσα Αρχή στο όνομα και για λογαριασμό 

της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών.  

• κράτηση 0,076% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ δυνάμει του εβδόμου εδαφίου της 

παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4013/2011 (Α΄ 204)7 του άρθρου 375 του 

ν.4412/2016, όπως ισχύει, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε 

πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε 

συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε 

πληρωμή από την Αναθέτουσα Αρχή στο όνομα και για λογαριασμό 

της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.  

• κράτηση 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ δυνάμει της παρ.3 του άρ.350 του ν. 

4412/2016, όπως ισχύει, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε 

πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε 

συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε 

πληρωμή από την Αναθέτουσα Αρχή στο όνομα και για λογαριασμό 

της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών. 

ΑΡΘΡΟ 12  

ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 

• Παραδόθηκε και παραλήφθηκε ολόκληρο το Έργο, ποσοτικά και 

ποιοτικά. 
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• Ολοκληρώθηκε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος. 

• Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και 

από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές 

εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη Σύμβαση. 

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι 

κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της 

εκτέλεσής της, εφόσον: 

• η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια 

της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα 

διαδικασία σύναψης σύμβασης, 

• η Ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε 

σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 

2.2.3.1 και 2.2.3.2. της Διακήρυξης και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει 

αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

• η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στην Ανάδοχο λόγω σοβαρής 

παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την 

Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 

Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του 

άρθρου 258 της ΣΛΕΕ, 

• η Ανάδοχος κατά το στάδιο εκτέλεσης της Σύμβασης πτωχεύσει, 

τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση ή συνδιαλλαγή, λυθεί 

ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας της ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής 

εκτελέσεως σε βάρος της, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των 

περιουσιακών της στοιχείων. 

Σε περίπτωση καταγγελίας της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή 

αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύμφωνα 

με την Σύμβαση προς την Ανάδοχο μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ 
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τους υποχρεώσεων και οι Εγγυητικές Επιστολές καταπίπτουν. 

ΑΡΘΡΟ 13 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ  

Η ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρεί τη Σύμβαση σε οποιοδήποτε 

τρίτο, ούτε να αναθέτει υπεργολαβικά σε τρίτους μέρος ή το σύνολο 

του αντικειμένου της Σύμβασης, ούτε να υποκαθίσταται από τρίτο, 

πλην των περιπτώσεων που ρητά ορίζονται στις παραγράφους 4.4 

και 5.8. της Διακήρυξης και υπό τους όρους και προϋποθέσεις των 

παραγράφων αυτών, καθώς και της περίπτωσης του άρθρου 132 παρ. 

1 στοιχείο δ σημείο ββ του ν. 4412/2016.  

ΑΡΘΡΟ 14 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να 

απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους 

όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και 

κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου. 

Για την τροποποίηση απαιτείται νέα έγγραφη συμφωνία των 

συμβαλλόμενων μερών, η οποία αποτελεί Παράρτημα της αρχικής 

Σύμβασης. 

Δηλώνεται ρητώς ότι καμία αύξηση οικονομικού αντικειμένου για 

οιονδήποτε λόγο δεν δύναται να συμφωνηθεί σε περίπτωση 

τροποποίησης της Σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 15  

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
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Η σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. 

Κάθε διαφορά από την παρούσα σύμβαση, ιδίως ως προς την 

ερμηνεία, την εκτέλεσή της και τις εξ αυτής συνέπειες, θα υπάγεται 

στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης. 

Τα μέρη θα καταβάλλουν κάθε εύλογη προσπάθεια για τη φιλική 

επίλυση της διαφοράς τους, προ πάσης προσφυγής τους στα αρμόδια 

δικαστήρια. 

ΑΡΘΡΟ 16 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Όλοι οι όροι της παρούσας είναι ουσιώδεις και τροποποιούνται 

αποκλειστικά και μόνον εγγράφως. 

Η παρούσα σύμβαση υπερισχύει οποιασδήποτε άλλης προφορικής ή 

έγγραφης πρότασης και συμφωνίας των μερών.  

Οι συμβαλλόμενοι συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα ανωτέρω, σε 

πίστωση δε αυτών συνέταξαν την παρούσα σε τέσσερα (4) 

πρωτότυπα, εκ των οποίων ένα (1) θα λάβει η Ανάδοχος και τα 

υπόλοιπα θα παραμείνουν στην Αναθέτουσα Αρχή. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΕΒΕ                                                                                                     

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

Επώνυμο:  Όνομα:  

 

Πατρώνυμο:  Μητρώνυμο:  

    

Ημερομηνία Γέννησης:  Τόπος Γέννησης:  

 

Τηλέφωνο:   E-mail:  

Fax:    

    

Διεύθυνση Κατοικίας:    

    

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

Όνομα Ιδρύματος Τίτλος Πτυχίου Ειδικότητα 
Ημερομηνία 

Απόκτησης Πτυχίου 

    

    

    

 
 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

 

Θέση ή Έργο Εργοδότης Καθήκοντα Χρονική Περίοδος 

(μμ/εεεε) 
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