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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ - ∆ΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ –
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (∆.Ε.Υ.Α. ΚΙΛΚΙΣ)
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∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ –
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (∆.Ε.Υ.Α. ΚΙΛΚΙΣ)

PROJECT: Transfer of know-how to Dojran
Municipality and adaptation of DEYAK to the new
status created by “Kallikratis” for the management of
waste water in the area of intervention –
Improvement of citizens' quality of life
ACRONYM: WWM - QUOL

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
επιλογής αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών δράσεων (Actions) των πακέτων Εργασίας (Works
Package) :
WP1 ¨∆ιαχείριση και Συντονισµός¨, WP4 ¨Ανταλλαγή εµπειριών, Μεταφορά Τεχνογνωσίας Εκπαίδευση Ανθρώπινου ∆υναµικού¨ και WP5 ¨∆ικτύωση – Ανταλλαγή Εµπειριών¨ του έργου
«Transfer of know-how to Dojran Municipality and adaptation of DEYAK to the new status
created by “Kallikratis” for the management of waste water in the area of intervention –
Improvement of citizens' quality of life» (ακρωνύµιο WWM-QUAL), το οποίο

συγχρηµατοδοτείται από το IPA ∆ιασυνοριακό Πρόγραµµα
Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας» 2007-2013

«Ελλάδα-

πρώην

Αριθµός ∆ιακήρυξης: 1475/2013
Αναθέτουσα Αρχή: ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ
Καταληκτική Ηµεροµηνία για την υποβολή προσφορών :
Κριτήριο Κατακύρωσης : Συµφερότερη προσφορά
Προϋπολογισθείσα δαπάνη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ: 91.234,50€ Ευρώ
Χρονική διάρκεια του Έργου: όλο το υπόλοιπο διάστηµα από την υπογραφή της Σύµβασης µέχρι την
ολοκλήρωση του έργου

ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ηµεροµηνία

Ηµέρα

Ώρα

09/09/2013

∆ευτέρα

10:00

ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
∆.Ε.Υ.Α. Κιλκίς, 1ο χλµ. Κιλκίς
Ξηρόβρυση - ΚΙΛΚΙΣ- 61 100

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ αποστολής για
δηµοσίευση
στο Τεύχος ∆ηµοσίων Συµβάσεων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ αποστολής για δηµοσίευση
στις Ελληνικές Εφηµερίδες

12/07/2013

12/07/2013
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
ΟΡΙΣΜΟΙ – ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ
ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ & ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΤΡΟΠΟΣ
ΛΗΨΗΣ
ΤΩΝ
ΤΕΥΧΩΝ
ΤΟΥ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
–
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
– ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΠΑΡΟΧΗ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΡΑΣΕΩΝ
ΣΧΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
∆ΙΑ∆ΙΑΣΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Α. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΕΛΕΓΧΟΣ
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
1. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ
ΚΑΙ
ΕΛΕΓΧΟΣ
ΚΥΡΙΩΣ
ΦΑΚΕΛΟΥ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
2. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
2.1 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
3. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
2.1 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
4. ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ – ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
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Α.1.30
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Α.1.32
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ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΕΛΕΓΧΟΣ
ΚΑΙ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
ΟΡΘΗΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ - ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 : ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 : ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 : ΤΕΥΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 : ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 : ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
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Α.1.2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ –
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (∆.Ε.Υ.Α. ΚΙΛΚΙΣ)
Transfer of know-how to Dojran Municipality and
adaptation of DEYAK to the new status created by
“Kallikratis” for the management of waste water in
the area of intervention – Improvement of
citizens' quality of life
ACRONYM: WWM - QUOL

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

∆ΡΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΕΡΓΟΥ

1. ∆ΡΑΣΗ
1.2:
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΕΤΑΙΡΩΝ & ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
2. ∆ΡΑΣΗ 1.3: ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ & ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΕΡΓΟΥ
3. ∆ΡΑΣΗ 1.4: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΟΥ
4. ∆ΡΑΣΗ 4.1: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ –
ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ
5. ∆ΡΑΣΗ
4.2:
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
&
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ
6. ∆ΡΑΣΗ
5.1:
∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
&
ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ
7. ∆ΡΑΣΗ 5.2: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΤΑΙΡΩΝ

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ –
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ,
1ο χλµ. Κιλκίς – Ξηρόβρυση, 611 00 ΚΙΛΚΙΣ

–

ΤΟΠΟΣ

Ανοικτός ∆ηµόσιος ∆ιαγωνισµός µε κριτήριο
ανάθεσης
την
πλέον
συµφέρουσα
από
οικονοµικής απόψεως προσφορά.

ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ

Ο συνολικός προϋπολογισµός των δράσεων
υλοποίησης του Έργου ανέρχεται στο ποσό των
εννενήντα µία χιλίαδες διακόσια τριάντα
τέσσερα
ευρώ
και
πενήντα
λεπτά
(91.234,50€)* συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

*(Η παροχή υπηρεσιών επαγγελµατικής κατάρτισης έχει
απαλλαγεί του ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης ιβ’
της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Νόµου 2859/2000)

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

Το έργο συγχρηµατοδοτείται στο πλαίσιο του IPA
∆ιασυνοριακού Προγράµµατος «ΕΛΛΑ∆Α – ΠΡΩΗΝ
ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ»
2007-2013 και σε ποσοστά 75% από το Ευρωπαϊκό
Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και 25% από
Εθνικούς Πόρους.

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ∆ΙΑΡΚΕΙΑ
ΕΡΓΟΥ

Όλο το υπόλοιπο διάστηµα από την υπογραφή της
Σύµβασης µέχρι την ολοκλήρωση του έργου

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
ΓΙΑ
∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ
ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

02/09/2013

ΥΠΟΒΟΛΗ
ΤΩΝ ΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΙ

09/09/2013, 10:00 πµ

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η έδρα της ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ –
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (∆.Ε.Υ.Α. ΚΙΛΚΙΣ),
1ο χλµ. Κιλκίς – Ξηρόβρυση, 611 00 ΚΙΛΚΙΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΚΑΙ
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

09/09/2013, 10:00 πµ

ΩΡΑ
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ΟΡΙΣΜΟΙ- ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΕΕ: Ευρωπαϊκή Ένωση / ένωση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
ΕΕΕΚ: Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
ΕΤΠΑ: Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.
ΥΠΑΣΥ∆ Ε.Ε.Σ. : Η Υπουργική Απόφαση για τη ∆ιαχείριση Συστήµατος και Ελέγχου των
Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία»
ΕΑΠ: Ενιαία Αρχή Πληρωµών
Μονάδα ∆’ της Ε.Υ. Αρχής Πληρωµής: Η Μονάδα ∆’ «Πρωτογενούς ελέγχου και
πιστοποίησης
δαπανών
των
Επιχειρησιακών
Προγραµµάτων
των
Κοινοτικών
Πρωτοβουλιών» της Ειδικής Υπηρεσίας Αρχή Πληρωµής του ΚΠΣ, των Κοινοτικών
Πρωτοβουλιών και του Ταµείου Συνοχής .
∆Α: ∆ιαχειριστική Αρχή.
ΚΤΓ: Κοινή Τεχνική Γραµµατεία.
ΤΠΑ : Ταµεία Περιφερειακής Ανάπτυξης
INTERREG: Η κοινοτική πρωτοβουλία που στοχεύει στην τόνωση της διαπεριφερειακής
συνεργασίας στην ΕΕ.
Έργο: το σύνολο του υπό ανάθεση έργου.
∆ιακήρυξη: το παρόν έγγραφο που εκδίδεται κατά νόµο και για τους ενδιαφερόµενους /
υποψηφίους διαγωνιζόµενους από την αναθέτουσα Αρχή και περιέχει, µεταξύ άλλων, την
περιγραφή του αντικειµένου, τις προϋποθέσεις και το κανονιστικό πλαίσιο επί τη βάσει του
οποίου διενεργείται ο διαγωνισµός.
Ε∆∆: Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης. Το αρµόδιο για την
αποσφράγιση και την αξιολόγηση των προσφορών συλλογικό όργανο που ορίζεται από την
Αναθέτουσα Αρχή.
Επιτροπή Παραλαβής και Παρακολούθησης (ΕΠΠ): Το αρµόδιο συλλογικό όργανο που
ορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή, µε βασικές αρµοδιότητες την επίβλεψη για την
προσήκουσα εκτέλεση των όρων της σύµβασης του έργου και την παραλαβή του έργου
(τµηµατική – οριστική).
ΝΠ∆∆ και ΝΠΙ∆: Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου και Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού
∆ικαίου, σύµφωνα µε το ελληνικό δίκαιο.
Σύµβαση: Το συµφωνητικό που θα υπογραφεί µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών για το
προκηρυσσόµενο έργο, δηλαδή µεταξύ της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης –
Αποχέτευσης Κιλκίς (∆.Ε.Υ.Α. Κιλκίς) ως Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου του έργου
που θα επιλεγεί.
Αναθέτουσα Αρχή: Η ∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Κιλκίς, που
προκηρύσσει το παρόν έργο και που θα υπογράψει µε τον Ανάδοχο τη σύµβαση για την
εκτέλεση του έργου.
Ο/οι προσφέρων/ντες: Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, ενώσεις ή/και
κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή ή κεχωρισµένη προσφορά που θα επιλεγεί/ουν
και θα κληθεί/ουν να υπογράψει/ουν την σύµβαση και θα εκτελέσει/ουν το έργο.
Προϋπολογισµός Έργου: Η σχετική σύµβαση (Subsidy Contract) που περιλαµβάνει τις
εγκεκριµένες δράσεις και τον προϋπολογισµό του ως άνω έργου στο σύνολο και κατά
εταίρο.
Συµβατική Τιµή: Η συνολική τιµή στην οποία θα κατακυρωθεί το έργο και θα αποτυπωθεί
στη σύµβαση.
Συµβατικά τεύχη: Τα τεύχη της σύµβασης µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του
Αναδόχου του έργου.
Αντίκλητος: Το πρόσωπο που ο διαγωνιζόµενος / υποψήφιος ανάδοχος µε έγγραφη
δήλωσή του, στην οποία περιλαµβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου αυτού
(ονοµατεπώνυµο, ταχυδροµική διεύθυνση, αριθµός τηλεφώνου, fax, κλπ) ορίζει ως
υπεύθυνο για τις ενδεχόµενες ανάγκες επικοινωνίας (ιδία κοινοποιήσεις αποφάσεων,
εγγράφων κλπ.) της Αναθέτουσας Αρχής µε αυτόν.
Συχνές Ερωτήσεις (FAQ-Frequently Asked Quenstions): Συχνές ερωτήσεις και
απαντήσεις που αναρτώνται σε διαδικτυακό τόπο (site) και αφορούν στην εκ µέρους της
Αναθέτουσας Αρχής παροχή διευκρινίσεων επί της διακήρυξης και του έργου.
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Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Α.1.3. Προκήρυξη
Η ∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Κιλκίς (∆.Ε.Υ.Α. Κιλκίς) προκηρύσσει
Ανοικτό ∆ηµόσιο ∆ιαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές για την υλοποίηση υπηρεσιών
των δράσεων :
1. ∆ΡΑΣΗ 1.2: ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΩΝ & ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ
ΟΜΑ∆ΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
2. ∆ΡΑΣΗ 1.3: ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ & ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ
3. ∆ΡΑΣΗ 1.4: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΟΥ
4. ∆ΡΑΣΗ 4.1: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ – ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ
5. ∆ΡΑΣΗ 4.2: ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ
6. ∆ΡΑΣΗ 5.1: ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ
7. ∆ΡΑΣΗ 5.1: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΩΝ
συνολικού Προϋπολογισµού : 83.150,00€ (µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ), στα
πλαίσια υλοποίησης του έργου µε τίτλο “Transfer of know-how to Dojran Municipality
and adaptation of DEYAK to the new status created by “Kallikratis” for the
management of waste water in the area of intervention – Improvement of
citizens' quality of life” και ακρωνύµιο WWM – QUOL το οποίο εγκρίθηκε µε το µε
αριθµό πρωτοκόλλου 301911/ΜΑ5891 και ηµεροµηνία 11/10/2012 έγγραφο και
υλοποιείται στο πλαίσιο IPA διακρατικού προγράµµατος «Ελλάδα – Πρώην Γιουγκοσλαβική
∆ηµοκρατία της Μακεδονίας 2007-2013» και εµπεριέχεται στην σχετική Σύµβαση
Χρηµατοδότησης (Subsidy Contract) Νο P2-018-2012
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής απόψεως προσφορά.
Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται από το ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) κατά 75% και κατά 25% από ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ.
Αναλυτικά, το αντικείµενο του προκηρυσσόµενου έργου και συνολικά οι υποχρεώσεις των
αναδόχων περιγράφονται στη παρούσα Προκήρυξη.

Α.1.4. Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής
Αναθέτουσα Αρχή: ∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Κιλκίς (∆.Ε.Υ.Α.
Κιλκίς)
∆ιεύθυνση: 1ο χλµ. Κιλκίς – Ξηρόβρυση - ΚΙΛΚΙΣ- 61 100
Τηλέφωνα Επικοινωνίας: +30 23410 29330
Fax: +30 23410 29320
E-mail: info@deyak.gr

Α.1.5. Νοµικό κανονιστικό & θεσµικό Πλαίσιο ∆ιαγωνισµού
Ο παρών ∆ηµόσιος Ανοικτός ∆ιαγωνισµός διενεργείται προκειµένου να συναφθούν
∆ηµόσιες Συµβάσεις Υπηρεσιών, κατά την έννοια του άρθρου 2, παράγραφος 2, εδάφιο δ
του Π.∆. 60 (ΦΕΚ 64/Α/16.03.2007). Ο παρών ∆ιαγωνισµός διενεργείται κατ’ εφαρµογή
των σχετικών διατάξεων του εθνικού νοµικού πλαισίου
περί σύναψης δηµοσίων
συµβάσεων, όπως αυτές ισχύουν συγκεκριµένα για τον προκηρύσσοντα φορέα, καθώς και
των σχετικών εγκρίσεων και αποφάσεων, οι οποίες αφορούν στο συγκεκριµένο έργο και
αναφέρονται στη συνέχεια του παρόντος εδαφίου.
Τις διατάξεις του Π.∆. 60/2007, «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις
διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης
δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε µε
την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005 καθώς και
ο Κανονισµός (ΕΚ) 1422/2007.
Τις διατάξεις του Π.∆. 59/2007, «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις
διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης
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δηµοσίων συµβάσεων στους τοµείς του ύδατος, της ενέργειας, των µεταφορών και
των ταχυδροµικών υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε.
Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου (ΚΠ∆)»
Τις διατάξεις του Π.∆.113/2010 (ΦΕΚ Α 194/22-11-2010), τη σχετική Εγκύκλιο
του Υπουργείου Οικονοµικών µε αριθµ. 2/91118/0026/20-04-2011) και τη σχετική
Εγκύκλιο των Υπ. Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και
Υπ. Οικονοµικών αρ. 30 και αρ. πρ. 19664/20-04-2011 για την Ανάληψη
υποχρεώσεων.
Τις διατάξεις του Π.∆. 28/80, και του Ν. 3852/10 όπως ισχύουν σήµερα
Τις διατάξεις του Π.∆. 113/10 (ΦΕΚ 194/Α/22-11-2010 – ∆ιορθ. Σφαλ. ΦΕΚ
209/Α/10-12-2010) Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες
Τις διατάξεις του ν. 3463/2006(ΦΕΚ Α 114/30.6.2006) «Κύρωση του Κώδικα
∆ήµων και Κοινοτήτων», άρθρο 209: «Προµήθειες – Υπηρεσίες – Μελέτες»
Τις διατάξεις του ν. 1069/1980 (ΦΕΚ Α-191) «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν
Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως» όπως τροποποιήθηκε µε το
Ν. 2307/95(ΦΕΚ 113/15-06-95).
Τις διατάξεις του ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/1995) «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα
και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων»
Τις διατάξεις του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α΄247) «Περί δηµοσίου λογιστικού, ελέγχου
των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».
Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199/Α/28-9-1999), όπως
τροποποιήθηκαν.
Τις διατάξεις του ν. 2522/1997 (ΦΕΚ Α΄178) «∆ικαστική προστασία κατά το στάδιο
που προηγείται της σύναψης συµβάσεως δηµοσίων έργων, κρατικών προµηθειών
και υπηρεσιών σύµφωνα µε την οδηγία 89/665/ΕΟΚ.
Την Ε.Κ. 1177/2009 «Για την τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ
και 2009/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον αφορά τα
κατώτερα όρια εφαρµογής τους κατά τις διαδικασίες σύναψης συµβάσεων» για τη
διετία 2010-2011.
Την υπ’ αριθµ. 35130/739/10 (ΦΕΚ 1291 Β/11-8-2010) : Αύξηση των χρηµατικών
ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων
που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων
Την απόφαση 16820/10 (ΦΕΚ 1515/τ.Β’/7-9-10) «Περί καθορισµού ηµερήσιων και
εβδοµαδιαίων νοµαρχιακών και τοπικών εφηµερίδων κλπ», όπως τροποποιήθηκε µε
την απόφαση 1500/28-1-11 (ΦΕΚ 134/τ.Β’/9-2-11).
Τις διατάξεις του ν. 3469/2006, ΦΕΚ Α΄ 131 28.6.2006, Εθνικό Τυπογραφείο,
Εφηµερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις.
Τις διατάξεις του ν. 3060/02, Άρθρο 2, «Έλεγχος νοµιµότητας συµβάσεων
προµηθειών, παροχής υπηρεσιών και δηµοσίων έργων»
Τις διατάξεις του ν. 3614/2007, (ΦΕΚ 267/Α/3-12-2007), «∆ιαχείριση, έλεγχος και
εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 20072013», όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/31-3-2010).
Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) “Ενίσχυση της διαφάνειας µε
την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες
διατάξεις”
Την υπ αριθµ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ 1749/27-3-2008, (ΦΕΚ 540/Β/27-3-2008)
«Υπουργική Απόφαση Συστήµατος ∆ιαχείρισης», όπως τροποποιήθηκε µε την µε αρ.
πρωτ. 43804/ΕΥΘΥ 2041/7-9-2009 (ΦΕΚ 1957/Β/9-9-2009) και την µε αρ. πρωτ.
28020/ΕΥΘΥ 1212/30-6-2010 (ΦΕΚ 1088/Β/19-7-2010).
Τις κατευθυντήριες γραµµές επιλεξιµότητας δαπανών πράξεων των προγραµµάτων
του στόχου 3 «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» (ΥΠΑΣΥ∆ 14023/ΕΥΘΥ 521/31-32010) του υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
Την υπ. αριθµ. 150 (ΦΕΚ 453/Β/7-4-2005) Κοινή Υπουργική Απόφαση περί
σύστασης της Επιτροπής για το συντονισµό και την παρακολούθηση των
στρατηγικών προτεραιοτήτων των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ του
άρθρου 10, παρ.4, εδ. α του Ν. 3614/2007 όπως τροποποιήθηκε – συµπληρώθηκε
και ισχύει.
Τις διατάξεις του ν. 3879/2011 «Ανάπτυξη της ∆ια Βίου Μάθησης και λοιπές
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διατάξεις» (ΦΕΚ 163/Α΄/21-09-2010).
Της υπ. αριθµ. 1.5188/οικ3.968 (ΦΕΚ 915/Β/20.5.2011) Κοινής Απόφασης των
Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπ’αρ.οικ.55582/1933/2008 (ΦΕΚ
1491/Β) όπως τροποποιήθηκε µε τη µε αριθµό 0.15968/3.2570/2010 (ΦΕΚ 1503/Β)
Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,
Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων και Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης, µε θέµα “Ενιαίο Σύστηµα ∆ιαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης
και Ελέγχου των Ενεργειών Επαγγελµατικής Κατάρτισης συγχρηµατοδοτούµενων
από το ΕΚΤ ή το ΕΤΠΑ βάσει του άρθρου 34, παράγραφος 2 του Γενικού
Κανονισµού 1083/2006, όπως ισχύει, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ (2007-2013) για όλα
τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα που εµπεριέχουν δράσεις κατάρτισης”.
Της υπ΄αριθµ. Οικ 110327 (ΦΕΚ 230/τ.Β/21.02.2005) Κοινής Απόφασης των
Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
«Σύστηµα Πιστοποίησης Κέντρων Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ)», όπως
συµπληρώθηκε µε το άρθρο 12 της ΥΑ 9.16031/Οικ.3.2815/ 10-15.9.2009 (ΦΕΚ
Β΄1999/15.9.09).
Της υπ΄ αριθµ. 111384 (ΦΕΚ Β΄ 616/19.05.2003) Κοινής Απόφασης των Υπουργών
Οικονοµίας και Οικονοµικών, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Σύστηµα
Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Κέντρων Επαγγελµατικής Κατάρτισης».
Της περίπτωσης ιβ) της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Ν. 2859/2000 «(ΦΕΚ
Α΄248) «Κώδικας ΦΠΑ»
Της υπ΄ αριθµ. 14053/ΕΥΣ/1749/27-03-2008 (ΦΕΚ 540/Β/27-03-2008) Απόφασης
του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών για το Σύστηµα ∆ιαχείρισης και τις µε
αριθµ. πρωτ. 43804/ΕΥΘΥ/2041/7-9-2009 (ΦΕΚ 1957/Β/09-09-2009) και
28020/1212/30-06-2010 (ΦΕΚ 1088/Β/19-07-2010) τροποποιήσεών της.
Του Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 1081/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και την
Κατάργηση του Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 1784/1999, όπως ισχύει.
Του Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 1083/2006 του Συµβουλίου της 11ης Ιουλίου 2006
περί καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο
Περιφερειακής
Ανάπτυξης , το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής και την
κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 1260/1999, όπως ισχύει.
Του Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 1828/2006 της Επιτροπής της 8ης ∆εκεµβρίου 2006
για τη θέσπιση κανόνων σχετικά µε την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθµ.
1083/2006 του Συµβουλίου περί καθορισµό γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό
Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο
Συνοχής και του κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, όπως
ισχύει.
Το Εγχειρίδιο ∆ιαχείρισης (Project Manual) του IPA ∆ιασυνοριακού Προγράµµατος
«Ελλάδα – Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας» 2007-2013, όπως
ισχύει σήµερα.
Το υπ’ αριθµ. 5/22-05-2012 πρακτικό ∆.Σ. της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης –
Αποχέτευσης Κιλκίς, θέµα 6 αρ. απόφασης 38 µε την οποία εγκρίθηκε η υποβολή
πρότασης στο IPA ∆ιακρατικό Πρόγραµµα «Ελλάδα - πρώην Γιουγκοσλαβική
∆ηµοκρατία της Μακεδονίας» 2007-2013.
Το µε αριθµό πρωτοκόλλου 301911/ΜΑ5891 και ηµεροµηνία 11/10/2012
έγγραφο της ∆ιαχειριστικής Αρχής του IPA διακρατικού προγράµµατος «Ελλάδα –
Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας 2007-2013».
Την εγκεκριµένη φόρµα αίτησης του έργου (Application Form) του έργου µε τίτλο
¨TRANSFER OF KNOWHOW TO DOJRAN MUNICIPALITY AND ADAPTATION OF
DEYAK TO THE NEW STATUS CREATED BY “KALLIKRATIS” FOR THE MANAGEMENT
OF WASTE WATER IN THE AREA OF INTERVENTION – IMPROVEMENT OF CITIZENS'
QUALITY OF LIFE (WWM - QUOL), όπως ισχύει.
Τους όρους της Σύµβασης Χρηµατοδότησης (Subsidy Contact) <Νο P2-0182012>
όπως συµφωνήθηκαν µεταξύ της ∆ιαχειριστικής Αρχής (Managing
Authority) του IPA ∆ιασυνοριακού Προγράµµατος «Ελλάδα – Πρώην
Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας» 2007-2013 και του Γενικού
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Επικεφαλής Εταίρου (∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Κιλκίς
¨∆.Ε.Υ.Α. Κιλκίς) του παραπάνω εγκεκριµένου έργου.
Τον Οδηγό Information & Publicity guidelines for Greek project partners
Το Communication Plan of the “Greece – the Former Yugoslav Republic of
Macedonia 2007-2013 IPA Cross-Border Programme.
Communication & Visibility Manual for EU External Actions.
Το Εγχειρίδιο Οδηγιών Επαληθεύσεων για τους Έλληνες ∆ικαιούχους των
Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία.
Την µε αρ. προωτ. 14056/ 01-04-2013 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων µε την οποία εγκρίνει την
ένταξη στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε) για το οικονοµικό έτος 2013
και συγκεκριµένα στη ΣΑΕ 308/8 του
έργου µε Κωδικό /MIS
2013ΕΠ30880013 και τίτλο ¨TRANSFER OF KNOWHOW TO DOJRAN
MUNICIPALITY AND ADAPTATION OF DEYAK TO THE NEW STATUS CREATED BY
“KALLIKRATIS” FOR THE MANAGEMENT OF WASTE WATER IN THE AREA OF
INTERVENTION – IMPROVEMENT OF CITIZENS' QUALITY OF LIFE (WWM - QUOL)¨
µε δικαιούχο τη ∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Κιλκίς (∆.Ε.Υ.Α.
Κιλκίς)
Το Καταστατικό της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Κιλκίς.
Το υπ’ αριθµ. 4/14-03-2013 πρακτικό ∆.Σ. της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης
– Αποχέτευσης Κιλκίς, θέµα 31.
Το υπ’ αριθµ. 10/2013 πρακτικό του ∆.Σ. της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης –
Αποχέτευσης Κιλκίς, θέµα 2 αρ. απόφασης 79 η οποία ενέκρινε τους όρους του
παρόντος διαγωνισµού
Την υπ’ αριθµ.
1475/2013 δηµοσίευση στην ιστοσελίδα της ∆ηµοτικής
Επιχείρησης
Ύδρευσης
–
Αποχέτευσης
Κιλκίς
Πρόσκλησης
εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος για υποβολή προσφορών στο πλαίσιο του Ανοικτού ∆ηµόσιου
∆ιαγωνισµού υλοποίησης των παραπάνω δράσεων υπηρεσιών.

Α.1.6. Τρόπος Λήψης των Τευχών του ∆ιαγωνισµού – Ηµεροµηνίες
Αποστολής της διακήρυξης για δηµοσίευση – Προθεσµία Λήψης
των Τευχών του ∆ιαγωνισµού - ∆ηµοσιότητα
Η διάθεση των τευχών του διαγωνισµού γίνεται από τη ∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης –
Αποχέτευσης Κιλκίς, (αρµόδιος ο κ. Αβραµίδης Ηλίας), εργάσιµες µέρες και ώρες 09:30
π.µ. έως 14:30 µ.µ. Οι παραλήπτες της διακήρυξης συµπληρώνουν σχετικό έντυπο µε τα
στοιχεία των ενδιαφεροµένων (Επωνυµία, επάγγελµα, διεύθυνση, ταχυδροµικό κώδικα,
τηλέφωνο, fax, ΑΦΜ, ∆ΟΥ), έτσι ώστε η ∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης
Κιλκίς να έχει στη διάθεση του πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη διακήρυξη, για την
περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συµπληρωµατικά έγγραφα ή
διευκρινίσεις επ' αυτής. Για τυχόν ελλείψεις στη συµπλήρωση των στοιχείων του πιο πάνω
εντύπου την ευθύνη φέρει ο υποψήφιος. Ο παραλήπτης των τευχών λαµβάνει αριθµό
πρωτοκόλλου παραλαβής.
Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καµία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοση
των τευχών του διαγωνισµού. Η διάθεση της διακήρυξης γίνεται από την έδρα της
∆ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Κιλκίς και η παραλαβή των τευχών
γίνεται µε ευθύνη κάθε υποψηφίου είτε αυτοπροσώπως είτε µε ταχυµεταφορέα (courier) µε
απλή εξουσιοδότηση. Στην περίπτωση παραλαβής της διακήρυξης µέσω ταχυµεταφορέα
(courier), η ∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Κιλκίς δεν έχει καµία απολύτως
ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοση της διακήρυξης. Για τη λήψη επίσης θα
ληφθούν υπόψιν οι διατάξεις του Ν. 3548/2007, ΦΕΚ Α 68/20.3.2007 «Καταχώρηση
δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες
διατάξεις».
Οι παραλήπτες της διακήρυξης υποχρεούνται µέσα σε τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες από την
παραλαβή της, να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας σύµφωνα µε τον πίνακα
περιεχοµένων και τον συνολικό αριθµό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε
παράλειψη, να το γνωρίσουν έγγραφα στην Αναθέτουσα Αρχή ζητώντας νέο πλήρες
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αντίγραφο. Προσφυγές κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού µε το αιτιολογικό της µη
πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου αυτής θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Προς διευκόλυνση των ενδιαφεροµένων, το πλήρες κείµενο της προκήρυξης διατίθεται και
σε ηλεκτρονική µορφή µέσω του ∆ιαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.deyak.gr
Η Αναθέτουσα Αρχή, αν και καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να εξασφαλίσει την
πληρότητα και την ορθότητα των εγγράφων που βρίσκονται στις ηλεκτρονικές της σελίδες,
δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να την εγγυηθεί.
Ταυτόσηµη ως προς το περιεχόµενο Περίληψη της Προκήρυξης δηµοσιεύθηκε επίσης:
(α) στο Τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων:
(β) σε 1 Ηµερήσια Οικονοµική Εφηµερίδα: (ΤΥΠΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
(γ) σε 1 Ηµερήσια Τοπική Εφηµερίδα: (ΗΜΕΡΗΣΙΑ)
(δ) σε 1 Εβδοµαδιαία Τοπική Εφηµερίδα: (ΠΡΩΙΝΗ)
Τα έξοδα δηµοσίευσης βαραίνουν τον ανάδοχο σύµφωνα µε τις διατάξεις του Άρθρου 46
του Ν. 3801/2009 «Ρυθµίσεις θεµάτων ….. και λειτουργίας της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης» (ΦΕΚ
Α’ 163/04.09.2009).
Η Περίληψη της Προκήρυξη του ∆ιαγωνισµού αναρτήθηκε στον Πίνακα Ανακοινώσεων
της Αναθέτουσας Αρχής στις 12/07/2013, στο ∆ικτυακό τόπο www.deyak.gr της
Αναθέτουσας Αρχής, στο ∆ΙΑΥΓΕΙΑ µε Α∆Α ΒΛ40ΟΛΚ8-2ΑΟ, καθώς επίσης προωθήθηκε
για ανάρτηση στα κατά τόπους Επιµελητήρια και Επαγγελµατικούς φορείς.
Καταχωρήθηκε επίσης και στο δικτυακό τόπο http://www.ipa-cbc-programme.eu του IPA
∆ιασυνοριακού
Προγράµµατος
"Ελλάδα-πρώην
Γιουγκοσλαβική
∆ηµοκρατία
της
Μακεδονίας» 2007-2013.

Α.1.7. Σύνταξη Προσφορών – Παροχή διευκρινίσεων επί της
Προκήρυξης
Οι προσφορές υποβάλλονται - επί ποινή αποκλεισµού - στην Ελληνική Γλώσσα ή σε
οποιαδήποτε άλλη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνοδευµένες από επίσηµη µετάφραση
στην Ελληνική Γλώσσα. Σε περίπτωση διαφωνίας υπερισχύει η επίσηµη µετάφραση
στην Ελληνική Γλώσσα. Πιστοποιητικά αλλοδαπών αρχών γίνονται δεκτά, εφόσον
συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα.
Οι προσφορές είναι δακτυλογραφηµένες και δεν φέρουν παράτυπες διορθώσεις
(σβησίµατα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ.). Αν υπάρχουν διορθώσεις, προσθήκες, κ.λ.π. θα
πρέπει να είναι µονογραµµένες από τον προσφέροντα, η δε αρµόδια Επιτροπή του
∆ιαγωνισµού, κατά τον έλεγχο θα µονογράψει τις διορθώσεις, κλπ. και γενικά θα
επιβεβαιώνει ότι έγιναν πριν από την αποσφράγιση της προσφοράς.
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ζητούν εγγράφως (µέσω φαξ) συµπληρωµατικές
διευκρινίσεις για το περιεχόµενο της παρούσας διακήρυξης από την Αναθέτουσα Αρχή
(σχετικά αρµόδια πρόσωπα κκ. Κασκαµανίδου Ουρανία και Αβραµίδης Ηλίας,
υπεύθυνοι έργου τηλ: 23410 29330).
Σε περίπτωση που ζητηθούν από ενδιαφερόµενους συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικά
µε τα έγγραφα του διαγωνισµού µέχρι και οκτώ (8) ηµέρες πριν από την εκπνοή της
προθεσµίας για άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού αυτές παρέχονται
από την Αναθέτουσα Αρχή το αργότερο τρεις (3) ηµέρες πριν από την εκπνοή αυτής της
προθεσµίας. ∆εδοµένου ότι ενστάσεις κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ασκούνται
µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος που αρχίζει από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της
διακήρυξης (συµπεριλαµβανοµένης) και τελειώνει την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας
υποβολής των προσφορών (συµπεριλαµβανοµένης).
Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση των προσφορών, διευκρινίσεις, τροποποιήσεις ή
αποκρούσεις όρων της διακήρυξης ή των προσφορών δεν γίνονται δεκτές και
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Κανένας διαγωνιζόµενος δεν µπορεί, σε οποιαδήποτε
περίπτωση, να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ µέρους οποιουδήποτε υπαλλήλου
ή συµβούλου ή στελέχους διοίκησης της Αναθέτουσας Αρχής.
Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές (διαφοροποίηση οικονοµικής προσφοράς,
τεχνικής λύσης κ.λ.π.) δεν γίνονται δεκτές σε καµία φάση του διαγωνισµού και σε καµία
περίπτωση. Σε περίπτωση υποβολής τους, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. ∆ιαγωνιζόµενος,
ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προσφορές, δεν δικαιούται σε καµία περίπτωση να
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διαµαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής, επειδή οι προτάσεις αυτές δε θα έχουν
ληφθεί υπ’ όψη κατά την αξιολόγηση των προσφορών.
Οι προσφορές αφορούν σε ολόκληρο το έργο. Προσφορές που αφορούν σε µέρος του
έργου απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Α.1.8. ∆ιάρκεια έργου
Η διάρκεια του έργου δεν µπορεί να υπερβεί τους 8 µήνες, από την υπογραφή της
σύµβασης. Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει (µε την τεχνική προσφορά του)
αναλυτικό χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης του έργου, σύµφωνα και µε τους πίνακες
συµµόρφωσης τεχνικών προδιαγραφών και τις Φάσεις Υλοποίησης των δράσεων του
Έργου. Το χρονοδιάγραµµα είναι ουσιώδες και θα ληφθεί υπ' όψη κατά την αξιολόγηση
των προσφορών. Προσφορά µε χρόνο υλοποίησης µεγαλύτερο από τον προβλεπόµενο θα
απορρίπτεται.

Α.1.9. Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών
Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό, πρέπει να καταθέσουν έγγραφες
προσφορές στη ∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Κιλκίς, σύµφωνα µε τους
όρους και εντός της προθεσµίας που ορίζεται από την παρούσα προκήρυξη.
Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν είτε αυτοπροσώπως ή µε ειδικά προς τούτο
εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο τους των διαγωνιζοµένων επί αποδείξει, µέχρι την
09/09/2013 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10.00 στη διεύθυνση 1ο χλµ. Κιλκίς –
Ξηρόβρυση - ΚΙΛΚΙΣ- 61 100 υπό τη µορφή ΕΝΤΟΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΥ
ΦΑΚΕΛΟΥ ή ΕΝΙΑΙΟΥ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΟΣ.
Προσφορές που κατατίθενται µετά την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα υποβολής, είναι
εκπρόθεσµες και δεν παραλαµβάνονται από την Αναθέτουσα Αρχή.

Α.1.10. Αντικείµενο του διαγωνισµού
Η ∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Κιλκίς (∆.Ε.Υ.Α. Κιλκίς) ενεργώντας ως
Αναθέτουσα Αρχή σύµφωνα µε το υπ’ αριθµ. 4/14-03-2013 πρακτικό ∆.Σ. της ∆ηµοτικής
Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Κιλκίς, θέµα 31 προκηρύσσει ανοικτό δηµόσιο
διαγωνισµό για την υλοποίηση δράσεων από τα Πακέτα Εργασίας (Works Packages) του
έργου µε τίτλο ¨TRANSFER OF KNOWHOW TO DOJRAN MUNICIPALITY AND ADAPTATION
OF DEYAK TO THE NEW STATUS CREATED BY “KALLIKRATIS” FOR THE MANAGEMENT OF
WASTE WATER IN THE AREA OF INTERVENTION – IMPROVEMENT OF CITIZENS' QUALITY
OF LIFE (WWM - QUOL)¨.
Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισµού είναι η πλέον συµφέρουσα προσφορά.
Ο προκηρυσσόµενος διαγωνισµός υλοποιείται στα πλαίσια του συνολικού έργου µε τίτλο:
¨TRANSFER OF KNOWHOW TO DOJRAN MUNICIPALITY AND ADAPTATION OF DEYAK TO
THE NEW STATUS CREATED BY “KALLIKRATIS” FOR THE MANAGEMENT OF WASTE WATER
IN THE AREA OF INTERVENTION – IMPROVEMENT OF CITIZENS' QUALITY OF LIFE (WWM
- QUOL)¨ του Άξονα Προτεραιότητας 2 ¨Ανάδειξη των περιβαλλοντικών πόρων και της
πολιτιστικής κληρονοµιάς της περιοχής του Προγράµµατος¨, Μέτρο 2.1. ¨Προώθηση και
προστασία των περιβαλλοντικών πόρων της περιοχής¨ του IPA ∆ιακρατικού Προγράµµατος
«Ελλάδα - πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας» 2007-2013.
Το παρόν έργο, για την ελληνική πλευρά, συγχρηµατοδοτείται από το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) κατά 75% και κατά 25% από ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ.
Το εταιρικό σχήµα απαρτίζεται από δύο (2) εταίρους:
➢
∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Κιλκίς ¨∆.Ε.Υ.Α. Κιλκίς¨
(Γενικός Επικεφαλής Εταίρος 1/ Overall Lead Partner (LP1).
➢
Municipality of Dojran (Εταίρος 2 / Partner 2)
Γενικός στόχος του έργου είναι η "προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και η
αξιοποίηση των φυσικών πόρων των ∆ιασυνοριακών ∆ήµων Κιλκίς & ∆οϊράνης, µέσω
κοινών και συµπληρωµατικών παρεµβάσεων προστασίας του περιβάλλοντος, µε έµφαση
στην ποιότητα του πόσιµου νερού και στην εξοικονόµηση".
Ειδικοί στόχοι του έργου:
● Ενίσχυση της βιώσιµης διαχείρισης των οικοσυστηµάτων και των υδάτινων πόρων της
περιοχής ∆οϊράνης
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● Αξιοποίηση καινοτοµιών των ΤΠΕ σε θέµατα διαχείρισης και την προστασίας του
περιβάλλοντος και των περιβαλλοντικών πόρων της περιοχής ∆οϊράνης.
● Παροχή τεχνικής υποστήριξης και κατάρτισης των εταίρων σε συγκεκριµένες υπηρεσίες
που σχετίζονται µε θέµατα ¨Ύδρευσης – Αποχέτευσης¨ µε στόχο τη προστασία της
δηµόσιας υγείας.
● Βελτίωση της ποιότητας διαβίωσης των πολιτών.
● ∆ικτύωση των εταίρων για την αµοιβαία µεταφορά και εφαρµογή εµπειριών, βέλτιστων
πρακτικών και τεχνογνωσίας που σχετίζονται µε περιβαλλοντικά θέµατα και µε την
οργάνωση των ∆ηµοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης – Αποχέτευσης.
● Αξιοποίηση των ΤΠΕ (GIS, GPS) στα δίκτυα ύδρευσης - αποχέτευσης.
● Παροχή-βελτίωση των ποιοτικών, ποσοτικών, υπηρεσιών προς τους πολίτες µε την
εφαρµογή σύγχρονων λογισµικών πακέτων παρακολούθησης.
● ∆ιασυνοριακή Οικονοµική / Τουριστική Ανάπτυξη.
● Ενίσχυση του ανθρώπινου δυναµικού µε την προσφορά καινοτόµων και
αποτελεσµατικών προγραµµάτων κατάρτισης σε θέµατα φυσικών πόρων, προστασίας
περιβάλλοντος, οργάνωσης / διαχείρισης επιχειρήσεων, µε την ενσωµάτωση της
νοµοθεσίας της Ε.Ε..
Άµεσοι ωφελούµενοι από το Έργο είναι οι πολίτες της επιλέξιµης περιοχής, οι ∆ηµοτικές
Επιχειρήσεις που εµπλέκονται, τα στελέχη και οι υπάλληλοι τους.
Έµµεσοι ωφελούµενοι είναι οι εξής:
● Οι τοπικές αρχές, δεδοµένου ότι θα αποκτήσουν πρόσθετες γνώσεις στον τοµέα
● Το ευρύτερο κοινωνικο-οικονοµικό περιβάλλον και ο παραγωγικός ιστός της περιοχής,
όσον αφορά τις δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος και τη βελτίωση των παρεχόµενων
υπηρεσιών ύδρευσης - αποχέτευσης θετικό αντίκτυπο θα έχει στην οικονοµική και
κοινωνική δραστηριότητα της περιοχής, και συγκεκριµένα στη λίµνη ∆οϊράνη, η οµολόγων
των εταίρων.
Το έργο αναµένεται να συµβάλει θετικά στην ανάπτυξη και βελτίωση των παρεχόµενων
υπηρεσιών των εταίρων και της τοπικού ανθρώπινου δυναµικού, στη βελτίωση των
γνώσεων και των δεξιοτήτων, καθώς και στην καλύτερη προσαρµογή στις σύγχρονες
απαιτήσεις.
Το αντικείµενο του προκηρυσσόµενου διαγωνισµού του έργου ¨WWM – QUOL¨ αναλύεται
στα παρακάτω Πακέτα Εργασίας (Work Packages) και ∆ράσεις (Actions).
- Πακέτο Εργασίας 1 ¨∆ιαχείριση και Συντονισµός¨ και στο οποίο εντάσσονται οι
δράσεις :
1.2.1.
1.2.3.
1.2.4.
1.2.5.
1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.3.5.
1.3.7.
1.3.8.
1.4.1.
1.4.2.

-

Εναρκτήρια Συνάντηση Έργου (Kick-off meeting) – Πρακτικά Συνάντησης
Εργαλείο Σχεδίασης Έργου (Project Plan Tool)
Στρατηγικό Σχέδιο Επικοινωνίας Έργου (Strategic Communication Plan) (SCP)
Συναντήσεις συντονισµού Έργου σε Ελλάδα και FYROM – Πρακτικά Συναντήσεων
Master Plan Έργου
Σχέδιο Ποιότητας Έργου (Project Quality) – Αναφορές Αξιολόγησης προόδου
Εκθέσεις προόδου Έργου (Project Progress Reports)
Αναφορές Προόδου (Progress Reports)
Τριµηνιαίες Εκθέσεις Προόδου Έργου
Τελική Έκθεση Έργου (Final Report)
Εκθέσεις Εσωτερικής Αξιολόγησης (ενδιάµεση & τελική)
Εκθέσεις Εξωτερικής Αξιολόγησης (ενδιάµεση & τελική)

Πακέτο Εργασίας 4 ¨Ανταλλαγή εµπειριών, Μεταφορά Τεχνογνωσίας
Εκπαίδευση Ανθρώπινου ∆υναµικού¨ και στο οποίο εντάσσονται οι δράσεις :

-

4.1.1. ∆ηµιουργία video που θα ενσωµατωθεί πλατφόρµα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης
(e- πλατφόρµα) για εκπαιδευτικού – µαθησιακούς λόγους.
4.1.2. ∆ιοργάνωση τεχνικών συναντήσεων ανταλλαγής εµπειριών και µεταφοράς
τεχνογνωσίας – Πρωτόκολλο & Πρακτικά παρακολούθησης συναντήσεων.
4.1.4.∆ηµιουργία Οδηγού - Εγχειριδίου (MANUAL) σύγχρονης επιχειρησιακής πείρας µε
τις σχετικές περιβαλλοντικές οδηγίες της ΕΕ και των Κανονισµών (Περιβαλλοντικός
Οδηγός).
4.2.1. Εξ αποστάσεως ενέργειες εκπαίδευσης για το προσωπικό των εταίρων µε τη
δηµιουργία ασύγχρονης πλατφόρµας τηλεκπαίδευσης (e-learning platform) και την
ανάπτυξη και ενσωµάτωση 2 εκπαιδευτικών ενοτήτων (µαθηµάτων).
4.2.2. Εκπαιδευτικό σεµινάριο κατάρτισης του προσωπικού του Επικεφαλής εταίρου
(Overall Lead Partner).
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4.2.3. Εκπαιδευτικό σεµινάριο κατάρτισης του προσωπικού του διακρατικού εταίρου
(Partner 2).

-

Πακέτο Εργασίας 5 ¨∆ικτύωση – Ανταλλαγή Εµπειριών¨ και στο οποίο
εντάσσονται οι δράσεις :
5.1.1. Υπογραφή Μνηµονίου Συνεργασίας (ανταλλαγής εµπειριών & τεχνογνωσίας)
µεταξύ των εταίρων σε θέµατα περιβάλλοντος, δηµόσιας υγείας και ποιότητας ζωής των
πολιτών.
5.1.2. Κατάρτιση Ετήσιου Πλάνου ∆ράσεων από κάθε εταίρο για την διαχείριση υδάτινων
πόρων της περιοχή του (ύδρευσης, διαχείριση δικτύων – ληµµάτων κ.λ.π.).
5.2.1. Ανάπτυξη δικτύου συνεργασίας των εταίρων σε περιβαλλοντικά θέµατα
5.2.2. ∆ηµιουργία Βάσης ∆εδοµένων (ειδικό λογισµικό) – Καταχώρηση στοιχείων
δράσεων, αποτελεσµάτων ∆ικτύωσης.

Οι παραπάνω δράσεις αποσκοπούν στην εδραίωση µιας µονιµότερης διασυνοριακής
συνεργασίας µεταξύ των εταίρων του έργου και πιθανώς και άλλων ενδιαφερόµενων της
επιλέξιµης
διασυνοριακής
περιοχής
στον
τοµέα περιβαλλοντικών πόρων, µε γενικό
στόχο την υποστήριξη των περιβαλλοντικών πόρων των διασυνοριακών ∆ήµων Κιλκίς &
∆οϊράνης, µέσω κοινών και συµπληρωµατικών παρεµβάσεων προστασίας του περιβάλλοντος,
µε έµφαση στην ποιότητα του πόσιµου νερού και την εξοικονόµηση του.
Το προϋπολογιζόµενο τίµηµα των δράσεων, συµπεριλαµβανοµένης της εθνικής και της
κοινοτικής συµµετοχής, ανέρχεται στο ποσό των ογδόντα τριών χιλιάδων εκατόν
πενήντα ευρώ (83.150,00€) µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. .

Α.1.11. Προϋπολογισµός ∆ιαγωνισµού
Ο
συνολικός
προϋπολογισµός
του
έργου
ανέρχεται
σε
91.234,50€
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ (Η παροχή υπηρεσιών επαγγελµατικής κατάρτισης έχει
απαλλαγεί του ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης ιβ’ της παραγράφου 1 του
άρθρου 22 του Νόµου 2859/2000).
Το έργο χρηµατοδοτείται από το IPA ∆ιακρατικό Πρόγραµµα «Ελλάδα - πρώην
Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας» 2007-2013. Το παρόν έργο, για την ελληνική
πλευρά, συγχρηµατοδοτείται από το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
(ΕΤΠΑ) κατά 75% και κατά 25% από ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ.
Η Αναθέτουσα Αρχή (ΑΑ) δύναται να προσφύγει στη διαδικασία µε διαπραγµάτευση µε τον
Ανάδοχο του παρόντος έργου για συµπληρωµατικές ή σχετικές µε το παρόν έργο
προµήθειες εξοπλισµού και υπηρεσιών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα σχετικά άρθρα του
Π∆ 60/2007 όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την
Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης
Νοεµβρίου 2005. Η πρόσθετη αµοιβή του αναδόχου θα υπολογίζεται µε βάση τις
κοστολογήσεις της αρχικής σύµβασης, οι οποίες δεν αναπροσαρµόζονται. Εάν δεν είχε
προβλεφθεί σχετική κοστολόγηση στην αρχική σύµβαση τότε η πρόσθετη αµοιβή θα
προσδιορισθεί µε διαπραγµάτευση µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου.
Σηµειώνεται ότι αυτή δεν αφορά σε δικαίωµα προαίρεσης αλλά σε νέα σύµβαση που
ανατίθεται κατόπιν διαδικασίας διαπραγµάτευσης χωρίς δηµοσίευση διαγωνισµού, κατά το
άρθρο 25 παρ. 2 (για προµήθειες) και 4 (για υπηρεσίες) του Π.∆. 60/2007. Η ανάθεση
αυτή προαπαιτεί την ένταξη νέου υποέργου προς συγχρηµατοδότηση στο Ε.Π. ¨Ευρωπαϊκή
Εδαφική Συνεργασία ΕΛΛΑ∆Α - πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας 20072013¨, κατά την οποία η συνδροµή των προϋποθέσεων της ανωτέρω διάταξης εξετάζεται
µε στενή ερµηνεία των όρων της. Επισηµαίνεται ότι η µετά την κατακύρωση προϋποθέτει
τη σύναψη νέας σύµβασης που ανατίθεται κατόπιν διαδικασίας διαπραγµάτευσης χωρίς
δηµοσίευση διαγωνισµού, κατά το άρθρο 25 του Π∆ 60/2007.
Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται επίσης να αναθέσει νέες υπηρεσίες προληπτικής λειτουργίας,
που συνίσταται σε επανάληψη των σχετικών υπηρεσιών που θα ανατεθούν µε τον παρόντα
διαγωνισµό όπως αναλυτικά περιγράφονται στο άρθρο 19 παρ. (vi) της παρούσας,
σύµφωνα µε τη διαδικασία και τους όρους που περιγράφονται στο Π.∆. 60/2007.
Προσφορές που υπερβαίνουν τον προϋπολογισµό, όπως αυτός προσδιορίζεται παραπάνω
απορρίπτονται.
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Α.1.12. Αναλυτική Περιγραφή ∆ράσεων Έργου – Οικονοµικά
στοιχεία δράσεων
Το φυσικό αντικείµενο του συνολικού έργου αναλύεται σε επιµέρους Πακέτα
Εργασίας (Work Packages) και ∆ράσεις (Actions). Ο συγκεκριµένος διαγωνισµός
όµως εστιάζει το ενδιαφέρον του στις παρακάτω δράσεις των Πακέτων Εργασίας
1,4 και 5.
ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 : MANAGEMENT & COORDINATION
∆ΡΑΣΗ:1.2.1. Εναρκτήρια
Πρακτικά Συνάντησης

Συνάντηση

Έργου

(Kick-off

meeting)

–

Στα πλαίσια της επίσηµης έναρξης του προγράµµατος προβλέπεται η
διοργάνωση της εναρκτήριας Συνάντησης του Έργου στο Κιλκίς µε τη
συµµετοχή όλων των εταίρων του εταιρικού σχήµατος.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης θα αναπτυχθούν θέµατα που αφορούν
την οργάνωση του έργου και τον καταµερισµό των αρµοδιοτήτων ανά
δράση όπως αυτή προβλέπεται από την εγκριθείσα πρόταση. Θα οριστεί η
οµάδα διαχείρισης του έργου (Μanagement Team) ώστε να υπάρχει
αποδοτική παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του έργου από την
έναρξή του, αλλά και ο αποδοτικός καταµερισµός εργασιών στα µέλη της
στην συνάντηση θα δοθούν επίσης οι κατάλληλες κατευθύνσεις στην οµάδα
που θα συµµετέχει.
Στόχος λοιπόν της δράσης είναι η υποστήριξη της ∆ηµοτικής Επιχείρησης
Ύδρευσης – Αποχέτευσης Κιλκίς στην οργάνωση της ενηµερωτικής
συνάντησης προόδου του έργου στο Κιλκίς.
Συγκεκριµένα, ο Ανάδοχος οφείλει να συµµετέχει ενεργά µε κατάλληλα
προετοιµασµένο προσωπικό, στη συνάντηση. Επιπλέον, ο Ανάδοχος θα
είναι υπεύθυνος για τη διοργάνωση της Εναρκτήριας συνάντησής του. Στις
σχετικές ενέργειες συµπεριλαµβάνεται η πρόσκληση των συµµετεχόντων
στην συνάντηση, ο σχεδιασµός και η διαχείριση των διαδικασιών εστίασης,
καθώς και η τεχνική και διοικητική υποστήριξη της εκδήλωσης.
Προβλεπόµενος αριθµός συµµετεχόντων συνάντησης: 25-30 άτοµα
Απαραίτητες προϋποθέσεις συνάντησης είναι:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ο σχεδιασµός και η οργάνωση της συνάντησης (πρόγραµµα, παρουσιάσεις,
παρουσίες),
η επαρκής προβολή της συνάντησης,
η ενοικίαση αίθουσας εξοπλισµένης µε τον απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισµό,
η διανοµή υλικού σε όλους τους συµµετέχοντες,
η παροχή catering,
η βιντεοσκόπηση και η φωτογραφική κάλυψη,
η στοιχειοθεσία σε Η/Υ των πρακτικών της συνάντησης, και
η συνεργασία µε επαρκή αριθµό µεταφραστών (όπου κριθεί αναγκαίο) καθώς
επίσης
η αξιολόγηση της συνάντησης και
η παροχή δυνατότητας άµεσης µετάφρασης υλικού που θα κριθεί
απαραίτητο να διανεµηθεί.

Φάκελος συµµετεχόντων: folder, στυλό, µπλοκ σηµειώσεων, κονκάρδα
συµµετοχής.
Το υλικό του kick-off meeting θα πρέπει υποχρεωτικά να διατίθεται σε 2
γλώσσες: Ελληνικά και Αγγλικά και θα γίνεται σαφή αναφορά στο έργο,
στο εταιρικό σχήµα καθώς και στο πλαίσιο χρηµατοδότησης.
Στο υλικό του kick-off meeting θα πρέπει να γίνεται αναφορά στο έργο, στο
εταιρικό σχήµα, καθώς και στο πλαίσιο χρηµατοδότησης, σύµφωνα µε τις
προδιαγραφές που περιγράφονται στο “Information & Publicity guidelines
for Greek project partners”.
Απαραίτητη προϋπόθεση να είναι σύµφωνο µε τους κανόνες δηµοσιότητας
και προβολής που διέπουν το “Greece – The former Yugoslav Republic of
Macedonia IPA Cross-Border Programme 2007 – 2013”.
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Παραδοτέα 1.2.1.
•
•
•

•
•
•
•

•

Ατζέντα και Πρακτικά της συνάντησης (στα Ελληνικά & Αγγλικά).
Παρουσιολόγια (στα Ελληνικά & Αγγλικά).
Καταγραφή των αποτελεσµάτων και των αποφάσεων της συνάντησης µε τη µορφή
αναφοράς προς τα αρµόδια στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής (στα Ελληνικά &
Αγγλικά).
Ενηµερωτικό υλικό (στα Ελληνικά & Αγγλικά).
1 DVD-ROM µε το βίντεο και φωτογραφικό υλικό της συνάντησης (στα Ελληνικά &
Αγγλικά).
Παρουσίαση - εισήγηση συµµετοχής του αναδόχου (στα Ελληνικά & Αγγλικά).
Έντυπο υλικό προβολής συνάντησης (πρόσκληση, αφίσα, δελτίο τύπου κ.λ.π.)
(στα Ελληνικά & Αγγλικά).
Αξιολόγηση της Συνάντησης (στα Ελληνικά & Αγγλικά).
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΡΑΣΗΣ 1.2.1.

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ∆ΡΑΣΗΣ

ΠΟΣΟ ΠΡΟ Φ.Π.Α.

Φ.Π.Α. 23%

799,50€

650,00€

149,50€

∆ΡΑΣΗ : 1.2.3. Εργαλείο Σχεδίασης Έργου (Project Plan Tool)
Ο σχεδιασµός έργου είναι η βέλτιστη ευκαιρία για ταυτοποίηση και
αντιµετώπιση τυχών προβληµάτων, καθώς και για απάντηση ερωτήσεων που
πιθανότατα να εκτρέψουν τους στόχους του έργου ή να υποσκάψουν την
επιτυχία του. Είναι η βέλτιστη ευκαιρία για σχεδιασµό και προετοιµασία για
την αντιµετώπιση των αναδυόµενων προβληµάτων. Εξάλλου ο σχεδιασµός
και η προετοιµασία υπερτερούν της αντίθετης στρατηγικής για αντίδραση
και προσπάθεια ανάκαµψης από τα προβλήµατα και τα λάθη.
Ο αρχικός σκοπός της σχεδίασης του Project Plan Tool είναι να ορισθούν
αναλυτικές κατευθύνσεις ώστε να γνωρίζει η οµάδα που αναλαµβάνει το
έργο, τι πρέπει να γίνει, πότε πρέπει να γίνει και ποιοι πόροι θα χρειαστούν,
ώστε να ολοκληρωθεί το έργο επιτυχώς.
Ο γενικότερος σκοπός της σχεδίασης του Project Plan Tool είναι να
διευκολύνει την πραγµάτωση του έργου.
Αντικείµενο λοιπόν της δράσης είναι η σύνταξη του Project Plan Tool.
Περιεχόµενα Project Plan Tool
• Καταγραφή των στόχων του έργου προς επίτευξη
• Ανάλυση των επιµέρους εργασιών έως την επίτευξη του στόχου
• Χρονοδιάγραµµα των επιµέρους εργασιών και του χρόνου
ολοκλήρωσης αυτών
• Ανθρώπινο δυναµικό το οποίο αναλαµβάνει να φέρει εις πέρας την
κάθε εργασία
• Τέλος, τους απαιτούµενους πόρους
Στο Project Plan Tool του Έργου θα καθορίζονται επίσης και τα τυπικά
θέµατα της διαδικασίας του όπως:
•
•
•
•
•
•
•
•

Καθορισµός των αποτελεσµάτων του έργου
Καταγραφή των απαιτούµενων βηµάτων για κάθε αποτέλεσµα
Τοποθέτηση των βηµάτων σε λογική σειρά (µε τη βοήθεια Gantt Chart)
Σύντοµη περιγραφή των προϊόντων που θα προκύψουν στο στάδιο της
σχεδίασης
Καθορισµός αρµοδιοτήτων για τις επιµέρους δραστηριότητες
Σύντοµη περιγραφή του απαιτούµενου ανθρώπινου δυναµικού
Σύντοµη περιγραφή του πιθανού κόστους
∆ηµιουργία σχεδίου έργου µε όλα τα προηγούµενα

Το Project Plan Tool θα περιέχει επίσης αρχείο καταγραφής των
τροποποιήσεων, που εφαρµόστηκαν στο έργο κατά τη διάρκεια της
υλοποίησής του, το οποίο µπορεί να λειτουργήσει ως ιστορία έργου (project
history).
Στο Project Plan Tool θα πρέπει να γίνεται αναφορά στο έργο, στο
εταιρικό σχήµα, καθώς και στο πλαίσιο χρηµατοδότησης, σύµφωνα µε τις
προδιαγραφές που περιγράφονται στο “Information & Publicity guidelines
for Greek project partners”.
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Απαραίτητη προϋπόθεση να είναι σύµφωνο µε τους κανόνες δηµοσιότητας
και προβολής που διέπουν το “Greece – The former Yugoslav Republic of
Macedonia IPA Cross-Border Programme 2007 – 2013”.
Παραδοτέο 1.2.3.
• (1) Project Plan Tool (στα Αγγλικά)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΡΑΣΗΣ 1.2.3.
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ∆ΡΑΣΗΣ

ΠΟΣΟ ΠΡΟ Φ.Π.Α.

Φ.Π.Α. 23%

615,00€

500,00€

115,00€

∆ΡΑΣΗ : 1.2.4. Στρατηγικό Σχέδιο Επικοινωνίας Έργου (Strategic
Communication Plan) (SCP)
Ο Στρατηγικός Σχεδιασµός Επικοινωνίας Έργου (Strategic Communication
Plan) (SCP) είναι η διεργασία προσδιορισµού των αναγκών των
ενδιαφεροµένων µερών για πληροφορίες και επικοινωνία σχετικά µε την
πρόοδο του Έργου.
Αντικείµενο λοιπόν της δράσης είναι η σύνταξη Στρατηγικού Σχεδίου
Επικοινωνίας (Strategic Communication Plan) (SCP) του Έργου.
Η
ανάπτυξη
του
Στρατηγικού
Σχεδίου
Επικοινωνίας
(Strategic
Communication Plan), του Έργου θα πρέπει να ακολουθεί τα παρακάτω
βήµατα:
•
•
•
•

Προσδιορισµός ενδιαφερόµενων µερών
Καθορισµός αναγκών επικοινωνίας των ενδιαφερόµενων µερών
Ορισµός στρατηγικής επικοινωνίας
Συµπλήρωση Σχεδίου / Μήτρας Επικοινωνίας

Στο Στρατηγικό Σχέδιο Επικοινωνίας (Strategic Communication Plan) θα
πρέπει να γίνεται αναφορά στο έργο, στο εταιρικό σχήµα, καθώς και στο
πλαίσιο χρηµατοδότησης, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που περιγράφονται
στο “Information & Publicity guidelines for Greek project partners”.
Απαραίτητη προϋπόθεση να είναι σύµφωνο µε τους κανόνες δηµοσιότητας
και προβολής που διέπουν το “Greece – The former Yugoslav Republic of
Macedonia IPA Cross-Border Programme 2007 – 2013”.
Παραδοτέο 1.2.4.
• (1) Στρατηγικό Σχέδιο Επικοινωνίας ¨Strategic Communication Plan¨ (στα
Αγγλικά)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΡΑΣΗΣ 1.2.4.
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ∆ΡΑΣΗΣ

ΠΟΣΟ ΠΡΟ Φ.Π.Α.

Φ.Π.Α. 23%

1.230,00€

1.000,00€

230,00€

∆ΡΑΣΗ : 1.2.5. Συναντήσεις συντονισµού Έργου σε Ελλάδα και FYROM –
Πρακτικά Συναντήσεων
Για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου πρέπει να πραγµατοποιηθούν 2
Τεχνικές συναντήσεις των διακρατικών συντονιστών στην Ελλάδα, έτσι
ώστε να υπάρχει ικανοποιητική ενηµέρωση όλων και συµφωνία

όσον αφορά στις αποφάσεις, επιδιώξεις, αποτελέσµατα, κλπ. του
έργου.
Στόχος λοιπόν της δράσης είναι η υποστήριξη της ∆ηµοτικής Επιχείρησης
Ύδρευσης – Αποχέτευσης Κιλκίς στην οργάνωση των συναντήσεων
συντονισµού του έργου στο Κιλκίς.
Συγκεκριµένα, ο Ανάδοχος οφείλει να συµµετέχει ενεργά µε κατάλληλα
προετοιµασµένο προσωπικό, στις συναντήσεις. Επιπλέον, ο Ανάδοχος θα
είναι υπεύθυνος για τη διοργάνωση των συναντήσεων. Στις σχετικές
ενέργειες συµπεριλαµβάνεται η πρόσκληση των συµµετεχόντων στις

Σελίδα 15 από 78

συναντήσεις, ο σχεδιασµός και η αναπαραγωγή του ενηµερωτικού υλικού
των συναντήσεων, καθώς και η τεχνική και διοικητική υποστήριξη της
εκδήλωσης.
Προβλεπόµενος αριθµός συµµετεχόντων κάθε συνάντησης: 8-10 άτοµα
Απαραίτητες προϋποθέσεις είναι:
ο σχεδιασµός και η οργάνωση της συνάντησης (πρόγραµµα, παρουσιάσεις
κ.λ.π.),
η επαρκής προβολή της συνάντησης,
η διανοµή υλικού σε όλους τους συµµετέχοντες,
φωτογραφική κάλυψη,
η στοιχειοθεσία σε Η/Υ των πρακτικών της συνάντησης, και
η Αξιολόγηση της συνάντησης.

•
•
•
•
•
•

Φάκελος συµµετεχόντων: folder, στυλό, µπλοκ σηµειώσεων, κονκάρδα
συµµετοχής
Στο υλικό των συναντήσεων θα πρέπει να γίνεται αναφορά στο έργο, στο
εταιρικό σχήµα, καθώς και στο πλαίσιο χρηµατοδότησης, σύµφωνα µε τις
προδιαγραφές που περιγράφονται στο “Information & Publicity guidelines
for Greek project partners”.
Απαραίτητη προϋπόθεση να είναι σύµφωνο µε τους κανόνες δηµοσιότητας
και προβολής που διέπουν το “Greece – The former Yugoslav Republic of
Macedonia IPA Cross-Border Programme 2007 – 2013”.
Παραδοτέα 1.2.5.
•
•
•

•
•
•

•

Ατζέντα και Πρακτικά των (2) συναντήσεων στην Ελλάδα (στα Ελληνικά &
Αγγλικά)
Παρουσιολόγια (στα Ελληνικά & Αγγλικά).
Καταγραφή των αποτελεσµάτων και των αποφάσεων των συναντήσεων µε τη
µορφή αναφοράς προς τα αρµόδια στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής (στα Ελληνικά
& Αγγλικά).
Φωτογραφική τεκµηρίωση.
Παρουσίαση - εισήγηση συµµετοχής του αναδόχου (στα Ελληνικά & Αγγλικά).
Έντυπο υλικό προβολής συναντήσεων (στα Ελληνικά & Αγγλικά)
Αξιολόγηση της συνάντησης (στα Ελληνικά & Αγγλικά).
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΡΑΣΗΣ 1.2.5.

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ∆ΡΑΣΗΣ

ΠΟΣΟ ΠΡΟ Φ.Π.Α.

Φ.Π.Α. 23%

369,00€

300,00€

69,00€

∆ΡΑΣΗ : 1.3.1. Γενικό Σχέδιο (Master Plan) Έργου
Αντικείµενο της δράσης είναι η σύνταξη ενός Γενικού Σχεδίου (master plan)
προγραµµατισµού για την υλοποίηση του συνόλου του έργου, στο οποίο θα
αναλύονται χρονολογικά όλες οι ενέργειες και τα ορόσηµα για την
υλοποίηση του έργου.
Περιεχόµενα Γενικού Σχεδίου (Master Plan) Έργου:
•
•
•
•
•

Ανάλυση Υφιστάµενης Κατάστασης
Εκτίµηση Κινδύνων του Έργου
Προτάσεις Βελτίωσης του Σχεδίου του Έργου
Πλαίσιο Προώθησης των δράσεων του Έργου
Χρονοδιάγραµµα Χρηµατοδότησης του Έργου

Στο Master Plan του Έργου θα πρέπει να γίνεται αναφορά στο έργο, στο
εταιρικό σχήµα, καθώς και στο πλαίσιο χρηµατοδότησης, σύµφωνα µε τις
προδιαγραφές που περιγράφονται στο “Information & Publicity guidelines
for Greek project partners”.
Απαραίτητη προϋπόθεση να είναι σύµφωνο µε τους κανόνες δηµοσιότητας
και προβολής που διέπουν το “Greece – The former Yugoslav Republic of
Macedonia IPA Cross-Border Programme 2007 – 2013”.
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Παραδοτέο 1.3.1.
• (1) Master Plan (στα Αγγλικά)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΡΑΣΗΣ 1.3.1.
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ∆ΡΑΣΗΣ

ΠΟΣΟ ΠΡΟ Φ.Π.Α.

Φ.Π.Α. 23%

615,00€

500,00€

115,00€

∆ΡΑΣΗ: 1.3.2. Σχέδιο Ποιότητας Έργου (Project Quality) – Αναφορές
Αξιολόγησης προόδου
Η επιτυχία ενός Έργου µετράται κατά κανόνα µε όρους επίτευξης των
στόχων «χρόνου, κόστους και ποιότητας». H επίτευξη των απαιτήσεων
ποιότητας αποτελεί το βασικότερο ίσως κριτήριο επιτυχίας ενός έργου. Ο
σωστός σχεδιασµός, η διασφάλιση, ο έλεγχος και η βελτίωση Ποιότητας είναι
τα βασικά στοιχεία για την υλοποίηση του έργου.
Αντικείµενο της δράσης είναι
η εκπόνηση ενός Σχεδίου Ποιότητας
(Project Quality) Έργου, στο οποίο θα περιγράφονται οι στόχοι
«ποιότητας»
και
θα
προσδιορίζονται
η/οι
µέθοδος/οι
που
θα
χρησιµοποιηθεί/ούν ώστε να διασφαλιστεί η επίτευξη των στόχων ποιότητας
του Έργου.
Περιεχόµενα Σχεδίου Ποιότητας (Project Quality) Έργου:
•
•

Ορισµός των προς επίτευξη κριτηρίων και προδιαγραφών ποιότητας του Έργου
∆ιαµόρφωση διεργασιών και τεχνικών ελέγχου ποιότητας

Στο Σχέδιο Ποιότητας Έργου θα πρέπει να γίνεται αναφορά στο έργο, στο
εταιρικό σχήµα, καθώς και στο πλαίσιο χρηµατοδότησης, σύµφωνα µε τις
προδιαγραφές που περιγράφονται στο “Information & Publicity guidelines
for Greek project partners”.
Απαραίτητη προϋπόθεση να είναι σύµφωνο µε τους κανόνες δηµοσιότητας
και προβολής που διέπουν το “Greece – The former Yugoslav Republic of
Macedonia IPA Cross-Border Programme 2007 – 2013”.
Παραδοτέα 1.3.2.
• (1) Σχέδιο Ποιότητας (Project Quality) Έργου (στα Αγγλικά)
• (3) Αναφορές Αξιολόγησης προόδου επίτευξης των στόχων «χρόνου, κόστους και
ποιότητας» του έργου (στα Ελληνικά & Αγγλικά)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΡΑΣΗΣ 1.3.2.
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ∆ΡΑΣΗΣ

ΠΟΣΟ ΠΡΟ Φ.Π.Α.

Φ.Π.Α. 23%

738,00€

600,00€

138,00€

∆ΡΑΣΗ: 1.3.3. Εκθέσεις προόδου του Έργου (Project Progress Reports)
Αντικείµενο της δράσης αποτελεί ο συντονισµός των απαραίτητων ενεργειών
για την οµαλή εξέλιξη και υλοποίηση του έργου, καθώς και η συνεχής
παρακολούθηση και ενηµέρωση των αρµόδιων στελεχών της Αναθέτουσας
Αρχής σχετικά µε την πρόοδο των εργασιών σε οικονοµικό και τεχνικό
επίπεδο. Ακόµα, ο Ανάδοχος οφείλει να προετοιµάσει και να παρακολουθήσει
τη διαδικασία οικονοµικών και τεχνικών ελέγχων που πραγµατοποιούνται
από τους αρµόδιους Οικονοµικούς Ελεγκτές και να συντάσσει τις
απαραίτητες αναφορές προόδου (progress reports) φυσικού και οικονοµικού
αντικειµένου.
Επίσης ο Ανάδοχος οφείλει να παρέχει στην Αναθέτουσα Αρχή τις παρακάτω
υπηρεσίες υποστήριξης :
• Υποστήριξη της εταιρικότητας ως προς τις επικοινωνίες, τη ροή της στη
βάση
του εγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος, την διοργάνωση των
συναντήσεων του εταιρικού σχήµατος όπως προβλέπεται στο έργο και
την συµµετοχή στις συναντήσεις.
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Οι πληροφορίες για την απόδοση του Έργου συνήθως επικοινωνούνται µέσω
των Εκθέσεων Προόδου (Progress Reports) του Έργου.
Η υποβολή των Εκθέσεων Προόδου προς την Αναθέτουσα Αρχή θα γίνεται
πάντα σε συνεργασία µε τους διακρατικούς εταίρους του έργου τις περιόδους
που αναγράφονται στο Project Manual του Έργου.
Παραδοτέο 1.3.3.
• (5) Project Progress Reports (στα Αγγλικά).
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΡΑΣΗΣ 1.3.3.
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ∆ΡΑΣΗΣ

ΠΟΣΟ ΠΡΟ Φ.Π.Α.

Φ.Π.Α. 23%

2.460,00€

2.000,00€

460,00€

∆ΡΑΣΗ: 1.3.5. Αναφορές προόδου του Έργου
Για την ορθή συµπλήρωση των Εκθέσεων προόδου του Έργου (Project
Progress Reports) κρίνονται απαραίτητες ενδιάµεσες ενέργειες όπως η
παρακολούθηση του έργου, η συλλογή στοιχείων και η υποβολή τους προς
την Αναθέτουσα Αρχή.
Αντικείµενο της δράσης είναι η υποστήριξη της ∆ηµοτικής Επιχείρησης
Ύδρευσης – Αποχέτευσης Κιλκίς κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου µε
ενέργειες όπως :
•

•

•

Καθοδήγηση και υποστήριξη της Ο∆Ε στην τήρηση των διαδικασιών του
φορέα, στη συνεργασία µε τους εταίρους, στην υλοποίηση των δράσεων του
έργου .
Καθοδήγηση
και υποστήριξη της Ο∆Ε στην τήρηση των διαδικασιών που
αφορούν στην ορθή προβολή & δηµοσιότητα του έργου σύµφωνα µε τον
οδηγό δηµοσιότητας “Information & Publicity guidelines for Greek project
partners”.
Επιµέλεια όλων των υποχρεώσεων απέναντι στη ∆ιαχειριστική Αρχή/ Κοινή
Τεχνική Γραµµατεία και κάθε άλλη αρµόδια αρχή (τήρηση φακέλων, µηνιαία
– τριµηνιαία δελτία παρακολούθησης, αναµορφώσεις, τροποποιήσεις φυσικού
και οικονοµικού αντικειµένου κλπ.)

Οι Αναφορές Προόδου κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Έργου είναι
τέσσερις (4) και οι οποίες όπως και παραπάνω αναφέρουµε θα περιέχουν
στοιχεία όπως (π.χ. δαπάνες δράσεων του έργου, στοιχείων φυσικού
αντικειµένου το έργο,
στοιχεία που αφορούν αιτήµατα πιστοποίησης
δαπανών του έργου κ.λ.π.)
Στις Αναφορές θα πρέπει να γίνεται αναφορά στο έργο, στο εταιρικό σχήµα,
καθώς και στο πλαίσιο χρηµατοδότησης, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που
περιγράφονται στο “Information & Publicity guidelines for Greek project
partners”.
Απαραίτητη προϋπόθεση να είναι σύµφωνο µε τους κανόνες δηµοσιότητας
και προβολής που διέπουν το “Greece – The former Yugoslav Republic of
Macedonia IPA Cross-Border Programme 2007 – 2013”.
Παραδοτέα 1.3.5.
(4) Τακτικές και Έκτακτες Αναφορές Προόδου του έργου στις οποίες θα
συµπεριλαµβάνονται όλα τα απαραίτητα έγγραφα για την παρακολούθηση του
φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου του έργου (στα Ελληνικά και Αγγλικά).
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΡΑΣΗΣ 1.3.5.
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ∆ΡΑΣΗΣ

ΠΟΣΟ ΠΡΟ Φ.Π.Α.

Φ.Π.Α. 23%

738,00€

600,00€

138,00€
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∆ΡΑΣΗ: 1.3.7. Τριµηνιαίες Εκθέσεις Προόδου του Έργου
Η Αναθέτουσα Αρχή στο πλαίσιο της διαχείρισης και συντονισµού του έργου
θα ενηµερώνεται µε την µορφή Τριµηνιαίων Εκθέσεων Προόδου του Έργου
από τον Ανάδοχο.
Αντικείµενο της δράσης είναι :
•
•

•

•

Επιµέλεια όλων των υποχρεώσεων απέναντι στους φορείς που απαρτίζουν το
εταιρικό σχήµα του έργου
∆ιαµόρφωση εντύπων (υποδειγµάτων) έναρξης – παρακολούθησης –
υλοποίησης και ολοκλήρωσης καθώς και επιµέλεια της χρήσης τους, ως
υποχρέωση του φορέα προς τους αναδόχους των επιµέρους δράσεων του
έργου
Σχεδιασµός και τεχνική υποστήριξη υλοποίησης διορθωτικών ενεργειών
για
την αντιµετώπιση χρονικών αποκλίσεων από το εγκεκριµένο
χρονοδιάγραµµα
Παρακολούθηση της εξέλιξης υλοποίησης του έργου & υποστήριξη στις
διαδικασίες ολοκλήρωσης του έργου

Στις Τριµηνιαίες Εκθέσεις Προόδου θα πρέπει να γίνεται αναφορά στο έργο,
στο εταιρικό σχήµα, καθώς και στο πλαίσιο χρηµατοδότησης, σύµφωνα µε
τις προδιαγραφές που περιγράφονται στο “Information & Publicity
guidelines for Greek project partners”.
Απαραίτητη προϋπόθεση να είναι σύµφωνο µε τους κανόνες δηµοσιότητας
και προβολής που διέπουν το “Greece – The former Yugoslav Republic of
Macedonia IPA Cross-Border Programme 2007 – 2013”.
Παραδοτέα 1.3.7.
• (5) Τριµηνιαίες Εκθέσεις Προόδου του Έργου (στα Αγγλικά).
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΡΑΣΗΣ 1.3.7.
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ∆ΡΑΣΗΣ

ΠΟΣΟ ΠΡΟ Φ.Π.Α.

Φ.Π.Α. 23%

615,00€

500,00€

115,00€

∆ΡΑΣΗ: 1.3.8. Τελική Έκθεση Έργου (Final Report)
Αντικείµενο της δράσης είναι η σύνταξη της Τελικής Έκθεσης του Έργου
(Final Report). Η Τελική Έκθεση θα υποβληθεί σε ηλεκτρονική και έντυπη
µορφή (σε δύο βιβλιοδετηµένα αντίγραφα).
Παραδοτέο 1.3.8.
• (1) Τελική Έκθεση Έργου (Final Report) (στα Αγγλικά).
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΡΑΣΗΣ 1.3.8.
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ∆ΡΑΣΗΣ

ΠΟΣΟ ΠΡΟ Φ.Π.Α.

Φ.Π.Α. 23%

615,00€

500,00€

115,00€

∆ΡΑΣΗ: 1.4.1. Εκθέσεις Εσωτερικής Αξιολόγησης (ενδιάµεση & τελική)
Αντικείµενο της δράσης είναι η σύνταξη (2) Εσωτερικών Εκθέσεων
Αξιολόγησης του προγράµµατος µία κατά τη διάρκεια υλοποίησης του και µία
κατά την ολοκλήρωση του.
Στις Εκθέσεις Εσωτερικής αξιολόγησης θα πρέπει να γίνεται αναφορά στο
έργο, στο εταιρικό σχήµα, καθώς και στο πλαίσιο χρηµατοδότησης,
σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που περιγράφονται στο “Information &
Publicity guidelines for Greek project partners”.
Απαραίτητη προϋπόθεση να είναι σύµφωνο µε τους κανόνες δηµοσιότητας
και προβολής που διέπουν το “Greece – The former Yugoslav Republic of
Macedonia IPA Cross-Border Programme 2007 – 2013”.
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Παραδοτέα 1.4.1.
• (1) Ενδιάµεση Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Έργου (στα Ελληνικά &
Αγγλικά).
• (1) Τελική Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Έργου (στα Ελληνικά & Αγγλικά).
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΡΑΣΗΣ 1.4.1.
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ∆ΡΑΣΗΣ

ΠΟΣΟ ΠΡΟ Φ.Π.Α.

Φ.Π.Α. 23%

861,00€

700,00€

161,00€

∆ΡΑΣΗ: 1.4.2. Εκθέσεις Εξωτερικής Αξιολόγησης (ενδιάµεση & τελική)
Αντικείµενο της δράσης είναι η σύνταξη 2 εξωτερικών Εκθέσεων
Αξιολόγησης του προγράµµατος µία κατά τη διάρκεια υλοποίησης του και µία
κατά την ολοκλήρωση του.
Στις Εκθέσεις Εξωτερικής Αξιολόγησης θα πρέπει να γίνεται αναφορά στο
έργο, στο εταιρικό σχήµα, καθώς και στο πλαίσιο χρηµατοδότησης,
σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που περιγράφονται στο “Information &
Publicity guidelines for Greek project partners”.
Απαραίτητη προϋπόθεση να είναι σύµφωνο µε τους κανόνες δηµοσιότητας
και προβολής που διέπουν το “Greece – The former Yugoslav Republic of
Macedonia IPA Cross-Border Programme 2007 – 2013”.
Παραδοτέα 1.4.2.
• (1) Ενδιάµεση Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του Έργου (στα Ελληνικά &
Αγγλικά).
• (1) Τελική Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του Έργου (στα Ελληνικά & Αγγλικά).
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΡΑΣΗΣ 1.4.2.
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ∆ΡΑΣΗΣ

ΠΟΣΟ ΠΡΟ Φ.Π.Α.

Φ.Π.Α. 23%

1.476,00€

1.200,00€

276,00€

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4: EXCHANGE OF EXPERIENCE, KNOWLEDGE TRANSFER –
TRAINING HUMAN RESOURCES
∆ΡΑΣΗ: 4.1.1. ∆ηµιουργία video που θα ενσωµατωθεί στην πλατφόρµα
ασύγχρονης
τηλεκπαίδευσης
(e-platform)
για
εκπαιδευτικούς
–
µαθησιακούς λόγους
Η δράση περιλαµβάνει την δηµιουργία ενός εκπαιδευτικού video το οποίο
θα παρουσιάζει τεχνικές λεπτοµέρειες και θα κωδικοποιεί τις διαδικασίες
που απαιτούνται για την επισκευή βλαβών, την προληπτική συντήρηση και
τον έλεγχο του δικτύου ύδρευσης και του σταθµού επεξεργασίας. Το video
αφού ολοκληρωθεί θα «ανεβεί» στην πλατφόρµα τηλεκπαίδευσης που θα
δηµιουργηθεί επίσης στο πλαίσιο του έργου.
Σκοπός της δράσης είναι να δηµιουργήσει ένα αποτελεσµατικό εργαλείο για
την εκπαίδευση του προσωπικού και την βελτίωση των δεξιοτήτων του ώστε
οι υπηρεσίες επισκευής, προληπτικής συντήρησης και ελέγχου του δικτύου
ύδρευσης και του σταθµού επεξεργασίας να γίνουν ταχύτερες και πιο
παραγωγικές.
Ελάχιστα χαρακτηριστικά του video:
-

-

Να είναι συµβατό µε τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις της πλατφόρµας
τηλεκπαίδευσης,
Να είναι διαρθρωµένο σε µορφή εκπαιδευτικού πακέτου (training module) ώστε
να διευκολύνει τον εκπαιδευόµενο να το παρακολουθήσει τµηµατικά σε αυτοτελείς
ενότητες,
Να υπάρχει συνδυασµός εικόνας και λόγου µε απλό και κατανοητό αφηγηµατικό
λόγο,
Να περιλαµβάνεται εµπεριστατωµένη εισαγωγή στο κάθε θεµατικό αντικείµενο που
θα παρουσιαστεί, καθώς και παρουσίαση της διάρθρωσης της ενότητας,
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-

Στο τέλος του βίντεο να υπάρχει ανακεφαλαίωση της διάλεξης µε τα
σηµαντικότερα σηµεία που διαπραγµατεύτηκε,
Να γίνεται καταγραφή βιβλιογραφίας ή/και συµπληρωµατικού υλικού που θα
βοηθήσει τον εκπαιδευόµενο να εµβαθύνει τις γνώσεις του, να υπάρχουν τεστ
αξιολόγησης και χρήσιµες οδηγίες.

Το παραδοτέο περιλαµβάνει τις εξής εργασίες:
-

Τον εκπαιδευτικό σχεδιασµό του βίντεο,
Την οργάνωση της παραγωγής,
Την συγγραφή της αφήγησης,
Τα γυρίσµατα των σκηνών,
Το µοντάζ του βίντεο,
Η διάρθρωσή του σε µορφή εκπαιδευτικού πακέτου (training module) για να
αναρτηθεί στην πλατφόρµα τηλεκπαίδευσης,
Την εκπαίδευση των εκπαιδευτών, δηλαδή των στελεχών/εκπαιδευτών της ∆ΕΥΑΚ
για τον τρόπο διεξαγωγής της εκπαιδευτικής ενότητας και τον τρόπο
χρησιµοποίησης του βίντεο µέσα από τη συγγραφή λεπτοµερών οδηγιών, ή/και µε
την εκπαίδευσή τους.

Η υλοποίηση της δράσης προϋποθέτει την συνεργασία του αναδόχου µε την
∆ΕΥΑΚ, κυρίως στη φάση των γυρισµάτων των σκηνών και της συγγραφής
της αφήγησης, αφού η επιχείρηση θα πρέπει να διαθέσει γ’ αυτό το σκοπό
το προσωπικό της και την τεχνογνωσία της.
Στο βίντεο (τόσο στην έντυπη µορφή, όσο και στην αφήγηση) θα πρέπει να
γίνεται αναφορά στο έργο, στο εταιρικό σχήµα, καθώς και στο πλαίσιο
χρηµατοδότησης, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που περιγράφονται στο
“Information & Publicity guidelines for Greek project partners”.
Απαραίτητη προϋπόθεση να είναι σύµφωνο µε τους κανόνες δηµοσιότητας
και προβολής που διέπουν το “Greece – The former Yugoslav Republic of
Macedonia IPA Cross-Border Programme 2007 – 2013”.
Παραδοτέα 4.1.1.
(1) Video. Το βίντεο θα παραδοθεί ολοκληρωµένο και έτοιµο σε ηλεκτρονική
µορφή – σύµφωνα µε όσα αναφέρονται παραπάνω – ώστε να αναρτηθεί στην
πλατφόρµας τηλεκπαίδευσης e-platform της ∆ΕΥΑΚ, (στα Ελληνικά & Αγγλικά).
Επίσης θα παραδοθεί και σε µορφή DVD-ROM, σε 100 αντίτυπα.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΡΑΣΗΣ 4.1.1.
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ∆ΡΑΣΗΣ

ΠΟΣΟ ΠΡΟ Φ.Π.Α.

Φ.Π.Α. 23%

5.166,00€

4.200,00€

966,00€

∆ΡΑΣΗ: 4.1.2. ∆ιοργάνωση τεχνικών συναντήσεων ανταλλαγής εµπειριών
και µεταφοράς τεχνογνωσίας
Προβλέπεται η διοργάνωση 2 τεχνικών συναντήσεων από την ∆ΕΥΑΚ µε τη
συµµετοχή εκπροσώπων και των 2 εταίρων.
Στόχος των τεχνικών συναντήσεων είναι η ανταλλαγή εµπειριών και η
µεταφορά τεχνογνωσίας µεταξύ των εταίρων σε θέµατα που σχετίζονται µε
τη διαχείριση των υδάτινων πόρων των 2 περιοχών.
Η πρώτη από τις τεχνικές συναντήσεις θα έχει σαν αντικείµενο την
αποκατάσταση βλαβών, την προληπτική συντήρηση και τον έλεγχο του
δικτύου ύδρευσης. Θα γίνει ανταλλαγή εµπειριών, βέλτιστων πρακτικών και
τεχνογνωσίας σχετικά µε µεθοδολογίες, τρόπου οργάνωσης και διαχείρισης
των εργασιών, σύγχρονων τεχνολογικών µέσων και εργαλείων που
χρησιµοποιούνται, εφαρµογής του Συστήµατος Ολικής Ποιότητας στα
τεχνικά θέµατα, εκπαίδευσης του τεχνικού προσωπικού, εφαρµογής µέτρων
για την υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία.
Η δεύτερη τεχνική συνάντηση αναφέρεται στη µεταφορά τεχνογνωσίας σε
θέµατα λειτουργίας ενός Γεωγραφικού Συστήµατος Πληροφοριών GIS για
την παρακολούθηση, τον έλεγχο και τη διαχείριση ενός δικτύου ύδρευσης
και την παραγωγική αξιοποίηση των αποτελεσµάτων που παρέχει το
Σύστηµα.
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Σε καθεµία από τις τεχνικές συναντήσεις θα συµµετέχουν οι αντίστοιχοι
εµπειρογνώµονες, οι προϊστάµενοι τεχνικών υπηρεσιών, οι εκπρόσωποι του
τεχνικού προσωπικού και από τους 2 εταίρους του έργου. Επίσης, εφόσον
κρίνεται απαραίτητο (π.χ. στη 2η συνάντηση) θα συµµετέχουν τεχνικοί
σύµβουλοι των προµηθευτριών εταιριών για να παρέχουν συγκεκριµένες
τεχνικές πληροφορίες.
Προβλεπόµενος αριθµός συµµετεχόντων κάθε συνάντησης: Συνολικά 1215 άτοµα.
Για την ορθή υλοποίηση των τεχνικών συναντήσεων κρίνεται απαραίτητο:
- Ο έγκαιρος σχεδιασµός, η προετοιµασία και η οργάνωση (πρόγραµµα,
υποστηρικτικό
υλικό,
παρουσιάσεις,
τήρηση
και
έκδοση
Πρακτικών,
Παρουσιολογίου, η ετοιµασία φακέλου για κάθε συµµετέχοντα, κονκάρδες, table
stands)
- Η επαρκής προβολή των συναντήσεων,
- Η ενοικίαση και ο τεχνικός εξοπλισµός της αίθουσας,
- Η εξασφάλιση catering,
- Η εξασφάλιση των τοπικών µετακινήσεων/αυτοψιών,
- Η βιντεοσκόπηση και φωτογραφική κάλυψη,
- Η εξασφάλιση µεταφραστών και η µετάφραση του υλικού που θα µοιραστεί στους
συµµετέχοντες.

Στο υλικό των συναντήσεων θα πρέπει να γίνεται αναφορά στο έργο, στο
εταιρικό σχήµα, καθώς και στο πλαίσιο χρηµατοδότησης, σύµφωνα µε τις
προδιαγραφές που περιγράφονται στο “Information & Publicity guidelines
for Greek project partners”.
Απαραίτητη προϋπόθεση να είναι σύµφωνο µε τους κανόνες δηµοσιότητας
και προβολής που διέπουν το “Greece – The former Yugoslav Republic of
Macedonia IPA Cross-Border Programme 2007 – 2013”.
Παραδοτέα 4.1.2.
•
•
•

•
•
•

•

Ατζέντα και Πρακτικά των (2) συναντήσεων στην Ελλάδα (στα Ελληνικά,
Αγγλικά).
Παρουσιολόγια (στα Ελληνικά & Αγγλικά).
Καταγραφή των αποτελεσµάτων και των αποφάσεων των συναντήσεων µε τη
µορφή αναφοράς προς τα αρµόδια στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής(στα Ελληνικά,
Αγγλικά).
Ενηµερωτικό υλικό (στα Ελληνικά, Αγγλικά).
Φωτογραφική τεκµηρίωση.
Παρουσίαση - εισήγηση συµµετοχής του αναδόχου (στα Ελληνικά & Αγγλικά).
Έντυπο υλικό προβολής συνάντησης (πρόσκληση, αφίσα, δελτίο τύπου κ.λ.π.)
(στα Ελληνικά & Αγγλικά).
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΡΑΣΗΣ 4.1.2.

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ∆ΡΑΣΗΣ

ΠΟΣΟ ΠΡΟ Φ.Π.Α.

Φ.Π.Α. 23%

2.952,00€

2.400,00€

552,00€

∆ΡΑΣΗ: 4.1.4. ∆ηµιουργία Οδηγού – Εγχειριδίου (Manual) για τη
σύγχρονη Επιχειρησιακής Τεχνογνωσία και τις σχετικές Περιβαλλοντικές
Οδηγίες της ΕΕ και των Κανονισµών (Περιβαλλοντικός Οδηγός)
Στο πλαίσιο της συγκεκριµένου δράσης προβλέπεται η δηµιουργία ενός
Οδηγού – Εγχειριδίου (Manual) για τη σύγχρονη Επιχειρησιακής
Τεχνογνωσία και τις σχετικές Περιβαλλοντικές Οδηγίες της ΕΕ και των
Κανονισµών (Περιβαλλοντικός Οδηγός). Το Εγχειρίδιο επικεντρώνει σε
θέµατα που άπτονται κυρίως µε την ∆ιαχείριση των Υδάτινων Πόρων.
Σήµερα υπάρχει µια πλειάδα Περιβαλλοντικών Οδηγιών και Κανονισµών των
Ευρωπαϊκών οργάνων που αναφέρονται είτε αποκλειστικά στη ∆ιαχείριση
των Υδάτινων Πόρων ή και µέσα σε ένα γενικό πλαίσιο διαχείρισης των
φυσικών πόρων. Επίσης, υπάρχει µια σειρά από έρευνες και µελέτες,
σύγχρονος,
επιστηµονικά
επιτεύγµατα,
τεχνολογικός
εξοπλισµός,
µεθοδολογίες, διαδικασίες, τεχνικές, καλές πρακτικές, αλλά και πολιτικές, οι
οποίες
σχετίζονται
µε
την
διαχείριση
δικτύων
ύδρευσης,
την
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παρακολούθησή τους, τον
προτίθεται η συγκεκριµένη
κωδικοποιήσει, µε στόχο
εργαλείο.
Η ∆ΕΥΑΚ µε την υλοποίηση

έλεγχο και τη συντήρησή τους. Το υλικό αυτό
δράση να συγκεντρώσει, να καταγράψει και να
να το χρησιµοποιήσει και σαν εκπαιδευτικό
της συγκεκριµένης δράσης στοχεύει:

Στην παρουσίαση σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή της τεχνογνωσίας, καθώς και
καίριων περιβαλλοντικών πτυχών της Ευρωπαϊκής Νοµοθεσίας, καθώς και των
δυνατοτήτων δράσης που αυτή οριοθετεί,
Στην ενηµέρωση/εκπαίδευση των στελεχών της για τα παραπάνω θέµατα,
Στην χάραξη των επιχειρησιακών της στόχων που θα παίρνουν υπόψη την
συσσωρευµένη τεχνογνωσία και το Ευρωπαϊκό Νοµοθετικό πλαίσιο.

-

-

Γενικά χαρακτηριστικά του Οδηγού
Ο Οδηγός θα πρέπει οπωσδήποτε να περιλαµβάνει:
Περιβαλλοντική Νοµοθεσία σχετικά µε τη διαχείριση υδάτινων πόρων και των
δικτύων ύδρευσης,
Επιχειρησιακή Τεχνογνωσία (όπως ορίζεται παραπάνω),
Παραδείγµατα βέλτιστων πρακτικών,
Εργαλεία αναζήτησης,
Σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή,
Η ηλεκτρονική µορφή να έχει τη διάρθρωση Εκπαιδευτικού Πακέτου (Training
Module) ώστε να «ανέβει» στην Πλατφόρµα Τηλεκπαίδευσης που θα δηµιουργηθεί
στο πλαίσιο του έργου,
Να είναι δίγλωσσος (Ελληνικά και Αγγλικά) και να περιλαµβάνει µια περίληψη στα
Αγγλικά.
Να είναι διαστάσεων 11Χ24 κλειστό και 33Χ24 ανοικτό, τετραχρωµία χαρτί velvet
170γρ.
Να είναι τουλάχιστον 60-65 σελ.

-

-

Στον Οδηγό θα πρέπει να γίνεται αναφορά στο έργο, στο εταιρικό σχήµα,
καθώς και στο πλαίσιο χρηµατοδότησης, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που
περιγράφονται στο “Information & Publicity guidelines for Greek project
partners”.
Απαραίτητη προϋπόθεση να είναι σύµφωνο µε τους κανόνες δηµοσιότητας
και προβολής που διέπουν το “Greece – The former Yugoslav Republic of
Macedonia IPA Cross-Border Programme 2007 – 2013”.
Ο Οδηγός θα διανεµηθεί σε όλες τις ∆ΕΥΑ στην Ελλάδα και σε υπηρεσίες
στη FYROM που θα υποδείξει ο ∆ήµος ∆οϊράνης. Τέλος, θα «ανέβει» και
στην Πλατφόρµα Τηλεκπαίδευσης.
Παραδοτέα 4.1.4.
•

•

∆ίγλωσσος Περιβαλλοντικός Οδηγός 250 αντίγραφα (στα Ελληνικά & Αγγλικά).
CD-ROM ∆ίγλωσσου Περιβαλλοντικού Οδηγού 150 τεµάχια (στα Ελληνικά &
Αγγλικά).
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΡΑΣΗΣ 4.1.4.

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ∆ΡΑΣΗΣ

ΠΟΣΟ ΠΡΟ Φ.Π.Α.

Φ.Π.Α. 23%

5.584,20€

4.540,00€

1.044,20€

∆ΡΑΣΗ: 4.2.1. Εξ αποστάσεως ενέργειες εκπαίδευσης για το προσωπικό
των εταίρων µε τη δηµιουργία ασύγχρονης πλατφόρµας τηλεκπαίδευσης
(e-platform platform) και την ανάπτυξη και ενσωµάτωση 2 εκπαιδευτικών
ενοτήτων (µαθηµάτων)
Η δράση αναφέρεται στην µελέτη και ανάπτυξη ασύγχρονης Ηλεκτρονικής
Πλατφόρµας ειδικά σχεδιασµένης για να υποστηρίζει τις δραστηριότητες
Ηλεκτρονικής Μάθησης (E –LEARNING) και εξ’ αποστάσεως Εκπαίδευση
Ενηλίκων και την ανάπτυξη και ενσωµάτωση στην πλατφόρµα 2
εκπαιδευτικών ενοτήτων (training modules) στα Αγγλικά - Ελληνικά.
Επιδίωξη της ∆ΕΥΑΚ είναι να αποκτήσει ένα µόνιµο εργαλείο, µε δυνατότητα
συνεχούς αναβάθµισης και βελτίωσης, το οποίο θα απαντά στις ανάγκες της
επιχείρησης για συνεχή εκπαίδευση και βελτίωση των προσόντων του
ανθρώπινου δυναµικού της µε σύγχρονα µέσα και εργαλεία λαµβάνοντας
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υπόψη την έλλειψη ελεύθερου χρόνου των εργαζοµένων και τη δυσκολία
µάθησης µε παραδοσιακές µεθόδους στην τάξη.
Η πλατφόρµα τηλεκπαίδευσης θα είναι σχεδιασµένη και προσαρµοσµένη
στις ανάγκες της ∆ΕΥΑΚ και τα χαρακτηριστικά του προσωπικού της,
δίνοντας τη δυνατότητα εκπαίδευσης του προσωπικού για την προσαρµογή
του στα σύγχρονα µέσα και τον εξοπλισµό της ∆ΕΥΑΚ.
Τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει η πλατφόρµα είναι:
-

Βασισµένη σε ανοικτό λογισµικό,
Σύστηµα κυρίως Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης, αλλά και δυνατότητες Σύγχρονης
Τηλεκπαίδευσης σε περιπτώσεις όπου απαιτείται,
Ενσωµάτωση του Skype για τη µετάδοση ήχου και εικόνας,
Ευελιξία και προσαρµοστικότητα της Ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης µε υποστήριξη
όλων των µορφών ψηφιακών αρχείων,
∆ηµιουργία/κατασκευή 2 εκπαιδευτικών ενοτήτων (training modules) που θα
ενσωµατωθούν στην πλατφόρµα,
∆υνατότητα Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης Μάθησης (διαχείριση εκπαιδευοµένων,
εκπαιδευτικής διαδικασίας, αξιολόγησης, αναφορών, κλπ.),
Ελληνικό και αγγλικό µενού,
∆υνατότητες αναβάθµισης και βελτίωσης.

Η προσφορά αναφέρεται σε:
-

-

Την
κατασκευή,
εγκατάσταση
και
παραµετροποίηση
της
πλατφόρµας
τηλεκπαίδευσης η οποία θα έχει τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται παραπάνω,
Το κόστος φιλοξενίας της πλατφόρµας για χρονικό διάστηµα 3 ετών.
Την δηµιουργία των 2 εκπαιδευτικών ενοτήτων (training modules) στα Αγγλικά –
Ελληνικά και την ενσωµάτωσή τους στην πλατφόρµα (η θεµατολογία των
εκπαιδευτικών ενοτήτων που θα δηµιουργηθούν θα υποδειχθούν από τη ∆ηµοτική
Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Κιλκίς.
Την υποστήριξη της πλατφόρµας, την συντήρησή της, την αναβάθµιση και
βελτίωσή της και την ενσωµάτωση νέων εκπαιδευτικών ενοτήτων, εφόσον
δηµιουργηθούν.

Στην πλατφόρµα θα πρέπει να γίνεται αναφορά στο έργο, στο εταιρικό
σχήµα, καθώς και στο πλαίσιο χρηµατοδότησης, σύµφωνα µε τις
προδιαγραφές που περιγράφονται στο “Information & Publicity guidelines
for Greek project partners”.
Απαραίτητη προϋπόθεση να είναι σύµφωνο µε τους κανόνες δηµοσιότητας
και προβολής που διέπουν το “Greece – The former Yugoslav Republic of
Macedonia IPA Cross-Border Programme 2007 – 2013”.
Παραδοτέα 4.2.1.
•

•

(1) E- platform µε τα παραπάνω τεχνικά χαρακτηριστικά (στα Ελληνικά &
Αγγλικά).
(2) Εκπαιδευτικές ενότητες (µαθήµατα) για e-platform (στα Ελληνικά & Αγγλικά).
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΡΑΣΗΣ 4.2.1.

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ∆ΡΑΣΗΣ

ΠΟΣΟ ΠΡΟ Φ.Π.Α.

Φ.Π.Α. 23%

11.070,00€

9.000,00€

2.070,00€

∆ΡΑΣΕΙΣ: 4.2.2. & 4.2.3.
Υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραµµάτων
Κατάρτισης και µεταφοράς Τεχνογνωσίας
Οι δράσεις 4.2.2. & 4.2.3. αναφέρονται στη υλοποίηση 2 αυτοτελών (1 για
στελέχη της ∆.Ε.Υ.Α. Κιλκίς και ένα για στελέχη του διακρατικού εταίρου)
διασυνοριακών προγραµµάτων Κατάρτισης και µεταφοράς τεχνογνωσίας που
θα βασιστούν στη σύγχρονη διεθνή εµπειρία και στις τεχνικές εκπαίδευσης
ενηλίκων. Με αυτό τον τρόπο αφενός επιτυγχάνεται η ευελιξία των

εκπαιδευτικών προγραµµάτων ανάλογα µε τις ανάγκες των
επιχειρήσεων που εργάζονται και του αντικειµένου κατάρτισης και
αφετέρου συνδυάζει τις επιµέρους ανάγκες της εκπαιδευτικής οµάδας
µε τις νέες εξελίξεις.
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ∆ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Α) 4.2.2. Η δράση 4.2.2. αφορά την υλοποίηση ενός (1) προγράµµατος
κατάρτισης και µεταφοράς τεχνογνωσίας για τα στελέχη του διακρατικού
εταίρου (Municipality Dojran). Η θεµατολογία του προγράµµατος
περιλαµβάνει θέµατα που αφορούν την οργάνωση και λειτουργία
επιχειρήσεων Ύδρευσης – Αποχέτευσης, την εφαρµογή υγειονοµικών
κανονισµών, τεχνικές ελέγχου και επίλυσης προβληµάτων σε δίκτυα
ύδρευσης – αποχέτευσης µε την εφαρµογή Γεωγραφικών Συστηµάτων
(GIS).
Αντικείµενο Κατάρτισης:

Εκπαιδευτικό Επίπεδο:
Κατηγορία
Καταρτιζοµένων:
Αριθµός Καταρτιζοµένων:
∆ιάρκεια Προγράµµατος:

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΩΝ
Υ∆ΑΤΙΚΩΝ
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΟΪΡΑΝΗΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ
ΣΤΕΛΕΧΗ
∆ΙΑΚΡΑΤΙΚΟΥ
ΕΤΑΙΡΟΥ
(MUNICIPALITY DOJRAN)
12 άτοµα
100 ώρες

Ενδεικτικό περιεχόµενο αντικειµένου κατάρτισης :
1. ∆ιοίκηση – ∆ιαχείριση - Ανάπτυξη φυσικών πόρων περιοχής
2. Τεχνικά θέµατα
3. Χρήση νέων Τεχνολογιών σε θέµατα φυσικών πόρων κ.λ.π.
Το ωριαίο κόστος του προγράµµατος ανά καταρτιζόµενο δεν µπορεί να είναι
µεγαλύτερο των είκοσι ένα ευρώ (21,00€).
Κατά συνέπεια και σύµφωνα µε τα παραπάνω, το φυσικό αντικείµενο της
δράσης 4.2.2. ποσοτικοποιείται σε συνολικά: 1.200 ανθρωποώρες
κατάρτισης, σε ένα (1) τµήµα των 12 καταρτιζοµένων.
Το πρόγραµµα περιλαµβάνει υποχρεωτικά µετάβαση στην Ελλάδα και
παρακολούθηση εισηγήσεων, σε συνεργασία µε τον Σκοπιανό Εταίρο, και
κάλυψη όλων των σχετικών δαπανών (έξοδα κίνησης, διαµονής, διατροφής,
διερµηνείας κλπ.) από τον Ανάδοχο φορέα των στελεχών του διακρατικού
εταίρου.
Β) 4.2.3. Η δράση 4.2.3. αφορά την υλοποίηση ενός (1) προγράµµατος
κατάρτισης και µεταφοράς τεχνογνωσίας για τα στελέχη της ∆ηµοτικής
Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης. Η θεµατολογία του προγράµµατος
περιέχει θέµατα που αφορούν νέες τεχνικές ελέγχου και επίλυσης
προβληµάτων σε δίκτυα ύδρευσης – αποχέτευσης µε την εφαρµογή
Γεωγραφικών Συστηµάτων (GIS).
Αντικείµενο Κατάρτισης:

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΩΝ
Υ∆ΑΤΙΚΩΝ
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ

Εκπαιδευτικό Επίπεδο:

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ

Κατηγορία
Καταρτιζοµένων:

ΣΤΕΛΕΧΗ
∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ

Αριθµός Καταρτιζοµένων:

10 άτοµα

∆ιάρκεια Προγράµµατος:

152 ώρες

Ενδεικτικό περιεχόµενο αντικειµένου κατάρτισης :
1. ∆ιοίκηση – ∆ιαχείριση - Ανάπτυξη φυσικών πόρων περιοχής
2. Τεχνικά θέµατα
3. Χρήση νέων Τεχνολογιών σε θέµατα φυσικών πόρων κ.λ.π.
Το ωριαίο κόστος του προγράµµατος ανά καταρτιζόµενο δεν µπορεί να είναι
µεγαλύτερο των δέκα πέντε ευρώ (15,00€).
Κατά συνέπεια και σύµφωνα µε τα παραπάνω, το φυσικό αντικείµενο της
δράσης 4.2.3. ποσοτικοποιείται σε συνολικά: 1.520 ανθρωποώρες
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κατάρτισης, σε ένα (1) τµήµα των 10 καταρτιζοµένων.
Η υλοποίηση των δράσεων ∆ια Βίου Μάθησης του προκηρυσσόµενου
έργου,
θα πραγµατοποιηθεί κατ’ αναλογία προς τους όρους που
περιγράφονται στην υπ’ αριθµ. 1.5188/3.968 (ΦΕΚ 915/Β/20.05.2011)
Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας για το «Ενιαίο Σύστηµα
∆ιαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου των ενεργειών
Επαγγελµατικής Κατάρτισης συγχρηµατοδοτούµενων από το ΕΚΤ ή το ΕΤΠΑ
στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ (2007-2013), για όλα τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα
που εµπεριέχουν δράσεις Κατάρτισης».
Κατά την υποβολή των σχετικών προσφορών από τους υποψήφιους
αναδόχους - οι οποίοι µπορεί να είναι µόνο πιστοποιηµένα από το ΕΚΕΠΙΣ
Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) και κατά την υλοποίηση των
προγραµµάτων κατάρτισης, οι ανάδοχοι φορείς οφείλουν να τηρούν τους
παρακάτω όρους, οι οποίοι αποτελούν πρόσθετες εξειδικεύσεις της υπ’ αριθµ.
1.5188/3.968 (ΦΕΚ 915/Β/20.05.2011) Κοινή Υπουργική Απόφαση των
Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας
για
το
«Ενιαίο
Σύστηµα
∆ιαχείρισης,
Αξιολόγησης,
Παρακολούθησης και Ελέγχου των ενεργειών Επαγγελµατικής Κατάρτισης
συγχρηµατοδοτούµενων από το ΕΚΤ ή το ΕΤΠΑ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ
(2007-2013), για όλα τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα που εµπεριέχουν
δράσεις Κατάρτισης».
Η περιγραφή και κατανοµή του φυσικού αντικειµένου του Προκηρυσσόµενου
Έργου µε βάση τα δεδοµένα που αναφέρθηκαν παραπάνω είναι υποχρεωτική
για όλους τους διαγωνιζοµένους και οποιαδήποτε τυχόν απόκλιση από τα
δεδοµένα αυτά σε υποβαλλοµένη προσφορά θα συνεπάγεται απόρριψη
της προσφοράς.

Α. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
α)Το πρόγραµµα της δράσης 4.2.2. απευθύνεται σε 12 άτοµα και το
πρόγραµµα της δράσης 4.2.3. σε 10 άτοµα.
β) Η διάρκεια του προγράµµατος κατάρτισης της ∆ράσης 4.2.2. είναι 100
ώρες, ενώ η διάρκεια του προγράµµατος κατάρτισης της ∆ράσης 4.2.3.
είναι 152 ώρες.
γ) Η υλοποίηση των εν λόγω προγραµµάτων θα πρέπει να πραγµατοποιείται
λαµβάνοντας υπόψη τις εκπαιδευτικές µεθόδους και τεχνικές εκπαίδευσης
ενηλίκων.
δ) Το σύνολο των εκπαιδευτικών ωρών θα υλοποιείται σε πιστοποιηµένες
αίθουσες του ιδίου ή άλλου αναδόχου, από εκπαιδευτές
πιστοποιηµένους από το ΕΚΕΠΙΣ.
ε) Η συνολική διάρκεια της κατάρτισης για κάθε ηµέρα δεν µπορεί να
ξεπερνά τις 8 ώρες, συµπεριλαµβανοµένων των διαλειµµάτων. Η
ηµερήσια διάρκεια υλοποίησης για το θεωρητικό µέρος δεν µπορεί να
ξεπερνά τις 6 ώρες, το ίδιο ισχύει και για το πρακτικό µέρος, όταν
πραγµατοποιείται στις δοµές των αναδόχων ή σε πιστοποιηµένα
εργαστήρια και τις 8 ώρες όταν πραγµατοποιείται στις επιχειρήσεις,
συµπεριλαµβανοµένων των διαλειµµάτων. Η ηµερήσια εκπαίδευση
ολοκληρώνεται το αργότερο µέχρι την 22:00 ώρα. ∆εν επιτρέπεται η
κατάρτιση κατά τις Κυριακές και επίσηµες αργίες. Κάθε πρόγραµµα
κατάρτισης µπορεί να διακόπτεται στις περιόδους Χριστουγέννων, Πάσχα
και καλοκαιρινών διακοπών ή και σε εξαιρετικές /έκτατες περιπτώσεις µε
απαραίτητη ενηµέρωση του ∆ικαιούχου. Στην περίπτωση που ο ανάδοχος
υποχρεούται να διακόψει την υλοποίηση του προγράµµατος για διάστηµα
µεγαλύτερο των 15 ηµερολογιακών ηµερών, απαιτείται υποβολή
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αιτιολογηµένου αιτήµατος προς την Αναθέτουσα Αρχή. Οι δράσεις
κατάρτισης του προκηρυσσόµενου έργου θα υλοποιηθούν στην Ελλάδα,
εντός του Νοµού Κιλκίς σε πιστοποιηµένες δοµές κατάρτισης.
στ)Σε όλα τα προγράµµατα κατάρτιση διάρκειας µεγαλύτερης των 100 ωρών
είναι υποχρεωτική η ενσωµάτωση διδακτικών ενοτήτων, που να
αφορούν:
i. στην προετοιµασία του εκπαιδευόµενου για την αγορά εργασίας
(τεχνικές σύνταξης βιογραφικού, ανάπτυξη προσωπικής στρατηγικής,
επαγγελµατικός προσανατολισµός, τρόποι εξεύρεσης εργασίας,
προσοµοίωση συνέντευξης µε τον εργοδότη, βασικές αρχές για
εκκίνηση επιχειρηµατικότητας κ.α)
ii. στην υγιεινή και ασφάλεια στο χώρο εργασίας, καθώς και.
iii. στις βασικές αρχές εργατικού δικαίου
Οι παραπάνω υποχρεωτικές ενότητες πρέπει να αντιστοιχούν αθροιστικά
στο 5% του συνολικού προγράµµατος (5 ώρες). Η αναφερόµενη διάρκεια
των υποχρεωτικών ενοτήτων είναι δεσµευτική.
ζ) Επιτρέπεται η απουσία των καταρτιζοµένων σε ποσοστό 10% της
συνολικής διάρκειας του προγράµµατος. Ειδικά για τα προγράµµατα
κατάρτισης στα οποία οι καταρτιζόµενοι είναι άτοµα µε αναπηρίες το
ποσοστό απουσιών αυξάνεται στο 20%. Το ίδιο ποσοστό ισχύει για
καταρτιζόµενους, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του
προγράµµατος έχουν αποδεδειγµένη νοσηλεία σε δηµόσιο νοσοκοµείο,
όπως επίσης για τις εγκυµονούσες γυναίκες και τις γυναίκες που διανύουν
περίοδο λοχείας. Καταρτιζόµενοι που έχουν πραγµατοποιήσει απουσίες
άνω των ανώτερων επιτρεπτών ορίων απουσιών δε δικαιούνται
οποιασδήποτε
αµοιβής
και
δεν
τους
χορηγείται
βεβαίωση
παρακολούθησης του προγράµµατος.
η) Η παροχή στους καταρτιζόµενους του απαιτούµενου, κατάλληλου και
εκπαιδευτικού υλικού είναι υποχρεωτική.
θ)Για την υλοποίηση των προγραµµάτων κατάρτισης από πιστοποιηµένα
Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) χρησιµοποιούνται για το
θεωρητικό µέρος εκπαιδευτές που προέρχονται από το «Μητρώο Β’
Πιστοποιηµένων Εκπαιδευτών Ενηλίκων» του Εθνικού Κέντρου
Πιστοποίησης ∆οµών ∆ια Βίου Μάθησης (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.). Αντικατάσταση
εκπαιδευτών
κατά
τη
διάρκεια υλοποίησης του προγράµµατος
κατάρτισης, επιτρέπεται µόνον όταν οι αντικαταστάτες εκπαιδευτές
προέρχονται από το παραπάνω Μητρώο, και φέρουν αντίστοιχο ΣΤΕΠ.

Β. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ
Η επιλογή των υποψηφίων να µετέχουν σε πρόγραµµα κατάρτισης
πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τα παρακάτω και αναλόγως µε την οµάδα
στελεχών του εταίρου στην οποία απευθύνεται το πρόγραµµα.
Η ενηµέρωση της οµάδας στόχου αποτελεί υποχρέωση του φορέα
υλοποίησης, προκειµένου να υποβάλλει υποψηφιότητα για να µετέχει στο
πρόγραµµα. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να τηρούνται οι κανόνες
πληροφόρησης και δηµοσιότητας όπως αυτές θεσπίζονται στον Κανονισµό
(ΕΚ) 1828/2006 και καθορίζονται στις διατάξεις εφαρµογής των
Επιχειρησιακών Προγραµµάτων που υλοποιούν τέτοιες ενέργειες.
Στη διαδικασία επιλογής θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι εξειδικεύσεις
ως προς τα χαρακτηριστικά των υποψηφίων και τη σκοπιµότητα των
προγραµµάτων, που περιγράφονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα
¨Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία
ΕΛΛΑ∆Α - πρώην Γιουγκοσλαβική
∆ηµοκρατία της Μακεδονίας 2007-2013¨.
Πιο συγκεκριµένα πρέπει να υπάρχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:
• Τήρηση των αρχών της ισότητας ευκαιριών µεταξύ ανδρών και γυναικών
• Οι υποψήφιοι καταρτιζόµενοι να είναι εργαζόµενοι στην επιχείρηση του εταίρου
στον οποίο απευθύνεται το πρόγραµµα κατάρτισης
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• Απαραίτητη κρίνεται η συνεργασία του φορέα κατάρτισης µε τη ∆ηµοτική
Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Κιλκίς και το διακρατικό εταίρο (Municipality
of Dojran) ώστε κατά το δυνατόν να εξασφαλίζεται:
- Η εξατοµικευµένη προσέγγιση κάθε εργαζόµενου
- Η τήρηση των όρων προστασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα κάθε
εργαζόµενου
- Η προτεραιότητα σε καταρτιζόµενους που χρήζουν γενικής επαγγελµατικής
κατάρτισης στα αντικείµενα τα οποία θα καλύπτουν τις ανάγκες των
επιχειρήσεων
- Η προτεραιότητα στην αναβάθµιση των δεξιοτήτων των καταρτιζοµένων και
δηµιουργίας προϋποθέσεων αύξησης της προσαρµοστικότητας του εργατικού
δυναµικού σε κλάδους που σχετίζονται µε τα αντικείµενα κατάρτισης
- Η σύνδεση της κατάρτισης µε τη βελτίωση της απασχολησιµότητας.

Για την επιλογή υποψήφιων καταρτιζοµένων µελών ευπαθών κοινωνικά
οµάδων στο πρόγραµµα κατάρτισης, εφαρµόζονται τα γενικότερα κριτήρια
που διατυπώθηκαν παραπάνω για τους εργαζόµενους µε την επιπρόσθετη
εφαρµογή του κριτηρίου της «ωριµότητας» µε στόχο τη µεγαλύτερη δυνατή
επίτευξη κοινωνικής τους ενσωµάτωσης (mainstreaming). Η «ωριµότητα»
ενός υποψηφίου καταρτιζόµενου συνιστάται στην ικανότητά του να
συµµετέχει ενεργά και ισότιµα στην εκπαιδευτική διαδικασία και την
πρακτική χωρίς να αντιµετωπίζει προβλήµατα γλωσσικής κατανόησης,
αναλφαβητισµού και επικοινωνίας. Για την διαπίστωση της εκπλήρωσης του
κριτηρίου της «ωριµότητας» ενός υποψήφιου καταρτιζόµενου µπορούν να
συνεργάζονται οι υπεύθυνοι κατάρτισης των φορέων κατάρτισης µε τους
υπεύθυνους των προγραµµάτων και µε τις Επιχειρήσεις Απασχόλησης των
εργαζοµένων, καθώς και µε Φορείς Παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών
Υπηρεσιών.
Κατόπιν των ανωτέρω ο Ανάδοχος πρέπει να προχωρήσει στην δήλωση
έναρξης των προγραµµάτων, µαζί µε την οποία θα υποβάλλουν στην
Αναθέτουσα Αρχή και χρονοδιάγραµµα υλοποίησής τους.
Γ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Ο συνολικός αριθµός των επωφελούµενων από τα εν λόγω προγράµµατα
κατάρτισης ανέρχεται σε 22 άτοµα.
Άµεσα ωφελούµενοι/ες της πράξης είναι οι εργαζόµενοι στις επιχειρήσεις
Ύδρευσης – Αποχέτευσης των διακρατικών εταίρων.
Ο αριθµός των ωφελουµένων – καταρτιζοµένων κάθε προγράµµατος
κατάρτισης πρέπει να είναι τουλάχιστον 10 και δεν πρέπει να
υπερβαίνει τα 25 άτοµα.
Ο Ανάδοχος συνάπτει συµφωνητικό µε τον καταρτιζόµενο, στο οποίο
αναφέρονται
σαφώς:
τα
δικαιώµατα
και
οι
υποχρεώσεις
των
συµβαλλοµένων, ιδίως δε οι όροι και το περιεχόµενο του προγράµµατος,
όπως το αντικείµενο, οι ώρες, το ποσό του εκπαιδευτικού επιδόµατος, ο
τρόπος καταβολής του, η υποχρέωση αδιάλειπτης παρακολούθησης του
προγράµµατος και οι συνέπειες της τυχόν υπέρβασης του ορίου απουσιών ή
της αποδεδειγµένης άρνησης συµµετοχής στη διαδικασία των εξετάσεων
πιστοποίησης κ.α.
∆. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Όλοι οι εκπαιδευτές των προγραµµάτων κατάρτισης πρέπει να αντλούνται
από το «Μητρώο Πιστοποιηµένων Εκπαιδευτών Ενηλίκων (Μητρώο Β')» του
ΕΚΕΠΙΣ, και να είναι πιστοποιηµένοι στα αντίστοιχα ΣΤΕΠ. Για τις
υποχρεωτικές ενότητες των 5 ωρών (για θέµατα υγιεινής και ασφάλειας στο
χώρο εργασίας, βασικές αρχές εργατικής νοµοθεσίας και προετοιµασία του
καταρτιζόµενου για την αγορά εργασίας), οι εκπαιδευτές πρέπει να
αντλούνται από το «Μητρώο Πιστοποιηµένων Εκπαιδευτών Ενηλίκων
(Μητρώο Β')» του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ., και να είναι πιστοποιηµένοι στα αντίστοιχα
ΣΤΕΠ
µε
εξαίρεση
τις
περιπτώσεις
εκείνες
χρησιµοποίησης
µη
πιστοποιηµένων εκπαιδευτών κατ’ εφαρµογή των προϋποθέσεων που
θέτει η υπ’ αριθµ. 1.5188/3.968 (ΦΕΚ 915/Β/20.05.2011) Κοινή
Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών
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και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας για το «Ενιαίο
Σύστηµα ∆ιαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου
των ενεργειών ΕπαγγελµατικήςΚατάρτισης συγχρηµατοδοτούµενων
από το ΕΚΤ ή το ΕΤΠΑ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ (2007-2013), για όλα τα
Επιχειρησιακά Προγράµµατα που εµπεριέχουν δράσεις Κατάρτισης».
Οι ανάδοχοι συνάπτουν συµβάσεις µε τους εκπαιδευτές, στις οποίες πρέπει
να αναφέρονται τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων,
ιδίως δε το ύψος της αµοιβής τους και ο τρόπος καταβολής της, ο αριθµός
των διδακτικών ωρών, η ωριαία αποζηµίωση κ.α.
Ε. ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ
∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
Τα προγράµµατα ανάλογα µε την αναγκαιότητα και το αντικείµενο
κατάρτισης αποτελούνται από το θεωρητικό και πρακτικό τους µέρος. Η
µεθοδολογία σχεδιασµού και υλοποίησης των προγραµµάτων κατάρτισης ως
προς το θεωρητικό µέρος και την πρακτική άσκηση θα ακολουθεί τις βασικές
αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων.
Τα στάδια του σχεδιασµού του προγράµµατος κατάρτισης είναι τα εξής:
Ο σωστός σχεδιασµός και η δόµηση του προγράµµατος είναι καθοριστικής
σηµασίας για την επιτυχία του. Τα στάδια του σχεδιασµού συµπίπτουν τόσο
µε τα όσα ορίζονται στους γενικούς και ειδικούς στόχους του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος ¨Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία
ΕΛΛΑ∆Α - πρώην
Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας 2007-2013¨ όσο και µε τις
ανάγκες της οµάδας στόχου.
Ενδεικτικά αναφέρονται τα παρακάτω:
•
•
•

•

•
•
•

•
•
•
•

Ο προσδιορισµός του σκοπού του προγράµµατος και των ειδικών
εκπαιδευτικών στόχων του σε επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων.
η ανάλυση των αναγκών των διακρατικών εταίρων
ο προσδιορισµός του σκοπού του προγράµµατος και των ειδικών
εκπαιδευτικών στόχων του σε επίπεδο απόκτησης προσόντων, δηλαδή,
γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων
η επιλογή του θεµατικού περιεχοµένου και η δόµηση του προγράµµατος στη
λογική των µαθησιακών αποτελεσµάτων (γνώσεων, δεξιοτήτων και
ικανοτήτων)
η πρόβλεψη αναγνώρισης και πιστοποίησης µαθησιακών αποτελεσµάτων
και η σύνδεση τους µε τα επίπεδα του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων
η επιλογή των κατάλληλων εκπαιδευτικών µεθόδων, τεχνικών και µέσων
η επιλογή του κατάλληλου εκπαιδευτικού πλαισίου, λαµβάνοντας υπόψη
το εκπαιδευτικό πλαίσιο που έχει θέσει το Υπουργείο για τη συνεχιζόµενη
επαγγελµατική κατάρτιση
η επιλογή των κατάλληλων εκπαιδευτών
η διαφανής και λειτουργική επιλογή των καταρτιζοµένων και η
ενίσχυση της ισότητας των ευκαιριών
η επιλογή της κατάλληλης µεθοδολογίας πρακτικής άσκησης
η προβλεπόµενη αξιολόγηση του προγράµµατος

ΣΤ. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Τα εκπαιδευτικά προγράµµατα είναι δύο (2) :
(1) ¨ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ
Υ∆ΑΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΟΪΡΑΝΗΣ¨ διάρκειας 100
ωρών.
(2) ¨ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ
Υ∆ΑΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ¨ διάρκειας 152 ωρών.
Υποχρεωτική είναι η ενσωµάτωση σε όλα τα εκπαιδευτικά προγράµµατα,
διδακτικών ενοτήτων σχετικών µε:
iv. η υγιεινή και ασφάλεια στο χώρο εργασίας.
v. η προετοιµασία του καταρτιζόµενου για την αγορά εργασίας
(τεχνικές σύνταξης βιογραφικού, ανάπτυξη προσωπικής στρατηγικής,
επαγγελµατικός
προσανατολισµός,
τρόποι
εξεύρεσης
εργασίας,
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προσοµοίωση συνέντευξης µε τον εργοδότη, βασικές αρχές για εκκίνηση
επιχειρηµατικότητας κλπ).
vi. βασικές αρχές εργατικής νοµοθεσίας.
Οι παραπάνω υποχρεωτικές ενότητες πρέπει να αντιστοιχούν αθροιστικά στο
5% του συνολικού προγράµµατος (5 ώρες). Η αναφερόµενη διάρκεια των
υποχρεωτικών ενοτήτων είναι δεσµευτική.
Ζ. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ
Η µεθοδολογία που θα επιλεγεί θα πρέπει να βασίζεται στις αρχές
εκπαίδευσης των ενηλίκων οι οποίες είναι οι εξής:
• συνδυασµός της θεωρίας µε την πράξη,
• η σύνδεση του αντικειµένου µάθησης µε τις ανάγκες των επιχειρήσεων,
• η ανάπτυξη του κριτικού τρόπου σκέψης, οι αµφίδροµες σχέσεις
εκπαιδευτών - καταρτιζοµένων.
Οι εκπαιδευτικές τεχνικές που είναι σκόπιµο να χρησιµοποιηθούν δεν είναι
τόσο η εισήγηση, όσο κυρίως εκείνες που αναπτύσσουν την ενεργητική
συµµετοχή των καταρτιζοµένων, όπως οι µελέτες περίπτωσης, οι µικρές
πρακτικές εργασίες, το παίξιµο ρόλων (role play), ο διάλογος, οι απαντήσεις
σε ερωτήσεις, η προσοµοίωση, η συζήτηση σε µικρές οµάδες. Οι τεχνικές
αυτές θα πρέπει να επιλέγονται ανάλογα µε το αντικείµενο και τους στόχους
της διδακτικής ενότητας, το επίπεδο και το βαθµό συµµετοχής των
καταρτιζοµένων και είναι σκόπιµο να ποικίλουν και να εναλλάσσονται στη
διάρκεια κάθε διδακτικής ενότητας. Εν γένει, οφείλουν να ακολουθούνται,
επιστηµονικά παραδεκτές τεχνικές µε έµφαση στην καινοτοµία.
Η. ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΟΥ/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην τεχνική προσφορά
του ολοκληρωµένη πρόταση για το σχήµα διοίκησης και υλοποίησης του
έργου περιγράφοντας µε σαφήνεια την οργάνωση και το προσωπικό που θα
διαθέσει, µε αναλυτική αναφορά του αντικείµενου και του χρόνου
απασχόλησης τους στο έργο. Υποχρεωτικά, στο σχήµα διοίκησης πρέπει να
περιλαµβάνονται:
Ι. Υπεύθυνος Υποέργου
Για το σύνολο του Υποέργου, ορίζεται εκ µέρους του ανάδοχου φορέα
φυσικό πρόσωπο, το οποίο αναλαµβάνει την ευθύνη του συντονισµού της
ορθής υλοποίησης των προγραµµάτων κατάρτισης.
II. Υπεύθυνος Υλοποίησης Προγράµµατος
Σε κάθε πρόγραµµα κατάρτισης πρέπει να ορίζεται ένας Υπεύθυνος
Υλοποίησης του προγράµµατος, µετά την υπογραφή της σύµβασης µεταξύ
του φορέα και της Αναθέτουσας Αρχής. Ο υπεύθυνος υλοποίησης µπορεί να
οριστεί ως υπεύθυνος σε περισσότερα του ενός προγράµµατα, εφόσον τα
προγράµµατα αυτά υλοποιούνται είτε στον ίδιο είτε σε διαφορετικούς
χώρους, οι οποίοι βρίσκονται σε γειτνιάζοντες τόπους, ώστε να υπάρχει
δυνατότητα άµεσης και ταχείας πρόσβασης σε όλους τους χώρους
υλοποίησης των προγραµµάτων. Επίσης θα είναι υπεύθυνος να επιλύει
καθηµερινά ζητήµατα, να ενηµερώνει και να παράσχει πληροφορίες στην
Αναθέτουσα Αρχή κλπ. Η παρουσία του Υπευθύνου Υλοποίησης των
προγραµµάτων δεν απαιτείται να είναι διαρκής ή να έχει την µορφή της
πλήρους ή αποκλειστικής απασχόλησης.
III. Επιστηµονικός Υπεύθυνος Προγράµµατος
Για κάθε υποβαλλόµενη προσφορά προγραµµάτων κατάρτισης ορίζεται ένας
Επιστηµονικός Υπεύθυνος, τα στοιχεία του οποίου αναφέρονται στο
υπόδειγµα «Τεχνική Προσφορά Προγράµµατος Κατάρτισης» (Παράρτηµα
3).
Θ. ΛΟΙΠΟΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Πέραν των ανωτέρω αναφεροµένων εκπαιδευτικών όρων, ισχύουν οι
διατάξεις της υπ’ αριθµ. 1.5188/3.968 (ΦΕΚ 915/Β/20.05.2011) Κοινή
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Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών
και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας για το «Ενιαίο
Σύστηµα ∆ιαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου
των ενεργειών Επαγγελµατικής Κατάρτισης συγχρηµατοδοτούµενων
από το ΕΚΤ ή το ΕΤΠΑ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ (2007-2013), για όλα τα
Επιχειρησιακά Προγράµµατα που εµπεριέχουν δράσεις Κατάρτισης»
σχετικά µε τους εκπαιδευτικούς όρους των προγραµµάτων κατάρτισης
ανέργων και των κοινών εκπαιδευτικών όρων.
Ι. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
1. ∆ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ
Για αυτή την κατηγορία δαπανών ισχύουν τα παρακάτω:
1) Οι αµοιβή των καταρτιζοµένων ορίζεται σύµφωνα µε ην υπ’ αριθµ.
1.5188/3.968 (ΦΕΚ 915/Β/20.05.2011) Κοινή Υπουργική Απόφαση των
Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας για το «Ενιαίο Σύστηµα ∆ιαχείρισης,
Αξιολόγησης,
Παρακολούθησης
και
Ελέγχου
των
ενεργειών
Επαγγελµατικής Κατάρτισης συγχρηµατοδοτούµενων από το ΕΚΤ ή το
ΕΤΠΑ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ (2007-2013) και το Κείµενο εξειδίκευσης
Οδηγιών για τους Έλληνες εταίρους σχετικό µε τις διαδικασίες
υλοποίησης των Έργων και την επιλεξιµότητα των δαπανών στο πλαίσιο
διαχείρισης και υλοποίησης των ενταγµένων Έργων στο Επιχειρησιακά
Πρόγραµµα του Στόχου "Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία" "Ελλάδα –
πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας 2007-2013").
2) Η πληρωµή των εκπαιδευτικών επιδοµάτων γίνεται µε δίγραµµη επιταγή ή
µε πίστωση ατοµικού τραπεζικού λογαριασµού, ο οποίος µπορεί να
ανοιχθεί για κάθε καταρτιζόµενο σε Τράπεζα που λειτουργεί νόµιµα στην
Ελλάδα (εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων που υπάρχει αντικειµενική
αδυναµία) το αργότερο σε τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες από
τη λήξη του προγράµµατος κατάρτισης, εφόσον ο φορέας έχει
λάβει τη σχετική δόση χρηµατοδότησης.
3) Πέραν του εκπαιδευτικού επιδόµατος, πρέπει ο ανάδοχος φορέας να
καλύπτει τις δαπάνες διατροφής των καταρτιζοµένων, οι οποίες είναι
υποχρεωτικές στις περιπτώσεις που η ηµερήσια διάρκεια κατάρτισης
ξεπερνά τις τρεις (3) ώρες.
4) Επίσης καλύπτονται οι τυχόν δαπάνες µετακίνησης και διαµονής των
καταρτιζοµένων, όπου είναι απαραίτητο, σύµφωνα µε τους όρους του
ΕΣ∆ΕΚ.
2. ∆ΑΠΑΝΕΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΩΝ
Οι αµοιβές που πρέπει να καταβάλει ο ανάδοχος φορέας στους εκπαιδευτές
του προγράµµατος κατάρτισης καθορίζονται µετά από συµφωνία του
αναδόχου και του εκπαιδευτή µέσα στα πλαίσια που ορίζει το ΕΣ∆ΕΚ.
Πέραν των συµφωνηθέντων αµοιβών, συµπεριλαµβανοµένων των
ασφαλιστικών εισφορών, του φόρου εισοδήµατος κλπ., οι ανάδοχοι φορείς
πρέπει να καταβάλλουν στους εκπαιδευτές τις δαπάνες µετακίνησης,
διαµονής και διατροφής (όπου είναι απαραίτητο) σύµφωνα µε τους όρους
του ΕΣ∆ΕΚ.
3. ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Α. Μείωση Κόστους κατά την έναρξη: Σε περίπτωση που κατά την έναρξη
υλοποίησης ενός προγράµµατος ο αριθµός των καταρτιζοµένων είναι
µικρότερος του αντίστοιχου εγκεκριµένου και πάντως µεγαλύτερος του
κατωτάτου επιτρεπτού ορίου, ο ανάδοχος
υποχρεούται να ενηµερώσει
εγγράφως είτε µε την δήλωση έναρξης είτε µε νεώτερο έγγραφό του την
Αναθέτουσα Αρχή. Στην περίπτωση αυτή το εγκριθέν κόστος του
προγράµµατος µειώνεται αναλογικά µε τον αριθµό των καταρτιζοµένων που
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δεν θα συµµετάσχουν στο πρόγραµµα κατάρτισης. Σε περίπτωση που ένας ή
περισσότεροι καταρτιζόµενοι που περιλαµβάνονται στην Κατάσταση
Καταρτιζοµένων, η οποία έχει κατατεθεί µε τη δήλωση έναρξης, δεν
προσέλθουν για την παρακολούθηση του προγράµµατος κατάρτισης και δεν
αντικατασταθούν (από τους επιλαχόντες), µέσα στο χρονικό διάστηµα που
καλύπτει το ανώτατο όριο απουσιών, ο ανάδοχος θα πρέπει να ενηµερώσει
εγγράφως και µέσα στο ανωτέρω χρονικό διάστηµα την Αναθέτουσα Αρχή.
Β. Μείωση Κόστους µετά την έναρξη: Σε περίπτωση που µετά την έναρξη
του προγράµµατος ένας καταρτιζόµενος αποχωρήσει ή υπερβεί το ανώτατο
επιτρεπτό όριο απουσιών ή/και για οποιοδήποτε λόγο δεν ολοκληρώσει το
πρόγραµµα κατάρτισης, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, τότε το εγκριθέν
κόστος του προγράµµατος µειώνεται κατά το συνολικό ποσό του
εκπαιδευτικού επιδόµατος του καταρτιζοµένου αυτού.
Το φυσικό αντικείµενο του προγράµµατος και κατ’ επέκταση του υποέργου
µειώνεται κατά τις ανθρωποώρες κατάρτισης που δεν εκτελέστηκαν.
Ο ανάδοχος οφείλει να ενηµερώσει άµεσα και εγγράφως την Αναθέτουσα
Αρχή, για τις περιπτώσεις αυτές, προκειµένου να το λάβει υπόψη της κατά
την υλοποίηση και πληρωµή των δόσεων του ανατεθέντος υποέργου.
Γ. Σε περίπτωση µείωσης των ανθρωποωρών κατάρτισης λόγω
πραγµατοποίησης απουσιών και µέχρι του ανωτάτου επιτρεπτού ορίου ανά
καταρτιζόµενο, το εγκριθέν κόστος του προγράµµατος και κατ' επέκταση του
υποέργου µειώνεται κατά το ποσό των εκπαιδευτικών επιδοµάτων που
αντιστοιχούν στις µη πραγµατοποιηθείσες αυτές ανθρωποώρες κατάρτισης.
∆. Σε οποιαδήποτε περίπτωση διαπίστωσης από την Αναθέτουσα Αρχή
µη ορθής υλοποίησης προγράµµατος/προγραµµάτων, σύµφωνα µε τους
όρους των προσφορών του αναδόχου, της σύµβασης, της κατακυρωτικής και
εγκριτικής απόφασης και του ΕΣ∆ΕΚ, θα µειώνεται το φυσικό αντικείµενο
του προγράµµατος/υποέργου, το οποίο θα συνεπάγεται µείωση του
εγκεκριµένου προϋπολογισµού του προγράµµατος/υποέργου, κατά το ποσό
που προκύπτει από το γινόµενο των ωρών κατάρτισης που δεν
πραγµατοποιήθηκαν ορθά, πολλαπλασιαζόµενο επί το εγκεκριµένο ωριαίο
κόστος της κατάρτισης και τον συνολικό αριθµό καταρτιζοµένων κάθε
προγράµµατος και µπορεί να φτάσει µέχρι και το συνολικό κόστος του
προγράµµατος/των προγραµµάτων κατάρτισης.
Η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει στη συνέχεια αποφάσεις αναπροσαρµογής του
εγκριθέντος κόστους, εφόσον συντρέχουν οι ανωτέρω περιπτώσεις, πριν την
καταβολή της επόµενης δόσης στον ανάδοχο και πάντως το αργότερο µε την
εξέταση της αίτησης τελικής πληρωµής του υποέργου, οι οποίες αποτελούν
συµβατικό στοιχείο και υπέχουν θέση τροποποίησης σύµβασης.
Παραδοτέα 4.2.2. & 4.2.3.
ΦΑΣΗ Α: Προκαταρκτικές Ενέργειες Υλοποίησης Προγραµµάτων Κατάρτισης
Οι δραστηριότητες της Φάσης είναι:
∆ράσεις ∆ηµοσιότητας (στα Ελληνικά & Αγγλικά).
Επιλογή Καταρτιζοµένων,
Επιλογή Εκπαιδευτών,
Σύνταξη Αναλυτικού Ωρολογίου προγράµµατος (στα Ελληνικά & Αγγλικά).

Παραδοτέα
1. Βεβαίωση έναρξης (στα Ελληνικά & Αγγλικά) υλοποίησης προγράµµατος
κατάρτισης µε τα εξής στοιχεία:
Στοιχεία προγράµµατος κατάρτισης
Στοιχεία τόπου διεξαγωγής του προγράµµατος κατάρτισης
Στοιχεία υπευθύνου υλοποίησης προγράµµατος κατάρτισης
Στοιχεία επιστηµονικού υπευθύνου, σύµφωνα µε την Τεχνική Προσφορά. Σε
εξαιρετικές περιπτώσεις αλλαγής του Επιστηµονικού Υπεύθυνου του
Προγράµµατος, ο Ανάδοχος Φορέας υποβάλλει προς την Αναθέτουσα Αρχή
εγκαίρως έγγραφο αιτιολογηµένο αίτηµα αλλαγής συνοδευόµενο από τα
πλήρη στοιχεία καθώς και το βιογραφικό σηµείωµα του Υπευθύνου που
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προτείνει. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να απορρίψει την αλλαγή αυτή, στη
περίπτωση που τα τυπικά προσόντα του προτεινόµενου Υπευθύνου είναι
κατώτερα των αντίστοιχων προσόντων του αντικατασταθέντα, όπως τα
τελευταία έχουν περιγραφεί στην Τεχνική Προσφορά.
2. Το πρότυπο πιστοποίησης και τα στοιχεία του Φορέα πιστοποίησης.
3. Αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραµµα (στα Ελληνικά & Αγγλικά), στο οποίο
αναγράφεται για κάθε εκπαιδευτική ενότητα ο αντίστοιχος εκπαιδευτής µε τον
αναπληρωτή του και το επίπεδο εµπειρίας του, το οποίο πρέπει να είναι σύµφωνο
µε αυτό που περιγράφηκε στην τεχνική προσφορά του εγκεκριµένου
προγράµµατος κατάρτισης.
4. Συγκεντρωτική Κατάσταση Καταρτιζοµένων Προγράµµατος Κατάρτισης
(στα Ελληνικά & Αγγλικά), η οποία περιλαµβάνει τους επιλεγέντες
καταρτιζόµενους καθώς και τους ισάριθµους επιλαχόντες, εφόσον υπάρχουν, για
το εγκεκριµένο πρόγραµµα κατάρτισης, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της
τεχνικής προσφοράς του προγράµµατος και µε τη διαδικασία που προβλέπεται
στο άρθρο 4.2 του Αναλυτικού Τεύχους της Προκήρυξης, µαζί µε το πρακτικό
επιλογής τους ή άλλο σχετικό έγγραφο. Η κατάσταση θα αναφέρει τα πλήρη
στοιχεία τους και θα έχει την υπογραφή τους.
5. Κατάσταση Εκπαιδευτών Προγράµµατος Κατάρτισης (στα Ελληνικά &
Αγγλικά), η οποία θα περιλαµβάνει τα στοιχεία και την υπογραφή των
εκπαιδευτών και των αναπληρωτών τους, που έχουν οριστεί για το εγκεκριµένο
πρόγραµµα, σε απόλυτη αντιστοιχία µε τις προδιαγραφές, όπως αυτές
περιγράφηκαν στην Τεχνική Προσφορά του εγκεκριµένου προγράµµατος
κατάρτισης.
6. Συµφωνητικό συνεργασίας (στα Ελληνικά & Αγγλικά)µε άλλη πιστοποιηµένη
δοµή σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 2 σηµείο 6 της προκήρυξης,
θεωρηµένο από αρµόδια ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία, όπου απαιτείται, σε
περίπτωση υλοποίησης ενεργειών εκτός των δικών του πιστοποιηµένων δοµών,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην υπ' αριθµ. 110327/14-2-2005 Κοινή Απόφαση
Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας (ΦΕΚ 230/Β/21-2-2005).
7. Συµφωνητικό µίσθωσης ή δήλωση παραχώρησης χώρων (στα Ελληνικά &
Αγγλικά)για τις περιπτώσεις υλοποίησης προγραµµάτων κατάρτισης σε σχολικά
κτίρια, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 2 σηµείο 7 της προκήρυξης,
θεωρηµένο από την αρµόδια ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία, όπου αυτό
απαιτείται.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται, εφόσον του ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, να
παρέχει µέρος των παραπάνω δικαιολογητικών και σε ηλεκτρονική µορφή.
ΦΑΣΗ Β: Υλοποίηση Προγραµµάτων Κατάρτισης - Αξιολόγηση
Υλοποίηση των 2 προγραµµάτων κατάρτισης που προβλέπονται

Παραδοτέα
Κατά την υλοποίηση των προγραµµάτων και το αργότερο εντός 5 ηµερών από
την συµπλήρωση κάθε ηµερολογιακού τριµήνου από την υπογραφή της
σύµβασης, ο ανάδοχος φορέας υποχρεούται να υποβάλει Τριµηνιαία ∆ελτία
Παρακολούθησης Φυσικής Προόδου (στα Ελληνικά & Αγγλικά) των προγραµµάτων
δηλαδή του φυσικού αντικειµένου του συνόλου των ανατιθέµενων σ' αυτόν
προγραµµάτων.
Επίσης, µε την έναρξη του πρώτου προγράµµατος κατάρτισης και το
αργότερο εντός 5 ηµερών από την συµπλήρωση κάθε ηµερολογιακού µήνα,
ο ανάδοχος φορέας υποχρεούται να υποβάλει στην Αναθέτουσα Αρχή Μηνιαία
∆ελτία Πραγµατοποιηθεισών Ανθρωποωρών Κατάρτισης.
Τα Μηνιαία και Τριµηνιαία ∆ελτία που υποβάλλονται από τον ανάδοχο φορέα
υπέχουν θέση Υπεύθυνης ∆ήλωσης.
ΦΑΣΗ Γ: Παρακολούθηση Προγραµµάτων Κατάρτισης
Με την ολοκλήρωση των προγραµµάτων κατάρτισης ο Ανάδοχος υποχρεούται το
αργότερο εντός αποκλειστικής προθεσµίας 2 µηνών να υποβάλει αναλυτική
έκθεση υλοποιηθέντος προγράµµατος (στα Ελληνικά & Αγγλικά), η οποία
περιλανβάνει:

Παραδοτέο της φάσης είναι ακριβώς η Αναλυτική Έκθεση Υλοποιηθέντος
Προγράµµατος (στα Ελληνικά & Αγγλικά). Η Έκθεση περιλαµβάνει:
α. Φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο του προγράµµατος κατάρτισης.
β. Αξιολόγηση των εκπαιδευτών, των καταρτιζοµένων και του προγράµµατος
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κατάρτισης.
γ. Καταγραφή της πορείας και των ενεργειών του καταρτιζόµενου καθ’ όλη τη
διάρκεια του προγράµµατος κατάρτισης.
δ. Τα προσόντα που αποκτήθηκαν σε σύγκριση µε τους τεθέντες στόχους και τις
εκπαιδευτικές τεχνικές που χρησιµοποιήθηκαν, όπως αυτά περιγράφονταν στις
εγκεκριµένες τεχνικές προσφορές.
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει την κατάθεση
πρόσθετων παραδοτέων που θα καθορίζονται µε τη σύµβαση ανάθεσης.

Σε όλα τα έντυπα που θα χρησιµοποιηθούν για τις ανάγκες υλοποίησης των
προγραµµάτων κατάρτισης θα πρέπει να γίνεται αναφορά στο έργο, στο
εταιρικό σχήµα, καθώς και στο πλαίσιο χρηµατοδότησης, σύµφωνα µε τις
προδιαγραφές που περιγράφονται στο “Information & Publicity guidelines
for Greek project partners”.
Απαραίτητη προϋπόθεση να είναι σύµφωνα µε τους κανόνες δηµοσιότητας
και προβολής που διέπουν το “Greece – The former Yugoslav Republic of
Macedonia IPA Cross-Border Programme 2007 – 2013”.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΡΑΣΗΣ 4.2.2.
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ∆ΡΑΣΗΣ

25.200,00€

ΠΟΣΟ ΠΡΟ
Φ.Π.Α.

Φ.Π.Α. 23%

25.200,00€

*(Η παροχή υπηρεσιών
επαγγελµατικής κατάρτισης έχει
απαλλαγεί του ΦΠΑ, σύµφωνα µε
τις διατάξεις της περίπτωσης ιβ’
της παραγράφου 1 του άρθρου 22
του Νόµου 2859/2000)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΡΑΣΗΣ 4.2.3.
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ∆ΡΑΣΗΣ

22.800,00€

ΠΟΣΟ ΠΡΟ
Φ.Π.Α.

Φ.Π.Α. 23%

22.800,00€

*(Η παροχή υπηρεσιών
επαγγελµατικής κατάρτισης έχει
απαλλαγεί του ΦΠΑ, σύµφωνα µε
τις διατάξεις της περίπτωσης ιβ’
της παραγράφου 1 του άρθρου 22
του Νόµου 2859/2000)

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5: NETWORKING - SHARING EXPERIENCES
∆ΡΑΣΗ: 5.1.1. Υπογραφή Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ των εταίρων για
την ανταλλαγή εµπειριών & τεχνογνωσίας σε θέµατα περιβάλλοντος,
δηµόσιας υγείας και ποιότητας ζωής των πολιτών
Οι 2 εταίροι θα υπογράψουν Μνηµόνιο Συνεργασίας που θα προβλέπει την
ανταλλαγή εµπειριών & τεχνογνωσίας σε θέµατα περιβάλλοντος, δηµόσιας
υγείας και ποιότητας ζωής των πολιτών. Στο Μνηµόνιο θα περιγράφεται
αναλυτικά ο τρόπος, η συχνότητα, οι όροι που θα γίνεται η ανταλλαγή, ο
ρόλος του κάθε εταίροι, η κοινή οµάδα που θα επιβλέπει την υλοποίηση του
Μνηµονίου.
Στόχος είναι να δηµιουργηθεί ένας συνεχής δίαυλος επικοινωνίας µεταξύ
των 2 εταίρων από τους 2 όµορους ∆ήµους εκατέρωθεν των συνόρων οι
οποίοι διαχειρίζονται µια ευρεία λεκάνη υδάτινων πόρων που περιλαµβάνει
και τη λεκάνη της λίµνης ∆οϊράνης. Η συνεργασία λοιπόν, η ανταλλαγή
εµπειριών και τεχνογνωσίας είναι σηµαντική για την αποτελεσµατική
διαχείριση των υδάτινων πόρων και κατ’ επέκταση της ποιότητας της ζωής
των κατοίκων της περιοχής.
Η υπογραφή του Μνηµονίου προϋποθέτει την σύσταση κοινής Οµάδας
Εργασίας
από
στελέχη
των
2
εταίρων
και
την
υλοποίηση
προπαρασκευαστικών συναντήσεων για την προετοιµασία του τελικού
σχεδίου και την επακόλουθη υπογραφή του.
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Στο Μνηµόνιο θα πρέπει να γίνεται αναφορά στο έργο, στο εταιρικό σχήµα,
καθώς και στο πλαίσιο χρηµατοδότησης, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που
περιγράφονται στο “Information & Publicity guidelines for Greek project
partners”.
Απαραίτητη προϋπόθεση να είναι σύµφωνο µε τους κανόνες δηµοσιότητας
και προβολής που διέπουν το “Greece – The former Yugoslav Republic of
Macedonia IPA Cross-Border Programme 2007 – 2013”.
Τα θέµατα που θα αναπτυχθούν στο Μνηµόνιο είναι :
•
•
•
•

Προστασίας ή και αποκατάστασης των φυσικών πόρων των περιοχών.
Συντήρησης, βελτίωσης ή και δηµιουργίας νέων υποδοµών προσπέλασης.
Ανάδειξη περιοχών ιδιαίτερου φυσικού ενδιαφέροντος.
Βελτίωσης του αστικού και περιαστικού περιβάλλοντος των περιοχών εφαρµογής
του διασυνοριακού προγράµµατος

Παραδοτέα 5.1.1.
•

(1) Το κείµενο του Μνηµονίου Συνεργασίας ετοιµάζεται σε 3 αντίγραφα και
υπογράφεται από τους Νοµίµους Εκπροσώπους των 2 εταίρων (στα Ελληνικά &
Αγγλικά).
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΡΑΣΗΣ 5.1.1.

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ∆ΡΑΣΗΣ

ΠΟΣΟ ΠΡΟ Φ.Π.Α.

Φ.Π.Α. 23%

738,00€

600,00€

138,00€

∆ΡΑΣΗ: 5.1.2. Κατάρτιση του Ετήσιου Σχεδίου ∆ράσεων από την ∆ΕΥΑΚ
για την διαχείριση υδάτινων πόρων της περιοχής της (ύδρευση, διαχείριση
δικτύων – ληµµάτων, κλπ.)
Η δράση προβλέπει την σύνταξη, ενός Ετήσιου Σχεδίου ∆ράσεων που θα
καταγράφει και θα κωδικοποιεί το σύνολο των προβλεπόµενων ενεργειών
που αποσκοπούν στην ολοκληρωµένη και αειφορική διαχείριση των
υδάτινων πόρων στην περιοχή ευθύνης της ∆.Ε.Υ.Α. Κιλκίς.
Το καινοτόµο στην ενέργεια αυτή είναι ότι θα αφορά τους υδάτινους πόρους
στην συνολική περιοχή της Λεκάνης της ∆οϊράνης (βέβαια κάθε εταίρος θα
κάνει το δικό του σχέδιο), συνεπώς η διαχείριση µπορεί να γίνει
περισσότερο αποτελεσµατική.
Σηµειώνεται ότι η δράση δεν αφορά στην κοινή διαχείριση των υδάτινων
πόρων, αλλά στη συνεργασία και την ανταλλαγή εµπειριών, τεχνογνωσίας
και πληροφοριών.
Για τους σκοπούς της δράσης θα συσταθεί Οµάδα Εργασίας η οποία θα
προετοιµάσει και θα καταγράψει το σύνολο των προβλεπόµενων ενεργειών
που αποσκοπούν στην ολοκληρωµένη και αειφορική διαχείριση των
υδάτινων πόρων στην περιοχή ευθύνης της ∆ΕΥΑΚ. Η Οµάδα Εργασίας θα
συνεργάζεται µε την αντίστοιχη οµάδα του ∆ήµου ∆οϊράνης, είτε µέσω
ηλεκτρονικών µέσων επικοινωνίας είτε µε κοινές τεχνικές συναντήσεις
Χαρακτηριστικά του Ετήσιου Σχεδίου ∆ράσεων:
Στο Ετήσιο Σχέδιο ∆ράσεων που θα εκπονήσει η ∆ΕΥΑΚ περιλαµβάνονται:
- Οριοθέτηση και σκοπός του Σχεδίου,
- ∆οµή και περιεχόµενο,
- Προγραµµατισµός ανά τοµέα δραστηριοποίησης της ∆ΕΥΑΚ (δίκτυα ύδρευσης &
αποχέτευσης, άντληση, επεξεργασία πόσιµου νερού, µονάδα βιολογικού
καθαρισµού, έλεγχος ποιότητας),
- Χρονοδιάγραµµα των δράσεων, κόστος υλοποίησης, εµπλεκόµενο ανθρώπινο
δυναµικό, αναµενόµενα αποτελέσµατα.

Στο Μνηµόνιο θα πρέπει να γίνεται αναφορά στο έργο, στο εταιρικό σχήµα,
καθώς και στο πλαίσιο χρηµατοδότησης, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που
περιγράφονται στο “Information & Publicity guidelines for Greek project
partners”.
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Απαραίτητη προϋπόθεση να είναι σύµφωνο µε τους κανόνες δηµοσιότητας
και προβολής που διέπουν το “Greece – The former Yugoslav Republic of
Macedonia IPA Cross-Border Programme 2007 – 2013”.
Παραδοτέα 5.1.2.
(1) Ετήσιο Σχέδιο ∆ράσεων (ένα σχέδιο για κάθε χρόνο του έργου, δηλαδή ένα
Σχέδιο για το 2013 και ένα για το 2014) (στα Ελληνικά και Αγγλικά)
Πρακτικά τεχνικών συναντήσεων διακρατικών εταίρων (στα Ελληνικά και Αγγλικά)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΡΑΣΗΣ 5.1.2.
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ∆ΡΑΣΗΣ

ΠΟΣΟ ΠΡΟ Φ.Π.Α.

Φ.Π.Α. 23%

3.444,00€

2.800,00€

644,00€

∆ΡΑΣΗ: 5.2.1. Ανάπτυξη ∆ικτύου Συνεργασίας των εταίρων σε
περιβαλλοντικά θέµατα
Η δράση προβλέπει την δηµιουργία ενός ∆ικτύου Συνεργασίας των 2
περιοχών που µε πρωτοβουλία των 2 εταίρων θα περιλαµβάνει φορείς,
επιχειρήσεις, οργανισµούς, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, κλπ. Η
δράση του δικτύου θα είναι σε τοπικό, περιφερειακό εθνικό και ευρωπαϊκό
επίπεδο.
Σκοπός της δικτύωσης είναι:
• η ενηµέρωση των πολιτών και αύξηση της ευαισθητοποίησης σε θέµατα που
σχετίζονται µε την αειφορική διαχείριση των υδάτινων πόρων της περιοχής
παρέµβασης,
• η δυνατότητα των επιχειρήσεων ύδρευσης και αποχέτευσης της πρώην
Γιουγκοσλαβικής ∆ηµοκρατίας της Μακεδονίας να αντλήσουν πληροφορίες και
τεχνογνωσία και να γνωρίσουν βέλτιστες πρακτικές όσον αφορά στην διαχείριση
του νερού, την παρακολούθηση, τον έλεγχο και τον συντήρηση των δικτύων
ύδρευσης και τελικά την βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών,
• η βελτίωση της διασυνοριακής συνεργασίας και η επέκτασή της και σε άλλους
τοµείς της πολιτιστικής, κοινωνικής, ζωής, σαν αποτέλεσµα των θετικών
αποτελεσµάτων που θα προκύψουν από την παρούσα συνεργασία,
• η συνεισφορά στην συνολική αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής, και
• η διάχυση της χρήσης των νέων τεχνολογιών και των ΤΠΕ από τους ∆ήµους και
τις Επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης.

Σε όλα τα παραδοτέα που σχετίζονται µε το ∆ίκτυο Συνεργασίας θα πρέπει
να γίνεται αναφορά στο έργο, στο εταιρικό σχήµα, καθώς και στο πλαίσιο
χρηµατοδότησης, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που περιγράφονται στο
“Information & Publicity guidelines for Greek project partners”.
Απαραίτητη προϋπόθεση να είναι σύµφωνο µε τους κανόνες δηµοσιότητας
και προβολής που διέπουν το “Greece – The former Yugoslav Republic of
Macedonia IPA Cross-Border Programme 2007 – 2013”.
Παραδοτέα 5.2.1.
∆ιοργάνωση (2) Ηµερίδων (προσκλήσεις, αφίσα, φάκελος, υλικό κ.λ.π.) (στα
Ελληνικά & Αγγλικά)
(2) ∆ηµοσιεύσεις στον τύπο (τοπικό, περιφερειακό) (στα Ελληνικά & Αγγλικά)

•

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΡΑΣΗΣ 5.2.1.
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
∆ΡΑΣΗΣ

ΠΟΣΟ ΠΡΟ Φ.Π.Α.

Φ.Π.Α. 23%

1.230,00€

1.000,00€

230,00€

∆ΡΑΣΗ: 5.2.2. ∆ηµιουργία βάσης δεδοµένων (ειδικού λογισµικού) –
Καταχώρηση στοιχείων δράσεων, αποτελέσµατα δικτύωσης
Η βάση δεδοµένων που προβλέπεται µε την παρούσα δράση θα περιέχει
στοιχεία για τα σχέδια, τις δραστηριότητες, τα αποτελέσµατα και τα
προϊόντα που θα παραχθούν από την διακρατική συνεργασία των 2
εταίρων. Ο σκοπός της δράσης είναι όλο αυτό το υλικό να είναι διαθέσιµο
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και άµεσα προσβάσιµο ανά πάσα στιγµή από τους εταίρους,
ενδιαφερόµενους και από την διαχειριστική αρχή του προγράµµατος.
Την βάση δεοµένων θα δηµιουργήσε
Χαρακτηριστικά της Βάσης ∆εδοµένων:
•
•
•
•
•

•
•

από

Η Βάση δεδοµένων θα στηρίζεται πάνω σε λογισµικό που θα δηµιουργηθεί
ad hoc για τις ανάγκες του έργου
Η Βάση δεδοµένων θα είναι Online
Ταξινοµηµένη ανά κατηγορία (στη βάση των Πακέτων Εργασίας)
Να είναι λειτουργική και εύκολη στη χρήση από κάθε χρήστη (να περιέχει
σαφείς και αναλυτικές οδηγίες χρήσης)
Να µπορεί να διαχειρίζεται διάφορες µορφές κειµένων, αρχείων (π.χ. PDF,
Word, Excel, PowerPoint, Zip), άρθρα, ∆ελτία Τύπου, εικόνες, streaming
ήχου και βίντεο, html, γραφικά, υπερσυνδέσεις κ.α.
Να καταγράφει διάφορα στατιστικά, όπως την επισκεψιµότητα, το είδος
πληροφοριών που αναζητήθηκαν, κλπ.
Ενηµέρωση και συντήρηση σε µηνιαία βάση

Στη Βάση ∆εδοµένων θα πρέπει να γίνεται αναφορά στο έργο, στο εταιρικό
σχήµα, καθώς και στο πλαίσιο χρηµατοδότησης, σύµφωνα µε τις
προδιαγραφές που περιγράφονται στο “Information & Publicity guidelines
for Greek project partners”.
Απαραίτητη προϋπόθεση να είναι σύµφωνο µε τους κανόνες δηµοσιότητας
και προβολής που διέπουν το “Greece – The former Yugoslav Republic of
Macedonia IPA Cross-Border Programme 2007 – 2013”.
Παραδοτέα 5.2.2.
(1) Βάση δεδοµένων µε τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται παραπάνω (στα
Αγγλικά).
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΡΑΣΗΣ 5.2.2.
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
∆ΡΑΣΗΣ

ΠΟΣΟ ΠΡΟ Φ.Π.Α.

Φ.Π.Α. 23%

1.918,80€

1.560,00€

358,80€

Α.1.13. Σχήµα ∆ιοίκησης και Υλοποίησης Έργου
Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην τεχνική
προσφορά του
ολοκληρωµένη πρόταση για το σχήµα διοίκησης και υλοποίησης του έργου περιγράφοντας
µε σαφήνεια την οργάνωση και το προσωπικό που θα διαθέσει, µε αναλυτική αναφορά του
αντικείµενου και του χρόνου απασχόλησης τους στο έργο.

Α.1.14. ∆ικαίωµα Συµµετοχής
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν:
Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή
προσφορά, που είναι εγκατεστηµένα στα κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στα
κράτη-µέλη της Συµφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο ή στα κράτη-µέλη που
έχουν υπογράψει την Συµφωνία
περί
∆ηµοσίων
Συµβάσεων
του
Παγκόσµιου
Οργανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα µε το ν. 2513/97 (ΦΕΚ 139/Α),
υπό τον όρο ότι η σύµβαση καλύπτεται από την Σ∆Σ, ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει
ευρωπαϊκές συµφωνίες µε την ΕΕ ή είναι νοµικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί µε την
νοµοθεσία κράτους-µέλους της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή κράτους-µέλους που έχει υπογράψει την
Σ∆Σ ή τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συµφωνία µε την ΕΕ και έχουν την
κεντρική του διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την έδρα του στο εσωτερικό µιας εκ
των ανωτέρω χωρών, τα οποία εκπληρώνουν τα κριτήρια που αναφέρονται στην
παράγραφο Α.1.18 της παρούσας διακήρυξης και έχουν:
α) αντικείµενο συναφές µε το υπό δηµοπράτηση έργο
β) πιστοποιηθεί ως Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) από το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.,
σύµφωνα µε τις διατάξεις της υπ’ αριθµ. 110327/14-2-2005 (ΦΕΚ 230/Β’ /21-2-2005)
Κοινής Υπουργικής Απόφασης
των
Υπουργών
Οικονοµίας
&
Οικονοµικών
και
Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας που ορίζει το «Σύστηµα Πιστοποίησης Κέντρων

Σελίδα 37 από 78

Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.)».
Η απαίτηση της πιστοποίησης ως Κέντρων Επαγγελµατικής Κατάρτισης ισχύει –επί ποινή
αποκλεισµού- για όλα τα µέλη µιας προσφέρουσας ένωσης / κοινοπραξίας καθώς και για
όλους τους υπεργολάβους ενός προσφέροντος. Προκειµένου ένας προσφέρων φορέας να
υλοποιήσει πρόγραµµα σε πιστοποιηµένη δοµή άλλου ΚΕΚ, συντάσσεται µεταξύ τους
Προσύµφωνο Συνεργασίας, το οποίο συνυποβάλλεται µαζί µε όλα τα υπόλοιπα
δικαιολογητικά του προσφέροντος.
Εάν ο προσφέρων είναι ένωση / κοινοπραξία συντάσσεται ξεχωριστό Προσύµφωνο
Συνεργασίας κάθε µέλους της ένωσης / κοινοπραξίας µε το ΚΕΚ που θα διαθέσει την
πιστοποιηµένη δοµή. Το Προσύµφωνο Συνεργασίας αυτό δεν καθιστά σε καµία περίπτωση
ανάδοχο φορέα το ΚΕΚ στη δοµή του οποίου υλοποιείται το πρόγραµµα. Οι υποψήφιοι
ανάδοχοι που έχουν πιστοποιηθεί από το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. µπορούν να υποβάλλουν προσφορά
µόνον εφόσον είναι πιστοποιηµένοι σε όλα τα Θεµατικά Πεδία στα οποία εµπίπτουν τα προς
υλοποίηση Προγράµµατα Κατάρτισης και µόνο αν έχουν δυνατότητα υποβολής προσφοράς
στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Η συγκεκριµένη απαίτηση ισχύει για όλα τα µέλη
προσφέρουσας ένωσης / κοινοπραξίας, καθώς και για τους υπεργολάβους τους.
Στον διαγωνισµό δεν µπορούν να συµµετέχουν είτε αυτόνοµα είτε ως µέλη ένωσης ή
κοινοπραξίας εξωχώριες (off-shore) εταιρείες, σύµφωνα µετά οριζόµενα στο άρθρο 4 παρ. 4
ν. 3310/2005.
Στην περίπτωση των ενώσεων, αυτές δεν απαιτείται να έχουν λάβει συγκεκριµένη νοµική
µορφή προκειµένου να υποβάλουν προσφορά. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να
ζητήσει από την υποψήφια ένωση, στην περίπτωση που αυτή επιλεγεί ως Ανάδοχος του
έργου, να συστήσει, πριν την υπογραφή της σύµβασης, κοινοπραξία µε ή χωρίς νοµική
προσωπικότητα, του κειµένου της συµβάσεως διαµορφωµένου αναλόγως. Τα µέλη της
ένωσης
ή
της κοινοπραξίας ευθύνονται έκαστος, έναντι της Αναθέτουσας Αρχής,
αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για την εκτέλεση του έργου.
Κανείς διαγωνιζόµενος, φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, δεν µπορεί να µετέχει σε περισσότερες
από µια προσφορές. Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που συµµετέχουν, αυτόνοµα ή ως µέλη
κοινοπραξίας/ένωσης σε περισσότερες από µία προσφορές, αποκλείονται από το διαγωνισµό.
Ο αποκλεισµός τους επιφέρει αυτόµατα τον αποκλεισµό κάθε προσφοράς στην οποία
συµµετέχουν.
Τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα της αλλοδαπής ή ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που
υποβάλουν κοινή προσφορά, απαιτείται να προσκοµίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά
προκειµένου να αποδείξουν την εγγραφή τους σε σχετικό ή αντίστοιχο µε το αντικείµενο του
έργου επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο ή να προσκοµίσουν σχετική ένορκη βεβαίωση
ή πιστοποιητικό που να τους νοµιµοποιεί για την παροχή των ζητούµενων υπηρεσιών υπό
τους όρους που προβλέπονται στη νοµοθεσία της χώρας εγκατάστασής τους. Επίσης θα
πρέπει να ορίσουν αντίκλητο που θα έχει την έδρα του στην Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας, Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς και προς τον οποίον θα γίνονται όλες οι
κοινοποιήσεις εγγράφων από την Αναθέτουσα Αρχή προς τον υποψήφιο στο πλαίσιο της
παρούσας διακήρυξης. Ο αντίκλητος θα πρέπει να υποβάλει δήλωση αποδοχής της
εκπροσώπησής και δήλωση του υποψηφίου ότι του αναθέτει την εκπροσώπηση για την εν
λόγω διαδικασία.

Α.1.15. Αποκλεισµός Υποψηφίων
1. Αποκλείονται από τη διαδικασία ανάθεσης παροχής υπηρεσιών όσοι δεν πληρούν τα
κριτήρια των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 43 του Π∆ 60/07 και συγκεκριµένα
εάν:
i. υπάρχει αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση εις βάρος των προσφερόντων, για έναν ή
περισσότερους λόγους που απαριθµούνται κατωτέρω:
α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2,
παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/_ΕΥ του Συµβουλίου (EE L 351
της 29.01.1998 σελ. 1) .
β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του
Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (ΕΕ C 195 της 25.06.1997, σελ. 1) και στο
άρθρο 3, παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου
(EE L 358 της 31.12.1998 σελ. 2).
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γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία
των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της
27.11.1995, σελ. 48).
δ) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο
άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για
την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (EE L 166 της
28.06.1991, σελ. 77, Οδηγίας η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία
2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, ΕΕ L 344 της
28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωµατώθηκε µε το Ν. 2331/1995 (Α’ 173) και
τροποποιήθηκε µε το Ν. 3424/2005 (Α’ 305).
ii. α) βρίσκονται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική
διαχείριση ή πτωχευτικό συµβιβασµό ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που
προκύπτει από παρόµοια διαδικασία προβλεπόµενη από τις εθνικές, νοµοθετικές
και κανονιστικές διατάξεις,
β)εκινήθη εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση,
αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού, ή οποιαδήποτε άλλη
ανάλογη διαδικασία προβλεπόµενη από τις εθνικές, νοµοθετικές και κανονιστικές
διατάξεις,
γ) καταδικάσθηκαν µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα
της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας,
δόλιας χρεοκοπίας,
δ) έχουν διαπράξει επαγγελµατικό παράπτωµα, που µπορεί να διαπιστωθεί µε
οποιοδήποτε µέσο από τις αναθέτουσες αρχές,
ε) δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή των
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της χώρας όπου είναι
εγκαταστηµένος ή σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της χώρας της αναθέτουσας αρχής,
στ) δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους τις σχετικές µε την πληρωµή των
φόρων και τελών σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της χώρας της αναθέτουσας αρχής,
ζ) είναι ένοχοι υποβολής ψευδούς δηλώσεως ή παραλείψεως υποβολής των
πληροφοριών που απαιτούνται κατ’ εφαρµογή του παρόντος τµήµατος ή όταν δεν
έχει παράσχει τις πληροφορίες αυτές.
η) όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από διαγωνισµούς για προµήθειες του Ελληνικού
∆ηµοσίου µε απόφαση της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου του Υπουργείου
Ανάπτυξης. Ο αποκλεισµός από διαγωνισµούς του δηµοσίου θα πρέπει να έχει
συντελεστεί µε αµετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.
θ) όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισµούς για προµήθειες του Ελληνικού ∆ηµοσίου µε
αµετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης
Η αναθέτουσα αρχή δέχεται ως επαρκή απόδειξη του ότι ο οικονοµικός φορέας δεν
εµπίπτει στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και στην παράγραφο 2
σηµεία α), β), γ), ε) και στ):
α) για την παράγραφο 1 και την παράγραφο 2 σηµεία α), β), γ) την προσκόµιση
αποσπάσµατος ποινικού µητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναµου εγγράφου που
εκδίδεται από την αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή
προέλευσης του προσώπου αυτού, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι
προϋποθέσεις.
β) για την παράγραφο 2 σηµεία ε) και στ), πιστοποιητικό εκδιδόµενο από την αρµόδια
αρχή του οικείου κράτους µέλους.
Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει έγγραφο ή πιστοποιητικό, ή που αυτό
δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και στην
παράγραφο 2 σηµεία α), β), γ), αυτό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση
του ενδιαφερόµενου ή, στα κράτη µέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση,
από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού του κράτους καταγωγής ή
προέλευσης.
iii. Αποκλείονται, τέλος, από τη διαδικασία ανάθεσης παροχής υπηρεσιών:
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α) οι υποψήφιοι που δεν θα υποβάλουν εγγυητική επιστολή συµµετοχής σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα της παρούσας προκήρυξης,
β) τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της αλλοδαπής, τα οποία δεν θα υποβάλουν όλα τα
έγγραφα των προσφορών επισήµως µεταφρασµένα στην Ελληνική Γλώσσα.
γ) Επίσης αποκλείονται οι υποψήφιοι
που δεν έχουν δικαίωµα συµµετοχής στον
παρόντα διαγωνισµό σύµφωνα µε τα αναφερόµενα ανωτέρω στην παράγραφο Α.1.14,
οι υποψήφιοι που δεν υποβάλουν τα οριζόµενα στην παράγραφο Α.1.18.1. της
παρούσας κατά περίπτωση απαιτούµενα δικαιολογητικά συµµετοχής, οι υποψήφιοι που
δεν πληρούν τα κριτήρια και δεν υποβάλουν τα δικαιολογητικά της παραγράφου
Α.1.18.3 της παρούσας, οι υποψήφιοι που δεν υποβάλουν τα οριζόµενα στην
παράγραφο Α.1.18.4 της παρούσας λοιπά δικαιολογητικά, οι υποψήφιοι που δεν
υποβάλουν προσήκουσα προσφορά, σύµφωνα και µε τα αναφερόµενα στην
παράγραφο Α.1.19. και Α.1.20 της παρούσας, όπως και οι υποψήφιοι για τους οποίους
συντρέχει κάποιος λόγος αποκλεισµού που προβλέπεται σε επί µέρους οικείες διατάξεις
του παρόντος.
Επισηµαίνεται ότι σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, οι παραπάνω λόγοι
αποκλεισµού ισχύουν για καθέναν από τους συµµετέχοντες στην κοινή προσφορά,
τηρουµένων των αναφεροµένων περί ενώσεων ή κοινοπραξιών στην παράγραφο Α. 1.18 της
παρούσης. Εάν συντρέχει λόγος αποκλεισµού και για έναν µόνο συµµετέχοντα σε κοινή
προσφορά, η υποβληθείσα κοινή προσφορά αποκλείεται από το διαγωνισµό.
Σηµειώνεται ότι λόγω της σηµασίας και του µεγέθους του έργου, οι οικονοµικές
προσφορές που προσφέρουν έκπτωση µεγαλύτερη του 10% γίνονται δεκτές, µόνο
εφόσον είναι επαρκώς τεκµηριωµένες.
Τούτο σηµαίνει ότι, στην περίπτωση όπου η έκπτωση υπερβαίνει το 10%, θα πρέπει:
• Να συνοδεύεται η οικονοµική προσφορά από αναλυτικό προϋπολογισµό του κόστους
του έργου στο κατώτερο δυνατό επίπεδο ανάλυσης.
• Να καταδεικνύεται και τεκµηριώνεται αναλυτικά, για κάθε επιµέρους επίπεδο
ανάλυσης, η µείωση του κόστους, που διαµορφώνει τη συνολική έκπτωση.
• Η παραπάνω µείωση του κόστους να µην οφείλεται σε καµία έµµεση ή άµεση
χρηµατοδότηση από οποιαδήποτε πηγή του δηµόσιου τοµέα.
• Ο προϋπολογισµός να είναι σε αντιστοιχία µε τις ενέργειες και προδιαγραφές
υλοποίησης του Έργου, έτσι όπως αυτές περιγράφονται στην τεχνική προσφορά.
• Ο προϋπολογισµός να είναι σε αντιστοιχία µε τις υποχρεώσεις που επιβάλλει η υπ’
αριθµ. 1.5188/3.968 (ΦΕΚ 915/Β/20.05.2011) Κοινή Υπουργική Απόφαση των
Υπουργών Οικονοµίας και
Οικονοµικών
και
Απασχόλησης
και
Κοινωνικής
Προστασίας για το «Ενιαίο Σύστηµα ∆ιαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης
και Ελέγχου των ενεργειών Επαγγελµατικής Κατάρτισης συγχρηµατοδοτούµενων από
το ΕΚΤ ή το ΕΤΠΑ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ (2007-2013), για όλα τα Επιχειρησιακά
Προγράµµατα που εµπεριέχουν δράσεις Κατάρτισης» και η παρούσα προκήρυξη.
Οποιαδήποτε αναντιστοιχία µεταξύ των στοιχείων της οικονοµικής προσφοράς, συνεπάγεται
την απόρριψή της ως απαράδεκτης, διότι δεν προκύπτει σαφώς η προσφερόµενη τιµή.
2. Εφόσον ο υποψήφιος ανάδοχος έχει τη νοµική µορφή Ανώνυµης Εταιρίας, πρέπει να έχει
ονοµαστικοποιήσει τις µετοχές του µέχρι φυσικού προσώπου, το οποίο πρέπει να
αποδεικνύεται µε τα στο άρθρο 8 σηµ. 12 αναφερόµενα δικαιολογητικά, προκειµένου να
συµµετάσχει στον παρόντα διαγωνισµό, σύµφωνα µε το άρθρο 8 του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ
30/Α/14-2-2005), όπως τροποποιήθηκε µε τον ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α/10-11-2005), σε
συνδυασµό µε τις διατάξεις του π.δ. 82/1996 (ΦΕΚ 66/Α/11-4-1996), όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι για τα προγράµµατα κατάρτισης θα πρέπει να έχουν πιστοποιηθεί
σύµφωνα µε τις διατάξεις της υπ' αρ. 9.16031/ οικ. 3.2815 Κοινής Απόφασης Υπουργών
Οικονοµίας και Οικονοµικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (ΦΕΚ
1999/Β/15-9-2009) που ορίζει το «Σύστηµα Πιστοποίησης Κέντρων Επαγγελµατικής,
Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.)».
4. Οι ως άνω φορείς µπορούν να υλοποιήσουν προγράµµατα σε πιστοποιηµένες και µόνο
δοµές, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παραπάνω αποφάσεις.
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Προκειµένου ένας φορέας να υλοποιήσει πρόγραµµα σε πιστοποιηµένη δοµή άλλου ΚΕΚ,
συντάσσεται ιδιωτικό συµφωνητικό µίσθωσης ή παραχώρησης χώρων µεταξύ των δύο
φορέων, το οποίο συνυποβάλλεται µαζί µε τα υπόλοιπα δικαιολογητικά του φορέα πριν την
έναρξη υλοποίησης του προγράµµατος. Το συµφωνητικό αυτό δεν καθιστά σε καµία
περίπτωση ανάδοχο φορέα το ΚΕΚ, στη δοµή του οποίου θα υλοποιηθεί το πρόγραµµα
κατάρτισης.
Επίσης προσφορά αποκλείεται από την περαιτέρω αξιολόγησή της όταν:
Είναι αόριστη και δεν µπορεί να εκτιµηθεί ή είναι υπό αίρεση ή περιέχει ελλιπή ή
ανακριβή στοιχεία.
Εµφανίζει οποιοδήποτε στοιχείο του προσφεροµένου κόστους σε είδος, προϊόν ή
υπηρεσία, ή σε µερικό ή γενικό σύνολο σε άλλο µέρος πλην των αντιτύπων της
Οικονοµικής Προσφοράς.
Υπερβαίνει το συνολικό προϋπολογισµό του έργου.
∆εν έχουν υποβληθεί τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην Παράγραφο
«∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» της παρούσας.
∆εν καλύπτει το σύνολο του ζητούµενου έργου όπως αυτό ορίζεται στην παρούσα
προκήρυξη
∆εν προκύπτει µε σαφήνεια από την Οικονοµική Προσφορά η προσφερόµενη τιµή
και δεν έχει συνταχθεί σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο σχετικό άρθρο.
Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς ορίζεται σε λιγότερο από εκατόν ογδόντα (180)
ηµέρες από την επόµενη ηµέρα της καταληκτικής ηµεροµηνίας κατάθεσης των
προσφορών.
∆ιαπιστωθεί ουσιώδης απόκλιση µεταξύ των ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων της
Τεχνικής Προσφοράς και αυτών της Οικονοµικής Προσφοράς.
∆εν είναι σύµφωνη µε τους επί µέρους υποχρεωτικούς όρους, όπου αυτοί
αναφέρονται.

Α.1.16. Υποβολή Προσφορών
Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν σε δύο (2) αντίτυπα που θα τεθούν µέσα στον ίδιο
φάκελο προσφοράς, ο οποίος πρέπει να είναι σφραγισµένος.
1. Οι προσφορές που γίνονται αποδεκτές αφορούν το σύνολο του διαγωνισµού
2. Κάθε υποψήφιος µπορεί να υποβάλει µία (1) Προσφορά αποτελούµενη από την Τεχνική
και την Οικονοµική Προσφορά.
3. Οι προτάσεις που θα υποβληθούν πρέπει απαραίτητα να συνταχθούν σύµφωνα µε τα
υποδείγµατα που περιλαµβάνονται στα Παραρτήµατα και αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα
της παρούσας προκήρυξης.
Οι
προσφορές
συντάσσονται
στην
Ελληνική
γλώσσα
και
υποβάλλονται
δακτυλογραφηµένες και σε ηλεκτρονική µορφή (CD ή DVD δεδοµένων), τα δε
περιεχόµενα αυτών είναι:
α. Τα δικαιολογητικά συµµετοχής τα οποία περιγράφονται στο άρθρο Α.1.18 της
προκήρυξης (µόνο σε έντυπη µορφή).
β. Η τεχνική προσφορά σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Παραρτήµατος II «Τεύχος
Τεχνικής Προσφοράς» (σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή).
γ. Η οικονοµική προσφορά σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Παραρτήµατος III «Τεύχος
Οικονοµικής Προσφοράς» (σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή).
Επισηµαίνεται ότι θα υποβάλλεται ένα CD ή DVD δεδοµένων, το οποίο θα περιλαµβάνει
την υποβαλλόµενη Τεχνική και Οικονοµική Προσφορά και το οποίο θα περιλαµβάνεται
µόνο στο φάκελο της οικονοµικής προσφοράς.
Σηµειώνεται ότι είναι απαραίτητο να τηρείται η τάξη και η σειρά των
υποδειγµάτων προς συµπλήρωση.
5. Εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές.
Τροποποιήσεις των προσφορών ή προτάσεις που κατά την κρίση της Επιτροπής
εξοµοιώνονται µε αντιπροσφορές, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Μετά την υποβολή των προσφορών ∆ΕΝ γίνεται δεκτή καµία υποβολή
συµπληρωµατικών, τροποποιητικών ή άλλων στοιχείων ή και αποκρούσεις όρων
της προκήρυξης.
6. Οι τιµές των προσφορών δεν υπόκεινται σε µεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της
προσφοράς και εκτέλεσης της σύµβασης. Ο υποψήφιος ανάδοχος έχει µελετήσει και
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εκτιµήσει τις απαιτήσεις του έργου και τα οικονοµικά µεγέθη που θα απαιτηθούν για την
καλή εκτέλεση των εργασιών και εγγυάται για την ακρίβεια των επί µέρους στοιχείων
του κόστους. Κατά συνέπεια ρητά συµφωνείται ότι καµία αξίωση για πρόσθετη
χρηµατοδότηση δεν θα µπορεί να προβληθεί από τον ανάδοχο και δηλώνει ότι
παραιτείται απ' όλα τα δικαιώµατα που προκύπτουν από τα άρθρα 388, 696 και 697 του
Αστικού Κώδικα.

Α.1.17. Ισχύς των Προσφορών
α. Οι προσφορές στο σύνολο τους, ισχύουν και δεσµεύουν τους αναδόχους για εκατόν
ογδόντα (180) από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών
(συµπεριλαµβανοµένης). Προσφορές που µε οποιοδήποτε τρόπο προσδιορίζουν χρόνο
ισχύος τους µικρότερο των 180 ηµερών απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
β. Εάν προκύψει θέµα παράτασης της ισχύος των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή
απευθύνει έγγραφο ερώτηµα προς τους προσφέροντες, δεκαπέντε (15) τουλάχιστον
ηµέρες πριν την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος των προσφορών, αν αποδέχονται την
παράταση για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Οι προσφέροντες οφείλουν να
απαντήσουν σχετικά µέσα σε οκτώ (8) ηµέρες από την ηµεροµηνία που θα
κοινοποιηθεί σε αυτούς το σχετικό έγγραφο ερώτηµα της Αναθέτουσας Αρχής
(συµπεριλαµβανοµένης).
γ. Ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει δικαίωµα να αποσύρει την προσφορά του ή µέρος της
µετά την κατάθεσή της, ανεξάρτητα αν πρόκειται να κατακυρωθεί ολόκληρη ή µέρος
της.
δ. Ανακοίνωση επιλογής Αναδόχου µπορεί να γίνει και µετά τη λήξη της ισχύος της
προσφοράς, δεσµεύει όµως τον προσφέροντα µόνο εφόσον αυτός το αποδεχθεί. Σε
περίπτωση άρνησης του επιλεγέντος η ανάθεση γίνεται στο δεύτερο κατά σειρά
επιλογής, ο οποίος ερωτάται κατά τον ίδιο τρόπο, και ούτω καθεξής.

Α.1.18. ∆ικαιολογητικά ∆ιαγωνισµού
1.18.1. Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό υποβάλλουν, επί ποινή αποκλεισµού, µαζί µε
την προσφορά τους, στον υποφάκελο «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» τα παρακάτω οριζόµενα
δικαιολογητικά στην Ελληνική γλώσσα. ∆ικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί εκτός Ελλάδας
και εφόσον δεν έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα θα συνοδεύονται -επί ποινή
αποκλεισµού- από επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.
(α) Φυσικά ή Νοµικά Πρόσωπα της Ηµεδαπής
1. Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής ποσού ίσου προς το 5% του συνολικού
προϋπολογισµού του προκηρυσσόµενου έργου (µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ), η
οποία συνίσταται είτε:
(1) σε εγγυητικές επιστολές του ΤΣΜΕ∆Ε ή τραπεζών που λειτουργούν νόµιµα στην
Ελλάδα ή σε οποιοδήποτε κράτος-µέλος της ΕΕ, του ΕΟΧ ή του ΠΟΕ, είτε:
(2) σε σύσταση παρακαταθήκης αντίστοιχου ποσού ή χρεωγράφων αντίστοιχης
αξίας στο Ταµείο Παρακαταθηκών & ∆ανείων. Οι τίτλοι των εντόκων
γραµµατίων ή οµολόγων του ∆ηµοσίου γίνονται δεκτοί ως εγγύηση
συµµετοχής στο διαγωνισµό στην ονοµαστική τους αξία.
Η Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής πρέπει να έχει συνταχθεί σύµφωνα µε το
Υπόδειγµα 1 του Παραρτήµατος 4 της παρούσας διακήρυξης.
Η Εγγυητική Επιστολή πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα µήνα µετά τη λήξη
ισχύος της προσφοράς.
Η Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής επιστρέφεται στον Ανάδοχο µετά την κατάθεση
της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης και εντός 10 ηµερών από την
υπογραφή της σύµβασης και στους λοιπούς προσφέροντες εντός 10 ηµερών από
την ηµεροµηνία κοινοποίησης της απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισµού.
Τα έγγραφα των εγγυήσεων που δεν είναι διατυπωµένα στην Ελληνική
γλώσσα θα συνοδεύονται από µετάφραση του ιδίου χρηµατοπιστωτικού ιδρύµατος
εκδόσεως της εγγυητικής επιστολής.
Προσφορές χωρίς εγγύηση συµµετοχής ή µε εγγυητική επιστολή που δεν είναι
σύµφωνη µε το συνηµµένο υπόδειγµα εγγυητικής επιστολής συµµετοχής ή µε
εγγυητική επιστολή που δεν έχει εκδοθεί για ποσό ίσο τουλάχιστον προς το
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ορισθέν, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Με την κατάθεση της προσφοράς την
ηµέρα και ώρα διενέργειας των διαγωνισµών, πρέπει να κατατίθεται και το κύριο
σώµα της εγγυητικής επιστολής. Φωτοαντίγραφα επικυρωµένα ή fax, ή οτιδήποτε
άλλα έγγραφα δεν γίνονται αποδεκτά.
Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς Οίκου του εξωτερικού µέσω εκπροσώπου, η
εγγυητική επιστολή θα είναι υπέρ του Οίκου και όχι υπέρ του εκπροσώπου.
Επικυρωµένο αντίγραφο του καταστατικού του υποψηφίου νοµικού προσώπου,
µαζί µε τις µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών τροποποιήσεις του ή
του κωδικοποιηµένου καταστατικού, (εφόσον πρόκειται για Α.Ε. και ΕΠΕ και το
σχετικό ΦΕΚ), καθώς και το ΦΕΚ δηµοσίευσης (για ΑΕ) ή το ακριβές αντίγραφο του
πρακτικού συγκρότησης του ισχύοντος διοικητικού οργάνου του Νοµικού
Προσώπου σε σώµα. Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόµιµη
σύσταση του νοµικού προσώπου, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των
καταστατικών, ποιος δεσµεύει νόµιµα την εταιρία (νόµιµος εκπρόσωπος, δικαίωµα
υπογραφής κλπ.) και η θητεία του ή των µελών του διοικητικού οργάνου.
Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων
καταστατικού/µη λύσης της εταιρίας.
Επικυρωµένο αντίγραφο πρακτικού ή απόφασης του αρµόδιου ∆ιοικητικού
Οργάνου του Νοµικού Προσώπου ή κάθε µέλους-νοµικού προσώπου της ένωσης, µε
το οποίο:
• εγκρίνεται η συµµετοχή του υποψηφίου αναδόχου φορέα στον διαγωνισµό
(πλην µονοπρόσωπων εταιριών)
• εγκρίνεται και παρέχεται σε συγκεκριµένο άτοµο ή άτοµα (εφόσον αυτό
προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου αναδόχου) εξουσιοδότηση να
υπογράψει όλα των απαιτούµενα έγγραφα (συµπεριλαµβανοµένης της
προσφοράς), καθώς για να καταθέσει την προσφορά σε περίπτωση που δεν
υπογράφει ο ίδιος ο νόµιµος εκπρόσωπος του φορέα και να παραστεί στην
αποσφράγιση των προσφορών σε όλα τα στάδια του διαγωνισµού και να
υπογράψει οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο απαιτηθεί
• ορίζεται συγκεκριµένο άτοµο ως αντίκλητος µε τα πλήρη στοιχεία του
(ονοµατεπώνυµο, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, e-mail) µε τον οποίο θα γίνεται
η επικοινωνία της Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση που ο αντίκλητος δεν
είναι γνώστης της ελληνικής γλώσσας, υποχρεούται να µεταφράζει κάθε
έγγραφο στην ελληνική µε δικά του έξοδα, επιµέλεια και ευθύνη.
Στην περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς από ένωση εταιριών, απαιτείται η
προσκόµιση συµβολαιογραφικού πληρεξουσίου για την υπογραφή της προσφοράς
από εκπρόσωπο ενός εκ των συµµετεχουσών εταιριών
Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης, που εκδόθηκε το πολύ τρεις (3)
µήνες προ της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών και είναι εν
ισχύ κατά την υποβολή της προσφοράς, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν
καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους
δραστηριότητας, καθώς και για τα αδικήµατα της συµµετοχής σε εγκληµατική
οργάνωση, δωροδοκίας, απάτης, νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες
δραστηριότητες, όπως αυτά ορίζονται στην παράγραφο Α.1.15.1 (α) της παρούσας
και στο άρθρο 43 παρ. 1 του Π∆ 60 (ΦΕΚ/64/Α/16.03.2007).
Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, που εκδόθηκε το
πολύ έξι (6) µήνες προ της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών
και είναι εν ισχύ κατά την υποβολή της προσφοράς, από το οποίο να προκύπτει
ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική
διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν
έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση,
αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη διαδικασία.
Πιστοποιητικό όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης από το
περιεχόµενο του οποίου να προκύπτει η διάρκεια ισχύος του και εν ισχύ κατά την
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, από το οποίο να προκύπτει ότι
είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν στην καταβολή των
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισµούς.
Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το
οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους
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και η διάρκεια ισχύος του, εν ισχύ κατά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των
προσφορών.
9. Πιστοποιητικό του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου ή άλλου
ισοδύναµου οργανισµού ή επαγγελµατικής ενώσεως, εν ισχύ κατά την υποβολή της
προσφοράς, µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό
επάγγελµα τους, ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από αρµόδια ∆ηµόσια Αρχή,
που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες προ της καταληκτικής ηµεροµηνίας
υποβολής των προσφορών.
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω
εδαφίων6, 7 και 8 συντάσσονται ή/και εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της
χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
(β) Φυσικά ή Νοµικά Πρόσωπα της Αλλοδαπής
1. Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής στον διαγωνισµό, η οποία θα έχει συνταχθεί
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο εδάφιο (α), περίπτωση 1, παραγράφου Α.1.18.1
της παρούσας διακήρυξης και το επισυναπτόµενο Υπόδειγµα 1 του Παραρτήµατος
της παρούσας διακήρυξης.
2. Επικυρωµένο αντίγραφο του καταστατικού του υποψηφίου νοµικού προσώπου,
µαζί µε τις µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών τροποποιήσεις του ή
του κωδικοποιηµένου καταστατικού, (εφόσον πρόκειται για Α.Ε. και ΕΠΕ και το
σχετικό ΦΕΚ), καθώς και το ΦΕΚ δηµοσίευσης (για ΑΕ) ή το ακριβές αντίγραφο του
πρακτικού συγκρότησης του ισχύοντος διοικητικού οργάνου του Νοµικού
Προσώπου σε σώµα. Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόµιµη
σύσταση του νοµικού προσώπου, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των
καταστατικών, ποιος δεσµεύει νόµιµα την εταιρία (νόµιµος εκπρόσωπος, δικαίωµα
υπογραφής κλπ.) και η θητεία του ή των µελών του διοικητικού οργάνου.
3. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων
καταστατικού/µη λύσης της εταιρίας.
4. Επικυρωµένο αντίγραφο πρακτικού ή απόφασης του αρµόδιου ∆ιοικητικού
Οργάνου του Νοµικού Προσώπου ή κάθε µέλους-νοµικού προσώπου της ένωσης, µε
το οποίο:
• εγκρίνεται η συµµετοχή του υποψηφίου αναδόχου φορέα στον διαγωνισµό
(πλην µονοπρόσωπων εταιριών)
• εγκρίνεται και παρέχεται σε συγκεκριµένο άτοµο ή άτοµα (εφόσον αυτό
προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου αναδόχου) εξουσιοδότηση να
υπογράψει όλα των απαιτούµενα έγγραφα (συµπεριλαµβανοµένης της
προσφοράς), καθώς για να καταθέσει την προσφορά σε περίπτωση που δεν
υπογράφει ο ίδιος ο νόµιµος εκπρόσωπος του φορέα και να παραστεί στην
αποσφράγιση των προσφορών σε όλα τα στάδια του διαγωνισµού και να
υπογράψει οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο απαιτηθεί
• ορίζεται συγκεκριµένο άτοµο ως αντίκλητος µε τα πλήρη στοιχεία του
(ονοµατεπώνυµο, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, e-mail) µε τον οποίο θα γίνεται
η επικοινωνία της Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση που ο αντίκλητος δεν
είναι γνώστης της ελληνικής γλώσσας, υποχρεούται να µεταφράζει κάθε
έγγραφο στην ελληνική µε δικά του έξοδα, επιµέλεια και ευθύνη.
Στην περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς από ένωση εταιριών, απαιτείται η
προσκόµιση συµβολαιογραφικού πληρεξουσίου για την υπογραφή της προσφοράς
από εκπρόσωπο ενός εκ των συµµετεχουσών εταιριών
5. Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης ή ισοδύναµου εγγράφου
αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης το
πολύ προ τριών (3) µηνών από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των
προσφορών και εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της
επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, καθώς και για τα αδικήµατα της συµµετοχής
σε εγκληµατική οργάνωση, δωροδοκίας, απάτης, νοµιµοποίησης εσόδων από
παράνοµες δραστηριότητες, όπως αυτά ορίζονται στην παράγραφο Α.1.15.1 (α) της
παρούσας και στο άρθρο 43 παράγραφος 1 του Π∆ 60 (ΦΕΚ 64/Α/16.03.2007).
6. Πιστοποιητικά (εν ισχύ κατά την υποβολή της προσφοράς) της κατά περίπτωση
αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της χώρας εγκατάστασης τους από τα
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οποία να προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων 3, 4 και 5
του εδαφίου (α) της παραγράφου Α.1.18.1 του παρόντος άρθρου.
7. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας Αρχής της χώρας εγκατάστασής
τους περί εγγραφής σε οικείο επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο ή προσκόµιση
σχετικής ένορκης βεβαίωσης ή πιστοποιητικού υπό τους όρους που προβλέπονται
στη νοµοθεσία αυτή.
(γ) Νοµικά πρόσωπα
1. Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά των εδαφίων (α) και (β) της
παραγράφου Α.1.18.1 του παρόντος άρθρου. Σε ότι αφορά το απόσπασµα ποινικού
µητρώου ή το ισοδύναµο προς τούτο έγγραφο, αυτό θα υποβάλλεται για Ο.Ε και
Ε.Ε από τους οµόρρυθµους εταίρους και διαχειριστές, για Ε.Π.Ε. από τους
διαχειριστές, για Α.Ε. από τον Πρόεδρο και τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο της Α.Ε.,
και σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου από τους νοµίµους εκπροσώπους
του.
2. Τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά και έγγραφα σύστασης, νοµιµοποίησης και
εκπροσώπησής τους, όπως και λοιπά νοµιµοποιητικά έγγραφα (κωδικοποιηµένο
καταστατικό, ΦΕΚ κλπ.) εν ισχύ κατά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των
προσφορών, από τα οποία να προκύπτει ποιοι δεσµεύουν το νοµικό πρόσωπο µε
την υπογραφή τους.
(δ) Κοινοπραξίες ή Ενώσεις προσφερόντων
1α. Οι κοινοπραξίες ή οι ενώσεις θα πρέπει να καταθέσουν τα δικαιολογητικά των
εδαφίων (α), (β) και (γ) της παραγράφου Α.1.18.1. του παρόντος άρθρου
κατά περίπτωση, για κάθε µέλος της ένωσης ή της κοινοπραξίας.
1β. Τα αποσπάσµατα του ποινικού µητρώου θα πρέπει να προσκοµιστούν για τα
συµµετέχοντα στην κοινοπραξία ή ένωση φυσικά πρόσωπα, όπως και για
τους νόµιµους εκπροσώπους των νοµικών προσώπων που µετέχουν στις
κοινοπραξίες - ενώσεις, σύµφωνα µε τα οριζόµενα ανωτέρω υπό (γ),1.
1γ. Το ανωτέρω, υπό εδάφιο (α), περίπτωση 1, παραγράφου Α.1.18.1,
αναφερόµενο ποσό της εγγυητικής επιστολής µπορεί να καλύπτεται είτε µε
µία, είτε µε το άθροισµα περισσοτέρων εγγυητικών επιστολών των
συµµετεχόντων στην κοινοπραξία ή ένωση. Κάθε µία όµως από αυτές πρέπει
να αναφέρει ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των συµµετεχόντων από την
συµµετοχή τους στο διαγωνισµό.
2. Συµφωνητικό Συνεργασίας των συµµετεχόντων µε το οποίο (κατ' ελάχιστον)
δηλώνουν ότι τα συµβαλλόµενα µέρη (µέλη της Κοινοπραξίας ή
Ενώσεως) είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της
Αναθέτουσας Αρχής για την εκπλήρωση του έργου, ορίζεται ο εκπρόσωπος
της ένωσης ή της κοινοπραξίας, ο οποίος θα εξουσιοδοτείται, µε
συµβολαιογραφικό έγγραφο, να
υπογράφει
για
λογαριασµό
της
κοινοπραξίας ή της ένωσης τα έγγραφα της προσφοράς, καθώς και κάθε
άλλο σχετικό µε τον διαγωνισµό έγγραφο. Στο συµφωνητικό θα πρέπει να
ορίζονται επίσης το µέρος του έργου που αναλαµβάνει κάθε µέλος της
κοινοπραξίας - ένωσης στο σύνολο της προσφοράς και το µέλος που
αναλαµβάνει το συντονισµό της κοινοπραξίας - ένωσης για την υλοποίηση
του έργου.
1.18.2. ∆ΥΝΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ
Αν σε κάποια χώρα, της ηµεδαπής συµπεριλαµβανοµένης, δεν εκδίδονται τα
παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή τα εκδιδόµενα δεν καλύπτουν όλες τις
παραπάνω περιπτώσεις, είναι, µόνο τότε, κατ' εξαίρεση δυνατόν και πρέπει αυτά να
αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση ή δήλωση του ενδιαφεροµένου, η οποία
γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου ή
οποιασδήποτε άλλης αρµόδιας αρχής της χώρας (καταγωγής ή προέλευσης)
εγκατάστασης, µε τις ίδιες προϋποθέσεις χρονικής ισχύος που τίθενται για το
αντίστοιχο πιστοποιητικό ή έγγραφο στην παράγραφο Α.1.18.1, της παρούσας. Σε
χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση ή δήλωση, αυτή δύναται να
αντικατασταθεί από υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 Ν. 1599/1986 ή ισοδυνάµου
εγγράφου για αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα) ενώπιον δικαστικής ή
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διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού,
βεβαιουµένου, σε κάθε περίπτωση, του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος από
αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφο.
1.18.3 ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό υποβάλλουν, επίσης, τα ακόλουθα
δικαιολογητικά:
(α)
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
1. Ισολογισµούς ή αποσπάσµατα ισολογισµών ή αντίστοιχα κατά
περίπτωση δικαιολογητικά στην περίπτωση των νοµικών προσώπων ή
εκκαθαριστικά σηµειώµατα στην περίπτωση φυσικών προσώπων,
των
τριών
(3)
προηγουµένων
του
έτους
διενέργειας
του
διαγωνισµού διαχειριστικών χρήσεων. Ο προσφέρων θα πρέπει να έχει
συνολικό κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών
χρήσεων µεγαλύτερο του 100% του συνολικού προϋπολογισµού του υπό
ανάθεση έργου. Σε περίπτωση που ο προσφέρων δραστηριοποιείται για
χρονικό διάστηµα µικρότερο των τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων, τότε
ο συνολικός κύκλος εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις
δραστηριοποιείται, θα πρέπει να είναι µεγαλύτερος από το 100% του
συνολικού προϋπολογισµού του υπό ανάθεση έργου.
2. Υπεύθυνη ∆ήλωση περί του ολικού ύψους του κύκλου εργασιών και
περί του κύκλου εργασιών ως προς την παροχή υπηρεσιών
επαγγελµατικής κατάρτισης κατά την διάρκεια των τριών (3)
προηγουµένων του έτους του διαγωνισµού διαχειριστικών χρήσεων.
(β) ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
Γενικές πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά, τη δραστηριότητα, την τεχνική
υποδοµή, το απασχολούµενο προσωπικό κατά ειδικότητα (οργανόγραµµα) και
τη δυνατότητα παραγωγής του ζητούµενου Έργου και έγκαιρης ανταπόκρισης
στις απαιτήσεις αυτού. Επίσης οι προσφέροντες θα πρέπει να περιγράψουν
τα µέσα ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου των παρεχόµενων από αυτούς
υπηρεσιών και της επιµόρφωσης των στελεχών τους.
Οι προσφέροντες θα πρέπει να συµπεριλάβουν, στο φάκελο δικαιολογητικών,
τα βιογραφικά σηµειώµατα όλων των µελών της οµάδας έργου που θα
απασχοληθούν για την υλοποίηση του έργου. ∆ιευκρινίζεται ότι τα
Βιογραφικά Σηµειώµατα που θα υποβληθούν θα είναι συνοπτικά και όχι
αναλυτικά και θα επικεντρώνονται αποκλειστικά στο αντικείµενο του
παρόντος έργου. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στη σύνταξη του
βιογραφικού σηµειώµατος του Υπευθύνου του έργου και του Αναπληρωτή
του από τα οποία πρέπει να τεκµηριώνεται αναµφισβήτητη εργασιακή
εµπειρία συναφούς αντικειµένου τουλάχιστον πέντε (5) ετών για τον
Υπεύθυνο Έργου και τριών (3) τουλάχιστον ετών για τον Αναπληρωτή
Υπεύθυνο. Για τον υπολογισµό του παραπάνω ορίου της εργασιακής εµπειρίας
για τον καθένα λαµβάνεται υπόψη η αθροιστική εµπειρία στα έργα συναφούς
αντικειµένου όπως αυτά περιγράφονται παρακάτω.
Κατάλογο και συνοπτική περιγραφή των κυριοτέρων συναφών έργων, τα
οποία υλοποίησαν κατά την προηγούµενη τριετία (3) στην Ελλάδα ή στην
αλλοδαπή, µε ένδειξη της οικονοµικής τους αξίας, του χρόνου υλοποίησης,
του παραλήπτη και του ποσοστού συµµετοχής του διαγωνιζοµένου σε αυτό.
Αν οι παραλήπτες των έργων είναι φορείς του δηµοσίου τοµέα, η
προσήκουσα υλοποίηση τους αποδεικνύεται µε σχετική βεβαίωση ή
πρωτόκολλο παραλαβής που έχει εκδοθεί από την κατά περίπτωση
αναθέτουσα αρχή. Εάν οι αποδέκτες των έργων είναι ιδιωτικοί φορείς, η
προσήκουσα εκτέλεση τους αποδεικνύεται µε στοιχεία που µπορούν να
τεκµηριώσουν τα υλοποιηθέντα έργα (συµβάσεις ανάθεσης ή στοιχεία
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τιµολόγησης και εξόφλησης έργων), συνοδευόµενα από σχετική ένορκη
βεβαίωση.
Ο πίνακας των έργων πρέπει να έχει την εξής µορφή:
A/A

Πελάτης/
Αποδέκτης

Σύντοµη
Περιγραφή

∆ιάρκεια
Εκτέλεσης
Έργου

Προϋπ/γισµός

Παρούσα
Φάση

% συµµετοχής
στην υλοποίηση
του έργου

Από τα παραπάνω έργα, ένα τουλάχιστον έργο το οποίο έχει ολοκληρωθεί
επιτυχώς από τον υποψήφιο Ανάδοχο, θα πρέπει να παρουσιαστεί αναλυτικά.
Αναφορά του τµήµατος του Έργου, που ο υποψήφιος (µεµονωµένος ή ένωση
εταιρειών) προτίθεται να αναθέσει υπεργολαβικά σε τρίτους καθώς και τους
υπεργολάβους που προτείνουν, καταθέτοντας συµπληρωµένο τον παρακάτω
πίνακα και προσκοµίζοντας τις σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις συνεργασίας ή
συµφωνητικά συνεργασίας. Σε µια τέτοια περίπτωση δεν αίρεται η ευθύνη
του υποψήφιου Αναδόχου για την εκπλήρωση του έργου.
Περιγραφή τµήµατος Έργου που προτίθεται ο
υποψήφιος Ανάδοχος να αναθέσει σε
Υπεργολάβο (φυσικό αντικείµενο, όχι
οικονοµικά στοιχεία)

Επωνυµία
Υπεργολάβου

Υποβολή ∆ήλωσης
Συνεργασίας

Επισηµαίνεται ότι υπεργολάβος που θα κατονοµαστεί από τον υποψήφιο
Ανάδοχο, δεν µπορεί να συµµετέχει σε άλλο υποψήφιο σχήµα, επί ποινή
αποκλεισµού των υποψηφίων που έχουν συµπεριλάβει κοινό υπεργολάβο στο
σχήµα τους. Σηµειώνεται ότι ο όρος αυτός δεν ισχύει για προµηθευτές,
δηλαδή για όσους προµηθεύουν τον Ανάδοχο µε εξοπλισµό (υλικό ή
λογισµικό) χωρίς να εκτελούν καµία υπηρεσία εγκατάστασης ή
παραµετροποίησης του.
Συγκεντρωτικός Πίνακας καταγραφής στελεχών του υποψήφιου
Αναδόχου που συµµετέχουν στην οµάδα του έργου, σύµφωνα µε το
ακόλουθο υπόδειγµα:
Α/Α

Ονοµατεπώνυµο
µέλους

Σχέση
εργασίας µε
Ανάδοχο

Ύπαρξη
δήλωσης
συνεργασίας
(ΝΑΙ/ ΟΧΙ)

Θέση στην
οµάδα
έργου

Αρµοδιό
τητες /
καθήκον
τα

Απασχόλη
ση στο
έργο σε
ανθρωποµ
ήνες

Αναφορά του τµήµατος του Έργου, το οποίο οι υποψήφιοι Ανάδοχοι
προτίθενται να αναθέσουν σε εξωτερικούς συνεργάτες, καταθέτοντας
συµπληρωµένο τον παρακάτω πίνακα και προσκοµίζοντας τις σχετικές
δηλώσεις συνεργασίας.
Περιγραφή τµήµατος Έργου που
προτίθεται ο υποψήφιος Ανάδοχος να
αναθέσει σε εξωτερικό συνεργάτη

Ονοµατεπώνυµο
εξωτερικού
συνεργάτη

Υποβολή ∆ήλωσης
Συνεργασίας

Σε περίπτωση ένωσης που υποβάλλει κοινή προσφορά, τα δικαιολογητικά της
παρούσης παραγράφου, προσκοµίζονται υποχρεωτικά για κάθε µέλος της
ένωσης. Σε αυτή την περίπτωση, οι απαιτούµενες ελάχιστες προϋποθέσεις,
µπορούν να καλύπτονται µερικώς για κάθε ένα µέλος της ένωσης, µε την
προϋπόθεση ότι στο σύνολό της, αθροιστικά, η προσφορά της ένωσης
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ικανοποιεί και καλύπτει εξ’ ολοκλήρου τις προϋποθέσεις και απαιτήσεις αυτές.
Εξαίρεση αποτελεί η Βεβαίωση από την ΕΕΤ περί µη αδειοδότησης για παροχή
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, η οποία θα πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά
και επί ποινής αποκλεισµού για κάθε µέλος της Ένωσης.
1.18.4 ΛΟΙΠΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι θα πρέπει, επίσης, να προσκοµίσουν επί ποινή αποκλεισµού τα
ακόλουθα δικαιολογητικά:
- Έγγραφο υποβολής προσφοράς, υπογεγραµµένο από τον νόµιµο εκπρόσωπο
του υποψηφίου αναδόχου, το οποίο βρίσκεται έξω από τον κυρίως φάκελο της
προσφοράς, προκειµένου να αναγραφεί ο αριθµός εισερχοµένου πρωτοκόλλου
της κατάθεσης της προσφοράς.
Επίσης, σε αυτό το έγγραφο πρέπει να αναγράφεται η χρονική ισχύς της
προσφοράς:
Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986 στις οποίες :
Α. ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει ότι:
i. η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας
προκήρυξης, των οποίων έλαβε γνώση και τους οποίους αποδέχεται,
καλύπτει το σύνολο του προκηρυσσόµενου έργου και τα στοιχεία που
αναφέρονται σε αυτή είναι αληθή και ακριβή.
ii. δεν έχει κριθεί ποτέ από αρµόδιο όργανο ένοχος ψευδών δηλώσεων,
κατά την παροχή πληροφοριών που του ζητήθηκε από τις Αναθέτουσες
Αρχές, σχετικά µε την ανταπόκρισή του σε κριτήρια ποιοτικής επιλογής
του.
iii. δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα συναφές µε το
αντικείµενο του διαγωνισµού ή σε σχέση µε την επαγγελµατική του
ιδιότητα που αποδεδειγµένως διαπιστώθηκε µε οποιοδήποτε µέσο
διαθέτει η αναθέτουσα αρχή.
iv. δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική
διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και
επίσης ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε
πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού
συµβιβασµού ή άλλη ανάλογη διαδικασία (για νοµικά πρόσωπα µόνο).
v. είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµερος ως προς τις υποχρεώσεις
του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και
επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του.
vi. είναι εγγεγραµµένος στο οικείο Επιµελητήριο/επαγγελµατικό µητρώο
Β. ο/οι νόµιµος/οι εκπρόσωπος/οι του υποψηφίου αναδόχου (εφόσον
πρόκειται για Ο.Ε. και Ε.Ε. και οι οµόρρυθµοι εταίροι και διαχειριστές
αυτών, εφόσον πρόκειται για Ε.Π.Ε. οι διαχειριστές αυτής, εφόσον
πρόκειται για Α.Ε., ο Πρόεδρος και ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος αυτής, οι
νόµιµοι εκπρόσωποι κάθε άλλου νοµικού προσώπου), καθώς και στην
περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος είναι φυσικό πρόσωπο, θα
δηλώνει/ουν ότι:
i. δεν έχει εκδοθεί καταδικαστική απόφαση µε ισχύ δεδικασµένου για
αδίκηµα σχετικό µε την επαγγελµατική του διαγωγή,
ii. δεν έχει/είχε συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, διαπράξει
δωροδοκία, απάτη και προβεί σε νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες
δραστηριότητες, όπως αυτά ορίζονται:
α) στο άρθρο 2 παρ. 1 της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του
Συµβουλίου της ΕΕ,
β) στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και
στο άρθρο 3 παρ. 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του
Συµβουλίου της ΕΕ,
γ) στο άρθρο 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
δ) στο άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 10ης
Ιουνίου
1991
για
την
πρόληψη
χρησιµοποίησης
του
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από
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παράνοµες δραστηριότητες, αντίστοιχα και για κάποιο από τα
αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας
χρεωκοπίας.
Σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, οι παραπάνω δηλώσεις πρέπει να
κατατεθούν για καθέναν από τους συµµετέχοντες στην κοινή προσφορά.
- Πρακτικό Αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή του ∆ιοικούντος
Οργάνου του προσφέροντος µε το οποίο:
• Εγκρίνεται η συµµετοχή του στο διαγωνισµό. Σε περίπτωση ένωσης
εταιρειών εγκρίνονται, µε σχετικό πρακτικό απόφασης του διοικούντος
οργάνου του νοµικού προσώπου, η συµµετοχή εκάστης εταιρείας στο
διαγωνισµό και η σύµπραξη µε τις λοιπές εταιρείες, µέλη της ένωσης.
Στην περίπτωση συµµετοχής φυσικού προσώπου στην ένωση, το
ανωτέρω πρακτικό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση µε αντίστοιχο
περιεχόµενο.
• Εγκρίνεται και παρέχεται σε συγκεκριµένο άτοµο ή άτοµα (νόµιµος
εκπρόσωπος) εξουσιοδότηση να υπογράψει όλα τα απαιτούµενα
δικαιολογητικά συµπεριλαµβανοµένης και της προσφοράς, να καταθέσει την
προσφορά και να παραστεί στην αποσφράγιση των προσφορών σε όλα τα
στάδια του διαγωνισµού, καθώς και να υπογράψει οποιοδήποτε σχετικό
έγγραφο απαιτηθεί.
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλει την προσφορά του δια
αντιπροσώπου του που δεν είναι νόµιµος εκπρόσωπός του, θα πρέπει να υποβάλει
και έγγραφο παροχής σε αυτόν ειδικής σχετικής πληρεξουσιότητας.
- Προσύµφωνο Συνεργασίας µεταξύ του συνεργαζόµενου ΚΕΚ και του
αναδόχου φορέα για την υλοποίηση του κάθε προγράµµατος στο οποίο θα
περιέχονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα.
Τα απαιτούµενα Πιστοποιητικά και Προσύµφωνα για την εκπλήρωση των όρων του
άρθρου A.1.14 της παρούσας.
1.18.5 ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Σε περίπτωση µη υποβολής οποιουδήποτε από τα δικαιολογητικά των παραγράφων
Α. 1.18.1. έως και Α. 1.18.4 της παρούσας διακήρυξης, η προσφορά απορρίπτεται
ως απαράδεκτη.
Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καλέσει εγγράφως τους υποψηφίους να παράσχουν
συµπληρωτικές διευκρινίσεις επί των ήδη νοµίµως υποβληθέντων δικαιολογητικών,
καθώς και να αποκλείσει τους υποψηφίους που δεν θα προβούν, κατά την κρίση της
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, στις απαραίτητες διευκρινίσεις εντός δέκα (10)
ηµερολογιακών ηµερών από την ηµεροµηνία της πρόσκλησής τους. Σε καµία
περίπτωση δεν επιτρέπεται η µετά την λήξη της προθεσµίας κατάθεσης των
προσφορών υποβολή ελλειπόντων δικαιολογητικών.

Α.1.19. Υποβολή Φακέλου Προσφοράς
Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν σε δύο (2) αντίτυπα που θα τεθούν µέσα στον ίδιο
φάκελο προσφοράς, ο οποίος πρέπει να είναι σφραγισµένος.
Στο ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και σε κάθε σελίδα του, θα αναγράφεται η λέξη "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ", και
αυτό θα είναι το επικρατέστερο των άλλων αντιτύπων σε περίπτωση ασυµφωνίας. Όλες οι
σελίδες του ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ θα πρέπει να είναι µονογραµµένες από τον νόµιµο εκπρόσωπο
του προσφέροντα και να έχουν συνεχή αρίθµηση. Κάθε σελίδα του ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ θα
πρέπει να είναι µονογραµµένη από όλους τους συµµετέχοντες στην ένωση, στην περίπτωση
που η προσφορά υποβάλλεται από ένωση προµηθευτών.
Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν είτε αυτοπροσώπως ή µε ειδικά προς τούτο
εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο τους των διαγωνιζοµένων επί αποδείξει, µέχρι την
09/09/2013 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10.00 στη διεύθυνση 1ο χλµ. Κιλκίς –
Ξηρόβρυση - ΚΙΛΚΙΣ- 61 100 υπό τη µορφή ΕΝΟΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΥ
ΦΑΚΕΛΟΥ ή ΕΝΙΑΙΟΥ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΟΣ.
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Εκτός φακέλου οι προσφορές θα συνοδεύονται κατά την υποβολή τους και από έγγραφο
υποβολής προσφοράς για πρωτοκόλληση τους.

Οι προσφορές που θα κατατεθούν πρέπει να βρίσκονται συσκευασµένες σε ένα
ενιαίο κλειστό φάκελο ή συσκευασία µε την ένδειξη:
« ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ»
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο : ………/2013
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΤΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ (ACTIONS) ΤΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
(WORKS PACKAGE) :
WP1 ¨∆ιαχείριση και Συντονισµός¨, WP4 ¨Ανταλλαγή εµπειριών, Μεταφορά
Τεχνογνωσίας - Εκπαίδευση Ανθρώπινου ∆υναµικού¨ και WP5 ¨∆ικτύωση –
Ανταλλαγή Εµπειριών¨ του διασυνοριακού έργου «Transfer of know-how to
Dojran Municipality and adaptation of DEYAK to the new status created by
“Kallikratis” for the management of waste water in the area of intervention –
Improvement of citizens' quality of life» και ακρωνύµιο ¨WWW-QUAL¨
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Ε∆ΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
¨ΕΛΛΑ∆Α - πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας 2007-2013¨
Αναθέτουσα Αρχή:
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (∆.Ε.Υ.Α. ΚΙΛΚΙΣ)
Ηµεροµηνία ∆ιαγωνισµού: …./…/2013 , ώρα Ελλάδος 14:30µ.µ.
ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Ο φάκελος αναγράφει την επωνυµία και διεύθυνση, αριθµό τηλεφώνου, φαξ και
τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του διαγωνιζόµενου, τον τίτλο του
διαγωνισµού και τον τίτλο του φακέλου. Στις περιπτώσεις κοινοπραξιών ή ενώσεων θα
αναγράφονται οι επωνυµίες των µελών τους και τα στοιχεία (επωνυµία, διεύθυνση, αριθµός
τηλεφώνου, αριθµός τηλεοµοιοτυπίας (fax) και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail)) του
εκπροσώπου τους.
Ο κυρίως φάκελος κάθε προσφοράς συνοδεύεται από έγγραφο υποβολής προσφοράς, στο
οποίο θα πρέπει να αναφέρεται η εταιρεία ή ένωση ή κοινοπραξία εταιρειών που υποβάλλει
την προσφορά.
Απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων που είναι δυνατόν να αποσφραγιστούν και
να επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη.
Η προσφορά µπορεί να υποβληθεί και ταχυδροµικώς στην παραπάνω διεύθυνση, ως
συστηµένη. Όσες προσφορές υποβληθούν έτσι, θα παραληφθούν µόνο αν πρωτοκολληθούν
µέχρι την ως άνω ηµέρα και ώρα λήξης της προθεσµίας υποβολής τους. Προσοχή – η
ηµεροµηνία σφραγίδας του ταχυδροµείου δεν λαµβάνεται υπόψη. Εκπρόθεσµες προσφορές
δεν θα παραλαµβάνονται ή εφόσον παραληφθούν, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες και
δεν θα αποσφραγίζονται.

Α.1.20. Περιεχόµενο Φακέλου Προσφοράς
Ο ενιαίος εξωτερικός σφραγισµένος φάκελος της προσφοράς θα πρέπει υποχρεωτικά και επί
ποινή αποκλεισµού να περιέχει τρεις (3) επίσης σφραγισµένους φακέλους όπως παρακάτω:
1. Έναν σφραγισµένο φάκελο, µε ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ» που
θα
περιέχει
σε
ξεχωριστούς
κλειστούς υποφακέλους ένα µε την ένδειξη
Πρωτότυπο και ένα Αντίγραφο.
2.
Ο Φάκελος ∆ικαιολογητικών και θα περιλαµβάνει :
• Τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη
• Την εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό

3. Ένα Ενιαίο σφραγισµένο Φάκελο µε ένδειξη "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" που θα
περιέχει σε ξεχωριστούς κλειστούς υποφακέλους ένα µε την ένδειξη Πρωτότυπο
στο εξώφυλλο και σε κάθε σελίδα, µονογραµµένο κατά φύλλο από το νόµιµο
εκπρόσωπο ή το νόµιµα εξουσιοδοτηµένο από τον φορέα τρίτο) της τεχνικής
προσφοράς και ένα Αντίγραφο.
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Οι Τεχνικές Προσφορές των διαγωνιζοµένων συντάσσονται σύµφωνα µε το Υπόδειγµα
Σύνταξης Τεχνικής Προσφοράς το οποίο παρέχεται ως Παράρτηµα της παρούσας
∆ιακήρυξης. Η µη συµµόρφωση προς το παραπάνω Υπόδειγµα ή η µερική του συµπλήρωση
συνεπάγεται αποκλεισµό της Τεχνικής Προσφοράς.
Οι Τεχνικές Προσφορές που αφορούν την κατάρτιση δεν πρέπει να ξεπερνούν τις 50
σελίδες. Σε περίπτωση που κατατεθούν Τεχνικές Προσφορές που ξεπερνάνε τις 50
σελίδες, τότε απορρίπτονται.
Τονίζεται ότι στα περιεχόµενα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς σε καµία περίπτωση δεν
πρέπει να εµφανίζονται τιµές. Τυχόν εµφάνιση τιµών επιφέρει αποκλεισµό της προσφοράς.
Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να απαιτήσει κάθε άλλο συµπληρωµατικό έλεγχο για να
βεβαιωθεί ότι ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της προδιαγραφής.

4. Ένα Ενιαίο σφραγισµένο Φάκελο µε ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" που θα
περιέχει σε ξεχωριστούς κλειστούς υποφακέλους ένα µε την ένδειξη Πρωτότυπο
στο εξώφυλλο και σε κάθε σελίδα, µονογραµµένο κατά φύλλο από το νόµιµο
εκπρόσωπο ή το νόµιµα εξουσιοδοτηµένο από τον φορέα τρίτο) της οικονοµικής
προσφοράς και ένα Αντίγραφο.
Οι Οικονοµικές Προσφορές των διαγωνιζοµένων συντάσσονται σύµφωνα µε το Υπόδειγµα
Σύνταξης Οικονοµικής Προσφοράς το οποίο παρέχεται ως Παράρτηµα της παρούσας
∆ιακήρυξης. Η µη συµµόρφωση προς το παραπάνω Υπόδειγµα ή η µερική του συµπλήρωση
συνεπάγεται αποκλεισµό της Προσφοράς του ∆ιαγωνιζοµένου.
Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς πρέπει να περιλαµβάνει :
Τη
συνολική
τιµή
της
προσφοράς
ολογράφως
και
αριθµητικά,
στην
οποία
περιλαµβάνονται το σύνολο των επιβαρύνσεων (προβλεπόµενοι φόροι, δασµοί, ασφάλιστρα,
κόστος εκτελωνισµού, νόµιµες κρατήσεις και άλλες σχετικές δαπάνες), εκτός του Φ.Π.Α. ο
οποίος θα αναφέρεται χωριστά.
Το πρωτότυπο «Τεύχος Οικονοµικής Προσφοράς» θα είναι επικρατέστερο του αντιγράφου σε
περίπτωση διαφοράς µεταξύ τους.
Η τιµή της οικονοµικής προσφοράς µε κρατήσεις, χωρίς Φ.Π.Α., θα ληφθεί υπόψη για την
σύγκριση των προσφορών.
Το κόστος των ανωτέρω προσφεροµένων υπηρεσιών θα δοθεί υποχρεωτικά σε Ευρώ (€). Το
τίµηµα των παρεχόµενων υπηρεσιών θα είναι εφάπαξ.
Οι σελίδες της οικονοµικής προσφοράς θα είναι αριθµηµένες και υπογεγραµµένες από τους
προµηθευτές ή τους νόµιµα εξουσιοδοτηµένους εκπροσώπους τους

Τόσο στον φάκελο µε την ένδειξη «Φάκελος ∆ικαιολογητικών», όσο και στον φάκελο µε
την ένδειξη «Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς» δεν επιτρέπεται επί ποινή αποκλεισµού να
περιέχονται µε άµεσο ή έµµεσο τρόπο αναφορές σε οικονοµικά στοιχεία και τιµές.
Όλοι οι επιµέρους φάκελοι θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Επισηµαίνεται
ότι ο Προµηθευτής δεν δύναται να υποβάλλει εναλλακτικές προσφορές.
Αν τα τεχνικά στοιχεία που συνοδεύουν την προσφορά δεν είναι δυνατόν, λόγω µεγάλου
όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται σε ξεχωριστό
φάκελο και ακολουθούν τον κυρίως (εξωτερικό) φάκελο µε την ένδειξη "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ" και λοιπές ενδείξεις όµοιες µε εκείνες του κυρίως φακέλου.
Οι προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφηµένες και δεν πρέπει να φέρουν ξυσίµατα,
σβησίµατα, διαγραφές, προσθήκες, κ.τ.λ. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε
διόρθωση, πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα. Όλες
οι διορθώσεις θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της προσφοράς.
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προσυπογράφει το ανακεφαλαιωτικό φύλλο µε τις τυχόν,
διορθώσεις και τις αναφέρει στο συντασσόµενο πρακτικό, ώστε να αποδεικνύεται
αδιαφιλονίκητα ότι προϋπήρχαν της διενέργειας του διαγωνισµού. Σε περίπτωση που στο
περιεχόµενο των προσφορών χρησιµοποιούνται συντοµογραφίες (abbreviations), για τη
δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τους προσφέροντες να
αναφέρουν σε ιδιαίτερο πίνακα, συνοδευτικό των προσφορών, τις συντοµογραφίες αυτές µε
την εξήγηση της έννοιας τους.
Σηµείωση: Η ηµεροµηνία σφραγίδας του ταχυδροµείου δεν λαµβάνεται υπόψη.
∆εν πρέπει να χρησιµοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι οποίοι είναι δυνατόν να
αποσφραγισθούν και να επανασφραγισθούν χωρίς να αφήσουν ίχνη.
Οι µετέχοντες στον διαγωνισµό πρέπει να αναφέρουν στην προσφορά τους, ότι
έλαβαν γνώση όλων των όρων της διακήρυξης.
Πάντως η γνώση τους αυτή θεωρείται ότι υπάρχει µε την υποβολή της προσφοράς και χωρίς
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την αναφοράς της σ’ αυτή. Εξ’ άλλου µε την υποβολή της προσφοράς θεωρείται βέβαιο, ότι
οι διαγωνιζόµενοι είναι απολύτως ενήµεροι από κάθε πλευρά των τοπικών συνθηκών
εκτέλεσης του έργου και ότι έχουν µελετήσει όλα τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στο
φάκελο του διαγωνισµού.
Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρµόδιας
Επιτροπής εξοµοιώνεται µε αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαµβάνεται υπόψη.
Μετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών δεν γίνεται αποδεκτή αλλά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της
διακήρυξης ή της προσφοράς. ∆ιευκρινίσεις δίνονται µόνο όταν ζητούνται από την αρµόδια
Επιτροπή και λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν.
Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο και δεν
θεωρείται αντιπροσφορά. Οι διευκρινίσεις των υποψηφίων πρέπει να δίνονται γραπτά σε
χρόνο που θα ορίζει η Επιτροπή.
Η συµµετοχή στο διαγωνισµό, συνεπάγεται αυτόµατα και την πλήρη και ανεπιφύλακτη
αποδοχή από το διαγωνιζόµενο όλων των όρων της προκήρυξης (τεχνικών, οικονοµικών
κτλ.). Προσφορά που περιλαµβάνει µη αποδοχή όρων της προκήρυξης ή απόκλιση από
αυτούς αποκλείεται και δεν αξιολογείται από την Ε∆∆.
Αναφορικά µε την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της ∆ιακήρυξης λαµβάνεται υπόψη το
άρθρο 12 παράγραφος 5 του Π.∆. 118/2007: Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει,
εµπροθέσµως, την ένσταση του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α κατά της διακήρυξης του
διαγωνισµού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και
ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης ή πρόσκλησης και δεν δύναται, µε την
προσφορά του ή µε οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εµµέσως, τους
ανωτέρω όρους.
Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξη τους, η τάξη και
η σειρά των όρων της προκήρυξης.
Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική Γλώσσα ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης συνοδευόµενες από επίσηµη µετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Σε
περίπτωση διαφωνίας υπερισχύει η επίσηµη µετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα.
Πιστοποιητικά αλλοδαπών αρχών γίνονται δεκτά, εφόσον συνοδεύονται από επίσηµη
µετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Όλα τα έγγραφα των προσφορών θα πρέπει να έχουν
συνταχθεί ή να έχουν επίσηµα µεταφρασθεί στην Ελληνική Γλώσσα επί ποινή αποκλεισµού.
Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εµπιστευτικού
χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα
συµφέροντά τους, τότε ο προσφέρων οφείλει να σηµειώνει επ’ αυτών την ένδειξη
«πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα». Όλες οι πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα
θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της Προσφοράς. Σε αντίθετη
περίπτωση θα δύναται να λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι
συνδιαγωνιζόµενοι. Η έννοια της πληροφορίας εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά µόνον την
προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα της επιχείρησης του
ενδιαφεροµένου. Αναφορικά µε τις εµπιστευτικές πληροφορίες, λαµβάνεται υπόψη το
άρθρο 8 παράγραφος 3 του Π.∆. 118/2007.

Α.1.21. ∆ιαδικασία ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού
Α. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΤΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

–

ΕΛΕΓΧΟΣ

Η διεξαγωγή του διαγωνισµού και η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από ειδική/ές
επιτροπές, που θα οριστεί/ούν από το αρµόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής. Η απόφαση
επιλογής του αναδόχου θα ληφθεί από το αρµόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής.
Η διαδικασία ελέγχου δικαιολογητικών – αξιολόγησης προσφορών πραγµατοποιείται σε τρία
στάδια:
Στάδιο 1: Αποσφράγιση και Έλεγχος κυρίως φακέλου προσφοράς - Αποσφράγιση και
έλεγχος φακέλου «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ»
Στάδιο 2: Αποσφράγιση και Αξιολόγηση φακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
Στάδιο 3: Αποσφράγιση και Αξιολόγηση φακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» - Τελική
βαθµολόγηση - επιλογή αναδόχου
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Στο πρώτο στάδιο η Αρµόδια Επιτροπή ∆ιαγωνισµού συντάσσει πρακτικό, µε το οποίο
εισηγείται στην Αναθέτουσα Αρχή την αποδοχή ή την αιτιολογηµένη απόρριψη των
προσφορών. Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής κοινοποιείται στους συµµετέχοντες µε
τηλεοµοιοτυπία (fax).
Στο δεύτερο στάδιο η Αρµόδια Επιτροπή ∆ιαγωνισµού συντάσσει πρακτικό, µε το
οποίο εισηγείται στην Αναθέτουσα Αρχή τη βαθµολόγηση των τεχνικών προσφορών των
συµµετεχόντων στο στάδιο αυτό. Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής κοινοποιείται στους
συµµετέχοντες µε τηλεοµοιοτυπία (fax).
Στο τρίτο στάδιο η Αρµόδια Επιτροπή ∆ιαγωνισµού συντάσσει πρακτικό, µε το οποίο
εισηγείται στην Αναθέτουσα Αρχή την ανάθεση του έργου στον προσφέροντα µε την πλέον
συµφέρουσα προσφορά. Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής κοινοποιείται στους
συµµετέχοντες εγγράφως.
Τα στάδια ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών έχουν, αναλυτικότερα, ως εξής:
1. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΥΡΙΩΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ
ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Η αποσφράγιση των κυρίως φακέλων των προσφορών γίνεται σε ανοικτή συνεδρίαση
της Αρµόδιας Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, την καταληκτική
ηµεροµηνία
υποβολής
προσφορών, δηλαδή την 09/09/2013, ώρα Ελλάδος 10:00, στην οποία µπορούν να
παρίστανται όλοι όσοι έχουν υποβάλει προσφορά, αυτοπροσώπως ή δια του νοµίµου
εκπροσώπου τους ή µε νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο.
Η αποσφράγιση ολοκληρώνεται την ίδια ηµέρα και αν δεν επαρκέσει ο χρόνος σε
επόµενη συνεδρίαση της Αρµόδιας Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, µε την εξής διαδικασία:
Η Αρµόδια Επιτροπή ∆ιαγωνισµού αριθµεί, µονογράφει και αποσφραγίζει τους κυρίως
φακέλους των προσφορών και ελέγχει αν υπάρχουν, σε κάθε κυρίως φάκελο, τρεις
υποφάκελοι µε την ένδειξη «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», τους οποίους αριθµεί µε τον ίδιο αριθµό (του κυρίου
φακέλου προσφοράς) και µονογράφει. Εάν δεν υπάρχουν οι τρεις υποφάκελοι, ο
προσφέρων αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης και οι
υποβληθέντες υποφάκελοι παραµένουν κλειστοί στην Υπηρεσία.
Κατά την ίδια πρώτη συνεδρίαση, η Αρµόδια Επιτροπή ∆ιαγωνισµού αποσφραγίζει
τους φακέλους δικαιολογητικών, µονογράφει και καταγράφει στο πρακτικό της τα
στοιχεία που περιέχονται σε αυτούς. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών η
Επιτροπή δεν είναι υποχρεωµένη να ελέγχει τη συµµόρφωση των διαγωνιζόµενων,
δηλαδή των προσφορών τους, προς τους όρους της ∆ιακήρυξης. Η Επιτροπή ελέγχει
την εγκυρότητα και πληρότητα της Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής, την πληρότητα
του φακέλου και την υποβολή ή όχι όλων των δικαιολογητικών.
Στις επόµενες κλειστές συνεδριάσεις της η Αρµόδια Επιτροπή ∆ιαγωνισµού εξετάζει τα
στοιχεία των φακέλων προβαίνοντας σε λεπτοµερή έλεγχο των δικαιολογητικών
συµµετοχής και της πλήρωσης των ελάχιστων προϋποθέσεων συµµετοχής – κριτηρίων
ποιοτικής επιλογής, σύµφωνα µε τα σχετικώς οριζόµενα στην παρούσα διακήρυξη. Η
αξιολόγηση - έλεγχος εκπλήρωσης των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής και των ελάχιστων
προϋποθέσεων συµµετοχής, γίνεται µόνο για τις προσφορές που µετά τη διαδικασία
ελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής κριθούν ότι πληρούν τις τεθείσες
προϋποθέσεις.
Η Αρµόδια Επιτροπή ∆ιαγωνισµού εισηγείται τον αποκλεισµό από τα επόµενα
στάδια αξιολόγησης των διαγωνιζοµένων που έχουν υποβάλει ελλιπή στοιχεία ή των
οποίων τα υποβληθέντα στοιχεία δεν ικανοποιούν τους σχετικούς όρους της παρούσας
διακήρυξης. Η Επιτροπή µπορεί κατά τη διάρκεια του σταδίου αυτού να ζητήσει
διευκρινίσεις από τους διαγωνιζοµένους επί υποβληθέντων στοιχείων.
Μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας συντάσσεται πρακτικό µε το οποίο η
Επιτροπή εισηγείται στην Αναθέτουσα Αρχή την αποδοχή ή την αιτιολογηµένη απόρριψη
των προσφορών. Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής κοινοποιείται στους
συµµετέχοντες εγγράφως. Μετά την εξέταση τυχόν υποβληθεισών ενστάσεων –
προσφυγών κατά το πρώτο στάδιο, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού ορίζει την ηµεροµηνία και
ώρα αποσφράγισης των τεχνικών προσφορών και ενηµερώνει σχετικά εγγράφως τους
συµµετέχοντες που δεν αποκλείσθηκαν κατά το στάδιο αυτό.
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2. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Μετά την ολοκλήρωση του προηγούµενου σταδίου, µετά από σχετική πρόσκληση
όσων προσφερόντων δεν αποκλείσθηκαν κατά το προηγούµενο στάδιο, η Αρµόδια
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού αποσφραγίζει σε ανοικτή συνεδρίαση τους φακέλους τεχνικής
προσφοράς αυτών και µονογράφει κατά φύλλο τα περιεχόµενα τους.
Σε επόµενες συνεχόµενες κλειστές συνεδριάσεις της Επιτροπής ακολουθεί η αξιολόγηση
των τεχνικών προσφορών σύµφωνα µε τα κριτήρια και τον τύπο αξιολόγησης που
αναλύονται στην παρακάτω. Κατά την διάρκεια της αξιολόγησης της Τεχνικής
Προσφοράς, η Επιτροπή δύναται να καλέσει εγγράφως - κάθε ένα από τους
υποψηφίους που συµµετέχει σε αυτό το στάδιο να παρουσιάσει προφορικά την τεχνική
του προσφορά και να απαντήσει σε τυχόν ερωτήσεις των µελών της.
Μετά την µελέτη των τεχνικών προσφορών και της κατά τα ανωτέρω ενδεχόµενης
προφορικής παρουσίασης, κάθε µέλος της Αρµόδιας Επιτροπής ∆ιαγωνισµού αξιολογεί
και βαθµολογεί σε ειδικό φύλλο κάθε τεχνική προσφορά, το υπογράφει και το παραδίδει
στον Πρόεδρο της Επιτροπής.
Η Αρµόδια Επιτροπή ∆ιαγωνισµού ελέγχει τα παρακάτω κριτήρια που αφορούν την
τήρηση των όρων της παρούσας και η ύπαρξη ενός και µόνον εξ αυτών αποτελεί λόγο
αποκλεισµού του/των προτεινόµενου/νων Προγράµµατος/των Κατάρτισης
• Προσφορές που δεν πληρούν τις υποχρεωτικές τεχνικές προδιαγραφές, όπως
αυτές ρητά αναφέρονται στην παρούσα, απορρίπτονται ως απαράδεκτες, η δε
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού ανακοινώνει τα αποτελέσµατα σε όλους τους
συµµετέχοντες. Ως απαράδεκτες θεωρούνται οι προσφορές που κατά την κρίση
της Επιτροπής Αξιολόγησης:
(α) είναι αόριστες ή ανεπίδεκτες εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση, ή,
(β) παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές
προδιαγραφές της προκήρυξης. Αντίθετα, δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι
παρουσιαζόµενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις.
Ακολουθεί τεχνική αξιολόγηση και βαθµολόγηση των υπολοίπων προσφορών και ο
υπολογισµός του Συνολικού Βαθµού Τεχνικής Προσφοράς (ΣΒΤΠ) κάθε
προσφοράς, από τον οποίο θα κριθεί η τεχνική αρτιότητα και καταλληλότητα της
Προσφοράς. Η κρίση της Αρµόδιας Επιτροπής ∆ιαγωνισµού εκφράζεται µε τη
βαθµολόγηση των αντιστοίχων υποκριτηρίων από το κάθε µέλος της Επιτροπής. Η
Αρµόδια Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, θα βαθµολογήσει µε έναν ακέραιο βαθµό από το 0 έως
το 100 κάθε ένα από τα κριτήρια τεχνικής αξιολόγησης ως εξής:
•
•
•

Η βαθµολογία των επιµέρους κριτηρίων για τις περιπτώσεις που καλύπτονται
ακριβώς οι απαιτήσεις είναι από 51 µέχρι 75 (Επαρκής).
Η βαθµολογία για τις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις είναι από
76 µέχρι 100 (Καλή).
Στην περίπτωση που οι αποκλίσεις κριθούν ως ουσιώδεις ή δεν παρέχονται τα
αναγκαία για τη διαµόρφωση γνώµης σχετικά στοιχεία µε οποιοδήποτε κριτήριο,
τότε το επιµέρους κριτήριο βαθµολογείται από 0 µέχρι 50 (Ανεπαρκής).

Τα Κριτήρια Αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών περιλαµβάνουν τις ακόλουθες Οµάδες,
µε τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας των Οµάδων:
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(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Αριθ.
Κριτηρ.

Κριτήριο Αξιολόγησης

Συντελ.
Βάρ.
(%)

Βαθµολ.
Επιτρ.
∆ιαγων.

Σταθµισµένη
Βαθµολογία
(3)*(4) /100

Α.

Μεθοδολογική Προσέγγιση του Έργου

45%

Α1

Πληρότητα & σαφήνεια της πρότασης,
τεκµηρίωση του τρόπου οργάνωσης των
κατηγοριών ενεργειών.

20%

Α2

Προτάσεις και δείγµατα ενεργειών που
αποδεικνύουν τη κατανόηση των απαιτήσεων
του έργου καθώς και πρωτότυπες και
καινοτόµες εφαρµογές.

15%

Α3

∆ηµιουργικές προτάσεις και µεθοδολογία
υλοποίησης του έργου (οργάνωση,
χρονοδιάγραµµα, παραδοτέα, εργαλεία).

10%

Β.

Περιεχόµενο – Ποιότητα - Κατάρτισης

Β1

Ανάλυση του εκπαιδευτικού περιεχοµένου του
προγράµµατος σε εκπαιδευτικές ενότητες σε
άµεση συνάφεια µε τους εκπαιδευτικούς στόχους

8%

Β2

Γνώσεις – ∆εξιότητες που θα αποκτήσουν /
αναπτύξουν οι καταρτιζόµενοι

7%

Β3

Χρονοδιάγραµµα , µεθοδολογία και διαδικασία
υλοποίησης του προγράµµατος κατάρτισης

5%

Β4

Εκπαιδευτικές µέθοδοι και τεχνικές, εκπαιδευτικό
υλικό και ειδικός εξοπλισµός

5%

Γ.

Οµάδα Έργου (πλην εκπαιδευτών) του
∆ιαγωνιζοµένου

Γ1.

∆οµή, σύνθεση και οργάνωση της Οµάδας
Έργου του Προσφέροντος

ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΑ

25%

30%
30%

Σ=100

100,00

Η Επιτροπής ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού λαµβάνοντας υπόψη τα οριζόµενα στο άρθρο
Α.1.20. της παρούσας διακήρυξης θα αξιολογήσει τις Τεχνικές Προσφορές των
Προσφεροµένων µε βάση τα παραπάνω κριτήρια και τους αντίστοιχους συντελεστές
βαρύτητας, που αναφέρονται ακολούθως. Το κάθε κριτήριο θα βαθµολογηθεί σε κλίµακα
από 1 έως 100 βαθµοί.
Στη συνέχεια για κάθε ένα κριτήριο θα υπολογισθεί ο µέσος όρος των βαθµών των µελών
της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού, ο οποίος θα πολλαπλασιασθεί µε τον
επιµέρους συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου, για να προκύψει ο βαθµός του κριτηρίου
αυτού.
Στην περίπτωση που η προσφορά υποβάλλεται από Ένωση για την βαθµολόγηση στα
διάφορα κριτήρια λαµβάνεται σοβαρά υπόψη ο τρόπος και ο βαθµός ουσιαστικής
συµµετοχής ενός εκάστου των µελών που συνιστούν την Ένωση στην υλοποίηση του
έργου. Εποµένως, στην περίπτωση αυτή πρέπει στην Τεχνική Προσφορά να περιγράφεται
σαφώς το είδος, ο τρόπος και ο βαθµός συµµετοχής των µελών της Ένωσης στην
υλοποίηση του έργου.
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2.1. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η σταθµισµένη βαθµολογία του κάθε στοιχείου των οµάδων είναι το γινόµενο του επί
µέρους συντελεστή βαρύτητας του στοιχείου επί τη βαθµολογία του και η συνολική
βαθµολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισµα των σταθµισµένων βαθµολογιών
όλων των στοιχείων και των δύο οµάδων, όπως αναλύεται παρακάτω:
ΑΒΤΠ = [0,40 x A + 0,45 x B+0,15 x Γ]
όπου:
ΑΒΤΠ:
η βαθµολογία Τεχνικής Προσφοράς της πρότασης
Ai,Βi,Γi:
η βαθµολογία των επιµέρους Οµάδων Κριτηρίων Α, Β και Γ για την
πρόταση που προκύπτει ως εξής:
A = [(A1 X 0,20) + (A2 X 0,15) + (Α3 X 0,10) ]
B = [(B1 X 0,08) + (Β2 X 0,07) + (Β3i X 0,05) + (Β4i X 0,05)]
Γ = [(Γ1 X 0,30)]
Για να ολοκληρώσει το έργο της, η Επιτροπή µπορεί να επικοινωνεί γραπτά µε τους
υποψηφίους και να θέτει διευκρινιστικές ερωτήσεις. ∆ιευκρινίσεις που δίδονται
αυτοβούλως από τους συµµετέχοντες οποτεδήποτε µετά τη λήξη της προθεσµίας
υποβολής των προσφορών τους δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. Σε καµία
περίπτωση οι υποψήφιοι δεν επιτρέπεται να µεταβάλουν την προσφορά τους ή να
καταθέσουν αντιπροσφορά. Τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που εξοµοιώνεται
µε αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαµβάνεται υπόψη.
Κατά την τεχνική αξιολόγηση η Επιτροπή µπορεί να απορρίψει ισχυρισµούς του
προµηθευτή οι οποίοι κατά τη γνώµη της δεν αποδεικνύονται επαρκώς. Στην
περίπτωση αυτή ο υποψήφιος θα ειδοποιηθεί σχετικά και αν έχει επιπλέον στοιχεία
πρέπει να τα προσκοµίσει µέσα σε τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες από την ειδοποίηση.
Ακολούθως θα υπολογισθεί το άθροισµα των βαθµών όλων των κριτηρίων. Το
άθροισµα των βαθµών των κριτηρίων θα αποτελεί τον Απόλυτο Βαθµό της Τεχνικής
Προσφοράς (ΑΒΤΠ) του κάθε προσφέροντος.
Η τεχνική ικανότητα και καταλληλότητα του κάθε συµµετέχοντος αξιολογείται µε το
συνολικό βαθµό τεχνικής προσφοράς (ΣΒΤΠ) κάθε προσφέροντος, που υπολογίζεται
από τον τύπο:

ΣΒΤΠ=

ΑΒΤΠ
----------ΑΒΤΠmax

x 100

όπου ΑΒΤΠmax = η απόλυτη βαθµολογία της καλύτερης τεχνικά προσφοράς.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, συντάσσεται σχετικό πρακτικό της
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, το οποίο αποτελεί την εισήγηση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού
προς την Αναθέτουσα Αρχή και στο οποίο περιλαµβάνεται για κάθε προσφορά και για
κάθε κριτήριο, ο βαθµός της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, ο συντελεστής βαρύτητας και ο
βαθµός κάθε κριτηρίου, καθώς και το σύνολο της βαθµολογίας.
Τυχόν εµφάνιση τιµών που οδηγούν στην αποκάλυψη της «Οικονοµικής Προσφοράς»
σε οιοδήποτε σηµείο της «Τεχνικής Προσφοράς» αποτελεί λόγο απόρριψης της
προσφοράς.
Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής κοινοποιείται στους συµµετέχοντες εγγράφως.
Μετά την εξέταση τυχόν υποβληθεισών ενστάσεων - προσφυγών, η Επιτροπή
∆ιαγωνισµού ορίζει την ηµεροµηνία και ώρα ανοίγµατος των οικονοµικών προσφορών
και ενηµερώνει σχετικά τους συµµετέχοντες στο στάδιο αυτό.
3. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Η αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών γίνεται σε χώρο και χρόνο που ορίζει η
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού και θα γνωστοποιηθεί µε σχετική πρόσκληση εγγράφως στους
υποψηφίους των οποίων οι προσφορές αξιολογήθηκαν κατά το στάδιο της τεχνικής
αξιολόγησης και κλήθηκαν να συµµετάσχουν στο παρόν στάδιο. Η αποσφράγιση
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λαµβάνει χώρα σε ανοικτή συνεδρίαση, στην οποία µπορούν να
παρίστανται
αυτοπροσώπως ή δια του νοµίµου εκπροσώπου τους ή µε νόµιµα εξουσιοδοτηµένο
πρόσωπο, όλοι οι συµµετέχοντες σε αυτό το στάδιο του διαγωνισµού. Μετά την
αποσφράγιση, η Αρµόδια Επιτροπή ∆ιαγωνισµού µονογράφει κατά φύλλο και εξετάζει
τις οικονοµικές προσφορές και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση των οικονοµικών
στοιχείων. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών όσων κυρίως προσφορών
απορρίφθηκαν κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων δεν
αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται στους συµµετέχοντες.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, η Αρµόδια Επιτροπή ∆ιαγωνισµού
προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στην παρούσα και προχωρά στην τελική αξιολόγηση και βαθµολόγηση των
προσφορών.
Για να ολοκληρώσει το έργο της, η Αρµόδια Επιτροπή ∆ιαγωνισµού µπορεί να
επικοινωνεί γραπτά µε τους υποψηφίους και να θέτει διευκρινιστικές ερωτήσεις.
∆ιευκρινίσεις που δίδονται αυτοβούλως από τους συµµετέχοντες οποτεδήποτε µετά τη
λήξη της προθεσµίας υποβολής των προσφορών τους δε γίνονται δεκτές και
απορρίπτονται.
Η Αρµόδια Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των
προσφορών, συντάσσει πρακτικό µε την τελική κατάταξη των προσφορών κατά
αύξουσα σειρά βαθµολόγησης το οποίο και υποβάλλει προς έγκριση στο αρµόδιο όργανο
της Αναθέτουσας Αρχής.
Η αξιολόγηση, βαθµολόγηση και κατάταξη, µε βάση τον τελικό βαθµό που θα λάβει το
κάθε προτεινόµενη προσφορά, θα γίνει µε κριτήριο την πλέον συµφέρουσα από
οικονοµική άποψη προσφορά, σύµφωνα µε το 53α) της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, µε βάση τα κριτήρια που
αναλύονται στη συνέχεια
3.1. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η αξιολόγηση βασίζεται στο φάκελο “Φάκελος Οικονοµικής Προσφοράς” κάθε
προσφοράς. Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να είναι σε θέση να τεκµηριώσει
την Οικονοµική του Προσφορά, βασιζόµενος στα στοιχεία της Τεχνικής του
Προσφοράς.
Σε διαφορετική περίπτωση, η Επιτροπή Αξιολόγησης δύναται να θεωρήσει ότι η
προσφορά είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτιµήσεως, και να την απορρίψει στο
σύνολό της.
Σε περίπτωση που η τιµή µιας οικονοµικής προσφοράς είναι ιδιαίτερα χαµηλή ή
κατά τη γνώµη της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού είναι αναιτιολόγητη,
Επιτροπή καλεί τον προσφέροντα να την αιτιολογήσει και εάν αυτός δεν
προσφέρει επαρκή αιτιολόγηση αποκλείεται από τον διαγωνισµό. Στις περιπτώσεις
αυτές η Αναθέτουσα Αρχή, πριν απορρίψει τις προσφορές, ζητά υποχρεωτικά και
εγγράφως από τον υποψήφιο Ανάδοχο την υποβολή έγγραφων και
συµπληρωµατικών διευκρινήσεων, σύµφωνα µε το άρθρο 55 της Οδηγίας
2004/18/ΕΚ (L 134 της 30.04.2004).
Η βαθµολόγηση των Οικονοµικών Προσφορών των προσφερόντων είναι σχετική.
Για κάθε προσφέροντα θα υπολογισθεί ο Συνολικός Βαθµός της Οικονοµικής
Προσφοράς του (ΣΒΟΠ), ως εξής:θα υπολογισθεί ο Συνολικός Βαθµός της
Οικονοµικής Προσφοράς του (ΣΒΟΠ), ως εξής:

Συνολική Οικονοµική Προσφορά Μειοδότη (χαµηλότερη)
ΣΒΟΠ=

------------------------------------------------------------

x 100

Συνολική Οικονοµική Προσφορά Προσφέροντος
όπου ως Συνολική Οικονοµική Προσφορά Προσφέροντος, ορίζεται το συνολικό
ποσό της αµοιβής του σε ΕΥΡΩ έναντι της οποίας προτίθεται να εκτελέσει ο προσφέρων
το Έργο, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. Είναι προφανές ότι ο βαθµός αυτός θα είναι
ένας αριθµός µικρότερος ή ίσος του 100 (ο µειοδότης, δηλαδή ο προσφέρων τη
χαµηλότερη αµοιβή, θα έχει ΣΒΟΠ 100).
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4. ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ – ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
Στο στάδιο αυτό, η Αρµόδια Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, αφού λάβει υπόψη της τη
βαθµολογία των Τεχνικών Προσφορών και των Οικονοµικών Προσφορών, προβαίνει
στην τελική αξιολόγηση των προσφορών. Κατά το στάδιο της Τελικής Αξιολόγησης,
υπολογίζεται η συνολική βαθµολογία των προσφορών και πραγµατοποιείται η κατάταξή
τους κατά φθίνουσα τάξη µε βάση τον παρακάτω τύπο. (Ο υπολογισµός του τύπου
γίνεται µέχρι το 2ο δεκαδικό ψηφίο).
ΒΤΑ

(ν)

= (0,80 x ΣΒΤΠ(ν)) + (0,20 x ΣΒΟΠ(ν))

όπου:
ΒΤΑ (ν) : Η συνολική βαθµολογία της πρότασης (ν).
ΣΒΤΠ (ν) : Ο συνολικός βαθµός της Τεχνικής Προσφοράς της πρότασης (ν).
ΣΒΟΠ (ν) : Ο συνολικός βαθµός της Οικονοµικής Προσφοράς της πρότασης

(ν).

Η κατακύρωση του διαγωνισµού γίνεται στον υποψήφιο που συγκέντρωσε την
υψηλότερη συνολική βαθµολογία.
Η αξιολόγηση των προσφορών θα στηριχθεί αποκλειστικά και µόνο στα ανωτέρω
κριτήρια.
Αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές σε καµιά φάση του
διαγωνισµού και σε καµία περίπτωση. Σε περίπτωση υποβολής τους, απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
Αν σε οποιαδήποτε φάση της αξιολόγησης διαπιστωθεί ότι κάποιο χαρακτηριστικό δεν
έχει τις ιδιότητες που δηλώθηκαν από τον προµηθευτή, για τις οποίες και
βαθµολογήθηκε, ως ελάχιστη συνέπεια είναι ο µηδενισµός της προσφοράς στο
αντίστοιχο κριτήριο και ο χαρακτηρισµός του προµηθευτή ως αναξιόπιστου.
Οι προσφορές που για οποιοδήποτε λόγο κρίθηκαν από την Αρµόδια Επιτροπή
απορριπτέες, θα καταχωρηθούν σε σχετικό πρακτικό της Επιτροπής.
Η Αρµόδια Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των
προσφορών, συντάσσει πρακτικό µε την τελική κατάταξη των προσφορών κατά
αύξουσα σειρά βαθµολόγησης το οποίο και υποβάλλει προς έγκριση στο αρµόδιο όργανο
της Αναθέτουσας Αρχής. Η σχετική εγκριτική απόφαση κοινοποιείται στους
συµµετέχοντες στο στάδιο αυτό µε αποδεικτικό παραλαβής.

Α.1.22. Απόρριψη Προσφορών
Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να απορρίψει αιτιολογηµένα, προσφορά, µε απόφαση
του αρµοδίου οργάνου της, µετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού.
Σύµφωνα µετά οριζόµενα στην παρούσα, απορρίπτεται προσφορά που:
(1) είναι αόριστη ή ανεπίδεκτη εκτιµήσεως, περιέχει ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία ή/και
αιρέσεις,
(2) αποτελεί αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που, κατά την κρίση
της Αναθέτουσας Αρχής, εξοµοιώνεται µε αντιπροσφορά,
(3) αποτελεί εναλλακτική προσφορά, είτε στο σύνολό της, είτε στα επιµέρους τµήµατα του
έργου,
(4) αφορά σε µέρος µόνον του έργου, και δεν καλύπτει το σύνολο των ζητούµενων
υπηρεσιών,
(5) δεν έχει συνταχθεί σύµφωνα µε τα παρεχόµενα στο Παράρτηµα της παρούσας
Υποδείγµατα και δεν έχει υποβληθεί, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στα σχετικά
κεφάλαια της παρούσας,
(6) δεν περιλαµβάνει τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά, δεν συνοδεύεται από τη νόµιµη
εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό και δεν υπάρχει στον φάκελο
Οικονοµικής Προσφοράς το CD ή DVD δεδοµένων που θα περιέχει την Τεχνική και
την Οικονοµική προσφορά του υποψήφιου αναδόχου,
(7) δεν περιλαµβάνει µε σαφήνεια τη προσφερόµενη τιµή, ή/και εµφανίζει τιµές σε
οποιοδήποτε σηµείο της τεχνικής προσφοράς,
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(8) η οικονοµική προσφορά υπερβαίνει τον προϋπολογισµό του έργου,
(9) η οικονοµική προσφορά κρίνεται ως υπερβολικά χαµηλή σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην
παρούσα και στο άρθρο 52 του Π∆ 60 (ΦΕΚ 64/Α/16.03.2007),
(10) ορίζει χρόνο παράδοσης / υλοποίησης του έργου µεγαλύτερο του προβλεπόµενου στην
παρούσα,
(11) ο χρόνος ισχύος της ορίζεται µικρότερος των 180 ηµερών από την καταληκτική
ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών,
(12) παρουσιάζει κατά την αιτιολογηµένη κρίση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού ουσιώδεις
αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης,

(13) δεν είναι σύµφωνη µε τους επί µέρους υποχρεωτικούς όρους της παρούσας,
όπου αυτοί αναφέρονται.

Α.1.23. Αποτελέσµατα - Κατακύρωση ∆ιαγωνισµού
Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει στη βάση της πλέον συµφέρουσας από οικονοµικής
απόψεως προσφοράς, όπως ορίζεται στο άρθρο 51 (παρ.1, α) του Π∆ 60 (ΦΕΚ
64/Α/16.03.2007) και της παραγράφου Α.1.21. σηµείο 4 της παρούσας διακήρυξης.
Τα αποτελέσµατα κάθε σταδίου του διαγωνισµού, στα οποία δεν παρίστανται εκπρόσωποι
των υποψηφίων, θα κοινοποιούνται εγγράφως σε όλους τους συµµετέχοντες.
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα κατά την αποκλειστική κρίση της και αζηµίως για
αυτήν να µαταιώσει ή να επαναλάβει το διαγωνισµό σε οποιοδήποτε στάδιο της
διαδικασίας, και ιδίως:
(α) για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσµα της
διαδικασίας,
(β) εάν το αποτέλεσµα κρίνεται αιτιολογηµένα µη ικανοποιητικό,
(γ) εάν υπήρξε µεταβολή των αναγκών σε σχέση µε το υπό ανάθεση έργο.
Η κατακύρωση του έργου στον Ανάδοχο γίνεται µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου
της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο και υπογράφει τη σύµβαση µεταξύ της Αναθέτουσας
Αρχής και του Αναδόχου του έργου.
Στην περίπτωση που το προκηρυσσόµενο έργο κατακυρωθεί σε ένωση, η Αναθέτουσα Αρχή
δύναται να ζητήσει από την ένωση να συστήσει κοινοπραξία µε ή χωρίς νοµική
προσωπικότητα, του κειµένου της συµβάσεως διαµορφωµένου αναλόγως.
Ο Ανάδοχος καλείται να υπογράψει σύµβαση µε την Αναθέτουσα Αρχή µέσα σε 30
ηµερολογιακές ηµέρες µετά την ανακοίνωση σε αυτόν της κατακύρωσης του διαγωνισµού,
προσκοµίζοντας την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της σύµβασης ίση µε το 10%
του συνολικού προϋπολογισµού του υποέργου που του ανατίθεται (χωρίς ΦΠΑ). Σε
περίπτωση που ο Ανάδοχος, παρότι κλήθηκε εγγράφως, δεν παρουσιαστεί να υπογράψει τη
σύµβαση µέσα στην ταχθείσα ηµεροµηνία ή προσέλθει αλλά δεν καταθέσει τις εγγυητικές
επιστολές που προβλέπονται, µπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος µε απόφαση του αρµοδίου
οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής και να καταπέσει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η
εγγύηση συµµετοχής χωρίς άλλη διαδικαστική ενέργεια. Η Αναθέτουσα Αρχή στην
περίπτωση αυτή καλεί τον πρώτο επιλαχόντα για υπογραφή της σύµβασης και ακολουθείται
αντίστοιχα η ίδια διαδικασία. Ο έκπτωτος Ανάδοχος
υποχρεούται να αποκαταστήσει
κάθε ζηµία που προξένησε στην Αναθέτουσα Αρχή εξαιτίας της αρνήσεως του να
υπογράψει τη σύµβαση.

Α.1.24. ∆ιοικητικές Προσφυγές – Ενστάσεις
Ενστάσεις κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, της συµµετοχής προµηθευτή σε αυτόν,
και της διενέργειάς του, έως και την κατακυρωτική απόφαση, γίνονται σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 15 του Π.∆. 118/2007 (ΦΕΚ 150/ 10 Ιουλίου 2007) και για λόγους
που αφορούν το συγκεκριµένο στάδιο. Επί των ενστάσεων γνωµοδοτεί η Επιτροπή
∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού και αποφασίζει το αρµόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής.
Ενστάσεις για οποιοδήποτε άλλο, εκτός των αναφεροµένων στο άρθρο 15 του Π.∆.
118/2007, δεν γίνονται δεκτές.
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Ο υποψήφιος µπορεί να κάνει χρήση του Ν. 2522/1997 σε κάθε περίπτωση. Προτείνεται η
διατύπωση της δεύτερης παραγράφου ως εξής: «ενώ εφαρµοστέος είναι και ο Ν.
2522/1997 (ΦΕΚ 178/Α’/1997)».

Α.1.25. Κατάρτιση και Υπογραφή της Σύµβασης
Μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου στον οποίο τελικώς νοµίµως και εγκύρως
κατακυρώθηκε το έργο, υπογράφεται σύµβαση, σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας.
Τυχόν υποβολή σχεδίων σύµβασης από τους υποψηφίους µαζί µε τις προσφορές τους δε
δηµιουργεί καµία δέσµευση για την Αναθέτουσα Αρχή.
1. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1. Η παροχή των περιγραφόµενων υπηρεσιών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο
µέχρι την 30/03/2014. και θα αποτελέσει το αντικείµενο σύµβασης µεταξύ της
Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου. Η σύµβαση καταρτίζεται στην ελληνική γλώσσα
µε βάση τους όρους που περιλαµβάνονται στην διακήρυξη και την προσφορά του
Αναδόχου όπως έγινε αποδεκτή κατά την κατακύρωση. ∆εν µπορεί να περιέχει όρους
αντίθετους προς το περιεχόµενο της παρούσας. Σε περίπτωση δε, τροποποίησης της
σύµβασης, θα πρέπει να εξασφαλίζεται η υλοποίηση του έργου όπως προδιαγράφηκε.
2. Κάθε τέτοια σύµβαση περιλαµβάνει µεταξύ των άλλων και τα εξής (συνολικά για το
υποέργο, αλλά και αναλυτικά για κάθε πρόγραµµα κατάρτισης):
2.1. Το φυσικό αντικείµενο των προγραµµάτων κατάρτισης θα εκφράζεται σε
ανθρωποώρες κατάρτισης και απασχόλησης, τον τρόπο και χρόνο βεβαίωσης
υλοποίησης (παράδοσης) του φυσικού αντικειµένου (π.χ. κάθε µήνα ή τρίµηνο,
µε τη συµπλήρωση τυποποιηµένου εντύπου και την τυχόν υποβολή άλλων
δικαιολογητικών υλοποίησης, που θα καθορισθούν µε τη σύµβαση ανάθεσης).
2.2. Το συνολικό χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του υποέργου.
2.3. Το συνολικό κόστος του υποέργου.
2.4. Τον τρόπο χρηµατοδότησης και πληρωµών.
3. Η σύµβαση, επίσης, περιλαµβάνει τις νοµικές, οικονοµικές, τεχνικές και διαχειριστικές
διατάξεις που ρυθµίζουν τις σχέσεις µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του
Αναδόχου κατά την διάρκεια της ισχύος της. Η σύµβαση δεν µπορεί να αποκλίνει
ουσιωδώς από τους όρους της παρούσης προκήρυξης και της προσφοράς του
διαγωνιζοµένου που τελικά θα επιλεγεί.
4. Το κείµενο της σύµβασης κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο στηρίζεται,
εκτός κατάδηλων σφαλµάτων ή παραδροµών. Για θέµατα που δεν ρυθµίζονται ρητά
από τη σύµβαση και τα παραρτήµατα αυτής ή σε περίπτωση που ανακύψουν
αντικρουόµενοι / αντιφατικοί όροι αυτής, για την ερµηνεία της λαµβάνονται υπόψη
κατά σειρά η παρούσα διακήρυξη, η απόφαση κατακύρωσης και η τεχνική και
οικονοµική προσφορά του Αναδόχου.
2. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1. Η υπογραφή της Σύµβασης τελεί υπό την αναβλητική αίρεση της θετικής έκβασης της
διαδικασίας προσυµβατικού ελέγχου νοµιµότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο,
σύµφωνα µε το άρθρο 8 του Ν2741/99, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς
και της διαδικασίας διατύπωσης της σύµφωνης γνώµης της Ειδικής Υπηρεσίας
∆ιαχείρισης του Ε.Π. «Ελλάδα – Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας»
2007-2013 σύµφωνα µε το άρθρο 21 παρ. 5 του Ν. 3614/2007. Τυχόν αρνητική
έκβαση των διαδικασιών αυτών αποκλείει τη δυνατότητα υπογραφής σύµβασης µε τον
ανάδοχο, τον οποίο αυτή θα αφορά και της απαίτησης αποζηµίωσης του υποψηφίου
αναδόχου κατά της Αναθέτουσας Αρχής.
2. Πριν την υπογραφή της Σύµβασης, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να
ζητήσει από τον υποψήφιο ανάδοχο να προσκοµίσει εκ νέου τυχόν δικαιολογητικά των
οποίων η ισχύς έχει λήξει.
3. Πρόσθετη προϋπόθεση για την υπογραφή της Σύµβασης µε τον ανάδοχο φορέα είναι η
υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως ισχύει,
θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής, ότι δεν έχει εκδοθεί καταδικαστική απόφαση
κατά την έννοια του άρθρου 3 του ν. 3310/2005, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο
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3 του ν. 3414/2005, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ενότητα ΙΙ της υπ’ αρ. 20977/238-2007 Κοινής Απόφασης Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας (ΦΕΚ 1673/Β/23-82007).
4. Ο υποψήφιος Ανάδοχος µετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω περιγραφόµενων
διαδικασιών, θα κληθεί να υπογράψει σύµβαση/εις ανάθεσης των πράξεων.
Υποχρεούται δε να ανταποκριθεί στην πρόσκληση αυτή µέσα σε δεκαπέντε (15)
ηµέρες. Αν η προθεσµία αυτή παρέλθει άπρακτη, τότε ο υποψήφιος Ανάδοχος µπορεί
να κηρυχθεί έκπτωτος, µε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, χωρίς να απαιτείται άλλη
διαδικαστική ενέργεια.
5. Κατά την υπογραφή της σύµβασης ανάθεσης, ο Ανάδοχος Φορέας πρέπει να καταθέσει,
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ίση µε το 10% του συνολικού
προϋπολογισµού του υποέργου που του ανατίθεται. Επίσης, υποχρεούται να
καταθέσει:
■ ∆ήλωση Ορισµού Υπευθύνου του Υποέργου,
■ Ακριβές αντίγραφο της πλέον πρόσφατης Βεβαίωσης Ανανέωσης Πιστοποίησης η/και
Βεβαίωσης Πιστοποιηµένων Στοιχείων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην υπ’ αριθµ.
110327/14-2-2005 Κοινή Απόφαση Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (ΦΕΚ 230/Β/21-2-2005) και στην υπ’
αριθµ.111384/13-5-2003 (ΦΕΚ 616/Β/19-5-2003) Κοινή Απόφαση Υπουργών
Οικονοµίας και Οικονοµικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
6. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος, στον οποίο θα κατακυρωθεί µέρος των πράξεων,
αρνηθεί να υπογράψει εµπροθέσµως τη σύµβαση ή να καταθέσει προ της υπογραφής
της σύµβασης Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης ίση µε 10% επί του συνολικού
προϋπολογισµού του Υποέργου, όπως προβλέπεται ανωτέρω ή να εκπληρώσει
εµπρόθεσµα οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση του, που απορρέει από τη συµµετοχή του
στο διαγωνισµό, µπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος, οπότε η εγγύηση συµµετοχής
καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής. Η εγγυητική επιστολή καλής
εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ του ∆ηµοσίου χωρίς περαιτέρω διαδικασία, σε κάθε άλλη
περίπτωση που τυχόν ορίζεται από την σύµβαση, αλλιώς επιστρέφεται στον Ανάδοχο
µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των πράξεων και ύστερα από την
εκκαθάριση των τυχών απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους.

Α.1.26. Υποχρεώσεις Αναδόχου
Ο Ανάδοχος ευθύνεται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, για κάθε υποχρέωση που απορρέει
από τη σύµβαση αυτή ή από το Νόµο.
Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τα καθήκοντα που αναλαµβάνει µε τη σύµβαση που
θα υπογράψει σύµφωνα µε τους όρους αυτής της σύµβασης, της διακήρυξης, της
απόφασης κατακύρωσης και της προσφοράς του.
Ο Ανάδοχος οφείλει, στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου που θα του ανατεθεί µε τη
σχετική σύµβαση να υποβάλει στους εκπροσώπους της Αναθέτουσας Αρχής, των αρµόδιων
εθνικών αρχών (ενδεικτικά: Κ.Τ.Γ. Ελλάδα – Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της
Μακεδονίας, Αρχή Πληρωµής, Ε.∆.ΕΛ. κλπ.), και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όποτε του
ζητηθεί, οποιοδήποτε αποδεικτικό της οµαλής εξέλιξης του έργου στοιχείο, σύµφωνα µε
τους όρους της σύµβασής του, όπως, ενδεικτικά: φορολογικά στοιχεία και δικαιολογητικά
ελέγξιµων δαπανών, στοιχεία που αφορούν την πορεία του φυσικού αντικειµένου του
έργου, συµβάσεις εκπαιδευτών, κλπ.
Για τη σωστή παρακολούθηση του έργου (φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο) ο Ανάδοχος
οφείλει:
(Α) Να επιτρέπει τη διενέργεια επιτόπιων ελέγχων από τα αρµόδια εθνικά και κοινοτικά
όργανα, να συνεργάζεται στη διενέργεια ελέγχων και να προετοιµάζει και
επεξεργάζεται όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την οµαλή διεξαγωγή του ελέγχου του
έργου, όπως αυτός θα περιγράφεται στη σύµβαση.
(Β) Να τηρεί Φάκελο Έργου και Φάκελο Προγράµµατος (για κάθε Πρόγραµµα
Κατάρτισης, ξεχωριστά), στον οποίο θα περιλαµβάνονται: Φάκελος ∆ιοικητικής
Παρακολούθησης του Προγράµµατος, Φάκελος Παρακολούθησης του Φυσικού
Αντικειµένου του Προγράµµατος και Φάκελος Οικονοµικής Παρακολούθησης του
προγράµµατος, στους οποίους θα φυλάσσονται όλα τα σχετικά έγγραφα και τα οποία
µπορεί να ζητήσει η Αναθέτουσα Αρχή να της υποβληθούν συµπληρωµατικά προς
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έλεγχο. Αναλυτική περιγραφή των τηρουµένων από των Ανάδοχο στοιχείων θα
περιλαµβάνεται στη σύµβαση.
Ο Ανάδοχος ορίζει Εκπρόσωπο του και τον εξουσιοδοτεί µε ειδικό πληρεξούσιο να
υπογράψει τη σύµβαση, να τον εκπροσωπεί έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και να ενεργεί
κατ' εντολή και για λογαριασµό του για όλα τα ζητήµατα που σχετίζονται µε τη σύµβαση.
Αλλαγή προσώπου ή διεύθυνσης του Εκπροσώπου αναφέρεται γραπτά στην Αναθέτουσα
Αρχή και ισχύει µετά από τη γραπτή έγκριση αυτής. Ο Εκπρόσωπος του Αναδόχου είναι,
µεταξύ άλλων, εξουσιοδοτηµένος να τον αντιπροσωπεύει σε όλα τα θέµατα που αφορούν
τη σύµβαση και να διευθετούν για λογαριασµό του οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει ή
σχετίζεται µε τη Σύµβαση, συµµετέχοντας, όποτε και όπου κληθεί σε συναντήσεις µε τα
αρµόδια για την παρακολούθηση και τον έλεγχο όργανα της Αναθέτουσας Αρχής.
Καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά
µε την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαµβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε
παρατηρήσεις της σχετικά µε την εκτέλεση του έργου.
Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά µόνος υπεύθυνος για την τήρηση της
ισχύουσας νοµοθεσίας ως προς το απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση
των υποχρεώσεων της σύµβασης.
Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζηµίωσης για υπερωριακή
απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αµοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων.
Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί µε επιµέλεια και φροντίδα, ώστε να εµποδίζει πράξεις ή
παραλείψεις, που θα µπορούσαν να έχουν αποτέλεσµα αντίθετο µε το συµφέρον της
Αναθέτουσας Αρχής.
Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον Ανάδοχο σε οποιονδήποτε τρίτο, των υποχρεώσεων και
δικαιωµάτων που απορρέουν από τη Σύµβαση που θα συνάψει µε την Αναθέτουσα Αρχή.
Κατ' εξαίρεση είναι επιτρεπτή η εκχώρηση της είσπραξης της αµοιβής του Αναδόχου σε
αναγνωρισµένο πιστωτικό ίδρυµα της επιλογής του, εφόσον τηρηθεί η σχετική νόµιµη
διαδικασία.
Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ' ολοκλήρου τον ανάδοχο, ο
τελευταίος υποχρεούται µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά
που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκοµίσει στην
Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχηµα ή
από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση του έργου. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης
ή ζηµίας που προκληθεί σε τρίτους από τα φυσικά πρόσωπα που απασχολεί ο Ανάδοχος ή
οι υπεργολάβοι αυτού, υποχρεούται ο Ανάδοχος µόνος αυτός προς αποκατάστασή της.
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι ένωση / κοινοπραξία, τα µέλη που αποτελούν την
ένωση / κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της
Αναθέτουσας Αρχής για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από την παρούσα
υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάµενες µεταξύ τους συµφωνίες περί κατανοµής των
ευθυνών τους έχουν ισχύ µόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καµία περίπτωση δεν
δύνανται να προβληθούν έναντι της Αναθέτουσας Αρχής ως λόγος απαλλαγής του ενός
µέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων µελών για την
ολοκλήρωση του έργου.
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι ένωση / κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της
εκτέλεσης της Σύµβασης, οποιαδήποτε από τα µέλη της ένωσης / κοινοπραξίας, εξαιτίας
ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν µπορεί να ανταποκριθεί
στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης
της σύµβασης µε τους ίδιους όρους.
Μετά την κατακύρωση του διαγωνισµού, την έκδοση της εγκριτικής απόφασης και την
υπογραφή της σύµβασης, ο ανάδοχος φορέας πρέπει να υποβάλει στην Αναθέτουσα Αρχή,
για τα προγράµµατα κατάρτισης τα δικαιολογητικά (σύµφωνα µε υποδείγµατα της
Αναθέτουσας Αρχής) όπως αυτά προβλέπονται στην σύµβαση τα οποία ενδεικτικά είναι:
Α. ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ 4.2.2. &
4.2.3.:
Μετά την επιλογή των καταρτιζοµένων έως 5 εργάσιµες ηµέρες πριν την έναρξη του κάθε
προγράµµατος συµπληρώνονται και αποστέλλονται:
1. Βεβαίωση έναρξης υλοποίησης προγράµµατος κατάρτισης µε τα εξής στοιχεία:
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2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

• Στοιχεία προγράµµατος κατάρτισης
• Στοιχεία τόπου διεξαγωγής του προγράµµατος κατάρτισης
• Στοιχεία υπευθύνου υλοποίησης προγράµµατος κατάρτισης
• Στοιχεία επιστηµονικού υπευθύνου
Αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραµµα (θεωρίας & πρακτικής, εφόσον προβλέπεται) στο οποίο
αναγράφεται για κάθε εκπαιδευτική ενότητα ο αντίστοιχος εκπαιδευτής µε τον
αναπληρωτή του και το επίπεδο εµπειρίας του, το οποίο πρέπει να είναι σύµφωνο µε
αυτό που περιγράφηκε στην τεχνική προσφορά του εγκεκριµένου προγράµµατος
κατάρτισης.
Συγκεντρωτική Κατάσταση Καταρτιζοµένων Προγράµµατος Κατάρτισης, η οποία
περιλαµβάνει τους επιλεγέντες καταρτιζόµενους καθώς και τους επιλαχόντες, εφόσον
υπάρχουν, για το εγκεκριµένο πρόγραµµα κατάρτισης, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές
της τεχνικής προσφοράς του προγράµµατος και µε τη διαδικασία στο Αναλυτικό
Τεύχους της Προκήρυξης, µαζί µε το πρακτικό επιλογής τους ή άλλο σχετικό έγγραφο.
Η κατάσταση θα αναφέρει τα πλήρη στοιχεία τους και θα έχει την υπογραφή τους.
Κατάσταση Εκπαιδευτών Προγράµµατος Κατάρτισης, η οποία θα περιλαµβάνει τα
στοιχεία και την υπογραφή των εκπαιδευτών και των αναπληρωτών τους, που έχουν
οριστεί για το εγκεκριµένο πρόγραµµα, σε απόλυτη αντιστοιχία µε τις προδιαγραφές,
όπως αυτές περιγράφηκαν στην Τεχνική Προσφορά του εγκεκριµένου προγράµµατος
κατάρτισης.
Κατάσταση Συνεργαζοµένων Επιχειρήσεων Πρακτικής Άσκησης (εφόσον προβλέπεται),
στην οποία θα αναφέρονται τα στοιχεία των συνεργαζόµενων επιχειρήσεων, µε τις
θέσεις πρακτικής που προσφέρει η κάθε µία, σε πλήρη αντιστοιχία µε την τεχνική
προσφορά του εγκεκριµένου προγράµµατος κατάρτισης. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις
αλλαγής των συνεργαζόµενων επιχειρήσεων υποβάλλεται προς την Αναθέτουσα Αρχή
αιτιολογηµένη έκθεση αλλαγής τους. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα
απόρριψης του αιτήµατος τόσο στην περίπτωση που ο αριθµός των θέσεων πρακτικής
στις συνεργαζόµενες επιχειρήσεις ή/και ο αριθµός των καταρτισθέντων που θα
απασχοληθούν σε αυτές είναι διαφορετικός αυτού που αναγράφηκε στην τεχνική
προσφορά ή/και ο αριθµός του δυναµικού της προτεινόµενης επιχείρησης είναι
µικρότερος από τα περιγραφόµενα στην Τεχνική Προσφορά, όσο και σε κάθε άλλη
περίπτωση (π.χ. διαφορετική δραστηριότητα της προτεινόµενης επιχείρησης από την
αρχικά δηλωθείσα) που θα κριθεί ότι τα αποτελέσµατα της πρακτικής άσκησης των
καταρτιζοµένων σε επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων θα είναι ουσιωδώς διαφορετικά
των δηλωθέντων στην τεχνική προσφορά του εγκεκριµένου προγράµµατος
κατάρτισης. Σηµειώνεται ότι η αντικατάσταση των συνεργαζόµενων επιχειρήσεων, όπως
αυτές δηλώθηκαν από τον Ανάδοχο κατά την υποβολή της προσφοράς του, δεν
επιτρέπεται παρά µόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις (π.χ. παύση λειτουργίας επιχείρησης)
και µόνο από επιχειρήσεις ή εταιρείες και φορείς συναφείς µε το αντικείµενο
κατάρτισης, ενώ δεν επιτρέπεται σε καµία περίπτωση η µείωση του αρχικού αριθµού
των συνεργαζόµενων επιχειρήσεων του κάθε προγράµµατος κατάρτισης.
Συµφωνητικό µεταξύ της συνεργαζόµενης επιχείρησης ή του φορέα πρακτικής άσκησης
και του αναδόχου φορέα για την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης, στο οποίο θα
περιέχονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία, σύµφωνα µε τα οριζόµενα.
Συµφωνητικό συνεργασίας µε άλλη πιστοποιηµένη δοµή σε περίπτωση υλοποίησης
ενεργειών εκτός των δικών του πιστοποιηµένων δοµών.
Συµφωνητικό µίσθωσης ή δήλωση παραχώρησης χώρων για τις περιπτώσεις υλοποίησης
προγραµµάτων κατάρτισης σε σχολικά κτίρια.

Β. ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ
∆ΡΑΣΗΣ 4.2.2. & 4.2.3.
Κατά την υλοποίηση του προγράµµατος και το αργότερο εντός 5 ηµερών από την
συµπλήρωση κάθε ηµερολογιακού τριµήνου από την υπογραφή της σύµβασης, ο
ανάδοχος φορέας υποχρεούται να υποβάλει Τριµηνιαία ∆ελτία Παρακολούθησης Φυσικής
Προόδου της ∆ράσης δηλαδή του φυσικού αντικειµένου του συνόλου των ανατιθέµενων
σ' αυτόν προγραµµάτων.
Επίσης, µε την έναρξη του πρώτου προγράµµατος κατάρτισης και το αργότερο
εντός 5 ηµερών από την συµπλήρωση κάθε ηµερολογιακού µήνα, ο
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ανάδοχος φορέας υποχρεούται να υποβάλει στην Αναθέτουσα Αρχή Μηνιαία ∆ελτία
Πραγµατοποιθεισών Ανθρωποωρών της ∆ράσης.
Τα Μηνιαία και Τριµηνιαία ∆ελτία που υποβάλλονται από τον ανάδοχο φορέα υπέχουν
θέση Υπεύθυνης ∆ήλωσης.
Γ. ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ 4.2.2. & 4.2.3.
Με την ολοκλήρωση της υλοποίησης του προγράµµατος κατάρτισης ο ανάδοχος
υποχρεούται το αργότερο εντός αποκλειστικής προθεσµίας 2 µηνών να υποβάλει
αναλυτική έκθεση υλοποιηθέντος προγράµµατος, η οποία περιλαµβάνει:
α. Φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο του προγράµµατος κατάρτισης
β. Αξιολόγηση των εκπαιδευτών, των καταρτιζοµένων και του προγράµµατος κατάρτισης
γ. Αποτελέσµατα σχετικά µε τα επαγγελµατικά προσόντα που αποκτήθηκαν, την
απορροφητικότητα στην αγορά εργασίας σε σύγκριση µε τους τεθέντες στόχους
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα απόρριψης µε αιτιολογηµένη απόφαση της
υποβληθείσας έκθεσης αξιολόγησης σε περίπτωση που δεν είναι συµβατή µε το σύστηµα
αξιολόγησης που περιγράφηκε στην εγκεκριµένη προσφορά.
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα χρήσης και επεξεργασίας των στοιχείων
αυτών σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Αρχής Προστασίας ∆εδοµένων
Προσωπικού Χαρακτήρα.

Α.1.27. Οικονοµικοί Όροι
Η καταβολή του συµβατικού τιµήµατος θα πραγµατοποιηθεί σε Ευρώ (€) µε βάση τις νόµιµες
διαδικασίες της Αναθέτουσας Αρχής.
Το συµβατικό τίµηµα του έργου δεν υπόκειται σε µεταβολή εκτός των οριζόµενων στα
αµέσως επόµενα εδάφια του παρόντος άρθρου. Κάθε υποψήφιος Ανάδοχος θεωρείται ότι
έχει µελετήσει και εκτιµήσει τις απαιτήσεις του προκηρυσσόµενου έργου και τα οικονοµικά
µεγέθη για την καλή εκτέλεση των εργασιών του κατά την υποβολή της προσφοράς του και,
κατά συνέπεια, ο Ανάδοχος του έργου δεν δικαιούται σε καµία περίπτωση να εγείρει
αξίωση για πρόσθετη χρηµατοδότηση, παραιτούµενος από όλα τα δικαιώµατά του που
τυχόν θα βασίζονται στα άρθρα 388, 696, και 697 του Αστικού Κώδικα.
1.27.1. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ 4.2.2. και 4.2.3.
Το Μέσο Ωριαίο Κόστος Κατάρτισης (ΜΩΚ) των Προγραµµάτων Κατάρτισης, ανεξαρτήτως
της οµάδας-στόχου στην οποία απευθύνεται, καθορίζεται ως το πηλίκο του εγκεκριµένου
προϋπολογισµού του προγράµµατος όπως αυτά προβλέπονται στη σχετική εγκριτική
απόφαση. Προσαρµογή του συµβατικού τιµήµατος λόγω µεταβολής του κόστους
Προγράµµατος Κατάρτισης είναι δυνατή στις παρακάτω περιπτώσεις και γίνεται µε τις
προϋποθέσεις που παρακάτω αναφέρονται:
(Α) Μείωση Κόστους κατά την έναρξη: Σε περίπτωση που κατά την έναρξη υλοποίησης
ενός προγράµµατος ο αριθµός των καταρτιζοµένων είναι µικρότερος του αντίστοιχου
εγκεκριµένου και πάντως µεγαλύτερος του κατωτάτου επιτρεπτού ορίου, ο ανάδοχος
υποχρεούται να ενηµερώσει εγγράφως είτε µε την δήλωση έναρξης είτε µε
νεότερο έγγραφό του την Αναθέτουσα αρχή. Στην περίπτωση αυτή το εγκριθέν
κόστος του Προγράµµατος και κατ’ επέκταση του έργου µειώνεται αναλογικά µε τον
αριθµό των καταρτιζοµένων που δεν θα συµµετάσχουν στο πρόγραµµα κατάρτισης.
(Β) Μείωση Κόστους µετά την έναρξη: Σε περίπτωση που µετά την έναρξη του
προγράµµατος ένας καταρτιζόµενος αποχωρήσει ή υπερβεί το ανώτατο επιτρεπτό
όριο απουσιών ή/και για οποιοδήποτε λόγο δεν ολοκληρώσει το Πρόγραµµα
Κατάρτισης, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, τότε το εγκριθέν κόστος του
Προγράµµατος και κατ’ επέκταση του έργου µειώνεται :
•
Κατά το συνολικό ποσό του εκπαιδευτικού επιδόµατος του καταρτιζοµένου
αυτού, και
•
Κατά το µέρος της αµοιβής της επιχείρησης ή του φορέα στις εγκαταστάσεις
των οποίων διενεργείται η πρακτική άσκηση, που αντιστοιχεί στο ανεκτέλεστο
τµήµα της πρακτικής άσκησης του καταρτιζοµένου αυτού.
Το φυσικό, δε, αντικείµενο του προγράµµατος και του έργου µειώνεται κατά τις
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ανθρωποώρες κατάρτισης που δεν εκτελέστηκαν. Ο ανάδοχος οφείλει να
ενηµερώσει άµεσα και εγγράφως την Αναθέτουσα Αρχή, για τις περιπτώσεις
αυτές, προκειµένου να το λάβει υπόψη της κατά την υλοποίηση και πληρωµή
των δόσεων του ανατεθέντος έργου.
(Γ) Σε περίπτωση µείωσης των ανθρωποωρών κατάρτισης λόγω πραγµατοποίησης
απουσιών και µέχρι του ανώτατου επιτρεπτού ορίου ανά καταρτιζόµενο το
εγκριθέν κόστος του Προγράµµατος και κατ’ επέκταση του έργου µειώνεται
µε το ποσό των εκπαιδευτικών επιδοµάτων και το ποσό της αµοιβής της
επιχείρησης για την διενέργεια πρακτικής άσκησης, που αντιστοιχούν στις µη
πραγµατοποιηθείσες αυτές ανθρωποώρες κατάρτισης. Η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει
στη συνέχεια αποφάσεις αναπροσαρµογής του εγκριθέντος κόστους, εφόσον
συντρέχουν λόγοι, πριν την καταβολή της επόµενης δόσης στον ανάδοχο και
πάντως το αργότερο µε την εξέταση της αίτησης τελικής πληρωµής του έργου, οι
οποίες αποτελούν συµβατικό στοιχείο και υπέχουν θέση τροποποίησης σύµβασης.
Η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην καταβολή του συµβατικού τιµήµατος για τις δράσεις
4.2.2. και 4.2.3. σε δόσεις, κατόπιν υποβολής από τον Ανάδοχο, όλων των
προβλεπόµενων δηλώσεων, στοιχείων ή δικαιολογητικών, όπως αυτά θα οριστούν από τη
σύµβαση ανάθεσης. Οι πληρωµές από την Αναθέτουσα Αρχή προς τους Αναδόχους θα
γίνονται για το σύνολο των προγραµµάτων που περιλαµβάνονται στην σύµβαση του και
πραγµατοποιούνται ως εξής:
(Α) H πρώτη δόση ύψους 40% του συνολικού κόστους της δράσης καταβάλλεται
µετά τη δήλωση έναρξης των προγραµµάτων κατάρτισης. Εφόσον η δράση
περιλαµβάνει περισσότερα του ενός προγράµµατα, η δήλωση έναρξης θα πρέπει να
αφορά τουλάχιστον το 40% του συνολικού αριθµού των εγκεκριµένων
προγραµµάτων κατάρτισης. Προϋπόθεση αποτελεί η υλοποίηση από τον ανάδοχο
της απαιτούµενης προετοιµασίας για την έναρξη των προγραµµάτων, η οποία θα
δηλώνεται από τον ανάδοχο φορέα και θα υπέχει θέση Υπεύθυνης ∆ήλωσης, θα
αποδεικνύεται από σχετικά δικαιολογητικά, όπως αυτά θα οριστούν στην σύµβαση
και η οποία ενδεικτικά συνίσταται σε:
∆ράσεις Πληροφόρησης & ∆ηµοσιότητας όπως περιγράφονται στον Οδηγό
δηµοσιότητας του έργου, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της σύµβασης.
• Επιλογή καταρτιζοµένων
• Επιλογή εκπαιδευτών
• Σύνταξη αναλυτικού ωρολογίου προγράµµατος
• Οριστικοποίηση των επιχειρήσεων ή φορέων όπου θα υλοποιηθεί η πρακτική
άσκηση, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην Τεχνική Προσφορά (εφόσον
προβλέπεται)
Η πρώτη δόση δεν µπορεί να υπερβαίνει το ύψος της ετήσιας δέσµευσης του υποέργου.
(Β) Η δεύτερη δόση ύψους 40% του συνολικού κόστους της δράσης θα
καταβάλλεται µετά την υποβολή δικαιολογητικών υλοποίησης, που θα καθορίζονται
στην σύµβαση και θα αφορούν τουλάχιστον 40% του συνολικού φυσικού
αντικειµένου (ανθρωποώρες κατάρτισης), καθώς και την πιστοποίηση της
υλοποίησης αυτού από την Αναθέτουσα Αρχή.
(Γ) Η τελευταία δόση αφορά στην καταβολή του τελικού υπολοίπου (20%) και
αποπληρώνεται µετά την εξέταση του αιτήµατος σύµφωνα µε όρους που
προσδιορίζονται στη σύµβαση ανάθεσης και την έκδοση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΠΟΤΕΛΕΙ Η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ
∆ΑΠΑΝΩΝ ΤΗΣ ∆ΟΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΝΑ∆Α ∆΄ (ΑΡΧΗ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ) ΚΑΙ Η
ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ που

αντιστοιχεί στην εκάστοτε φάση του όλου έργου.
Ο ανάδοχος φορέας πρέπει
Ανθρωποωρών Υποέργου και

να υποβάλει Μηνιαία ∆ελτία Πραγµατοποιθεισών
Τριµηνιαία ∆ελτία Παρακολούθησης του φυσικού

Σελίδα 65 από 78

αντικειµένου, του συνόλου των ανατεθέντων σ’ αυτόν προγραµµάτων, τα οποία υπέχουν
θέση Υπεύθυνης ∆ήλωσης. Η πιστοποίηση του φυσικού αντικειµένου από την Αναθέτουσα
Αρχή, γίνεται µέσω των ανωτέρω δικαιολογητικών (Μηνιαία και Τριµηνιαία ∆ελτία)
υλοποίησης που υποβάλλει ο ανάδοχος. Με την σύµβαση ανάθεσης µπορεί να καθοριστεί
η υποβολή πρόσθετων δικαιολογητικών.
Στο πλαίσιο του προληπτικού ή/και κατασταλτικού ελέγχου, η Αναθέτουσα Αρχή
δικαιούται κατά την κρίση της να ζητήσει την υποβολή συµπληρωµατικών στοιχείων από
τον Ανάδοχο ή να προβεί σε επιτόπιο έλεγχο. Επισηµαίνεται ότι εφόσον από τον έλεγχο
των προσκοµισθέντων ή των επιτόπου ελεγχθέντων δικαιολογητικών, προκύψει ότι το
πρόγραµµα δεν υλοποιείται σύµφωνα µε τους όρους της προκήρυξης, της έγκρισης και
της σύµβασης, το γεγονός αυτό δύναται να επιφέρει έως και την ακύρωση αυτού και
επιστροφή των µέχρι τότε εισπραχθεισών αναλογουσών δόσεων. Ο επακριβής
προσδιορισµός της διαδικασίας πιστοποίησης, των δικαιολογητικών καθώς και οι
λεπτοµέρειες παραλαβής - παροχής και ελέγχου των προβλεπόµενων υπηρεσιών, θα
προσδιορίζονται στους όρους της σύµβασης ανάθεσης.
Είναι υποχρεωτικές και θα αποτελούν αντικείµενο ελέγχου σε κάθε περίπτωση οι εξής
δαπάνες:
1. το εκπαιδευτικό επίδοµα και οι ασφαλιστικές και φορολογικές εισφορές
2. οι αµοιβές των εκπαιδευτών, µαζί µε τις φορολογικές και τις τυχόν ασφαλιστικές
εισφορές
3. οι δαπάνες της πρακτικής άσκησης (εφόσον προβλέπεται)
4. οι δαπάνες µετακίνησης, διαµονής και διατροφής εκπαιδευτών
5. οι δαπάνες µετακίνησης, διαµονής και διατροφής καταρτιζόµενων
Οι προκηρυσσόµενες δράσεις παρακολουθούνται βάσει µίας (1) κατηγορίας διακριτού:
των ανθρωποωρών κατάρτισης των καταρτιζοµένων
Η κείµενη νοµοθεσία καθορίζει τυχόν επιβαρύνσεις του Αναδόχου (τέλη, κρατήσεις,
εισφορές, κοκ.).
1.27.2 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΚΩ∆.
∆ΡΑΣΗΣ

1.2.1.

1.2.3.

∆ΡΑΣΗ

Εναρκτήρια Συνάντηση
Έργου (Kick-off meeting)
– Πρακτικά Συνάντησης

Εργαλείο Σχεδίασης Έργου
(Project Plan Tool)

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟ ∆ΡΑΣΗΣ
• Ατζέντα και Πρακτικά της
συνάντησης (στα Ελληνικά &
Αγγλικά).
• Παρουσιολόγια (στα Ελληνικά
& Αγγλικά).
• Καταγραφή
των
αποτελεσµάτων
και
των
αποφάσεων της συνάντησης
µε τη µορφή αναφοράς προς
τα
αρµόδια
στελέχη
της
Αναθέτουσας
Αρχής
(στα
Ελληνικά & Αγγλικά).
• Ενηµερωτικό
υλικό
(στα
Ελληνικά & Αγγλικά).
• 1 DVD-ROM µε το βίντεο και
φωτογραφικό
υλικό
της
συνάντησης (στα Ελληνικά &
Αγγλικά).
• Παρουσίαση
εισήγηση
συµµετοχής του αναδόχου
(στα Ελληνικά & Αγγλικά).
• Έντυπο
υλικό
προβολής
συνάντησης
(πρόσκληση,
αφίσα, δελτίο τύπου κ.λ.π.)
(στα Ελληνικά & Αγγλικά).
• Αξιολόγηση της Συνάντησης
(στα Ελληνικά & Αγγλικά).

(1) Project Plan Tool (στα
Αγγλικά)

ΠΡΟΫΠΟΛ.
ΜΕ Φ.Π.Α.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΠΛΗΡΩΜΗΣ

799,50€

100% ΜΕ ΤΗΝ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ
ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΤΩΝ
ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΩΝ ΤΗΣ
∆ΡΑΣΗΣ ΣΤΗΝ
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ (*).

615,00€

100% ΜΕ ΤΗΝ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ
ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΤΩΝ
ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΩΝ ΤΗΣ
∆ΡΑΣΗΣ ΣΤΗΝ
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ (*).
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1.2.4.

1.2.5.

1.3.1.

1.3.2.

1.3.3.

Στρατηγικό Σχέδιο
Επικοινωνίας Έργου
(Strategic Communication
Plan) (SCP)

(1) Στρατηγικό Σχέδιο
Επικοινωνίας ¨Strategic
Communication Plan¨ (στα
Αγγλικά)

Συναντήσεις συντονισµού
Έργου σε Ελλάδα και
FYROM – Πρακτικά
Συναντήσεων

• Ατζέντα και Πρακτικά των (2)
συναντήσεων στην Ελλάδα
(στα Ελληνικά & Αγγλικά)
• Παρουσιολόγια (στα Ελληνικά
& Αγγλικά).
• Καταγραφή
των
αποτελεσµάτων
και
των
αποφάσεων των συναντήσεων
µε τη µορφή αναφοράς προς
τα
αρµόδια
στελέχη
της
Αναθέτουσας
Αρχής
(στα
Ελληνικά & Αγγλικά).
• Φωτογραφική τεκµηρίωση.
• Παρουσίαση
εισήγηση
συµµετοχής του αναδόχου
(στα Ελληνικά & Αγγλικά).
• Έντυπο
υλικό
προβολής
συναντήσεων (στα Ελληνικά &
Αγγλικά)
• Αξιολόγηση της συνάντησης
(στα Ελληνικά & Αγγλικά).

Master Plan Έργου

Σχέδιο Ποιότητας Έργου
(Project Quality) –
Αναφορές Αξιολόγησης
προόδου

(1) Master Plan (στα Αγγλικά)

• (1)
Σχέδιο
Ποιότητας
(Project Quality) Έργου (στα
Αγγλικά)
• (3) Αναφορές Αξιολόγησης
προόδου επίτευξης των
στόχων «χρόνου, κόστους και
ποιότητας» του έργου (στα
Ελληνικά & Αγγλικά)

Εκθέσεις προόδου Έργου
(5) Project Progress Reports
(Project Progress Reports) (στα Αγγλικά).

1.3.5.

Αναφορές Προόδου
(Progress Reports)

(4) Τακτικές και Έκτακτες
Αναφορές Προόδου του έργου
στις οποίες θα
συµπεριλαµβάνονται όλα τα
απαραίτητα έγγραφα για την
παρακολούθηση του φυσικού
και οικονοµικού αντικειµένου
του έργου (στα Ελληνικά και
Αγγλικά).

1.3.7.

Τριµηνιαίες Εκθέσεις
Προόδου Έργου

(5) Τριµηνιαίες Εκθέσεις
Προόδου του Έργου (στα
Αγγλικά).

1.3.8.

1.4.1.

Τελική Έκθεση Έργου (Final (1) Τελική Έκθεση Έργου (Final
Report)
Report) (στα Αγγλικά).

Εκθέσεις Εσωτερικής

• (1)

Ενδιάµεση

Έκθεση

1.230,00€

369,00€

615,00€

738,00€

2.460,00€

738,00€

615,00€

615,00€

861,00€

100% ΜΕ ΤΗΝ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ
ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΤΩΝ
ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΩΝ ΤΗΣ
∆ΡΑΣΗΣ ΣΤΗΝ
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ (*).

100% ΜΕ ΤΗΝ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ
ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΤΩΝ
ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΩΝ ΤΗΣ
∆ΡΑΣΗΣ ΣΤΗΝ
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ (*).

100% ΜΕ ΤΗΝ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ
ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΤΩΝ
ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΩΝ ΤΗΣ
∆ΡΑΣΗΣ ΣΤΗΝ
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ (*).
100% ΜΕ ΤΗΝ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ
ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΤΩΝ
ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΩΝ ΤΗΣ
∆ΡΑΣΗΣ ΣΤΗΝ
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ (*).
50% ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ
ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ (3) ΕΚΘΕΣΕΩΝ
ΚΑΙ 50% ΜΕ ΤΗΝ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ
ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΤΩΝ
ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ∆ΥΟ (2)
ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ
ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ
ΑΡΧΗ (*).
50% ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ
ΤΩΝ ∆ΥΟ (2) ΕΚΘΕΣΕΩΝ
ΚΑΙ 50% ΜΕ ΤΗΝ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ
ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΤΩΝ
ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ∆ΥΟ (2)
ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ
ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ
ΑΡΧΗ (*).
50% ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ
ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ (3) ΕΚΘΕΣΕΩΝ
ΚΑΙ 50% ΜΕ ΤΗΝ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ
ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΤΩΝ
ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ∆ΥΟ (2)
ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ
ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
(*).
100% ΜΕ ΤΗΝ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ
ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΤΩΝ
ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΩΝ ΤΗΣ
∆ΡΑΣΗΣ ΣΤΗΝ
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ (*).
50% ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ
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Αξιολόγησης (ενδιάµεση &
τελική)

1.4.2.

4.1.1.

4.1.2.

4.1.4.

4.2.1.

5.1.1.

Εσωτερικής Αξιολόγησης του
Έργου (στα Ελληνικά &
Αγγλικά).
• (1) Τελική Έκθεση
Εσωτερικής Αξιολόγησης του
Έργου (στα Ελληνικά &
Αγγλικά).
• (1)
Ενδιάµεση
Έκθεση
Εξωτερικής Αξιολόγησης του
Έργου (στα Ελληνικά &
Εκθέσεις Εξωτερικής
Αγγλικά).
Αξιολόγησης (ενδιάµεση &
• (1) Τελική Έκθεση
τελική)
Εξωτερικής Αξιολόγησης του
Έργου (στα Ελληνικά &
Αγγλικά).
(1) Video. Το βίντεο θα
παραδοθεί ολοκληρωµένο και
έτοιµο σε ηλεκτρονική µορφή –
∆ηµιουργία video που θα
σύµφωνα µε όσα αναφέρονται
ενσωµατωθεί πλατφόρµα
παραπάνω – ώστε να αναρτηθεί
ασύγχρονης
στην
πλατφόρµας
τηλεκπαίδευσης (eτηλεκπαίδευσης e-platform της
πλατφόρµα) για
∆ΕΥΑΚ,
(στα
Ελληνικά
&
εκπαιδευτικού –
Αγγλικά).
µαθησιακούς λόγους.
Επίσης θα παραδοθεί και σε
µορφή DVD-ROM, σε 100
αντίτυπα.
• Ατζέντα και Πρακτικά των (2)
συναντήσεων στην Ελλάδα
(στα Ελληνικά, Αγγλικά).
• Παρουσιολόγια (στα Ελληνικά
& Αγγλικά).
• Καταγραφή
των
αποτελεσµάτων
και
των
αποφάσεων των συναντήσεων
∆ιοργάνωση τεχνικών
µε τη µορφή αναφοράς προς
συναντήσεων ανταλλαγής
τα
αρµόδια
στελέχη
της
εµπειριών και µεταφοράς
Αναθέτουσας
Αρχής(στα
τεχνογνωσίας –
Ελληνικά, Αγγλικά).
Πρωτόκολλο & Πρακτικά
•
Ενηµερωτικό
υλικό
(στα
παρακολούθησης
Ελληνικά, Αγγλικά).
συναντήσεων.
• Φωτογραφική τεκµηρίωση.
• Παρουσίαση
εισήγηση
συµµετοχής του αναδόχου
(στα Ελληνικά & Αγγλικά).
• Έντυπο υλικό προβολής
συνάντησης (πρόσκληση,
αφίσα, δελτίο τύπου κ.λ.π.)
(στα Ελληνικά & Αγγλικά).
∆ηµιουργία Οδηγού Εγχειριδίου (MANUAL)
• ∆ίγλωσσος
Περιβαλλοντικός
σύγχρονης επιχειρησιακής
Οδηγός 250 αντίγραφα (στα
πείρας µε τις σχετικές
Ελληνικά & Αγγλικά).
περιβαλλοντικές οδηγίες • CD-ROM ∆ίγλωσσου
της ΕΕ και των
Περιβαλλοντικού Οδηγού 150
Κανονισµών
τεµάχια (στα Ελληνικά &
(Περιβαλλοντικός
Αγγλικά).
Οδηγός).
Εξ αποστάσεως ενέργειες
εκπαίδευσης για το
• (1) E- platform µε τα
προσωπικό των εταίρων
παραπάνω
τεχνικά
µε τη δηµιουργία
χαρακτηριστικά (στα Ελληνικά
ασύγχρονης πλατφόρµας
& Αγγλικά).
τηλεκπαίδευσης (e• (2) Εκπαιδευτικές ενότητες
learning platform) και την
(µαθήµατα) για e-platform
ανάπτυξη και ενσωµάτωση
(στα Ελληνικά & Αγγλικά).
2 εκπαιδευτικών ενοτήτων
(µαθηµάτων).
Υπογραφή Μνηµονίου
(1) Το κείµενο του
Συνεργασίας (ανταλλαγής
Μνηµονίου Συνεργασίας
ετοιµάζεται σε 3 αντίγραφα
εµπειριών &
τεχνογνωσίας) µεταξύ των
και υπογράφεται από τους
εταίρων σε θέµατα
Νοµίµους Εκπροσώπους των 2
περιβάλλοντος, δηµόσιας
εταίρων (στα Ελληνικά &
υγείας και ποιότητας ζωής
Αγγλικά).

1.476,00€

ΤΗΣ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ 50% ΜΕ
ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ
ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ
ΑΞΙΟΛΟΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ
∆ΡΑΣΗΣ ΣΤΗΝ
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ (*).
50% ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ
ΤΗΣ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ 50% ΜΕ
ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ
ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ
ΑΞΙΟΛΟΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ
∆ΡΑΣΗΣ ΣΤΗΝ
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ (*).

5.166,00€

100% ΜΕ ΤΗΝ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ
ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΤΩΝ
ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΩΝ ΤΗΣ
∆ΡΑΣΗΣ ΣΤΗΝ
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ (*).

2.952,00€

100% ΜΕ ΤΗΝ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ
ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΤΩΝ
ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΩΝ ΤΗΣ
∆ΡΑΣΗΣ ΣΤΗΝ
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ (*).

5.584,20€

100% ΜΕ ΤΗΝ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ
ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΤΩΝ
ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΩΝ ΤΗΣ
∆ΡΑΣΗΣ ΣΤΗΝ
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ (*).

11.070,00€

100% ΜΕ ΤΗΝ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ
ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΤΩΝ
ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΩΝ ΤΗΣ
∆ΡΑΣΗΣ ΣΤΗΝ
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ (*).

738,00€

100% ΜΕ ΤΗΝ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ
ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΤΩΝ
ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΩΝ ΤΗΣ
∆ΡΑΣΗΣ ΣΤΗΝ
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ (*).
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των πολιτών.
Κατάρτιση Ετήσιου Πλάνου
∆ράσεων από κάθε εταίρο
για την διαχείριση
υδάτινων πόρων της
5.1.2.
περιοχή του (ύδρευσης,
διαχείριση δικτύων –
ληµµάτων κ.λ.π.).

5.2.1.

Ανάπτυξη δικτύου
συνεργασίας των εταίρων
σε περιβαλλοντικά θέµατα

5.2.2.

∆ηµιουργία Βάσης
∆εδοµένων (ειδικό
λογισµικό) – Καταχώρηση
στοιχείων δράσεων,
αποτελεσµάτων
∆ικτύωσης.

(1) Ετήσιο Σχέδιο ∆ράσεων
(ένα σχέδιο για κάθε χρόνο του
έργου, δηλαδή ένα Σχέδιο για το
2013 και ένα για το 2014) (στα
Ελληνικά και Αγγλικά)
• Πρακτικά τεχνικών
συναντήσεων διακρατικών
εταίρων (στα Ελληνικά και
Αγγλικά)
• ∆ιοργάνωση (2) Ηµερίδων
(προσκλήσεις,
αφίσα,
φάκελος, υλικό κ.λ.π.) (στα
Ελληνικά & Αγγλικά)
(2) ∆ηµοσιεύσεις στον τύπο
(τοπικό, περιφερειακό) (στα
Ελληνικά & Αγγλικά)
(1) Βάση δεδοµένων µε τα
χαρακτηριστικά που
περιγράφονται παραπάνω (στα
Αγγλικά).

3.444,00€

100% ΜΕ ΤΗΝ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ
ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΤΩΝ
ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΩΝ ΤΗΣ
∆ΡΑΣΗΣ ΣΤΗΝ
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ (*).

1.230,00€

100% ΜΕ ΤΗΝ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ
ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΤΩΝ
ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΩΝ ΤΗΣ
∆ΡΑΣΗΣ ΣΤΗΝ
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ (*).

1918,80€

100% ΜΕ ΤΗΝ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ
ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΤΩΝ
ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΩΝ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ
ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
(*).

(*). ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΠΟΤΕΛΕΙ Η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ
∆ΑΠΑΝΩΝ ΤΗΣ ΚΑΘΕ ∆ΡΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΝΑ∆Α ∆΄ (ΑΡΧΗ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ)
ΚΑΙ Η ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ
ΑΡΧΗ

Στην περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή διακόψει τη σύµβαση ή για οποιονδήποτε λόγο
διακοπεί η υλοποίηση του έργου χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, ο Ανάδοχος αµείβεται
για τις υπηρεσίες που παρείχε µέχρι την ηµεροµηνία της κοινοποίησης της σχετικής
έγγραφης ανακοίνωσης της Αναθέτουσας Αρχής περί διακοπής της σύµβασης, εφόσον
παραληφθούν οριστικά από την αρµόδια Επιτροπή τα µέχρι τότε προβλεπόµενα στη
σύµβαση παραδοτέα του.
Για όλες τις πληρωµές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόµιµα παραστατικά / δικαιολογητικά.
Απαιτήσεις του Αναδόχου για οιαδήποτε πληρωµή δεν θα γίνονται δεκτές άνευ της εκ
µέρους του καταθέσεως των αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων και εγγράφων
(τιµολόγια, αποδείξεις, πιστοποιητικά κλπ.) που αφορούν στην εξόφληση των φόρων,
ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών ελέγξιµων δαπανών που νόµιµα τον βαρύνουν,
σύµφωνα µε τις ισχύουσες νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.
Σε περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης προσώπων άνευ νοµικής προσωπικότητας τα
παραστατικά εκδίδονται από κάθε ένα µέλος της κοινοπραξίας ή της ένωσης χωριστά,
ανάλογα µε το µέρος του έργου που έχει αναλάβει να υλοποιήσει, όπως έχει περιγραφεί
στην τεχνική προσφορά της σχετικής ένωσης ή κοινοπραξίας, και µε αναφορά στην
περιγραφή αυτή.

Α.1.28. Ποινικές Ρήτρες – Εκπτωση του Αναδόχου
Η σύµβαση µεταξύ Αναθέτουσας Αρχής και Αναδόχου είναι δυνατόν να περιλαµβάνει
ρυθµίσεις που αφορούν σε ποινικές ρήτρες καθώς και στη διαδικασία έκπτωσης του
Αναδόχου.

Α.1.29. Εγγυήσεις
Για την έγκυρη συµµετοχή τους στο διαγωνισµό οι διαγωνιζόµενοι πρέπει να καταθέσουν
Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην παράγραφο 1.18.1
(α) 1 της παρούσας.

Α.1.30. Πνευµατικά ∆ικαιώµατα
Όλο το υλικό που παράγεται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον Ανάδοχο, στα πλαίσια
του παρόντος έργου, αποτελεί περιουσιακό στοιχείο της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο έχει
το δικαίωµα να το επαναχρησιµοποιήσει ελεύθερα. Όλο το υλικό που παράγεται παραδίδεται
στην Αναθέτουσα Αρχή από τον Ανάδοχο κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου,
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σύµφωνα µε το συµβατικό χρονοδιάγραµµα του, αλλά και κατά την καθ' οιονδήποτε τρόπο
λήξης ή λύση της σύµβασης.
Τα σχετικά πνευµατικά και συγγενικά δικαιώµατα ρητώς εκχωρούνται στην Αναθέτουσα
Αρχή χωρίς την καταβολή πρόσθετης αµοιβής πέραν της προβλεπόµενης στη σχετική
σύµβαση.
Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να διευκολύνει την ανάπτυξη µελλοντικών
βελτιώσεων των παραδοτέων, παρέχοντας κάθε στοιχείο και πληροφορία του ζητηθεί για
αυτά.

Α.1.31. Έλεγχος και Παρακολούθηση ορθής εκτέλεσης - Επιτροπή
Παρακολούθησης και Παραλαβή Έργου
Για τις ανάγκες της παρακολούθησης και παραλαβής του έργου θα συσταθεί από την
Αναθέτουσα Αρχή Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του (ΕΠΠ).
Η ΕΠΠ προβαίνει σε φάσεις παραλαβής σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα του έργου
Παράρτηµα 1.
Στην περίπτωση που δεν υπάρξουν παρατηρήσεις εντός δέκα (10) ηµερών θεωρείται ότι
δεν υπάρχουν τέτοιες οπότε η επιτροπή συντάσσει άµεσα το σχετικό πρακτικό οριστικής
παραλαβής.
Στην περίπτωση ύπαρξης παρατηρήσεων ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει τα
αναφερόµενα στις παρατηρήσεις εντός εύλογου χρονικού διαστήµατος (20 µέρες) και να
ενηµερώσει εγγράφως την Αναθέτουσα Αρχή για την ολοκλήρωση των εργασιών. Η
Αναθέτουσα Αρχή συντάσσει το πρακτικό οριστικής παραλαβής το αργότερο εντός µηνός
εφόσον διαπιστώσει την ικανοποίηση των απαιτήσεων όπως αυτές είχαν διατυπωθεί στις
σχετικές παρατηρήσεις.
Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου θα διενεργεί απροειδοποίητα
δειγµατοληπτικούς ελέγχους σε όλη τη διάρκεια του έργου. Εάν σε αυτούς διαπιστωθούν
αποκλίσεις στους όρους της σύµβασης ή πρόθεση παραπλάνησης της Αναθέτουσας Αρχής,
τότε η ΕΠΠ εισηγείται στην Αναθέτουσα Αρχή την έναρξη των διαδικασιών για την κήρυξη
του Αναδόχου ως έκπτωτου. Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελέσει πλήρως το αντικείµενο της
σύµβασης στην τιµή της προσφοράς, σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης, και να
παραδώσει το έργο εµπρόθεσµα, άρτιο και σε πλήρη λειτουργία.

Α.1.32. Λοιπές Υποχρεώσεις Αναδόχου
Κατά την έναρξη υλοποίησης της σύµβασης, ο Ανάδοχος θα υποβάλει αναλυτικό
πρόγραµµα ενεργειών. Εάν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου προκύπτουν αλλαγές
στο χρονοδιάγραµµα ενεργειών, τότε οι αλλαγές αυτές θα υποβάλλονται ως εισηγήσεις
στην Αναθέτουσα Αρχή, η οποία και θα τις εγκρίνει κατά περίπτωση ή θα τις απορρίπτει.
Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, ο ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά
µε την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαµβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε
παρατηρήσεις της σχετικά µε την εκτέλεση του έργου.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν το έργο
(τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσµατική
λήψη αποφάσεων.
Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά µόνος υπεύθυνος για την τήρηση της
ισχύουσας νοµοθεσίας ως προς το απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση
των υποχρεώσεων της σύµβαση.
Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει ουδεµία ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχηµα ή από
κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση του έργου. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση
καταβολής αποζηµίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αµοιβή στο
προσωπικό του προµηθευτή ή τρίτων.
Ο Ανάδοχος θα έχει την αποκλειστική ευθύνη σε περίπτωση παράβασης του προηγούµενου
εδαφίου. Ο Ανάδοχος θα έχει, επίσης, την αποκλειστική ευθύνη για τυχόν ζηµιές ή
ατυχήµατα που, από πράξεις ή παραλείψεις του ιδίου ή των προστηθέντων του,
προκληθούν στην Αναθέτουσα Αρχή, στον ίδιο, στο προσωπικό του ή σε οποιονδήποτε
τρίτο κατά την εκτέλεση της σύµβασης, και θα υποχρεούται στην αποκατάσταση της
αντίστοιχης ζηµιάς κατά περίπτωση.
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Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ' ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο
οποίος υποχρεούται µέσα σε είκοσι (20) εργάσιµες µέρες από τότε που συνέβησαν τα
περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκοµίσει
στην υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον Ανάδοχο του έργου σε οποιονδήποτε τρίτο, των
υποχρεώσεων και δικαιωµάτων που απορρέουν από τη σύµβαση που θα συναφθεί µεταξύ
αυτού και της Αναθέτουσας Αρχής, πλην της αµοιβής του την οποία µπορεί να εκχωρήσει
σε Τράπεζα της επιλογής του.

Α.1.33. Εµπιστευτικότητα
Καθ' όλη τη διάρκεια της Σύµβασης αλλά και µετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος θα
αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εµπιστευτικές και να µη γνωστοποιήσει σε
οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του
κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του. Επίσης θα
αναλάβει την υποχρέωση να µη γνωστοποιήσει µέρος ή το σύνολο του Έργου που θα
εκτελέσει χωρίς την προηγούµενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής.
Ειδικότερα:
Όλα τα πληροφοριακά στοιχεία (γραπτά και προφορικά) που θα περιέλθουν στην αντίληψη
του Αναδόχου κατά την υλοποίηση του Έργου αυτού θεωρούνται εµπιστευτικά και δεν
επιτρέπεται να γνωστοποιηθούν ή δηµοσιοποιηθούν. Ο Ανάδοχος οφείλει να κρατά µυστική
κάθε πληροφορία που περιέρχεται στην αντίληψή του κατά την εκτέλεση του παρόντος
Έργου και δεν αποκαλύπτει τέτοιες πληροφορίες σε τρίτα πρόσωπα, ενώ ο Ανάδοχος
επιβάλλει την υποχρέωση αυτή στους µε οποιονδήποτε τρόπο συνδεόµενους µε αυτόν για
την εκτέλεση του παρόντος Έργου.
Ο Ανάδοχος µπορεί να αποκαλύπτει εµπιστευτικές πληροφορίες σε όσους υπαλλήλους
ασχολούνται άµεσα µε την εκτέλεση του παρόντος Έργου και διασφαλίζει ότι οι υπάλληλοι
αυτοί είναι σε πλήρη γνώση και συµφωνούν µε τις υποχρεώσεις εµπιστευτικότητας και
εχεµύθειας.
Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η χρήση ή εκµετάλλευση των πληροφοριών οι οποίες θα
περιέλθουν σε γνώση του αναδόχου καθ' οιονδήποτε τρόπο, στα πλαίσια εκτέλεσης του
παρόντος Έργου, οι οποίες είναι εµπιστευτικές για σκοπούς διαφορετικούς από την
εκτέλεση του Έργου αυτού. Ως εµπιστευτικές πληροφορίες και στοιχεία νοούνται όσα δεν
είναι γνωστά σε τρίτους, ακόµα και αν δεν έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοια.
Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να διασφαλίζει τη διαφύλαξη όλων των
πληροφοριακών στοιχείων στους κοινούς χώρους συνεργασίας και στους ανθρώπους που
ασχολούνται µε το Έργο, αποκλειόµενης της διαφυγής, διαρροής ή µεταφοράς σε άλλα
άτοµα, χώρους ή εταιρείες. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενηµερώνει Αναθέτουσα Αρχή για
τα µέτρα που παίρνει προς την κατεύθυνση αυτή.
Σε περίπτωση που υπάρξει διαρροή πληροφοριών, η οποία αποδεδειγµένα οφείλεται στον
ανάδοχο, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να κάνει χρήση των διατάξεων "περί
πνευµατικής ιδιοκτησίας" και να αξιώσει αποζηµίωση για όλες τις άµεσες και έµµεσες,
θετικές ή και αποθετικές ζηµίες που θα έχει κατά περίπτωση υποστεί καθώς επίσης και να
προβεί στη λύση της Σύµβασης µε υπαιτιότητα του αναδόχου, κηρύσσοντας τον έκπτωτο.

Α.1.34. Εφαρµοστέο ∆ίκαιο - ∆ιαιτησία
Ο Ανάδοχος του έργου και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθµίζουν φιλικά κάθε
διαφορά, που τυχόν προκύψει στις µεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της
σύµβασης.
Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα Ελληνικά ∆ικαστήρια, εφαρµοστέο δε δίκαιο
είναι πάντοτε το Ελληνικό.
∆εν αποκλείεται όµως, για ορισµένες περιπτώσεις εφόσον συµφωνούν και τα δύο µέρη, να
προβλεφθεί στη σύµβαση προσφυγή των συµβαλλοµένων, αντί των δικαστηρίων, σε
διαιτησία σύµφωνα πάντα µε την Ελληνική Νοµοθεσία και µε όσα µεταξύ τους
συµφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συµφωνία, η αρµοδιότητα για την επίλυση της
διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά ∆ικαστήρια κατά τα ανωτέρω οριζόµενα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Χρονοδιάγραµµα Υλοποίησης
Ο Ανάδοχος του έργου υποχρεούται από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης και µέχρι τη λήξη του έργου, να έχει ολοκληρώσει όλες τις φάσεις
υλοποίησης, όπως αυτές αναλύονται στο χρονοδιάγραµµα του έργου σε µορφή Gantt που ακολουθεί:
∆ΡΑΣΗ

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ

1.2.1.

Εναρκτήρια Συνάντηση
Έργου (Kick-off meeting) –
Πρακτικά Συνάντησης

• Ατζέντα και Πρακτικά της
συνάντησης (στα Ελληνικά &
Αγγλικά).
• Παρουσιολόγια (στα Ελληνικά
& Αγγλικά).
• Καταγραφή
των
αποτελεσµάτων
και
των
αποφάσεων της συνάντησης µε
τη µορφή αναφοράς προς τα
αρµόδια
στελέχη
της
Αναθέτουσας
Αρχής
(στα
Ελληνικά & Αγγλικά).
• Ενηµερωτικό
υλικό
(στα
Ελληνικά & Αγγλικά).
•
1 DVD-ROM µε το βίντεο και
φωτογραφικό
υλικό
της
συνάντησης (στα Ελληνικά &
Αγγλικά).
• Παρουσίαση
εισήγηση
συµµετοχής του αναδόχου (στα
Ελληνικά & Αγγλικά).
• Έντυπο
υλικό
προβολής
συνάντησης
(πρόσκληση,
αφίσα, δελτίο τύπου κ.λ.π.)
(στα Ελληνικά & Αγγλικά).
• Αξιολόγηση της Συνάντησης
(στα Ελληνικά & Αγγλικά).

1.2.3.

Εργαλείο Σχεδίασης Έργου
(Project Plan Tool)

(1) Project Plan Tool (στα
Αγγλικά)

1.2.4.

Στρατηγικό Σχέδιο
Επικοινωνίας Έργου

(1) Στρατηγικό Σχέδιο
Επικοινωνίας ¨Strategic
Communication Plan¨ (στα
Αγγλικά)

2012
11

12

2013
1

2

3

4

5

6
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11
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1
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1.3.1.

Master Plan Έργου

(1) Master Plan (στα Αγγλικά)

1.3.2.

Σχέδιο Ποιότητας Έργου
(Project Quality) –
Αναφορές Αξιολόγησης
προόδου

• (1) Σχέδιο Ποιότητας (Project
Quality) Έργου (στα Αγγλικά)
• (3) Αναφορές Αξιολόγησης
προόδου επίτευξης των στόχων
«χρόνου, κόστους και
ποιότητας» του έργου (στα
Ελληνικά & Αγγλικά)

1.3.3.

Εκθέσεις προόδου Έργου
(Project Progress Reports)

(5) Project Progress Reports
(στα Αγγλικά).

1.3.5.

Αναφορές Προόδου
(Progress Reports)

1.3.7.

Τριµηνιαίες Εκθέσεις
Προόδου Έργου

(4) Τακτικές και Έκτακτες
Αναφορές Προόδου του έργου
στις οποίες θα
συµπεριλαµβάνονται όλα τα
απαραίτητα έγγραφα για την
παρακολούθηση του φυσικού και
οικονοµικού αντικειµένου του
έργου (στα Ελληνικά και
Αγγλικά).
(5) Τριµηνιαίες Εκθέσεις
Προόδου του Έργου (στα
Αγγλικά).

1.3.8.

Τελική Έκθεση Έργου (Final
Report)

(1) Τελική Έκθεση Έργου (Final
Report) (στα Αγγλικά).

1.4.1.

Εκθέσεις Εσωτερικής
Αξιολόγησης (ενδιάµεση &
τελική)

• (1)
Ενδιάµεση
Έκθεση
Εσωτερικής Αξιολόγησης του
Έργου
(στα
Ελληνικά
&
Αγγλικά).

2Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Συναντήσεις συντονισµού
Έργου σε Ελλάδα και FYROM
– Πρακτικά Συναντήσεων

1Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

1.2.5.

• Ατζέντα και Πρακτικά των (2)
συναντήσεων
στην
Ελλάδα
(στα Ελληνικά & Αγγλικά)
• Παρουσιολόγια (στα Ελληνικά
& Αγγλικά).
• Καταγραφή
των
αποτελεσµάτων
και
των
αποφάσεων των συναντήσεων
µε τη µορφή αναφοράς προς τα
αρµόδια
στελέχη
της
Αναθέτουσας
Αρχής
(στα
Ελληνικά & Αγγλικά).
• Φωτογραφική τεκµηρίωση.
• Παρουσίαση
εισήγηση
συµµετοχής του αναδόχου (στα
Ελληνικά & Αγγλικά).
• Έντυπο
υλικό
προβολής
συναντήσεων (στα Ελληνικά &
Αγγλικά)
• Αξιολόγηση της συνάντησης
(στα Ελληνικά & Αγγλικά).
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1.4.2.

Εκθέσεις Εξωτερικής
Αξιολόγησης (ενδιάµεση &
τελική)

4.1.1.

∆ηµιουργία video που θα
ενσωµατωθεί πλατφόρµα
ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης
(e- πλατφόρµα) για
εκπαιδευτικού –
µαθησιακούς λόγους.

4.1.2.

∆ιοργάνωση τεχνικών
συναντήσεων ανταλλαγής
εµπειριών και µεταφοράς
τεχνογνωσίας – Πρωτόκολλο
& Πρακτικά
παρακολούθησης
συναντήσεων.

4.1.4.

∆ηµιουργία Οδηγού Εγχειριδίου (MANUAL)
σύγχρονης επιχειρησιακής
πείρας µε τις σχετικές
περιβαλλοντικές οδηγίες της
ΕΕ και των Κανονισµών

• (1) Τελική Έκθεση Εσωτερικής
Αξιολόγησης του Έργου (στα
Ελληνικά & Αγγλικά).
• (1)
Ενδιάµεση
Έκθεση
Εξωτερικής Αξιολόγησης του
Έργου
(στα
Ελληνικά
&
Αγγλικά).
• (1) Τελική Έκθεση Εξωτερικής
Αξιολόγησης του Έργου (στα
Ελληνικά & Αγγλικά).
(1)
Video.
Το
βίντεο
θα
παραδοθεί
ολοκληρωµένο και
έτοιµο σε ηλεκτρονική µορφή –
σύµφωνα µε όσα αναφέρονται
παραπάνω – ώστε να αναρτηθεί
στην
πλατφόρµας
τηλεκπαίδευσης e-platform της
∆ΕΥΑΚ,
(στα
Ελληνικά
&
Αγγλικά).
Επίσης θα παραδοθεί και σε
µορφή DVD-ROM, σε 100
αντίτυπα.
• Ατζέντα και Πρακτικά των (2)
συναντήσεων
στην
Ελλάδα
(στα Ελληνικά, Αγγλικά).
• Παρουσιολόγια (στα Ελληνικά
& Αγγλικά).
• Καταγραφή
των
αποτελεσµάτων
και
των
αποφάσεων των συναντήσεων
µε τη µορφή αναφοράς προς τα
αρµόδια
στελέχη
της
Αναθέτουσας
Αρχής(στα
Ελληνικά, Αγγλικά).
•
Ενηµερωτικό
υλικό
(στα
Ελληνικά, Αγγλικά).
• Φωτογραφική τεκµηρίωση.
• Παρουσίαση
εισήγηση
συµµετοχής του αναδόχου (στα
Ελληνικά & Αγγλικά).
• Έντυπο υλικό προβολής
συνάντησης (πρόσκληση,
αφίσα, δελτίο τύπου κ.λ.π.)
(στα Ελληνικά & Αγγλικά).
• ∆ίγλωσσος
Περιβαλλοντικός
Οδηγός 250 αντίγραφα (στα
Ελληνικά & Αγγλικά).
• CD-ROM ∆ίγλωσσου
Περιβαλλοντικού Οδηγού 150
τεµάχια (στα Ελληνικά &
Αγγλικά).
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4.2.1.

Εξ αποστάσεως ενέργειες
εκπαίδευσης για το
προσωπικό των εταίρων µε
τη δηµιουργία ασύγχρονης
πλατφόρµας τηλεκπαίδευσης
(e-learning platform) και την
ανάπτυξη και ενσωµάτωση 2
εκπαιδευτικών ενοτήτων
(µαθηµάτων).

4.2.2.

Υλοποίηση εκπαιδευτικών
προγραµµάτων Κατάρτισης
και µεταφοράς
Τεχνογνωσίας

4.2.3.

Υλοποίηση εκπαιδευτικών
προγραµµάτων Κατάρτισης
και µεταφοράς
Τεχνογνωσίας

• (1)
Eplatform
µε
τα
παραπάνω
τεχνικά
χαρακτηριστικά (στα Ελληνικά
& Αγγλικά).
• (2) Εκπαιδευτικές ενότητες
(µαθήµατα) για e-platform
(στα Ελληνικά & Αγγλικά).
Παραδοτέα Α Φάσης
• Βεβαίωση έναρξης
• πρότυπο πιστοποίησης και τα
στοιχεία του Φορέα πιστοποίησης
• Αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραµµα
• Συγκεντρωτική Κατάσταση
Καταρτιζοµένων Προγράµµατος
Κατάρτισης
• Κατάσταση Εκπαιδευτών
Προγράµµατος Κατάρτισης
• Συµφωνητικό συνεργασίας
• Συµφωνητικό µίσθωσης ή
δήλωση παραχώρησης χώρων.
Βάση Β: Πρόγραµµα Κατάρτισης 12
στελεχών Municipality of Dojran
100 ωρών – Αξιολόγηση
• Τριµηνιαία ∆ελτία
Παρακολούθησης Φυσικής
Προόδου
• Μηνιαία ∆ελτία
Πραγµατοποιηθεισών
Ανθρωποωρών Κατάρτισης.
Παραδοτέα Α Φάσης
• Βεβαίωση έναρξης
• πρότυπο πιστοποίησης και τα
στοιχεία του Φορέα πιστοποίησης
• Αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραµµα
• Συγκεντρωτική Κατάσταση
Καταρτιζοµένων Προγράµµατος
Κατάρτισης
• Κατάσταση Εκπαιδευτών
Προγράµµατος Κατάρτισης
• Συµφωνητικό συνεργασίας
Συµφωνητικό µίσθωσης ή δήλωση
παραχώρησης χώρων
Βάση Β: Πρόγραµµα Κατάρτισης 10
στελεχών ∆ΕΥΑ Κιλκίς, 152 ωρών
• Τριµηνιαία ∆ελτία
Παρακολούθησης Φυσικής
Προόδου
• Μηνιαία ∆ελτία
Πραγµατοποιηθεισών
Ανθρωποωρών Κατάρτισης.
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5.1.1.

Υπογραφή Μνηµονίου
Συνεργασίας (ανταλλαγής
εµπειριών & τεχνογνωσίας)
µεταξύ των εταίρων σε
θέµατα περιβάλλοντος,
δηµόσιας υγείας και
ποιότητας ζωής των
πολιτών.

5.1.2.

Κατάρτιση Ετήσιου Πλάνου
∆ράσεων από κάθε εταίρο
για την διαχείριση υδάτινων
πόρων της περιοχή του
(ύδρευσης, διαχείριση
δικτύων – ληµµάτων κ.λ.π.).

5.2.1.

Ανάπτυξη δικτύου
συνεργασίας των εταίρων σε
περιβαλλοντικά θέµατα

5.2.2.

∆ηµιουργία Βάσης
∆εδοµένων (ειδικό
λογισµικό) – Καταχώρηση
στοιχείων δράσεων,
αποτελεσµάτων ∆ικτύωσης.

(1) Το κείµενο του Μνηµονίου
Συνεργασίας ετοιµάζεται σε 3
αντίγραφα και υπογράφεται
από τους Νοµίµους
Εκπροσώπους των 2 εταίρων
(στα Ελληνικά & Αγγλικά).
(1) Ετήσιο Σχέδιο ∆ράσεων (ένα
σχέδιο για κάθε χρόνο του έργου,
δηλαδή ένα Σχέδιο για το 2013
και ένα για το 2014) (στα
Ελληνικά και Αγγλικά)
• Πρακτικά τεχνικών
συναντήσεων διακρατικών
εταίρων (στα Ελληνικά και
Αγγλικά)
• ∆ιοργάνωση
(2)
Ηµερίδων
(προσκλήσεις, αφίσα, φάκελος,
υλικό κ.λ.π.) (στα Ελληνικά &
Αγγλικά)
(2) ∆ηµοσιεύσεις στον τύπο
(τοπικό, περιφερειακό) (στα
Ελληνικά & Αγγλικά)
(1) Βάση δεδοµένων µε τα
χαρακτηριστικά που
περιγράφονται παραπάνω (στα
Αγγλικά).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3. ΤΕΥΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΒΛΕΠΕ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ (ΒΛΕΠΕ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5: ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΒΛΕΠΕ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ)
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