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ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Ημερομηνία: 30.12.2016 Ημέρα: Παρασκευή  Ώρα : 15.00 
Ηλεκτρονική Υποβολή: 30.12.2016, ημέρα Παρασκευή, ώρα 15:00. 
Έντυπη προσφορά: Τα στοιχεία και δικαιολογητικά της προσφοράς που υποβάλλονται 
ηλεκτρονικά προσκομίζονται, κατά περίπτωση, σε έντυπη μορφή εντός προθεσμίας τριών (3) 
εργάσιμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής ήτοι μέχρι 
04.01.2017, ημέρα Τετάρτη, ώρα 15.00 
 

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Ημέρα: 09.01.2017 Ημέρα: Δευτέρα  Ώρα : 11.00 
Η αποσφράγιση των προσφορών των υποψηφίων αναδόχων θα γίνει μέσω του 
ηλεκτρονικού συστήματος του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ την 09.01.2017, ημέρα Δευτέρα, ώρα Ελλάδας 
11.00. 

 
 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:  Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά . 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης στο 
Τεύχος Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως 
(http://www.et.gr)  

02.12.2016, 
ημέρα Παρασκευή 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης στον 
Ελληνικό τύπο: 
Α) 2 ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας 
Β) 1 ημερήσια  και 1 εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα  

 
Α) 06.12.2016 ημέρα Τρίτη 
Β) 06.12.2016 ημέρα Τρίτη και 
02.12.2016 ημέρα Παρασκευή 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ανάρτησης προκήρυξης στην ιστοσελίδα 
(http://www.esdi.gr),  στον πίνακα ανακοινώσεων της ΕΣΔι και 
στο πρόγραμμα «Διαύγεια» και στο ΚΜΔΗΣ. 

 
29.11.2016 ημέρα Τρίτη 
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
Ο Διευθυντής Οικονομικού Προγραμματισμού και Εποπτείας Οικονομικών Υποθέσεων  της Εθνικής Σχολής 
Δικαστικών Λειτουργών, έχοντας υπόψη: 

• το ν.3689/2008 (A΄164), όπως τροποποιήθηκε με το ν.3910/2011 «Εθνική Σχολή Δικαστικών 
Λειτουργών και άλλες διατάξεις» (A΄ 11), 

• το π.δ.165/1996 «Οργανωτική διάρθρωση των Υπηρεσιακών μονάδων της Εθνικής Σχολής 
Δικαστών» ( Α΄118), 

• την υπουργική απόφαση 8266/1995 «Ειδικός Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης Εθνικής Σχολής 
Δικαστών» (Β΄183), 

• το ν.4412/2016 (Α΄147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», 
• το ν.4270/2014 (Α 143) όπως ισχύει, 
• το ν.δ.496/1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (Α΄ 204), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, 
• το άρθρο 157 του ν.4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας 

οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» (Α΄160), 
• το π.δ.205/1998 «περί ορισμού του περιεχομένου και του χρόνου ενάρξεως της εφαρμογής του 

Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου των Ν.Π.Δ.Δ.»,  
• το v. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής νόμων 4046,4093/2012 και 4127/2013»(Α 107), 
• το ν. 3548/2007 « Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο Νομαρχιακό και 

τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις ( Α΄68) και το ν.3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο , Εφημερίς της 
Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις »(Α΄131), 

• την υπουργική απόφαση οικ. 55582/1933/2008 (Β΄1491) «Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης, 
Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου των Ενεργειών Επαγγελματικής Κατάρτισης 
συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ (2007-2013) για όλα τα Επιχειρησιακά 
Προγράμματα που εμπεριέχουν δράσεις κατάρτισης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  

• τη με αριθμό πρωτ. 1900/08.09.2009 με α/α 21 πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του 
ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» , όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,  

• τη με αριθμό 14053/ΕΥΣ1749/27.03.2008 «Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης» ( Β΄540), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

• τον Κανονισμό (ΕΕ) αρ.1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης 
Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη θέσπιση 
ειδικών διατάξεων σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και για 
την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006, 

• τον Κανονισμό (ΕΚ) αρ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης 
Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών 
διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το 
Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του 
Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 1083/2006, 
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• τον Κανονισμό (ΕΚ) αρ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης 
Δεκεμβρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 
1081/2006, 

• τον εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αρ. 215/2014 της Επιτροπής της 7ης Μαρτίου 2014 για τη θέσπιση 
κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, ως προς τις μεθοδολογίες για τη στήριξη των στόχων για την κλιματική αλλαγή, τον 
προσδιορισμό ορόσημων και ποσοτικών στόχων στο πλαίσιο επιδόσεων και την ονοματολογία των 
κατηγοριών παρέμβασης για τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και επενδυτικά Ταμεία., 

• την υπ’ αριθμ. 3542 final/23.5.2014 Εκτελεστική Απόφαση της Ε.Ε. για την έγκριση ορισμένων 
στοιχείων του συμφώνου εταιρικής σχέσης με την Ελλάδα (Κωδικός CCI 2014GR16M8PA001) 

• την υπ’ αριθμ. CCI2014GR05M2OP001/17-12-2014 Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ για την έγκριση 
ορισμένων στοιχείων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα» 

• το Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου συγχρηματοδοτούμενων πράξεων της  Σχολής,  
• το ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 

κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» 
και άλλες διατάξεις (Α΄112), 

• το ν.3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των 
διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και άλλες διατάξεις» 
(Α΄53), 

• το ν.4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 
3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» (Α' 
204), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

• το ν.4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία 
και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-
2015» (Α’ 226), 

• το ν. 4111/2013 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/2012, κύρωση Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου «Έγκριση των Σχεδίων των Συμβάσεων Τροποποίησης της Κύριας 
Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 18),  

• του ν. 4314/2014 «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για 
την προγραμματική περίοδο 2014-2020», 

• τη με αριθμό πρωτ.3593/24.12.2015 απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. 
του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου  ένταξης της πράξης, με τίτλο «ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
ΕΣΔι 2014-2018»,, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020», 
με κωδικό πράξης ΟΠΣ 5000232 και κωδικό πράξης ΣΑ του ΠΔΕ 2015ΣΕ042010000 

• τη με αρ. πρωτ. 124/10.3.2016 απόφαση του Διευθυντή Οικονομικού Προγραμματισμού και 
Εποπτείας Οικονομικών Υποθέσεων της ΕΣΔι με την οποία ματαιώθηκε ο διαγωνισμός σύμφωνα  με 
το άρθρο 21 του πδ.118/2007, 

• τα πρακτικά της 63ης /30.10.2015 συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Σχολής 
Δικαστικών Λειτουργών, όπου εγκρίθηκε η Ψηφιοποίηση Εκπαιδευτικού Υλικού,    

• τη με αριθ. πρωτ. 3531/14.11.2016 απόφαση του Ειδικού Γραμματέα τομεακών ΕΠ του ΕΚΤ του 
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης περί προέγκρισης του τεύχους δημοπράτησης και της 
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διαδικασίας προκήρυξης του Υποέργου 2 με τίτλο «Ψηφιοποίηση Εκπαιδευτικού Υλικού» της 
ανωτέρω Πράξης, 

• τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος προεισαγωγικής εκπαίδευσης της KΓ’ σειράς της Ε.Σ.Δι., 
που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του επιχειρησιακού Προγράμματος  «Μεταρρύθμιση Δημοσίου 
Τομέα 2014-2020» 

• το με αριθ.πρωτ. 337/27.07.2016 (ΑΔΑΜ : 16REQ004857828 2016-07-27) αίτημα έγκρισης δαπάνης 
του Προϊσταμένου του Τμήματος Οικονομικού Προγραμματισμού της ΕΣΔι,  

• τη με αριθ.πρωτ. 251/27.07.2016 (ΑΔΑΜ : 16REQ004860917 2016-07-27) απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 231 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της 
ΕΣΔι και αναρτήθηκε στο πρόγραμμα «Διαύγεια» με ΑΔΑ:ΩΩΥΘ46ΨΧ0Α-7ΕΔ, 

• τη με αριθμό πρωτοκόλλου 538/29.11.2016 (ΑΔΑ:7Θ9Κ46ΨΧ0Α-ΩΓΜ) απόφαση του Διευθυντή 
Οικονομικού Προγραμματισμού και Εποπτείας Οικονομικών Υποθέσεων της ΕΣΔι, με την οποία 
εγκρίνεται η διεξαγωγή ανοικτού διαγωνισμού από την ΕΣΔι με αντικείμενο την «Ψηφιοποίηση 
Εκπαιδευτικού Υλικού». 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

Προκηρύσσουμε ανοικτό ηλεκτρονικό εθνικό διαγωνισμό με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), με σφραγισμένες προσφορές,  
προϋπολογισμού εβδομήντα έξι χιλιάδες εξακόσια δώδεκα ευρώ και ενενήντα λεπτά (76.612,90 €) με 
αναλογούντα Φ.Π.Α. 24% δεκαοκτώ χιλιάδες τριακόσια ογδόντα επτά ευρώ και δέκα λεπτά (18.387,10 €), 
άλλως ενενήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (95.000,00€), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%,  με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά για την επιλογή Αναδόχου για το 
έργο: «Ψηφιοποίηση Εκπαιδευτικού Υλικού».    
 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης και των προσαρτημένων 
σ’ αυτή παραρτημάτων, που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της. 

 
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, 
ύστερα από την παρέλευση τουλάχιστον είκοσι δύο (22) ημερών από την ημέρα δημοσίευσης της 
προκήρυξής της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ σύμφωνα με το άρθρο 121 του ν.4412/2016. 
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και ενώσεις αυτών που 
υποβάλλουν κοινή προσφορά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης. 
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα 
διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 
(ΦΕΚ/Α/29-5-2013) όπως ισχύει και στο άρθρο 11 της  Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) 
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 
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Το πλήρες τεύχος της προκήρυξης αναρτάται στην δικτυακή πύλη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων www.promitheus.gov.gr. 
Η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί επίσης στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής www.esdi.gr. 
Διευκρινίσεις σχετικά με την παρούσα προκήρυξη υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του 
διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής 
συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο σύστημα 
οικονομικούς φορείς, οι οποίοι διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα 
χρήστη και κωδικό πρόσβασης). 
 
Το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων θα πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. 
 
Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 
ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής 
(www.ermis.gov.gr) και να εγγραφούν  στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής : 
 
Οι οικονομικοί φορείς,  αιτούνται, μέσω της ιστοσελίδας συστήματος και από τον σύνδεσμο «Εγγραφείτε 
ως οικονομικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και 
αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του) ταυτοποιούμενοι ως εξής: 
• Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 
ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν 
από το σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η 
ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της 
Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.  
• Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν 
διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συμπληρώνοντας 
τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται με χρήση των 
διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η 
εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών 
της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.  
• Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται 
από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας: 
-  είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική. 
-  είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη μετάφραση στην ελληνική, 
όπως αυτά προσδιορίζονται στο Προσάρτημα Α, Παράρτημα ΧΙ του ν. 4412/2016, και σύμφωνα με τους 
προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία  να δηλώνεται 
/ αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) 
εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία. 
Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω του 
Συστήματος. Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος 
χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην 
ενεργοποίηση του λογαριασμού του. 
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«Ψηφιοποίηση Εκπαιδευτικού Υλικού», της Πράξης «ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΣΔι 2014 - 2018» με 
Κωδικό ΟΠΣ 5000232 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020» 

Κωδικός ΟΠΣ: 5000232 

Κωδικός ΣΑ: Ε4201 

Κωδικός Πράξης ΣΑ του ΠΔΕ: 2015ΣΕ42010000 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014-2020», 
στο πλαίσιο του Ε.Σ.Π.Α., από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς Πόρους. Οι δαπάνες του 
Έργου θα βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) και συγκεκριμένα τη ΣΑ Ε4201 (Κωδικός 
Πράξης ΣΑ: 2015ΣΕ42010000). Υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον προϋπολογισμό της ΕΣΔι για το 
οικονομικό έτος 2016 και θα εγγραφεί αντίστοιχη πίστωση στον προϋπολογισμό της ΕΣΔι για το έτος 2017. 
  

 
Ο Διευθυντής Οικονομικού Προγραμματισμού και Εποπτείας 

Οικονομικών Υποθέσεων της ΕΣΔι 
 
 
 
 
 
 

Δημήτριος Πέππας 
Σύμβουλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
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ΜΕΡΟΣ Α΄ Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου 
 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών 
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Ψηφιοποίηση Εκπαιδευτικού Υλικού  
ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ 
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών 

ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΤΟΠΟΣ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών 

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σύμβαση παροχής υπηρεσιών.  
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ CPV 72212190-7 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
Ανοικτός Ηλεκτρονικός Δημόσιος Διαγωνισμός με 
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι εβδομήντα έξι 
χιλιάδες εξακόσια δώδεκα ευρώ και ενενήντα λεπτά 
(76.612,90 €) με αναλογούντα Φ.Π.Α. 24% δεκαοκτώ 
χιλιάδες τριακόσια ογδόντα επτά ευρώ και δέκα λεπτά 
(18.387,10 €), άλλως ενενήντα πέντε χιλιάδες ευρώ 
(95.000,00€), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. 

 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου τομέα 
2014-2018», στο πλαίσιο του Ε.Σ.Π.Α., από το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς 
Πόρους. Οι δαπάνες του Έργου θα βαρύνουν το 
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) και 
συγκεκριμένα τη ΣΑ Ε4201 (Κωδικός Πράξης ΣΑ: 
2015ΣΕ42030000)  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 29.11.2016 
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ  Η Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 

http://www.esdi.gr 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 
ΣΤΟ ΦΕΚ 

02.12.2016 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 
ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ  

02.12.2016 ΚΑΙ 06.12.2016 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ 29.11.2016 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ 
ΚΗΜΔΗΣ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

22.12.2016 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:00 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Ηλεκτρονική Υποβολή: 30.12.2016, ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 15:00. 
Έντυπη προσφορά: Τα στοιχεία και δικαιολογητικά 
της προσφοράς που υποβάλλονται ηλεκτρονικά 
προσκομίζονται, κατά περίπτωση, σε έντυπη 
μορφή εντός προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων 
ημερών από την καταληκτική ημερομηνία της 
ηλεκτρονικής υποβολής ήτοι 04.01.2016, ημέρα 
Τετάρτη, ώρα 15.00 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Ηλεκτρονική Υποβολή: 
Στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) (ηλεκτρονική μορφή) 
Έντυπα δικαιολογητικά κατά περίπτωση: 
Στην έδρα της ΕΣΔι 
Τέρμα Ικάρων ΤΚ 55102, Καλαμαριά 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ  
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η αποσφράγιση των προσφορών των υποψηφίων 
αναδόχων θα γίνει μέσω του ηλεκτρονικού 
συστήματος του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ τη Δευτέρα  
09.01.2017, ώρα Ελλάδας 11.00 
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Συντομογραφίες – γενικά 
ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση 

ΕΟΧ Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος 

ΕΠ ΜΔΤ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 

ΕΣΠΑ Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 

ΕΥΔ  Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος  

ΕΣΔι Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών 

ΝΠΔΔ  Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου σύμφωνα με το ελληνικό 
δίκαιο 

ΝΠΙΔ Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου σύμφωνα με το ελληνικό 
δίκαιο 

ΣΑΕ Συλλογική Απόφαση Έργου 

ΤΠΕ Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών 

ΟΠΣ Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα  

 
Ορισμοί διακήρυξης 
Ανάδοχος Ο προσφέρων που θα επιλεγεί και θα κληθεί να υπογράψει τη 

Σύμβαση και θα υλοποιήσει το σύνολο του Έργου. 

Αναθέτουσα Αρχή Η ΕΣΔι η οποία θα υπογράψει με τον Ανάδοχο τη Σύμβαση για την 
εκτέλεση του Έργου. 

Αντίκλητος Το πρόσωπο που ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ με έγγραφη δήλωσή του, 
στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου 
(ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, 
κλπ.) ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας 
της Αναθέτουσας Αρχής με αυτόν 

Επιτροπή Διαγωνισμού Η επιτροπή που συστήνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της 
ΕΣΔι, σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν.4412/2016 και τη διαδικασία 
του άρθρ.26 Ν.4024/2011 

Διακήρυξη Το παρόν έγγραφο που εκδίδεται για τους ενδιαφερόμενους/ 
υποψηφίους διαγωνιζόμενους από την Αναθέτουσα Αρχή και περιέχει 
την περιγραφή του αντικειμένου και τις προϋποθέσεις με βάση τις 
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Ορισμοί διακήρυξης 
οποίες διενεργείται ο Διαγωνισμός. 

Επίσημη γλώσσα του 
Διαγωνισμού και της 
Σύμβασης 

Επίσημη γλώσσα του Διαγωνισμού και της Σύμβασης είναι η ελληνική. 
Η παρούσα Διακήρυξη, τα έντυπα της Τεχνικής και Οικονομικής 
Προσφοράς και η Σύμβαση είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα. 
Όλα τα δικαιολογητικά και οι προσφορές των διαγωνιζομένων που θα 
υποβληθούν θα είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα, εκτός από 
τα τεχνικά φυλλάδια/ εγχειρίδια που μπορεί να είναι στην αγγλική 
γλώσσα. 

Έργο Το σύνολο του υπό ανάθεση Έργου. 

Προϋπολογισμός  Η εκτιμώμενη από την Αναθέτουσα Αρχή δαπάνη για την εκτέλεση της 
σύμβασης 

Σύμβαση Το συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ των συμβαλλομένων 
μερών για το σύνολο του Έργου, δηλαδή μεταξύ της ΕΣΔι ως 
Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου του Έργου που θα επιλεγεί. 

Συμβατικά τεύχη Τα τεύχη της Σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του 
Αναδόχου, καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη 
συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος :  

α. τη Σύμβαση,  
γ. την Προσφορά του Αναδόχου,  
γ. τη Διακήρυξη. 

Συμβατικό Τίμημα Το συνολικό τίμημα της Σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). 
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

Αντικείμενο του Έργου - Προδιαγραφές 

Με την προτεινόμενη πράξη η Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών επιδιώκει την συνέχιση των 
υλοποιούμενων προγραμμάτων προεισαγωγικής εκπαίδευσης των στελεχών του δικαστικού σώματος, με 
στόχο τη βελτίωση της εκπαίδευσης, την ανάπτυξη των γνώσεων και των δεξιοτήτων του ανθρώπινου 
δυναμικού στον τομέα της Δικαιοσύνης και την προώθηση μιας σύγχρονης νοοτροπίας- αντίληψης για τη 
λειτουργία της δικαιοσύνης και των συναφών διοικητικών υπηρεσιών αυτής. Η νέα αυτή νοοτροπία 
αποβλέπει στην δυνατότητα προσαρμογής του δικαστικού λειτουργού στη ραγδαία εξέλιξη των νέων 
τεχνολογιών, ώστε να ανταποκρίνεται άμεσα στην ανάγκη τόσο της διαφάνειας, της ασφάλειας δικαίου και 
της εξάλειψης της διαφθοράς όσο και της ευελιξίας - ταχύτητας στην απονομή της δικαιοσύνης, με 
κυρίαρχο στόχο την ακώλυτη εξυπηρέτηση του πολίτη και την πλήρη απαλοιφή γραφειοκρατικών 
αγκυλώσεων. Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση του έργου:  

 
«Ψηφιοποίηση Εκπαιδευτικού Υλικού». 

 
Στο πλαίσιο του έργου θα αναπτυχθεί από τον Ανάδοχο, εκπαιδευτικό υλικό κατάλληλο για ηλεκτρονική 
εκπαίδευση το οποίο θα οργανωθεί σε πλατφόρμα ηλεκτρονικής διδασκαλίας.  
Η ανάπτυξη του υλικού θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με τους αντίστοιχους διδάσκοντες της Σχολής 
και θα βασιστεί στη ψηφιοποίηση σημειώσεων και εκπαιδευτικού υλικού που χρησιμοποιούν οι 
διδάσκοντες στα μαθήματα τους. Κατά το στάδιο δημιουργίας του εκπαιδευτικού υλικού ο υποψήφιος 
ανάδοχος θα αναλάβει την εκπαίδευση των στελεχών της Σχολής ώστε να εξειδικευθούν στη χρήση των 
εργαλείων ψηφιοποίησης, στη συντήρηση των υποδομών και την μεθοδολογία υποβοήθησης των 
διδασκόντων στην ανάπτυξη νέου υλικού. Τέλος, θα δημιουργηθούν και θα παραδοθούν σχετικά εγχειρίδια 
χρήσης και θα πραγματοποιηθούν εκπαιδευτικά σεμινάρια, προκειμένου η τεχνογνωσία της ψηφιοποίησης 
και δημιουργίας μαθημάτων να μεταφερθεί στο προσωπικό της Σχολής, που μετά το πέρας του έργου θα 
δύναται να συντηρεί και να ενημερώνει τη βάση μαθημάτων που θα δημιουργηθεί. 
 
Με την εφαρμογή της τηλεκπαίδευσης, οι εκπαιδευόμενοι της Ε.Σ.Δι. θα έχουν τη δυνατότητα, με τη χρήση 
του παρεχόμενου από τη Σχολή εξοπλισμού ( φορητού Η/Υ) να βελτιώνουν και να ενισχύουν την ποιότητα 
της εκπαίδευσή τους με τις ακόλουθες δράσεις:   

• απομακρυσμένη πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό με τη χρήση του παρεχόμενου φορητού Η/Υ    
• άμεση επικοινωνία με τον διδάσκοντα και τους λοιπούς εκπαιδευόμενους-   
•  «ασύγχρονη» επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και forum συζητήσεων για 

συγκεκριμένα θέματα διδασκαλίας   
• παρακολούθηση βιντεοσκοπημένων εκπαιδευτικών μαθημάτων/δράσεων 
• παρακολούθηση podcasts, δηλαδή ηχογραφημένη διδασκαλία ή σχολιασμός συχνά πάνω σε 

κάποια παρουσίαση ή σε κάποια εκπαιδευτική πηγή 
• διάφορα εκπαιδευτικά εργαλεία αξιολόγησης, όπως online quiz, ερωτηματολόγια κατανόησης και 

αυτοαξιολόγησης, ηλεκτρονική υποβολή εργασιών κ.α.  
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• ενσωμάτωση ηλεκτρονικών πηγών στη διδασκαλία (π.χ. βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων, online 
εθνική και διεθνής νομοθεσία και νομολογία κ.α., μελέτες και ηλεκτρονικά βιβλία κ.α.). 
 

Το έργο αφορά στη ψηφιοποίηση του συνόλου των μαθημάτων που θα πραγματοποιηθούν στο πρώτο 
στάδιο κατάρτισης και το σύνολο το μαθημάτων που θα πραγματοποιηθούν στο δεύτερο στάδιο 
κατάρτισης της εκπαιδευτικής σειράς ΚΓ’. Ενδεικτικά οι εκπαιδευτικές ώρες των μαθημάτων που 
πραγματοποιεί η ΕΣΔι αποτυπώνονται στο παρακάτω πίνακα.  
 
Πρόγραμμα Σπουδών Στάδιο Κατάρτισης Αριθμός 

τρίωρων 
Σύνολο 
εκπαιδευτικών 
ωρών 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΩΤΟ ΣΤΑΔΙΟ  59 177 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΑΔΙΟ  290 870 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΠΡΩΤΟ ΣΤΑΔΙΟ  10 30 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΑΔΙΟ   298 894 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ-ΠΟΙΝΙΚΗΣ 
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

ΠΡΩΤΟ ΣΤΑΔΙΟ  64 192 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ                                                                                  
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ-ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΑΔΙΟ  298 894 

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ   3.000 
 
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ξεκινάει τον Φεβρουάριο του 2017 και ολοκληρώνεται τον Δεκέμβρη του ίδιου 
έτους. Το παραδοτέο υλικό θα πρέπει να προκύπτει από τη ψηφιοποίηση του συνόλου των μαθημάτων της 
ΚΓ’ σειράς ή από τη ψηφιοποίηση υλικού τουλάχιστον 3000 εκπαιδευτικών ωρών.  
 
Με τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας, είναι αρκετά επίπονη τόσο η προετοιμασία για διάθεση όσο και η 
διάθεση τέτοιου υλικού, καθώς οι διαδικασίες αυτές πρέπει να επαναλαμβάνονται κάθε φορά που μία νέα 
ομάδα εκπαιδευόμενων πρόκειται να παρακολουθήσει το μάθημα ή τη διάλεξη, και ο φόρτος για τον 
εκπαιδευτή είναι μεγάλος. 
Αυτά τα ζητήματα της διαχείρισης εκπαιδευτικού υλικού αντιμετωπίζουν οι πλατφόρμες ασύγχρονης 
εκπαίδευσης. Με πολύ εύκολο τρόπο, ο διαχειριστής δημιουργεί το δικτυακό τόπο του μαθήματος και 
ανεβάζει σε αυτόν το εκπαιδευτικό υλικό. Αυτό γίνεται μία φορά και το υλικό βρίσκεται εκεί έτοιμο προς 
διάθεση, για κάθε νέα ομάδα εκπαιδευομένων που πρόκειται να παρακολουθήσει το μάθημα ή τη διάλεξη.  
Έτσι οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση σε: 

• Διαφάνειες της διάλεξης ή κείμενα συμπληρωματικά στη διάλεξη 
• Ασκήσεις 
• Podcasts  
• Video ή συγχρονισμένο video με διαφάνειες 
• Βιβλιογραφία 
• Σελίδες του διαδικτύου 

Το μοντέλο εκπαίδευσης και κατάρτισης που πρόκειται να λειτουργήσει στο πλαίσιο του έργου υιοθετεί 
πολλές από τις αρχές των μοντέλων μικτής εκπαίδευσης (blended learning). Βασικός στόχος είναι η 
ολοκληρωμένη διαχείριση όλων των εκπαιδευτικών πόρων (εκπαιδευτές, εκπαιδευόμενοι, μαθήματα, 
κ.λπ.) με προσανατολισμό στην παροχή των βέλτιστων υπηρεσιών εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης στην 
Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών. Εξίσου σημαντική για την εκπαίδευση είναι η συγκέντρωση και 
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ενσωμάτωση εκπαιδευτικού υλικού το οποίο θα προσφέρει μαθησιακή αξία με ένα εύκολο και κατανοητό 
τρόπο.  
 
Για το σκοπό αυτό, θα αναπτυχθεί εκπαιδευτικό υλικό, στο πλαίσιο του έργου, με τέτοιο τρόπο ώστε οι 
εκπαιδευτικές οντότητες (learning objects) να είναι λειτουργικά και παιδαγωγικά αυτάρκεις και 
προσαρμόσιμες στις ανάγκες διαφορετικών προγραμμάτων κατάρτισης, είτε αυτά είναι παραδοσιακά είτε 
σε ηλεκτρονικό περιβάλλον. Το προσφερόμενο σύστημα υιοθετεί ένα μοντέλο παροχής και διαχείρισης 
ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού  που επιτρέπει όμως παράλληλα και την χρήση μικτής κατάρτισης 
(μοντέλο Blended e-Learning). Με αυτό τον τρόπο δίνεται η ευελιξία στην επιλογή της καλύτερης κατά 
περίπτωση μεθόδου, αλλά και συνδυασμοί τους. Τα προσφερόμενα ασύγχρονα προγράμματα κατάρτισης 
διαθέτουν ανεξαρτησία ως προς τον τρόπο και το μέσο το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την διενέργειά 
τους. Αποτελούν έτσι μέρος των διαφόρων εκπαιδευτικών διαδρομών, οι οποίες χρησιμοποιούνται για την 
δημιουργία συγκεκριμένων επαγγελματικών προφίλ.  
 
Η ανάπτυξη του υλικού θα γίνει σε συνεργασία με τους αντίστοιχους διδάσκοντες. Παράλληλα, στη 
διαδικασία δημιουργίας του εκπαιδευτικού υλικού θα συμμετέχει και εκείνο το τμήμα του προσωπικού της 
Σχολής το οποίο θα εξειδικευθεί στη χρήση των εργαλείων ψηφιοποίησης του υλικού και θα συνδράμει 
μόνιμα στη συνέχεια τους διδάσκοντες της Σχολής που θέλουν να αναπτύξουν ηλεκτρονικό υλικό και 
ηλεκτρονικά μαθήματα.. 
 
Οι δράσεις που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο αυτού του υποέργου είναι οι ακόλουθες: 
 
Δράση 1 Ενημέρωση και Ευαισθητοποίηση των διδασκόντων στης Σχολής 
Δράση 2 Δημιουργία των Ψηφιακών Μαθημάτων  
Δράση 3 Εκπαίδευση των στελεχών της ΕΣΔΙ 
Δράση 4 Έλεγχος και Πιστοποίηση των Ψηφιακών Μαθημάτων 
Δράση 5 Προσθήκη του υλικού στην πλατφόρμα εκπαιδευτικών μαθημάτων 
 
Το σύνολο των ψηφιοποιημένων μαθημάτων θα εγκατασταθεί στη πλατφόρμα Moodle (πλατφόρμα 
ανοιχτού κώδικα) και ο υποψήφιος ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να περιγράψει αναλυτικά πως θα 
υλοποιήσει το σύνολο των προδιαγραφών του έργου με τη χρήση της συγκεκριμένης πλατφόρμας. 
Παράλληλα, θα πρέπει να παρουσιάσει ολοκληρωμένη περιγραφή της μεθοδολογία εκπαίδευσης των 
υπαλλήλων της Σχολής, των Σπουδαστών και των Διδασκόντων όπως επίσης και να παραδώσει στην Εθνική 
Σχολή Δικαστικών Λειτουργών ένα ολοκληρωμένο φάκελο με το εκπαιδευτικό υλικό. Συγκεκριμένα, μετά το 
πέρας της εκπαίδευσης οι χρήστες θα πρέπει να γνωρίζουν:  
 
Υπάλληλοι ΕΣΔι 
1. Να διαχειρίζονται με ευκολία το σύνολο των δυνατοτήτων της πλατφόρμας  Moodle 
2. Να κατευθύνουν τους Σπουδαστές στις απορίες τους 
3. Να κατευθύνουν τους Διδάσκοντες στη δημιουργία ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού (ppt, popcasts, 

video) 
4. Να έχουν λεπτομερή γνώση των διαθέσιμων εκπαιδευτικών αρχείων (ppt, video) εκμάθησης της 

πλατφόρμας.   
 
Σπουδαστές ΕΣΔι 
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1. Να γράφονται στη πλατφόρμα 
2. Να μπορούν να παρακολουθήσουν σύγχρονη και ασύγχρονη εκπαίδευση  

 
Διδάσκοντες ΕΣΔι 
1. Να γράφονται στη πλατφόρμα 
2. Να δημιουργούν ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό (ppt, pdf, popcast, video)  
3. Να δημιουργούν ψηφιακά μαθήματα  
 
Η ψηφιοποίηση θα ακολουθεί τη συμβατότητα με τα διεθνή πρότυπα ώστε να είναι δυνατή η 
επαναχρησιμοποίηση των ηλεκτρονικών μαθημάτων και των μαθησιακών αντικειμένων. Η δημιουργία 
ηλεκτρονικών μαθημάτων θα εντάσσεται σε ένα μεθοδολογικό πλαίσιο, για τη μελλοντική του χρήση από 
το προσωπικό της Εθνικής Σχολής Δικαστών, όπου θα περιλαμβάνονται εγχειρίδια εκπαίδευσης των 
στελεχών, των σπουδαστών, των επιμορφούμενων δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών και των 
διδασκόντων της Εθνικής Σχολής Δικαστών για την ολοκληρωμένη κατάρτισή τους στις εκπαιδευτικές 
διαδικασίες, στην ανάπτυξη και στη χρήση εκπαιδευτικού υλικού. 
 
Βασικές προϋποθέσεις υλοποίησης του έργου είναι: 

• Η  Ομάδα Έργου του αναδόχου πρέπει να διαθέτει εμπειρία στο χώρο της εξ’ αποστάσεως 
εκπαίδευσης και στη σχεδίαση ηλεκτρονικών μαθημάτων,  

• Οργανωμένη συλλογή του πρωτογενούς εκπαιδευτικού υλικού με χρήση εντύπων παράδοσης 
παραλαβής και ερωτηματολογίων, 

• Αποδεδειγμένη γνώση υλοποίησης ηλεκτρονικών μαθημάτων για  εφαρμογές ασύγχρονης 
εκπαίδευσης  

• Γνώσεις στη ψηφιοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού, με χρήση τεχνολογικού εξοπλισμού (σαρωτές 
βιβλίων, σαρωτές Α3 και Α4 εγγράφων) που θα αναγράφεται υποχρεωτικά στην προσφορά. 

• Υπεύθυνο συντονισμού ψηφιακών μαθημάτων (ΥΣΨΜ) με διδακτορικό τίτλο που θα πρέπει να 
διαθέτει αποδεδειγμένα επαγγελματική εμπειρία σε θέματα σχετικά με το περιεχόμενο του 
αντικειμένου του παρόντος έργου, ιδιαίτερες γνώσεις και ικανότητες ως προς την υλοποίηση του 
υπό ανάθεση έργου, την σχετική αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα, όπως και ικανότητες 
σύνθεσης και οργάνωσης, προκειμένου να καθοδηγήσουν και να συντονίσουν το σύνολο των 
προσφερομένων υπηρεσιών από τον Ανάδοχο. Ο ΥΣΨΜ θα συμμετέχει σε όλες τις Δράσεις 
ανάπτυξης του έργου. 

• Επιστήμονα Πληροφορικής κάτοχο μεταπτυχιακού διπλώματος με αποδεδειγμένα γνώσεις στην 
εκπαίδευση σπουδαστών και στην ανάπτυξη ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού, 

• Υποστήριξη από Βιβλιοθηκονόμο ώστε να αποτυπωθούν σωστά οι βιβλιογραφικές αναφορές σε 
συγγράμματα, δημοσιεύσεις, ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες κλπ 

• Υποστήριξη από  Τεχνικό Ψηφιοποίησης, για την ψηφιοποίηση του υλικού 
• Υποστήριξη από  Νομικό Σύμβουλο ώστε να καλυφθούν σε βάθος εκπαιδευτικά θέματα για τη 

δημιουργία μαθημάτων. Η ύπαρξη Νομικού Συμβούλου στην ομάδα έργου θα διασφαλίσει την 
επιτυχία της επικοινωνίας μεταξύ των δημιουργών του εκπαιδευτικού υλικού και του Προσωπικού/ 
Διδασκόντων/ Εκπαιδευόμενων της Εθνικής Σχολής Δικαστών, για την επίτευξη του βέλτιστου 
αποτελέσματος. 
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Μεθοδολογία Υλοποίησης  

Η μεθοδολογία η οποία πρόκειται να εφαρμοστεί στο πλαίσιο του έργου μπορεί συνοπτικά να περιγραφεί 
ως εξής: 
 
Δράση 1 Ενημέρωση και Ευαισθητοποίηση των διδασκόντων στης Σχολής 
Στη δράση περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστο: 

• Αρχική μελέτη εφαρμογής  
• Δράσεις Ευαισθητοποίησης για την ενημέρωση των διδασκόντων της Σχολής και των 

εκπαιδευομένων.  
 
Η αρχική Μελέτη εφαρμογής που θα παραδώσει ο Ανάδοχος περιλαμβάνει: 

• Συλλογή πληροφοριών για τις απαιτήσεις των χρηστών (των υπαλλήλων, των σπουδαστών και των 
διδασκόντων της Εθνική Σχολής Δικαστών). 

• Αποτύπωση της υφιστάμενης  κατάστασης με τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων.  
• Αναλυτική μελέτη και σχεδιασμός της μεθοδολογίας ανάπτυξης των μαθησιακών αντικειμένων και  

των παρεχόμενων υπηρεσιών. 
• Επικαιροποίηση του χρονοδιαγράμματος για την καλύτερη δυνατή οργάνωση του έργου. 

 
Δράσεις Ευαισθητοποίησης  

• Οι δράσεις ευαισθητοποίησης περιλαμβάνουν μια σειρά από εκπαιδεύσεις του αναδόχου προς 
τους διδάσκοντες  και τους εκπαιδευόμενους της Σχολής. Στόχος της ευαισθητοποίησης είναι να 
ενημερωθούν οι διδάσκοντες για τις δυνατότητες του προγράμματος στη δημιουργία των 
ψηφιακών αρχείων, τη διαχείριση του λογαριασμού τους, την αποστολή ψηφιακών μαθημάτων 
στους εκπαιδευόμενους/σπουδαστές της σχολής. Αντίστοιχα, οι εκπαιδεύσεις προς τους 
εκπαιδευόμενους θα πρέπει να καλύπτουν λειτουργίες όπως η δημιουργία λογαριασμού, η 
διαχείριση λογαριασμού και θέματα που αφορούν την αμφίδρομη επικοινωνία εκπαιδευόμενου-
διδάσκοντα. Τέλος, ο ανάδοχος θα πρέπει να καλύψει και υπόλοιπες λειτουργικότητες χρήσης του 
προγράμματος Moodle.    

 
 
Δράση 2 Δημιουργία των Ψηφιακών Μαθημάτων 
Η δημιουργία των ψηφιακών μαθημάτων θα ξεκινήσει με την έναρξη του πρώτου κύκλου σπουδών και θα 
περιλαμβάνει  

• τη συγκέντρωση από την ΕΣΔι των γενικών πληροφοριών για το σύνολο των μαθημάτων (πλαίσιο 
διάθεσης σε επίπεδο σχολής και προγράμματος σπουδών, στοιχεία που σχηματίζουν την ταυτότητα 
του μαθήματος και αναλυτικές πληροφορίες του μαθήματος, περίγραμμα μαθήματος)  

• τη συγκέντρωση του υλικού από την ΕΣΔι, της αναλυτικής περιγραφής του μαθήματος και των 
στόχων του μαθήματος, την οργάνωση του υλικού σε θεματικές ενότητες ή ενότητες διαλέξεων 
καθώς και την οργάνωσή του ανά διδακτική ενότητα ή/και διδακτική ώρα κ.α. 

• την επεξεργασία του υλικού, από τον Ανάδοχο, με χρήση των κατάλληλων εργαλείων (σχεδιασμός 
παρουσίασης και εναρμόνιση με κανόνες προσβασιμότητας, δημιουργία ασκήσεων, αναφορά 
βιβλιογραφίας, δημιουργία λίστας ηλεκτρονικών πηγών, δημιουργία κατάλληλων τύπων αρχείων 
για την υποβοήθηση της διδασκαλίας όπως pdf, εικόνες, πολυμεσικό υλικό κ.α.) 
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• τη διαμόρφωση και προτυποποίηση του εκπαιδευτικού υλικού, από τον Ανάδοχο, βάσει διεθνών 
προτύπων που επιτρέπουν διαλειτουργικότητα με άλλα συστήματα τηλεκπαίδευσης. 
 

Κάθε μάθημα πρέπει να χωρίζεται σε επιμέρους λογικές ενότητες (κατ’ εκτίμηση 4-12 ώρες ανά ενότητα) 
και κάθε ενότητα πρέπει επιπλέον να περιλαμβάνει εκπαιδευτικά εργαλεία αξιολόγησης, όπως online quiz, 
ερωτηματολόγια κατανόησης και αυτοαξιολόγησης, ηλεκτρονική υποβολή εργασιών κ.α.   
 
Με την ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης και ανάπτυξης των μαθημάτων του πρώτου κύκλου σπουδών 
ξεκινάει η αντίστοιχη εργασία για τον δεύτερο κύκλο σπουδών.  
 
 
Συγκέντρωση Εκπαιδευτικού Υλικού και επικοινωνία με τους υπεύθυνους των μαθημάτων 
Σε αυτό το στάδιο συλλέγεται το υλικό που καθορίστηκε στην μελέτη εφαρμογής. Σημαντική θα είναι η 
συνεισφορά των ερωτηματολογίων ώστε να καθοριστεί η λογική σειρά έναρξης των δράσεων 
συγκέντρωσης και επεξεργασίας του υλικού. Με αυτόν τον τρόπο θα διασφαλιστεί η όσο το δυνατό 
ταχύτερη επίτευξη των στόχων του έργου και η καλύτερη δυνατή συνεργασία με τους διδάσκοντες της 
Εθνικής Σχολής Δικαστών. 
Η συλλογή του πρωτογενούς υλικού πραγματοποιείται συνήθως βάσει τριών αξόνων: βιβλία της διεθνούς 
βιβλιογραφίας, σημειώσεις διδασκόντων και υλικό που χρησιμοποιείται από τους διδάσκοντες  για την 
διδασκαλία σχετικών μαθημάτων με τον παραδοσιακό τρόπο. Τα βήματα που προτείνεται να 
ακολουθηθούν σε αυτό το στάδιο της μεθοδολογίας είναι: 

• Επαφή με τους διδάσκοντες της ΕΣΔι για την πρώτη καταγραφή υπάρχοντος υλικού. 
• Συμπλήρωση ερωτηματολογίων. Πρέπει να παραδοθεί με την κατάθεση του φακέλου 

δικαιολογητικών, υπόδειγμα ερωτηματολογίου για τις πληροφορίες που θα συγκεντρωθούν. 
• Καταγραφή και ανάλυση υπάρχοντος υλικού 
• Ακριβής προσδιορισμός των εκπαιδευτικών ενοτήτων σε σχέση με τις απαιτήσεις της ασύγχρονης 

εκπαίδευσης 
• Προσδιορισμός του υλικού και των εκπαιδευτικών ενοτήτων που πρέπει να αναπτυχθούν από την 

αρχή 
• Συλλογή ή/και ανάπτυξη του υλικού βάσει αυτών των κατευθύνσεων  

 
Σύνθεση και οργάνωση εκπαιδευτικού υλικού 
Η σύνθεση και οργάνωση του υλικού που θα συγκεντρωθεί στην βάση των κατευθύνσεων του 
προηγούμενου σταδίου θα πραγματοποιηθεί με γνώμονα το γεγονός ότι ο εκπαιδευόμενος θα βρεθεί 
αντιμέτωπος με το συγκεκριμένο υλικό σε ένα περιβάλλον εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Η δημιουργία του 
εκπαιδευτικού υλικού θα είναι πρακτικά το αποτέλεσμα μιας δομημένης διαδικασίας ανάπτυξης που θα 
εμπλέκει: 

• εκπαιδευτικό προσωπικό  
• ειδικούς εκπαιδευτικού σχεδιασμού 
• ειδικούς ανάπτυξης εκπαιδευτικού περιεχομένου  

Με τον τρόπο αυτό θα προκύψει ποιοτικό, καλαίσθητο και γνωσιακά αποτελεσματικό υλικό, το οποίο θα 
παρέχει όλη την απαραίτητη πληροφορία και γνώση που ένας εκπαιδευόμενος χρειάζεται σε ένα 
συγκεκριμένο εκπαιδευτικό αντικείμενο.  
Τα βήματα που προτείνεται να ακολουθηθούν σε αυτό το στάδιο της είναι: 
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• Συμφωνία στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του μαθήματος με τους διδάσκοντες 
• Επιλογή της δομής τους μαθήματος και των λογικών ενοτήτων του μαθήματος 
• Καταγραφή της ροής του μαθήματος  
• Καταγραφή ειδικών παρατηρήσεων π.χ. προαπαιτούμενα (εάν υπάρχουν) 
• Έλεγχοι και διόρθωση 

 
Παραγωγή του εκπαιδευτικού υλικού 
Οι εκπαιδευτικοί τίτλοι που θα υλοποιηθούν θα είναι σχεδιασμένοι κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι 
φιλικοί και εύκολοι στη χρήση. Η δομή τους θα είναι αυτή που θα έχει προκύψει κατά τον εκπαιδευτικό 
σχεδιασμό με τη συνεργασία των αρμόδιων ατόμων από τους συμμετέχοντες φορείς. Τα βήματα που 
προτείνεται να ακολουθηθούν σε αυτό το στάδιο της μεθοδολογίας είναι: 

• Ηλεκτρονική και αισθητική επεξεργασία του υλικού που έχει συλλεχθεί 
• Δημιουργία του πρωτογενούς υλικού που πρέπει να αναπτυχθεί 
• Εμπλουτισμός της εκπαιδευτικής δομής του μαθήματος με υλικό  
• Σύνθεση του υλικού με βάση τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό που έχει συμφωνηθεί 
• Έλεγχοι και αξιολόγηση του εκπαιδευτικού τίτλου  
• Τελικές Διορθώσεις 

 
Τα παραπάνω βήματα ακολουθούν έναν κύκλο ανάπτυξης μέχρι ο εκπαιδευτικός τίτλος να ικανοποιεί 
πλήρως τις ποιοτικές απαιτήσεις της ΕΣΔι ως προς την ποιότητα των παρεχόμενων εκπαιδευτικών 
υπηρεσιών. 
 
Σημειώνεται ότι σε όλα τα στάδια του έργου θα παρέχεται συνεχής εκπαίδευση στο προσωπικό της Εθνικής 
Σχολής Δικαστών που επιθυμεί να αποκτήσει τεχνογνωσία για τη μεταγενέστερη δημιουργία του 
Ηλεκτρονικού Εκπαιδευτικού Υλικού.  
 
Προσβασιμότητα υλικού 
Για υλικό που δημιουργείται, οι δημιουργοί πρέπει να ακολουθήσουν συγκεκριμένα πρότυπα, που θα 
πρέπει να συμμορφώνονται με το πρότυπο WCAG 2.0 AA. Ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να παραδώσει 
στη φάση της κατάθεσης των δικαιολογητικών οδηγίες για της δημιουργία προσβάσιμων αρχείων κειμένου, 
pdf και παρουσιάσεων. 
 
Αναφορά βιβλιογραφίας 
Η αναφορά βιβλιογραφίας περιλαμβάνει όχι μόνο τα συγγράμματα (text books) αλλά και  άλλες πηγές 
διαθέσιμες στο Διαδίκτυο ή ψηφιακά. Θα πρέπει να υπάρχει σε επίπεδο ενότητας η σχετική βιβλιογραφία. 
Συστήνεται να συνοδεύεται από σύντομο  σχολιασμό, όπου θα αναφέρεται το τι περιέχει η βιβλιογραφία 
ή/και πως είναι χρήσιμη, ώστε να διευκολύνει και να παρακινεί τον εκπαιδευόμενο να ανατρέξει σε αυτή.  
 
Ηλεκτρονικές πηγές βιβλιοθηκών 
Σχετικά με τη χρήση ηλεκτρονικών πηγών που διαθέτουν οι βιβλιοθήκες ή που είναι ευρύτερα διαθέσιμο, 
συστήνεται η όσο το δυνατόν πιο εκτεταμένη χρήση τους.  Θα πρέπει σε επίπεδο ενότητας να υπάρχει 
αναφορά στη σχετική βιβλιογραφία για περαιτέρω μελέτη 
 
Δράση 3 Εκπαίδευση των στελεχών της Ε.Σ.ΔΙ. 
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Θα πραγματοποιηθεί εκπαίδευση του προσωπικού της σχολής στις τεχνολογίες δημιουργίας ψηφιακών 
μαθημάτων και σε καλές πρακτικές δημιουργίας ψηφιακού υλικού και μαθημάτων. Ιδιαίτερη έμφαση θα 
δοθεί στην παρουσίαση του υλικού και σε θέματα προσβασιμότητας 
 
Στόχος των υπηρεσιών εκπαίδευσης είναι: 

• η ολοκληρωμένη μεταφορά τεχνογνωσίας προς ένα ικανό πυρήνα στελεχών της Εθνικής Σχολής 
Δικαστών, οι οποίοι θα αναλάβουν μετά το πέρας του έργου την διαχείριση, υποστήριξη και 
ανάπτυξη ηλεκτρονικών μαθημάτων. Αφορά στην κατάρτιση ολιγομελούς ομάδας που θα αναλάβει 
στη συνέχεια την παραγωγική λειτουργία του νέου συστήματος (διαχείριση, συντήρηση, ανάπτυξη 
μαθημάτων) και θα επιτελέσει βασικό ρόλο στην εκπαίδευση των υπολοίπων χρηστών (cascade 
training). Σημειώνεται ότι οι διαχειριστές εκτός από την τελική εκπαίδευσή τους στο σύστημα κατά 
τη διάρκεια της δοκιμαστικής και παραγωγικής λειτουργίας θα παρακολουθούν και θα 
συμμετέχουν στις ενέργειες δημιουργίας του εκπαιδευτικού υλικού. Συγκεκριμένα θα συμμετέχει 
εκείνο το τμήμα του προσωπικού της Σχολής το οποίο θα εξειδικευθεί στη χρήση των εργαλείων 
ψηφιοποίησης του υλικού και θα συνδράμει μόνιμα στη συνέχεια τους διδάσκοντες της Σχολής που 
θέλουν να αναπτύξουν ηλεκτρονικό υλικό και ηλεκτρονικά μαθήματα. 

• η ανάπτυξη των κατάλληλων δεξιοτήτων στους χρήστες (υπάλληλοι, σπουδαστές, καθώς και οι 
διδάσκοντες της Σχολής) του νέου πληροφοριακού συστήματος, ώστε να υποστηριχθεί η 
διαδικασία της πλήρους ένταξης σε παραγωγική λειτουργία. Για την επίτευξη των παραπάνω 
στόχων θα υλοποιηθούν οι ακόλουθες ενέργειες: 

• Κατάρτιση / εκπαίδευση Διαχειριστών συστήματος 
• Μεθοδολογία δημιουργίας υλικού για  

a. Βιντεοδιαλέξεις  
b. Podcasts 
c. Μαθήματα με στατικό περιεχόμενο (παρουσιάσεις, pdf, doc, excel κτλ) 

• Κατάρτιση / εκπαίδευση χρηστών. Αφορά στην παροχή εκπαίδευσης στους τελικούς χρήστες του 
συστήματος. Οι χρήστες μπορούν να εκπαιδεύονται υπό τη μορφή σεμιναρίων σε ομάδες των 15-20 
ατόμων ενώ ειδικά για τους διδάσκοντες της Σχολής πρέπει να υπάρχει μέριμνα ώστε να 
εκπαιδεύονται αυτόνομα ως μονάδες (ο καθένας ξεχωριστά για τους περίπου 100 εκπαιδευτές/2 
ώρες ανά εκπαιδευτή). Όλες οι υπηρεσίες εκπαίδευσης θα παρασχεθούν στον χώρο της Εθνική 
Σχολή Δικαστών. 

 
Η εκπαίδευση περιλαμβάνει τη δημιουργία εγχειριδίων  

• για τους διαχειριστές (χρήση εργαλείων, ψηφιοποίηση, οργάνωση δομής μαθημάτων και 
δημιουργία του εκπαιδευτικού υλικού)  

• και για τους χρήστες του συστήματος φοιτητές και διδάσκοντες (καλές πρακτικές χρήσης 
εκπαιδευτικού υλικού, πλοήγηση στο εκπαιδευτικό υλικού) 

 
Δράση 4  Έλεγχος και Πιστοποίηση των Ψηφιακών Μαθημάτων 
Θα πραγματοποιηθεί ο τελικός έλεγχος και η πιστοποίηση των ψηφιακών μαθημάτων ώστε να 
διασφαλιστεί η ποιότητα του τελικού μαθήματος 
 
Η πιστοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού θα πραγματοποιηθεί από εξειδικευμένο προσωπικό του 
αναδόχου, πριν το ανέβασμα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Θα ελεγχθούν όλες οι παράμετροι για την  
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προσβασιμότητα του υλικού (HTML/HTML5 συμβατότητα, συμμόρφωση με WCAG 2.0 AA, προσβάσιμα 
αρχεία κειμένου, παρουσιάσεων και pdf κλπ), οι λειτουργικότητες των επιμέρους εργαλείων (πχ ερωτήσεις 
αυτοαξιολόγησης, κουίζ κλπ), οι σωστές μεταβάσεις μεταξύ των επιμέρους ενοτήτων κα. 
 
 
Δράση 5 Προσθήκη του υλικού στην πλατφόρμα εκπαιδευτικών μαθημάτων 
Το Ψηφιακό Μάθημα θα τοποθετηθεί στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης και θα 
παραμετροποιηθεί ώστε να είναι έτοιμο για χρήση από τους διδάσκοντες και τους εκπαιδευόμενους της 
Σχολής. Επιπλέον στην πλατφόρμα του θα χρησιμοποιηθεί πρέπει να αναφέρεται με πιο τρόπο θα 
επιτευχθούν τα ακόλουθα διαδραστικά χαρακτηριστικά: 

• άμεση επικοινωνία με τον διδάσκοντα και τους λοιπούς εκπαιδευόμενους-   
• «ασύγχρονη» επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και forum συζητήσεων για 

συγκεκριμένα θέματα διδασκαλίας   
 

Στόχοι του έργου 
Στόχος του συνολικού έργου είναι η κατάρτιση των υπαλλήλων, των σπουδαστών και των διδασκόντων της 
Σχολής στη χρήση προηγμένων Πληροφοριακών Συστημάτων, για την αποδοτικότερη υλοποίηση του 
φυσικού της αντικειμένου, που δεν είναι άλλο από την προεισαγωγική, θεωρητική και πρακτική, κατάρτιση 
των σπουδαστών καθώς και τη διαρκή ή συνεχή ή «δια βίου» επιμόρφωση των υπηρετούντων δικαστικών 
λειτουργών. Η εκπαίδευση αυτή θα επιτευχθεί με τον εκσυγχρονισμό – την τεχνολογική αναβάθμιση της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας και με την εισαγωγή νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 
για παροχή τηλεκπαίδευσης (eLearning), καθώς και την υποστήριξη αυτού του νέου τρόπου διδασκαλίας.  
Η παροχή μιας ολοκληρωμένης μαθησιακής εμπειρίας προς το σύνολο του προσωπικού και των 
εκπαιδευόμενων της Εθνικής Σχολής Δικαστών και η καταγραφή  εκείνων των διαδικασιών που θα 
επιτρέψουν στο υφιστάμενο προσωπικό τη μελλοντική ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού υψηλών 
προδιαγραφών. Η ανάπτυξη του ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού σε συνδυασμό με την υποστήριξη που 
παρέχει ο υπεύθυνος καθηγητής δίνει απαντήσεις στις προκλήσεις της νέας εποχής για  

• Ποιοτική εκπαίδευση σε  ένα συνεχώς αυξανόμενο αριθμό σπουδαστών 
• Προετοιμασία σπουδαστών για συμμετοχή σε δραστηριότητες δια βίου εκπαίδευσης όπως η 

εξοικείωση με την τεχνολογία και οι δεξιότητες διαχείρισης χρόνου / συνεργασίας / αναζήτησης & 
κριτικού σχολιασμού της πληροφορίας  

Επιπλέον καλύπτονται πάγιοι εκπαιδευτικοί στόχοι για :  
• Κριτική & Δημιουργική σκέψη 
• Ευελιξία & Προσαρμογή σε ανάγκες και περιορισμούς  

 

Παραδοτέα 

Μετά την επιλογή του, ο ανάδοχος αναλαμβάνει, κατά τα ανωτέρω: 
Δράση 1 Ενημέρωση και Ευαισθητοποίηση των διδασκόντων στης Σχολής 
Υλικό Ημερίδας Έναρξης 
Χρόνος υποβολής: έως (12) μήνες μετά από την υπογραφή της σύμβασης 
Υλικό Ημερίδας Λήξης 
Χρόνος υποβολής: (15) δεκαπέντε ημέρες πριν τη λήξη του έργου  
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Μελέτη Εφαρμογής 
Χρόνος υποβολής: έως (1) μήνας από την υπογραφή της σύμβασης  
Τελική έκθεση έργου - Ολοκλήρωση του έργου  
Χρόνος υποβολής: (7) ημέρες πριν τη λήξη του έργου  
 
Δράση 2 Δημιουργία των Ψηφιακών Μαθημάτων 
Υλικό Ολοκληρωμένων Ψηφιακών Μαθημάτων 
Χρόνος υποβολής: έως (12) μήνες μετά από την υπογραφή της σύμβασης  
 
Δράση 3 Εκπαίδευση των στελεχών της ΕΣΔΙ 
Υλικό Εκπαιδεύσεων και παρουσιολόγια (φοιτητές, διδάσκοντες και διαχειριστές) 
Χρόνος υποβολής: έως (8) μήνες μετά από την υπογραφή της σύμβασης  
 
Δράση 4 Έλεγχος και Πιστοποίηση των Ψηφιακών Μαθημάτων 
Λίστα Μαθημάτων που έχουν ελεγχθεί και πιστοποιηθεί 
Χρόνος υποβολής: έως (12) μήνες μετά από την υπογραφή της σύμβασης  
 
Δράση 5 Προσθήκη του υλικού στην πλατφόρμα εκπαιδευτικών μαθημάτων 
Λίστα μαθημάτων που έχουν προστεθεί στην πλατφόρμα εκπαιδευτικών μαθημάτων 
Χρόνος υποβολής: έως (12) μήνες μετά από την υπογραφή της σύμβασης  
 

Χρονοδιάγραμμα Έργου - Προϋπολογισμός 

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι εβδομήντα έξι χιλιάδες εξακόσια δώδεκα ευρώ και ενενήντα λεπτά 
(76.612,90 €) με αναλογούντα Φ.Π.Α. 24% δεκαοκτώ χιλιάδες τριακόσια ογδόντα επτά ευρώ και δέκα λεπτά 
(18.387,10 €), άλλως ενενήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (95.000,00€), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. 
 
Σε περίπτωση λύσης της σύμβασης για οποιοδήποτε λόγο πριν την κάλυψη του παραπάνω συνολικού 
προϋπολογισμού ο Ανάδοχος απεκδύεται κάθε δικαιώματός του για το υπόλοιπο ποσό.   
Σε περίπτωση που η σύμβαση με τον ανάδοχο υπογραφεί μετά την έναρξη του εκπαιδευτικού 
προγράμματος της ΚΓ’ Σειράς, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ψηφιοποιήσει το εκπαιδευτικό υλικό που 
θα του διαθέσει η ΕΣΔι και θα περιλαμβάνει πληροφορίες/εκπαιδευτικό υλικό που θα έχει διατεθεί από 
τους διδάσκοντες της εκπαιδευτικής σειράς ΚΓ’ μέχρι και την ημερομηνία έναρξης του έργου. 
 

 Διάρκεια σε μήνες 
Δράση 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Δράση 1             
Δράση 2             
Δράση 3             
Δράση 4             
Δράση 5             
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Φάσεις του  Έργου  

Φάση Νο: 1η  Τίτλος: Ενημέρωση και Ευαισθητοποίηση των 
διδασκόντων στης Σχολής 

Διάρκεια:  Μήνας Έναρξης: 1 Μήνας Λήξης: 12 
Στόχοι:  Λεπτομερής προσδιορισμός των αναγκών  
Περιγραφή: Ο υποψήφιος ανάδοχος θα οργανώσει ομάδες εργασίας που σε 

συνεργασία  με το προσωπικό του ιδρύματος θα αναλύσουν λεπτομερώς 
το επιχειρησιακό περιβάλλον λειτουργίας. Θα πραγματοποιηθεί Ημερίδα 
Έναρξης και Ημερίδα Λήξης του έργου. 

Παραδοτέα:  Υλικό Ημερίδας Έναρξης 
Υλικό Ημερίδας Λήξης 
Μελέτη Εφαρμογής 
Τελική έκθεση έργου 

 
 

Φάση Νο: 2η  Τίτλος: Δημιουργία των Ψηφιακών Μαθημάτων 
Διάρκεια:  Μήνας Έναρξης: 2 Μήνας Λήξης: 12 
Στόχοι:  Δημιουργία των ψηφιακών μαθημάτων  
Περιγραφή: Ο υποψήφιος ανάδοχος θα δημιουργήσει τα ψηφιακά μαθήματα. 
Παραδοτέα:  Υλικό Ολοκληρωμένων Ψηφιακών Μαθημάτων 

 
Φάση Νο: 3η  Τίτλος: Εκπαίδευση των στελεχών της ΕΣΔΙ 
Διάρκεια:  Μήνας Έναρξης: 2 Μήνας Λήξης: 12 
Στόχοι:  Εκπαίδευση του προσωπικού και των εκπαιδευόμενων  
Περιγραφή: Με την εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί: 

• η ολοκληρωμένη μεταφορά τεχνογνωσίας προς ένα ικανό 
πυρήνα στελεχών της Εθνικής Σχολής Δικαστών, οι οποίοι θα αναλάβουν 
μετά το πέρας του έργου την διαχείριση, υποστήριξη και ανάπτυξη 
ηλεκτρονικών μαθημάτων 
• η ανάπτυξη των κατάλληλων δεξιοτήτων στους χρήστες 
(υπάλληλοι, σπουδαστές καθώς και οι διδάσκοντες της Σχολής) του νέου 
πληροφοριακού συστήματος, ώστε να υποστηριχθεί η διαδικασία της 
πλήρους ένταξης σε παραγωγική λειτουργία. 

Παραδοτέα:  Υλικό Εκπαιδεύσεων και παρουσιολόγια (φοιτητές, διδάσκοντες και 
διαχειριστές) 

 
 

Φάση Νο: 4η  Τίτλος: Έλεγχος και Πιστοποίηση των Ψηφιακών 
Μαθημάτων 

Διάρκεια:  Μήνας Έναρξης: 5 Μήνας Λήξης: 12 
Στόχοι:  Έλεγχος και Πιστοποίηση των Ψηφιακών Μαθημάτων 
Περιγραφή: Το σύνολο των Ψηφιακών Μαθημάτων πρέπει να ελεγχθεί και να 

πιστοποιηθεί από προσωπικού του αναδόχου.  
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Παραδοτέα:  Λίστα Μαθημάτων που έχουν ελεγχθεί και πιστοποιηθεί 
 
 

Φάση Νο: 5η  Τίτλος: Προσθήκη του υλικού στην πλατφόρμα 
εκπαιδευτικών μαθημάτων 

Διάρκεια:  Μήνας Έναρξης: 7 Μήνας Λήξης: 12 
Στόχοι:  Προσθήκη του υλικού στην πλατφόρμα εκπαιδευτικών μαθημάτων. 

 
Περιγραφή: Ο υποψήφιος ανάδοχος θα ανεβάσει το υλικό στην πλατφόρμα 

τηλεκπαίδευσης, με παράλληλο έλεγχο της καλής λειτουργίας του υλικού 
στην πλατφόρμα. 

Παραδοτέα:  Λίστα μαθημάτων που έχουν προστεθεί στην πλατφόρμα εκπαιδευτικών 
μαθημάτων 
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ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
 

Άρθρο 1 
Αντικείμενο διαγωνισμού 

 
Αντικείμενο του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού είναι η επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση του 
έργου «Ψηφιοποίηση Εκπαιδευτικού Υλικού». όπως αυτό περιγράφεται αναλυτικά στο Α΄ Μέρος της 
παρούσας Διακήρυξης. 

Γίνονται δεκτές Προσφορές για το σύνολο των απαιτήσεων. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες Προσφορές που υποβάλλονται για μέρος του Έργου. 

 

Άρθρο 2 
Προϋπολογισμός-Χρηματοδότηση 

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι εβδομήντα έξι χιλιάδες εξακόσια δώδεκα ευρώ και ενενήντα λεπτά 
(76.612,90 €) με αναλογούντα Φ.Π.Α. 24% δεκαοκτώ χιλιάδες τριακόσια ογδόντα επτά ευρώ και δέκα λεπτά 
(18.387,10 €), άλλως ενενήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (95.000,00€), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. 

 

Άρθρο 3 
Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

Αναθέτουσα αρχή είναι η «Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών» (ΕΣΔι) 
Διεύθυνση έδρας της ΕΣΔι : Τέρμα Ικάρων, Φοίνικας, 551 02  ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ  
Τηλέφωνο :   00 30 2310-494110, 2310-494111, 2310-494116 
Fax :    00 30 2310-494127  
E-mail :    oikonomiko@esdi.gr  
Αρμόδιος για πληροφορίες : Τμήμα Οικονομικού Προγραμματισμού, Χαράλαμπος Πλατής, Ευφημία 
Παπαδοπούλου τηλ.2310 494 116, 2310 494 110 

Άρθρο 4 
Νομικό και θεσμικό πλαίσιο διαγωνισμού 

Ο Διαγωνισμός διέπεται από τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που αναφέρονται στο 
προοίμιο της απόφασης διενέργειας του. 
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Άρθρο 5 
Δημοσιότητα 

5.1  Περίληψη της Διακήρυξης θα αποσταλεί προς δημοσίευση: 

1. Στο τεύχος Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, στις 02.12.2016 

2. Στις ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες «Γενική Δημοπρασιών» και «Εφημερίς Δημοπρασιών & 
Πλειστηριασμών» στις 06.12.2016  και 

3.  Σε ημερήσια τοπική εφημερίδα στις 06.12.2016 και σε εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα στις 
02.12.2016 

5.2    Επίσης, η Διακήρυξη θα αναρτηθεί σε εμφανές μέρος των εγκαταστάσεων της ΕΣΔι, στην ιστοσελίδα 
αυτής, στο «Πρόγραμμα Διαύγεια» κατ΄ εφαρμογή του ν. 3861/2010 και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Δημοσίων Συμβάσεων. 

Το πλήρες τεύχος της προκήρυξης θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) . 

Η προκήρυξη θα υποβληθεί ηλεκτρονικά με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.  

Άρθρο 6 

Προθεσμία και Τόπος Υποβολής Προσφορών 

1 Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του συστήματος.  

 Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 

πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η 

παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 

4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013) και στο άρθρο 11 της  Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές 

λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», στο πλαίσιο του  ν. 4412/2016.  

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 

Η Διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr 

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη 

διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ:  06.12.2016 
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Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 22.12.2016 ώρα 08:00 

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής 

προσφορών: 30.12.2016 και ώρα 15.00 

 

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

υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.  

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος 

βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και 

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

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά της προσφοράς που υποβάλλονται ηλεκτρονικά προσκομίζονται, κατά 

περίπτωση, σε έντυπη πρωτότυπη μορφή εντός προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών από την 

καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής ήτοι έως την 04.01.2017, ημέρα Τετάρτη, ώρα 15.00, στην 

έδρα της ΕΣΔι: Δ/νση: Τέρμα Ικάρων ΤΚ 55102, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. 

Προσφορές που θα κατατεθούν μετά τις παραπάνω ημερομηνίες και ώρες λογίζονται ως εκπρόθεσμες και 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

Άρθρο 7  
Τρόπος  Λήψης Εγγράφων Διαγωνισμού 

Το πλήρες τεύχος της Προκήρυξης ή και συμπληρωματικά έγγραφα διατίθενται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή 

μέσω του διαδικτύου στην επίσημη ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής: www.esdi.gr και στην δικτυακή 

πύλη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων www.promitheus.gov.gr.. 

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει και αποτελεί τεκμήριο ότι κάθε διαγωνιζόμενος έχει λάβει 

πλήρη γνώση και έχει αποδειχθεί ανεπιφύλακτα το σύνολο των όρων που περιλαμβάνονται στη Διακήρυξη. 

Άρθρο 8  
Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης 

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι μπορούν να ζητήσουν εγκαίρως συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις 

για το περιεχόμενο της παρούσας Προκήρυξης. 
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Τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών 

πληροφοριών-διευκρινήσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, 

δηλαδή από όσους διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό 

πρόσβασης) και απαραίτητα ψηφιακά υπογεγραμμένο σε ηλεκτρονικό αρχείο.  

H Αναθέτουσα Αρχή θα απαντήσει σε όλες τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν, το αργότερο τέσσερεις (4) 

ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.  

Το κείμενο των συμπληρωματικών πληροφοριών ή διευκρινήσεων θα αναρτηθεί στην δικτυακή πύλη του 

Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων www. promitheus.gov.gr. 

Κανένας υποψήφιος ανάδοχος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές 

απαντήσεις εκ μέρους της ΕΣΔι. 

 

Άρθρο 9 
Δικαίωμα συμμετοχής 

9.1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: 

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά ή συνεταιρισμοί ή ενώσεις οικονομικών φορέων ή 
κοινοπραξίες που δραστηριοποιούνται νόμιμα στον τομέα της παραγωγής, προμήθειας, εγκατάστασης και 
συντήρησης συστημάτων ΤΠΕ (υλικός εξοπλισμός, Λογισμικό) (H/W & S/W) και είναι εγκατεστημένα ή 
λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ. τα οποία 
πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο Άρθρο 10   Δικαιολογητικά Συμμετοχής.  

 

Υποχρεώσεις / διευκρινίσεις σχετικά με Ένωση 

1. Η ένωση προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από 
όλους τους προμηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με 
συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το 
είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης προμηθευτών. 

2. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρο. 
Σε περίπτωση κατακύρωσης του της σύμβασης στην ένωση/κοινοπραξία, η ευθύνη αυτή 
εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 

3. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, μέλος της ένωσης δεν μπορεί να 
ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ως μέλος της ένωσης κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, 
τότε εάν οι συμβατικοί όροι μπορούν να εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα μέλη της ένωσης, η 
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σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται ως έχει και να παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματά της με το 
ίδιο συμβατικό τίμημα και όρους. Η δυνατότητα εκπλήρωσης των συμβατικών όρων από τα 
εναπομείναντα μέλη θα εξετασθεί από την Προϊσταμένη Αρχή η οποία και θα αποφασίσει σχετικά. 
Εάν η Προϊσταμένη Αρχή αποφασίσει ότι τα εναπομείναντα μέλη δεν επαρκούν να εκπληρώσουν 
τους όρους της σύμβασης, τότε αυτά οφείλουν να ορίσουν αντικαταστάτη με προσόντα αντίστοιχα 
του μέλους που αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού. O αντικαταστάτης ωστόσο, 
πρέπει να εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή. 

9.2. Λόγοι αποκλεισμού: 

1. Όσοι έχουν καταδικασθεί με τελεσίδικη απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παραγράφου 1 
του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, δηλ. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, 
τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, 
παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο ως άνω 
άρθρο. 

2. Όσοι έχουν αθετήσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή φόρων ή  εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας 
όπου είναι εγκατεστημένοι ή σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.  

3. Όσοι τελούν υπό πτώχευση ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή 
τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχουν υπαχθεί σε 
διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες 
ή βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 

4. Όσοι έχουν τιμωρηθεί με αποκλεισμό από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. 
5. Όσοι δεν είναι εγγεγραμμένοι  σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται 

στο κράτος-μέλος εγκατάστασής τους. 

6. Όσοι δε διαθέτουν την αναγκαία οικονομική και χρηματοδοτική ικανότητα για την εκτέλεση της 
σύμβασης σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Άρθρου 12 . 

7. Όσοι δε διαθέτουν τους αναγκαίους τεχνικούς και ανθρώπινους πόρους και την εμπειρία για να 
εκτελέσουν τη σύμβαση σε επίπεδο ποιότητας σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Άρθρου 12. 

8. Όσοι έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για οποιοδήποτε αδίκημα σχετικό με 
την επαγγελματική τους διαγωγή και την εν γένει άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητος.  

9. Όσοι έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του 
διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική τους ιδιότητα. 

10. Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του  Άρθρου 10 

 
Τα ανωτέρω αναφερόμενα ισχύουν και για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής, εάν έχουν 
προβεί στις ίδιες ή αντίστοιχες πράξεις ή παραλείψεις, έχουν υποπέσει στα ίδια ή αντίστοιχα παραπτώματα 
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ή έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις  παραπάνω κυρώσεις, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση εφαρμοζόμενες 
για αυτά νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.  
Σε περίπτωση ένωσης προσώπων τα ανωτέρω ισχύουν για κάθε μέλος της.  
 

Άρθρο 10 
Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

10.1. Δικαιολογητικά συμμετοχής 

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι οφείλουν να καταθέσουν, μαζί με την Προσφορά τους, τα ακόλουθα κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά συμμετοχής. Επίσης, θα πρέπει να συμπεριλάβουν στο «Φάκελο 
Δικαιολογητικών Συμμετοχής», συμπληρωμένους τους παρακάτω πίνακες κατά περίπτωση (σύμφωνα με τη 
νομική τους μορφή), λαμβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες επεξηγήσεις / οδηγίες:  

1. Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ» περιγράφονται τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που θα 
πρέπει να υποβληθούν υποχρεωτικά μαζί με την προσφορά. 

2. Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» όπου έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», σημαίνει ότι το αντίστοιχο 
δικαιολογητικό πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο ανάδοχο. 

3. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του υποψήφιου αναδόχου που έχει τη μορφή 
ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν το αντίστοιχο δικαιολογητικό υποβάλλεται ή όχι. 

4. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί από τον υποψήφιο ανάδοχο το αντίστοιχο κεφάλαιο ή 
ενότητα του «Φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής» στο οποίο περιλαμβάνεται το απαιτούμενο 
δικαιολογητικό. 

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι εβδομήντα έξι χιλιάδες εξακόσια δώδεκα ευρώ και ενενήντα λεπτά 
(76.612,90 €) με αναλογούντα Φ.Π.Α. 24% δεκαοκτώ χιλιάδες τριακόσια ογδόντα επτά ευρώ και δέκα λεπτά 
(18.387,10 €), άλλως ενενήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (95.000,00€), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. 
 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Ι. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό, το ποσό  της 
οποίας πρέπει να καλύπτει το 2% της συνολικής καθαρής αξίας  
δαπάνης της προμήθειας, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, δηλ. 
ποσό χιλίων πεντακοσίων τριάντα δύο ευρώ και είκοσι έξι λεπτά 
1.532,26€ (2% Χ 76.612,90 €) 

ΝΑΙ   

ΙΙ. Υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 8 παρ. 4 του ν. 1599/1986 (Α’ 75), οι 
οποίες πρέπει να φέρουν ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα 
ημερών προ της καταληκτικής ημέρας υποβολής των προσφορών, 
όπου θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού και όπου ο 
υποψήφιος ανάδοχος θα δηλώνει ότι: 

Δήλωση Α. 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 . Δεν έχει καταδικασθεί με τελεσίδικη απόφαση, για κάποιο από τα 
αδικήματα της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, 
δηλ. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, 
τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με 
τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, 
παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, κατά τα 
ειδικότερα οριζόμενα στο ως άνω άρθρο  

• Για Ο.Ε και Ε.Ε η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται και από τους 
ομόρρυθμους εταίρους και τους διαχειριστές 

• Για Α.Ε. η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται από τον Πρόεδρο και 
τον Διευθύνοντα Σύμβουλο 

• Για Ε.Π.Ε και Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία η υπεύθυνη 
δήλωση υπογράφεται από τους διαχειριστές 

• Για τους Συνεταιρισμούς η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται από 
τον Πρόεδρο 

• Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου η υπεύθυνη 
δήλωση υπογράφεται από τους νόμιμους εκπροσώπους του 

 
2. Δεν τελεί υπό πτώχευση ούτε έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ούτε τελεί υπό αναγκαστική 
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ούτε έχει υπαχθεί 
σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ούτε έχει αναστείλει τις 
επιχειρηματικές τους δραστηριότητες ή βρίσκεται σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 
 
3. Είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις καταβολής εισφορών σε 
οργανισμούς κύριας και επικουρικής κοινωνικής ασφάλισης και τις 
φορολογικές του υποχρεώσεις, σύμφωνα με την ελληνική 
νομοθεσία ή την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας εγκατάστασής 
του. 

 
4.Είναι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο ή εμπορικό μητρώο 
ή άλλη αντίστοιχη επαγγελματική οργάνωση, αναγράφοντας και το 
ειδικό επάγγελμά του (τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
δηλώνουν ότι είναι εγγεγραμμένα στα Μητρώα του οικείου 
Επιμελητηρίου ή ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις της 
χώρας εγκατάστασης τους και το ειδικό επάγγελμα τους)  
5. Σε περίπτωση που ανακηρυχθεί Ανάδοχος της σύμβασης, θα 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

προσκομίσει για τη σύναψή της, εντός προθεσμίας είκοσι (20) 
ημερολογιακών ημερών από τη σχετική πρόσκληση της 
Αναθέτουσας Αρχής τα επιμέρους δικαιολογητικά Κατακύρωσης  

6. Εφόσον πρόκειται για συνεταιρισμό, ότι ο Συνεταιρισμός 
λειτουργεί νόμιμα 

Δήλωση Β: 

1. δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για 
αδίκημα σχετικά με την επαγγελματική του διαγωγή 

2. δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από διαδικασίες σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων 
• Για Ο.Ε και Ε.Ε η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται από τους 

ομόρρυθμους εταίρους και τους διαχειριστές 
• Για Α.Ε. η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται από τον Πρόεδρο 

και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο 
• Για Ε.Π.Ε και Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία η υπεύθυνη 

δήλωση υπογράφεται από τους διαχειριστές 
• Για τους Συνεταιρισμούς η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται 

από τον Πρόεδρο 
• Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου η υπεύθυνη 

δήλωση υπογράφεται από τους νόμιμους εκπροσώπους του 
 

3. δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές 
με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την 
επαγγελματική του ιδιότητα 

Δήλωση Γ:  

1. η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας 
Διακήρυξης της οποίας έλαβε γνώση και ότι αποδέχεται 
ανεπιφύλαχτα τους όρους της  

2. η προσφορά συμμορφώνεται πλήρως με τις απαιτήσεις της 
διακήρυξης, πλην των τυχόν αποκλίσεων που απαριθμούνται 
ρητά και εξαντλητικά στην προσφορά, καθώς και σε ειδική 
συνημμένη αναλυτική κατάσταση. 

3. αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσης 
διακήρυξης. Στην αντίθετη περίπτωση πρέπει να αναφέρει ρητά 
τα σημεία εκείνα τα οποία δεν αποδέχεται, για τα οποία πρέπει 
υποχρεωτικά να έχει υποβληθεί ένσταση εντός της νόμιμης 
προθεσμίας, στην οποία και πρέπει να παραπέμπει ρητώς η 
επιφύλαξη. Επιφυλάξεις που δεν παραπέμπουν σε ένσταση ή 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

επιφυλάξεις που έχουν την έννοια της προσφοράς υπό αίρεση 
επάγονται αποκλεισμό της προσφοράς. 

4. παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για απόφαση του 
Οργάνου Λήψης Αποφάσεων της ΕΣΔι ματαίωσης, ακύρωσης ή 
διακοπής του διαγωνισμού 

5. Το σύνολο των χωρών όπου ο συμμετέχων διαθέτει 
επαγγελματική εγκατάσταση ή αναπτύσσει επαγγελματική 
δραστηριότητα. 

Επισημαίνεται ότι: 

Α) Οι παραπάνω υπεύθυνες δηλώσεις αφορούν τον υποψήφιο 

(φυσικό ή νομικό πρόσωπο). Όσον αφορά τα νομικά πρόσωπα, ειδικά 

για τις περιπτώσεις δήλωσης περί μη καταδίκης με δικαστική 

απόφαση για κάποιο από τα προαναφερόμενα αδικήματα, η 

υπεύθυνη δήλωση αφορά τους νόμιμους εκπροσώπους τους για τον 

εαυτό τους. 

Β) Για όλες τις παραπάνω υπεύθυνες δηλώσεις (δηλώσεις Α,Β,Γ) δεν 

απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια 

διοικητική αρχή ή ΚΕΠ. 

ΙΙΙ. Τα Νομικά Πρόσωπα θα υποβάλλουν τα δικαιολογητικά σύστασής 
τους, και συγκεκριμένα : 
Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε : 

1. ΦΕΚ σύστασης, 
2. Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με το ΦΕΚ στο οποίο 

έχουν δημοσιευτεί όλες οι μέχρι σήμερα τροποποιήσεις αυτού ή 
επικυρωμένο αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού 
(εφόσον υπάρχει) 

3. ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ εκπροσώπησης 
του νομικού προσώπου, 

4. Πρακτικό Δ.Σ περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, στο 
οποίο μπορεί να περιέχεται και εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό 
προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου αναδόχου) για 
υπογραφή και υποβολή προσφοράς σε περίπτωση που δεν 
υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα την 
προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού 
και ορίζεται συγκεκριμένα άτομο ως αντίκλητος,  

5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί 

 ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

τροποποιήσεων του καταστατικού / μη λύσης της εταιρείας, το 
οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρείς (3) μήνες πριν από 
την ημερομηνία υποβολής προσφορών 

Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε ή Ι.Κ.Ε  : 
1. Αντίγραφο του καταστατικού με όλα τα μέχρι σήμερα 

τροποποιητικά 
2. Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί 

των τροποποιήσεων του καταστατικού 
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά 
σύστασής τους εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της 
χώρας που είναι εγκατεστημένα, από την οποία και εκδίδεται το 
σχετικό πιστοποιητικό. 
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση τροποποίησης των αναφερόμενων 
ανωτέρω υπό ΙΙΙ.1, ΙΙΙ.2 και ΙΙΙ.3 νομιμοποιητικών εγγράφων των 
Νομικών Προσώπων πρέπει να ενημερώνεται σχετικά, με την 
προσκομιδή των τροποποιήσεων, η Αναθέτουσα Αρχή. 

IV Εξουσιοδότηση, με βεβαίωση γνησίου υπογραφής, εκπροσώπου του 
προσφέροντος για τη διενέργεια πράξεων για λογαριασμό αυτού στο 
πλαίσιο του διαγωνισμού (πχ κατάθεση προσφοράς, παρουσία κατά 
την αποσφράγιση των προσφορών κλπ), σε περίπτωση μη 
αυτοπρόσωπης εμφάνισης του προσφέροντος ή του νομίμου 
εκπροσώπου του. Δεν απαιτείται εξουσιοδότηση σε περίπτωση 
αποστολής του φακέλου προσφοράς με εταιρεία ταχυμεταφοράς. 

ΝΑΙ   

 

10.2 Οι ενώσεις προμηθευτών 

Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε Προμηθευτή που συμμετέχει στην Ένωση. 
Ειδικότερα η ένωση προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται, επί ποινή απόρριψης 
είτε από όλους τους συμμετέχοντες που αποτελούν την Ένωση είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο 
με συμβολαιογραφική πράξη. 

Επιπλέον, πρέπει να κατατεθούν τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Ι. Συμφωνητικό συνεργασίας μεταξύ των μελών της Ένωσης,  όπου:  

1. να δηλώνουν από κοινού ότι αναλαμβάνουν αλληλεγγύως και 
εις ολόκληρον την ευθύνη από τη συμμετοχή τους στο 
διαγωνισμό και την ευθύνη για την παράδοση της προμήθειας. 

2. να αναγράφεται και να οριοθετείται με σαφήνεια το ποσοστό 

ΝΑΙ   
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συμμετοχής κάθε μέλους της Ένωσης στην υλοποίηση του 
Υποέργου και το ειδικό μέρος αυτού με το οποίο θα ασχοληθεί 
το κάθε μέλος. 

3. Να αναγράφεται το ποσοστό επί του συμβατικού τιμήματος 
που θα αντιστοιχεί σε κάθε μέλος της Ένωσης ( ποσοστό, όχι 
απόλυτη τιμή). 

4. Να δηλώνεται ένα μέλος ως υπεύθυνο για τον συντονισμό και 
τη διοίκηση όλων των μελών της Ένωσης. 

5. Να ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης και των μελών της 
για τη συμμετοχή της στο διαγωνισμό και την εκπροσώπηση 
της Ένωσης έναντι της Αναθέτουσας Αρχής. 

ΙΙ. Πρακτικό απόφασης του διοικούντος οργάνου του εκάστοτε νομικού 
προσώπου/ μέλους της Ένωσης, από το οποίο να προκύπτει η 
έγκρισή του για τη συμμετοχή του νομικού προσώπου/ μέλους στην 
ένωση  και το διαγωνισμό, καθώς και το ποσοστό συμμετοχής του 
νομικού προσώπου/μέλους  στην υλοποίηση του έργου. 

ΝΑΙ   

 

10.3  Οι Εμπορικοί Αντιπρόσωποι οίκων του εξωτερικού 

Οι Εμπορικοί αντιπρόσωποι οίκων του εξωτερικού οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα παραπάνω κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά και επιπλέον τα εξής: 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Εξουσιοδοτική επιστολή με επικυρωμένο το γνήσιο της υπογραφής 
ή πληρεξούσιο με το οποίο εξουσιοδοτούνται 

- να υποβάλουν προσφορά για λογαριασμό των 
προμηθευτικών οίκων 

- να υπογράψουν την σύμβαση για λογαριασμό των 
προμηθευτικών οίκων 

ΝΑΙ   

Βεβαίωση του προμηθευτικού οίκου ότι σε περίπτωση που για 
οποιονδήποτε λόγο διακοπεί η αντιπροσώπευση θα αναλάβει 
αυτός (ο Οίκος) την εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεων και 
ιδίως των υποχρεώσεων που απορρέουν από το άρθρο 28 της 
παρούσας διακήρυξης για την εγγύηση καλής λειτουργίας 

ΝΑΙ   

Υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρει ρητά το πλαίσιο συνεργασίας ΝΑΙ   
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του Οίκου με τον αντιπρόσωπο. 

 

Άρθρο 11 
Δικαιολογητικά κατακύρωσης 

11.1. Δικαιολογητικά κατακύρωσης 

Ο υποψήφιος ανάδοχος στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο διαγωνισμός οφείλει να υποβάλει 
ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ. εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση 
της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν και να προσκομίσει τα πρωτότυπα με βεβαίωση παραλαβής ή 
σύμφωνα με το Ν. 2672/98 (ΦΕΚ Α’ 290), σφραγισμένο φάκελο που περιέχει τα ακόλουθα κατά περίπτωση 
δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη διαδικασία του αρ. 103 του ν. 
4412/2016. Θα πρέπει να συμπεριλάβει στο «Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης», συμπληρωμένους 
τους παρακάτω πίνακες κατά περίπτωση (σύμφωνα με τη νομική τους μορφή), λαμβάνοντας υπόψη τις 
ακόλουθες επεξηγήσεις / οδηγίες:  

1. Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ» περιγράφονται τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που θα 
πρέπει να υποβληθούν υποχρεωτικά μαζί με την προσφορά. 

2. Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» όπου έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», σημαίνει ότι το αντίστοιχο 
δικαιολογητικό πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο ανάδοχο. 

3. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του υποψήφιου αναδόχου που έχει τη μορφή 
ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν το αντίστοιχο δικαιολογητικό υποβάλλεται ή όχι. 

4. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί από τον υποψήφιο ανάδοχο το αντίστοιχο κεφάλαιο ή 
ενότητα του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης» στο οποίο περιλαμβάνεται το απαιτούμενο 
δικαιολογητικό. 

11.2. Οι Έλληνες Πολίτες 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  

Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει καταδικαστεί με τελεσίδικη 
απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παραγράφου 1 του 
άρθρου 73 του ν. 4412/2016, δηλ. συμμετοχή σε εγκληματική 
οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα ή 
εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή 
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, παιδική εργασία και άλλες 

ΝΑΙ   

16PROC005471991 2016-11-29

ΑΔΑ: 728Ζ46ΨΧ0Α-ΜΓΑ



Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Παροχή Υπηρεσιών Ψηφιοποίησης Εκπαιδευτικού Υλικού 
Κατάρτισης»  Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών 
  
 

  Ε.Π. Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014-2020   
 

 
Σελίδα 39 από 96 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

μορφές εμπορίας ανθρώπων, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο 
ως άνω άρθρο. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το 
πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

2.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το 
οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 
πτώχευση ή παύση εργασιών ή αναστολή εργασιών. Το 
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες 
πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 
υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

ΝΑΙ   

3.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το 
οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει 
υποβάλλει αίτηση κήρυξης σε  πτώχευση ή παύση εργασιών ή 
αναστολή εργασιών. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 
εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης. 

ΝΑΙ   

4.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το 
οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν τελεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση ούτε έχει κινηθεί η σχετική διαδικασία. 
Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) 
μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 
υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

ΝΑΙ   

5.  

Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου ή εμπορικού μητρώου 
ή άλλης αντίστοιχης επαγγελματικής οργάνωσης, με το οποίο να 
πιστοποιείται αφενός η εγγραφή σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμα 
του υποψηφίου Αναδόχου, κατά την ημέρα διενέργειας του 
διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθεί να παραμένει 
εγγεγραμμένος μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης 
ειδοποίησης ή βεβαίωση αρμόδιας αρχής με την οποία να 
πιστοποιείται η άσκηση του επαγγέλματός του. Το πιστοποιητικό 
ή η βεβαίωση αυτή πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες 
πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 
υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

ΝΑΙ   

6.  

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο υποψήφιος 
ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής 
ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το 
απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.  

ΝΑΙ   
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7.  

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που 
ο υποψήφιος ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της 
προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) κατά την 
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού.  

ΝΑΙ   

8.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές 
υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του 
Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

9.  
Έγγραφο εξουσιοδότησης  προς εκείνον που καταθέτει τον 
Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης 

ΝΑΙ 1   

 
Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό 
τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με α) μία Ένορκη 
Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται 
ότι τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω 
περιπτώσεις και β) μία Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συμβολαιογράφου ή 
Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη 
κατάσταση. Οι Ένορκες αυτές Βεβαιώσεις θα υποβληθούν υποχρεωτικά από τον υποψήφιο ανάδοχο στον 
οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης». 
 

11.3. Οι Αλλοδαποί Πολίτες 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  

Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδυνάμου 
εγγράφου που εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή 
διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης του 
προσώπου αυτού από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει καταδικαστεί με τελεσίδικη 
απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παραγράφου 1 
του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, δηλ. συμμετοχή σε 
εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά 

ΝΑΙ   

                                                           
1 Εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος καταθέτει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης μέσω αντιπροσώπου.  
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εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 
δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, παιδική 
εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, κατά τα 
ειδικότερα οριζόμενα στο ως άνω άρθρο. Το απόσπασμα ή το 
έγγραφο αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες 
πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης 
του Διαγωνισμού. 

2.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από 
το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν τελεί 
υπό πτώχευση ή παύση εργασιών ή αναστολή εργασιών ή 
άλλη ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της 
χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το 
πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης 

ΝΑΙ   

3.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από 
το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει 
υποβάλλει αίτηση κήρυξης σε πτώχευση ή παύση εργασιών ή 
αναστολή εργασιών ή άλλη ανάλογη κατάσταση που 
προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό 
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

ΝΑΙ   

4.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από 
το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν τελεί 
υπό αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση που 
προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του ούτε έχει κινήσει 
τέτοια διαδικασία. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 
εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης.  

ΝΑΙ   

5.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από 
το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν τελεί 
υπό ειδική εκκαθάριση ή εξυγίανση (άρθρα 99-106ια επομ. 
Πτωχευτικού Κώδικα). Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 
εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

ΝΑΙ   
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κατακύρωσης.  

6.  

Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου ή εμπορικού 
μητρώου ή αντίστοιχης επαγγελματικής οργάνωσης ή 
ισοδύναμο πιστοποιητικό της χώρας εγκατάστασης, με το 
οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή του υποψήφιου αναδόχου 
σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του ή βεβαίωση αρμόδιας 
αρχής με την οποία να πιστοποιείται η άσκηση του 
επαγγέλματός του. Το πιστοποιητικό ή η βεβαίωση αυτή 
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

ΝΑΙ   

7.  

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη δήλωση 
ενώπιον αρμόδιας αρχής ή συμβολαιογράφου ή, αν στη χώρα 
του υποψήφιου Αναδόχου δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση, 
υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού, 
στην οποία ο υποψήφιος ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους 
οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να 
καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν 
προσωπικό.  

ΝΑΙ   

8.  

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης 
που ο υποψήφιος ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση 
της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει 
ότι ο υποψήφιος ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης. 

ΝΑΙ   

9.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι 
ο υποψήφιος ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις 
φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης. 

ΝΑΙ   

10.  
Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον 
που υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης  

ΝΑΙ 2   

 

                                                           
2 Εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος καταθέσει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης μέσω Αντιπροσώπου, που δεν είναι 
νόμιμος εκπρόσωπός του 
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Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου αναδόχου ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν 
εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή 
αποκλεισμού να αναπληρωθούν με α)  Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν 
προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με Υπεύθυνη Δήλωση του υποψήφιου αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή 
διοικητική αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του υποψήφιου 
αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο 
σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις και β) Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου αναδόχου ή, στα 
κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με Υπεύθυνη Δήλωση του υποψήφιου αναδόχου ενώπιον 
δικαστικής ή διοικητική αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του 
υποψήφιου αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν βρίσκεται στην 
αντίστοιχη κατάσταση. Οι Ένορκες αυτές βεβαιώσεις ή Υπεύθυνες δηλώσεις θα υποβληθούν υποχρεωτικά 
από τον υποψήφιο ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο διαγωνισμός εντός του «Φακέλου 
Δικαιολογητικών Κατακύρωσης». 
 

11.4. Τα ημεδαπά Νομικά Πρόσωπα 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  

Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι 
α) ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. β) 
διαχειριστές Ε.Π.Ε. και Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας  γ) 
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε. δ) οι νόμιμοι 
εκπρόσωποι κάθε άλλου νομικού προσώπου δεν έχει 
καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση, για κάποιο από τα 
αδικήματα της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, 
δηλ. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, 
τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με 
τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας 
ανθρώπων, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο ως άνω άρθρο. Το 
απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες 
πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 
υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

ΝΑΙ   

2.  

Εφόσον από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών εγγράφων 
για τη λειτουργία των νομικών προσώπων έχει υπάρξει 
οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση, ο ανάδοχος υποχρεούται 
να προσκομίσει με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης και τα 
σχετικά έγγραφα (λ.χ. τροποποίηση καταστατικού). 

ΝΑΙ   

3.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το 
οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν τελεί υπό 

ΝΑΙ   
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πτώχευση ή παύση εργασιών ή αναστολή εργασιών. Το 
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες 
πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 
υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

4.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το 
οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει 
υποβάλει αίτηση κήρυξης σε πτώχευση ή παύση εργασιών ή 
αναστολή εργασιών. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 
εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης. 

ΝΑΙ   

5.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το 
οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση ούτε έχει κινήσει σχετική διαδικασία. 
Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) 
μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

6.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το 
οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν τελεί σε 
καθεστώς προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης  ή υπό 
ειδική εκκαθάριση (άρθρα 99-106ια επομ. Πτωχευτικού 
Κώδικα). Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ 
έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

ΝΑΙ   

7.  

Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου ή εμπορικού 
μητρώου ή αντίστοιχης επαγγελματικής οργάνωσης με το οποίο 
να πιστοποιείται η εγγραφή του υποψήφιου αναδόχου σε αυτό 
και το ειδικό επάγγελμά του ή βεβαίωση αρμόδιας αρχής με την 
οποία να πιστοποιείται η άσκηση του επαγγέλματός του. Το 
πιστοποιητικό ή η βεβαίωση αυτή πρέπει να έχει εκδοθεί το 
πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

ΝΑΙ   

8.  

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο νόμιμος 
εκπρόσωπος του υποψήφιου αναδόχου θα δηλώνει όλους τους 
οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο 
υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει εισφορές για το 
απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.  

ΝΑΙ   

9.  
Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης 
που ο υποψήφιος ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση 
της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι 

ΝΑΙ   
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ο υποψήφιος ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

10.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι 
ο υποψήφιος ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές 
υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

ΝΑΙ   

11.  Έγγραφο εξουσιοδότησης προς εκείνον που καταθέτει τον 
Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης.  

ΝΑΙ    

 

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, ειδικά η υποχρέωση 
προσκόμισης πιστοποιητικού περί μη υποβολής σε διαδικασία εκκαθάρισης αφορά μόνο τις Α.Ε. Επί 
ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών το προαναφερόμενο πιστοποιητικό της εκκαθάρισης της περίπτωσης 7 
εκδίδεται από την αρμόδια Υπηρεσία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της 
οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
7α.1.ια' και 7β.12 του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών το πιστοποιητικό της 
εκκαθάρισης, εκδίδεται από την αρμόδια Διεύθυνση της Περιφέρειας. 

Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό 
τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με α) μία Ένορκη 
Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται 
ότι τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω 
περιπτώσεις και β) μία Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συμβολαιογράφου ή 
Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη 
κατάσταση. Οι Ένορκες αυτές Βεβαιώσεις θα υποβληθούν υποχρεωτικά από τον υποψήφιο ανάδοχο στον 
οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης». 

11.5. Οι Συνεταιρισμοί: 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  

Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι 
ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έχει 
καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση, για κάποιο από τα 
αδικήματα της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν. 
4412/2016, δηλ. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, 
δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα 
συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση 
της τρομοκρατίας, παιδική εργασία και άλλες μορφές 

ΝΑΙ   
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εμπορίας ανθρώπων, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο ως 
άνω άρθρο. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το 
πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης 
της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης. 

2.  

Εφόσον από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών εγγράφων 
για τη λειτουργία των νομικών προσώπων έχει υπάρξει 
οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση, ο ανάδοχος 
υποχρεούται να προσκομίσει με τα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης και τα σχετικά έγγραφα (λ.χ. τροποποίηση 
καταστατικού). 

ΝΑΙ   

3.  
Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής, ότι ο υποψήφιος 
ανάδοχος λειτουργεί νόμιμα.  

ΝΑΙ   

4.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από 
το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν τελεί 
υπό πτώχευση ή παύση εργασιών ή αναστολή εργασιών. Το 
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) 
μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

ΝΑΙ   

5.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από 
το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει 
υποβάλει αίτηση κήρυξης σε πτώχευση ή παύσης εργασιών ή 
αναστολής εργασιών. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 
εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης. 

ΝΑΙ   

6.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από 
το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν τελεί 
υπό αναγκαστική διαχείριση ούτε έχει κινήσει σχετική 
διαδικασία. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το 
πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

ΝΑΙ   

7.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από 
το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν 
βρίσκεται σε εκκαθάριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να 
έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης. 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

8.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από 
το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν τελεί 
υπό  ειδική εκκαθάριση ή εξυγίανση (άρθρα 99-106 ια επομ. 
Πτωχευτικού Κώδικα). Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 
εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης. 

ΝΑΙ   

9.  

Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου ή εμπορικού 
μητρώου ή αντίστοιχης επαγγελματικής οργάνωσης ή 
ισοδύναμο πιστοποιητικό της χώρας εγκατάστασης , με το 
οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή του υποψήφιου αναδόχου 
σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του ή βεβαίωση αρμόδιας 
αρχής με την οποία να πιστοποιείται η άσκηση του 
επαγγέλματός του. Το πιστοποιητικό ή η βεβαίωση αυτή 
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

ΝΑΙ   

10.  

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο νόμιμος 
εκπρόσωπος του υποψήφιου αναδόχου θα δηλώνει όλους 
τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο 
υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να καταβάλει εισφορές για το 
απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.  

ΝΑΙ   

11.  

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης 
που ο υποψήφιος ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση 
της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει 
ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης. 

ΝΑΙ   

12.  
Έγγραφο παροχής εξουσιοδότησης προς εκείνον που 
καταθέτει  τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης.  

ΝΑΙ 3   

 
Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό 
τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με α) μία Ένορκη 
Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται 

                                                           
3 Εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος καταθέτει  τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης  μέσω αντιπροσώπου, που δεν είναι 
νόμιμος εκπρόσωπός του.  
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ότι τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω 
περιπτώσεις και β) μία Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συμβολαιογράφου ή 
Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη 
κατάσταση. Οι Ένορκες αυτές Βεβαιώσεις θα υποβληθούν υποχρεωτικά από τον υποψήφιο ανάδοχο στον 
οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης». 
 

11.6. Τα αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  

Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδυνάμου 
εγγράφου που εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή 
διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης του 
προσώπου αυτού από το οποίο να προκύπτει ότι οι νόμιμοι 
εκπρόσωποι ή διαχειριστές του νομικού αυτού προσώπου δεν 
έχουν καταδικασθεί με τελεσίδικη απόφαση, για κάποιο από 
τα αδικήματα της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν. 
4412/2016, δηλ. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, 
δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα 
συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση 
της τρομοκρατίας, παιδική εργασία και άλλες μορφές 
εμπορίας ανθρώπων, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο ως 
άνω άρθρο. Το απόσπασμα ή το έγγραφο αυτό πρέπει να έχει 
εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης. 

ΝΑΙ   

2.  

Εφόσον από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών εγγράφων 
για τη λειτουργία των νομικών προσώπων έχει υπάρξει 
οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση, ο ανάδοχος 
υποχρεούται να προσκομίσει με τα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης και τα σχετικά έγγραφα (λ.χ. τροποποίηση 
καταστατικού). 

ΝΑΙ   

3.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από 
το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν τελεί 
υπό πτώχευση ή παύση εργασιών ή αναστολή εργασιών ή 
ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας 
εγκατάστασής του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 
εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

ΝΑΙ   
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κατακύρωσης. 

4.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από 
το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει 
υποβάλει αίτηση κήρυξης σε πτώχευση ή παύσης εργασιών ή 
αναστολής εργασιών ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται 
στο δίκαιο της χώρας εγκατάστασής του. Το πιστοποιητικό 
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από 
την κοινοποίηση της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

ΝΑΙ   

5.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από 
το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν τελεί 
υπό αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση που 
προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας εγκατάστασής του, ούτε 
έχει κινήσει σχετική διαδικασία. Το πιστοποιητικό αυτό 
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

ΝΑΙ   

6.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από 
το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν 
βρίσκεται σε εκκαθάριση ή ανάλογη κατάσταση που 
προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό 
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

ΝΑΙ   

7.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από 
το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν τελεί 
υπό διαδικασία προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης ή 
ειδικής εκκαθάρισης ή εξυγίανσης ή άλλη ανάλογη διαδικασία 
που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας εγκατάστασής του 
(άρθρα 99-106ια επομ. Πτωχευτικού Κώδικα). Το 
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) 
μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

ΝΑΙ   

8.  

Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου ή εμπορικού 
μητρώου ή αντίστοιχης επαγγελματικής οργάνωσης, ή 
ισοδύναμο πιστοποιητικό της χώρας εγκατάστασής του, με το 
οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή του υποψήφιου αναδόχου 
σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του ή βεβαίωση αρμόδιας 

ΝΑΙ   
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αρχής με την οποία να πιστοποιείται η άσκηση του 
επαγγέλματός του. Το πιστοποιητικό ή η βεβαίωση αυτή 
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

9.  

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη δήλωση 
ενώπιον αρμόδιας αρχής ή συμβολαιογράφου ή, αν στη χώρα 
του υποψήφιου αναδόχου δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση, 
υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού, 
στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του υποψήφιου αναδόχου 
θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης 
στους οποίους ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να καταβάλει 
εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.  

ΝΑΙ   

10.  

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης 
που ο υποψήφιος ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση 
της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει 
ότι ο υποψήφιος ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

11.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει 
ότι ο υποψήφιος ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις 
φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης. 

ΝΑΙ   

12.  
Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον 
που υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης.  ΝΑΙ   

 

Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου αναδόχου ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν 
εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή 
αποκλεισμού να αναπληρωθούν με α)  Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου αναδόχου ή, στα κράτη όπου 
δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με Υπεύθυνη Δήλωση του υποψήφιου αναδόχου ενώπιον 
δικαστικής ή διοικητική αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας 
του υποψήφιου αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται 
ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις και β) Ένορκη Βεβαίωση του 
υποψήφιου αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με Υπεύθυνη Δήλωση 
του υποψήφιου αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητική αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
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επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του υποψήφιου αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο 
υποψήφιος ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Οι Ένορκες αυτές βεβαιώσεις ή 
Υπεύθυνες δηλώσεις θα υποβληθούν υποχρεωτικά από τον υποψήφιο ανάδοχο στον οποίο πρόκειται 
να κατακυρωθεί ο διαγωνισμός εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης». 

Οι Ενώσεις / Κοινοπραξίες 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  

Για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας πρέπει να 
κατατεθούν όλα τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης, ανάλογα 
με την περίπτωση (ημεδαπό/ αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, 
ημεδαπό/ αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, συνεταιρισμός). 

ΝΑΙ   

 

11.7. Οι Εμπορικοί Αντιπρόσωποι οίκων του εξωτερικού 

Οι Εμπορικοί Αντιπρόσωποι οίκων του εξωτερικού οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα παραπάνω κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά κατακύρωσης και επιπλέον τα εξής  δικαιολογητικά: 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 
Πιστοποιητικό του αρμοδίου Επιμελητηρίου ότι είναι 
αναγνωρισμένοι εμπορικοί αντιπρόσωποι και ασκούν το 
επάγγελμά τους μέσα στο έτος διεξαγωγής του διαγωνισμού 

ΝΑΙ   

2 
Πιστοποιητικό εγγραφής στο εμπορικό μητρώο ή Επιμελητήριο 
ή αντίστοιχη αρχή ή οργανισμό της έδρας του νομικού 
προσώπου. 

ΝΑΙ   

 

11.8. Λοιπές Υποχρεώσεις / διευκρινίσεις σχετικά με υποβολή Δικαιολογητικών 
Συμμετοχής/Κατακύρωσης 

1. Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά 
από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

2. Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης του παρόντος άρθρου 
συνιστά λόγο αποκλεισμού του προμηθευτή από τον διαγωνισμό.  

3. Η υποβολή ανακριβών δικαιολογητικών ή δηλώσεων συνιστά λόγο αποκλεισμού. 

4. Σε περίπτωση που ο επιλεγείς υποψήφιος, δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης του παρόντος άρθρου, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα την 
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα  προσφορά και ούτω καθ΄ εξής. Αν κανένας από τους 
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προσφέροντες δεν προσκομίζει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω 
παραγράφων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία απαιτούνται από 
αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται.  

5. Στις περιπτώσεις αυτές όταν ο προσφέρων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή δήλωση της παρ. 2 του άρ. 
79 του ν. 4412/2016, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του 
προσφέροντος. (άρθρο 103 παρ.3 του ν. 4412/2016) 

6. Η Eπιτροπή Διαγωνισμού , και η Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών δύνανται να προβούν και 
αυτεπαγγέλτως σε κάθε αναγκαία ενέργεια για να συλλέξουν συμπληρωματικά στοιχεία ή να 
ελέγξουν την ακρίβεια των δηλώσεων του προσφέροντος σχετικά με τα προσόντα συμμετοχής του, 
την συνδρομή των προϋποθέσεων των άρθρων 10 έως 12 της παρούσας διακήρυξης, την οικονομική, 
χρηματοπιστωτική και τεχνική του ικανότητα να εκτελέσει καλώς την σύμβαση, την εμπειρία του 
ιδίου ή του προσωπικού του, το περιεχόμενο της προσφοράς του και ιδίως τις προδιαγραφές, 
ιδιότητες και απόδοση των προσφερομένων προϊόντων, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο χρήσιμο για 
την αξιολόγηση της συμμετοχής και της προσφοράς του. Για την κρίση της, κατά το ανωτέρω εδάφιο, 
η επιτροπή μπορεί να στηριχθεί σε οποιοδήποτε πρόσφορο στοιχείο, το οποίο δύναται να 
διαπιστώσει με οποιοδήποτε τρόπο. Ιδίως η επιτροπή δύναται να στηριχθεί σε πληροφορίες 
οιασδήποτε αρχής ή φορέως του ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και αντίστοιχες αρχές ή φορείς 
άλλου κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ή άλλης χώρας στην οποία οι προμηθευτές αυτοί 
έχουν επαγγελματική εγκατάσταση ή αναπτύσσουν επαγγελματική δραστηριότητα. 

7. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται ως προς την διαδικασία υποβολής και ελέγχου των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης οι διατάξεις του ν. 4412/2016. 

Άρθρο 12 
Κριτήρια ποιοτικής επιλογής – στοιχεία τεκμηρίωσης 

12.1. Ελάχιστες προϋποθέσεις επαγγελματικής / χρηματοοικονομικής / τεχνικής 
ικανότητας – πρόσθετα δικαιολογητικά συμμετοχής 

Προς διαπίστωση της φερεγγυότητας, της επαγγελματικής αξιοπιστίας, της χρηματοπιστωτικής και 
οικονομικής κατάστασης των προσφερόντων καθώς και της τεχνικής τους ικανότητας, σύμφωνα με το 
άρθρο 75 του ν. 4412/2016 πρέπει αυτοί, επί ποινή αποκλεισμού, να πληρούν και να τεκμηριώνουν 
επαρκώς, τις παρακάτω ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής, στο διαγωνισμό, υποβάλλοντας τα 
δικαιολογητικά που παρατίθενται στον κάτωθι πίνακα: 

i) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

1. Να έχει συνολικό κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων 
(2013,2014,2015) μεγαλύτερο από το 150%  του προϋπολογισμού του υπό ανάθεση Έργου. Σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για δύο διαχειριστικές χρήσεις, 
τότε ο συνολικός κύκλος εργασιών του, θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος του 100%  του 
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προϋπολογισμού του Έργου. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για 
μία διαχειριστική χρήση, τότε ο συνολικός κύκλος εργασιών του, θα πρέπει να είναι 
μεγαλύτερος του 50%  του προϋπολογισμού του Έργου 

1.1 Ο υποψήφιος Ανάδοχος, σύμφωνα με την περί εταιρειών νομοθεσία της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος, υποβάλλει Ισολογισμούς των τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων σύμφωνα 
με την προηγούμενη παράγραφο, σε περίπτωση που υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών ή 
Δήλωση του συνολικού ύψους του ετήσιου κύκλου εργασιών, σε περίπτωση που δεν 
υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών. 

ii) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

1. Ο Υποψήφιος Ανάδοχος, πρέπει να διαθέτει οργάνωση, δομή και μέσα, με τα οποία να είναι 

ικανός να ανταπεξέλθει πλήρως, άρτια και ολοκληρωμένα, στις απαιτήσεις του υπό ανάθεση 

Έργου. Ως ελάχιστη προϋπόθεση για τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό, ο Υποψήφιος 

Ανάδοχος πρέπει να διαθέτει στην οργανωτική του δομή, οντότητες (όπως ενδεικτικά Τμήματα, 

Μονάδες, Υπηρεσίες) με αρμοδιότητα τη Διαχείριση Έργων, την Ανάπτυξη Εφαρμογών 

Πληροφορικής, και την Τεχνική Υποστήριξη Συστημάτων Πληροφορικής, ή ισοδύναμες δομές 

με αρμοδιότητες που στηρίζουν τις παραπάνω διεργασίες υλοποίησης του κύκλου ζωής ενός 

Έργου πληροφορικής 

 

1.1 Αναλυτική παρουσίαση των κάτωθι χαρακτηριστικών του υποψήφιου Αναδόχου: 
- επιχειρηματική δομή  

- τομείς δραστηριότητας και κλάδοι εξειδίκευσης 

- προϊόντα και υπηρεσίες  

- μεθοδολογίες, εργαλεία και τεχνικές που χρησιμοποιεί για την υλοποίηση του έργου με 

σαφή αναφορά στις οντότητες (π.χ. Τμήματα, Μονάδες, Υπηρεσίες) οι οποίες καλύπτουν 

την ανωτέρω Προϋπόθεση Συμμετοχής 

1.2 Περιγραφή των μέτρων που λαμβάνει για την εξασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων 
υπηρεσιών του (Πιστοποιητικό ISO 9001 σχετικό με την ανάπτυξη εφαρμογών πληροφορικής ή 
αντίστοιχο πιστοποιητικό διεθνούς κύρους και αποδοχής ή οποιοδήποτε άλλο 
πιστοποιητικό/στοιχείο κρίνει ο προσφέρων πρόσφορο να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις που 
εμπεριέχονται στο απαιτούμενο πρότυπο)  
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1.3 Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπεργολαβικά σε τρίτους την 
υλοποίηση τμήματος του υπό ανάθεση Έργου, τότε θα πρέπει να καταθέσει συμπληρωμένο τον 
παρακάτω πίνακα. 

Περιγραφή τμήματος Έργου που προτίθεται ο 
υποψήφιος Ανάδοχος να αναθέσει σε 
Υπεργολάβο 

Επωνυμία 
Υπεργολάβου 

Ημερομηνία 
Δήλωσης 
Συνεργασίας 

   
   

Ο υποψήφιος Ανάδοχος, συμπληρωματικά με τον ανωτέρω Πίνακα, θα πρέπει να καταθέσει 
νόμιμα θεωρημένες υπεύθυνες δηλώσεις των νομίμων εκπροσώπων των υπεργολάβων, με τις 
οποίες θα δηλώνεται ότι αποδέχονται τη συνεργασία αυτή και δεσμεύονται να συνεργαστούν με 
τον υποψήφιο, εφόσον αυτός ανακηρυχθεί ανάδοχος, έως το πέρας της διάρκειας του Έργου 
 

2. Να διαθέτει την κατάλληλα τεκμηριωμένη και αποδεδειγμένη εμπειρία σε έργα προμήθειας, 
εγκατάστασης, σχεδιασμού, ανάπτυξης, θέσης σε λειτουργία και ολοκλήρωσης Πληροφοριακών 
Συστημάτων μέσω τεχνολογιών διαδικτύου, εφαρμογών στο χώρο της εκπαίδευσης και της 
δικαιοσύνης αντιστοίχου μεγέθους και πολυπλοκότητας με το υπό ανάθεση έργο. 
 
Ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να έχει σχετική εμπειρία που να αποδεικνύεται από την 
υλοποίηση έργων αντίστοιχου μεγέθους και πολυπλοκότητας με το υπό ανάθεση έργο, δηλαδή 
αποδεδειγμένη ενασχόληση και ικανότητες, εξειδικευμένες γνώσεις, σημαντική και 
τεκμηριωμένη εμπειρία σε παρόμοια έργα, ήτοι: 
• υλοποίηση διαδικτυακών εφαρμογών   
• ψηφιοποίηση εγγράφων  
• τεκμηρίωση εγγράφων με χρήση διεθνών προτύπων 
• σχεδιασμό και υλοποίηση συστημάτων eLearning  για Σχολές Αντίστοιχου επιπέδου, 

Η παραπάνω προϋπόθεση δύναται να καλύπτεται σωρευτικά από τα μέλη της Ένωσης/ 
Κοινοπραξίας ή Υπεργολάβου με δάνεια εμπειρία. 
 

2.1  Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής, 
καταθέτοντας με την Προσφορά του (εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών) τα ακόλουθα 
στοιχεία τεκμηρίωσης: 

Πίνακα των κυριότερων έργων που εκτέλεσε ή στα οποία συμμετείχε ο υποψήφιος Ανάδοχος 
κατά τα τρία (3) τελευταία έτη, κυρίως δε αυτών που είναι αντίστοιχα με το υπό ανάθεση Έργο. 

Ο Πίνακας των κυριότερων έργων πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα: 

Α/Α ΠΕΛΑ-
ΤΗΣ 

ΣΥΝΤΟΜΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦ
Η ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Σ ΕΡΓΟΥ 

 (από – 
έως) 

ΠΡΟΫΠΟ
-ΛΟΓΙ-
ΣΜΟΣ 

ΠΑΡΟΥΣ
Α ΦΑΣΗ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚ
Η 
ΠΕΡΙΓΡΑΦ
Η 
ΣΥΝΕΙΣΦΟ
-ΡΑΣ ΣΤΟ 
ΡΓΟ 

ΠΟΣΟΣΤ
Ο 

ΣΥΜΜΕΤ
Ο-ΧΗΣ 

ΣΤΟ ΕΡΓΟ 

(προϋπ
ολογισμ

ός) 

ΣΤΟΙΧΕΙΟ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Σ 

(τύπος & 
μ/νία 

         

Όπου: 
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- «ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ»: ολοκληρωμένο ή σε εξέλιξη 

- «ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ»: «έξωθεν καλή μαρτυρία» της εξέλιξης, της ολοκλήρωσης ή του 
επιτυχούς αποτελέσματος του Έργου όπως πιστοποιητικό Δημόσιας Αρχής, πρωτόκολλο 
παραλαβής Δημόσιας Αρχής, δήλωση πελάτη-ιδιώτη 

o εάν ο Πελάτης είναι Δημόσιος Φορέας ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται 
πιστοποιητικό ή πρωτόκολλο παραλαβής που έχει συνταχθεί και αρμοδίως 
υπογραφεί από την αρμόδια Δημόσια Αρχή ή ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα 
αυτών σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν.4250/2014.  

o εάν ο Πελάτης είναι Ιδιωτικός Οργανισμός, ως στοιχείο τεκμηρίωσης 
υποβάλλεται δήλωση του ιδιώτη Οργανισμού όπως εκπροσωπείται από τον 
Νόμιμο Εκπρόσωπό ή κατάλληλα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, και όχι η σχετική 
Σύμβαση Έργου. 

Σημειώνεται ότι, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα επαλήθευσης της ακρίβειας και 
αξιοπιστίας των δηλώσεων με απευθείας επικοινωνία με τους προσδιορισμένους πελάτες, τους 
οποίους αναφέρει ο Υποψήφιος Ανάδοχος. 

O υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς κατά τα τρία (3) τελευταία έτη, 
τουλάχιστον : 

- 2 έργα με αντικείμενο κάποιο από τα εξής: υλοποίηση διαδικτυακών εφαρμογών 
eLearning, ψηφιοποίηση εγγράφων με χρήση OCR, δημιουργίας εκπαιδευτικού υλικού και 
τεκμηρίωση εγγράφων με χρήση διεθνών προτύπων για Σχολές Αντίστοιχου Επιπέδου 

τα οποία πρέπει να περιγράψει αναλυτικά στη προσφορά του 

 

3.  Υπεύθυνος Συντονισμού Ψηφιακών Μαθημάτων  (ΥΣΨΜ): Ο ΥΣΨΜ θα έχει τη συνολική 
ευθύνη του έργου. 

Ο ΥΣΨΜ θα πρέπει να διαθέτει πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, πενταετή (5) κατ’ 
ελάχιστον εμπειρία σε υλοποίηση έργων και να έχει διατελέσει ως υπεύθυνος αντίστοιχου 
έργου. Ο ΥΕ θα είναι επικεφαλής της Ομάδας Έργου και θα έχει την ευθύνη του 
συντονισμού της Ομάδας Έργου και της εκπροσώπησης του Αναδόχου έναντι της 
Αναθέτουσας Αρχής και θα φέρει τη συνολική ευθύνη εκτέλεσης του έργου από την πλευρά 
του Αναδόχου. Ο ΥΣΨΜ θα πρέπει να διαθέτει επαγγελματική εμπειρία σε θέματα σχετικά 
με το περιεχόμενο του αντικειμένου του παρόντος έργου, ιδιαίτερες γνώσεις και ικανότητες 
ως προς την υλοποίηση του υπό ανάθεση έργου, την σχετική αποδοτικότητα και 
αποτελεσματικότητα, όπως και ικανότητες σύνθεσης και οργάνωσης, προκειμένου να 
καθοδηγήσουν και να συντονίσουν το σύνολο των προσφερομένων υπηρεσιών από τον 
Ανάδοχο.  

 Ομάδα Έργου: Τα στελέχη της ομάδας έργου του Συμβούλου που θα απασχοληθούν στο 
σχεδιασμό και την υλοποίηση του έργου θα έχουν τουλάχιστον σπουδές πανεπιστημιακού 
επιπέδου και πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη 3 ετή εμπειρία στην υλοποίηση παρόμοιων 
έργων/ υπηρεσιών σε ένα τουλάχιστον από τα παρακάτω αντικείμενα ή αθροιστικά:  

o σχεδιασμό, δημιουργία ψηφιακού υλικού, 

o σχεδιασμό και υλοποίηση ψηφιακών μαθημάτων  

o χρήση εργαλείων ασύγχρονης εκπαίδευσης για τη διαχείριση των Ψηφιακών 

16PROC005471991 2016-11-29

ΑΔΑ: 728Ζ46ΨΧ0Α-ΜΓΑ



Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Παροχή Υπηρεσιών Ψηφιοποίησης Εκπαιδευτικού Υλικού 
Κατάρτισης»  Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών 
  
 

  Ε.Π. Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014-2020   
 

 
Σελίδα 56 από 96 

Μαθημάτων, 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει επί ποινή αποκλεισμού να διαθέσει 3 άτομα πλήρους 
απασχόλησης με 3 ετή εμπειρία  

o 1 Υπεύθυνο συντονισμού ψηφιακών μαθημάτων με Διδακτορικό (Phd) 

o 1 ΠΕ πληροφορικής με μεταπτυχιακό τίτλο, για τη σύνδεση και δημιουργία των 
μαθημάτων 

o 1 ΠΕ Νομικής με μεταπτυχιακό, για την τεκμηρίωση των εγγράφων 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει επί ποινή αποκλεισμού να διαθέσει 2 άτομα πλήρους 
απασχόλησης  (με φυσική παρουσία στην Σχολή)   

o 1 ΤΕ ως τεχνικό ψηφιοποίησης,  

o 1 ΤΕ με πτυχίο Βιβλιοθηκονόμου 

για τις ανάγκες του έργου στη Σχολή.  

Ο Υπεύθυνο συντονισμού ψηφιακών μαθημάτων θα πρέπει να έχει φυσική παρουσία στη Σχολή 
Δικαστών τουλάχιστον στο 20% του χρόνου υλοποίησης του έργου.  

Ο υποψήφιος Ανάδοχος για να παρέχει επαρκή τεκμηρίωση κάλυψης όπως ανωτέρω 
προϋπόθεσης συμμετοχής, οφείλει να συνυποβάλει στην Προσφορά του (εντός του Φακέλου 
Δικαιολογητικών Συμμετοχής) τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης 

 

3.1 Πίνακας των υπαλλήλων του υποψήφιου Αναδόχου που συμμετέχουν στην Ομάδα Έργου, 
σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα: 

Α/
Α 

Εταιρία (σε 
περίπτωση 
Ένωσης ) 

Ονοματεπώ
-νυμο 
Υπαλλήλου 

Ρόλος 
στην 
Ομάδ
α 
Έργου  

Επίπεδο 
Σπουδώ
ν Ανθρωπομήνε

ς 

Ποσοστό 
συμμετοχής
* () 

       

       

       

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (3.1)    
 

3.2 Πίνακας των στελεχών των Υπεργολάβων του υποψήφιου Αναδόχου που συμμετέχουν στην 
Ομάδα Έργου, σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα:  

Α/
Α 

Επωνυμί
α 

Εταιρεία
ς 

Υπεργο-
λάβου 

Ονοματεπώνυμ
ο Στελέχους 

Υπεργολάβoυ 

Ρόλος 
στην 

Ομάδα 
Έργου  

Επίπεδο 
Σπουδών 

Ανθρωπο-
μήνες 

Ποσοστό 
συμμετοχής*(%) 
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ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (3.2)    
 

3.3 Πίνακας των εξωτερικών συνεργατών του υποψήφιου Αναδόχου που συμμετέχουν στην 
Ομάδα Έργου, σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα: 

Α/
Α 

Ονοματεπώνυμ
ο Εξωτερικού 

Συνεργάτη 

Ρόλος 
στην 
Ομάδ

α 
Έργου 

Επίπεδο 
Σπουδών 

Ανθρωπομήνε
ς 

Ποσοστό συμμετοχής* 
(%) 

      

      

      

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (3.3)   

*ως Ποσοστό Συμμετοχής του Μέλους ορίζεται το πηλίκο των ανθρωπομηνών του δια των 
συνολικών προσφερόμενων ανθρωπομηνών (άθροισμα των μερικών συνόλων 3.1, 3.2, 3.3) 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος, συμπληρωματικά με τον ανωτέρω Πίνακα, θα πρέπει να καταθέσει 
δηλώσεις συνεργασίας των εξωτερικών συνεργατών υπό την μορφή Υπεύθυνης Δήλωσης με 
όπως οποίες θα δηλώνεται ότι αποδέχονται να συμμετάσχουν στην Ομάδα Έργου του 
υποψηφίου, εφόσον όπως ανακηρυχθεί ανάδοχος, έως το πέρας όπως διάρκειας του Έργου και 
ότι γνωρίζουν και αποδέχονται όπως όρους όπως παρούσας προκήρυξης. 

3.4 Αναλυτικά Βιογραφικά Σημειώματα όλων των μελών όπως Ομάδας Έργου (βάσει του 
υποδείγματος στο Μέρος Γ όπως Διακήρυξης) από τα οποία να αποδεικνύεται ευθέως και χωρίς 
άλλη αναγκαία πληροφορία ή διευκρίνιση, η εξειδίκευση, τα επαγγελματικά προσόντα και η 
εμπειρία του σχετικά όπως απαιτήσεις που αναλαμβάνει όπως προκύπτει από τον ρόλο που 
προτείνετε να συμμετέχει στην ομάδα Έργου . 

3.5 Κατάθεση του ερωτηματολογίου συγκέντρωσης των πληροφοριών του μαθήματος και οδηγίες 
για τη δημιουργία προσβάσιμων αρχείων (pdf, doc και ppt) στο φάκελο των δικαιολογητικών 
ώστε να αξιολογηθεί από την επιτροπή 

 
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 

1.  Η αρμόδια Επιτροπή δύναται να ζητήσει από τον υποψήφιο Ανάδοχο διευκρινίσεις επί των ανωτέρω 
στοιχείων τεκμηρίωσης, ο οποίος υποχρεούται να τα υποβάλει επί ποινή αποκλεισμού εντός τριών (3) 
εργασίμων ημερών από την λήψη του σχετικού αιτήματος. 

2.  Ο υποψήφιος Ανάδοχος μπορεί να υποβάλλει εκτός των ανωτέρω στοιχείων τεκμηρίωσης και κάθε άλλο 
στοιχείο τεκμηρίωσης που θεωρεί ότι τεκμηριώνει την ικανότητα για συμμετοχή του στον διαγωνισμό 
στην ανάλογη κατηγορία δικαιολογητικών μόνο κατά την υποβολή της πρότασης και όχι εκ των υστέρων. 

3.  Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος αποτελεί Ένωση, για τα απαιτούμενα στην παρούσα 
παράγραφο στοιχεία τεκμηρίωσης αρκεί η σωρευτική κάλυψη 

4.  Αν ο υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών (3) 
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διαχειριστικών χρήσεων, καταθέτει τα στοιχεία τεκμηρίωσης της χρηματοοικονομικής του ικανότητας για 
το χρονικό διάστημα της λειτουργίας του. 

5.  Στοιχεία τεκμηρίωσης που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα συνοδεύονται 
υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

 

12.2. Επίκληση τεχνικής / χρηματοοικονομικής ικανότητας τρίτων:  

Για την πλήρωση των ελάχιστων απαιτήσεων που αναφέρονται στο Άρθρο 12.1.i έως 12.1.ii, ο προσφέρων 
δύναται να στηρίζεται και να κάνει χρήση της χρηματοοικονομικής ή τεχνικής ή επαγγελματικής 
ικανότητας άλλων οικονομικών φορέων, κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 78 του ν. 4412/2016, 
ανεξάρτητα από τη νομική φύση των δεσμών μεταξύ αυτού και των εν λόγω φορέων, εφόσον αποδεικνύει 
τη δέσμευση των φορέων αυτών να διαθέσουν τους χρηματοοικονομικούς ή τεχνικούς πόρους τους στον 
Υποψήφιο για την εκτέλεση της σύμβασης. 

Εφ’ όσον οι διαγωνιζόμενοι στηρίζονται στις δυνατότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με όσα αναφέρονται 
ανωτέρω, τότε στον Υποφάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής θα πρέπει να περιληφθούν τα ακόλουθα 
δικαιολογητικά: 

1 

 

 

2 

Υπεύθυνη Δήλωση του φορέα που διαθέτει την χρηματοοικονομική  ή επαγγελματική /  
τεχνική ικανότητα στον προσφέροντα, από την οποία θα προκύπτει και θα αποδεικνύεται η 
δέσμευση του φορέα για συνεργασία με τον προσφέροντα, εφόσον ανακηρυχθεί ανάδοχος. 

Ρητή δέσμευση να διαθέσει στον διαγωνιζόμενο τους συγκεκριμένους πόρους κατά τη 
διάρκεια της σύμβασης, 

 
Η ΕΣΔι ελέγχει αν οι φορείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο οικονομικός φορέας, 
πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής καθώς και εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού. Η ΕΣΔι απαιτεί από 
τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει ένα φορέα που δεν πληροί σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον 
οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού. 

12.3. Διευκρινίσεις 

1. Η αρμόδια επιτροπή δύναται να ζητήσει από τον υποψήφιο ανάδοχο διευκρινίσεις γραπτώς επί των 
ανωτέρω στοιχείων τεκμηρίωσης. Όλη η διαδικασία διεκπεραιώνεται μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με χρήση ηλεκτρονικής υπογραφής.  

2. Ο υποψήφιος Ανάδοχος μπορεί να υποβάλλει εκτός των ανωτέρω στοιχείων τεκμηρίωσης και κάθε 
άλλο στοιχείο τεκμηρίωσης της επάρκειάς του. 

3. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος αποτελεί Ένωση / Κοινοπραξία: 

• τα απαιτούμενα στο παρόν άρθρο στοιχεία τεκμηρίωσης πρέπει να υποβάλλονται ανάλογα με τη 
φύση τους χωριστά για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας ή συγκεντρωτικά για την Ένωση / 
Κοινοπραξία  
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• επιτρέπεται η μερική κάλυψη των προϋποθέσεων από τα Μέλη της, αρκεί όμως συνολικά να 
καλύπτονται όλες.  

4. Στοιχεία τεκμηρίωσης που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα συνοδεύονται 
υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

Άρθρο 13 
Τρόπος σύνταξης της προσφοράς 

Με ποινή να μη γίνουν αποδεκτές οι προσφορές πρέπει: 
13.1. Οι απαντήσεις σε όλες τις απαιτήσεις της διακήρυξης πρέπει να είναι σαφείς. Δεν επιτρέπονται 
ασαφείς απαντήσεις της μορφής “ελήφθη υπόψη”, συμφωνούμε και αποδεχόμεθα, κλπ. 

13.2. Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο της προσφοράς χρησιμοποιούνται συντομογραφίες 
(abbreviations), για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τον προσφέροντα να 
αναφέρει σε συνοδευτικό πίνακα την επεξήγησή τους 

13.3. Ο προσφέρων θα δηλώνει αναλυτικά τη συμμόρφωση ή απόκλιση των προσφερομένων ειδών σε 
σχέση με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές  της διακήρυξης. 

13.4. Ολόκληρο το έργο θα αναληφθεί από ένα και μόνο ανάδοχο, ο οποίος θα συνάψει τη σχετική 
σύμβαση με την ΕΣΔι και θα έχει τη συνολική ευθύνη της καλής και εμπρόθεσμης εκτέλεσης του, 
ανεξάρτητα από τυχόν συνεργασία του με άλλους προμηθευτές για επιμέρους τμήματα του έργου. 

13.5. Προσφορά για μέρος του έργου ή μέρος της ποσότητας που προκηρύχθηκαν απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 

13.6. Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρμόδιας 
Επιτροπής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη. 

13.7. Απορρίπτονται επίσης οπωσδήποτε ως απαράδεκτες και δεν αξιολογούνται προσφορές που: 

• Δεν προσφέρουν το σύνολο του εξοπλισμού και των υπηρεσιών που ζητούνται από την διακήρυξη. 

• Δεν περιλαμβάνουν τα απαραίτητα στοιχεία σχετικά με την χρηματοπιστωτική  - οικονομική και 
τεχνική ικανότητα του προσφέροντος καθώς και των επιμέρους κατασκευαστών. 

• Δεν καλύπτουν τις υποχρεωτικές τεχνικές απαιτήσεις όπως αυτές καθορίζονται στη παρούσα 
διακήρυξη. Αποκλίσεις όμως σε τεχνικά χαρακτηριστικά, για τις οποίες προσφέρονται 
εναλλακτικές λύσεις τεχνικά ισοδύναμες, μπορεί να γίνουν δεκτές, κατά την κρίση της 
επιτροπής. 

• Δεν αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προσφέρουν δωρεάν εκπαίδευση. 

• Δεν περιέχουν δωρεάν εγγύησης καλής λειτουργίας του όλου έργου κατά τα οριζόμενα στην 
διακήρυξη. 

13.8. Τα προσφερόμενα αγαθά και οι υπηρεσίες θα παρέχονται αποκλειστικά από τον ανάδοχο, ή μετά 
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από έγκριση της ΕΣΔι από εξουσιοδοτημένα απ’ αυτού πρόσωπα, πάντοτε δε με ευθύνη του αναδόχου. 

13.9. Ο ανάδοχος θα παραμένει αποκλειστικά υπεύθυνος από την αρχή και μέχρι την οριστική ποιοτική και 
ποσοτική παραλαβή και τη λήξη των εκ της συμβάσεως εγγυήσεων 

13.10. Η προσφορά θα πρέπει να είναι ρητή και σαφής και ως προς τους τεχνικούς και ως προς τους 
οικονομικούς όρους. Παραπομπές από το φάκελο των δικαιολογητικών και το φάκελο της τεχνικής 
προσφοράς στην οικονομική είναι απαράδεκτες. Παραπομπή σε εγχειρίδιο επιτρέπεται μόνο για λεπτομερή 
ανάπτυξη της  προτεινόμενης λύσης και πάντως η παραπομπή θα πρέπει να έχει εντοπισθεί, να έχει 
υπογραμμισθεί και να αναγράφεται ο αριθμός του κριτηρίου των προδιαγραφών που αναφέρεται. 

13.11. Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση της προσφοράς καμιά διευκρίνιση, τροποποίηση ή 
αποποίηση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς γίνεται δεκτή. Η Επιτροπή όμως, έχει το δικαίωμα και 
αφού το  κρίνει αναγκαίο, να ζητήσει εγγράφως από τον διαγωνιζόμενο την παροχή διευκρινίσεων σχετικά 
με το περιεχόμενο της προσφοράς του. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική 
για τον προμηθευτή, υποβάλλεται μόνο εγγράφως και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. 

13.12. Είναι επιθυμητό οι προμηθευτές να συνυποβάλλουν αξιολογήσεις των συστημάτων τους από 
Διεθνείς Οργανισμούς, Περιοδικά, Ενώσεις Χρηστών κλπ. 

13.13. Τρόπος συμπλήρωσης γραμμής της οικονομικής προσφοράς : 

• Στο αντίστοιχο πεδίο της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τη συμπλήρωση της οικονομικής 
προσφοράς συμπληρώνεται το συνολικό κόστος για τις προσφερόμενες υπηρεσίες χωρίς ΦΠΑ. 

• Η οικονομική προσφορά συμπληρώνεται ΜΟΝΟ στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. 

13.14. Το κόστος της εγγύησης καλής λειτουργίας του υπό προμήθεια πάγιου εξοπλισμού να εμπεριέχεται 
στις προσφερόμενες τιμές του υπό προμήθεια εξοπλισμού (δηλ. δωρεάν). 

Άρθρο 14 
Τρόπος υποβολής της προσφοράς 

14.1. Με την υποβολή της προσφοράς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη, θεωρείται ότι 
ο υποψήφιος ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους του διαγωνισμού. Επίσης, σε περίπτωση 
νομικών προσώπων, θεωρείται ότι η υποβολή της προσφοράς και η συμμετοχή στο διαγωνισμό έχουν 
εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο του συμμετέχοντος νομικού προσώπου.  

14.2. Με την υποβολή της προσφοράς ο προσφέρων απαντά στην ηλεκτρονική φόρμα του διαγωνισμού ότι 
συναινεί και είναι απολύτως ενήμερος από κάθε πλευρά των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης της σύμβασης, 
των πηγών προέλευσης των πάσης φύσης υλικών, ειδών εξοπλισμού κλπ. και ότι έχει μελετήσει όλα τα 
στοιχεία που περιλαμβάνονται στο φάκελο Διαγωνισμού.  

14.3. Το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς: 
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α) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής /Τεχνική Προσφορά» ο οποίος περιέχει 

τα νομιμοποιητικά στοιχεία και άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά και τα στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς 

του υποψήφιου Αναδόχου,  

β) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της 

Οικονομικής Προσφοράς του υποψήφιου Αναδόχου,  

* (υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα. 

Αναφορικά με τον χρήστη-οικονομικό φορέα που υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους, μέσω του 

Συστήματος, αναφέρεται ότι: 

• Ο χρήστης-οικονομικός φορέας υποβάλλει την εγγυητική επιστολή συμμετοχής ηλεκτρονικά σε 

μορφή αρχείου .pdf και υποχρεούται να την υποβάλλει σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) σε προθεσμία που 

δεν υπερβαίνει τις τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής. 

14.4. Ο οικονομικός φορέας συντάσσει την τεχνική και οικονομική του προσφορά συμπληρώνοντας την 
αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στη συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό 
ηλεκτρονικό αρχείο το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον οικονομικό φορέα. Σε 
περίπτωση διάστασης των στοιχείων που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος 
και του ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου υπερισχύει το τελευταίο 

14.5. Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές 

φόρμες του συστήματος, ο οικονομικός φορέας επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά 

ηλεκτρονικά αρχεία (τεχνική προσφορά) 

14.6. Από το σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς. 
 
 
Οι κυρίως φάκελοι πρέπει απαραίτητα να φέρουν την επωνυμία, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, αριθμό 

τηλεομοιοτυπίας (fax) και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) του διαγωνιζομένου καθώς επίσης και τις 

ενδείξεις: 

   
Προσφορά 

Διακήρυξη Νο:    /2016 

 
ΓΙΑ την ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  για το ΕΡΓΟ «Ψηφιοποίηση Εκπαιδευτικού Υλικού»  

Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών:..../….../2016 
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Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών (ΕΣΔι) 
Τέρμα Ικάρων ΤΚ 55102, Καλαμαριά 

«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο » 

 

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 επιστολή, στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται η 

εταιρεία ή ένωση ή Κοινοπραξία Εταιρειών που υποβάλλει την προσφορά.  

 Όλοι οι επιμέρους φάκελοι θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης δεν υποβάλλονται κατά τη φάση υποβολής των Προσφορών 
των υποψηφίων Αναδόχων. 

 

 

Οι ανωτέρω Φάκελοι θα υποβληθούν ως εξής: 

 
 Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί 

ποινή αποκλεισμού, τα δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου .pdf σύμφωνα με το ν. 4155/13((ΦΕΚ/Α/29-5-

2013) και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 

Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», όπως αναλυτικά περιγράφονται 

ανωτέρω. 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του προσφέροντος στη 

διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και 

προσκομίζονται, πλην των ΦΕΚ, κατά περίπτωση από αυτόν εντός προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων 

ημερών από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής, και σε έντυπη πρωτότυπη μορφή στην 

αναθέτουσα αρχή. 

Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 

 

Οι απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από 

τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται θεώρηση. 
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Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία ο υποφάκελος «Δικαιολογητικά 

συμμετοχής/ Τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να 

προσκομισθεί στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα 

δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί  από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και 

κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι : η εγγύηση 

συμμετοχής, πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς. 

14.7.  Γίνονται δεκτές με ποινή αποκλεισμού μόνο μία προσφορά ανά προσφέροντα.  

14.8. Οι προμηθευτές οφείλουν να δώσουν πληροφορίες που δεν καλύπτονται από τους όρους ή τις 
τεχνικές προδιαγραφές που περιέχονται στην διακήρυξη αυτή και που κατά την εκτίμησή τους κρίνονται 
ουσιώδεις. 

14.9. Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 

Ο φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» που θα υποβάλει κάθε υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να 
περιέχει τα νομιμοποιητικά στοιχεία και άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά του υποψήφιου Αναδόχου ως 
προς τις τυπικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές απαιτήσεις συμμετοχής στον Διαγωνισμό και τα οποία 
προσδιορίζονται στις παραγράφους: 
14.10. Περιεχόμενα Φακέλου «Τεχνική Προσφορά» 

Περιλαμβάνει την αναλυτική Οργάνωση Διοίκησης του έργου  

Σχετικά με τη διοίκηση του έργου και της λοιπής ομάδας έργου η πρόταση θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες 
4 τεχνικές εκθέσεις: 

1. Αναλυτική περιγραφή του τρόπου υλοποίησης του Έργου, της συμμετοχής των στελεχών του 
υποψηφίου σε επίπεδο αρμοδιοτήτων σε συνάρτηση με την εξειδίκευση και την υλοποίηση των 
ενεργειών πληροφόρησης και δημοσιότητας. 

2. Κρίσιμες παραμέτρους επιτυχίας, τρόπους και μέσα παρακολούθησης της πορείας, απαιτήσεων και 
αναγκών του προγράμματος δημοσιότητας. 

3. Συνεργασία του υποψηφίου με τα αρμόδια στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής (υπεύθυνοι 
διαχείρισης των δράσεων, υπεύθυνοι Πληροφόρησης και Δημοσιότητας κτλ), στην έδρα της 
αναθέτουσας αρχής, κατά την εξειδίκευση των προτεινόμενων ενεργειών και επί μέρους 
προτάσεων πληροφόρησης και δημοσιότητας.  

4. Αναλυτική κατανομή του ανθρωποχρόνου απασχόλησης ανά κατηγορία υπηρεσίας και ανά είδος 
εργασίας. Συσχέτισή του με συγκεκριμένες υπο-ομάδες και μέλη που αναλαμβάνουν την εκτέλεση 
των επιμέρους εργασιών. Συσχέτιση με συγκεκριμένα πακέτα εργασίας και παραδοτέα. Για τη 
σχηματική απεικόνιση των παραπάνω συσχετίσεων ζητείται η καταγραφή σε πίνακα, που 
ενδεικτικά θα μπορούσε να έχει την ακόλουθη μορφή: 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΘΡΩΠΟΧΡΟΝΟΥ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ & ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Κατηγορία Πακέτο Εμπλεκόμενες Εμπλεκόμενα στελέχη Ανθρωποχρόνος 
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Υπηρεσιών Εργασίας/ 
Παραδοτέο 

Υπο-ομάδες Απασχόλησης 

     

  

    

  

ΣΥΝΟΛΟ Α/Μ  

Επίσης ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» μπορεί να περιέχει οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκμηριώνει πληρέστερα 
την Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου και απαντά στις επιμέρους απαιτήσεις που τίθενται στην παρούσα 
Διακήρυξη, αλλά και στα αντίστοιχα κριτήρια αξιολόγησης.  

Άρθρο 15 
Οικονομική προσφορά 

 
Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του 

προσφέροντα. 

Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) φάκελο 

«Οικονομική Προσφορά».  

Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 

συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο 

υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην 

ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου 

ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό 

μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.  

15.1. Οι τιμές των προσφορών που αφορούν σε οποιοδήποτε προσφερόμενο θα δοθούν υποχρεωτικά σε 
Ευρώ € περιλαμβάνουν απαραίτητα: 

• όλες τις επιβαρύνσεις (φόρους, δασμούς, μεταφορικά κλπ), οι οποίες βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον 
προμηθευτή. 

• Τις νόμιμες υπέρ τρίτων κρατήσεις οι οποίες βαρύνουν επίσης τον προμηθευτή. 

15.2. Οι τιμές δεν θα περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.  

Στην προσφορά θα αναγράφεται η τιμή μονάδος καθώς και η συνολική τιμή για κάθε προσφερόμενο είδος 
και υπηρεσία, για να μπορεί να προσδιορίζεται το ακριβές κόστος, σε περίπτωση αυξομείωσης φυσικού 
αντικειμένου. Προσφερόμενο είδος που αναφέρεται στην Οικονομική Προσφορά χωρίς τιμή, θεωρείται ότι 
προσφέρεται με μηδενική αξία (δωρεάν). 
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15.3. Προσφορές στις οποίες δεν προκύπτουν με σαφήνεια οι προσφερόμενες τιμές και η συνολική τιμή 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

15.4. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

15.5. Προσφορές που δίνουν τιμές σε συνάλλαγμα ή ρήτρα συναλλάγματος  απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 

15.6. Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια της ισχύος προσφοράς ούτε 
και σε τυχόν παρατάσεις της. 

15.7. Οι τιμές των προσφορών νοούνται για παράδοση του εξοπλισμού ελεύθερου στον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλέπει η διακήρυξη, σε πλήρη εγκατάσταση και λειτουργία. 

15.8. Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς. Σε 
περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της προσφοράς, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν δικαιούνται, 
κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για την παράταση αυτή, να υποβάλλουν νέους πίνακες τιμών 
ή να τους τροποποιήσουν. 

15.9. Δεν επιτρέπονται επί ποινή απαραδέκτου τιμές προσφοράς μεγαλύτερες από την προϋπολογισθείσα 
τιμή μονάδας. 

Άρθρο 16 
Ισχύς προσφορών 

16.1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την 
επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του πιο πάνω, 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

16.2. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την ΕΣΔι δέκα (10) ημέρες πριν 
από τη λήξη της ισχύος της και κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την αρχική διάρκεια ισχύος 
της, ήτοι το πολύ για εκατόν ογδόντα (180) ημέρες. Οι προμηθευτές οφείλουν να απαντήσουν μέσα σε τρεις 
(3) εργάσιμες ημέρες και σε καταφατική  περίπτωση να ανανεώσουν και τις εγγυητικές επιστολές τους αν 
δεν ισχύουν και για τυχόν παρατάσεις. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού στον Ανάδοχο 
μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, τον δεσμεύει όμως μόνο εφόσον αυτός το 
αποδεχτεί. Σε αντίθετη περίπτωση ματαιώνονται τα αποτελέσματα του διαγωνισμού. 

16.3. Ο προσφέρων δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά του ή μέρος της μετά την κατάθεσή 
της. Σε περίπτωση που η προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο προσφέρων υπόκειται σε κυρώσεις και 
ειδικότερα: 

● έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση 

● κατάπτωση της Εγγύησης Συμμετοχής χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια. 

Εναλλακτικές Προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες  

16PROC005471991 2016-11-29

ΑΔΑ: 728Ζ46ΨΧ0Α-ΜΓΑ



Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Παροχή Υπηρεσιών Ψηφιοποίησης Εκπαιδευτικού Υλικού 
Κατάρτισης»  Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών 
  
 

  Ε.Π. Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014-2020   
 

 
Σελίδα 66 από 96 

Άρθρο 17 
Εγγυήσεις 

17.1.  Γενικά περί εγγυήσεων 

1. Οι Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής, Καλής Εκτέλεσης και Καλής Λειτουργίας εκδίδονται από 
αναγνωρισμένο τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό πρόσωπο που λειτουργεί νόμιμα στην 
Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ., και έχουν σύμφωνα με τη νομοθεσία των 
κρατών-μελών αυτό το δικαίωμα. 

2. Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα, κατά τα κατωτέρω υπό 17.2, εγγύηση 
συμμετοχής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπόψη. 

3. Οι εγγυητικές επιστολές που έχουν εκδοθεί σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός Ελλάδας, 
συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση που 
όρος της ξενόγλωσσης εγγυητικής επιστολής διαφέρει από την απόδοσή του στην ελληνική, η 
μετάφρασή του στην ελληνική υπερισχύει της ξενόγλωσσης διατύπωσης.  

4. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 4412/2016. 

17.2. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό. 

1. Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή 
αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, διάρκειας 8 μηνών, της οποίας 
το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε ευρώ (€) ποσοστό 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης 
(μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ).  

2. Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής, συντάσσονται σύμφωνα με το υπόδειγμα του Μέρος Γ: 
Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης και  περιλαμβάνουν υποχρεωτικά τα ακόλουθα στοιχεία: 

● Την ημερομηνία έκδοσης. 
● Τον εκδότη. 
● Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται. 
● Τον αριθμό εγγύησης. 
● Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση. 
● Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προσφέροντος υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση. 
● Την σχετική διακήρυξη, την ημερομηνία διαγωνισμού και τις προς παροχή υπηρεσίες. 
● Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 

δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως. 
● Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της υπηρεσίας που έχει συνάψει τη σύμβαση 

και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμιά αντίρρηση ή ένσταση εκ μέρους του εκδότη 
και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από της απλής 
έγγραφης ειδοποίησης. 

● Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης, η οποία θα πρέπει να είναι ένα (1) μήνα μετά τη 
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λήξη του χρόνου της προσφοράς που προβλέπει η διακήρυξη. 
● Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης 

ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό. Το σχετικό αίτημα 
πρέπει να γίνει πριν από την ημερομηνία λήξης της  εγγύησης. 

3. Σε περίπτωση που ο προσφέρων, στον οποίο θα κατακυρωθεί το Έργο, αρνηθεί να υπογράψει 
εμπροθέσμως τη σύμβαση ή να καταθέσει προ της υπογραφής της σύμβασης Εγγυητική Επιστολή 
Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 17.2 ή να εκπληρώσει εμπρόθεσμα 
οποιαδήποτε άλλη υποχρέωσή του, που απορρέει από τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, 
κηρύσσεται έκπτωτος, οπότε η Εγγύηση Συμμετοχής καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ της ΕΣΔι μετά την 
έκδοση σχετικής απόφασης της ΕΣΔι.  

4. Στην περίπτωση Ένωσης η Εγγύηση Συμμετοχής περιλαμβάνει και όρο ότι αυτή καλύπτει τις 
υποχρεώσεις όλων των μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας. Είναι δυνατόν η εγγύηση συμμετοχής να 
καλύπτεται από μία ή περισσότερες εγγυητικές επιστολές, που θα έχουν άθροισμα το συνολικό ποσό 
και θα αναφέρονται σε όλα τα μέλη της ένωσης.  

5. Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον προσφέροντα στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η 
προμήθεια, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και 
μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών προμηθευτών 
που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό επιστρέφονται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία 
ανακοίνωσης κατακύρωσης ή ανάθεσης. 

6. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους συμμετέχοντες στην περίπτωση απόρριψης της 
προσφοράς και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ένδικο μέσο ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία 
άσκησης ένδικων μέσων ή παραίτησης από αυτά. 

 

17.3. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

1. Ο προσφέρων στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής 
εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της 
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς τον Φ.Π.Α. 

2. Η εγγύηση κατατίθεται κατά την υπογραφή της σύμβασης. 
3. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα του Μέρος Γ: Υποδείγματα και 

Πίνακες Συμμόρφωσης της παρούσας και, πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνει και τα ακόλουθα 
στοιχεία : 
• Την ημερομηνία έκδοσης. 
• Τον εκδότη. 
• Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται «Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών» 
• Τον αριθμό εγγύησης. 
• Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση. 
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• Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η 
εγγύηση. 

• Τον αριθμό της σχετικής σύμβασης και τις προς παροχή υπηρεσίες. 
• Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης  παραιτείται του 

δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως. 
• Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της υπηρεσίας που έχει συνάψει τη 

σύμβαση και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμιά από μέρος του εκδότη 
αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε τρεις 
(3) ημέρες από της απλής έγγραφης ειδοποίησης. 

• Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να 
είναι μεγαλύτερος από τον  συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον χρόνο που 
με βάση τη σύμβαση ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά, πλέον δύο (2) 
μήνες). 

• Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης 
ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό. Το σχετικό αίτημα 
πρέπει να γίνει πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης. 

4. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και 
ποιοτική παραλαβή του υλικού, ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους 
δύο συμβαλλομένους και μετά την κατάθεση της εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας. 
 

17.4. Εγγύηση καλής λειτουργίας 

Για την καλή λειτουργία των παραδοτέων της σύμβασης κατά την περίοδο της δωρεάν εγγύησης ο 
ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας, η αξία της οποίας θα 
ανέρχεται σε ποσό χιλίων πεντακοσίων τριάντα δύο ευρώ και είκοσι έξι λεπτών (1.532,26 €).Η 
εγγύηση καλής λειτουργίας κατατίθεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική  παραλαβή του υλικού 
και πριν από την επιστροφή στον ανάδοχο της εγγύησης καλής εκτέλεσης. 
Η εγγύηση καλής λειτουργίας συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα του Μέρος Γ: Υποδείγματα και 
Πίνακες Συμμόρφωσης της παρούσας και πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνει και τα ακόλουθα 
στοιχεία: 

 
• Την ημερομηνία έκδοσης. 
• Τον εκδότη. 
• Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται «Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών» 
• Τον αριθμό εγγύησης. 
• Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση. 
• Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η 

εγγύηση. 
• Τον αριθμό της διακήρυξης και της σχετικής σύμβασης. 
• Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης  παραιτείται του 
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δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως. 
• Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της υπηρεσίας που έχει συνάψει τη 

σύμβαση και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμιά από μέρος του εκδότη αντίρρηση ή 
ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από της 
απλής έγγραφης ειδοποίησης. 

• Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να 
είναι μεγαλύτερος από το χρόνο της δωρεάν περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας κατά  δύο (2) 
μήνες 

• Στην περίπτωση Ένωσης/ Κοινοπραξίας η Εγγύηση περιλαμβάνει και όρο ότι αυτή καλύπτει 
τις υποχρεώσεις όλων των Μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας. 

Η εγγύηση καλής λειτουργίας επιστρέφεται μετά τη λήξη της περιόδου δωρεάν εγγύησης, ύστερα από 
την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. 

 

Άρθρο 18 
Διαδικασία διενέργειας διαγωνισμού 

Στάδια διενέργειας διαγωνισμού- 

Γενικά 

 Η διεξαγωγή του διαγωνισμού και η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από τριμελή επιτροπή (την 

Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού) μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ. Η  απόφαση επιλογής του 

αναδόχου θα ληφθεί από το αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής. 

Οι αποφάσεις επί των αποτελεσμάτων των σταδίων αξιολόγησης είναι τρεις (3) : 

 Απόφαση αποδοχής πρακτικών αξιολόγησης φακέλου δικαιολογητικών και φακέλου τεχνικών 

προσφορών, 

 Απόφαση αποδοχής πρακτικού/ών αξιολόγησης φακέλου οικονομικών προσφορών και πίνακα 

τελικής κατάταξης. 

 Απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού. 

Αναλυτικά: 

Στο πρώτο στάδιο η Επιτροπή  Διενέργειας του Διαγωνισμού (ΕΔΔ) συντάσσει πρακτικά: 1. για την εξέταση 

των φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, με το οποίο εισηγείται αιτιολογημένα στην Αναθέτουσα Αρχή 

την αποδοχή ή την απόρριψη προσφορών και τη βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών των 

συμμετεχόντων στο στάδιο αυτό. Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για την αποδοχή ή την απόρριψη των 

προσφορών και τη βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών κοινοποιείται στους συμμετέχοντες.  

16PROC005471991 2016-11-29

ΑΔΑ: 728Ζ46ΨΧ0Α-ΜΓΑ



Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Παροχή Υπηρεσιών Ψηφιοποίησης Εκπαιδευτικού Υλικού 
Κατάρτισης»  Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών 
  
 

  Ε.Π. Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014-2020   
 

 
Σελίδα 70 από 96 

Στο δεύτερο στάδιο η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού (ΕΔΔ) μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης 

των οικονομικών προσφορών συντάσσει πρακτικό, με το οποίο εισηγείται στην Αναθέτουσα Αρχή την 

τελική κατάταξη των υποψηφίων από τεχνικής και οικονομικής άποψης.  

 Στο τρίτο στάδιο η Αναθέτουσα Αρχή, μετά την έγκριση  του/ων πρακτικού/ών αξιολόγησης του φακέλου 

οικονομικών προσφορών και του πίνακα τελικής κατάταξης, ενημερώνει τον πρώτο υποψήφιο προς 

κατακύρωση, βάση της κατάταξης, να προσκομίσει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης βάση της παραγράφου 

2.4 μέρους Β’ της παρούσης. Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού (ΕΔΔ) προβαίνει στον έλεγχο των 

δικαιολογητικών και συντάσσει πρακτικό με το οποίο εισηγείται στην Αναθέτουσα Αρχή την κατακύρωση 

του έργου.  

Η απόφαση κατακύρωσης κοινοποιείται αρμοδίως με απόδειξη παραλαβής στον ανάδοχο και στους 

λοιπούς συμμετέχοντες . 

Όλες οι αποφάσεις αναρτώνται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και αν χρειαστεί γίνεται 

χρήση και της επικοινωνίας της πλατφόρμας για την ειδοποίηση των συμμετεχόντων.  

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας 

και Αξιολόγησης προσφορών, την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής έντυπων 

προσφορών ώρα 11.00., εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση 

δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.  

Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών 

(υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής / Τεχνική Προσφορά».  

Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω των 

αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε 

αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών. 

Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής / Τεχνική 

Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των 

προσφορών που αποσφραγίσθηκαν.  

Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», οι προσφέροντες 

των οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο 
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περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λάβουν γνώση των τιμών που 

προσφέρθηκαν. 

 

Διαδικασία (Ηλεκτρονικής) Αξιολόγησης Προσφορών 

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση 

αυτών. Η αξιολόγηση θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

Προσφορά. Κατάταξη των Προσφορών για την τελική επιλογή της συμφερότερης Προσφοράς με βάση τον 

ακόλουθο τύπο: 

 

 

Λ = 

        Συγκριτική Τιμή 

Σταθμισμένη Βαθμολογία 
 

Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο Λόγο (Λ) της Τιμής  (συγκριτικής) 
της προσφοράς προς τη Σταθμισμένη Βαθμολογία της. 

Ο διαγωνισμός κατακυρώνεται στον προμηθευτή που έχει κάνει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά.Η αρμόδια Επιτροπή ελέγχει τα μέσα (cds) που περιέχουν τα ηλεκτρονικά αρχεία των 
Τεχνικών και των Οικονομικών Προσφορών αναφορικά με: 

• το κατά πόσον είναι αναγνώσιμα και μη επανεγγράψιμα, 

• οποιαδήποτε άλλη παράλειψη που υποπέσει στην αντίληψή της. 

Σε περίπτωση που παρουσιαστεί πρόβλημα σε κάποιο μέσο (cd) αυτό επιστρέφεται στον υποψήφιο 
Ανάδοχο, ο οποίος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει νέο, σύμφωνα με τις προαναφερθείσες 
απαιτήσεις της Διακήρυξης, εντός δύο (2) ημερών από την με απόδειξη παραλαβής, έγγραφη ενημέρωση. 
 
 

Άρθρο 19 
Κριτήρια ανάθεσης  – Αξιολόγηση προσφορών – Διαδικασία Κατακύρωσης 

19.1. Κριτήρια ανάθεσης 

Η αξιολόγηση θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη Προσφορά. 
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19.2. Αξιολόγηση Τεχνικών Προσφορών  

Για την επιλογή της συμφερότερης Προσφοράς η αρμόδια Επιτροπή θα προβεί στα παρακάτω: 

- Αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών Προσφορών για όσες Προσφορές δεν έχουν απορριφθεί 
κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών και ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής 

- Αξιολόγηση των οικονομικών Προσφορών για όσες Προσφορές δεν έχουν απορριφθεί σε προηγούμενο 
στάδιο της αξιολόγησης 

- Κατάταξη των Προσφορών για την τελική επιλογή της συμφερότερης Προσφοράς με βάση τον 
ακόλουθο τύπο: 

 

Λ = 

        Συγκριτική Τιμή 

Σταθμισμένη Βαθμολογία 
 

Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο Λόγο (Λ) της Τιμής  (συγκριτικής) της 
προσφοράς προς τη Σταθμισμένη Βαθμολογία της. 
 
Βαθμολόγηση τεχνικών Προσφορών  
Η Βαθμολόγηση των τεχνικών Προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τα “ Ομάδες και συντελεστές κριτηρίων 
τεχνικής αξιολόγησης”,  

Όλα τα επί μέρους κριτήρια βαθμολογούνται αυτόνομα 100 έως 120 βαθμούς. 

Η βαθμολογία των επί μέρους κριτηρίων: 

-  είναι 100 όταν καλύπτονται ακριβώς όλες οι υποχρεωτικές απαιτήσεις / προδιαγραφές [απαράβατοι 
όροι], 

-  αυξάνεται έως 120 όταν καλύπτονται εκτός από τις υποχρεωτικές [απαράβατοι όροι] και λοιπές 
απαιτήσεις της Διακήρυξης, και υπερκαλύπτονται κάποιες από τις υποχρεωτικές ή/και λοιπές 
απαιτήσεις της Διακήρυξης. 

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου είναι το γινόμενο του επί μέρους συντελεστή βαρύτητας 
του κριτηρίου επί τη βαθμολογία του, το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία, και η συνολική 
σταθμισμένη βαθμολογία της κάθε Προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων 
των κριτηρίων. 
 
Ομάδες και συντελεστές κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης 

Η αξιολόγηση των Προσφορών των υποψηφίων Αναδόχων, για την επιλογή του καταλληλότερου, θα γίνει 
με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 

Ομάδα Κριτηρίων Α: Τεχνικές Προδιαγραφές  

Τεχνολογικά Χαρακτηριστικά Λύσης  
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Έμφαση θα δοθεί στην πλήρη κάλυψη των στόχων του έργου μέσω της κάλυψης των  τεχνικών απαιτήσεων 
για την αρχιτεκτονική καθώς και τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά της προτεινόμενης λύσης.  

Εργαλεία και τεχνικές που θα χρησιμοποιηθούν για τον σχεδιασμό των νέων διαδικασιών και την ανάπτυξη 
του ψηφιακών μαθημάτων θα πρέπει να περιγραφούν αναλυτικά και θα αξιολογηθούν.  

Θα αναλυθεί η χρήση της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης για το ανέβασμα των ψηφιακών μαθημάτων και η 
χρήση των ηλεκτρονικών μαθημάτων μέσα από την πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης από τους σπουδαστές, 
τους διδάσκοντες και τους διαχειριστές.  

Επίσης να αναλυθούν τα πρότυπα που θα χρησιμοποιηθούν.  

Χαρακτηριστικά Διαλειτουργικότητας  

Θα αξιολογηθεί ο βαθμός επάρκειας της μεθοδολογίας δημιουργίας των εκπαιδευτικών μαθημάτων. Η 
αξιολόγηση θα γίνει με την παρουσίαση μεθοδολογιών που εφάρμοσε ο υποψήφιος ανάδοχος καθώς και 
του εκπαιδευτικού υλικού που προέκυψε από την εφαρμογή της παραπάνω μεθοδολογίας.  

Ομάδα Κριτηρίων Β. Μεθοδολογία  Υλοποίησης Έργου 

Έμφαση θα δοθεί στην πληρότητα των μεθοδολογιών (διαχείρισης έργου) που θα ακολουθήσει ο 
υποψήφιος Ανάδοχος.  

Οργάνωση Έργου 

Θα αξιολογηθεί η αναλυτική περιγραφή ανθρωποχρόνου απασχόλησης ανά κατηγορία υπηρεσίας και ανά 
είδος εργασίας,  η συσχέτιση της ομάδας έργου με συγκεκριμένα πακέτα εργασίας και παραδοτέα.  

Κατανόηση και αξιολόγηση των στόχων και ιδιαιτεροτήτων του έργου. 

Θα εξεταστεί η κατανόηση των στόχων του έργου, η κατανόηση του περιβάλλοντος του έργου και των 
υφιστάμενων συστημάτων του φορέα. 

 

Ανάλυση Δράσεων Έργου 

Η ανάλυση των δράσεων του έργου όπως αυτές περιλαμβάνονται στο τεύχος Α της διακήρυξης. 

Οι υποψήφιοι μπορεί να κληθούν από την Επιτροπή Διαγωνισμού σε συνέντευξη, για να παρουσιάσουν και 
να αναλύσουν προφορικά την προσφορά τους και να απαντήσουν σε τυχόν ερωτήσεις των μελών της. 

 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΠΟΣΟΣΤΑ 

Αj Τεχνικές Προδιαγραφές  70% 

Αj1 
Τεχνολογικά Χαρακτηριστικά  

Λύσης   
σ1 50% 
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Αj2 Μεθοδολογία Δημιουργίας Εκπαιδευτικού 
Υλικού σ2 20% 

Βj Μεθοδολογία Υλοποίησης Έργου  30% 

Βj1  

Οργάνωση Έργου (αναλυτική περιγραφή 
ανθρωποχρόνου απασχόλησης ανά 
κατηγορία υπηρεσίας και ανά είδος 
εργασίας, συσχέτιση ομάδας έργου με 
συγκεκριμένα πακέτα εργασίας και 
παραδοτέα)  

σ3 15% 

Βj2 Κατανόηση και αξιολόγηση των στόχων και 
ιδιαιτεροτήτων του έργου. 

                σ4 10% 

Βj3 Ανάλυση Δράσεων του έργου                  σ5 5% 

9.3. Βαθμολόγηση τεχνικής προσφοράς 

Κατά το στάδιο της Αξιολόγησης της Τεχνικής Προσφοράς, υπολογίζεται η συνολική βαθμολογία των 
προσφορών και πραγματοποιείται η κατάταξή τους κατά φθίνουσα τάξη με βάση τον παρακάτω τύπο: 

 

Tj = [Αj + Bj]  

όπου:  

Tj  : η βαθμολογία Τεχνικής Προσφοράς της πρότασης j 

Aj , Βj  : η βαθμολογία των επιμέρους Ομάδων Κριτηρίων Α και Β για 
την πρόταση j  

σ1 , σ2,  σ3 , 
σ4,σ5 

: οι συντελεστές βαρύτητας των Ομάδων Κριτηρίων  

Aj1,2 

Βj 1,2,3 

: η βαθμολογία των επιμέρους Υποκριτηρίων Α και Β για την 
πρόταση j  

 Aj = [(Aj1X0,5))+(Aj2X0,2)] 

 Bj = [(Bj1X0,15)+ (Bj2X0,1)+ (Bj3X0,05)] 
 
Διαδικασία κατακύρωσης Διαγωνισμού 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των προσφορών ο υποψήφιος, ο οποίος προσφέρει 

την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά και στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
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κατακύρωση (υποψήφιος Ανάδοχος), οφείλει να υποβάλει εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη 

σχετική ειδοποίηση που του αποστέλλεται ηλεκτρονικά, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή 

αρχείου. pdf και σε φάκελο με σήμανση  «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται  από τον προσφέροντα  εντός τριών (3) εργασίμων 

ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή αντίγραφο) στην έδρα της 

αναθέτουσας. 

Όταν ο Οικονομικός φορέας δεν διαθέτει ελληνικό αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) υποβάλλει 

ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου pdf α) μία ένορκη βεβαίωση με την οποία βεβαιώνει το ανωτέρω 

γεγονός και β) μία ένορκη βεβαίωση με την οποία βεβαιώνει τον αριθμό φορολογικού μητρώου που 

διαθέτει στη χώρα εγκατάστασής του, εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία ειδοποιήσεως σε 

αυτόν ή τις αποστέλλει ταχυδρομικά σε έντυπη μορφή εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την 

ημερομηνία της σχετικής ηλεκτρονικής υποβολής. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ως ημερομηνία 

κατάθεσης λογίζεται η ημερομηνία αποστολής που αποδεικνύεται από τη σφραγίδα ταχυδρομείου. 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» του προσφέροντος στον οποίο 

πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται τρεις εργάσιμες ημέρες μετά και την προσκόμιση των 

δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή, ύστερα από σχετική ειδοποίηση των συμμετεχόντων που δικαιούνται 

να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Η αποσφράγιση γίνεται μέσω των αρμόδιων 

πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των 

κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.  

Αμέσως μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν 

ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο του φακέλου των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης που 

αποσφραγίσθηκε.  

Η Αρμόδια Επιτροπή προβαίνει σε έλεγχο των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης και διαβιβάζει το Πρακτικό 

με τη σχετική εισήγησή της της στο αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο αποφαίνεται 

οριστικά και με μέριμνά του γνωστοποιείται στους συμμετέχοντες το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού.  

Όταν ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν προσκομίζει, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά 

που προβλέπονται σύμφωνα με την παρούσα  διακήρυξη, καλείται ο υποψήφιος που προσφέρει την 

αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Σε περίπτωση που και αυτός δεν 

προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα 

ανωτέρω, καλείται ο υποψήφιος με την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
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προσφορά και ούτω καθεξής. Αν κανένας από τους υποψήφιους δεν προσκομίζει, σύμφωνα με τους 

όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και 

δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται. 

Στις παραπάνω περιπτώσεις  όταν ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδείς ή ανακριβείς υπεύθυνες δηλώσεις ή 

ο υπόχρεος προς τούτο υποψήφιος δεν προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της 

κατακύρωσης ένα η περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η 

εγγύηση συμμετοχής του. Η κατακύρωση του έργου στον Ανάδοχο γίνεται με απόφαση  του αρμοδίου 

οργάνου της αναθέτουσας αρχής,  Ακολούθως, ο ανάδοχος καλείται για την υπογραφή της σύμβασης. 

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος, παρότι κλήθηκε εγγράφως, δεν παρουσιαστεί να υπογράψει τη σύμβαση 

μέσα στην ταχθείσα ημερομηνία, ή προσέλθει αλλά δεν καταθέσει την εγγυητική επιστολή καλής 

εκτέλεσης κατά τα κατωτέρω οριζόμενα δύναται 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 υποψήφιο με την 

αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για υποβολή των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης και ακολουθείται αντίστοιχα η ίδια ως άνω διαδικασία ελέγχου των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης και υπογραφής σύμβασης. Ο έκπτωτος Ανάδοχος υποχρεούται να 

αποκαταστήσει κάθε ζημία που προξένησε στην Αναθέτουσα Αρχή εξαιτίας της αρνήσεως του να 

υπογράψει τη σύμβαση. 

Η αναθέτουσα αρχή δύναται μετά από αιτιολογημένη γνωμοδότηση της αρμόδιας ΕΔΔ να αποφασίσει την 

κατακύρωση μεγαλύτερου ή μικρότερου φυσικού αντικειμένου σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 104 

και 105 του ν. 4412/2016.   

 
Απόρριψη Προσφορών 
Η απόρριψη Προσφοράς γίνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσα Αρχή, ύστερα από 
γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής. 

Η Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία ή περισσότερες από τις 
κάτωθι περιπτώσεις: 

1. Έλλειψη δικαιώματος συμμετοχής σύμφωνα με το άρθρο 9 

2. Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού ή/ και παράβαση οποιασδήποτε υποχρέωσης  

3. Έλλειψη πλήρους και αιτιολογημένης τεκμηρίωσης των ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής  

4. Χρόνος ισχύος Προσφοράς μικρότερος από το ζητούμενο. 
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5. Χρόνος παράδοσης Έργου μεγαλύτερος από τον προβλεπόμενο. 

6. Προσφορά που είναι αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίμησης, υπό αίρεση ή/ και δεν προκύπτει με σαφήνεια η 
προσφερόμενη τιμή. 

7. Προσφορά που δεν καλύπτει πλήρως απαράβατους όρους της Διακήρυξης. 

8. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 
Διακήρυξης. 

9. Προσφορά που δεν συνοδεύεται από τη νόμιμη εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό. 

10. Προσφορά που αφορά μόνο σε μέρος του Έργου και δεν καλύπτει το σύνολο των ζητούμενων 
υπηρεσιών/προϊόντων. 

11. Υπερβολικά χαμηλή Οικονομική Προσφορά: Στην περίπτωση που διαπιστωθεί από την αναθέτουσα 
αρχή υπερβολικά χαμηλή προσφορά, θα ζητείται από τον υποψήφιο Ανάδοχο εντός προθεσμίας πέντε 
(5) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της 
Οικονομικής Προσφοράς (π.χ. σχετικά με την οικονομία της μεθόδου παροχής υπηρεσίας/ τις 
εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες υπό τις οποίες ο υποψήφιος Ανάδοχος θα παράσχει την υπηρεσία). Εάν 
και μετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόμενες τιμές κριθούν ως υπερβολικά 
χαμηλές, η Προσφορά θα απορρίπτεται  

12. Προσφορά η οποία 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. 

13. Προσφορά που παρουσιάζει διαφορές μεταξύ των Πινάκων Οικονομικής Προσφοράς χωρίς τιμές και 
των αντιστοίχων Πινάκων Οικονομικής Προσφοράς με τιμές. 

14. Προσφορά που το συνολικό της τίμημα υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του Έργου. 

Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απορρίψει, ανεξάρτητα από το στάδιο που 
βρίσκεται ο Διαγωνισμός, Προσφορά υποψηφίου Αναδόχου για την οποία προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι 
απόρριψης ή λόγοι αποκλεισμού του Υποψηφίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα. 
 

Άρθρο 20 
Εναλλακτικές Προσφορές 

20.1. Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

20.2. Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο προσφέρων, ο οποίος 
θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να 
επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών. 

Άρθρο 21 
Έννομη προστασία  

Για την έννομη προστασία των διαγωνιζομένων ισχύει το άρθρο 127 του ν. 4412/2016, ήτοι επιτρέπεται η 
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άσκηση ένστασης κατά των εκτελεστών πράξεων της ΕΣΔι και της κανονιστικής πράξης της διακήρυξης του 

διαγωνισμού, εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης απόφασης 

στον ενδιαφερόμενο ή, όταν στρέφεται κατά της διακήρυξης, μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση ασκείται ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής 

(ΕΣΔι), η οποία αποφασίζει εντός προθεσμίας 10 ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποία τεκμαίρεται 

η απόρριψή της. Για το παραδεκτό της άσκησης προσφυγής απαιτείται, με την κατάθεσή της, καταβολή 

παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το 1 επί τοις εκατό (1 %) επί της εκτιμώμενης αξίας της 

σύμβασης, το οποίο επιστρέφεται με πράξη της ΕΣΔι αν η ένσταση γίνει δεκτή. 

Άρθρο 22 
Αποτελέσματα –Ματαίωση διαγωνισμού- κατακύρωση 

22.1. Η διαδικασία ανάδειξης του αναδόχου μέσω της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής, των 
τεχνικών και οικονομικών προσφορών όλων των συμμετεχόντων από την Επιτροπή Διενεργείας 
Διαγωνισμού/ Αξιολόγησης προσφορών, ακολουθεί τα αναφερόμενα  στα άρθρα 18 έως 21 της παρούσας 
διακήρυξης.  

22.2. Η Αναθέτουσα Αρχή, με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη της Επιτροπής 
Διαγωνισμού, ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης: 

Α. εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη κατά το άρθρο 106 παρ. 1α) του ν. 4412/2016 

Β. αν κανένας από τους προσφέροντες κατά τη σειρά πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 
προσφοράς δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης (άρθρο 105 παρ. 5 εδ. τελ. του ν. 4412/2016) 

22.3. Ματαίωσή της διαδικασίας ανάθεσης μπορεί να λάβει χώρα  με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της 
ΕΣΔι, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού, στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

1. λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης,  
2. αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν 

ουσιωδώς  και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα 
αρχή,  

3.  αν λόγω ανωτέρας βίας δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης,  
4. αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη.  
5. σε περίπτωση λήξης και μη παράτασης της ισχύος των προσφορών. 
6. για άλλους επιτακτικούς  λόγους δημοσίου συμφέροντος όπως ιδίως δημόσιας υγείας ή 

προστασίας του περιβάλλοντος. 
Σε κάθε περίπτωση η ΕΣΔι, μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού, διατηρεί το 
δικαίωμα, χωρίς καμία επιβάρυνση ή άλλη επιβάρυνση για το Δημόσιο, να αποφασίσει τη μερική ακύρωση 
ή επανάληψη της διαδικασίας με ή χωρίς τροποποίηση των όρων, σύμφωνα με το άρθρο 106 του ν. 
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4412/2016. 
Σε περίπτωση ματαίωσης του διαγωνισμού, οι διαγωνιζόμενοι  δεν θα έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για 
οποιοδήποτε λόγο. 

22.4. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης, την κρίση επί τυχόν προσφυγών στη διάρκεια 
των επιμέρους σταδίων της ή την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας για την υποβολή προσφυγών και 
τέλος, τον έλεγχο των προσκομισθέντων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 11 της παρούσας διακήρυξης 
παρούσης, δικαιολογητικών και εγγράφων, η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού γνωμοδοτεί σχετικά 
με την ανάδειξη του προς κατακύρωση προμηθευτή στο αρμόδιο για την κατακύρωση αποφαινόμενο 
όργανο της ΕΣΔι, το οποίο και εκδίδει τη σχετική απόφαση κατακύρωσης. 

22.5. Η απόφαση κατακύρωσης κοινοποιείται αμέσως σε όλους τους προσφέροντες (άρ.105 παρ. 2,3 του ν. 
4412/2016). 

22.6. Σε περίπτωση που η σύμβαση κατακυρωθεί σε Ένωση / Κοινοπραξία οικονομικών φορέων που 
υπέβαλαν κοινή προσφορά, το κάθε μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας ευθύνεται εις ολόκληρο. Κατ΄ 
εξαίρεση ο κατασκευαστής του λογισμικού ευθύνεται και εγγυάται μόνο ως προς αυτό. 

22.7. Ο ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά του ή μέρος της μετά την κατάθεσή της 
πριν ή μετά την διενέργεια του διαγωνισμού. Σε περίπτωση που θα αποσυρθεί υπόκειται σε κυρώσεις 
αθροιστικά ή διαζευκτικά και ειδικότερα: 

• Έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση. 
• Κατάπτωση μερική ή ολική, της εγγύησης συμμετοχής ή της εγγυήσεως καλής εκτέλεσης, κατά 

περίπτωση, χωρίς να απαιτείται άλλη διαδικασία ή δικαστική ενέργεια. 
• Κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού σε άλλο προμηθευτή, ο οποίος θα επιλεγεί από 

τον πίνακα κατάταξης των προσφορών και καταλογισμό εις βάρος του τυχόν διαφοράς μεταξύ 
της τιμής κατακύρωσης και της τιμής στην οποία η ΕΣΔι θα προμηθευθεί το κατακυρωθέν είδος. 

• Αποκλεισμός για δύο (2) έτη, με αποφάσεις που εκδίδονται αρμοδίως, από Διαγωνισμούς ή 
εκδηλώσεις ενδιαφέροντος Δημοσίων Υπηρεσιών και Οργανισμών. 

22.8. Ενόψει της πτωτικής τάσης του κόστους εξοπλισμού πληροφορικής, μείωση του τιμήματος του 
εξοπλισμού, που έχει κατακυρωθεί, επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση επιγενόμενης μείωσης  των τιμών 
διεθνώς.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΟΥ 

Άρθρο 23 
Κατάρτιση σύμβασης – διάρκεια σύμβασης 

23.1.  Μετά την επέλευση των έννομων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, ο προσφέρων στον 
οποίο κατακυρώνεται η σύμβαση είναι υποχρεωμένος μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της 
σχετικής ειδικής έγγραφης πρόσκλησης, να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Αν 
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παρέλθει η ανωτέρω προθεσμία των 20 ημερών χωρίς ο ανάδοχος να παρουσιασθεί, το αρμόδιο όργανο 
τον κηρύσσει έκπτωτο και αποφασίζει την κατάπτωση υπέρ του Δημοσίου της εγγύησης χωρίς άλλη 
διαδικασία ή δικαστική ενέργεια. Κατόπιν η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την 
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 

23.2. Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, 
συμπεριλαμβανομένης της διακήρυξης και απόφασης κατακύρωσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή 
παραδρομών. 

23.3. Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο 
συμβαλλόμενα μέρη, μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
οργάνου. Τροποποίηση χωρεί μόνο στο μέτρο που δεν επέρχεται ουσιώδης αλλοίωση των βασικών 
παραμέτρων της σύμβασης και δεν ανατρέπεται η οικονομική ισορροπία αυτής. Η απόφαση του οργάνου 
της αναθέτουσας αρχής, με τη οποία συναινεί στην τροποποίηση, δύναται να προσβληθεί από 
οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον. 

23.4. Στην περίπτωση που ο ανάδοχος είναι εταιρεία ή συνεταιρισμός ή ένωση  προμηθευτών, πρέπει να 
καταθέσει και τα έγγραφα νομιμοποίησης του φυσικού προσώπου που θα υπογράψει τη σύμβαση. 

23.5. Ο ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός, είναι υποχρεωμένος, το αργότερο κατά την 
υπογραφή της σύμβασης να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης αναγνωρισμένης Τράπεζας ή 
Γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. Το ποσό της εγγυητικής επιστολής πρέπει να 
καλύπτει ποσοστό 5% επί του ποσού της προσφοράς χωρίς τον ΦΠΑ. Υπόδειγμα της εγγυητικής επιστολής 
καλής εκτέλεσης παρατίθεται στο ΜΕΡΟΣ Γ της παρούσας διακήρυξης. Η απαλλαγή από την εγγύηση καλής 
εκτέλεσης, ενεργείται με εντολή της ΕΣΔι προς την Τράπεζα ή το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και 
επιστρέφεται στον προμηθευτή - με έγγραφη απόδειξη - μετά την σύνταξη και υπογραφή του πρωτοκόλλου 
οριστικής ποιοτικής. 

23.6. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της έως την αποπληρωμή του 
συμβατικού τιμήματος. 

Άρθρο 24 
Τρόπος πληρωμής του προμηθευτή 

Στην Προσφορά θα πρέπει να επιλέγεται με σαφήνεια ένας από τους κάτωθι τρόπους πληρωμής: 

1.  Το 100% της αξίας μετά την οριστική παραλαβή του Έργου 

2.  α) Χορήγηση έντοκης προκαταβολής τριάντα τοις εκατό (30%) του συμβατικού τιμήματος μη 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ μετά την υπογραφή της Σύμβασης, έναντι ισόποσης Εγγυητικής 
Επιστολής Προκαταβολής.  

β) Το υπόλοιπο του συμβατικού τιμήματος, μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή 
του συνόλου του Έργου. 

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πληρωμή του τιμήματος είναι κατ’ ελάχιστον τα εξής:  
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I. Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή ή του συνόλου του 
συμβατικού αντικειμένου σύμφωνα με τους όρους της άρθρου 26.  

II. Τιμολόγιο του Αναδόχου  

III. Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε» 

IV. Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας 

 

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 παραδοτέα του.  

Σημειώνεται ότι η καθαρή αξία των παραστατικών υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος βάσει 
του Ν. 2238/94 (ΦΕΚ 151/Α/94) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή 
άλλων Οργανισμών η οποία κατά νόμο τον βαρύνει. 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 δαπανών που τον βαρύνουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές 
και κανονιστικές διατάξεις. 

Σε περίπτωση ένωσης προσώπων άνευ νομικής προσωπικότητας τα παραστατικά εκδίδονται από κάθε ένα 
μέλος της ένωσης χωριστά, ανάλογα με τις παρασχεθείσες στο αντίστοιχο διάστημα υπηρεσίες του μέλους 
και τον αναλωθέντα ανθρωποχρόνο.  
 

Άρθρο 25 
Ασφαλιστική ευθύνη 

Αν εφαρμόζεται στη παρούσα διακήρυξη ο ανάδοχος υποχρεούται με δικά του έξοδα να ασφαλίσει πλήρως 
όλο τον εξοπλισμό κατά παντός κινδύνου κατά τη διάρκεια της μεταφοράς του και μέχρι την προσωρινή 
παραλαβή του.  

Άρθρο 26 
Προσωρινή – οριστική παραλαβή 

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να υλοποιήσει και να παραδώσει το έργο, σύμφωνα με τα 
καθοριζόμενα στη σύμβαση, στις διατάξεις της υπ’ αρ. πρωτ. 3531/14.11.2016 απόφαση του Ειδικού 
Γραμματέα τομεακών ΕΠ του ΕΚΤ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης περί προέγκρισης του τεύχους 
δημοπράτησης και της διαδικασίας προκήρυξης του Υποέργου 2 με τίτλο «Ψηφιοποίηση Εκπαιδευτικού 
Υλικού» της ανωτέρω Πράξης, και στην προσφορά του, εκτελώντας όλες τις επιμέρους εργασίες που αυτές 
περιλαμβάνουν. 
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Η επίβλεψη και η παραλαβή του έργου πραγματοποιείται από Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, 
η οποία έχει οριστεί με πράξη του Διευθυντή Οικονομικού Προγραμματισμού. 

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις της 
Επιτροπής, το έργο της οποίας είναι: 

- Η παροχή κατευθύνσεων στην Ανάδοχο 

- Η συμβατική επίβλεψη, η διατύπωση παρατηρήσεων και διορθώσεων 

- Ο έλεγχος της πορείας του έργου με κάθε πρόσφορο μέσο και σε συνεργασία με την Ανάδοχο 

- Η προσωρινή και οριστική παραλαβή των παραδοτέων και του έργου από την Ανάδοχο, προκειμένου να 
εκκαθαριστεί και να καταβληθεί στην Ανάδοχο το συμφωνηθέν τίμημα. 

Η παραλαβή των Παραδοτέων θα γίνει με την παρακάτω διαδικασία: 

Ο Ανάδοχος υποβάλλει, βάσει του χρονοδιαγράμματος, κάθε Παραδοτέο με συνοδευτική επιστολή με την 
οποία αιτείται την παραλαβή του. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δια της επιτροπής παραλαβής αξιολογεί την ποσοτική και ποιοτική επάρκεια του 
Παραδοτέου, σύμφωνα και με την προδιαγραφή του. 

Σε περίπτωση που η επιτροπή διαπιστώσει μη συμμόρφωση προς τις προδιαγραφές κάθε Παραδοτέου ή μη 
ικανοποιητική ποιότητα του περιεχομένου, κοινοποιεί στον Ανάδοχο έγγραφες παρατηρήσεις. Οι 
παρατηρήσεις αυτές αποστέλλονται στον Ανάδοχο εντός χρονικού διαστήματος 10 εργασίμων ημερών από 
την ημέρα υποβολής του Παραδοτέου.  

Εάν παρέλθει το προηγούμενο χρονικό διάστημα των 10 εργασίμων ημερών χωρίς η Αναθέτουσα Αρχή να 
αποστείλει παρατηρήσεις επί του Παραδοτέου, τότε αυτό θεωρείται ότι έχει παραληφθεί. Στην περίπτωση 
αυτή, όπως και στην περίπτωση που το Παραδοτέο θεωρηθεί ικανοποιητικό, η επιτροπή προβαίνει στην 
σύνταξη και κοινοποίηση στην Αναθέτουσα Αρχή Πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του Παραδοτέου. 

Στην περίπτωση εμπρόθεσμης κοινοποίησης παρατηρήσεων της επιτροπής επί του Παραδοτέου, ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να επανυποβάλλει το Παραδοτέο με συμπληρωμένες τις διαπιστωθείσες ελλείψεις, 
με βάση τις παρατηρήσεις της επιτροπής. Η επανυποβολή αυτή πρέπει να γίνεται εντός χρονικού 
διαστήματος που ορίζεται από την επιτροπής κατά την κοινοποίηση των παρατηρήσεών της, ανάλογα με το 
εύρος των απαιτούμενων αλλαγών. Το διάστημα αυτό δεν μπορεί να είναι μικρότερο των πέντε (5) 
εργασίμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής από τον Ανάδοχο των παρατηρήσεων της επιτροπής. 

Εάν το επανυποβαλλόμενο Παραδοτέο δεν θεωρηθεί και πάλι κατά την κρίση της επιτροπής ως 
ικανοποιητικό, η επιτροπή μπορεί να αποφασίσει εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών είτε να επαναλάβει 
την διαδικασία αποστολής νέων παρατηρήσεων στον Ανάδοχο, είτε να εισηγηθεί στην Αναθέτουσα Αρχή να 
κινήσει τις διαδικασίες περί κηρύξεως του Αναδόχου ως εκπτώτου και την λήξη της σύμβασης. 

Όταν η επιτροπή διαπιστώσει την ποσοτική και ποιοτική επάρκεια του Παραδοτέου σύμφωνα με την 
προδιαγραφή του, προβαίνει στην σύνταξη και κοινοποίηση στην Αναθέτουσα Αρχή Πρωτοκόλλου 
προσωρινής παραλαβής του Παραδοτέου. 

Η οριστική παραλαβή του Έργου, πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση του συνόλου του Έργου, μέσα σε 
10 εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή και του τελευταίου παραδοτέου, με τη σύνταξη του Πρωτοκόλλου 
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Οριστικής Παραλαβής, το οποίο η επιτροπή συντάσσει εις διπλούν και το διαβιβάζει στη Μονάδα Δ της 
Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014-2020». 

Άρθρο 27 
Κυρώσεις – έκπτωση 

Η παράδοση και η παραλαβή του Έργου θα γίνει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του. Σε 
περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης ενδιάμεσης Φάσης του Έργου ή του συνόλου αυτού από υπέρβαση 
τμηματικής ή συνολικής προθεσμίας με υπαιτιότητα του Αναδόχου επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με τα 
παρακάτω: 

1. Αν παρέλθουν οι συμφωνημένες ημερομηνίες παράδοσης και τα παραδοτέα δεν παραδοθούν 
σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει ως ποινική 
ρήτρα για κάθε ημέρα καθυστέρησης: 

 ποσοστό 0,2% επί της συμβατικής τιμής των παραδοτέων που καθυστερούν, εφόσον 
αυτά είναι διακριτά κοστολογημένα στην οικονομική Προσφορά του Αναδόχου 

 ποσοστό 0,02% του συμβατικού τιμήματος του Έργου, σε κάθε άλλη περίπτωση.  

2. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι 
η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσα Αρχή 

3. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο αν δεν εκπληρώνει ή 
εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της 
Σύμβασης που θα υπογραφεί, χωρίς να καταβάλλει οποιαδήποτε αποζημίωση. 

4. Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στη Σύμβαση 
(μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και οι προθεσμίες χωρίς μεταθέσεις. 

5. Οι ως άνω ρήτρες καθυστέρησης και με τους ίδιους όρους επιβάλλονται στην περίπτωση 
υπέρβασης τυχόν τμηματικών προθεσμιών ή μη ολοκλήρωσης φάσεων ή μη παράδοσης 
παραδοτέων όπως περιγράφονται στο χρονοδιάγραμμα του Έργου, από υπαιτιότητα του 
Αναδόχου.  

6. Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα περιέχονται στη Σύμβαση, θα επιβάλλονται με 
απόφαση της Αναθέτουσα Αρχή και θα παρακρατούνται από την επομένη πληρωμή του 
Αναδόχου ή θα καταβάλλονται από τον ίδιο ή θα καταπίπτουν από την Εγγύηση Καλής 
Εκτέλεσης. 

7. Με ίδια ως άνω απόφαση ανακαλούνται οι ρήτρες καθυστέρησης για τυχόν τμηματικές 
προθεσμίες μόνο αν το σύνολο των φάσεων του Έργου περατωθεί μέσα στη συνολική 
προθεσμία που προβλέπεται στο οριστικό χρονοδιάγραμμα. Οι ρήτρες καθυστέρησης που 
επιβάλλονται για υπέρβαση τμηματικών προθεσμιών, αν δεν ανακληθούν βαρύνουν τον 
Ανάδοχο επιπλέον των ρητρών λόγω υπέρβασης συνολικής προθεσμίας που έχουν επιβληθεί. 

8. Σε περίπτωση Ένωσης οι ως ανωτέρω ποινικές ρήτρες επιβάλλονται στα μέλη της Ένωσης, τα 
οποία συμφωνείται να ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον. Οι ως άνω ποινικές ρήτρες 
επιβάλλονται σε όλα τα μέλη της Ένωσης.  
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9. Σε περίπτωση έκπτωσης του Αναδόχου, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, κατά την κρίση της, να 
κρατήσει μέρος ή το σύνολο των παραδοτέων, καταβάλλοντας το αναλογούν συμβατικό 
τίμημα. 

 

Άρθρο 28 
Εγγύηση καλής λειτουργίας – τεχνική υποστήριξη 

28.1. Ο ανάδοχος εγγυάται χωρίς καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση την καλή λειτουργία των 
παραδοτέων και των υπηρεσιών κατά τη διάρκεια της περιόδου υλοποίησης του έργου και για χρονικό 
διάστημα ενός (1) έτους από την οριστική παραλαβή των παραδοτέων.  

28.2. Ο ανάδοχος εγγυάται γραπτώς την συμφωνία με τις προδιαγραφές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά που 
προκύπτουν από τις αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των συμβατικών τευχών και της προσφοράς.  

28.3. Αν ελαττώματα κατά την διάρκεια της συμβατικής περιόδου εγγύησης συνεπάγονται την αχρηστία 
μέρους ή του συνόλου των παραδοτέων, ο ανάδοχος προβαίνει σε αντικαταστάσεις σε τέτοιο βαθμό ώστε 
να εξασφαλίζεται η καλή λειτουργία, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της διακήρυξης και της σύμβασης.  

28.4. Ο ανάδοχος καθ’ όλη την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας και μετά από την γνωστοποίηση 
βλαβών ή προβλημάτων από την ΕΣΔι , υποχρεούται να ανταποκριθεί εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας 
από την αναγγελία της βλάβης και να αποκαταστήσει κάθε λειτουργικό πρόβλημα του S/W, εντός 
διαστήματος τριών (3) εργασίμων ημερών, μετά τη γνωστοποίηση της βλάβης. 

Άρθρο 29 
Ανωτέρα βία 

29.1. Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούνται μέσα σε είκοσι (20) μέρες από τότε που 
συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να 
προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα αποδεικτικά στοιχεία.  

29.2. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον προμηθευτή. 

29.3. Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν αναφέρει τα περιστατικά και δεν προσκομίσει τα απαραίτητα και 
κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία εντός της παραπάνω προθεσμίας, στερείται του δικαιώματος να 
επικαλεσθεί την ύπαρξη ανωτέρας βίας. 

29.4. Δεν θεωρούνται ανωτέρα βία περιστάσεις που ανάγονται στην σφαίρα ενεργειών του προμηθευτή. 

Άρθρο 30 
Πλαίσιο συνεργασίας 

30.1. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος μέσα στο κόστος της προσφοράς του να περιλάβει οτιδήποτε απαιτεί η 
ολοκληρωμένη υλοποίηση του έργου.  

30.2. Η ΕΣΔι δεν υποχρεούται να τον αποζημιώσει, για τα όποια έξοδα, μετατροπές και διορθώσεις στα 
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οποία τυχόν θα προβεί για την καλή εκτέλεση της προμήθειας κατά τους όρους της διακηρύξεως και δεν τα 
είχε προβλέψει ή κοστολογήσει στην προσφορά του. Ο ανάδοχος πρέπει να διαθέτει εξειδικευμένο 
προσωπικό, τις κατάλληλες διευθυντικές δομές, μεθοδολογία, εμπειρία και ορθή οργάνωση για την 
αποπεράτωση του έργου σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης και την ποιοτική υποστήριξη 
και παροχή υπηρεσιών. 

30.3. Ο ανάδοχος θα πρέπει απαραιτήτως να περιγράψει λεπτομερώς στην προσφορά του τον τρόπο 
οργάνωσης του προσωπικού που θα διαθέσει δια την διοίκηση και υλοποίηση του έργου και την 
μεθοδολογία διοίκησης του έργου. Ο ανάδοχος, θα πρέπει με βάση τις απαιτήσεις του περιβάλλοντος της 
υπηρεσίας, και των ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζει η λύση του, να προτείνει συγκεκριμένο τρόπο 
υλοποίησής της. 

Άρθρο 31 
Εχεμύθεια 

31.1. Ο ανάδοχος και όσοι θα εργασθούν για λογαριασμό αυτού θα εργασθούν προς διεκπεραίωση του 
παρόντος διαγωνισμού, της σύμβασης που θα επακολουθήσει και της εκτέλεσης του έργου έχουν την 
υποχρέωση να τηρούν απόλυτη εχεμύθεια όσον αφορά τις πληροφορίες που περιέρχονται σε γνώση τους 
καθ΄ οιονδήποτε τρόπο και καλύπτονται από το υπηρεσιακό και το ιδιωτικό απόρρητο. 

31.2. Ιδίως υπέχουν όλοι οι ανωτέρω κατά περίπτωση, τις ευθύνες που προκύπτουν από τα άρθρα 252, 253, 
370 του Π.Δ., 579 του Κ.Π.Δ. και όλους τους νόμους που είτε απευθείας είτε δια κύρωσης Διεθνών 
Συμβάσεων προστατεύουν διοικητικές ή προσωπικές πληροφορίες. 

31.3.  Εάν ο ανάδοχος επιδείξει δόλο ή αμέλεια περί την προστασία του απορρήτου των άνω πληροφοριών 
υφίσταται πέραν των κατά νόμου ποινικών ή αστικών κυρώσεων και διοικητικές όμοιες. Η ευθύνη αυτή 
υφίσταται και μετά την εκτέλεση του έργου. 

Άρθρο 32 
Εγκατάσταση 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εγκαταστήσει όλο το λογισμικό των εφαρμογών στους Η/Υ που θα υποδείξει η 
ΕΣΔι.  

Άρθρο 33 
Τεχνικά εγχειρίδια 

33.1.  Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παραδώσει χωρίς πρόσθετο κόστος στην ΕΣΔι όλα τα 
απαραίτητα εγχειρίδια.  

33.2.  Πέραν αυτών, υποχρεούται να παρέχει στην ΕΣΔι ή στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων όλα τα επιπλέον εγχειρίδια που θα του ζητηθούν με καταβολή της σχετικής 
δαπάνης. 
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Άρθρο 34 
Εφαρμοστέο δίκαιο 

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών και η σύμβαση διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε 
διαφορά που θα ανακύψει κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού και την εκτέλεση της σύμβασης υπάγεται 
στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης. 

 

 

Ο Διευθυντής Οικονομικού Προγραμματισμού και 

 Εποπτείας Οικονομικών Υποθέσεων της ΕΣΔι 

 

 

 

Δημήτριος Πέππας 

Σύμβουλος του  Ελεγκτικού Συνεδρίου 
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Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης 

Εγγυητικές Επιστολές 

Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 

ΕΚΔΟΤΗΣ....................................................................... 

Ημερομηνία έκδοσης........................... 

Προς:   Την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών  

   «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014-2020»,  

  Τέρμα Ικάρων Φοίνικα, 55 102 Θεσσαλονίκη 

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ..................(ολογράφως και αριθμητικώς) 

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της 
διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ  

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας ……….. οδός …………. αριθμός … ΤΚ ………..,} 

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών  

α)…….….... οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 

β)……….…. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 

γ)………….. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο 
υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,} 

και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο διαγωνισμό της 
(συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού)….…………. με αντικείμενο (συμπληρώνετε 
τον τίτλο του έργου) ……………….. συνολικής αξίας (συμπληρώνετε τον προϋπολογισμό με διευκρίνιση εάν 
περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ) ..................................., σύμφωνα με τη με αριθμό................... Διακήρυξή σας.  

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω 
διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις 

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας.} 

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατομικά για κάθε μια 
από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της 
Ένωσης ή Κοινοπραξίας.} 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας 
καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το 
βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………(Σημείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι 
μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της Προσφοράς). 
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Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη δήλωσή σας, με την 
προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 
τέλος χαρτοσήμου. 

Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο 
Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το 
οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας. 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 

 

Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης 

ΕΚΔΟΤΗΣ....................................................................... 

Ημερομηνία έκδοσης........................... 

Προς:  

Την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών  

 «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014-2020»,  

Τέρμα Ικάρων Φοίνικα, 55 102 Θεσσαλονίκη 

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ............(ολογράφως και αριθμητικώς) 

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της 
διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ  

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθμός ……. Τ.Κ. ………}  

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών  

α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 

β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  

γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο 
υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, 

και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με αριθμό................... 
που αφορά στο διαγωνισμό της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού) …………. με 
αντικείμενο (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου) …….………..…… συνολικής αξίας (συμπληρώνετε το 
συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ) ………........, σύμφωνα με τη με 
αριθμό................... Διακήρυξή σας. 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας 
καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το 
βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 
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Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι 
μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 
τέλος χαρτοσήμου.  

Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο 
Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το 
οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας.  

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 

 

 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ4  
Ονομασία Τράπεζας...................................... Κατάστημα.......................................... 

                                                                                                    Ημερομηνία Έκδοσης.......... 

Προς 

Την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών 

Ταχ.Δ/νση   : Τ.Θ. 22 

55 102   ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ  (Τέρμα Φοίνικα) 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡ...............….    ευρώ........………….. 

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της 
διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ  

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρείας : της Εταιρείας …………… Οδός …………. Αριθμός ……. Τ.Κ. ………}  

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιρειών  

α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 

β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  

γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο 
υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας},  

και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή λειτουργία του αντικειμένου της σύμβασης με 
αριθμό................... που αφορά στο διαγωνισμό της …………. με αντικείμενο …….………..…… συνολικής αξίας 
………........, σύμφωνα με τη με αριθμό................... Διακήρυξή σας. 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας 
καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το 
                                                           
4 Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγυητική επιστολή εκδίδεται υπέρ όλων των μελών της ένωσης 
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βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι 
μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 
τέλος χαρτοσήμου. 

Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο 
Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το 
οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

Επώνυμο:  Όνομα:  

 

Πατρώνυμο:  Μητρώνυμο:  

 

Ημερομηνία Γέννησης: __ /__ / ____ Τόπος Γέννησης:  

 

Τηλέφωνο:  E-mail:  

Fax:    

    

Διεύθυνση Κατοικίας:    

    

    

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

Όνομα Ιδρύματος Τίτλος Πτυχίου Ειδικότητα 
Ημερομηνία 
Απόκτησης 
Πτυχίου 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ  

(στο προτεινόμενο, από τον υποψήφιο 
Ανάδοχο, σχήμα διοίκησης Έργου) 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ  

Έργο (ή Θέση) Εργοδότης Ρόλος5 και Καθήκοντα στο Έργο 
(ή Θέση) 

Απασχόληση στο Έργο 

Περίοδος (από – 
έως) ΑΜ6 

 

 

  __ /__ / ___ 

- 

__ /__ / ___ 

 

 

 

  __ /__ / ___ 

- 

__ /__ / ___ 

 

 

 

  __ /__ / ___ 

- 

__ /__ / ___ 

 

                                                           
5  Ως Ρόλος ενδεικτικά αναφέρονται: manager, senior consultant, consultant, business expert κλπ. 
6 Αφορά τους πραγματικούς ανθρωπομήνες απασχόλησης στο έργο υπολογιζόμενοι σε ισοδύναμα 
ανθρωποετών, – Δεν ταυτίζεται με τη συνολική χρονική διάρκεια της χρονικής περιόδου απασχόλησης στο 
έργο. 
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Πίνακες συμμόρφωσης 
Οπουδήποτε προβλέπονται πιστοποιητικά να κατατεθούν αντίγραφά της. 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
1.  Οι απαντήσεις της τεχνικές 

προδιαγραφές να είναι σαφείς και 
τυπωμένες ή δακτυλο-γραφημένες. 
Να υπάρχει μόνο μια (1) 
προτεινόμενη λύση. Απαντήσεις με 
απλή καταφατική αναφορά (ΝΑΙ) δεν 
είναι δεκτές, εκτός αν η αντίστοιχη 
απαίτηση επιδέχεται ΜΟΝΟΝ 
αρνητική ή καταφατική απάντηση. 

Οι χειρόγραφες απαντήσεις οι 
διορθώσεις, τα σβησίματα, και τα 
ξέσματα συνεπάγονται τον αποκλεισμό 
της εταιρείας για την συγκεκριμένη 
προσφορά. 

ΝΑΙ   

2.  Της οι προσφερόμενες υπηρεσίες να 
αναλύονται με σαφείς παραπομπές και 
να αναφέρονται σε επίσημα φυλλάδια 
της εταιρείας. Σε κάθε απάντηση της 
εταιρείας να υπάρχει και παραπομπή 
της. Το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό 
να έχει εντοπισθεί, να έχει 
υπογραμμισθεί και να αναγράφεται ο 
αριθμός του κριτηρίου των 
προδιαγραφών που αναφέρεται. 

ΝΑΙ   

3.  Δήλωση του Ν.1599/86 του 
εκπροσώπου της εταιρείας ή της 
επιχείρησης που δύναται να την 
δεσμεύσει οικονομικά ότι η εταιρεία 
έλαβε υπ΄ όψη της και αποδέχεται ανε-
πιφύλακτα όλους της όρους της 
παρούσας διακήρυξης και των 
παραρτημάτων της καθώς και της 
όρους που απορρέουν από την 
διακήρυξη. 

ΝΑΙ   

4.  Να προσκομίζεται σχετική βεβαίωση 
της εταιρείας ότι αναλαμβάνει την  
συνολική ευθύνη της πλήρους 
υλοποίησης του Έργου της αυτό 
περιγράφεται στην Παρούσα 
διακήρυξη και στα παραρτήματα της. 

ΝΑΙ   

5.  Δήλωση της εταιρείας ότι δεσμεύεται 
για την τήρηση του απορρήτου για της 
της πληροφορίες που θα περιέλθουν σε 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
αυτήν πριν, κατά την διάρκεια και μετά 
το πέρας του Έργου. 

6.  Δήλωση του Ν.1599/86 του 
εκπροσώπου της εταιρείας ή της 
επιχείρησης ότι της οι πληροφορίες 
που περιλαμβάνονται στον φάκελο της 
Τεχνικής Προσφοράς είναι αληθείς, 
καθώς της και ότι όλα τα τεχνικά 
φυλλάδια που περιλαμβάνονται στον 
φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς είναι 
γνήσια ή πιστά αντίγραφα των 
γνήσιων. 

ΝΑΙ   

Τεχνική Περιγραφή  

7.  Αριθμός ωρών εκπαιδευτικού υλικού που θα 
ψηφιοποιηθεί >=3000 ώρες   

8.  Αριθμός μαθημάτων που θα ψηφιοποιηθούν 
Όλα τα 

μαθήματα της 
Σειράς ΚΓ’ 

  

9.  
Συγκέντρωση Εκπαιδευτικού Υλικού και 
επικοινωνία με τους υπεύθυνους των 
μαθημάτων 

ΝΑΙ (περιγραφή)   

10.  Σύνθεση και οργάνωση εκπαιδευτικού υλικού ΝΑΙ (περιγραφή)   

11.  Παραγωγή του εκπαιδευτικού υλικού ΝΑΙ (περιγραφή)   

12.  Αναλυτική Τεχνική Περιγραφή Έργου ΝΑΙ (περιγραφή)   

13.  Μελέτη Εφαρμογής ΝΑΙ (περιγραφή)   

14.  Μεθοδολογική Προσέγγιση Ανάπτυξης 
Εκπαιδευτικού Υλικού ΝΑΙ (περιγραφή)   

15.  Τρόποι Παρουσίασης της  πληροφορίας ΝΑΙ (περιγραφή)   

16.  Καθοδήγηση εκπαιδευομένου ΝΑΙ (περιγραφή)   

17.  Διαγνωστική και τελική αξιολόγηση 
εκπαιδευομένων ΝΑΙ (περιγραφή)   

18.  Εναρμόνιση με διεθνή πρότυπα ΝΑΙ (περιγραφή)   

Μεθοδολογία Σχεδίασης και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικού Υλικού 

19.  
Πρότυπα ψηφιοποίησης, Μεθοδολογία 
Σχεδίασης, Ψηφιοποίησης και Ανάπτυξη 
Εκπαιδευτικού Υλικού 

ΝΑΙ (περιγραφή)   
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20.  Προετοιμασία υλικού ΝΑΙ (περιγραφή)   

21.  Σχεδίαση της παρουσίασης του ψηφιακού 
εκπαιδευτικού υλικού ΝΑΙ (περιγραφή)   

22.  Δημιουργία εικόνων ΝΑΙ (περιγραφή)   

23.  Δημιουργία παρουσιάσεων και κειμένων ΝΑΙ (περιγραφή)   

24.  Χρήση ειδικών εργαλείων  ΝΑΙ (περιγραφή)   

25.  
Ολοκλήρωση του ψηφιακού εκπαιδευτικού 
υλικού και εισαγωγή ειδικών εφέ (αν 
προσφέρονται) 

ΝΑΙ (περιγραφή)   

26.  

Κωδικοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού 
ανάλογα με το target group που ενδιαφέρει, 
ολοκλήρωση του ψηφιακού εκπαιδευτικού 
υλικού και εισαγωγή ειδικών εφέ (αν 
προσφέρονται) 

ΝΑΙ (περιγραφή)   

27.  

Εισαγωγή του ψηφιακού εκπαιδευτικού 
υλικού στη πλατφόρμα eLearning για το 
σύνολο των μαθημάτων της εκπαιδευτικής 
σειράς ΚΓ’. 

ΝΑΙ (περιγραφή)   

 

Εξοπλισμός αναδόχου  

28.  Σαρωτές βιβλίων ΝΑΙ 
(μοντέλο)   

29.  Σαρωτές Α3 και Α4 εγγράφων ΝΑΙ (μοντέλο)   

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες 

30.  Πλατφόρμας ασύγχρονης εκπαίδευσης Moodle  ΝΑΙ (αναλυτική 
περιγραφή)   

31.  Forum ΝΑΙ 
(περιγραφή)   

32.  Chat 
ΝΑΙ 

(περιγραφή)   

33.  
Εκπαιδευτικά εργαλεία αξιολόγησης, όπως online 
quiz, ερωτηματολόγια κατανόησης και 
αυτοαξιολόγησης ανά ενότητα 

ΝΑΙ (περιγραφή) 
  

34.  Ηλεκτρονική υποβολή εργασιών ΝΑΙ (περιγραφή)   

35.  Αριθμός ενοτήτων ανά μάθημα θα υπάρχουν 
τουλάχιστον (4-12 ενότητες ανά μάθημα) 

ΝΑΙ (περιγραφή)   

36.  Αριθμός ερωτήσεων αξιολόγησης, όπως online quiz, 
ερωτηματολόγια κατανόησης και αυτοαξιολόγησης 

Να αναφερθεί 
 αριθμός    
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κλπ 

Δράσεις Έργου  

37.  Ανάπτυξη και Λειτουργία ηλεκτρονικών μαθημάτων 
στο λογισμικό ασύγχρονης εκπαίδευσης 

                                
ΝΑΙ (περιγραφή)   

38.  Δοκιμαστική λειτουργία των μαθημάτων  ΝΑΙ (περιγραφή)   

39.  Παραγωγική λειτουργία των μαθημάτων                       ΝΑΙ 
(περιγραφή)   

40.  Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης της Παραγωγικής 
Λειτουργίας 

                      ΝΑΙ 
(περιγραφή)   

Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης 

41.  Ημερίδα Έναρξης ΝΑΙ   

42.  Ημερίδα Λήξης  ΝΑΙ   

43.  Δράσεις Ευαισθητοποίησης Αριθμός >=6 και 
περιγραφή   

Εκπαίδευση  

44.  Σύνολο Εκπαίδευσης σε ώρες >=360             
Αριθμός   

45.  Κατάρτιση / εκπαίδευση Διαχειριστών συστήματος >=80 
ΝΑΙ   

46.  Κατάρτιση / εκπαίδευση εκπαιδευόμενων φοιτητών >=80 
ΝΑΙ   

47.  Κατάρτιση και εκπαίδευση εκπαιδευτών >=200 
ΝΑΙ   

48.  Εγχειρίδια Χρηστών και Διαχειριστών                      ΝΑΙ   
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