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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι- Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης 

 

ΜΕΡΟΣ Α-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Α.1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Α.1.1. Συνοπτική Περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας της Α.Α. 

Επωνυμία  ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 

Νομική Μορφή Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία  

Έτος Ίδρυσης 2006 

ΑΦΜ 998715905 

Διεύθυνση Αριστοτέλους 46, 10433, Αθήνα 

Εκπρόσωπος φορέα   Γεώργιος Καββαθάς 

Θέση Πρόεδρος ΔΣ 

Τηλ. 210 8846852 

Fax 210 8846853 

Διεύθυνση Αριστοτέλους 46, 10433, Αθήνα 

 

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων 
Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) είναι αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία υλοποίησης μελετών και ερευνών και 
αποτελεί τον επιστημονικό σύμβουλο της ΓΣΕΒΕΕ. Στο πλαίσιο των βασικών δραστηριοτήτων του, παρέχει 
στη ΓΣΕΒΕΕ τεκμηρίωση θέσεων και μελετά, αξιολογεί, εκπονεί προτάσεις πολιτικής για θέματα 
οικονομικής ανάπτυξης, χρηματοδότησης επιχειρήσεων, φορολογίας, απασχόλησης, κοινωνικής 
ασφάλισης, ανταγωνισμού και αναβάθμισης των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού των μικρών 
επιχειρήσεων. Παράλληλα, σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα εκπαίδευσης και επαγγελματικής 
κατάρτισης με σκοπό την ενίσχυση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων, καθώς 
και δράσεις συμβουλευτικής υποστήριξης των επιχειρήσεων, οι οποίες ενισχύουν την 
επιχειρηματικότητα και την καινοτομία, αλλά και προωθούν την ενδυνάμωση και την ανάπτυξη 
βιώσιμων και ανταγωνιστικών επιχειρήσεων. 

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ μέσω της εκπόνησης μελετών και επιστημονικών ερευνών, της διαχείρισης 
ολοκληρωμένων έργων και της υλοποίησης προγραμμάτων διά βίου εκπαίδευσης, επιδιώκει να 
συμβάλλει: 

 στη διάχυση της παραγόμενης γνώσης από και προς τις επιχειρήσεις 

 στην υποβοήθηση της προσαρμογής, στην επέκταση και την ποιοτική ανάπτυξη των πολύ μικρών 
και μικρών επιχειρήσεων μέσα στο πλαίσιο των σύγχρονων κοινωνικοοικονομικών και 
τεχνολογικών εξελίξεων  

 στην αξιολόγηση και την επιρροή στις δημόσιες στρατηγικές και πολιτικές που αφορούν τις ΜΜΕ 
τόσο σε εθνικό, όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο 

 στην αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων, ιδιωτικών και δημόσιων, που απευθύνονται στις 
πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις 

 στην ανάπτυξη θετικών συνεργιών και εποικοδομητικών συνεργασιών μεταξύ των φορέων που 
συμμετέχουν στην επιχειρηματική διαδικασία 
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 στην αποτελεσματική διαχείριση και υλοποίηση των αποφάσεων της ΓΣΕΒΕΕ και των μελών της 
και στην υποστήριξη δράσεων κοινωνικής διαβούλευσης και συλλογικών διαπραγματεύσεων 

 στην ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό και την επικαιροποίηση επαγγελματικών περιγραμμάτων, 

 την εξασφάλιση αξιόπιστων και επαγγελματικά ωφέλιμων διαδικασιών πιστοποίησης 
επαγγελματικών προσόντων για τους απασχολούμενους στις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις 

 στο σχεδιασμό, την οργάνωση, υλοποίηση, διαχείριση και αξιολόγηση προγραμμάτων διά βίου 
εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης, καθώς και στην αναβάθμιση της ποιότητας της διά 
βίου μάθησης και την αύξηση της συμμετοχής των ενηλίκων σε αυτήν 

  στο σχεδιασμό, την οργάνωση και υλοποίηση έργων κοινωνικής οικονομίας και γενικότερα 
κοινωφελούς και κοινωνικού χαρακτήρα 

 στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και αξιολόγηση δράσεων συμβουλευτικής επιχειρήσεων, 
mentoring ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας, υποστήριξης συμπράξεων και 
συνεργασιών επιχειρήσεων 

 στην υποστήριξη ενεργειών περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, βελτίωσης των συνθηκών 
υγείας και ασφάλειας της εργασίας, προστασίας του καταναλωτή και γενικότερα δράσεων 
κοινωνικής υπευθυνότητας των μικρών επιχειρήσεων 

 στην οργάνωση και εφαρμογή δράσεων συμβουλευτικής υποστήριξης και επαγγελματικού 
προσανατολισμού αυτοαπασχολουμένων, εργοδοτών, εργαζομένων και ανέργων. 

Α.1.2. Οργανωτική δομή της Α.Α. 

Τα όργανα Διοίκησης του Ινστιτούτου είναι η Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΓΣΕΒΕΕ. Η 
Γενική Συνέλευση καθορίζει τη στρατηγική του φορέα και εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Δ.Σ. έχει την 
ευθύνη της διοίκησης του φορέα καθώς και της διαχείρισης των πόρων και της περιουσίας του κατά το 
χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στις διαδοχικές Γενικές Συνελεύσεις. 

Το ανθρώπινο δυναμικό του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ αποτελείται από στελέχη με υψηλή κατάρτιση, τεχνογνωσία και 
εξειδίκευση, που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών κατευθύνσεων και ειδικεύσεων, όπως 
οικονομικές επιστήμες, πολιτικές/ κοινωνικές επιστήμες, διοίκηση επιχειρήσεων, εκπαιδευτική πολιτική 
επικοινωνία κ.α. 

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ οργανωτικά απαρτίζεται από τα διευθυντικά στελέχη, τα στελέχη διοικητικής υποστήριξης, 
τα στελέχη οικονομικής και λογιστικής υποστήριξης και  τα επιστημονικά στελέχη.  

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ  δραστηριοποιείται σε 6 σημεία στην Ελλάδα: Αθήνα Αττική, Θεσσαλονίκη Κεντρική 
Μακεδονία, Πάτρα Δυτική Ελλάδα, Ηράκλειο Κρήτη, Λάρισα Θεσσαλία, Ιωάννινα Ήπειρος, προκειμένου να 
έχει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη γεωγραφική κάλυψη στις δράσεις που υλοποιεί, συνεργάζεται 
πανελλαδικά με τις κλαδικές/ τοπικές ομοσπονδίες και τα σωματεία της ΓΣΕΒΕΕ, καθώς και με άλλους 
επαγγελματικούς φορείς.   

 

Α.2. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ  ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Α.2.1. Σκοπός και στόχοι 

Η σύμβαση αφορά στην υλοποίηση διαδικασιών και ενεργειών πιστοποίησης  γνώσεων και δεξιοτήτων σε 
πέντε θεματικά αντικείμενα κατάρτισης. Συγκεκριμένα η υπό ανάθεση σύμβαση αφορά στη διενέργεια 
Εξετάσεων Πιστοποίησης στην οποία θα συμμετάσχουν 1492 ωφελούμενοι/εργαζόμενοι του ιδιωτικού 
τομέα οικονομίας, ανεξαρτήτως κλάδου απασχόλησης, στο σύνολο της Χώρας, σε συνέχεια της 
παρακολούθησης και ολοκλήρωσης προγραμμάτων κατάρτισης σε πέντε θεματικά αντικείμενα, διάρκειας 
50 ωρών το καθένα, στη βάση διαπιστευμένων Σχημάτων/Υποσχημάτων Πιστοποίησης (Certification 
Scheme) απολύτως συναφή με κάθε μια από τις ως άνω πέντε (5) ειδικότητες των θεματικών αντικειμένων 
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του παρόντος έργου κατά το διεθνές πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024:2012 «Αξιολόγηση της 
συμμόρφωσης – γενικές απαιτήσεις για φορείς πιστοποίησης προσώπων» ή βάσει διαδικασιών του 
ΕΟΠΠΕΠ.  

Γενικός στόχος του έργου είναι η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων να οδηγήσουν στην αναβάθμιση 
των επαγγελματικών προσόντων των ωφελούμενων ώστε να υπάρχει άμεση και θετική επίπτωση στη 
διατήρηση των θέσεων εργασίας τους, μέσα από την προσαρμογή τους στις αλλαγές του επιχειρηματικού 
και τεχνολογικού περιβάλλοντος.  

Μέσα από διαδικασίες πιστοποίησης προσώπων θα επιτευχθεί η σύνδεση της απόκτησης γνώσεων και 
δεξιοτήτων με την απόδειξη ικανότητας της επαγγελματικής επάρκειας, καθώς επίσης και με την 
αναγνώριση της εργασιακής - επαγγελματικής εμπειρίας των ωφελούμενων, σύμφωνα με πρότυπα 
διαπίστευσης που είναι αναγνωρισμένα και αποδεκτά από την διεθνή κοινότητα. 

Η πιστοποίηση προσώπων από Διαπιστευμένους Φορείς Πιστοποίησης έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς 
παρέχεται το εχέγγυο της μέγιστης δυνατής επίτευξης του στόχου του έργου, καθώς μέσω αυτής 
εξασφαλίζεται: 

 διαφάνεια στην διαδικασία πιστοποίησης, 

 αμερόληπτη κρίση της ικανότητας του υποψηφίου, 

 εμπιστοσύνη ότι τα σχήματα πιστοποίησης έχουν αναπτυχθεί και συντηρούνται βάσει τεχνικών 
απαιτήσεων, νομοθεσίας και αναγκών της αγοράς, 

 έγκυρες, αντικειμενικές και αξιόπιστες εξετάσεις, 

 δυνατότητα «πρόσβασης» όλων των υποψηφίων, χωρίς αδικαιολόγητους περιορισμούς, 

 εξασφάλιση της ικανότητας του υποψηφίου σύμφωνα με τις τρέχουσες ανάγκες πιστοποίησης και 
τα νέα δεδομένα, 

 τήρηση κώδικα δεοντολογίας πιστοποιημένων προσώπων, 

 σωστή αξιοποίηση των ικανοτήτων και των υπηρεσιών του υποψηφίου από την αγορά, χωρίς 
φαινόμενα παραπλάνησης. 
 

Τα  θεματικά αντικείμενα/ειδικότητες για τα οποία θα εκπονηθούν, αναγνωριστούν, διαπιστευτούν 
σχήματα πιστοποίησης και στην συνέχεια θα διενεργηθούν εξετάσεις πιστοποίησης προσόντων με την 
συμμετοχή 1492 ωφελουμένων εργαζομένων  είναι τα ακόλουθα: 
 
1. «Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας για τους υδραυλικούς» 
2. «Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας για τους ηλεκτρολόγους» 
3. «Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας για τους ψυκτικούς» 
4. «Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας για τους τεχνίτες τοποθέτησης υαλοπινάκων» 
5. «Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας για τους αλουμινοσιδηροκατασκευαστές» 
 

Α.2.2. Τεκμηρίωση μη υποδιαίρεσης σύμβασης σε τμήματα 

H Αναθέτουσα Αρχή για λόγους ευχερέστερης και ορθότερης εκτέλεσης της σύμβασης προκρίνει την μη 
υποδιαίρεση της σύμβασης σε τμήματα για τους εξής λόγους: 

Απαραίτητη προϋπόθεση και δομικό στοιχείο της έγκαιρης και ορθής υλοποίησης του παρόντος έργου 
είναι η ακριβής τήρηση του χρονοδιαγράμματος για την υλοποίηση των ενεργειών πιστοποίησης στο 
σύνολο της Χώρας. Το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης τίθεται σε στενά όρια και πλαίσια και 
τυχόν καθυστερήσεις, έστω και μικρές, αποτελούν σοβαρό μειονέκτημα που μπορούν να περιορίσουν την 
υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου – και κατ’ επέκταση και του οικονομικού – σε ικανό βαθμό μη 
παράγοντας τις προβλεπόμενες εκροές και αποτελέσματα του έργου.  
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Ένας ανάδοχος μπορεί ο ίδιος να διαχειριστεί το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί ώστε να είναι συνεπής 
στην υποχρέωση της εκτέλεσης και παράδοσης εντός ορισμένης χρονικής περιόδου ενώ από την άλλη η 
Αναθέτουσα Αρχή μπορεί από τεχνικής άποψης να παρακολουθεί ευχερέστερα τους χρόνους παράδοσης 
και την ποιοτική παροχή των υπηρεσιών που ζητούνται όταν συμβάλλεται με έναν μόνο ανάδοχο. Ο 
ανάδοχος επιπλέον είναι ο ίδιος μοναδικός υπεύθυνος συντονισμού της ομάδας έργου του και τελικά ο 
μοναδικός υπόλογος προς την Αναθέτουσα Αρχή στην περίπτωση καθυστερημένης ή πλημμελούς 
εκτέλεσης του έργου. Επιπροσθέτως η άμεση προσαρμογή σε έκτακτες ανάγκες που παρουσιάζονται στη 
διάρκεια υλοποίησης τέτοιου είδους και μορφής έργων και οι οποίες δεν μπορούν εξαρχής να 
προβλεφθούν, εξαρτώνται σε σημαντικό βαθμό από το αν το συγκεκριμένο έργο υλοποιείται από έναν και 
μόνον ανάδοχο. 

Στην περίπτωση που οι ενέργειες πιστοποίησης χωρίζονταν σε τμήματα ελλοχεύει ο σοβαρός κίνδυνος να 
μην υπάρξει ανάδοχος για όλα τα τμήματα την ίδια χρονική στιγμή ή εν τέλει να μην προκύψει ανάδοχος 
για κάποιο από τα τμήματα. Το γεγονός αυτό είτε θα καθυστερούσε σημαντικά την ολοκλήρωση του 
έργου που αποτελεί και πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ένα ενιαίο σύνολο, καθώς μέχρι να γίνει 
επαναπροκήρυξη του τμήματος του έργου, για το οποίο δεν αναδείχθηκε ανάδοχος θα έπρεπε να περάσει 
το ανάλογο χρονικό διάστημα,  είτε ακόμη θα μπορούσε να οδηγήσει σε ελλιπή ολοκλήρωση, λόγω της μη 
συμμετοχής σε ενέργειες πιστοποίησης ωφελουμένων από ένα τύπο Περιφέρειας (τμήμα) για την οποία 
δεν προέκυψε ανάδοχος. 

Επιπλέον, δεν πρέπει να παραβλέπεται το γεγονός ότι η υποδιαίρεση της σύμβασης σε τμήματα θα 
καθιστούσε ενδεχομένως «ακριβή» και μη συμφέρουσα την εκτέλεση των τμημάτων της σύμβασης καθώς 
πιθανολογείται με βάση τα διδάγματα της κοινής πείρας και των συναλλακτικών ηθών ότι οι προσφορές 
που θα δεχτεί ανά τμήμα η Αναθέτουσα Αρχή δεν θα έχουν το ποσοστό έκπτωσης που θα προκύψει αν ο 
διαγωνισμός δημοσιευθεί με ενιαίο οικονομικό αντικείμενο. 

 

Α.2.3. Στοιχεία ωριμότητας της Σύμβασης 

1. Η υπό ανάθεση σύμβαση θα υλοποιηθεί στα πλαίσιο των Υποέργων 3, 4, 5, 6, 7 της Πράξης.  Η 
χρηματοδότηση της σύμβασης  έχει εξασφαλιστεί από την Πράξη με τίτλο «Κατάρτιση και πιστοποίηση 
γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων σε επιλεγμένα επαγγέλματα του τομέα των Κατασκευών, σε 
θέματα εξοικονόμησης ενέργειας», με κωδικό ΟΠΣ 5002684, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία 2014-2020» 

2. Δηλώνεται ρητώς ότι το αντικείμενο της σύμβασης που προκηρύσσεται δεν συνιστά κατάτμηση ενός 
σχεδίου αγοράς ή μιας προμήθειας ομοειδών προϊόντων με σκοπό την αποφυγή της εφαρμογής των 
διατάξεων του Ν. 4412/2016, καθώς το αντικείμενο της σύμβασης έχει συμπεριλάβει το αντικείμενο 
όλων των υποέργων της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης που πρόκειται να υλοποιηθούν με διαγωνιστική 
διαδικασία. 

Α.3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η διενέργεια σε πανελλαδικό επίπεδο εξετάσεων πιστοποίησης 
προσόντων με την συμμετοχή 1492 ωφελουμένων εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα οικονομίας της 
χώρας, ανεξαρτήτως κλάδου απασχόλησης, σε συνέχεια της παρακολούθησης και ολοκλήρωσης 
προγραμμάτων κατάρτισης σε πέντε θεματικά αντικείμενα, διάρκειας 50 ωρών το καθένα, στη βάση 
διαπιστευμένων Σχημάτων/Υποσχημάτων Πιστοποίησης (Certification Scheme) απολύτως συναφή με κάθε 
μια από τις ως άνω πέντε (5) ειδικότητες των θεματικών αντικειμένων του παρόντος έργου κατά το 
διεθνές πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024:2012 «Αξιολόγηση της συμμόρφωσης – γενικές απαιτήσεις για 
φορείς πιστοποίησης προσώπων» ή σύμφωνα με διαδικασίες του ΕΟΠΠΕΠ. 
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Ο αριθμός των ωφελουμένων που θα συμμετάσχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης προσόντων ανά 
Υποέργο/Περιφέρεια και ανά θεματικό αντικείμενο αποτυπώνεται στον κάτωθι πίνακα:   

ΥΠΟΕΡΓΟ Περιφέρεια Τεχνικές 
εξοικονόμησης 
ενέργειας για 
υδραυλικούς 

Τεχνικές 
εξοικονόμησης 
ενέργειας για 

ηλεκτρολόγους 

Τεχνικές 
εξοικονόμησης 
ενέργειας για 

ψυκτικούς 

Τεχνικές 
εξοικονόμησης 
ενέργειας για 

τεχνικούς 
τοποθέτησης 

Τεχνικές 
εξοικονόμησης 
ενέργειας για 

αλουμινοσιδηρο
κατασκευαστές 

Διαδικασίες 
πιστοποίησης 
γνώσεων και 

δεξιοτήτων για 
τους 

καταρτισθέντες 
ωφελούμενους 
στις Λιγότερο 
Αναπτυγμένες 
Περιφέρειες 

(ΥΕ3) 

Ανατολική 
Μακεδονία & 
Θράκη 

 

23 

 

43 

 

- 

 

20 

 

23 

Κεντρική 
Μακεδονία 

97 140 36 33 99 

Ήπειρος - 25 - 20 36 

Θεσσαλία 12 38 - 43 70 

Δυτική 
Ελλάδα 

20 41 40 20 20 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΕ3 (899 άτομα) 152 287 76 136 248 

Διαδικασίες 
πιστοποίησης 
γνώσεων και 

δεξιοτήτων των 
καταρτισθέντων 
ωφελουμένων 

στις Περιφέρειες 
σε Μετάβαση 

(ΥΕ4) 

Δυτική 
Μακεδονία 

- 25 - - - 

Ιόνια Νησιά - - - 16 16 

Πελοπόννησο
ς 

- 22 - - 43 

Βόρειο Αιγαίο - 18 - - - 

Κρήτη - 40 20 - 47 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΕ4 (247 άτομα) - 105 20 16 106 

Διαδικασίες 
πιστοποίησης 
γνώσεων και 

δεξιοτήτων των 
καταρτισθέντων 
ωφελουμένων 

στην Αττική (ΥΕ5) 

 

 

Αττική 

 

 

64 

 

 

64 

 

 

25 

 

 

25 

 

 

63 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΕ5 (241 άτομα) 64 64 25 25 63 

Διαδικασίες 
πιστοποίησης 
γνώσεων και 

δεξιοτήτων των 
καταρτισθέντων 
ωφελουμένων 

 

 

Στερεά 
Ελλάδα 

 

 

- 

 

 

13 

 

 

- 

 

 

20 

 

 

44 
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στην Στερεά 
Ελλάδα (ΥΕ6) 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΕ6 (77 άτομα) - 13 - 20 44 

Διαδικασίες 
πιστοποίησης 
γνώσεων και 
δεξιοτήτων των 
καταρτισθέντων 
ωφελουμένων 
στο Νότιο Αιγαίο 
(ΥΕ7) 

 

Νότιο Αιγαίο 

 

14 

 

14 

 

- 

 

- 

 

- 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΕ7 (28 άτομα) 14 14 - - - 

 

Σε συνέχεια του παραπάνω πίνακα ο συνολικός αριθμός των ωφελουμένων ανά υποέργο/θεματικό 
αντικείμενο αποτυπώνεται συνοπτικά ως εξής: 

Υποέργο Τεχνικές 
εξοικονόμησης 
ενέργειας για 
υδραυλικούς 

Τεχνικές 
εξοικονόμησης 
ενέργειας για 

ηλεκτρολόγους 

Τεχνικές 
εξοικονόμησης 
ενέργειας για 

ψυκτικούς 

Τεχνικές 
εξοικονόμησης 
ενέργειας για 

τεχνικούς 
τοποθέτησης 
υαλοπινάκων 

Τεχνικές 
εξοικονόμησης 
ενέργειας για 

αλουμινοσιδηρο
κατασκευαστές 

 

Συνολικός 
αριθμός 
ατόμων 

ΥΕ3 152 287 76 136 248 899 

ΥΕ4 0 105 20 16 106 247 

ΥΕ5 64 64 25 25 63 241 

ΥΕ6 0 13 0 20 44 77 

ΥΕ7 14 14 0 0 0 28 

ΣΥΝΟΛΑ 230 483 121 197 461 1492 

 

Η παραπάνω κατανομή των ωφελουμένων είναι ενδεικτική. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα 
να διαφοροποιήσει την κατανομή ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν από τον ορισμό 
δυνητικών ωφελουμένων ανά Περιφέρεια και ανά θεματικό αντικείμενο υπό την προϋπόθεση ότι θα 
τηρούνται τα ανώτατα αριθμητικά όρια συμμετεχόντων ανά υποέργο.  

Σημειώνεται ότι η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να διαφοροποιήσει την ως άνω κατανομή 
και από Υποέργο σε Υποέργο, ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν από τον ορισμό δυνητικών 
ωφελουμένων, υπό την ρητή προϋπόθεση της έγκρισης της Διαχειριστικής Αρχής, κατόπιν υποβολής 
αιτήματος από την Αναθέτουσα Αρχή προς την Διαχειριστική Αρχή. 

 

Α.4. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 

1. Ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται για την υλοποίηση του έργου: 
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i) Να διαθέτει στο επίσημο πεδίο εφαρμογής της διαπίστευσής του διαπιστευμένα Σχήματα ή Υποσχήματα 
Πιστοποίησης (Certification Scheme) απολύτως συναφή με κάθε μια από τις ως άνω πέντε (5) ειδικότητες 
των θεματικών αντικειμένων του παρόντος έργου. 

ii) Στην περίπτωση που δεν διαθέτει διαπιστευμένα Σχήματα Πιστοποίησης απολύτως συναφή για κάθε 
μια από τις ως άνω πέντε (5) ειδικότητες αλλά τα σχήματα του είναι σχετικώς ή μερικώς συναφή τότε 
υποχρεούται να προχωρήσει, στην αναθεώρηση/επέκταση του σχετικώς ή μερικώς συναφούς Σχήματος 
Πιστοποίησης (Certification Scheme) για τις ειδικότητες των θεματικών αντικειμένων του παρόντος έργου 
για τις οποίες απαιτείται αναθεώρηση/επέκταση του. 

iii) Στην περίπτωση που δεν διαθέτει καν διαπιστευμένο Σχήμα Πιστοποίησης για κάθε μια ή για κάποιες 
από τις ως άνω πέντε (5) ειδικότητες τότε υποχρεούται να προχωρήσει και ολοκληρώσει τον σχεδιασμό, 
ανάπτυξη, αναγνώριση και διαπίστευση Σχήματος Πιστοποίησης για τις ειδικότητες των θεματικών 
αντικειμένων όπου αυτό απαιτείται, βάσει του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024:2012. 

Σημειώνεται εμφατικά ότι η μη κατοχή από τον υποψήφιο Ανάδοχο υφιστάμενων 
σχημάτων/υποσχημάτων πιστοποίησης για κάθε μία ή για κάποια από τις ως άνω πέντε ειδικότητες 
των θεματικών αντικειμένων του παρόντος έργου κατά την υποβολή της προσφοράς του δεν είναι 
λόγος αποκλεισμού από την διαγωνιστική διαδικασία.  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει στην κατοχή του και να έχει συμπεριλάβει στο επίσημο πεδίο 
εφαρμογής της διαπίστευσής του διαπιστευμένο σχήμα ή υποσχήμα πιστοποίησης για κάθε μια από τις 
ως άνω πέντε ειδικότητες των θεματικών αντικειμένων τα οποία οφείλει και να προσκομίσει το 
αργότερο δεκαπέντε ημερολογιακές ημέρες πριν την έναρξη του πρώτου τμήματος εξετάσεων 
πιστοποίησης. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα 
διαπιστευμένα σχήματα ή υποσχήματα πιστοποίησης στον ως άνω χρόνο τότε ο Ανάδοχος κηρύσσεται 
έκπτωτος κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5.2 της διακήρυξης. 

 
2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται το αργότερο δέκα (10) εργάσιμες ημέρες μετά την λήξη του εκάστοτε 
προγράμματος κατάρτισης να διενεργεί την αρχική εξέταση πιστοποίησης των καταρτισθέντων 
εργαζομένων. 
 
3.  Ο Ανάδοχος υποχρεούται το αργότερο δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες μετά την ημερομηνία 
διεξαγωγής της αρχικής εξέτασης να:  

 έχει ολοκληρώσει την διαδικασία αξιολόγησης  

 έχει εκδώσει και παραδώσει στους επιτυχόντες ωφελούμενους τα αντίστοιχα πιστοποιητικά  

 έχει αποστείλει στην Αναθέτουσα Αρχή τις βεβαιώσεις συμμετοχής σε εξετάσεις πιστοποίησης 
καθώς και τα αντίγραφα των εκδοθέντων πιστοποιητικών των επιτυχόντων. 
 

4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διενεργεί την επαναληπτική εξέταση το αργότερο  είκοσι (20) 
ημερολογιακές ημέρες μετά την παραλαβή από την Αναθέτουσα Αρχή των βεβαιώσεων συμμετοχής 
ωφελουμένων της αρχικής εξέτασης, οι οποίοι δεν είχαν επιτυχές αποτέλεσμα ή δεν μπόρεσαν να 
συμμετάσχουν στην αρχική εξέταση. 
 
5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται το αργότερο δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες μετά την ημερομηνία 
διεξαγωγής της επαναληπτικής εξέτασης να:  

 έχει ολοκληρώσει την διαδικασία αξιολόγησης  

 έχει εκδώσει και παραδώσει στους ωφελούμενους επιτυχόντες τα αντίστοιχα πιστοποιητικά  
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 έχει αποστείλει στην Αναθέτουσα Αρχή τις βεβαιώσεις συμμετοχής σε επαναληπτικές εξετάσεις 
πιστοποίησης καθώς και τα αντίγραφα των εκδοθέντων πιστοποιητικών των επιτυχόντων. 

 
Σημειώνεται εμφατικά ότι η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα,  να μεταβάλλει το χρονικό σημείο 
της υποχρέωσης του Αναδόχου για την διενέργεια των εξετάσεων πιστοποίησης και της αποστολής των 
παραδοτέων όπως περιγράφονται ως άνω (σημεία 2,3,4,5) χωρίς πάντως η μεταβολή αυτή να μειώνει 
τους κατ’ ελάχιστον χρόνους που αναφέρονται παραπάνω. 
 
6. Οι εξετάσεις πιστοποίησης θα περιλαμβάνουν μόνο θεωρητικό μέρος διότι εκτιμάται ότι (i) λόγω του 
ότι οι ωφελούμενοι θα είναι έμπειροι μισθωτοί εργαζόμενοι δεν έχουν σημαντική ανάγκη απόδειξης της 
επαγγελματικής επάρκειας στο επίπεδο της πρακτικής επιδεξιότητας και (ii) το περιεχόμενο των 
αντικειμένων κατάρτισης αφορά κυρίως τις αναγκαίες και επίκαιρες θεωρητικές γνώσεις στο 
εξειδικευμένο θέμα επιλογής. 
 
7. Ο Ανάδοχος οφείλει να διαθέτει ή σε αντίθετη περίπτωση να εξασφαλίζει ο ίδιος με δική του δαπάνη, 
επαρκή αριθμό εξεταστικών δομών. Οι δομές που θα χρησιμοποιηθούν από τον Ανάδοχο προκειμένου να 
παράσχει τις υπηρεσίες πιστοποίησης προσώπων της παρούσας πρέπει να έχουν προδιαγραφές 
σύμφωνες με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, να διαθέτουν ισχύουσα πολεοδομική άδεια 
εκπαιδευτηρίου, πιστοποιητικό πυροπροστασίας για χρήση εκπαιδευτηρίου καθώς επίσης και 
προσβασιμότητα σε ΑΜΕΑ, σύμφωνα με το Νόμο 4067/2012 (ΥΕΚ 79/Α/2012) “Νέος Οικοδομικός 
Κανονισμός” και τις Οδηγίες Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής «Σχεδιάζοντας για Όλους», η δε δυναμικότητα τους να είναι τέτοια που καθιστά εφικτή την 
τήρηση του προτεινόμενου χρονοδιαγράμματος. 

8. Οι εξετάσεις πιστοποίησης (αρχική εξέταση) θα διενεργούνται υποχρεωτικά στις πόλεις όπου 
υλοποιήθηκαν τα προγράμματα κατάρτισης. Οι ωφελούμενοι που δεν είχαν επιτυχία στο αποτέλεσμα της 
αρχικής εξέτασης πιστοποίησης ή δεν μπόρεσαν να συμμετάσχουν στην αρχική εξέταση, μπορούν να 
συμμετέχουν άπαξ σε νέα διαδικασία πιστοποίησης (επαναληπτική εξέταση). Η επαναληπτική εξέταση δεν 
διενεργείται υποχρεωτικά στην πόλη όπου υλοποιήθηκε το πρόγραμμα κατάρτισης αλλά δύναται να 
διενεργηθεί στην διοικητική πρωτεύουσα της Περιφέρειας όπου υλοποιήθηκε το πρόγραμμα κατάρτισης.  

9. Το σύνολο των Ωφελουμένων είναι υποχρεωτικό να συμμετάσχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης μετά 
την ολοκλήρωση του προγράμματος κατάρτισης το οποίο παρακολούθησαν και ολοκλήρωσαν επιτυχώς. 
Οι εξετάσεις πιστοποίησης θα επαναληφθούν υποχρεωτικά μία φορά (επανεξέταση) σε περίπτωση 
αποτυχίας ή αδυναμίας συμμετοχής των ωφελουμένων κατά την πρώτη εξέταση. 

10. Η Αναθέτουσα Αρχή για λόγους προετοιμασίας του Αναδόχου θα τον ενημερώνει γραπτώς για την 
έναρξη εκάστου τμήματος κατάρτισης, την προβλεπόμενη ημερομηνία λήξης του και την πόλη υλοποίησης 
του. Με την λήξη του προγράμματος κατάρτισης η Αναθέτουσα Αρχή θα αποστέλλει αμελλητί στον 
Ανάδοχο την λίστα τελικών καταρτιζομένων οι οποίοι δικαιούνται συμμετοχής σε εξετάσεις πιστοποίησης 
προκειμένου να εκκινήσει η διαδικασία των εξετάσεων πιστοποίησης στον προβλεπόμενο χρόνο.  

11. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει με δικές του δαπάνες και διατηρεί την ευθύνη της αποστολής και 
παραλαβής των πιστοποιητικών στους επιτυχόντες της εξεταστικής διαδικασίας (αρχικής και 
επαναληπτικής). 
 
12. Η βεβαίωση συμμετοχής σε εξετάσεις πιστοποίησης (αρχική και επαναληπτική) θα πρέπει να φέρει 
υποχρεωτικώς τον τίτλο του θεματικού αντικειμένου για το οποίο διενεργήθηκαν εξετάσεις, ημερομηνία 
εξέτασης, ονοματεπώνυμο συμμετέχοντα. 
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A.5. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΕΡΓΟΥ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  

 

Α.5.1. Γενικά Παραδοτέα Έργου 

Τα γενικά παραδοτέα του έργου και ο χρόνος παράδοσής τους αποτυπώνονται στον κάτωθι πίνακα: 

Α/Α ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

1 Επίσημο πεδίο διαπίστευσης του αναδόχου όπου θα 
πρέπει υποχρεωτικώς να συμπεριλαμβάνεται σε αυτό 
οι διαπιστεύσεις των σχημάτων ή υποσχημάτων 
πιστοποίησης για τις πέντε θεματικές ειδικότητες 
Πέντε (5) ειδικοί κανονισμοί πιστοποίησης για κάθε 
μία από τις πέντε θεματικές ειδικότητες 

 
Το αργότερο δεκαπέντε (15) ημερολογιακές 
ημέρες πριν την διεξαγωγή του πρώτου 
τμήματος εξετάσεων πιστοποίησης. 

1  
Ενδιάμεση Έκθεση Υλοποίησης συνοδευόμενη από τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά (βλέπε σημείο 5.1.1.Β της 
διακήρυξης) 

Με την υλοποίηση του είκοσι επτά τοις εκατό 
περίπου (27%) του φυσικού αντικειμένου της 
Ενότητας Εργασιών Β (ήτοι με την συμμετοχή 
400 ωφελουμένων σε εξετάσεις)  

2  
Ενδιάμεση Έκθεση Υλοποίησης συνοδευόμενη από τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά (βλέπε σημείο 5.1.1.Γ της 
διακήρυξης) 

Με την υλοποίηση  επιπλέον  είκοσι επτά τοις 
εκατό (27%) του φυσικού αντικειμένου της 
Ενότητας Εργασιών Β (ήτοι με την συμμετοχή 
συνολικά 800 ωφελουμένων σε εξετάσεις από 
την έναρξη του έργου) 
 
 
 

3 Ενδιάμεση Έκθεση Υλοποίησης συνοδευόμενη από τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά (βλέπε σημείο 5.1.1.Δ της 
διακήρυξης) 

Με την υλοποίηση  επιπλέον  είκοσι πέντε τοις 
εκατό (25%) του φυσικού αντικειμένου της 
Ενότητας Εργασιών Β (ήτοι με την συμμετοχή 
συνολικά  1200 ωφελουμένων σε εξετάσεις από 
την έναρξη του έργου) 
 
 

4 Ενδιάμεση Έκθεση Υλοποίησης συνοδευόμενη από τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά (βλέπε σημείο 5.1.1.Ε.i της 
διακήρυξης) 
Τελική Έκθεση Υλοποίησης (βλέπε σημείο 5.1.1.Ε.ii της 
διακήρυξης) 

Με την υλοποίηση  επιπλέον  και του 
τελευταίου ποσοστού του φυσικού 
αντικειμένου της Ενότητας Εργασιών Β (ήτοι με 
την συμμετοχή συνολικά  1492 ωφελουμένων 
σε εξετάσεις από την έναρξη του έργου) 

 

Α.5.2. Επιμέρους Παραδοτέα Έργου 

 
Τα επιμέρους παραδοτέα του έργου και ο χρόνος παράδοσης τους αποτυπώνονται στον κάτωθι πίνακα: 
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

ΑΡΧΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 

(Διαδικασία αρχικής εξέτασης  
των ωφελουμένων που 
ολοκλήρωσαν το αντίστοιχο 
πρόγραμμα κατάρτισης) 

 Βεβαιώσεις συμμετοχής σε 

εξετάσεις πιστοποίησης  

 Αντίγραφα πιστοποιητικών 

επιτυχόντων των εξετάσεων,  

 Καταστάσεις παραλαβής 

πιστοποιητικών επιτυχόντων 

εξετάσεων πιστοποίησης.   

 

 

Δέκα  (10) ημερολογιακές 
ημέρες από την ημερομηνία 
της αρχικής εξέτασης 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 

(Διαδικασία επαναληπτικής 
εξέτασης  των ωφελουμένων 
που δεν είχαν θετικό 
αποτέλεσμα (επιτυχές) ή δεν 
μπόρεσαν να συμμετάσχουν 
στην αρχική εξέταση 
πιστοποίησης 

 Βεβαιώσεις συμμετοχής σε 
εξετάσεις πιστοποίησης  

 Αντίγραφα πιστοποιητικών 
επιτυχόντων των εξετάσεων 

 Καταστάσεις παραλαβής 
πιστοποιητικών επιτυχόντων 
εξετάσεων πιστοποίησης.   

 

Δέκα (10) ημερολογιακές 
ημέρες από την ημερομηνία 
διεξαγωγής της 
επαναληπτικής  εξέτασης 

 
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να υποβάλλει προς τον Ανάδοχο σχόλια και παρατηρήσεις επί 
των υποβληθέντων παραδοτέων και να ζητήσει από τον ανάδοχο τη συμπλήρωση ή διόρθωση των 
παραδοτέων που υπέβαλε. Μπορεί επίσης να ζητήσει από τον ανάδοχο να υποβάλλει συμπληρωματικά 
έγγραφα και στοιχεία για την τεκμηρίωση του περιεχομένου των παραδοτέων. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, να παρέχει μέρος ή το σύνολο των 
παραπάνω στοιχείων και σε ηλεκτρονική μορφή. 

A.6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ 

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από Επιτροπή Παραλαβής που 
συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221 του ν. 4412/2016. 

Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο ως άνω έλεγχος, μπορεί δε να καλείται να παραστεί σ’ 
αυτόν και ο Ανάδοχος. 

Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται 
πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις 
παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες 
παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και 
συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του 
αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων 
υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη 
προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής 
υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της 
σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 
απόφαση. 
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Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή του, 
η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 
ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την 
απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την παράγραφο 6 του 
άρθρου 218 του ν. 4412/2016. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν 
επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών 
πρωτοκόλλων. 

Α.7. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Η διάρκεια της Σύμβασης ξεκινάει με την υπογραφή της και λήγει στις 31/11/2021. Η συνολική διάρκεια 
της Σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, και 
κατόπιν εγκρίσεως από την Διαχειριστική Αρχή, μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του 
Αναδόχου που υποβάλλεται πριν τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες 
περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου, χωρίς αύξηση του οικονομικού 
αντικειμένου.  

Αν λήξει η συνολική διάρκεια της Σύμβασης χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης, ή αν λήξει η 
παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην Αναθέτουσα Αρχή τα παραδοτέα 
στης Σύμβασης, ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του 
Αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της Σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που 
χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016. 

Α.8. ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ  

Στην περίπτωση κατά την οποία ο Ανάδοχος αξιοποιήσει για την υλοποίηση του έργου υπεργολάβο/-ους, 
δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης 
τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 
18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου Αναδόχου.  

Κατά την υπογραφή της Σύμβασης, ο κύριος Ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην Αναθέτουσα Αρχή 
το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι 
συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον, 
υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη 
διάρκεια της Σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον 
οποίο ο κύριος Ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω Σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά 
συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας.  

Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/υπεργολάβους της σύμβασης, 
αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να 
διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/τμημάτων της Σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο 
υπεργολάβο, τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην Αναθέτουσα Αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.  

Η Αναθέτουσα Αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως 
αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3. και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.6.2. της 
παρούσας Διακήρυξης, εφόσον το (τα) τμήμα (-τα) της Σύμβασης, το (τα) οποίο (-α) ο Ανάδοχος προτίθεται 
να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις 
εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι 
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υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους 
και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, απαιτεί ή δύναται να 
απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του 
ν.4412/2016. 

Α.9. ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  

Το έργο θα υλοποιηθεί σε όλες τις Περιφέρειες της Χώρας, σύμφωνα με τα δεδομένα της παρούσας. Τα 
παραδοτέα, όπως και κάθε άλλη επικοινωνία του Αναδόχου με την Αναθέτουσα Αρχή, θα παραδίδονται 
στη διεύθυνση των γραφείων του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στην Αθήνα, Αριστοτέλους 46, ΤΚ 10433, τηλ. 2108846852, 
fax 210 8846853, e-mail info@imegsevee.gr.  

A.10. ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

1. Η Αναθέτουσα Αρχή, προκειμένου να διασφαλίσει την αποτελεσματικότητα και την ορθή υλοποίηση 
του Έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις της σύμβασης, της τεχνικής προσφοράς του Αναδόχου και της 
Διακήρυξης ασκεί έλεγχο σε όλα τα στάδια, από την προετοιμασία μέχρι την ολοκλήρωση του. Ειδικότερα, 
το αρμόδιο όργανο ελέγχου της Αναθέτουσας Αρχής μεριμνά για την πραγματοποίηση των ελέγχων με 
σκοπό την ορθή υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου σύμφωνα με το περιεχόμενο της σύμβασης, της 
τεχνικής προσφοράς του Αναδόχου και της Διακήρυξης καθώς και για την καταβολή των δαπανών. 

2. Οι έλεγχοι, εκτός από την Αναθέτουσα Αρχή, θα διενεργούνται ενδεικτικά από: 

• την Ε.Υ.Δ. του Ε.Π.  
• την Αρχή Πληρωμής του ΕΣΠΑ, 
• την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου και 
• την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει κάθε δυνατή συνδρομή για τη διενέργεια των 
εκάστοτε προβλεπομένων από την Εθνική και Κοινοτική νομοθεσία ελέγχων του φυσικού αντικειμένου και 
των οικονομικών στοιχείων του Έργου. 

3. Τα στάδια ελέγχου είναι τα εξής: 

α. Προληπτικός έλεγχος που αφορά το αρχικό στάδιο πριν την έναρξη υλοποίησης του Έργου, στο πλαίσιο 
του οποίου εξετάζεται η τήρηση των συμφωνηθέντων για τη προετοιμασία υλοποίησης του 
Προγράμματος. 

β. Έλεγχος κατά την εκτέλεση του Έργου διενεργείται κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, με τον οποίο 
ελέγχεται η αξιοπιστία των πληροφοριών που δηλώνονται από τον ανάδοχο στα πλαίσια των μηνιαίων 
δελτίων παρακολούθησης φυσικού αντικειμένου και των μέχρι τότε υποβληθέντων παραδοτέων, η 
τήρηση των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει ο Ανάδοχος βάσει της σύμβασης και η τήρηση των κανόνων 
δημοσιότητας σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες και διατάξεις. 

γ. Έλεγχος με την ολοκλήρωση του Έργου διενεργείται μετά τη γνωστοποίηση ολοκλήρωσής του από τον 
Ανάδοχο, αφορά το συνολικό φυσικό αντικείμενο, με το πέρας του οποίου βεβαιώνεται η τήρηση των 
υποχρεώσεων του Αναδόχου. 

4. Κατά τον έλεγχο του φυσικού αντικειμένου του Έργου, εξετάζεται η τήρηση των όρων της Σύμβασης. 

5. Κατά τον έλεγχο του οικονομικού αντικειμένου του Έργου εξετάζεται αν τηρήθηκαν τα αναφερόμενα 
στο οικείο άρθρο της παρούσας. 

mailto:info@imegsevee.gr
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6. Όλα τα τιμολόγια, δελτία παροχής υπηρεσιών και κάθε άλλο έγγραφο ισοδύναμης λογιστικής αξίας, 
που τηρείται στην έδρα του Αναδόχου, πρέπει να επιδεικνύονται σε πρωτότυπα, όποτε ζητηθεί από την 
Αναθέτουσα Αρχή, και να υποβάλλονται, εφόσον ζητηθεί, σε αντίγραφα νομίμως επικυρωμένα από τον 
ανάδοχο, βάσει των διατάξεων του ΚΦΑΣ. Δε γίνονται δεκτά συγκεντρωτικά τιμολόγια, εφόσον αυτά δεν 
συνοδεύονται από αναλυτικά παραστατικά των επιμέρους δαπανών των Τμημάτων κατάρτισης. Ο 
Ανάδοχος υποχρεούται κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του Έργου να τηρεί τα πρωτότυπα παραστατικά 
στοιχεία που απαρτίζουν τον οικονομικό φάκελο στην έδρα του και επικυρωμένα αντίγραφα αυτών στις 
έδρες των Παραρτημάτων του, όπως αυτό προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις του ΚΦΑΣ, οφείλει δε 
να εφαρμόζει την Εθνική Νομοθεσία για τις λογιστικές καταχωρίσεις (ΚΦΑΣ) και να τηρεί τα στοιχεία προς 
έλεγχο μέχρι την ημερομηνία που ορίζεται από τις οικείες διατάξεις. 

7. Οι έλεγχοι διενεργούνται είτε επί τόπου, είτε κατόπιν εγγράφου προσκλήσεως από την Αναθέτουσα 
Αρχή με την προσκόμιση από τον ανάδοχο σε αυτή όλων των αναγκαίων στοιχείων, εντός των 
δεσμευτικών και εύλογων χρονικών ορίων που τίθενται από το αρμόδιο ελεγκτικό όργανο της 
Αναθέτουσας Αρχής.  

8. Μετά τη διενέργεια του ελέγχου, συντάσσεται έκθεση και αποτέλεσμα ελέγχου από τους ελεγκτές που 
διενήργησαν τον έλεγχο. 

α. Στον Ανάδοχο κοινοποιείται το αποτέλεσμα ελέγχου. Με το ίδιο έγγραφο καλείται ο Ανάδοχος να 
διατυπώσει εγγράφως και εντός της προθεσμίας δέκα (10) ημερών, από τη λήψη του αποτελέσματος 
ελέγχου, τις απόψεις του κατά του ανωτέρω αποτελέσματος ελέγχου. 

β. Σε περίπτωση που ο έλεγχος διενεργείται κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Έργου και διαπιστωθούν 
σοβαρές ελλείψεις, ο Ανάδοχος ενημερώνεται εγγράφως (ταχυδρομικώς ή με ταχυμεταφορά ή με 
τηλεομοιοτυπία) από την Αναθέτουσα Αρχή για τη διαπίστωση αυτή, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών 
από την ημερομηνία διενέργειας του ελέγχου, προκειμένου να προβεί σε αναστολή της υλοποίησης των 
Τμημάτων κατάρτισης. 

γ. Εάν κατά το διενεργηθέντα έλεγχο διαπιστωθεί η αχρεώστητη ή παράνομη καταβολή χρηματικών 
ποσών των δόσεων της χρηματοδότησης, εφαρμόζονται κατ΄αναλογία οι διατάξεις της με αριθμό Κ.Υ.Α. 
αριθμ. 126829 / EΥΘΥ 1217/8.12.2015 Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης 
αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την 
υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, σύμφωνα με το αρ. 
22 του Ν. 4314/2014, όπως ισχύει κάθε φορά. 

δ. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να καθορίσει μονομερώς μηχανισμούς πιστοποίησης και 
ελέγχου της υλοποίησης του Έργου από τον Ανάδοχο, οι οποίοι θα εξασφαλίζουν τον αποτελεσματικό 
έλεγχο της ποιότητας και ποσότητας των υπηρεσιών και του τελικού αποτελέσματος. 

A.11. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

1. Ο Ανάδοχος ευθύνεται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, για κάθε υποχρέωση που απορρέει από τη 
σύμβαση, τη διακήρυξη και το Νόμο. 

2. Ο Ανάδοχος οφείλει, στο πλαίσιο της υλοποίησης του Έργου να υποβάλει στους εκπροσώπους της 
Αναθέτουσας Αρχής, των αρμόδιων εθνικών αρχών (Ε.Υ. Διαχείρισης του Ε.Π. Αρχή Πληρωμής, Ε.Δ.ΕΛ. 
κλπ.), και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όποτε του ζητηθεί, οποιοδήποτε αποδεικτικό της ομαλής εξέλιξης 
του Έργου στοιχείο, σύμφωνα με τη Σύμβαση, όπως (ενδεικτικά) : φορολογικά στοιχεία και δικαιολογητικά 
δαπανών, στοιχεία που αφορούν στην πορεία του φυσικού αντικειμένου του Έργου, συμβάσεις 
εκπαιδευτών κ.λ.π. 

3. Για τη σωστή παρακολούθηση του Έργου (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) ο Ανάδοχος οφείλει: 
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α. Να επιτρέπει τη διενέργεια επιτόπιων ελέγχων από το αρμόδιο ελεγκτικό όργανο της Αναθέτουσας 
Αρχής, από τα αρμόδια εθνικά και κοινοτικά όργανα, να συνεργάζεται στη διενέργεια ελέγχων και να 
προετοιμάζει και επεξεργάζεται όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την ομαλή διεξαγωγή του ελέγχου του 
Έργου. 

β. Να τηρεί όλους τους απαραίτητους φακέλους υλοποίησης του έργου.  

γ. Να παραδώσει τα πιστοποιητικά στους δικαιούχους επιτυχόντες ωφελούμενους 

δ. Να τηρεί τους όρους του Οδηγού Δημοσιότητας και Πληροφόρησης Υποέργων που υλοποιούνται από 
τους Αναδόχους Φορείς του Επιχειρησιακού Προγράμματος, όπως αυτοί προκύπτουν από τον Κανονισμό 
(ΕΕ) 1303/2013, ο οποίος θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης και να τηρεί αρχείο δράσεων 
δημοσιότητας. 

Η Σύμβαση μεταξύ του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής μπορεί να τροποποιείται σε αντικειμενικά 
δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα 
από σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής. 

 

ΜΕΡΟΣ Β – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1. Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Κωδ. ΣΑ ΣΕ134/1.  

2. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 
(ενάριθμος έργου 2017ΣΕ13410005). 

3. Η σύμβαση αφορά στα υποέργα 3, 4, 5, 6, 7 της Πράξης με τίτλο «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων 
και δεξιοτήτων εργαζομένων σε επιλεγμένα επαγγέλματα του τομέα των Κατασκευών, σε θέματα 
εξοικονόμησης ενέργειας», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, 
Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία 2014-2020» με βάση την με αριθμό πρωτοκόλλου 
6000/801/Α3/15.11.2017 απόφαση ένταξης. και την με αριθμ. πρωτ. 5208/Β3/1120/24.08.2018 
τροποποίηση αυτής και έχει λάβει κωδικό MIS 5002684.  Η παρούσα σύμβαση συγχρηματοδοτείται από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. 

4. Η εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 179.040,00 € χωρίς Φ.Π.Α. και 
κατανέμεται στα υποέργα 3,4,5,6,7 της Πράξης ως εξής: 

ΥΠΟΕΡΓΟ Ωφελούμενοι/προϋπολογισμός  

ΥΕ3 "Διαδικασίες πιστοποίησης γνώσεων και 
δεξιοτήτων για τους καταρτισθέντες ωφελούμενους 
στις Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες" 

899 ωφελούμενοι / 107.880,00 € 

ΥΕ4 "Διαδικασίες πιστοποίησης γνώσεων και 
δεξιοτήτων των καταρτισθέντων ωφελουμένων στις 
Περιφέρειες σε Μετάβαση” 

247 ωφελούμενοι / 29.640,00 € 

ΥΕ5 "Διαδικασίες πιστοποίησης γνώσεων και 
δεξιοτήτων των καταρτισθέντων ωφελουμένων 
στην Αττική" 

241 ωφελούμενοι / 28.920,00 € 
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ΥΕ6 "Διαδικασίες πιστοποίησης γνώσεων και 
δεξιοτήτων καταρτισθέντων ωφελουμένων στην 
Στερεά Ελλάδα" 

77 ωφελούμενοι / 9.240,00 € 

ΥΕ7 "Διαδικασίες πιστοποίησης γνώσεων και 
δεξιοτήτων καταρτισθέντων ωφελουμένων στο 
Νότιο Αιγαίο" 

28 ωφελούμενοι / 3.360,00 € 

 
5.Το εγκεκριμένο συνολικό κόστος /συμβατικό τίμημα περιλαμβάνει την αμοιβή του Αναδόχου και όλες 
ανεξαιρέτως τις επιλέξιμες δαπάνες που βαρύνουν αυτόν για τη παροχή των υπηρεσιών του και ιδίως 
ενδεικτικά  τις αμοιβές των μελών της ομάδας έργου του, το κόστος μετακίνησης τους, το κόστος 
ενοικίασης δομών για την διεξαγωγή των εξετάσεων, τον εξοπλισμό και κάθε απαιτούμενο μέσο για την 
διεξαγωγή των εξετάσεων πιστοποίησης κα.  

6. Ο Ανάδοχος έχει ήδη μελετήσει και εκτιμήσει τις απαιτήσεις του Έργου και τα οικονομικά μεγέθη για 
την καλή εκτέλεση των εργασιών του, κατά την υποβολή της προσφοράς του και κατά συνέπεια ρητά 
συμφωνείται ότι ο Ανάδοχος δε δικαιούται σε καμία περίπτωση να εγείρει αξίωση για πρόσθετη αμοιβή 
και δηλώνει ότι παραιτείται από τα σχετικά δικαιώματά του που απορρέουν από τα άρθρα 388, 696 και 
697 του Αστικού Κώδικα. 

7. Η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην καταβολή του συμβατικού τιμήματος σε δόσεις, κατόπιν υποβολής 
από τον Ανάδοχο, όλων των προβλεπόμενων δηλώσεων, στοιχείων ή δικαιολογητικών, όπως αυτά 
ορίζονται στην παρούσα. 

8. Όροι Πληρωμής : 

Η πληρωμή του αναδόχου δύναται να πραγματοποιηθεί με έναν από τους ακόλουθους τρόπους κατ’ 
επιλογή του Υποψηφίου Αναδόχου. Σε περίπτωση μη επιλογής του τρόπου από τον Ανάδοχο η πληρωμή 
θα γίνει χωρίς λήψη προκαταβολής:   
 
1. ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 
 

Α) Χορήγηση έντοκης προκαταβολής πέντε τοις εκατό (5%) του συμβατικού τιμήματος χωρίς Φ.Π.Α. μετά 
την υπογραφή της Σύμβασης, έναντι ισόποσης Εγγυητικής Επιστολής Προκαταβολής συντεταγμένης 
σύμφωνα με το υπόδειγμα Γ του Παραρτήματος II της παρούσας, η οποία θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ 
του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλόμενης προκαταβολής,  σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο άρθρο 72§1 περ. δ του ν. 4412/2016 και 4.1. της παρούσας και την καταβολή του 
υπολοίπου μετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών. Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη 
σύμφωνα με το Νόμο 2362/95 "Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες 
Διατάξεις”. Κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος επί της εισπραχθείσης προκαταβολής και για το 
χρονικό διάστημα υπολογιζόμενου από την ημερομηνία λήψεως μέχρι την ημερομηνία οριστικής 
παραλαβής του αντικειμένου της Σύμβασης. Για τον υπολογισμό του τόκου θα λαμβάνεται υπόψη το ύψος 
του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου 12μηνης διάρκειας που θα ισχύει κατά την 
ημερομηνία λήψης της προκαταβολής προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες. Η εγγυητική 
επιστολή προκαταβολής θα αποδεσμευτεί άπαξ και θα επιστραφεί με την οριστική ποιοτική και ποσοτική 
παραλαβή του αντικειμένου της Σύμβασης. 

Η προαναφερθείσα έντοκη προκαταβολή πέντε τοις εκατό (5%) του συμβατικού τιμήματος χωρίς Φ.Π.Α. 
μετά την υπογραφή της Σύμβασης έναντι ισόποσης Εγγυητικής Επιστολής Προκαταβολής θα χορηγηθεί 
εφόσον το επιθυμεί ο Ανάδοχος, κατόπιν σχετικού εγγράφου αιτήματος προς την Αναθέτουσα Αρχή. 
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Β)  Ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συμβατικού τιμήματος (αφού παρακρατηθεί ο με τον 
παραπάνω τρόπο υπολογισθείς τόκος επί της εισπραχθείσας προκαταβολής), αφού υποβληθεί από τον 
Ανάδοχο Ενδιάμεση Έκθεση Υλοποίησης η οποία θα περιλαμβάνει τα κάτωθι ποσοτικά στοιχεία του 
Έργου:  

 Αριθμός συμμετεχόντων σε εξετάσεις πιστοποίησης (αρχική εξέταση και επαναληπτική εξέταση) 
ανά θεματικό αντικείμενο/περιφέρεια υλοποίησης 

 Αριθμός επιτυχόντων/αποτυχόντων (αρχικής εξέτασης και επαναληπτικής εξέτασης) ανά 
θεματικό αντικείμενο/περιφέρεια υλοποίησης  

 
Για την τεκμηρίωση των ανωτέρω ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει στην  Αναθέτουσα αρχή τα 
σχετικά αποδεικτικά στοιχεία (επιμέρους παραδοτέα), ήτοι βεβαιώσεις συμμετοχής σε εξετάσεις 
πιστοποίησης (αρχική και επαναληπτική), αντίγραφα πιστοποιητικών επιτυχόντων των εξετάσεων, 
καταστάσεις παραλαβής πιστοποιητικών επιτυχόντων εξετάσεων πιστοποίησης.   
 
Η ενδιάμεση έκθεση υλοποίησης θα υποβάλλεται με την υλοποίηση του είκοσι επτά τοις εκατό περίπου 
(27%) του φυσικού αντικειμένου του έργου που αφορά στην συμμετοχή ωφελουμένων στις εξετάσεις 
πιστοποίησης, ήτοι με την συμμετοχή τετρακοσίων (400) ωφελουμένων σε εξετάσεις πιστοποίησης. (1492 
δυνητικά ωφελούμενοι του έργου x 26,75% = 400 ωφελούμενοι). 
 
Γ) Ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συμβατικού τιμήματος (αφού παρακρατηθεί ο με τον 
παραπάνω τρόπο υπολογισθείς τόκος επί της εισπραχθείσας προκαταβολής), αφού υποβληθεί από τον 
Ανάδοχο Ενδιάμεση Έκθεση Υλοποίησης η οποία θα περιλαμβάνει τα κάτωθι ποσοτικά στοιχεία του 
Έργου:  

 Αριθμός συμμετεχόντων σε εξετάσεις πιστοποίησης (αρχική εξέταση και επαναληπτική εξέταση) 
ανά θεματικό αντικείμενο/περιφέρεια υλοποίησης 

 Αριθμός επιτυχόντων/αποτυχόντων (αρχικής εξέτασης και επαναληπτικής εξέτασης) ανά 
θεματικό αντικείμενο/περιφέρεια υλοποίησης  

 
Για την τεκμηρίωση των ανωτέρω ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει στην  Αναθέτουσα αρχή τα 
σχετικά αποδεικτικά στοιχεία (επιμέρους παραδοτέα), ήτοι βεβαιώσεις συμμετοχής σε εξετάσεις 
πιστοποίησης (αρχική και επαναληπτική), αντίγραφα πιστοποιητικών επιτυχόντων των εξετάσεων, 
καταστάσεις παραλαβής πιστοποιητικών επιτυχόντων εξετάσεων πιστοποίησης.   
 
Η ενδιάμεση έκθεση υλοποίησης θα υποβάλλεται με την υλοποίηση του επιπλέον είκοσι επτά τοις εκατό 
περίπου (27%) του φυσικού αντικειμένου του έργου που αφορά στην συμμετοχή ωφελουμένων στις 
εξετάσεις πιστοποίησης, ήτοι με την συμμετοχή επιπλέον τετρακοσίων (400) ωφελουμένων σε εξετάσεις 
πιστοποίησης. (1492 δυνητικά ωφελούμενοι του έργου x 26,75% = 400 ωφελούμενοι). 
 
Δ) Ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συμβατικού τιμήματος (αφού παρακρατηθεί ο με τον 
παραπάνω τρόπο υπολογισθείς τόκος επί της εισπραχθείσας προκαταβολής), αφού υποβληθεί από τον 
Ανάδοχο Ενδιάμεση Έκθεση Υλοποίησης η οποία θα περιλαμβάνει τα κάτωθι ποσοτικά στοιχεία του 
Έργου:  

 Αριθμός συμμετεχόντων σε εξετάσεις πιστοποίησης (αρχική εξέταση και επαναληπτική εξέταση) 
ανά θεματικό αντικείμενο/περιφέρεια υλοποίησης 

 Αριθμός επιτυχόντων/αποτυχόντων (αρχικής εξέτασης και επαναληπτικής εξέτασης) ανά 
θεματικό αντικείμενο/περιφέρεια υλοποίησης  
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Για την τεκμηρίωση των ανωτέρω ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει στην  Αναθέτουσα αρχή τα 
σχετικά αποδεικτικά στοιχεία (επιμέρους παραδοτέα), ήτοι βεβαιώσεις συμμετοχής σε εξετάσεις 
πιστοποίησης (αρχική και επαναληπτική), αντίγραφα πιστοποιητικών επιτυχόντων των εξετάσεων, 
καταστάσεις παραλαβής πιστοποιητικών επιτυχόντων εξετάσεων πιστοποίησης.   
 
Η ενδιάμεση έκθεση υλοποίησης θα υποβάλλεται με την υλοποίηση του επιπλέον είκοσι επτά τοις εκατό 
περίπου (27%) του φυσικού αντικειμένου του έργου που αφορά στην συμμετοχή ωφελουμένων στις 
εξετάσεις πιστοποίησης, ήτοι με την συμμετοχή επιπλέον τετρακοσίων (400) ωφελουμένων σε εξετάσεις 
πιστοποίησης. (1492 δυνητικά ωφελούμενοι του έργου x 26,75% = 400 ωφελούμενοι). 
 
Ε) Ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) του συμβατικού τιμήματος (αφού παρακρατηθεί ο με τον παραπάνω 
τρόπο υπολογισθείς τόκος επί της εισπραχθείσας προκαταβολής), αφού υποβληθούν από τον Ανάδοχο: 
i. Ενδιάμεση Έκθεση Υλοποίησης η οποία θα περιλαμβάνει τα κάτωθι ποσοτικά στοιχεία του Έργου:  

 Αριθμός συμμετεχόντων σε εξετάσεις πιστοποίησης (αρχική εξέταση και επαναληπτική εξέταση) 
ανά θεματικό αντικείμενο/περιφέρεια υλοποίησης 

 Αριθμός επιτυχόντων/αποτυχόντων (αρχικής εξέτασης και επαναληπτικής εξέτασης) ανά 
θεματικό αντικείμενο/περιφέρεια υλοποίησης  

 
Για την τεκμηρίωση των ανωτέρω ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει στην  Αναθέτουσα αρχή τα 
σχετικά αποδεικτικά στοιχεία (επιμέρους παραδοτέα), ήτοι βεβαιώσεις συμμετοχής σε εξετάσεις 
πιστοποίησης (αρχική και επαναληπτική), αντίγραφα πιστοποιητικών επιτυχόντων των εξετάσεων, 
καταστάσεις παραλαβής πιστοποιητικών επιτυχόντων εξετάσεων πιστοποίησης.   
 
Η ενδιάμεση έκθεση υλοποίησης θα υποβάλλεται με την υλοποίηση του τελευταίου ποσοστού 
υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου του έργου που αφορά στην συμμετοχή ωφελουμένων στις 
εξετάσεις πιστοποίησης, ήτοι με την συμμετοχή επιπλέον διακοσίων ενενήντα δύο (292) ωφελουμένων σε 
εξετάσεις πιστοποίησης. (1492 δυνητικά ωφελούμενοι του έργου x 19,5% περίπου = 292 ωφελούμενοι). 
 
ii. Tελική Έκθεση Υλοποίησης η οποία θα  τεκμηριώνει την υλοποίηση του συνόλου του φυσικού 
αντικειμένου του έργου. 
Η εν λόγω τελική έκθεση υλοποίησης θα πρέπει να περιλαμβάνει τα κάτωθι συγκεντρωτικά και 
ολοκληρωτικά ποσοτικά στοιχεία για το σύνολο του Έργου: 

 Αριθμός συμμετεχόντων σε εξετάσεις πιστοποίησης (αρχική εξέταση και επαναληπτική εξέταση) 
ανά θεματικό αντικείμενο/περιφέρεια υλοποίησης 

 Αριθμός επιτυχόντων/αποτυχόντων (αρχικής εξέτασης και επαναληπτικής εξέτασης) ανά 
θεματικό αντικείμενο/περιφέρεια υλοποίησης  

 
Σε περίπτωση που το φυσικό αντικείμενο ολοκληρωθεί και παραληφθεί με μείωση σε σχέση με το 
αρχικό φυσικό αντικείμενο της σύμβασης, τότε η τελευταία δόση (αποπληρωμή) του συμβατικού 
τιμήματος   αναπροσαρμόζεται ανάλογα. Ο υπολογισμός του τελικού οικονομικού αντικειμένου θα 
γίνει βάσει του μοναδιαίου κόστους εξετάσεων πιστοποίησης, όπως αυτή θα οριστεί στη Σύμβαση. Σε 
κάθε περίπτωση, αν έχει καταβληθεί στον Ανάδοχο - µέσω της εκταµίευσης των προηγούμενων από την 
τελευταία (αποπληρωμή) - ποσό µεγαλύτερο από το τελικό συμβατικό ποσό, τότε η διαφορά 
επιστρέφεται ως αχρεωστήτως καταβληθείσα. 

Για κάθε μία από τις ως άνω πληρωμές η Αναθέτουσα Αρχή θα εκδίδει πρωτόκολλο παραλαβής των 
επιμέρους παραδοτέων και για την αποπληρωμή του έργου, ήτοι με την παραλαβή και της τελικής 
έκθεσης υλοποίησης, θα εκδοθεί Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής του συνόλου του έργου, εφόσον έχει 
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προηγηθεί εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής ο έλεγχος της ορθής υλοποίησής του έργου, σύμφωνα με τα 
κατατεθειμένα δικαιολογητικά, με τα οποία θα διασφαλίζεται η υλοποίηση των ποσοτικών και ποιοτικών 
προδιαγραφών του και την έκδοση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης έργου. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και 
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 
έλεγχο και την πληρωμή. 

 
2. ΠΛΗΡΩΜΗ ΧΩΡΙΣ ΛΗΨΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν λάβει την έντοκη προκαταβολή πέντε τοις εκατό (5%) του συμβατικού 
τιμήματος χωρίς Φ.Π.Α., μετά την υπογραφή της Σύμβασης έναντι ισόποσης Εγγυητικής Επιστολής 
Προκαταβολής, τότε η τελευταία προς καταβολή δόση (αποπληρωμή) θα διαμορφωθεί σε ποσοστό 
εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) του συμβατικού τιμήματος. Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα αναφερόμενα στις 
παραγράφους Β, Γ, Δ και Ε παραπάνω. 

 Για κάθε μία από τις ως άνω πληρωμές η Αναθέτουσα Αρχή θα εκδίδει πρωτόκολλο παραλαβής των 
επιμέρους παραδοτέων και για την αποπληρωμή του έργου, ήτοι με την παραλαβή και της τελικής 
έκθεσης υλοποίησης, θα εκδοθεί Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής του συνόλου του έργου, εφόσον έχει 
προηγηθεί εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής ο έλεγχος της ορθής υλοποίησής του έργου, σύμφωνα με τα 
κατατεθειμένα δικαιολογητικά, με τα οποία θα διασφαλίζεται η υλοποίηση των ποσοτικών και ποιοτικών 
προδιαγραφών του και την έκδοση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης έργου. 
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και 
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 
έλεγχο και την πληρωμή. 

 
Ο αριθμός των ωφελουμένων συμμετεχόντων σε εξετάσεις πιστοποίησης προσόντων δεν μπορεί να 
ξεπεράσει συνολικά τους 1492 και ειδικά δεν μπορεί να ξεπεράσει ανά υποέργο/τύπο Περιφέρειας 
τους εξής: 
 

Υποέργο Άτομα Προϋπολογισμός  
ΥΕ3: Διαδικασίες πιστοποίησης 

γνώσεων και δεξιοτήτων για τους 
καταρτισθέντες ωφελούμενους στις 

Λιγότερο Αναπτυγμένες 
Περιφέρειες  

 
899 

 

107.880,00 € 

ΥΕ4: Διαδικασίες πιστοποίησης 
γνώσεων και δεξιοτήτων των 

καταρτισθέντων ωφελουμένων στις 
Περιφέρειες σε Μετάβαση  

 
247 

 

29.640,00 € 

ΥΕ5: Διαδικασίες πιστοποίησης 
γνώσεων και δεξιοτήτων των 

καταρτισθέντων ωφελουμένων 
στην Αττική  

 
241 

 

28.920,00 € 

ΥΕ6: Διαδικασίες πιστοποίησης 
γνώσεων και δεξιοτήτων των 

 
77 

 



 

 

 

 

ΣΕΛΙΔΑ 19 

καταρτισθέντων ωφελουμένων 
στην Στερεά Ελλάδα 

9.240,00 € 

YE7: Διαδικασίες πιστοποίησης 
γνώσεων και δεξιοτήτων των 
καταρτισθέντων ωφελουμένων στο 
Νότιο Αιγαίο 

 
28 

 

3.360,00 € 

 
Η παραπάνω κατανομή των ωφελουμένων είναι ενδεικτική. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα 
να διαφοροποιήσει την κατανομή ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν από τον ορισμό 
δυνητικών ωφελουμένων ανά Περιφέρεια και ανά θεματικό αντικείμενο υπό την προϋπόθεση ότι θα 
τηρούνται τα ανώτατα αριθμητικά όρια συμμετεχόντων ανά υποέργο.  

Σημειώνεται ότι η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να διαφοροποιήσει την ως άνω κατανομή 
και από Υποέργο σε Υποέργο, ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν από τον ορισμό δυνητικών 
ωφελουμένων, υπό την ρητή προϋπόθεση της έγκρισης της Διαχειριστικής Αρχής, κατόπιν υποβολής 
αιτήματος από την Αναθέτουσα Αρχή προς την Διαχειριστική Αρχή. 

9. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης και η εγγύηση προκαταβολής επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την 
οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής 
ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η 
επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του 
εκπροθέσμου.  

10. Για την πιστοποίηση της υλοποίησης του συνολικού φυσικού αντικειμένου του Έργου από την 
Αναθέτουσα Αρχή, πέραν των Παραδοτέων, που ορίζονται στην παρούσα, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να 
ζητήσει εγγράφως από τον Ανάδοχο να προσκομίσει οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ή παραστατικό, από το 
οποίο να προκύπτει η καταβολή των δαπανών για το σύνολο του Έργου. 

11. Πέρα από τα ανωτέρω αναφερόμενα δικαιολογητικά και στοιχεία, ο Ανάδοχος απαιτείται να 
προσκομίσει, για κάθε πληρωμή, τα εξής: 

α. Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, στο οποίο θα αναγράφεται το συνολικό ποσό που θα καταβάλλεται 
στον Ανάδοχο. 

β. Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από τα οποία να προκύπτει ότι ο 
Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς ασφαλιστικές και φορολογικές του υποχρεώσεις. 

12. Η καταβολή των ως άνω πληρωμών θα γίνεται στο νόμιμο εκπρόσωπο του Αναδόχου ή νόμιμα 
εξουσιοδοτημένο τρίτο με την προσκόμιση συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου ή ακριβούς αντιγράφου 
πρακτικού εξουσιοδότησης από αρμόδιο όργανο του Αναδόχου η με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό 
αυτού. 

13. Απαραίτητη προϋπόθεση για κάθε μία από τις πιο πάνω πληρωμές αποτελεί η καταβολή από το 
Φορέα Χρηματοδότησης στην Αναθέτουσα Αρχή, των χρηματικών ποσών που αντιστοιχούν στην εκάστοτε 
Ενέργεια του Έργου. 

 

 

 

 

 


