
 

 

 

 

ΣΕΛΙΔΑ 1 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V - Σχέδιο Σύμβασης 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Στην Αθήνα σήμερα στις  ……………., ημέρα  ……………., μεταξύ : 
1. αφενός του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών 

Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος που εδρεύει στην Αθήνα (Αριστοτέλους 46, Αθήνα) και που στο εξής 
θα αποκαλείται εν συντομία «ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ» ή Αναθέτουσα Αρχή, νομίμως εκπροσωπούμενου στο 
παρόν από τον κο  Γεώργιο Καββαθά, Πρόεδρο ΔΣ, και  

2. αφετέρου του «………………………..» που εδρεύει στ… ………………., ………………………………….., με 
ΑΦΜ ………………………., το οποίο εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον 
κ. ……………………., ………………………………….. και η οποία θα αποκαλείται στο εξής «Ανάδοχος»,  

 
με βάση  

 Το ισχύον Τεχνικό Δελτίο της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων 
εργαζομένων σε επιλεγμένα επαγγέλματα του τομέα των Κατασκευών, σε θέματα 
εξοικονόμησης ενέργειας» με κωδικό ΟΠΣ 5002684 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία 2014-2020» 

 την με αριθμό πρωτοκόλλου 6000/801/Α3/15.11.2017 Απόφαση Ένταξης της ως άνω Πράξης 
και την με αριθμ. πρωτ. 5208/Β3/1120/24.08.2018 τροποποίηση αυτής   

 την από 10/12/2018 απόφαση του Δ.Σ του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ σχετικά με την έγκριση διενέργειας του 
διαγωνισμού. 

 την υπ’ αριθμ. 01/2019 (ΕΣΗΔΗΣ: 69245) διακήρυξη ανοιχτού κάτω των ορίων ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού (ΑΔΑΜ: 19PROC004302980) 

 την με αριθμ. πρωτ. ……………………………….Προφορά της Αναδόχου 

 την με αριθμ. πρωτ……..Διατύπωση Θετικής Γνώμης της Διαχειριστικής Αρχής για την έγκριση 
σχεδίου σύμβασης 

 την από ……………………….. απόφαση του ΔΣ του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ για την κατακύρωση του έργου 
 
συνομολογήθηκαν και συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα: 

 

ΑΡΘΡΟ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 

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 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 ισοδύναμου ή βάσει τυπικών διαδικασιών του 
ΕΟΠΠΕΠ.  
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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» 
 
Χρηματοδότηση της σύμβασης 

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

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

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. 
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ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 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 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. 

 

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 
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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 

στην Στερεά 
Ελλάδα (ΥΕ6) 

 

 

Στερεά 
Ελλάδα 

 

 

- 

 

 

13 

 

 

- 

 

 

20 

 

 

44 

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 
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Η παραπάνω κατανομή των ωφελουμένων είναι ενδεικτική. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα 
να διαφοροποιήσει την κατανομή ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν από τον ορισμό 
δυνητικών ωφελουμένων ανά 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. 

 

ΑΡΘΡΟ 3. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
 
1. Ο ανάδοχος υποχρεούται για την υλοποίηση του έργου: 

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. 

iv) 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. 
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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 υπήρξε αδυναμία 
συμμετοχής τους 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  

 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 
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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. 
 

ΑΡΘΡΟ 5.  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η διάρκεια της Σύμβασης ξεκινά 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 έγκρισης της Διαχειριστικής Αρχής, 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 και 
το άρθρο 5.2.2 της διακήρυξης. 

 

ΑΡΘΡΟ 6.  ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΕΡΓΟΥ 

6.1. 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/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)  
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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) 
 

 

6.2 Επιμέρους Παραδοτέα Έργου 

Τα επιμέρους παραδοτέα του έργου και ο χρόνος παράδοσης τους αποτυπώνονται στον κάτωθι πίνακα: 
 

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 
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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. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 7. ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ / ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ 

7.1. Η Ομάδα Έργου του Αναδόχου που θα αναλάβει την υλοποίηση του Έργου θα έχει τις ακόλουθες 
αρμοδιότητες: 

α. Ο Υπεύθυνος Έργου θα είναι επικεφαλής της ομάδας έργου και θα έχει την αρμοδιότητα (ευθύνη) του 
συντονισμού της Ομάδας έργου, με αναπληρωτή του τον Αναπληρωτή Υπεύθυνο Έργου. 

β. Μέλη της Ομάδας Έργου, τα οποία θα αναλάβουν την οργάνωση της υλοποίησης και εκτέλεσης των 
επιμέρους εργασιών όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: 

 Έγκαιρη και αξιόπιστη έκδοσης και αποστολής όλων των εγγράφων και των εντύπων που 
απαιτούνται για τη υλοποίηση του Έργου. 

 Συγκέντρωση των απαραίτητων υπογραφών σε όλα τα έγγραφα. 

 Εξασφάλιση της καταλληλότητας των χώρων υλοποίησης των εξετάσεων πιστοποίησης, του 
απαραίτητου εξοπλισμού, των απαιτούμενων εποπτικών μέσων και της γραμματειακής 
υποστήριξης 

 Προετοιμασία του φακέλου των παραδοτέων του έργου, ο οποίος θα ελέγχεται και θα 
υπογράφεται από τον Υπεύθυνο Έργου του Αναδόχου και θα αποστέλλεται στην αναθέτουσα 
αρχή. 

 Επικοινωνία με τους συντελεστές του έργου προκειμένου να αποφευχθεί η δυσλειτουργία του 
προγράμματος. 

7.2. Ο Ανάδοχος εγγυάται για τη διάθεση του αναφερομένου στην προσφορά του, επιστημονικού και 
λοιπού προσωπικού, καθώς επίσης και συνεργατών, που θα διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία, 
τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της σύμβασης, υπόσχεται δε 
και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας κατά τις επαφές τους με τις αρμόδιες υπηρεσίες 
και τα στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής ή των εκάστοτε υποδεικνυομένων από αυτήν προσώπων. Σε 
αντίθετη περίπτωση, το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ως Αναθέτουσα Αρχή, δύναται να ζητήσει την αντικατάσταση μέλους 
της Ομάδας Έργου του Αναδόχου, οπότε ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί σε αντικατάσταση με άλλο 
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πρόσωπο, ανάλογης εμπειρίας και προσόντων. Αντικατάσταση μέλους της Ομάδας Έργου του Αναδόχου, 
κατόπιν αιτήματός του, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου, δύναται να γίνει μετά από έγκριση της 
Αναθέτουσας Αρχής και μόνο με άλλο πρόσωπο αντιστοίχων προσόντων ή εμπειρίας. Ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να ειδοποιήσει την Αναθέτουσα Αρχή εγγράφως δέκα (10) ημέρες πριν από την 
αντικατάσταση. 

7.3. Ο Ανάδοχος δεν θα μπορεί να αλλάξει τη σύνθεση του προσωπικού του που απασχολείται στο 
πλαίσιο του έργου, εκτός του διοικητικού προσωπικού, χωρίς την έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. 
Οποιαδήποτε εισήγηση για αλλαγή ή αντικατάσταση στα ως άνω στελέχη του Αναδόχου θα πρέπει να 
γνωστοποιείται στην Αναθέτουσα Αρχή εγγράφως, χωρίς καμία καθυστέρηση και να αιτιολογείται 
επαρκώς. Σε περίπτωση που μέλη της Ομάδας Έργου του Αναδόχου αποχωρήσουν από αυτήν ή λύσουν τη 
συνεργασία τους μαζί του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει ότι κατά το χρονικό διάστημα, μέχρι 
την αποχώρησή τους, θα παρέχουν κανονικά τις υπηρεσίες τους και αφετέρου να αντικαταστήσει άμεσα 
τους αποχωρήσαντες και μετά από έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής, με άτομα αντίστοιχων προσόντων και 
εμπειρίας. 

7.4. Αν διαπιστωθεί αιτιολογημένη ανεπάρκεια -καθ’ οιονδήποτε τρόπο- οποιουδήποτε στελέχους του 
Αναδόχου, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο την αντικατάστασή του και ο 
Ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος να το αντικαταστήσει εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών με 
στέλεχος που θα έχει τουλάχιστον τα ίδια προσόντα με το αποχωρούν.   

 

ΑΡΘΡΟ 8. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

8.1. Ο Ανάδοχος, για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης κατέθεσε την 

εγγυητική επιστολή που εκδόθηκε από την ……………………………………………. Ποσού ………………………….. 

 

8.2. 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.  

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα, στην παράγραφο 4.1 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ της Διακήρυξης του Διαγωνισμού 
και στις διατάξεις του Ν.4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 9. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

9.1. Το εγκεκριμένο συνολικό κόστος / συμβατικό τίμημα της παρούσας ανέρχεται στο ποσό 
των  ……………………………......ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.  

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.  

9.2. Το μοναδιαίο κόστος πιστοποίησης ανά ωφελούμενο ορίζεται στο ποσό των ………………..ευρώ.  
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9.3. 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. 

9.4. 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. 

9.5. 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:  
(Σημειώνεται ότι κατά την υπογραφή της σύμβασης θα επιλεγεί ο ένας από τους δύο τρόπους και ως εκ 
τούτου θα διαγραφεί το μέρος του τρόπου πληρωμής που δεν επιλέχθηκε) 
 
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. 
 
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 
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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  

 
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: 
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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  

 
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. 

 
9.6. 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 αυτό ορίζεται στο σημείο 9.2 της 
παρούσας. 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. 

 

9.7. 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. 
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9.8. 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. 
 
9.10. 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 στις ενέργειες 
του έργου. 
 
9.11. Η πληρωμή εξαρτάται από τη ροή χρηματοδότησης από την Αρχή Διαχείρισης του Έργου. Από το 
τιμολόγιο του Αναδόχου θα γίνουν οι νόμιμες παρακρατήσεις σύμφωνα με τους ισχύοντες εκάστοτε 
νόμους και σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών. Το τιμολόγιο του αναδόχου θα είναι σε 
Ευρώ. Η εξόφληση του τιμολογίου του θα γίνεται στην Ελλάδα σε Ευρώ σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία.  
Σε περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης προσώπων άνευ νομικής προσωπικότητας, τα παραστατικά 
εκδίδονται από κάθε ένα μέλος της κοινοπραξίας ή της ένωσης χωριστά, τηρουμένων των αναλογούντων 
ποσοστών συμμετοχής τους και ανάλογα με το μέρος του έργου που έχει αναλάβει να υλοποιήσει, όπως 
έχει περιγραφεί στην έγγραφη συμφωνία συνεργασίας των εταιρειών και στην τεχνική προσφορά της 
σχετικής ένωσης ή κοινοπραξίας και με αναφορά στην περιγραφή αυτή. 
 
9.12. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, 
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την 
αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και 
Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) . 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20 %. 

 
 
9.13. Η καταβολή της αμοιβής σύμφωνα με τα παραπάνω παρουσιάζεται σχηματικά στον κάτωθι πίνακα: 
 
 
 
 

ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 
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Α/Α ΦΑΣΗ – ΧΡΟΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΜΟΙΒΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

1 Χορήγηση έντοκης προκαταβολής μετά την 
υπογραφή της Σύμβασης 

Πέντε τοις εκατό (5%) 
του συμβατικού 
τιμήματος 

Ισόποση Εγγυητική 
Επιστολή 
Προκαταβολής 

2  
Υλοποίηση του  είκοσι  επτά τοις εκατό (27%) 
περίπου του φυσικού αντικειμένου της 
Σύμβασης (400 ωφελούμενοι) 

 
Είκοσι πέντε τοις εκατό 
(25%) του συμβατικού 
τιμήματος 

Ενδιάμεση Έκθεση 
Υλοποίησης 
συνοδευόμενη από τα 
απαραίτητα 
δικαιολογητικά 

3  
Υλοποίηση του επιπλέον είκοσι  επτά τοις 
εκατό (27%) περίπου του φυσικού 
αντικειμένου της Σύμβασης (συνολικά 800 
ωφελούμενοι) 

 
Είκοσι πέντε τοις εκατό 
(25%) του συμβατικού 
τιμήματος 

Ενδιάμεση Έκθεση 
Υλοποίησης 
συνοδευόμενη από τα 
απαραίτητα 
δικαιολογητικά 

4  
Υλοποίηση του  επιπλέον είκοσι  επτά τοις 
εκατό (27%) περίπου του φυσικού 
αντικειμένου της Σύμβασης (συνολικά 1200 
ωφελούμενοι) 

 
Είκοσι πέντε τοις εκατό 
(25%) του συμβατικού 
τιμήματος 

Ενδιάμεση Έκθεση 
Υλοποίησης 
συνοδευόμενη από τα 
απαραίτητα 
δικαιολογητικά 

5  
Υλοποίηση του  επιπλέον είκοσι τοις εκατό 
(20%) περίπου  του φυσικού αντικειμένου 
της Σύμβασης (συνολικά 1492 ωφελούμενοι) 

 
Είκοσι τοις εκατό (20%) 
του συμβατικού 
τιμήματος 

Ενδιάμεση Έκθεση 
Υλοποίησης 
συνοδευόμενη από τα 
απαραίτητα 
δικαιολογητικά 
 
Τελική Έκθεση 
Υλοποίησης για το 
σύνολο του έργου. 

 
 

ΠΛΗΡΩΜΗ ΧΩΡΙΣ ΛΗΨΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 

Α/Α ΦΑΣΗ – ΧΡΟΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΜΟΙΒΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

1  
Υλοποίηση του  είκοσι  επτά τοις εκατό (27%) 
περίπου του φυσικού αντικειμένου της 
Σύμβασης (400 ωφελούμενοι) 

 
Είκοσι πέντε τοις εκατό 
(25%) του συμβατικού 
τιμήματος 

Ενδιάμεση Έκθεση 
Υλοποίησης 
συνοδευόμενη από τα 
απαραίτητα 
δικαιολογητικά 

2  
Υλοποίηση του  επιπλέον είκοσι  επτά τοις 
εκατό (27%) περίπου του φυσικού 
αντικειμένου της Σύμβασης (συνολικά 800 
ωφελούμενοι) 

 
Είκοσι πέντε τοις εκατό 
(25%) του συμβατικού 
τιμήματος 

Ενδιάμεση Έκθεση 
Υλοποίησης 
συνοδευόμενη από τα 
απαραίτητα 
δικαιολογητικά 
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3  
Υλοποίηση του  επιπλέον είκοσι  επτά τοις 
εκατό (27%) περίπου του φυσικού 
αντικειμένου της Σύμβασης (συνολικά 1200 
ωφελούμενοι) 

 
Είκοσι πέντε τοις εκατό 
(25%) του συμβατικού 
τιμήματος 

Ενδιάμεση Έκθεση 
Υλοποίησης 
συνοδευόμενη από τα 
απαραίτητα 
δικαιολογητικά 

4  
 
Υλοποίηση του  επιπλέον είκοσι  πέντε τοις 
εκατό (25%) του φυσικού αντικειμένου της 
Σύμβασης (συνολικά 1492 ωφελούμενοι) 

 
Είκοσι πέντε τοις εκατό 
(25%) του συμβατικού 
τιμήματος 

Ενδιάμεση Έκθεση 
Υλοποίησης 
συνοδευόμενη από τα 
απαραίτητα 
δικαιολογητικά 
 
Τελική Έκθεση 
Υλοποίησης για το 
σύνολο του έργου. 

 
9.14. 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. 

 

ΑΡΘΡΟ 10. 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. 

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 
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επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών 
πρωτοκόλλων. 

 

ΑΡΘΡΟ 11. ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

11.1. 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. 

11.2. 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. 

11.3. 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. 

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

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

11.6. 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 
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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. 

11.7. 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.  

11.8. 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. 

AΡΘΡΟ 12. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

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

12.2. 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. 

12.3. Για τη σωστή παρακολούθηση του Έργου (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) ο Ανάδοχος οφείλει: 

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 Φάκελο Έργου, Υποφάκελο Παρακολούθησης του Φυσικού Αντικειμένου του Έργου και 
Υποφάκελο Παρακολούθησης Οικονομικού Αντικειμένου του Έργου  
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12.4. Να παραδώσει τα πιστοποιητικά στους επιτυχόντες ωφελούμενους των εξετάσεων πιστοποίησης. 

 

ΑΡΘΡΟ 13. ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

13.1. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 
α. Παραδόθηκε και παραλήφθηκε ολόκληρο το Έργο (ποσότητα και ποιότητα) 
β. Ολοκληρώθηκε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος και 
γ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και 
αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 
 
13.2. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει 
τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 
β) ο Ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 της διακήρυξης και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί 
από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον Ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ, 
δ) ο Ανάδοχος δεν εκπληρώνει προσηκόντως και εμπροθέσμως τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από 
τη Σύμβαση, 
ε) ο Ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις σύμφωνες με τις διατάξεις της Σύμβασης εντολές της 
Αναθέτουσας Αρχής, 
στ) ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια της Αναθέτουσας 
Αρχής, 
ζ) εάν ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση ή συνδιαλλαγή, λυθεί ή 
ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο 
ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων. 
 
13.3. Σε περίπτωση καταγγελίας της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή 
οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύμφωνα με την Σύμβαση προς τον Ανάδοχο μέχρις εκκαθαρίσεως των 
μεταξύ τους υποχρεώσεων και οι Εγγυητικές Επιστολές καταπίπτουν. 

13.4. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει πλήρη αποζημίωση από τον Ανάδοχο για όλες τις ζημίες 
και τα έξοδα που προκλήθηκαν στις παρεχόμενες υπηρεσίες και την ίδια, τα οποία προκύπτουν άμεσα ή 
έμμεσα από παράλειψη του Αναδόχου, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων για τη διαδικασία λύσης. Αυτή 
η αποζημίωση είναι ανεξάρτητη από την κατάπτωση των Εγγυητικών Επιστολών, όπως προβλέπεται 
παραπάνω. 

13.5. Σε περίπτωση έκπτωσης του Αναδόχου κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, η Αναθέτουσα Αρχή 
δικαιούται, να κρατήσει μέρος ή το σύνολο των παραδοτέων, καταβάλλοντας το αναλογούν συμβατικό 
τίμημα, σύμφωνα με τους όρους και τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 9.5 της παρούσας 
σύμβασης. 

13.6. Ο Ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά 
έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 203 του Ν.4412/16, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί 
με τις γραπτές εντολές του αναθέτοντος φορέα, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες 
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διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων 
υπόψη των παρατάσεων. 

13.7. Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη 
περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή 
του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την 
ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα 
(30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης. 

13.8. Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, μετά από κλήση του για 
παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 14. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

14.1. Η παράδοση και η παραλαβή του Έργου θα γίνει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του.  
 
14.2. Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της σύμβασης εντός του συμβατικού χρόνου ή/και υποβολής των 
παραδοτέων, με υπαιτιότητα του αναδόχου είναι δυνατόν να επιβάλλονται εις βάρος του οι ακόλουθες 
ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής: 

 ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών ή και παραδοτέων  που 
παραδόθηκαν εκπρόθεσμα, για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν 
υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμη-
ματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας,  

 ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών ή και παραδοτέων που 
παραδόθηκαν εκπρόθεσμα για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50%  

Οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες 
για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη 
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, αν οι υπηρεσίες ή και τα παραδοτέα που καθυστερούν και αφορούν 
στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παραδοθούν μέσα στη συνολική διάρκεια της σύμβασης και τις 
εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και υπό την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί 
πλήρως 

14.3. 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 Αναθέτουσας Αρχής. Το ποσό των ποινικών 
ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν 
στερεί από την Αναθέτουσα Αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο. 

 

ΑΡΘΡΟ 15. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ 

15.1. Δεν επιτρέπεται η εκχώρηση ή η μεταβίβαση της σύμβασης ή μέρους αυτήν ή οποιουδήποτε 
δικαιώματος ή υποχρέωσης που απορρέει από αυτήν, σε οποιονδήποτε τρίτο. Κατ εξαίρεση, επιτρέπεται η 
εκχώρηση μέρους ή ολόκληρων των απαιτήσεων (πληρωμών) του Αναδόχου έναντι της Αναθέτουσας 
Αρχής μόνο προς Τράπεζες ή Πιστωτικούς Οργανισμούς προς χρηματική διευκόλυνση του Αναδόχου, υπό 
τις εξής απαραίτητες προϋποθέσεις: 1) Ο εκδοχέας πρέπει να γνωρίζει και να αποδέχεται όλους τους 
όρους της σύμβασης, 2) Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να αντιτάξει κατά του εκδοχέα όλες τις ενστάσεις 
που έχει κατά του εκχωρητή και μετά την αναγγελία της εκχώρησης, 3) σε περίπτωση που για λόγους που 
άπτονται των συμβατικών σχέσεων μεταξύ Αναδόχου και Αναθέτουσας Αρχής δεν προκύψει εν όλω ή εν 



 

 

 

 

ΣΕΛΙΔΑ 21 

μέρει υπέρ της Τράπεζας το εκχωρούμενο τίμημα (ενδεικτικά αναφέρονται έκπτωση Αναδόχου, 
απομείωση συμβατικού τιμήματος, αναστολή εκτέλεσης της σύμβασης, διακοπή σύμβασης, καταλογισμός 
ρητρών, συμβιβασμός κλπ.) η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καμία ευθύνη έναντι της εκδοχέως Τράπεζας. 

15.2. Ο Ανάδοχος δηλώνει, ότι τα πρόσωπα που θα χρησιμοποιηθούν από αυτόν για την υλοποίηση του 
Έργου έχουν τα κατάλληλα προσόντα και την απαραίτητη επαγγελματική εμπειρία, όπως αυτά έχουν 
οριστεί στην παρούσα και στην προσφορά του. 

 

ΑΡΘΡΟ 16. ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ  

Ο Ανάδοχος με την υπογραφή της σύμβασης βεβαιώνει ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του και στα 
πρόσωπα που αναφέρονται στο αρ. 24 ν. 4412/2016 κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την 
έννοια του ίδιου άρθρου. Επίσης βεβαιώνει, δηλώνει και εγγυάται ότι ούτε ο ίδιος ούτε οποιοσδήποτε 
από το προσωπικό, τους συνεργάτες, υπαλλήλους, προστηθέντες του, που θα χρησιμοποιήσει για την 
εκπόνηση του Έργου που ανατίθεται με την παρούσα σύμβαση, έχουν ή θα αποκτήσουν κατά την διάρκεια 
ισχύος της Σύμβασης, οποιαδήποτε επαγγελματική σχέση ή υποχρέωση προς οποιοδήποτε φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο η οποία είναι ασυμβίβαστη με τις υπηρεσίες που παρέχει στην Αναθέτουσα Αρχή στο 
πλαίσιο της παρούσας ή που δημιουργεί ή ενδέχεται να δημιουργήσει κατάσταση σύγκρουσης 
συμφερόντων, σύμφωνα με το αρ. 24 του ν.4412/2016.  

 

ΑΡΘΡΟ 17. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

17.1. Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου και με την επιφύλαξη της έγκρισης της 
αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής. 

17.2. Ουδεμία τροποποίηση, διαγραφή, προσθήκη, ακύρωση, παραίτηση ή μεταβολή των όρων της 
σύμβασης δεν θα είναι ισχυρή, παρά μόνο εάν διατυπωθεί εγγράφως και φέρει τις υπογραφές των 
νομίμων εκπροσώπων αμφοτέρων των συμβαλλομένων. 

17.3. Δηλώνεται ρητώς ότι καμία αύξηση οικονομικού αντικειμένου δεν μπορεί να συμφωνηθεί σε 
περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης, δεδομένου ότι οι δαπάνες για συμπληρωματικές εργασίες δεν 
είναι επιλέξιμες. Η σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί εάν συμφωνήσουν, εγγράφως, προς τούτο, τα δύο 
συμβαλλόμενα μέρη (αλλαγή ΦΠΑ, τροποποίηση ΤΔΠ, κλπ) και με την απαραίτητη προϋπόθεση της 
σύμφωνης γνώμης της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου και την ενημέρωση της 
αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής. Σε κάθε περίπτωση το οικονομικό αντικείμενο θα πρέπει να διατηρείται 
αναλλοίωτο. 

 

ΑΡΘΡΟ 18. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΕΚΧΩΡΗΣΗ - ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ  

18.1. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να υποκατασταθεί από άλλον στη θέση του για την υλοποίηση του 
έργου. Οι όροι, συμφωνίες και συνθήκες της παρούσας υποχρεώνουν και ωφελούν τα Μέρη καθώς και 
τους διαδόχους και τους επιτρεπόμενους εκδοχείς τους.  

18.2. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρεί τη σύμβαση σε οποιοδήποτε τρίτο, ούτε να αναθέτει 
υπεργολαβικά σε τρίτους μέρος ή το σύνολο του αντικειμένου της Σύμβασης, ούτε να υποκαθίσταται από 
τρίτο, πλήν των περιπτώσεων που ρητά ορίζονται στο άρθρο 4.4 της Διακήρυξης και υπό τους όρους και 
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προϋποθέσεις του άρθρου αυτού καθώς και πλην της περίπτωσης του άρθρου 132 παρ. 1 στοιχείο δ 
σημείο ββ του Ν. 4412/2016. Κατ εξαίρεση, επιτρέπεται η εκχώρηση μέρους ή ολόκληρων των 
απαιτήσεων (πληρωμών] του Αναδόχου έναντι της Αναθέτουσας Αρχής μόνο προς Τράπεζες ή Πιστωτικούς 
Οργανισμούς προς χρηματική διευκόλυνση του Αναδόχου, υπό τις εξής απαραίτητες προϋποθέσεις: 1) Ο 
εκδοχέας πρέπει να γνωρίζει και να αποδέχεται όλους τους όρους της σύμβασης, 2) Η Αναθέτουσα Αρχή 
δικαιούται να αντιτάξει κατά του εκδοχέα όλες τις ενστάσεις που έχει κατά του εκχωρητή και μετά την 
αναγγελία της εκχώρησης, 3) σε περίπτωση που για λόγους που άπτονται των συμβατικών σχέσεων 
μεταξύ Αναδόχου και Αναθέτουσας Αρχής δεν προκύψει εν όλω ή εν μέρει υπέρ της Τράπεζας το 
εκχωρούμενο τίμημα (ενδεικτικά αναφέρονται έκπτωση Αναδόχου, απομείωση συμβατικού τιμήματος, 
αναστολή εκτέλεσης της σύμβασης, διακοπή σύμβασης, καταλογισμός ρητρών, συμβιβασμός κλπ.) η 
Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καμία ευθύνη έναντι της εκδοχέως Τράπεζας, 

18.3. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή 
το συμφωνητικό/σύμβαση που έχει υπογράψει με τον/τους υπεργολάβους που συμμετέχει/ουν στην 
εκτέλεση αυτής. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους 
της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, 
οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον 
ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω 
διαδικασία.  

18.4. 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.  

18.5. 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 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 
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. 

 

ΑΡΘΡΟ 19. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ- ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ  

19.1. Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος δεν αποκαλύπτει 
εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την υλοποίηση του έργου, 
ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση με τη Σύμβαση. 
Υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό του, οι υπεργολάβοι του και κάθε συνεργαζόμενος με 
αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω 
υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας της και 
την παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον. 
19.2. Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το έργο χωρίς την 
προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, εξαιρουμένης της αναφοράς της υλοποίησης του έργου 
από τον ανάδοχο στην εμπειρία του, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις 
υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δεν δεσμεύσει την Αναθέτουσα Αρχή, με κανένα 
τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση. 
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19.3. Ο Ανάδοχος λόγω της φύσης του έργου του, όσο αφορά την εχεμύθεια θα λάβει κάθε πρόσφορο 
μέτρο υποσχόμενος και εγγυώμενος προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι κάθε απασχολούμενος ή καθ' 
οιονδήποτε τρόπο αναμειγνυόμενος άμεσα ή έμμεσα με το Έργο θα τηρεί την υποχρέωση πίστης και 
εχεμύθειας προς την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τις διατάξεις της Αρχής Ανταγωνισμού, ιδιαίτερα δε 
και ενδεικτικά:  
α. Θα απέχει από οποιαδήποτε πράξη, ενέργεια ή παράλειψη αθέμιτου ανταγωνισμού ούτε θα 
διοχετεύει ή γνωστοποιεί προς οποιονδήποτε τρίτο όσα γνωρίζει ή είναι δυνατόν να περιέλθουν σε γνώση 
του σχετικά με το Έργο.  
β. Θα κρατεί μυστική και δεν θα γνωστοποιεί προς οιονδήποτε τρίτο πληροφορίες, στοιχεία ή 
δεδομένα που είναι δυνατόν να γνωρίζει, ή να περιέλθουν σε γνώση του, εξ’ αιτίας ή αφορμής των 
υπηρεσιών που παρέχει, τηρώντας εχεμύθεια και απόρρητο για κάθε τέτοια πληροφορία, στοιχείο ή 
δεδομένο. 
19.4. Σε περίπτωση οποιασδήποτε τέτοιας παραβάσεως της εχεμύθειας, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται 
να απαιτήσει αποκατάσταση της βλάβης ή ζημίας και την αποζημίωση της στρεφόμενη, κατ' ενάσκηση 
διακριτικής της ευχέρειας, εναντίον του Αναδόχου και κάθε υπαίτιου ή υπόχρεου προς αποζημίωση. 
19.5. Η παραβίαση του όρου της εχεμύθειας αποτελεί παραβίαση βασικών όρων της Σύμβασης και η 
Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο και να εφαρμόσει τις νόμιμες 
κυρώσεις.  
 

ΑΡΘΡΟ 20. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ  

Όλο το έγγραφο ή υλικό που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον Ανάδοχο κατά την 
εκτέλεση της Σύμβασης, όπως διαγράμματα, σχέδια, προδιαγραφές, κ.λπ., είναι εμπιστευτικά και ανήκουν 
στην απόλυτη ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής. Ο Ανάδοχος, μόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση της 
Σύμβασης, παραδίδει όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία στην Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος μπορεί να 
κρατά αντίγραφα αυτών των εγγράφων και στοιχείων, αλλά δεν επιτρέπεται να τα χρησιμοποιήσει για 
σκοπούς άλλους από της Σύμβασης, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. 
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της ισχύουσας εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας. 

ΑΡΘΡΟ 21. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ  

Η ευθύνη τήρησης των συμβατικών υποχρεώσεων των συμβαλλομένων μερών αναστέλλεται στο μέτρο 
και για το χρονικό διάστημα εκείνο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας 
βίας, ήτοι σε γεγονότα εξαιρετικά και απρόβλεπτα, που δεν θα μπορούσαν να προληφθούν αντικειμενικά 
ή να ανατραπούν, υπό την προϋπόθεση ότι η επικαλούμενη ανωτέρα βία αποδεικνύεται δεόντως και 
επαρκώς.  
Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που 
εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα 
Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε 
που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται 
να απαντήσει εντός είκοσι (20) ημερών από τη λήψη του σχετικού αιτήματος του Αναδόχου, διαφορετικά 
με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας τεκμαίρεται η αποδοχή του αιτήματος.  
 

ΑΡΘΡΟ 22. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 

Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να παράσχει στον Αναδόχου τις βασικές κατευθύνσεις, και διευκρινίσεις 
και εν γένει κάθε υποστήριξη που είναι αναγκαία για την εκτέλεση του έργου.  
 



 

 

 

 

ΣΕΛΙΔΑ 24 

ΑΡΘΡΟ 23. ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΓΛΩΣΣΑ  

Η σύμβαση διέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία. Σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και 
του αναδόχου, αυτή θα λύνεται από τα Δικαστήρια της Αθήνας, σύμφωνα με την κείμενη Ελληνική 
Νομοθεσία. 
Η σύμβαση συντάσσεται στην Ελληνική γλώσσα. Η σύνταξη της σύμβασης σε άλλη γλώσσα γίνεται με 
ευθύνη και έξοδα του αναδόχου. Σε περίπτωση αμφιβολίας μεταξύ των συμβάσεων αυτών, επικρατεί 
πάντα το Ελληνικό κείμενο. 
Οι μετέχοντες στο διαγωνισμό, εφόσον δεν έχουν έδρα στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Αθηνών, 
οφείλουν να ορίσουν, νόμιμα, αντίκλητο, προς τον οποίο θα γίνεται κάθε γνωστοποίηση και κοινοποίηση. 
Σε αντίθετη περίπτωση αυτή θα γίνεται νόμιμα στον γραμματέα του Πρωτοδικείου Αθηνών.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 24. ΛΟΙΠOI ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

Η Σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την στιγμή της υπογραφής της και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. 
Η παρούσα σύμβαση και το Παράρτημα της με την προσφορά του αναδόχου, η οποία αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης, αποτελούν ένα ενιαίο και ολοκληρωμένο σύνολο και 
στηρίζεται στα εξής έγγραφα: 
(α) Απόφαση έγκρισης διενέργειας διαγωνισμού του έργου 
(β) η με αρ. 01/2019 Διακήρυξη της Σύμβασης ,με τα παραρτήματά της, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στο 
ΚΗΜΔΗΣ 
(γ) Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ], 
(δ) συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά με 
τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά, 
(ε) Απόφαση κατακύρωσης έργου 
και κατισχύει αυτών, πλην καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών ή παραλείψεων. 
 
 
Η παρούσα Σύμβαση διαβάστηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφηκε νόμιμα από τους συμβαλλόμενους σε 
τέσσερα πρωτότυπα. Από αυτά, τα δύο κατατέθηκαν στην Αναθέτουσα Αρχή και το άλλο έλαβε ο 
Ανάδοχος. 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

ΓΙΑ ΤΟ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 

  

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΒΒΑΘΑΣ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ 
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