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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. Αναλυτική Περιγραφή Πράξης 

Η Πράξη «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 και Καινοτομία 2014-2020», 
αποτελείται από έντεκα υποέργα και υλοποιείται από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, με τη συγχρηματοδότηση της 
Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.). 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της είναι 1.098.150,52€ και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της είναι 
σαράντα δύο μήνες, ήτοι από 01/06/2018 έως 30/11/2021. 
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Αντικείμενο του έργου της πράξης στο σύνολό της αποτελεί η πανελλαδική υλοποίηση μιας σειράς 
ενεργειών κατάρτισης και πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων χιλίων τετρακοσίων ενενήντα δύο 
(1.492) εργαζομένων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις της χώρας, που εντάσσονται σε όλους τους τομείς/κλάδους 
της οικονομίας, οι οποίοι επιθυμούν να αναπτύξουν και να βελτιώσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους, 
την επαγγελματική τους θέση και να ενισχύσουν τη δυνατότητα της επαγγελματικής τους κινητικότητας.  

Με βασικό κορμό την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης, που θα οδηγούν και σε πιστοποίηση των 
γνώσεων και δεξιοτήτων που αναμένεται να αποκτηθούν, καταληκτικός σκοπός είναι η ενδυνάμωση των 
γνώσεων και των δεξιοτήτων εργαζομένων στον στρατηγικό τομέα Υλικά-Κατασκευές με επικέντρωση σε 
θέματα Εξοικονόμησης Ενέργειας.  

Συνοπτικά, το έργο περιλαμβάνει: 

Ενέργειες απόκτησης γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων (αφορούν τα υποέργα 2, 8, 9, 10, 11) 

Πρόκειται για την πανελλαδική υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης, συνολικής διάρκειας 50 ωρών 
έκαστο (ημερήσια κατάρτιση έως 4 ώρες), τα οποία θα αποτελούνται από θεωρητικό (35 ώρες) και 
πρακτικό (15 ώρες) τμήμα και θα αφορούν σε πέντε θεματικά αντικείμενα κατάρτισης: 

Α/Α Θεματικά αντικείμενα κατάρτισης 

1 Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας για τους αλουμινοσιδηροκατασκευαστές 

2 Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας για τους τεχνίτες τοποθέτησης υαλοπινάκων 

3 Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας για τους υδραυλικούς 

4 Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας για τους ηλεκτρολόγους 

5 Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας για τους ψυκτικούς 

Η μορφή της πρακτικής άσκησης θα συνίσταται σε ποικίλες βιωματικές δραστηριότητες, εκ των οποίων η 
πιο χαρακτηριστική θα είναι η μελέτη περίπτωσης – case study.  

Tα προγράμματα κατάρτισης αναμένεται να υλοποιηθούν στο σύνολο των 13 περιφερειών της χώρας. 

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά η έναρξη της υλοποίησης των προγραμμάτων κατάρτισης αναμένεται το 
δεύτερο τρίμηνο του έτους 2019.   

Ενέργειες πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων (αφορούν τα υποέργα 3, 4, 5, 6, 7) 
Πρόκειται για την υλοποίηση ενεργειών πιστοποίησης  γνώσεων και δεξιοτήτων στις θεματικές ειδικότητες 
της κατάρτισης. Η πιστοποίηση θα πραγματοποιηθεί από Φορείς Πιστοποίησης Προσώπων, οι οποίοι 
έχουν λάβει διαπίστευση από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) ως φορείς πιστοποίησης προσώπων 
κατά το διεθνές πρότυπο ISO/ICE 17024:2012 «Αξιολόγηση της συμμόρφωσης – γενικές απαιτήσεις για 
φορείς πιστοποίησης προσώπων» και οι οποίοι πραγματοποιούν αξιολόγηση της ικανότητας του ατόμου, 
με σκοπό να επιβεβαιώσουν τη συμμόρφωση του με συγκεκριμένες και καταγεγραμμένες απαιτήσεις, 
προδιαγραφές και διαδικασίες και οι οποίοι διαθέτουν την απαραίτητη χρηματοοικονομική, 
επαγγελματική επάρκεια και τεχνική ικανότητα για την εκτέλεση του έργου. 
Επισημαίνεται ότι το σύνολο των καταρτισθέντων θα μετάσχει υποχρεωτικώς σε εξετάσεις πιστοποίησης 
γνώσεων και δεξιοτήτων για την απόκτηση του αντίστοιχου πιστοποιητικού.  
 
Ενέργειες προετοιμασίας, συντονισμού, διαχείρισης και δημοσιότητας (αφορούν το υποέργο 1) 
Πρόκειται για την υλοποίηση μια σειράς δράσεων που στόχο έχουν α) την ανάπτυξη δράσεων οργάνωσης, 
συντονισμού και συνολικής υποστήριξης του έργου με σκοπό την αποτελεσματική υλοποίηση των 
προβλεπόμενων ενεργειών β) την προετοιμασία και συντονισμό της υλοποίησης των διαδικασιών 
πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν από την τεχνική κατάρτιση, γ) την δημοσιότητα 
του έργου και την διάχυση της πληροφορίας με σκοπό την ενημέρωση της ομάδας-στόχος.   
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Α.2.2. Στοιχεία ωριμότητας της Σύμβασης 

1. Η υπό ανάθεση σύμβαση θα υλοποιηθεί στα πλαίσιο των Υποέργων 2, 8, 9, 10, 11 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».  Φορέας χρηματοδότησης 
της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης, με εγγραφή στη συλλογική απόφαση με κωδικό ΣΕ 134/1 και κωδικό ενάριθμο της πράξης 
2017ΣΕ13410005. 

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/των σύμβασης/ων είναι η προμήθεια ειδών σίτισης για συνολικά 1492 ωφελούμενα 
άτομα που θα συμμετάσχουν και θα παρακολουθήσουν προγράμματα κατάρτισης συνολικής διάρκειας 50 
ωρών το καθένα, τα οποία θα διεξαχθούν πανελλαδικά και δια ζώσης σε προεπιλεγμένους χώρους. Σε 
κάθε πρόγραμμα αναμένεται να συμμετάσχουν περίπου 20 άτομα. Η μέση διάρκεια κατάρτισης θα είναι 
δεκατρείς (13) ημέρες, ενώ ανά ημέρα η κατάρτιση θα είναι (έως) 4 ώρες. Τα προγράμματα κατάρτισης θα 
υλοποιηθούν ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν ανά θεματικό αντικείμενο κατάρτισης και ανά 
τύπο περιφέρειας εφαρμογής του έργου. 
 
Τα είδη σίτισης θα πρέπει να έχουν τις κάτωθι ποιοτικές προδιαγραφές: 

 Σάντουιτς: θα πρέπει να έχει βάρος 100-120 gr περίπου. Θα αποτελείται από  ψωμάκι  βάρους 

70-80gr,  γαλοπούλα  βραστή βάρους 20gr  περίπου, τυρί ημίσκληρο βάρους 20gr περίπου και 

μαγιονέζα. Επιτρέπεται η χρήση όλων των ειδών ψωμιού, ολικής αλέσεως, πλούσιο σε φυτικές 

ίνες ή λευκό, ελεύθερα από trans και κορεσμένων λιπαρών  οξέων  χαμηλής περιεκτικότητας  σε  

ζάχαρη  και  αλάτι. 

 Καφές φίλτρου: αρίστης ποιότητας, τυποποιημένος, με φρέσκο  άρωμα  και  φυσιολογικό  

χρώμα. Ο καφές θα πρέπει να παραδίδεται έτοιμος, σε πόσιμη μορφή. 

 Νερό φυσικό εμφιαλωμένο: αρίστης ποιότητος, εμφιαλωμένο σε ειδικά εγκεκριμένα πλαστικά 

μπουκάλια, σφραγισμένα βάρους 0,5 λίτρου. Να αναγράφονται εξωτερικά του μπουκαλιού η 

χημική ανάλυση και η άδεια λειτουργίας από το Υπουργείο, η προέλευση και η εγγυημένη 

ημερομηνία λήξης. 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΔΑΣ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ  

ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ ΤΜΧ 1 

ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ ΛΙΤΡΑ 0,25 

ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ ΛΙΤΡΑ 0,50 
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Για τη σίτιση των καταρτιζομένων με τις ως άνω προδιαγραφές προβλέπεται ότι  η εκτιμώμενη αξία  θα 
ανέλθει  στο ποσό των 2,5 € ανά καταρτιζόμενο και ανά ημέρα (δηλαδή ημερήσια ατομική μερίδα για 13 
ημέρες ως μέσος όρος διάρκειας προγράμματος κατάρτισης), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος 
Φ.Π.A και λοιπών νόμιμων κρατήσεων. Στο ποσό των 2,5 € περιλαμβάνονται υποχρεωτικά τα είδη που 
αναφέρονται παραπάνω, ήτοι σάντουιτς, καφές φίλτρου, νερό εμφιαλωμένο, με τις ποιοτικές 
προδιαγραφές που αναφέρονται. 
 
Ο μέσος όρος ημερών υλοποίησης κάθε σεμιναρίου υπολογίζεται στις 13 ημέρες. 
 
Η εκτιμώμενη αξία  προκύπτει ως εξής:  
1492 άτομα * 13 ημέρες σεμιναρίου * 2,5 € συμπ. Φ.Π.Α. ανά καταρτιζόμενο και ανά ημέρα 
 
Το συμβατικό τίμημα θα προκύψει ως εξής: 
Τελικός αριθμός μερίδων σίτισης * κόστος ανά μερίδα σίτισης 
 
 
Το κόστος ανά μερίδα σίτισης θα προκύψει από την οικονομική προσφορά του προσφέροντος. 
 
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα: 

ΤΜΗΜΑ Π/Υ πλέον Φ.Π.Α. Π/Υ συμπ. Φ.Π.Α. 

ΤΜΗΜΑ 1   
Ανατολική Μακεδονία & Θράκη 

2.856,85 € 3.542,50 € 

ΤΜΗΜΑ 2  
Κεντρική Μακεδονία 

10.614,92 € 13.162,50 € 

ΤΜΗΜΑ 3  
Ήπειρος 

2.122,98 € 2.632,50 € 

ΤΜΗΜΑ 4  
Θεσσαλία 

4.272,18 € 5.297,50 € 

ΤΜΗΜΑ 5  
 Δυτική Ελλάδα 

3.695,57 € 4.582,50 € 

ΤΜΗΜΑ 6  
 Δυτική Μακεδονία 

655,24 € 812,50 € 

ΤΜΗΜΑ 7  
Ιόνια Νησιά 

838,71 € 1.040,00 € 

ΤΜΗΜΑ 8   
Πελοπόννησος 

1.703,63 € 2.112,50 € 

ΤΜΗΜΑ 9  
 Βόρειο Αιγαίο 

471,77 € 585,00 € 

ΤΜΗΜΑ 10  
 Κρήτη 

2.804,44 € 3.477,50 € 

ΤΜΗΜΑ 11 
 Αττική  

 
6.316,53  € 

 
7.832,50 € 

ΤΜΗΜΑ 12  
 Στερεά Ελλάδα 

 
2.018,15  € 

 
2.502,50 € 

ΤΜΗΜΑ 13    
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 Νότιο Αιγαίο 703,87 € 910,00 € 

 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα ή το σύνολο των 
τμημάτων του διαγωνισμού. Ο υποψήφιος δηλώνει το τμήμα ή τμήματα που τον ενδιαφέρουν στο έντυπο 
της Οικονομικής προσφοράς.  

Σημειώνεται εμφατικά ότι η επιλογή τμήματος ή τμημάτων του διαγωνισμού από τον υποψήφιο 
συνεπάγεται την υποχρέωσή του να καλύψει υποχρεωτικά το σύνολο των περιφερειών που αντιστοιχούν 
στο τμήμα/τμήματα (βλ. παρακάτω πίνακα) 

Ο ενδεικτικός αριθμός ωφελούμενων ανά Τμήμα του έργου είναι: 

ΤΜΗΜΑ Περιφέρειες υλοποίησης  Αριθμός ωφελούμενων 

ΤΜΗΜΑ 1 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη 109 

ΤΜΗΜΑ 2 Κεντρική Μακεδονία 405 

ΤΜΗΜΑ 3 Ήπειρος 81 

ΤΜΗΜΑ 4 Θεσσαλία 163 

ΤΜΗΜΑ 5 Δυτική Ελλάδα 141 

ΤΜΗΜΑ 6 Δυτική Μακεδονία 25 

ΤΜΗΜΑ 7 Ιόνια Νησιά 32 

ΤΜΗΜΑ 8 Πελοπόννησος 65 

ΤΜΗΜΑ 9 Βόρειο Αιγαίο 18 

ΤΜΗΜΑ 10 Κρήτη 107 

ΤΜΗΜΑ 11 Αττική 241 

ΤΜΗΜΑ 12 Στερεά Ελλάδα 77 

ΤΜΗΜΑ 13 Νότιο Αιγαίο 28 

 

Σημειώνεται ότι ο παραπάνω αριθμός των ωφελουμένων είναι ενδεικτικός. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί 
το δικαίωμα να διαφοροποιήσει την κατανομή ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν από τον 
ορισμό δυνητικών ωφελουμένων ανά τμήμα. 

Τα προγράμματα κατάρτισης θα υλοποιούνται κατά βάση τις καθημερινές Δευτέρα με Παρασκευή και σε 
ειδικές περιπτώσεις και το Σάββατο. 

A.5. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΕΡΓΟΥ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  

 

Τα παραδοτέα του έργου αποτυπώνονται στον κάτωθι πίνακα: 

 

 

ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 
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ΤΜΗΜΑ 1 Είδη σίτισης για 109 άτομα/ωφελούμενους 

ΤΜΗΜΑ 2 Είδη σίτισης για 405 άτομα/ωφελούμενους 
 

ΤΜΗΜΑ 3 Είδη σίτισης για 81 άτομα/ωφελούμενους 
 

ΤΜΗΜΑ 4 Είδη σίτισης για 163 άτομα/ωφελούμενους 
 

ΤΜΗΜΑ 5 Είδη σίτισης για 141 άτομα/ωφελούμενους 

ΤΜΗΜΑ 6 Είδη σίτισης για 25 άτομα/ωφελούμενους 

ΤΜΗΜΑ 7 Είδη σίτισης για 32 άτομα/ωφελούμενους 

ΤΜΗΜΑ 8 Είδη σίτισης για 65 άτομα/ωφελούμενους 

ΤΜΗΜΑ 9 Είδη σίτισης για 18 άτομα/ωφελούμενους 

ΤΜΗΜΑ 10 Είδη σίτισης για 107 άτομα/ωφελούμενους 

ΤΜΗΜΑ 11 Είδη σίτισης για 241 άτομα/ωφελούμενους 

ΤΜΗΜΑ 12 Είδη σίτισης για 77 άτομα/ωφελούμενους 

ΤΜΗΜΑ 13 Είδη σίτισης για 28 άτομα/ωφελούμενους 

 

Οι τελικές ημερομηνίες, οι ημέρες υλοποίησης των προγραμμάτων κατάρτισης και οι ώρες παράδοσης των 
ειδών τροφοδοσίας θα ανακοινώνονται από την Αναθέτουσα Αρχή εγκαίρως στον Ανάδοχο. Ο χρόνος 
παράδοσης των παραδοτέων είναι μια ώρα πριν την έναρξη του κάθε προγράμματος κατάρτισης. 

Η αναθέτουσα αρχή αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει γραπτώς τον ανάδοχο δύο (2) ημέρες 
πριν την έναρξη κάθε προγράμματος κατάρτισης, με μήνυμα τηλεομοιοτυπίας ή μέσω ηλεκτρονικής 
αλληλογραφίας, για τον αριθμό των ατόμων που θα μετέχουν στο πρόγραμμα, τον τόπο, τις ημέρες και τις 
ώρες διεξαγωγής του προγράμματος, προκειμένου ο ανάδοχος να προσδιορίσει την ποσότητα και το είδος 
των προσφερόμενων προϊόντων, τα οποία οφείλει να προσφέρει 

 

A.6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ 

Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών σίτισης θα γίνεται από τον υπεύθυνο υλοποίησης κάθε 
προγράμματος κατάρτισης ως εξής:  

Α. Παραλαβή της έγκαιρης και σωστής ποιοτικά και ποσοτικά προμήθειας των ειδών. 

Β. Παραλαβή δελτίων αποστολής που θα προσκομίζει ο προμηθευτής. 

Γ. Σύνταξη, για την εμπρόθεσμη και προσήκουσα προσκόμιση των ειδών, εισηγητικού εγγράφου ελέγχου 
παραλαβής ή απόρριψης ή/και διαπίστωσης παράβασης και υποβολή του προς την Επιτροπή 
Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (εφεξής ΕΠΠΕ) η οποία έχει συσταθεί με απόφαση του ΔΣ του 
φορέα, για την έκδοση των σχετικών Πρακτικών Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής. 



 

 

 

 

ΣΕΛΙΔΑ 8 

Ο συμβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία πραγματικής προσκόμισης των ειδών 
σίτισης στους τόπους υλοποίησης των προγραμμάτων. Εάν απαιτηθούν πρόσθετοι ή ειδικοί έλεγχοι από 
άλλα όργανα που δεν ανήκουν στην Αναθέτουσα Αρχή, ο συμβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την 
ημερομηνία πραγματικής προσκόμισης των ειδών σίτισης, χωρίς να υπολογίζεται σε αυτόν το χρονικό 
διάστημα από την παραλαβή των δειγμάτων για έλεγχο, μέχρι την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων του 
ελέγχου στην ΕΠΠΕ.  

Εφόσον διαπιστωθεί, είτε κατά την παραλαβή είτε κατά την κατανάλωση ότι τα είδη σίτισης δεν 
ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές που έχουν τεθεί ως προς την ποιότητα τους τότε ο Ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος να αντικαταστήσει άμεσα μέρος ή ολόκληρη την ποσότητα, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία. Αν ο 
ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε 
και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες 
κυρώσεις. 

Μετά την σύνταξη και την υποβολή του εισηγητικού εγγράφου από τον υπεύθυνο υλοποίησης προς την 
ΕΠΠΕ, η ΕΠΠΕ συντάσσει και εκδίδει σχετικά Πρωτόκολλα Παραλαβής για τα παραδοτέα του έργου και 
πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής για το σύνολο του Έργου, με το οποίο πιστοποιείται η καλή εκτέλεση 
του έργου σύμφωνα με τους όρους της παρούσας σύμβασης και το οποίο αποτελεί προϋπόθεση για την 
καταβολή της αμοιβής του Αναδόχου.  

 

Α.7. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Η διάρκεια της Σύμβασης ξεκινάει με την υπογραφή της και λήγει στις 30/11/2021. 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. 

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.  
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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 
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, παραδίδονται στους τόπους υλοποίησης των προγραμμάτων κατάρτισης που θα υποδεικνύει 
η Αναθέτουσα Αρχή.  

A.10. 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: 

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.  

4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται σε τήρηση των κανόνων και του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου για την 
διασφάλιση της ποιότητας και υγιεινής των προσφερόμενων ειδών τροφοδοσίας. Η μη τήρησή των 
κανόνων αυτών αποτελεί λόγο καταγγελίας της σύμβασης εκ μέρους της Αναθέτουσας 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.  
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2. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 
(ενάριθμος έργου 2017ΣΕ13410005). 

3. Η/οι σύμβαση/εις αφορά/ουν στα υποέργα 2,8,9,10,11 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. Ο συνολικός προϋπολογισμός του υπό ανάθεση έργου ανέρχεται στο ποσό των 39.104,84 € πλέον του 
αναλογούντος Φ.Π.Α., (48.490,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α) και διαιρείται ανά τμήμα ως εξής: 
 

ΤΜΗΜΑ Π/Υ πλέον Φ.Π.Α. Π/Υ συμπ. Φ.Π.Α. 

ΤΜΗΜΑ 1   
Ανατολική Μακεδονία & Θράκη 

2.856,85 € 3.542,50 € 

ΤΜΗΜΑ 2  
Κεντρική Μακεδονία 

10.614,92 € 13.162,50 € 

ΤΜΗΜΑ 3  
Ήπειρος 

2.122,98 € 2.632,50 € 

ΤΜΗΜΑ 4  
Θεσσαλία 

4.272,18 € 5.297,50 € 

ΤΜΗΜΑ 5  
 Δυτική Ελλάδα 

3.695,57 € 4.582,50 € 

ΤΜΗΜΑ 6  
 Δυτική Μακεδονία 

655,24 € 812,50 € 

ΤΜΗΜΑ 7  
Ιόνια Νησιά 

838,71 € 1.040,00 € 

ΤΜΗΜΑ 8   
Πελοπόννησος 

1.703,63 € 2.112,50 € 

ΤΜΗΜΑ 9  
 Βόρειο Αιγαίο 

471,77 € 585,00 € 

ΤΜΗΜΑ 10  
 Κρήτη 

2.804,44 € 3.477,50 € 

ΤΜΗΜΑ 11 
 Αττική  

 
6.316,53  € 

 
7.832,50 € 

ΤΜΗΜΑ 12  
 Στερεά Ελλάδα 

 
2.018,15  € 

 
2.502,50 € 

ΤΜΗΜΑ 13  
 Νότιο Αιγαίο 

 
703,87 € 

 
910,00 € 

 

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.  
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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/ων αναδόχου/ων θα γίνει σε τμηματικές καταβολές ως εξής:  

 Για συμβάσεις προμήθειας ειδών σίτισης για συνολικό αριθμό ωφελουμένων ίσο ή μικρότερο των 
διακοσίων πενήντα (250), η πληρωμή θα γίνει σε μία (1) δόση (100%) με την ολοκλήρωση της 
παραλαβής των ειδών σίτισης για το σύνολο των ωφελουμένων. 

 Για συμβάσεις προμήθειας ειδών σίτισης για συνολικό αριθμό ωφελουμένων μεγαλύτερο των 
διακοσίων πενήντα (250) και έως εννιακόσια (900) άτομα, η πληρωμή θα γίνει σε δύο (2) δόσεις. Η 
πληρωμή της κάθε δόσης θα γίνεται με την παραλαβή των ειδών σίτισης για το 50% του 
συνολικού αριθμού ωφελουμένων. 

 Για συμβάσεις προμήθειας ειδών σίτισης για συνολικό αριθμό ωφελουμένων μεγαλύτερο των 
εννιακοσίων (900) και έως χίλια διακόσια (1200) άτομα, η πληρωμή θα γίνει σε τέσσερις (4) 
δόσεις. Η πληρωμή της κάθε δόσης θα γίνεται με την παραλαβή των ειδών σίτισης για το 25% του 
συνολικού αριθμού ωφελουμένων. 

 Για συμβάσεις προμήθειας ειδών σίτισης για συνολικό αριθμό ωφελουμένων μεγαλύτερο των 
χιλίων διακοσίων (1200), η πληρωμή θα γίνει σε πέντε (5) δόσεις. Η πληρωμή της κάθε δόσης θα 
γίνεται με την παραλαβή των ειδών σίτισης για το 20% του συνολικού αριθμού ωφελουμένων. 
 

 
Το ύψος της κάθε πληρωμής προκύπτει από τον τύπο:  
 
Τελικός αριθμός μερίδων σίτισης * κόστος ανά μερίδα σίτισης (θα προκύψει από την οικονομική 
προσφορά) 
 
9. Οι τμηματικές πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα ανωτέρω, μετά την παράδοση των ειδών σίτισης, 

και την οριστική παραλαβή τους από την ΕΠΠΕ, η οποία θα εκδίδει το αντίστοιχο πρωτόκολλο παραλαβής 

και θα βεβαιώνει την παράδοση των ειδών σίτισης σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.  

10. 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. 

11. 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. 
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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. 

14. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται 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.  

 


