
 

 

 

ΕΛΛΘΝΙΚΘ  ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΚΕΡΚΤΡΑ 

 IPA Adriatic Cross-border Cooperation 
(CBC) Programme 

Διεφκυνςθ :  Αριςτοτζλουσ 2, 49100 Κζρκυρα                                      

Σθλζφωνο :     +302661039813 

Fax :                +302661040088 

Πλθροφορίεσ : κα. πυριδοφλα Κουλοφρθ 

email:corfucci@otenet.gr, eparkeia@corfucci.gr 

 Αρ. ΔΕ:14/25-06-2014 

Aρ. Διακιρυξθσ: 2 

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ  Ε ΕΤΡΩ 

ΘΕΜΑ: υμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ ςτο πλαίςιο των Πακζτων Εργαςίασ 4, 5 και 6 του ζργου με το 

ακρωνφμιο Adriatinn 

 

ΣΕΧΝΙΚΕ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

ΚΡΙΣΘΡΙΟ 
ΚΑΣΑΚΤΡΩΘ 

Θμερομθνία δθμοςίευςθσ/ανάρτθςθσ 

ΝΑΙ 
Ρλζον ςυμφζρουςα 

από οικονομικι 
άποψθ προςφορά 

10/07/2014 

ΧΡΟΝΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ -    ΣΟΠΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Θμερομθνία 
Θμ. Μθν. Ζτοσ 

Θμζρα 
εβδομάδασ 

Ϊρα  
ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΚΕΚΡΤΡΑ 

28/07/2014 Δευτζρα 12.30 π.μ. 

 

 

Προχπολογιςκείςα δαπάνθ: 
56.341,46€ Ευρϊ πλζον  ΦΠΑ 12.958,54€ 

(69.300,00€ Ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ) 

 

Χρονικι διάρκεια του Ζργου : 

 

Είκοςι (20) Μινεσ και μζχρι τθν 31/3/2016. 

  

 
Χρθματοδότθςθ 

 Ζργου : 
 

 
ΕΤΡΩΠΑΪΚΘ ΕΝΩΘ 

ΤΟ ΡΑΟΝ ΕΓΟ ΣΥΓΧΘΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΡΟ ΤΟ INSTRUMENT FOR PRE-ACCESSION (IPA) ΚΑΙ 
ΑΡΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΡΟΟΥΣ 
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ΑΠΟΦΑΘ 

Ζχοντασ υπ’ όψθ: 

1. Σισ διατάξεισ:  

 Του άρκρου 2 παρ. 12 περ. γϋ Ν.2286/1995 (ΦΕΚ 19/Αϋ/95) "Ρρομικειεσ του 

δθμόςιουτομζα και ρυκμίςεισ ςυναφϊν κεμάτων", 

 Του άρκρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/1995 «Ρερί Δθμοςίου Λογιςτικοφ Ελζγχου των Δαπανϊν 

του Κράτουσ και άλλεσ Διατάξεισ» (ΦΕΚ 247/Αϋ/95), 

 Του άρκρου 2 παρ. 4 του Ρ.Δ. 118/2007 «Κανονιςμόσ Ρρομθκειϊν Δθμοςίου» (ΦΕΚ Αϋ 

150/10.07.2007), όπωσ αναλογικά εφαρμόηεται, 

 Του Ρ.Δ. 363/1979 «Ρερί του τρόπου ενεργείασ υπό των Εμπορικϊν και Βιομθχανικϊν – 

Επαγγελματικϊν και Βιοτεχνικϊν Επιμελθτθρίων ωσ και των Χρθματιςτθρίων 

Εμπορευμάτων, προμθκειϊν, μιςκϊςεων και εκμιςκϊςεων εν γζνει, αγορϊν ι εκποιιςεων 

ακινιτων, εκποιιςεων κινθτϊν πραγμάτων εν γζνει και εκτελζςεωσ εργαςιϊν», 

 Τθσ υπ’ αρικ. 35130/739/09.08.2010 Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομικϊν περί «Αφξθςθσ 

των χρθματικϊν ποςϊν του άρκρου 83 παρ.1 του Ν.2362/95 για τθ ςφναψθ δθμοςίων 

ςυμβάςεων που αφοροφν προμικεια προϊόντων, παροχι υπθρεςιϊν ι εκτζλεςθ ζργων» 

(ΦΕΚ 1291/Βϋ/11.08.2010), 

 Τθσ υπ’ αρικ. 14023/ΕΥΘΥ 521/31.03.2010 Απόφαςθσ του Υφυπουργοφ Οικονομίασ, 

Ανταγωνιςτικότθτασ και Ναυτιλίασ περί «Συςτιματοσ Διαχείριςθσ και Ελζγχου 

τωνΕπιχειρθςιακϊν Ρρογραμμάτων του ςτόχου Ευρωπαϊκι Εδαφικι Συνεργαςία» (ΦΕΚ 

415/Βϋ/12.04.2010), 

 Του Ν. 2081/1992 «φκμιςθ του κεςμοφ των Επιμελθτθρίων» όπωσ τροποποιικθκε και 

ιςχφει, 

 Του Ν.3419/2005 (ΦΕΚ 297/Αϋ/06.12.2005) «Γενικό Εμπορικό Μθτρϊο (Γ.Ε.ΜΘ.) 

καιΕκςυγχρονιςμόσ τθσ Επιμελθτθριακισ Νομοκεςίασ». 

2. Σισ αποφάςεισ : 

 τθν υπ’αρικ. 226/DA23/5-11-2013 τθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ και τθσ Κοινισ Επιτροπισ 

Ραρακολοφκθςθσ του Ρρογράμματοσ, το Ρρόγραμμα Εδαφικισ Συνεργαςίασ Adriatic IPA 

Cross Border Cooperation, το ζντυπο υποβολισ τθσ πράξθσ και τα λοιπά ςυμβατικά ζγγραφα 

του ζργου 

 τθν υπ’ αρικ. 14/25-06-2014 απόφαςθ τθσ ΔΕ του Επιμελθτθρίου Κζρκυρασ   

ΠΡΟΚΘΡΤΟΤΜΕ 

πρόχειρο διαγωνιςμό ςε Ευρώ, με κριτήριο κατακφρωςησ τη ςυμφερότερη προςφορά με τίτλο 

«υμβουλευτικζσ υπηρεςίεσ ςτο πλαίςιο των Πακζτων Εργαςίασ 4, 5 και 6 του ζργου με το 

ακρωνφμιο Adriatinn»,ςφμφωνα με όςα αναφζρονται ςτα Μζρθ Αϋ και Β’ και τα Ραραρτιματα 

τθσ παροφςασ. 

Θ προχπολογιςκείςα δαπάνθ είναι 56.341,46 Ευρϊ πλζον  ΦΡΑ 12.958,54 Ευρϊ, ιτοι 

69.300,00€ Ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ. 

Οι υποψιφιοι πρζπει να υποβάλουν τισ προςφορζσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παροφςα 

προκιρυξθ το αργότερο μζχρι τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ που είναι ςτισ 

28/07/2014, θμζρα Δευτζρα και ϊρα 12:30 ςτα γραφεία του Επιμελθτθρίου Κζρκυρασ, οδόσ 

Αριςτοτζλουσ 2, 49100 Κζρκυρα. 
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Α’ ΜΕΡΟ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Α.1. ΟΡΙΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕ ΑΡΧΕ 

ΑΡΘΡΟ 1. ΕΙΑΓΩΓΘ 
Το Επιμελθτιριο Κζρκυρασ (ςτο εξισ: θ Αναθζτουςα Αρχή) προκθρφςςει πρόχειρο διαγωνιςμό, 

προχπολογιςμοφ δαπάνθσ 56.341,46€ Ευρϊ πλζον ΦΡΑ 12.958,54€ (69.300,00€ Ευρϊ 

ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ), με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομική 

άποψη προςφορά για τθν υλοποίθςθ του ζργου: «ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΕ ΤΠΘΡΕΙΕ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΩΝ 

ΠΑΚΕΣΩΝ ΕΡΓΑΙΑ 4, 5 ΚΑΙ 6 ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ ΜΕ ΣΟ ΑΚΡΩΝΤΜΙΟ ADRIATINN». 

Θ χρθματοδότθςθ του ζργου καλφπτεται από το INSTRUMENT FOR PRE-ACCESSION (IPA) και από 

ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΡΟΟΥΣ. 

Αναλυτικά, το αντικείμενο του ζργου και ςυνολικά οι υποχρεϊςεισ του Αναδόχου περιγράφονται ςτα 

μζρθ Α, Β και τα Ραραρτιματα τθσ Διακιρυξθσ αυτισ. 

ΑΡΘΡΟ 2. ΟΡΙΜΟΙ 

Οι ακόλουκοι όροι κα ζχουν, πλθν τθσ περιπτϊςεωσ που τα ςυμφραηόμενα απαιτοφν διαφορετικά, 
τισ ζννοιεσ που τουσ αποδίδονται ςτθ ςυνζχεια: 

Ανακζτουςα Αρχι 

Το Επιμελθτιριο Κζρκυρασ, το οποίο με απόφαςθ τθσ Διοικθτικισ Επιτροπισ  προκθρφςςει το 

διαγωνιςμό αυτό.  

Τπθρεςία Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ  

Το Επιμελθτιριο Κζρκυρασ που εδρεφει ςτθν οδό Αριςτοτζλουσ 2 και Καποδιςτρίου, Κζρκυρα 49100.  

Αρμόδιοσ Τπθρεςίασ Διενζργειασ 

Θ κα. Σπυριδοφλα Κουλοφρθ παρζχει ςχετικζσ με το διαγωνιςμό πλθροφορίεσ τθλ: +3026610-39813, 
fax:+3026610-40088, e-mail : corfucci@otenet.gr, eparkeia@corfucci.gr. 

Διακιρυξθ  

Θ παροφςα Διακιρυξθ που αποτελείται από το Μζροσ Α: Γενικοί και Ειδικοί Προι, το Μζροσ Β: 
Τεχνικι Ρεριγραφι – Αντικείμενο Ζργου και τα Ραραρτιματα.  

Διάκεςθ τθσ Προκιρυξθσ και των υμβατικϊν Σευχϊν 

Θ διάκεςθ τθσ διακιρυξθσ γίνεται με θλεκτρονικό μζςο από τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ 
προκιρυξθσ, παρζχοντασ ελεφκερθ, άμεςθ και πλιρθ πρόςβαςθ ςτθ ςυγγραφι υποχρεϊςεων και 
ςτα λοιπά τεφχθ του διαγωνιςμοφ. Θ θλεκτρονικι διεφκυνςθ ςτθν οποία διατίκεται θ εν λόγω 
τεκμθρίωςθ είναι ο ιςτοχϊροσ του Επιμελθτθρίου Κζρκυρασ http://www.corfucci.gr. Επίςθσ 
διατίκενται ςτθν ζδρα του Επιμελθτθρίου (αυτοπροςϊπωσ  ι με courier). Στθν περίπτωςθ 
παραλαβισ τθσ διακιρυξθσ μζςω courier, θ Ανακζτουςα Αρχι δεν ζχει καμία απολφτωσ ευκφνθ για 
τθν ζγκαιρθ και ςωςτι παράδοςθ τθσ διακιρυξθσ. Θ Ανακζτουςα Αρχι υποχρεοφται να διαςφαλίςει 
απόλυτθ ταφτιςθ τθσ ζντυπθσ και τθσ θλεκτρονικισ μορφισ τθσ Διακιρυξθσ. Οποιαδιποτε 
διευκρίνιςθ αναφορικά με τθν διακιρυξθ κα γίνεται θλεκτρονικά μζςω τθσ ιςτοςελίδασ του 
Επιμελθτθρίου. Οι με οποιοδιποτε τρόπο παραλιπτεσ τθσ διακιρυξθσ υποχρεοφνται να 
ενθμερϊςουνμε τα ςτοιχεία τουσ (όπωσ επωνυμία, διεφκυνςθ, τθλζφωνο, φαξ, διεφκυνςθ 
θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου), ζτςι ϊςτε θ Ανακζτουςα Αρχι να ζχει ςτθ διάκεςθ τθσ πλιρθ 
κατάλογο όςων παρζλαβαν τθ διακιρυξθ και να μπορεί να τουσ ενθμερϊςει ςχετικά με οποιαδιποτε 
διευκρίνιςθ. Οι παραλιπτεσ τθσ διακιρυξθσ υποχρεοφνται άμεςα να τθν ελζγξουν από άποψθ 
πλθρότθτασ ςφμφωνα με τον πίνακα περιεχομζνων και τον ςυνολικό αρικμό ςελίδων και εφόςον 
διαπιςτϊςουν οποιαδιποτε παράλειψθ να το γνωρίςουν εγγράφωσ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι και να 
ηθτιςουν νζο πλιρεσ αντίγραφο.  

mailto:corfucci@otenet.gr
mailto:eparkeia@corfucci.gr
http://www.corfucci.gr/
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Ζργο  

Θ παροχι ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν ςτο πλαίςιο των Ρακζτων Εργαςίασ 4, 5 και 6 του ζργου με το 

ακρωνφμιο Adriatinn όπωσ αναλυτικά περιγράφεται ςτα Μζρθ Αϋ και Β’ και τα Ραραρτιματα τθσ 

παροφςασ. 

Επιτροπι Διαγωνιςμοφ
 

Το αρμόδιο για τθν αποςφράγιςθ και τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν όργανο τθσ Ανακζτουςασ 
Αρχισ, το οποίο κα ςυγκροτθκεί ειδικά για το ςκοπό αυτό και το οποίο λειτουργεί ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτισ κείμενεσ διατάξεισ περί λειτουργίασ των οργάνων τθσ διοίκθςθσ. 

Επιτροπι Ενςτάςεων 

Το αρμόδιο όργανο για τθν αξιολόγθςθ των Ενςτάςεων, που ζχει ςυγκροτιςει το Επιμελθτιριο και 
αποτελείται από διάφορα (διακριτά) μζλθ από εκείνα τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ, το οποίο 
ειςθγείται ςτθν αξιολόγθςθ των τυχόν ενςτάςεων ςτισ διάφορεσ φάςεισ ζωσ και τθν κατακφρωςθ 
του διαγωνιςμοφ. 

Προςφζρων – Τποψιφιοσ Ανάδοχοσ 

Οποιοδιποτε φυςικό ι νομικό πρόςωπο ι ομάδα προςϊπων ςυμμετζχει ςτο διαγωνιςμό και 
υποβάλλει προςφορά με ςκοπό τθ ςφναψθ Σφμβαςθσ με τθν Ανακζτουςα Αρχι. 

Εκπρόςωποσ 

Ο υπογράφων τθν προςφορά – ςτθν περίπτωςθ που αυτι δεν υπογράφεται από τον ίδιο τον 
Ρροςφζροντα – που μπορεί να είναι ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ του Ρροςφζροντα, ι πρόςωπο νομίμωσ 
εξουςιοδοτθμζνο από τον Ρροςφζροντα ι τον νόμιμο εκπρόςωπό του, ι, ςε περίπτωςθ ζνωςθσ 
προςϊπων, πρόςωπο εξουςιοδοτθμζνο από όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ.  

Αντίκλθτοσ 

Το πρόςωπο που ο Ρροςφζρων με διλωςι του, ςτθν οποία περιλαμβάνονται τα πλιρθ ςτοιχεία του 
προςϊπου (ονοματεπϊνυμο, ταχυδρομικι διεφκυνςθ, αρικμόσ τθλεφϊνου, fax κ.λπ.), ορίηει ςαν 
υπεφκυνο για τισ ενδεχόμενεσ ανάγκεσ επικοινωνίασ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ με τον Ρροςφζροντα. 

Ανάδοχοσ 

Ο Ρροςφζρων που κα επιλεγεί και κα ςυνάψει Σφμβαςθ με τθν Ανακζτουςα Αρχι, ςφμφωνα με τον 
τρόπο και τθ διαδικαςία που περιγράφονται ςτο παρόν τεφχοσ. 

Κατακφρωςθ 

Θ απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ με τθν οποία κατακυρϊνεται θ υλοποίθςθ του ζργου ςτον 
Ανάδοχο. 

φμβαςθ 

Θ ζγγραφθ ςυμφωνία μεταξφ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και του Αναδόχου, θ οποία καταρτίηεται μετά 
τθν ανακοίνωςθ τθσ Κατακφρωςθσ. 

Προχπολογιςμόσ 

Θ εκτιμϊμενθ από τθν Ανακζτουςα Αρχι δαπάνθ για τθν υλοποίθςθ του προκθρυςςόμενου Ζργου. Θ 
προχπολογιςκείςα δαπάνθ ανζρχεται ςε 56.341,46€ Ευρϊ πλζον  ΦΡΑ 12.958,54€ (69.300,00€ Ευρϊ 
ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ). Θ προχπολογιςκείςα δαπάνθ ςυμπ. ΦΡΑ ανά πακζτο εργαςίασ 
του προκυρθςςόμενου ζργου ζχει ωσ εξισ:  

 Ρακζτο Εργαςίασ 4: 19.200,00€ 

 Ρακζτο Εργαςίασ 5: 32.400,00€ 

 Ρακζτο Εργαςίασ 6: 17.700,00€. 

υμβατικό Σίμθμα 

Θ τιμι προςφοράσ ςτθν οποία κα κατακυρωκεί το Ζργο. 
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Επιτροπι Παρακολοφκθςθσ & Παραλαβισ Ζργου (ΕΠΠΕ) 

Το αρμόδιο όργανο, οριςμζνο από τθν Ανακζτουςα Αρχι, το οποίο εξουςιοδοτείται να εκπροςωπεί 
τθν Ανακζτουςα Αρχι ςτθν εκτζλεςθ των υποχρεϊςεων, των δικαιωμάτων ι και των εξουςιϊν που 
τθσ ανικουν δυνάμει τθσ Σφμβαςθσ και ζχει τθν ευκφνθ για τθν επίβλεψθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ 
Σφμβαςθσ από τον Ανάδοχο και τθν παραλαβι των Ραραδοτζων του Ζργου. 

Οι επικεφαλίδεσ, οι τίτλοι των άρκρων, οι υπότιτλοι και ο πίνακασ περιεχομζνων τίκενται για 
διευκόλυνςθ τθσ ανάγνωςθσ και δεν λαμβάνονται υπόψθ για τθν ερμθνεία τθσ Διακιρυξθσ. 

ΑΡΘΡΟ 3. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ & ΓΕΝΙΚΕ ΑΡΧΕ 

3.1. ΙΧΟΤΑ ΝΟΜΟΘΕΙΑ 

Ο Διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί ςφμφωνα με το κείμενο ελλθνικό και κοινοτικό δίκαιο που διζπει τισ 

δθμόςιεσ ςυμβάςεισ και ιδιαίτερα ςφμφωνα με τισ διατάξεισ: 

1. Του άρκρου 2 παρ. 12 περ. γϋ Ν.2286/1995 (ΦΕΚ 19/Αϋ/95) "Ρρομικειεσ του δθμόςιου 

τομζα και ρυκμίςεισ ςυναφϊν κεμάτων", 

2. Του άρκρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/1995 «Ρερί Δθμοςίου Λογιςτικοφ Ελζγχου των Δαπανϊν 

του Κράτουσ και άλλεσ Διατάξεισ» (ΦΕΚ 247/Αϋ/95), 

3. Του άρκρου 2 παρ. 4 του Ρ.Δ. 118/2007 «Κανονιςμόσ Ρρομθκειϊν Δθμοςίου» (ΦΕΚ Αϋ 

150/10.07.2007), 

4. Του Ρ.Δ. 363/1979 «Ρερί του τρόπου ενεργείασ υπό των Εμπορικϊν και Βιομθχανικϊν – 

Επαγγελματικϊν και Βιοτεχνικϊν Επιμελθτθρίων ωσ και των Χρθματιςτθρίων 

Εμπορευμάτων, προμθκειϊν, μιςκϊςεων και εκμιςκϊςεων εν γζνει, αγορϊν ι εκποιιςεων 

ακινιτων, εκποιιςεων κινθτϊν πραγμάτων εν γζνει και εκτελζςεωσ εργαςιϊν», 

5. Τθσ υπ’ αρικ. 35130/739/09.08.2010 Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομικϊν περί «Αφξθςθσ 

των χρθματικϊν ποςϊν του άρκρου 83 παρ.1 του Ν.2362/95 για τθ ςφναψθ δθμοςίων 

ςυμβάςεων που αφοροφν προμικεια προϊόντων, παροχι υπθρεςιϊν ι εκτζλεςθ ζργων» 

(ΦΕΚ 1291/Βϋ/11.08.2010), 

6. Τθσ υπ’ αρικ. 14023/ΕΥΘΥ 521/31.03.2010 Απόφαςθσ του Υφυπουργοφ Οικονομίασ, 

Ανταγωνιςτικότθτασ και Ναυτιλίασ περί «Συςτιματοσ Διαχείριςθσ και Ελζγχου των 

Επιχειρθςιακϊν Ρρογραμμάτων του ςτόχου Ευρωπαϊκι Εδαφικι Συνεργαςία» (ΦΕΚ 

415/Βϋ/12.04.2010), 

7. Του Ν. 2081/1992 «φκμιςθ του κεςμοφ των Επιμελθτθρίων» όπωσ τροποποιικθκε και 

ιςχφει, 

8. Του Ν.3419/2005 (ΦΕΚ 297/Αϋ/06.12.2005) «Γενικό Εμπορικό Μθτρϊο (Γ.Ε.ΜΘ.) και 

Εκςυγχρονιςμόσ τθσ Επιμελθτθριακισ Νομοκεςίασ». 

9. τθν υπ’ αρικ. 14/25-07-2014 απόφαςθ τθσ ΔΕ του Επιμελθτθρίου Κζρκυρασ 

3.2. ΕΝΣΑΕΙ – ΠΡΟΦΤΓΕ 

Ενςτάςεισ - προςφυγζσ υποβάλλονται για τουσ λόγουσ και με τθν διαδικαςία πουπροβλζπεται από 

το άρκρο 15 του Ρ.Δ. 118/07. Επί των ενςτάςεων αποφαςίηει θ ΔιοικθτικιΕπιτροπι κατόπιν 

γνωμοδότθςθσ τθσ Επιτροπισ Ενςτάςεων. Για τοπαραδεκτό τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ, προςκομίηεται 

παράβολο κατάκεςθσ υπζρ του Δθμοςίουκατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 15 παρ. 6 Ρ.Δ. 118/07. 

Αρμόδια για τυχόν επίλυςθ διαφορϊν, ορίηονται τα Δικαςτιρια τθσ Κζρκυρασ και εφαρμοςτζο το 

ελλθνικό δίκαιο. 
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3.3. ΓΕΝΙΚΕ ΑΡΧΕ 

Θ ςυμμετοχι ςτον προκθρυςόμενο με τθν παροφςα διαγωνιςμό είναι ανοικτι, επί ίςοισ όροισ, ςε 

όςουσ πλθροφν τισ νομικζσ, οικονομικζσ και τεχνικζσ προχποκζςεισ που προβλζπονται ςτθν 

Διακιρυξθ και διακζτουν τθν απαιτοφμενθ επαγγελματικι επάρκεια και εμπειρία. 

Θ διάκεςθ τθσ διακιρυξθσ γίνεται με θλεκτρονικό μζςο από τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ 

προκιρυξθσ, παρζχοντασ ελεφκερθ, άμεςθ και πλιρθ πρόςβαςθ ςτθ ςυγγραφι υποχρεϊςεων και 

ςτα λοιπά τεφχθ του διαγωνιςμοφ και επίςθσ διατίκενται τυπωμζνθ ςτθν ζδρα του Επιμελθτθρίου 

(παραλαβι αυτοπροςϊπωσ  ι με courier). Στθν περίπτωςθ παραλαβισ τθσ διακιρυξθσ μζςω courier, 

θ Ανακζτουςα Αρχι δεν ζχει καμία απολφτωσ ευκφνθ για τθν ζγκαιρθ και ςωςτι παράδοςθ τθσ 

διακιρυξθσ. . Θ θλεκτρονικι διεφκυνςθ ςτθν οποία διατίκεται θ εν λόγω τεκμθρίωςθ είναι ο 

ιςτοχϊροσ του Επιμελθτθρίου Κζρκυρασ http://www.corfucci.gr.  

Στο διαγωνιςμό γίνονται δεκτζσ οι προςφορζσ που είναι ςφμφωνεσ με όλουσ τουσ όρουσ, τισ 

προχποκζςεισ και τισ προδιαγραφζσ τθσ Διακιρυξθσ, ενϊ είναι δυνατό, κατά τθν κρίςθ τθσ 

Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ, να κεωρθκοφν αποδεκτζσ και προςφορζσ που παρουςιάηουν αςιμαντεσ 

αποκλίςεισ ι περιοριςμοφσ. Ωσ αςιμαντεσ αποκλίςεισ ι περιοριςμοί, νοοφνται οι αποκλίςεισ και οι 

περιοριςμοί που δεν επθρεάηουν τθν ζκταςθ του Ζργου ι τθν ποιότθτα εκτζλεςισ του, δεν 

περιορίηουν, ςε κανζνα ςθμείο, τα δικαιϊματα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ι τισ υποχρεϊςεισ του 

Ρροςφζροντοσ και δεν κίγουν τθν αρχι τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ των Ρροςφερόντων. 

Ρροςφορζσ που, κατά τθν κρίςθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ, είναι αόριςτεσ και ανεπίδεκτεσ 

εκτίμθςθσ ι περιζχουν όρουσ αντίκετουσ προσ τθν Διακιρυξθ ι/και αιρζςεισ, χαρακτθρίηονται ωσ μθ 

αποδεκτζσ και απορρίπτονται. 

Τα ζγγραφα τθσ προςφοράσ και τθσ Σφμβαςθσ κακϊσ και όλθ θ ςχετικι αλλθλογραφία που είναι 

δυνατό να απαιτθκεί κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.  

ΑΡΘΡΟ 4. ΑΙΣΘΘ – ΠΑΡΟΧΘ ΔΙΕΤΚΡΙΝΘΕΩΝ 

Σε περίπτωςθ που οι παραλιπτεσ τθσ Διακιρυξθσ διαπιςτϊςουν ότι το παραλθφκζν αντίγραφο δεν 

είναι πλιρεσ, ςφμφωνα με τον πίνακα περιεχομζνων και το ςυνολικό αρικμό ςελίδων, δικαιοφνται 

να ηθτιςουν από τθν Υπθρεςία Διενζργειασ, νζο πλιρεσ αντίγραφο. Ενςτάςεισ κατά τθσ νομιμότθτασ 

του διαγωνιςμοφ με το αιτιολογικό τθσ μθ πλθρότθτασ του παραλθφκζντοσ αντιγράφου τθσ 

Διακιρυξθσ, κα απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 

Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να ηθτιςουν εγγράφωσ από το Επιμελθτιριο Κζρκυρασ (κα Σπυριδοφλα 

Κουλοφρθ, τθλ:2661039813, fax:2661040088, email: corfucci@otenet.gr,  eparkeia@corfucci.gr) 

ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ ι διευκρινιςεισ για το περιεχόμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ μζςα 

ςε τρεισ (3) μζρεσ από τθ δθμοςίευςι τθσ ιτοι μζχρι τισ 14-07-2014. 

Θ Ανακζτουςα Αρχι κα δϊςει ζγκαιρα, ζξι (6) τουλάχιςτον εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν θμερομθνία 

διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, ιτοι μζχρι τισ 21-07-2014, διευκρινίςεισ ςε όλα τα ερωτιματα που κα 

ηθτθκοφν εγγράφωσ εντόσ του προαναφερκζντοσ διαςτιματοσ. Αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων 

που υποβάλλονται εκτόσ τθσ ανωτζρω προκεςμίασ δεν εξετάηονται.  Συμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ 

ςχετικά με τα τεφχθ του διαγωνιςμοφ και απαντιςεισ ι διευκρινιςεισ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ επί 

ερωτθμάτων των ενδιαφερομζνων ςχετικά με τα ζγγραφα και τθν διαδικαςία του διαγωνιςμοφ κα 

αναρτϊνται ςε θλεκτρονικι μορφι ςτο διαδικτυακό τόπο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

Κανζνασ υποψιφιοσ δεν μπορεί ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ να επικαλεςκεί προφορικζσ απαντιςεισ 

εκ μζρουσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

http://www.corfucci.gr/
mailto:corfucci@otenet.gr
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ΑΡΘΡΟ 5. ΧΡΟΝΟ – ΣΟΠΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 
Ο διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί ςτο κτίριο του Επιμελθτθρίου Κζρκυρασ, επί τθσ οδοφ Αριςτοτζλουσ 2 

ςτθν Κζρκυρα, τθν Δευτζρα 28-07-2014 και ϊρα 12:30 πμ. 

Α.2. ΣΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 

ΑΡΘΡΟ 6. ΚΤΡΙΟΣΘΣΑ ΚΑΙ ΧΡΘΘ ΣΘ ΠΡΟΚΘΡΤΞΘ 

Πλεσ οι πλθροφορίεσ που περιζχονται ςτθν Διακιρυξθ αυτι και τα δικαιϊματα επί αυτισ ανικουν 

ςτθν Ανακζτουςα Αρχι και θ χριςθ τθσ Διακιρυξθσ από τουσ υποψθφίουσ Ρροςφζροντεσ 

επιτρζπεται μόνον για τισ ανάγκεσ προετοιμαςίασ των προςφορϊν τουσ. 

ΑΡΘΡΟ 7. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΚΘΡΤΞΘ 

Θ Διακιρυξθ αυτι αποτελείται από: 

α. Το παρόν Μζροσ Α (Γενικοί και Ειδικοί Προι)  

β. Το Μζροσ Β (Τεχνικι Ρεριγραφι)   

γ. Τα Ραραρτιματα  

Ι. Υποδείγματα Εγγυιςεων, 

ΙΙ. Υπόδειγμα Σφμβαςθσ Εκτζλεςθσ Ζργου, 

ΙΙΙ: Ρίνακεσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ,  

IV: Υπόδειγμα Βιογραφικοφ Σθμειϊματοσ. 

Α.3. ΣΟΙΧΕΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

ΑΡΘΡΟ 8. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΘ 

8.1. ΔΙΚΑΙΟΤΜΕΝΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΘ 

8.1.1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα, ενϊςεισ ι 

κοινοπραξίεσ αυτϊν που υποβάλλουν κοινι προςφορά, που είναι εγκατεςτθμζνα ςτα κράτθ 

– μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι ςτα κράτθ – μζλθ τθσ Συμφωνίασ για τον Ευρωπαϊκό 

Οικονομικό Χϊρο ι ςτα κράτθ – μζλθ που ζχουν υπογράψει τθν Συμφωνία περί Δθμοςίων 

Συμβάςεων του Ραγκόςμιου Οργανιςμοφ Εμπορίου, θ οποία κυρϊκθκε από τθν Ελλάδα με 

το ν. 2513/97 (ΦΕΚ 139/Α), υπό τον όρο ότι θ ςφμβαςθ καλφπτεται από τθν ΣΔΣ, ι ςε τρίτεσ 

χϊρεσ που ζχουν ςυνάψει ευρωπαϊκζσ ςυμφωνίεσ με τθν ΕΕ. 

Δικαιοφμενοι ςυμμετοχισ είναι επίςθσ τα νομικά πρόςωπα που ζχουν ςυςτακεί με τθν 

νομοκεςία κράτουσ – μζλουσ τθσ ΕΕ ι του ΕΟΧ ι κράτουσ – μζλουσ που ζχει υπογράψει τθν 

ΣΔΣ ι τρίτθσ χϊρασ που ζχει ςυνάψει ευρωπαϊκι ςυμφωνία με τθν ΕΕ και ζχουν τθν κεντρικι 

του διοίκθςθ ι τθν κφρια εγκατάςταςι τουσ ι τθν ζδρα του ςτο εςωτερικό μιασ εκ των 

ανωτζρω χωρϊν. 

Τα φυςικά ι νομικά πρόςωπα, ωσ άνω, κα πρζπει να ζχουν ωσ επαγγελματικι 

δραςτθριότθτα τουλάχιςτον για τα τελευταία πζντε (5) ζτθ τισ ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ 

που ηθτοφνται από τθν παροφςα και πλθροφν τουσ όρουσ που κακορίηονται ςτα 

Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ, όπωσ αναλφονται ςτθν παράγραφο 9.2 τθσ παροφςασ. Στθν 

περίπτωςθ των ενϊςεων ι κοινοπραξιϊν, αρκεί και ζνα μζλοσ αυτϊν να αςκεί τισ ωσ άνω 

δραςτθριότθτεσ. 
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8.1.2  Στθν περίπτωςθ των ενϊςεων, αυτζσ δεν απαιτείται να ζχουν λάβει ςυγκεκριμζνθ 

νομικι μορφι για να υποβάλουν προςφορά ι να εμφανίηονται ωσ  υποψιφιοι. 

8.1.3 Κάκε διαγωνιηόμενοσ, φυςικό ι νομικό πρόςωπο, δεν μπορεί να μετζχει ςε 

περιςςότερεσ από μια προςφορζσ. Φυςικά ι νομικά πρόςωπα που ςυμμετζχουν, αυτόνομα 

ι ωσ μζλθ κοινοπραξίασ ι ζνωςθσ ςε παραπάνω από μία προςφορζσ, αποκλείονται από το 

διαγωνιςμό. Ο αποκλειςμόσ τουσ επιφζρει και τον αποκλειςμό τθσ κάκε προςφοράσ ςτθν 

οποία ςυμμετζχουν. 

8.1.4  Τα φυςικά και νομικά πρόςωπα τθσ αλλοδαπισ ι ενϊςεισ ι κοινοπραξίεσ αυτϊν που 

υποβάλουν κοινι προςφορά, κα πρζπει να ορίςουν αντίκλθτο προσ τον οποίον κα γίνονται 

όλεσ οι κοινοποιιςεισ εγγράφων από τθν Ανακζτουςα Αρχι προσ τον υποψιφιο ςτο πλαίςιο 

τθσ παροφςασ προκιρυξθσ. Ο αντίκλθτοσ κα πρζπει να υποβάλει διλωςθ αποδοχισ τθσ 

εκπροςϊπθςισ και διλωςθ του υποψθφίου ότι του ανακζτει τθν εκπροςϊπθςθ για τθν εν 

λόγω διαδικαςία. 

8.2. ΑΠΟΚΛΕΙΜΟ ΤΜΜΕΣΟΧΘ ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΕ ΠΡΟΤΠΟΘΕΕΙ ΤΜΜΕΣΟΧΘ 

8.2.1 Αποκλείονται από τθ διαδικαςία ανάκεςθσ παροχισ υπθρεςιϊν : 

 όςοι δεν πλθροφν τα κριτιρια περί τθσ Ρροςωπικισ κατάςταςθσ του υποψθφίου ι του 

προςφζροντοσ, όπωσ ιςχφει, και ςυγκεκριμζνα: 

 ο υποψιφιοσ ι προςφζρων, εισ βάροσ του οποίου υπάρχει αμετάκλθτθ καταδικαςτικι 

απόφαςθ, γνωςτι ςτθν ανακζτουςα αρχι, για ζναν ι περιςςότερουσ από τουσ 

ακόλουκουσ λόγουσ. 

i) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 

παράγραφοσ 1 τθσ κοινισ δράςθσ τθσ 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 

τθσ 29.1.1998, ςελ. 1). 

ii) δωροδοκία, όπωσ αυτι ορίηεται αντίςτοιχα ςτο άρκρο 3 τθσ πράξθσ του 

Συμβουλίου τθσ 26θσ Μαΐου 1997 (EE C 195 τθσ 25.6.1997, ςελ. 1) και ςτο 

άρκρο 3 παράγραφοσ 1 τθσ κοινισ δράςθσ 98/742/ΚΕΡΡΑ του Συμβουλίου (EE 

L 358 τθσ 31.12.1998, ςελ. 2). 

iii) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία 

των οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (EE C 316 τθσ 

27.11.1995, ςελ. 48). 

iv) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηεται ςτο 

άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 91/308/EOK του Συμβουλίου, τθσ 10θσ Ιουνίου 1991, για 

τθν πρόλθψθ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ 

νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ (EE L 166 τθσ 

28.6.1991, ςελ. 77 Οδθγίασ θ οποία τροποποιικθκε από τθν Οδθγία 

2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 τθσ 

28.12.2001, ςελ. 76) θ οποία ενςωματϊκθκε με το ν. 2331/1995 (Αϋ 173) και 

τροποποιικθκε με το ν. 3424/2005 (Αϋ 305)  

 ο υποψιφιοσ ι προςφζρων που: 

i) Τελεί υπό πτϊχευςθ, εκκακάριςθ, παφςθ εργαςιϊν, αναγκαςτικι διαχείριςθ ι 

πτωχευτικό ςυμβιβαςμό, αναςτολι εργαςιϊν ι τελεί ςε ανάλογθ κατάςταςθ 

που προβλζπεται από τισ διατάξεισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του. 
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ii) Ζχει κινθκεί ςε βάροσ του διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ, εκκακάριςθσ, 

αναγκαςτικισ διαχείριςθσ, πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι οποιαδιποτε άλλθ 

παρόμοια διαδικαςία προβλεπόμενθ από τισ διατάξεισ τθσ χϊρασ 

εγκατάςταςισ του. 

iii) Ζχει καταδικαςκεί βάςει δικαςτικισ απόφαςθσ που ζχει ιςχφ δεδικαςμζνου, 

ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου εκδόκθκε θ απόφαςθ, και θ οποία 

διαπιςτϊνει αδίκθμα ςχετικό με τθν επαγγελματικι διαγωγι του, όπωσ 

υπεξαίρεςθ, απάτθ, εκβίαςθ, πλαςτογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία, δόλια 

χρεωκοπία. 

iv) Δεν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι των 

ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τόςο τθσ χϊρασ 

εγκατάςταςισ του όςο και του ελλθνικοφ δικαίου. 

v) Δεν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν πλθρωμι των 

φόρων και τελϊν, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τόςο τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του 

όςο και του ελλθνικοφ δικαίου. 

vi) Είναι ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν 

που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του παρόντοσ ι όταν δεν ζχει παράςχει τισ 

πλθροφορίεσ αυτζσ. 

vii) Ζχουν αποκλειςκεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ από Δθμόςια 

Υπθρεςία, ΝΡΔΔ ι ΝΡΙΔ του δθμοςίου τομζα επειδι δεν εκπλιρωςαν τισ 

ςυμβατικζσ τουσ υποχρεϊςεισ 

 Πςα φυςικά ι νομικά πρόςωπα του εξωτερικοφ ζχουν υποςτεί αντίςτοιχεσ με τισ παραπάνω 

κυρϊςεισ. 

 Οι ενϊςεισ προςϊπων ι εταιρειϊν ι κοινοπραξιϊν, ςε περίπτωςθ που οποιαδιποτε από τισ 

προχποκζςεισ αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου αυτισ, ιςχφει για ζνα τουλάχιςτον μζλοσ τθσ. 

Αποκλείονται, επίςθσ: 

α)  οι υποψιφιοι που δεν κα υποβάλουν εγγυθτικι επιςτολι  ςυμμετοχισ ςφμφωνα 

με τα προβλεπόμενα ςτο Κεφάλαιο 9.1 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, 

β)   τα φυςικά ι νομικά πρόςωπα τθσ αλλοδαπισ, τα οποία δεν κα υποβάλουν όλα τα 

ζγγραφα των προςφορϊν επιςιμωσ μεταφραςμζνα ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα.   

8.2.2 Επίςθσ αποκλείονται οι υποψιφιοι που δεν ζχουν δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτον παρόντα 

διαγωνιςμό ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ανωτζρω ςτο Κεφάλαιο 8.1, «ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ» και ςτο Κεφάλαιο 8.2 «Αποκλειςμόσ Συμμετοχισ και Ελάχιςτεσ 

Ρροχποκζςεισ Συμμετοχισ», οι υποψιφιοι που δεν υποβάλουν τα οριηόμενα ςτο Κεφάλαιο 

9.2.1  «Δικαιολογθτικά που προςκομίηονται ςτον Φάκελο των Δικαιολογθτικϊν» τθσ 

παροφςασ κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ, οι υποψιφιοι που δεν 

πλθροφν τα κριτιρια και δεν υποβάλουν τα δικαιολογθτικά του Κεφαλαίου 10 

«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΣΘΣ ΧΘΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΘΣ ΙΚΑΝΟΤΘΤΑΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ» τθσ παροφςασ, όπωσ και οι υποψιφιοι για τουσ οποίουσ ςυντρζχει κάποιοσ 

λόγοσ αποκλειςμοφ που προβλζπεται ςε επί μζρουσ οικείεσ διατάξεισ του παρόντοσ.  
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ΑΡΘΡΟ 9. ΣΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΘ 

9.1 ΕΓΓΤΘΘ ΤΜΜΕΣΟΧΘ 

Οι Ρροςφζροντεσ οφείλουν με ποινι αποκλειςμοφ, μαηί με τθν προςφορά, να κατακζςουν Εγγφθςθ 

ςυμμετοχισ τουσ ςτο διαγωνιςμό, τθσ οποίασ το ποςό κα πρζπει να καλφπτει το 5% τθσ ςυνολικισ 

προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ του Ζργου, ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ.  

Τυχόν ελλείψεισ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, πζραν των αναγκαίων ςτοιχείων μποροφν να 

καλφπτονται εκ των υςτζρων εντόσ προκεςμίασ 5 θμερϊν από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςθ του 

προμθκευτι από τθν Υπθρεςία. 

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον Ανάδοχο μετά τθν κατάκεςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ 

εκτζλεςθσ εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ενϊ ςτουσ λοιποφσ 

Ρροςφζροντεσ μζςα ςε πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ από τθν  θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ 

Κατακφρωςθσ. 

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ εκδίδεται από πιςτωτικά ιδρφματα ι άλλα νομικά πρόςωπα που λειτουργοφν 

νόμιμα ςτθν Ελλάδα ι ςε άλλο κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (και ζχουν ςφμφωνα με τα 

ιςχφοντα  το δικαίωμα αυτό). 

Θ Εγγυθτικι Επιςτολι Συμμετοχισ πρζπει να ζχει χρονικι ιςχφ ζνα (1) τουλάχιςτον μινα μετά τον 

χρόνο λιξθσ ιςχφοσ τθσ Ρροςφοράσ και επιςτρζφεται ςτον Ανάδοχο του Διαγωνιςμοφ με τθν 

κατάκεςθ από αυτόν τθσ Εγγφθςθσ Καλισ Εκτζλεςθσ, ςτουσ δε λοιποφσ υποψθφίουσ Αναδόχουσ 

μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ από τθν θμερομθνία τθσ απόφαςθσ περί αποκλειςμοφ, με τθν προχπόκεςθ 

ότι δεν ζχουν αςκθκεί ζνδικα/ ενδικοφανι μζςα από τον υποψιφιο Ανάδοχο που αποκλείςτθκε. 

Εγγυιςεισ που εκδίδονται ςε άλλο κράτοσ εκτόσ τθσ Ελλάδασ, κα ςυνοδεφονται από επίςθμθ 

μετάφραςι τουσ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. 

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ςυνταχκεί ςφμφωνα με το υπόδειγμα του Ραραρτιματοσ Ι. 

9.2 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΘ 

9.2.1 Δικαιολογθτικά που προςκομίηονται ςτον Φάκελο των Δικαιολογθτικϊν 

Οι υποψιφιοι Ανάδοχοι (φυςικά και νομικά πρόςωπα θμεδαπά και αλλοδαπά)  οφείλουν να 

κατακζςουν, υποχρεωτικά και επί ποινι αποκλειςμοφ μαηί με τθν Ρροςφορά τουσ, τα ακόλουκα 

κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά Συμμετοχισ. Επίςθσ, κα πρζπει να ςυμπεριλάβουν ςτο «Φάκελο 

Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ», ςυμπλθρωμζνουσ τουσ παρακάτω πίνακεσ κατά περίπτωςθ 

(ςφμφωνα με τθ νομικι τουσ μορφι), λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ακόλουκεσ επεξθγιςεισ/οδθγίεσ: 

1. Στθ ςτιλθ «ΡΕΙΓΑΦΘ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΟΥ» περιγράφονται τα αντίςτοιχα 
δικαιολογθτικά που κα πρζπει να υποβλθκοφν υποχρεωτικά μαηί με τθν Ρροςφορά 

2. Στθ ςτιλθ «ΑΡΑΙΤΘΣΘ» όπου ζχει ςυμπλθρωκεί θ λζξθ «ΝΑΙ», ςθμαίνει ότι το 
αντίςτοιχο δικαιολογθτικό πρζπει να υποβλθκεί υποχρεωτικά από τον υποψιφιο 
Ανάδοχο 

3. Στθ ςτιλθ «ΑΡΑΝΤΘΣΘ» ςθμειϊνεται θ απάντθςθ του υποψιφιου Αναδόχου που 
ζχει τθ μορφι ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν το αντίςτοιχο δικαιολογθτικό υποβάλλεται ι όχι 

4. Στθ ςτιλθ «ΡΑΑΡΟΜΡΘ» κα καταγραφεί από τον υποψιφιο Ανάδοχο το 
αντίςτοιχο κεφάλαιο ι ενότθτα του «Φακζλου Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ» ςτο 
οποίο περιλαμβάνεται το απαιτοφμενο δικαιολογθτικό 

5. Ππου ηθτείται Υπεφκυνθ Διλωςθ ωσ δικαιολογθτικό, αυτι πρζπει να φζρει 
θμερομθνία εντόσ των τελευταίων τριάντα θμερολογιακϊν θμερϊν προ τθσ 
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καταλθκτικισ θμζρασ υποβολισ των προςφορϊν και δεν απαιτείται βεβαίωςθ του 
γνθςίου τθσ υπογραφισ από αρμόδια διοικθτικι αρχι ι τα ΚΕΡ

1
. 

 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΟΥ ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

1.  
Εγγυθτικι Επιςτολι Συμμετοχισ ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτθν αντίςτοιχθ παράγραφο τθσ παροφςασ 

ΝΑΙ   

2.  
Υπεφκυνεσ δθλϊςεισ του Ν. 1599/1986 ςτισ οποίεσ κα 
αναγράφονται τα ςτοιχεία του διαγωνιςμοφ και ςτισ 
οποίεσ ο/οι νόμιμοσ/οι εκπρόςωποσ/οι του 
υποψθφίου κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ που ο 
υποψιφιοσ Ανάδοχοσ είναι φυςικό πρόςωπο δθλϊνει 
ότι μζχρι και τθν θμζρα υποβολισ τθσ Προςφοράσ: 
Α: 
1. Δεν ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ ςτο πρόςωπό 
του από τουσ αναφερόμενουσ ςτο άρκρο 43 του ΡΔ 
60/2007. 
2. Δεν τελεί υπό πτϊχευςθ, εκκακάριςθ, παφςθ 
εργαςιϊν, αναγκαςτικι διαχείριςθ, πτωχευτικό 
ςυμβιβαςμό, προπτωχευτικι διαδικαςία εξυγίανςθσ (ι 
ςε περίπτωςθ αλλοδαπϊν φυςικϊν / νομικϊν 
προςϊπων ςε ανάλογθ κατάςταςθ ι διαδικαςία) και 
επίςθσ ότι δεν ζχει κινθκεί εναντίον του διαδικαςία 
κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ, εκκακάριςθσ, αναγκαςτικισ 
διαχείριςθσ, πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ, 
προπτωχευτικισ διαδικαςίασ εξυγίανςθσ(ι ςε 
περίπτωςθ αλλοδαπϊν φυςικϊν / νομικϊν προςϊπων 
ςε ανάλογθ κατάςταςθ ι διαδικαςία). 
3. Είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ 
καταβολισ ειςφορϊν ςε οργανιςμοφσ κφριασ και 
επικουρικισ κοινωνικισ αςφάλιςθσ και τισ 
φορολογικζσ του υποχρεϊςεισ. 
4. Είναι εγγεγραμμζνοσ ςτο οικείο Επιμελθτιριο 
αναγράφοντασ και το ειδικό επάγγελμά του (τα 
αλλοδαπά φυςικά ι νομικά πρόςωπα δθλϊνουν ότι 
είναι εγγεγραμμζνα ςτα Μθτρϊα του οικείου 
Επιμελθτθρίου ι ιςοδφναμεσ επαγγελματικζσ 
οργανϊςεισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ τουσ και το 
ειδικό επάγγελμα τουσ). 
5. Σε περίπτωςθ που ανακθρυχκεί Ανάδοχοσ τθσ 
ςφμβαςθσ, κα προςκομίςει για τθ ςφναψι τθσ εντόσ 
προκεςμίασ είκοςι (20) θμερολογιακϊν θμερϊν από τθ 
ςχετικι πρόςκλθςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ τα 
επιμζρουσ δικαιολογθτικά Κατακφρωςθσ ςφμφωνα με 
το άρκρο 25 του Ν. 3614/2007. 
6. Εφόςον πρόκειται για ςυνεταιριςμό, ότι ο 
Συνεταιριςμόσ λειτουργεί νόμιμα. 
7. O/οι νόμιμοσ/οι εκπρόςωποσ/οι του υποψθφίου 
(ςθμ.: εφόςον πρόκειται για Ο.Ε. και Ε.Ε. οι 
ομόρρυκμοι εταίροι και διαχειριςτζσ αυτϊν, εφόςον 
πρόκειται για Ε.Ρ.Ε. οι διαχειριςτζσ αυτισ, εφόςον 

ΝΑΙ   

                                                                 

1 Σε εναρμόνιςθ με τθν Ρράξθ Νομοκετικοφ Ρεριεχομζνου για «υκμίςεισ κατεπειγόντων κεμάτων αρμοδιότθτασ Υπουργείου 
Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ, Υποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων, ....» (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012 Άρκρο 3, §5) 
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Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΟΥ ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

πρόκειται για Α.Ε., ο Ρρόεδροσ και ο Διευκφνων 
Σφμβουλοσ αυτισ, οι νόμιμοι εκπρόςωποι κάκε άλλου 
νομικοφ προςϊπου), κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ που ο 
υποψιφιοσ Ανάδοχοσ είναι φυςικό πρόςωπο δθλϊνει 
ότι μζχρι και τθν θμζρα υποβολισ τθσ Ρροςφοράσ 
τουσ:  

 Δεν ζχουν καταδικαςκεί με αμετάκλθτθ 
δικαςτικι απόφαςθ για κάποιο από τα 
αδικιματα τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 43 
του ΡΔ 60/2007, ιτοι: Α) ςυμμετοχι ςε 
εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται 
ςτο άρκρο 2 παράγραφοσ 1 τθσ κοινισ δράςθσ 
τθσ 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου Β) 
δωροδοκία, όπωσ αυτι ορίηεται αντίςτοιχα 
ςτο άρκρο 3 τθσ πράξθσ του Συμβουλίου τθσ 
26θσ Μαΐου 1997 και ςτο άρκρο 3 
παράγραφοσ 1 τθσ κοινισ δράςθσ 
98/742/ΚΕΡΡΑ του Συμβουλίου, Γ) απάτθ, 
κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ 
ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν 
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων, 
Δ) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ 
δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηεται από το άρκρο 
1 τθσ οδθγίασ 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, 
τθσ 10θσ Ιουνίου 1991, για τθν πρόλθψθ 
χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ 
ςυςτιματοσ για τθν νομιμοποίθςθ εςόδων 
από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ 

 Δεν ζχουν καταδικαςκεί με αμετάκλθτθ 
απόφαςθ για κάποιο από τα αδικιματα τθσ 
υπεξαίρεςθσ, τθσ απάτθσ, τθσ εκβίαςθσ, τθσ 
πλαςτογραφίασ, τθσ ψευδορκίασ, τθσ 
δωροδοκίασ και τθσ δόλιασ χρεοκοπίασ. 

Β: 
1. Δεν ζχει κθρυχκεί ζκπτωτοσ από ςφμβαςθ 
προμθκειϊν ι υπθρεςιϊν του δθμόςιου τομζα με 
αμετάκλθτθ απόφαςθ. 
2. Δεν ζχει τιμωρθκεί με αποκλειςμό από τουσ 
διαγωνιςμοφσ προμθκειϊν ι υπθρεςιϊν του δθμόςιου 
τομζα με αμετάκλθτθ απόφαςθ. 
3. Δεν ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό 
παράπτωμα ςυναφζσ με το αντικείμενο του 
διαγωνιςμοφ ι ςε ςχζςθ με τθν επαγγελματικι τουσ 
ιδιότθτα 
Γ: 
1. Θ Ρροςφορά ςυντάχκθκε ςφμφωνα με τουσ 
όρουσ τθσ παροφςασ Ρροκιρυξθσ τθσ οποίασ ζλαβε 
γνϊςθ και ότι αποδζχεται ανεπιφφλαχτα τουσ όρουσ 
τθσ.  
2. Ραραιτείται από κάκε δικαίωμα αποηθμίωςθσ για 
απόφαςθ του Οργάνου Λιψθσ Αποφάςεων τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ, ματαίωςθσ, ακφρωςθσ ι 
διακοπισ του διαγωνιςμοφ. 
Θ Υπεφκυνθ Διλωςθ κα πρζπει να υπογράφεται από 
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Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΟΥ ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

τον/τουσ νόμιμο/ουσ εκπρόςωπο/ουσ του υποψθφίου 
αναδόχου (ςθμ.: εφόςον πρόκειται για Ο.Ε., Ε.Ε. οι 
ομόρρυκμοι εταίροι και διαχειριςτζσ αυτϊν, εφόςον 
πρόκειται για Ε.Ρ.Ε. οι διαχειριςτζσ αυτισ, εφόςον 
πρόκειται για Α.Ε., ο Ρρόεδροσ και ο Διευκφνων 
Σφμβουλοσ αυτισ, οι νόμιμοι εκπρόςωποι κάκε άλλου 
νομικοφ προςϊπου), και ςτθν περίπτωςθ που ο 
υποψιφιοσ Ανάδοχοσ είναι φυςικό πρόςωπο κα 
πρζπει να υπογράφεται από τον ίδιο. 
 

3.  
Τα Νομικά Ρρόςωπα κα υποβάλλουν τα 
δικαιολογθτικά ςφςταςισ τουσ, και ςυγκεκριμζνα: 
 
Εάν ο προςφζρων είναι Α.Ε,  Ε.Π.Ε: 
1. ΦΕΚ ςφςταςθσ, 
2. Επικυρωμζνο αντίγραφο του ιςχφοντοσ 
καταςτατικοφ με τα ΦΕΚ ςτο οποίο ζχουν δθμοςιευτεί 
όλεσ οι μζχρι ςιμερα τροποποιιςεισ αυτοφ ι 
επικυρωμζνο αντίγραφο κωδικοποιθμζνου 
καταςτατικοφ (εφόςον υπάρχει), 
3. ΦΕΚ ςτο οποίο ζχει δθμοςιευτεί το πρακτικό ΔΣ ι 
απόφαςθ των εταίρων περί εκπροςϊπθςθσ του 
νομικοφ προςϊπου, 
4. Ρρακτικό Δ.Σ περί ζγκριςθσ ςυμμετοχισ ςτο 
διαγωνιςμό, ςτο οποίο μπορεί να περιζχεται και 
εξουςιοδότθςθ (εφόςον αυτό προβλζπεται από το 
καταςτατικό του υποψθφίου αναδόχου) για υπογραφι 
και υποβολι Ρροςφοράσ ςε περίπτωςθ που δεν 
υπογράφει ο ίδιοσ ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ του φορζα 
τθν Ρροςφορά και τα λοιπά απαιτοφμενα ζγγραφα του 
διαγωνιςμοφ και ορίηεται ςυγκεκριμζνα άτομο ωσ 
αντίκλθτοσ, 
5. Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ 
αρχισ περί τροποποιιςεων του καταςτατικοφ / μθ 
λφςθσ τθσ εταιρείασ, το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί 
το πολφ τρείσ (3) μινεσ πριν από τθν θμερομθνία 
υποβολισ Ρροςφορϊν. 
 
Εάν ο προςφζρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε: 
1. Αντίγραφο του καταςτατικοφ με όλα τα μζχρι 
ςιμερα τροποποιθτικά, 
2. Ριςτοποιθτικά αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ 
αρχισ περί των τροποποιιςεων του καταςτατικοφ. 
Σε περίπτωςθ εγκατάςταςθσ τουσ ςτθν αλλοδαπι, τα 
δικαιολογθτικά ςφςταςισ τουσ εκδίδονται με βάςθ τθν 
ιςχφουςα νομοκεςία τθσ χϊρασ που είναι 
εγκατεςτθμζνα, από τθν οποία και εκδίδεται το 
ςχετικό πιςτοποιθτικό. 
 
Εάν ο προςφζρων είναι Φυςικό Πρόςωπο, οφείλει να 
κατακζςει: 
1. Ζναρξθ Επιτθδεφματοσ από τθν αντίςτοιχθ 
Δθμόςια Οικονομικι Υπθρεςία και τισ μεταβολζσ του. 
 

ΝΑΙ   
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Εάν ο προςφζρων είναι ζνωςθ ι κοινοπραξία, οφείλει 
επιπλζον να κατακζςει: 
1. Για κάκε μζλοσ τθσ Ζνωςθσ/Κοινοπραξίασ όλα τα 
Δικαιολογθτικά υμμετοχισ, ανάλογα με τθν 
περίπτωςθ (θμεδαπό/ αλλοδαπό φυςικό πρόςωπο, 
θμεδαπό/ αλλοδαπό νομικό πρόςωπο, ςυνεταιριςμόσ).  
2. Ρράξθ του αρμόδιου οργάνου κάκε Μζλουσ τθσ 
Ζνωςθσ/ Κοινοπραξίασ από το οποίο να προκφπτει θ 
ζγκριςθ του για τθ ςυμμετοχι του Μζλουσ:  

 ςτθν Ζνωςθ/ Κοινοπραξία, και  

 ςτο Διαγωνιςμό 
3. Συμφωνθτικό μεταξφ των μελϊν τθσ Ζνωςθσ/ 
Κοινοπραξίασ όπου: 

 να ςυςτινεται θ Ζνωςθ/ Κοινοπραξία, 

 να αναγράφεται και να οριοκετείται με τθ μζγιςτθ 
δυνατι  ςαφινεια το μζροσ του Ζργου (φυςικό και 
οικονομικό αντικείμενο) που αναλαμβάνει κάκε Μζλοσ 
τθσ Ζνωςθσ/ Κοινοπραξίασ ςτο ςφνολο τθσ Ρροςφοράσ,  

 να δθλϊνεται ζνα Μζλοσ ωσ υπεφκυνο για το 
ςυντονιςμό και τθ διοίκθςθ όλων των Μελϊν τθσ 
Ζνωςθσ/ Κοινοπραξίασ (leader), 

 να δθλϊνουν από κοινοφ ότι αναλαμβάνουν εισ 
ολόκλθρο τθν ευκφνθ για τθν εκπλιρωςθ του Ζργου 

 να ορίηεται (με ςυμβολαιογραφικι πράξθ, θ οποία 
επίςθσ προςκομίηεται) κοινόσ εκπρόςωποσ τθσ 
Ζνωςθσ/ Κοινοπραξίασ και των μελϊν τθσ για τθ 
ςυμμετοχι τθσ ςτο Διαγωνιςμό και τθν εκπροςϊπθςθ 
τθσ Ζνωςθσ / Κοινοπραξίασ και των μελϊν τθσ ζναντι 
τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.  

Σε περίπτωςθ που ςτθ χϊρα του υποψιφιου Αναδόχου οριςμζνα από τα πιο πάνω δικαιολογθτικά 

δεν εκδίδονται ι δεν καλφπτουν ςτο ςφνολό τουσ όλεσ τισ πιο πάνω περιπτϊςεισ, πρζπει επί ποινι 

αποκλειςμοφ να αναπλθρωκοφν με ζνορκθ βεβαίωςθ του υποψιφιου Αναδόχου ι, ςτα κράτθ όπου 

δεν προβλζπεται Ζνορκθ Βεβαίωςθ, με υπεφκυνθ διλωςθ του υποψιφιου Αναδόχου ενϊπιον 

δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ οργανιςμοφ τθσ 

χϊρασ του υποψιφιου Αναδόχου ςτθν οποία κα βεβαιϊνεται το αντίςτοιχο περιεχόμενο και κα 

δθλϊνεται ότι ςτθ ςυγκεκριμζνθ χϊρα δεν εκδίδονται τα ςυγκεκριμζνα ζγγραφα και ότι δεν 

ςυντρζχουν ςτο ςυγκεκριμζνο πρόςωπο οι ανωτζρω νομικζσ καταςτάςεισ. Θ Ζνορκθ αυτι Βεβαίωςθ 

κα υποβλθκεί υποχρεωτικά από τον υποψιφιο Ανάδοχο εντόσ του «Φακζλου Δικαιολογθτικϊν 

Συμμετοχισ». 

Επιπρόςκετα: 

1. Θ ζνωςθ προμθκευτϊν υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, 

είτε από όλουσ τουσ προμθκευτζσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό τουσ 

εξουςιοδοτθμζνο με ςυμβολαιογραφικι πράξθ. Στθν προςφορά απαραιτιτωσ πρζπει να 

προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ 

προμθκευτϊν. 

2. Με τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ οφείλει να δθλϊςει ότι ευκφνεται 

εισ ολόκλθρο. Σε περίπτωςθ κατακφρωςθσ ι ανάκεςθσ τθσ προμικειασ, θ ευκφνθ αυτι 

εξακολουκεί μζχρι πλιρουσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

3. Σε περίπτωςθ που, εξ αιτίασ ανικανότθτασ για οποιοδιποτε λόγο ι ανωτζρασ βίασ, μζλοσ 

τθσ ζνωςθσ δεν μπορεί να ανταποκρικεί ςτισ υποχρεϊςεισ τθσ ζνωςθσ κατά τον χρόνο 
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αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, τα υπόλοιπα μζλθ ςυνεχίηουν να ζχουν τθν ευκφνθ 

ολόκλθρθσ τθσ κοινισ προςφοράσ με τθν ίδια τιμι. 

Εάν θ παραπάνω ανικανότθτα προκφψει κατά τον χρόνο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τα 

υπόλοιπα μζλθ ςυνεχίηουν να ζχουν τθν ευκφνθ τθσ ολοκλιρωςθσ αυτισ με τθν ίδια τιμι 

και τουσ ίδιουσ όρουσ. 

Τα υπόλοιπα μζλθ τθσ ζνωςθσ και ςτισ δφο περιπτϊςεισ μποροφν να προτείνουν 

αντικατάςταςθ.Θ αντικατάςταςθ μπορεί να εγκρικεί με απόφαςθ του οικείου Υπουργοφ ι 

του αρμόδιου για τθ διοίκθςθ του φορζα οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου 

οργάνου. 

4. Αν οι Ρροςφζροντεσ προτίκενται να χρθςιμοποιιςουν τρίτουσ (υπεργολάβουσ) για τθν 

υλοποίθςθ μζρουσ των προςφερόμενων υπθρεςιϊν, κα πρζπει να επιςυνάψουν ςτθν 

προςφορά τουσ (εντόσ του φακζλου των δικαιολογθτικϊν) Υπεφκυνθ Διλωςθ των νομίμων 

εκπροςϊπων των υπεργολάβων ότι αποδζχονται τθν εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν ςε 

περίπτωςθ Κατακφρωςθσ των αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ ςτον Ρροςφζροντα υπζρ 

του οποίου εκδίδουν τθν υπεφκυνθ διλωςθ. 

9.2.2 Δικαιολογητικά Κατακφρωςησ 

Ο προςφζρων ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ, οφείλει να υποβάλει εντόσ 

προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ς’ 

αυτόν, με βεβαίωςθ παραλαβισ ι ςφμφωνα με το ν. 2672/1998 (Αϋ290), ςε ςφραγιςμζνο 

φάκελο, τα εξισ ζγγραφα και δικαιολογθτικά, τα οποία αποςφραγίηονται και ελζγχονται κατά τθ 

διαδικαςία που προβλζπεται από το νόμο, ωσ εξισ: 

Α. Οι Ζλλθνεσ πολίτεσ: 

α).      Απόςπαςμα ποινικοφ μητρώου ζκδοςησ του τελευταίου τριμήνου πριν από τθν 

κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ, από το οποίο να προκφπτει, ότι δεν ζχουν 

καταδικαςκεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ, για κάποιο από τα αδικιματα που 

αφορά τθνεπαγγελματικι του διαγωγι και τα αδικιματα που αναφζρονται ςτθν 

περίπτωςθ (1) του εδ.α’ τθσ παρ. 2 άρκρου 6 του Ρ.Δ. 118/07, καιδεν τελεί ςε κάποια από 

τισ αναφερόμενεσ ςτθν περίπτωςθ (2) των εδ. α και γ τθσ παρ. 2του άρκρου 6 του Ρ.Δ. 

118/07 καταςτάςεισ.. 

β) Πιςτοποιητικό αρμόδιασ δικαςτικήσ ή διοικητικήσ αρχήσ, ζκδοςησ του τελευταίου 

εξαμήνου, πριν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ, από το οποίο να 

προκφπτει ότι δεν τελοφν ςε πτϊχευςθ και, επίςθσ, ότι δεν τελοφν ςε διαδικαςία κιρυξθσ 

πτϊχευςθσ. 

γ) Πιςτοποιητικό αρμόδιασ δικαςτικήσ ή διοικητικήσ αρχήσ, ζκδοςησ του τελευταίου 

εξαμήνου, πριν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ, από το οποίο να 

προκφπτει ότι δεν τελεί υπό παφςθ εργαςιϊν, αναγκαςτικι διαχείριςθ, πτωχευτικό 

ςυμβιβαςμό ι άλλθ ανάλογθ κατάςταςθ και δεν ζχει κινθκεί εναντίον του διαδικαςία 

αναγκαςτικισ διαχείριςθσ, πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι άλλθ ανάλογθ διαδικαςία.  

δ)      Τπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986, ςτθν οποία ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα δθλϊνει 

όλουσ τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςτουσ οποίουσ οφείλει να καταβάλει 

ειςφορζσ για το απαςχολοφμενο από αυτόν προςωπικό και Ριςτοποιθτικά όλων των 

οργανιςμϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ που ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δθλϊνει ςτθν Υπεφκυνθ 

Διλωςθ τθσ προθγουμζνθσ παραγράφου, από τα οποία να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ 

Ανάδοχοσ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ κατά τθν 

θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ 
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του Διαγωνιςμοφ.. 

ε)  Πιςτοποιθτικό του οικείου Επιμελθτθρίου, με το οποίο κα πιςτοποιείται αφενόσ θ 

εγγραφι τουσ ς’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τουσ, κατά την ημζρα διενζργειασ του 

διαγωνιςμοφ, και αφετζρου ότι εξακολουκοφν να παραμζνουν εγγεγραμμζνοι μζχρι τθσ 

επίδοςθσ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ. 

ςτ) Πιςτοποιθτικό αρμόδιασ Αρχισ από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ 

είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ του κατά τθν θμερομθνία 

κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των Δικαιολογθτικϊν καακφρωςθσ του 

Διαγωνιςμοφ.  

Β. Οι αλλοδαποί: 

α) Απόςπαςμα ποινικοφ μητρώουζκδοςησ του τελευταίου τριμήνου πριν από τθν 

κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ, από το οποίο να προκφπτει, ότι δεν ζχουν 

καταδικαςκεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ, για αδίκθμα που αφορά 

τθνεπαγγελματικι του διαγωγι και τα αδικιματα που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ (1) 

του εδ.α’ τθσ παρ. 2 άρκρου 6 του Ρ.Δ. 118/07, καιδεν τελεί ςε κάποια από τισ 

αναφερόμενεσ ςτθν περίπτωςθ (2) των εδ. α και γ τθσ παρ. 2του άρκρου 6 του Ρ.Δ. 118/07 

καταςτάςεισ. 

β) Πιςτοποιητικό αρμόδιασ δικαςτικήσ ή διοικητικήσ αρχήσ, ζκδοςησ του τελευταίου 

εξαμήνου, πριν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ, από το οποίο να 

προκφπτει ότι δεν τελοφν ςε πτϊχευςθ και, επίςθσ, ότι δεν τελοφν ςε διαδικαςία κιρυξθσ 

πτϊχευςθσ. 

γ) Πιςτοποιητικό αρμόδιασ δικαςτικήσ ή διοικητικήσ αρχήσ, ζκδοςησ του τελευταίου 

εξαμήνου, πριν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ, από το οποίο να 

προκφπτει ότι δεν τελεί υπό παφςθ εργαςιϊν, αναγκαςτικι διαχείριςθ, πτωχευτικό 

ςυμβιβαςμό ι άλλθ ανάλογθ κατάςταςθ και δεν ζχει κινθκεί εναντίον του διαδικαςία 

αναγκαςτικισ διαχείριςθσ, πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι άλλθ ανάλογθ διαδικαςία. 

δ)  Τπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986, ςτθν οποία ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα δθλϊνει 

όλουσ τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςτουσ οποίουσ οφείλει να καταβάλει 

ειςφορζσ για το απαςχολοφμενο από αυτόν προςωπικό και Ριςτοποιθτικά όλων των 

οργανιςμϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ που ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δθλϊνει ςτθν Υπεφκυνθ 

Διλωςθ τθσ προθγουμζνθσ παραγράφου, από τα οποία να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ 

Ανάδοχοσ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ κατά τθν 

θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ 

του Διαγωνιςμοφ. 

ε) Πιςτοποιητικό τησ αρμόδιασ αρχήσ τησ χώρασ εγκατάςταςήσ τουσ, από το οποίο να 

προκφπτει ότι ιταν εγγεγραμμζνοι ςτα μθτρϊα του οικείου Επιμελθτθρίου ι ςε 

ιςοδφναμεσ επαγγελματικζσ οργανϊςεισ, κατά την ημζρα διενζργειασ του διαγωνιςμοφ 

και εξακολουκοφν να παραμζνουν εγγεγραμμζνοι μζχρι τθν επίδοςθ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ 

ειδοποίθςθσ. 

ςτ) Πιςτοποιθτικό αρμόδιασ Αρχισ από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ 

είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ του κατά τθν θμερομθνία 

κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των Δικαιολογθτικϊν καακφρωςθσ του 

Διαγωνιςμοφ. 
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Γ. Σα νομικά πρόςωπα θμεδαπά ι αλλοδαπά: 

α) Σα παραπάνω δικαιολογθτικά των περιπτϊςεων των εδαφίων Α και Β του παρόντοσ 

όρου, αντίςτοιχα. 

β) Πιςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ζκδοςησ του τελευταίου 

εξαμήνου, πριν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ, από το οποίο να 

προκφπτει ότι δεν τελοφν υπό κοινι εκκακάριςθ, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει ι ειδικι 

εκκακάριςθ του ν. 1892/1990 (Aϋ101), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ι άλλεσ ανάλογεσ 

καταςτάςεισ (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόςωπα) και, επίςθσ, ότι δεν τελοφν υπό 

διαδικαςία ζκδοςθσ απόφαςθσ κοινισ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι υπό άλλεσ ανάλογεσ 

καταςτάςεισ (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόςωπα). 

γ) Πιςτοποιητικό αρμόδιασ δικαςτικήσ ή διοικητικήσ αρχήσ, ζκδοςησ του τελευταίου 

εξαμήνου, πριν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ, από το οποίο να 

προκφπτει ότι δεν τελεί υπό παφςθ εργαςιϊν, αναγκαςτικι διαχείριςθ, πτωχευτικό 

ςυμβιβαςμό ι άλλθ ανάλογθ κατάςταςθ και δεν ζχει κινθκεί εναντίον του διαδικαςία 

αναγκαςτικισ διαχείριςθσ, πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι άλλθ ανάλογθ διαδικαςία. 

δ) Ειδικότερα, τα ανωτζρω νομικά πρόςωπα πρζπει να προςκομίηουν απόςπαςμα ποινικοφ 

μθτρϊου ι άλλο ιςοδφναμο ζγγραφο αρμόδιασ διοικθτικισ ι δικαςτικισ αρχισ τθσ χϊρασ 

εγκατάςταςθσ: 

 για τουσ διαχειριςτζσ και τουσ ομόρρυκμουσ εταίρουσ, ςτισ περιπτϊςεισ των εταιρειϊν 

περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και των προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.), 

 για τον πρόεδρο και διευκφνοντα ςφμβουλο για τισ ανϊνυμεσ εταιρείεσ (Α.Ε.), ,  

από το οποίο να προκφπτει ότι τα ανωτζρω πρόςωπα δεν ζχουν καταδικαςτεί με 

αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ, για κάποιο από τα αδικιματα που προβλζπονται 

ανωτζρω για τουσ Ζλλθνεσ Ρολίτεσ.  

Επί θμεδαπϊν ανωνφμων εταιρειϊν τα προαναφερόμενα πιςτοποιθτικά τθσ εκκακάριςθσ 

τθσ περίπτωςθσ (2) του εδ. γ τθσ παρ. 2 του παρόντοσ, εκδίδονται, όςον αφορά ςτθν κοινι 

εκκακάριςθ από τθν αρμόδια Υπθρεςία τθσ Νομαρχιακισ Αυτοδιοίκθςθσ, ςτο μθτρϊο 

Ανωνφμων Εταιρειϊν τθσ οποίασ είναι εγγεγραμμζνθ θ ςυμμετζχουςα ςτο διαγωνιςμό 

A.E., ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων 7α.1.ιαϋ και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920, όπωσ 

εκάςτοτε ιςχφει, και, όςον αφορά ςτθν ειδικι εκκακάριςθ του ν. 1892/1990, όπωσ 

εκάςτοτε ιςχφει, από το αρμόδιο Εφετείο τθσ ζδρασ τθσ ανωνφμου εταιρείασ που τελεί 

υπό ειδικι εκκακάριςθ. 

Επί θμεδαπϊν εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) 

το πιςτοποιθτικό τθσ εκκακάριςθσ, εκδίδεται από το αρμόδιο τμιμα του Ρρωτοδικείου τθσ 

ζδρασ τθσ ςυμμετζχουςασ ςτον διαγωνιςμό επιχείρθςθσ. 

ε) Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986, ςτθν οποία ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα δθλϊνει 

όλουσ τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςτουσ οποίουσ οφείλει να καταβάλει 

ειςφορζσ για το απαςχολοφμενο από αυτόν προςωπικό και Ριςτοποιθτικά όλων των 

οργανιςμϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ που ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δθλϊνει ςτθν Υπεφκυνθ 

Διλωςθ τθσ προθγουμζνθσ παραγράφου, από τα οποία να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ 

Ανάδοχοσ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ κατά τθν 

θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ 

του Διαγωνιςμοφ. 

ςτ) Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ Αρχισ από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ 

είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ του κατά τθν θμερομθνία 
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κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των Δικαιολογθτικϊν καακφρωςθσ του 

Διαγωνιςμοφ. 

η) Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ζκδοςθσ τελευταίου εξαμινου 

πριν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ υποβολισ των 

δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ του διαγωνιςμοφ, από το οποίο να προκφπτει ότι ο 

υποψιφιοσ ανάδοχοσ δεν τελεί υπό πτϊχευςθ και υπό διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ.  

 Δ. Οι υνεταιριςμοί: 

α) Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ζκδοςησ του τελευταίου τριμήνου πριν από τθν κοινοποίθςθ 

τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ, ι άλλο ιςοδφναμο ζγγραφο αρμόδιασ διοικθτικισ ι 

δικαςτικισ αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ από το οποίο να προκφπτει ότι ο πρόεδροσ του 

Διοικθτικοφ του Συμβουλίου δεν ζχει καταδικαςκεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ, για 

κάποιο από τα αδικιματα που προβλζπονται για τουσ θμεδαποφσ.  

β) Τα δικαιολογθτικά των περιπτϊςεων για τα Νομικά Ρρόςωπα και τα δικαιολογθτικά που 

αναφζρονται ςτουσ Ζλλθνεσ Ρολίτεσ, εφόςον πρόκειται για θμεδαποφσ ςυνεταιριςμοφσ, 

αναλόγωσ εφαρμοςκζντα και εφόςον πρόκειται για αλλοδαποφσ ςυνεταιριςμοφσ, τα 

οριηόμενα για τουσ Αλλοδαποφσ Ρολίτεσ αναλόγωσ εφαρμοηόμενα.  

γ) Βεβαίωςθ αρμόδιασ αρχισ ότι ο Συνεταιριςμόσ λειτουργεί νόμιμα. 

Ε. Οι ενϊςεισ προμθκευτϊν που υποβάλλουν κοινι προςφορά: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε προμθκευτι που ςυμμετζχει ςτθν Ζνωςθ.   

9.2.3 Βαςικζσ Αρχζσ επί των δικαιολογθτικϊν 

Αν ςε κάποια χϊρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιςτοποιθτικά ι ζγγραφα, ι δεν καλφπτουν όλεσ τισ 

παραπάνω περιπτϊςεισ, πρζπειεπί ποινι αποκλειςμοφ να αντικαταςτακοφν από ζνορκθ βεβαίωςθ 

του Ρροςφζροντα ενϊπιον ςυμβολαιογράφου ι Ειρθνοδίκθ, ςτθν οποία κα βεβαιϊνεται ότι ο 

υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν βρίςκεται ςτθν αντίςτοιχθ κατάςταςθ. Σε περιπτϊςεισ χωρϊν όπου δεν 

προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, αυτι αντικακίςταται από υπεφκυνθ διλωςθ ενϊπιον δικαςτικισ ι 

διοικθτικισ αρχισ ι ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ οργανιςμοφ. Θ Ζνορκθ (ι κατά 

περίπτωςθ υπεφκυνθ) αυτι Διλωςθ κα υποβλθκεί υποχρεωτικά κατά το ςτάδιο τθσ κατακφρωςθσ 

εντόσ του Φακζλου των δικαιολογθτικϊν τθσ παραγράφου 9.2.2. 

Δικαιολογθτικά που εκδίδονται ςε Κράτοσ εκτόσ Ελλάδασ, κα ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι 

τουσ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα.  

ΑΡΘΡΟ 10. ΣΕΚΜΘΡΙΩΘ ΣΕΧΝΙΚΘ - ΧΡΘΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΙΚΑΝΟΣΘΣΑ 

Κάκε υποψιφιοσ ανάδοχοσ κα πρζπει να πλθροί και να τεκμθριϊνει επαρκϊσ, με ποινι 

αποκλειςμοφ, τισ παρακάτω ελάχιςτεσ προχποκζςεισ ςυμμετοχισ, ωσ απαράβατουσ όρουσ, ςτο 

Διαγωνιςμό: 

10.1 Δικαιολογθτικά πιςτοποίθςθσ χρθματοοικονομικισ ικανότθτασ 

Ιςολογιςμοφσ ι φορολογικζσ δθλϊςεισ Ε3 ι εκκακαριςτικά ςθμειϊματα ςτθν περίπτωςθ φυςικϊν 

προςϊπων, των δφο τελευταίων κλειςμζνων διαχειριςτικϊν χριςεων, ςφμφωνα με τθν νομοκεςία 

τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ. Οι υποψιφιοι κα πρζπει να διακζτουν μζςο κφκλο εργαςιϊν 

για τισ δφο τελευταίεσ χριςεισ ωσ ανωτζρω, υψθλότερο από το 50% του φψουσ του προχπολογιςμοφ 

του ζργου, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ. 
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10.2 Δικαιολογθτικά πιςτοποίθςθσ τεχνικισ ικανότθτασ 

Για τα Στελζχθ τθσ Ομάδασ Ζργου Ρροςφζροντοσ (Ειδικοί επιςτιμονεσ και Ομάδα ζργου): 

1. Διλωςθ του Ρροςφζροντα, ςυνοδευόμενθ από κατάλογο, ςχετικά με τα άτομα που κα 

αποτελοφν τθν Ομάδα ζργου του ςυμμετζχοντοσ φυςικοφ ι νομικοφ προςϊπου (ςτελεχιακό 

δυναμικό, ειδικοί επιςτιμονεσ κλπ.).  

2. Ειδικότερα ο προςφζρων, ωσ ελάχιςτο ςτελεχιακό δυναμικό ςτθν Ομάδα ζργου πρζπει να 

διακζτει ι να εξαςφαλίςει ςυνεργαςία, με ειδικοφσ επιςτιμονεσ ωσ εξισ: 

α.  Υπεφκυνο ζργου, κάτοχο μεταπτυχιακοφ ι/και διδακτορικοφ τίτλου, με αποδεδειγμζνθ 
τουλάχιςτον πενταετι εμπειρία ςε αντίςτοιχα ζργα. 

β. Τρία τουλάχιςτον ςτελζχθ, κατόχουσ πτυχίου πανεπιςτθμίου, με επαγγελματικι 
εμπειρίατουλάχιςτον τριϊν  ετϊν ςε αντίςτοιχα ζργα. 

γ. Ζνα ςτζλεχοσ με διετι εμπειρία ςε κζματα διοικθτικισ υποςτιριξθσ αντίςτοιχων ζργων. 

Τα αντίςτοιχα ζργα μπορεί να είναι ςτισ κεματικζσ περιοχζσ: καινοτομία μικρομεςαίων 
επιχειριςεων, ευρωπαϊκι εδαφικι ςυνεργαςία, αφοροφν ςτουσ 3 κλάδουσ-τομείσ ςτόχου του 
ζργου. 

Θ εμπειρία των ειδικϊν επιςτθμόνων ςτα ανωτζρω κζματα αποδεικνφεται από πιςτοποιθτικά 

ςπουδϊν και  ςχετικό πίνακα όπου κα αναγράφονται οι ςχετικζσ με τα αντικείμενα υπθρεςίεσ – 

μελζτεσ. Θα πρζπει να επιςυναφκοφν και οι ςχετικζσ δθλϊςεισ αποδοχισ των κζςεων αυτϊν 

ότι κα παρζχουν τισ υπθρεςίεσ τουσ για όλο το χρονικό διάςτθμα υλοποίθςθσ του ζργου και ότι 

κα βρίςκεται ςτθ διάκεςθ τθσ Υπθρεςίασ όποτε αυτό ηθτθκεί. 

3. Για όλα τα μζλθ τθσ ομάδασ ζργου του ςυμμετζχοντοσ, κα υποβλθκοφν βιογραφικά 

ςθμειϊματα.Επίςθσ όλοι οι ανωτζρω κα υποβάλλουν δθλϊςεισ περί τθσ αλικειασ των ςτοιχείων 

που τουσ αφοροφν, τθσ αποδοχισ τθσ ςυμμετοχισ τουσ ςτο ζργο και τθσ ςυνεργαςίασ με τον 

Ρροςφζροντα.   

Για τθν τεκμθρίωςθ τθσ Εμπειρίασ του Ρροςφζροντοσ: 

Να ζχουν αποδεδειγμζνθ εμπειρία ςε ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ ςε πζντε τουλάχιςτον ζργα τθν 

τελευταία πενταετία, που ςωρευτικά καλφπτουν τισ κεματικζσ περιοχζσ: καινοτομία 

μικρομεςαίων επιχειριςεων, ευρωπαϊκι εδαφικι ςυνεργαςία, και αφοροφν και ςτουσ 3 

κλάδουσ-τομείσ ςτόχου του ζργου. Τα ζργα τθσ κατθγορίασ αυτισ κα πρζπει να περιγραφοφν  

αναλυτικά.Θ προςικουςα υλοποίθςθ  αποδεικνφεται με κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά όπωσ 

πρωτόκολλο παραλαβισ και καλισ εκτζλεςθσ ι βεβαίωςθ που ζχει εκδοκεί από τθν κατά 

περίπτωςθ ανακζτουςα αρχι ι ςυμβάςεισ και τιμολόγια. 

10.3 Διευκρινιςεισ επί των δικαιολογθτικϊν 

Σε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ που υποβάλλει κοινι προςφορά, οι προχποκζςεισ των 

ανωτζρω δικαιολογθτικϊν και τα αντίςτοιχα προςκομιηόμενα δικαιολογθτικά δεν απαιτείται να 

καλφπτονται ξεχωριςτά από όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ/κοινοπραξίασ, με τθν προχπόκεςθ όμωσ ότι θ 

προςφορά των εταιριϊν τθσ ζνωςθσ/κοινοπραξίασ, ςυνολικά καλφπτει τισ προχποκζςεισ των 

παραγράφων 10.1 και 10.2. 

Επιςθμαίνεται ότι οι υποψιφιοι που, όπωσ προκφπτει από τα δικαιολογθτικά των παραγράφων 10.1 

και 10.2 του παρόντοσ άρκρου, δεν διακζτουν κατά τθν αιτιολογθμζνθ κρίςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ 

τθν κατάλλθλθ υποδομι και εμπειρία, ςφμφωνα με τθν διαδικαςία ελζγχου πλιρωςθσ των 

ελάχιςτων προχποκζςεων ςυμμετοχισ τθσ παραγράφου 8.2 τθσ παροφςασ προκιρυξθσ, 

αιτιολογθμζνα αποκλείονται από τθ ςυνζχεια τθσ διαδικαςίασ. 
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Α.4. ΣΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 11. ΧΡΟΝΟ ΙΧΤΟ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Οι προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ Ρροςφζροντεσ για ζξι (6) μινεσ από τθν επομζνθ τθσ 

θμζρασ διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ. 

Θ ιςχφσ των προςφορϊν είναι δυνατό να παρατακεί, εφ’ όςον ηθτθκεί από τθν Υπθρεςία 

Διενζργειασ, κατ’ ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με το παραπάνω οριηόμενο. 

Αν προκφψει ανάγκθ παράταςθσ τθσ ιςχφοσ των προςφορϊν, θ Υπθρεςία Διενζργειασ κα  απευκφνει 

ςχετικό αίτθμα προσ τουσ Ρροςφζροντεσ, πζντε (5) θμζρεσ πριν από τθ λιξθ ιςχφοσ των προςφορϊν 

τουσ. Οι Ρροςφζροντεσ οφείλουν να απαντιςουν μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ και, ςε περίπτωςθ που 

αποδζχονται τθν αιτοφμενθ παράταςθ, να ανανεϊςουν και τισ εγγυιςεισ ςυμμετοχισ τουσ, αν αυτζσ 

δεν ιςχφουν και για τυχόν παρατάςεισ. 

Σε περίπτωςθ που θ κατακφρωςθ του Διαγωνιςμοφ ανακοινωκεί μετά τθ λιξθ του χρόνου ιςχφοσ τθσ 

προςφοράσ ι μετά τθ λιξθ τυχόν παράταςισ τθσ, θ κατακφρωςθ δεςμεφει τον υποψιφιο Ανάδοχο, 

μόνον εφ’ όςον αυτόσ τθν αποδεχτεί. 

ΑΡΘΡΟ 12. ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΕ ΠΡΟΦΟΡΕ 
Στο διαγωνιςμό δεν γίνονται δεκτζσ εναλλακτικζσ προςφορζσ για το ςφνολο ι μζροσ του 

προκθρυςςόμενου με τθν παροφςα Ζργου. 

ΑΡΘΡΟ 13. ΜΕΡΙΚΘ ΤΠΟΒΟΛΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 
Ρροςφορζσ για μζροσ του προκθρυςςομζνου με τθν παροφςα Ζργου δεν γίνονται δεκτζσ. 

ΑΡΘΡΟ 14. ΣΡΟΠΟ ΤΝΣΑΞΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Οι Ρροςφορζσ ςυντάςςονται ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ. Οι Ρροςφορζσ 

κατατίκενται μζςα ςε ενιαίο ςφραγιςμζνο φάκελο που πρζπει να περιλαμβάνει όλα όςα 

κακορίηονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ.  

Ο ενιαίοσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ περιζχει: 

1. Υπεφκυνθ Διλωςθ οριςμοφ αντικλιτου (απαιτείται εφ’όςον ζχει οριςτεί αντίκλθτοσ), 

2. τρεισ επί μζρουσ, ανεξάρτθτουσ, ςφραγιςμζνουσ φακζλουσ, δθλαδι :  

Α. «Φάκελοσ Δικαιολογθτικϊν», ο οποίοσ περιζχει τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ και τα 

νομιμοποιθτικά ςτοιχεία και άλλα απαραίτθτα δικαιολογθτικά, τα οποία προβλζπονται ςτα 

άρκρα 9.2.1 και 10 τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ. Τα δικαιολογθτικά κα πρζπει να είναι 

ταξινομθμζνα μζςα ςτον Φάκελο, με τθ ςειρά που ηθτοφνται ςτθν αντίςτοιχθ παράγραφο. 

Β. «Φάκελοσ Σεχνικισ Προςφοράσ», ο οποίοσ περιζχει τα ςτοιχεία τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ του 

υποψιφιου Αναδόχου, όπωσ αυτά απαιτοφνται από τθν παροφςα διακιρυξθ. 

Γ. «Φάκελοσ Οικονομικισ Προςφοράσ», ο οποίοσ περιζχει τα ςτοιχεία τθσ Οικονομικισ 

Ρροςφοράσ του υποψιφιου Αναδόχου, όπωσ αυτά απαιτοφνται από τθν παροφςα διακιρυξθ.  

Οι ανωτζρω Φάκελοι κα υποβλθκοφν ωσ εξισ : 

Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ: 
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- ζνα (1) πρωτότυπο που κα περιλαμβάνεται ςτον ςφραγιςμζνο φάκελο Δικαιολογθτικά 

Συμμετοχισ.  

Σεχνικι Προςφορά:  

- ζνα (1) πρωτότυπο  

- ζνα (1) πλιρεσ θλεκτρονικό αρχείο ςε μθ επανεγγράψιμο μζςο (CD), εκτόσ των τεχνικϊν 

φυλλαδίων,  

που κα περιλαμβάνονται ςτον ςφραγιςμζνο φάκελο Τεχνικισ Ρροςφοράσ.  

Οικονομικι Προςφορά:  

- ζνα (1) πρωτότυπο  

- ζνα (1) πλιρεσ θλεκτρονικό αρχείο ςε μθ επανεγγράψιμο μζςο (CD)  

που κα περιλαμβάνονται ςτον ςφραγιςμζνο φάκελο Οικονομικισ Ρροςφοράσ. 

Ο ενιαίοσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ πρζπει να φζρει τθν ζνδειξθ:  

 

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΡΟΨΘΦΙΟΥ» 

 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΡΟΣΦΟΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΓΟΥ 
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AΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ: ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΚΕΚΥΑΣ 

 

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΡΟΣΦΟΩΝ : 28/07/2014 

ΑΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΘΥΞΘΣ: 2 

Α. ΔΕ: 14/25-06-2014 

 «ΝΑ ΜΘΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ» 

 

 Πλοι οι επιμζρουσ φάκελοι αναγράφουν τθν επωνυμία και διεφκυνςθ, αρικμό τθλεφϊνου, φαξ 

και τυχόν διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου του υποψιφιου Ανάδοχου, τον τίτλο του 

Διαγωνιςμοφ και τον τίτλο του φακζλου. 

 Σε περίπτωςθ Ζνωςθσ πρζπει να αναγράφονται θ πλιρθσ επωνυμία και διεφκυνςθ, κακϊσ και 

αρικμόσ τθλεφϊνου, φαξ και τυχόν διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου όλων των μελϊν 

τθσ. 

 Απαγορεφεται θ χριςθ αυτοκόλλθτων φακζλων που είναι δυνατόν να αποςφραγιςτοφν και να 

επαναςφραγιςτοφν χωρίσ να αφιςουν ίχνθ.  

 Οι προςφορζσ υποβάλλονται ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, με εξαίρεςθ τα ςυνθμμζνα ςτθν Τεχνικι 

Ρροςφορά ζντυπα, ςχζδια και λοιπά τεχνικά ςτοιχεία που μποροφν να είναι ςτθν Αγγλικι 

γλϊςςα. 

 Στο πρωτότυπο και ςε κάκε ςελίδα του, πρζπει να αναγράφεται ευκρινϊσ θ λζξθ “ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ” 

και να μονογράφεται από τον υποψιφιο Ανάδοχο. Το περιεχόμενο του πρωτοτφπου είναι 

επικρατζςτερο από τα άλλα αντίτυπα, ςε περίπτωςθ αςυμφωνίασ αυτϊν με το πρωτότυπο. 

 Για τθν εφκολθ ςφγκριςθ των προςφορϊν πρζπει να τθρθκεί ςτθ ςφνταξι τουσ, θ τάξθ και θ 

ςειρά των όρων τθσ Διακιρυξθσ.  
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 Οι απαντιςεισ ςε όλεσ τισ απαιτιςεισ τθσ Διακιρυξθσ πρζπει να είναι ςαφείσ. Δεν επιτρζπονται 

αςαφείσ απαντιςεισ τθσ μορφισ “ελιφκθ υπόψθ”, ςυμφωνοφμε και αποδεχόμαςτε, κλπ. 

 Οι προςφορζσ πρζπει να είναι δακτυλογραφθμζνεσ και δεν πρζπει να φζρουν ξυςίματα, 

ςβθςίματα, διαγραφζσ, προςκικεσ κλπ. Εάν υπάρχει ςτθν Ρροςφορά οποιαδιποτε διόρκωςθ, 

πρζπει να είναι κακαρογραμμζνθ και υπογραμμζνθ από τον υποψιφιο Ανάδοχο. Πλεσ οι 

διορκϊςεισ κα πρζπει να αναφζρονται ανακεφαλαιωτικά ςτθν αρχι τθσ Ρροςφοράσ. Θ 

αρμόδια Επιτροπι προςυπογράφει το ανακεφαλαιωτικό φφλλο με τισ τυχόν διορκϊςεισ και τισ 

αναφζρει ςτο ςυνταςςόμενο πρακτικό, ϊςτε να αποδεικνφεται αδιαφιλονίκθτα ότι 

προχπιρχαν τθσ θμερομθνίασ αποςφράγιςθσ.  

 Με τθν υποβολι τθσ Ρροςφοράσ κεωρείται βζβαιο ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ είναι απολφτωσ 

ενιμεροσ από κάκε πλευρά των ςυνκθκϊν εκτζλεςθσ του αντικειμζνου τθσ παροφςασ, και ότι 

ζχει μελετιςει όλα τα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτο φάκελο Διαγωνιςμοφ.  

 Αντιπροςφορά ι τροποποίθςθ τθσ Ρροςφοράσ ι πρόταςθ που κατά τθν κρίςθ τθσ αρμόδιασ 

Επιτροπισ εξομοιϊνεται με αντιπροςφορά είναι απαράδεκτθ και δεν λαμβάνεται υπόψθ. 

 Μετά τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν δεν γίνεται αποδεκτι αλλά 

απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ κάκε διευκρίνιςθ, τροποποίθςθ ι απόκρουςθ όρου τθσ 

Διακιρυξθσ ι τθσ Ρροςφοράσ. Διευκρινίςεισ δίνονται μόνο όταν ηθτοφνται από τθν αρμόδια 

Επιτροπι και λαμβάνονται υπόψθ μόνο εκείνεσ που αναφζρονται ςτα ςθμεία που ηθτικθκαν. 

Στθν περίπτωςθ αυτι θ παροχι διευκρινίςεων είναι υποχρεωτικι για τον υποψιφιο Ανάδοχο 

και δεν κεωρείται αντιπροςφορά.  

 Οι διευκρινίςεισ των υποψθφίων Αναδόχων πρζπει να δίνονται γραπτά, εφόςον ηθτθκοφν, ςε 

χρόνο που κα ορίηει θ αρμόδια Επιτροπι.  

O προςφζρων, ςτον οποίο ανατίκεται το αντικείμενο του Διαγωνιςμοφ, δεν ζχει δικαίωμα να 

αποςφρει τθν προςφορά του, μετά τθν κατάκεςι τθσ, μζροσ τθσ ι ολόκλθρθ μζχρι τθν 

κατακφρωςθ των αποτελεςμάτων του Διαγωνιςμοφ.  

ΑΡΘΡΟ 15. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΠΟΦΑΚΕΛΛΩΝ 

15.1. ΦΑΚΕΛΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΩΝ 

Ο φάκελοσ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ» που κα υποβάλει κάκε υποψιφιοσ Ανάδοχοσ πρζπει 

να περιζχει τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ και τα νομιμοποιθτικά ςτοιχεία και άλλα απαραίτθτα 

δικαιολογθτικά του υποψιφιου Αναδόχου ωσ προσ τισ τυπικζσ, χρθματοοικονομικζσ και τεχνικζσ 

απαιτιςεισ ςυμμετοχισ ςτον Διαγωνιςμό και τα οποία προςδιορίηονται ςτα άρκρα 9.2.1 και 10. 

15.2. ΣΕΧΝΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Θ τεχνικι προςφορά πρζπει να ςυνταχκεί με τον ίδιο τρόπο, δομι, τάξθ και  αρίκμθςθ που ζχει 

ςυνταχκεί το Μζροσ Β: Τεχνικι Ρεριγραφι τθσ Διακιρυξθσ. Θ τεχνικι προςφορά κα πρζπει να 

περιλαμβάνει, πζραν των όςων προβλζπονται αλλοφ ςτουσ όρουσ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ, και τα 

ακόλουκα: 

 Αναλυτικι περιγραφι τθσ υποδομισ, τθσ δομισ και οργάνωςθσ και τθσ εμπλοκισ τθσ 

ομάδασ των Στελεχϊν που κα ςυμμετάςχουν ςτο ζργο. 

 Ρεριγραφι των μζτρων που λαμβάνει για τθν εξαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ των υπθρεςιϊν 

του παρόντοσ ζργου (πιςτοποιθτικάISO9001 ι/και αντίςτοιχα) 

 Τισ  πλθροφορίεσ που ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ κεωρεί ότι άπτονται τθσ καλφτερθσ δυνατισ 

αξιολόγθςισ του ςφμφωνα με τα κριτιρια τθσ τεχνικισ αξιολόγθςθσ.  

 Συμπλθρωμζνουσ τουσ πίνακεσ οικονομικισ προςφοράσ, από τουσ οποίουσ όμωσ επί ποινι 

αποκλειςμοφ, κα ζχουν αφαιρεκεί όλεσ οι ενδείξεισ τιμϊν ι οικονομικϊν μεγεκϊν,. 
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Επιςθμαίνεται ότι οποιαδιποτε αναγραφι οικονομικϊν μεγεκϊν ςτουσ ςχετικοφσ πίνακεσ 

οδθγεί ςε αποκλειςμό από το διαγωνιςμό. 

Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ τεχνικισ αξιολόγθςθσ και εφόςον 

παραςτεί ανάγκθ, μπορεί να καλζςει τουσ Ρροςφζροντεσ να ςυμπλθρϊςουν τισ παραπάνω 

πλθροφορίεσ, δθλϊςεισ ι πιςτοποιθτικά ι να παράςχουν ςχετικζσ διευκρινιςεισ και οι 

Ρροςφζροντεσ υποχρεοφνται, ςτθν περίπτωςθ αυτι, να τα ςυμπλθρϊςουν ι να παράςχουν τισ 

ςχετικζσ διευκρινιςεισ μζςα ςε πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ από τθν θμερομθνία που κα τουσ 

ηθτθκοφν. 

Θ Τεχνικι Ρροςφορά κα πρζπει να δοκεί και ςε ψθφιακό μζςο (CD), το οποίο κα εμπεριζχεται ςτο 

ςφραγιςμζνο φάκελο τθσ τεχνικισ προςφοράσ.  

Σε περίπτωςθ που τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να 

τοποκετθκοφν ςτον κυρίωσ φάκελο, τότε αυτά ςυςκευάηονται ιδιαίτερα και ακολουκοφν τον κυρίωσ 

φάκελο με τθν ζνδειξθ «Ραράρτθμα Ρροςφοράσ» και τισ λοιπζσ ενδείξεισ του κυρίωσ φακζλου.  

15.3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Θ οικονομικι προςφορά υποβάλλεται με τθ ςυμπλιρωςθ των πινάκων οικονομικισ προςφοράσ που 

περιλαμβάνονται ςτο Ραράρτθμα V. «Ρίνακεσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ». 

Οι ςυμπλθρωμζνοι πίνακεσ τθσ οικονομικισ προςφοράσ κα πρζπει να δοκοφν και ςε ψθφιακό μζςο 

(CD), το οποίο κα εμπεριζχεται ςτο ςφραγιςμζνο φάκελο τθσ οικονομικισ προςφοράσ. 

Σε περίπτωςθ φπαρξθσ διαφορϊν μεταξφ των αντιτφπων τθσ οικονομικισ προςφοράσ ι των πινάκων 

τθσ οικονομικισ προςφοράσ που κα υποβλθκοφν ςε ψθφιακό μζςο με τα πρωτότυπα τθσ 

οικονομικισ προςφοράσ, κατιςχφουν τα αναγραφόμενα ςτο αντίτυπο που φζρει τθν ζνδειξθ 

«ΡΩΤΟΤΥΡΟ». 

Οι τιμζσ, για το ςφνολο του Ζργου, κα πρζπει να δίνονται ςε ΕΥΩ.   

Στουσ Ρίνακεσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ κα αναγράφεται θ ανάλυςθ κόςτουσ των προςφερόμενων 

προϊόντων και υπθρεςιϊν κακϊσ και θ ςυνολικι τιμι για κάκε προςφερόμενθ υπθρεςία ι 

παραδοτζο προϊόν. Θ γενικι ςυνολικι τιμι τθσ προςφοράσ κα γράφεται αρικμθτικά και ολογράφωσ. 

Αν υπάρχει αςυμφωνία μεταξφ αναλυτικϊν τιμϊν και ςυνολικϊν τιμϊν κα υπεριςχφουν οι ςυνολικζσ 

τιμζσ. 

Οι τιμζσ κα δίνονται, χωρίσ Φ.Ρ.Α., κα αναγράφεται δε το ποςοςτό Φ.Ρ.Α. επί τοισ %, ςτο οποίο 

υπάγεται θ υπό προμικεια υπθρεςία ι/και το υπό προμικεια προϊόν. Σε περίπτωςθ που 

αναγράφεται εςφαλμζνοσ Φ.Ρ.Α., αυτόσ κα διορκϊνεται από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ. 

Στισ τιμζσ κα περιλαμβάνεται και κάκε άλλο κόςτοσ που είναι δυνατό να τισ  επιβαρφνει. 

ΑΡΘΡΟ 16. ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Με τθν υποβολι τθσ Ρροςφοράσ κεωρείται ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ αποδζχεται πλιρωσ και 

χωρίσ επιφφλαξθ τουσ γενικοφσ και τεχνικοφσ όρουσ και όλουσ τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ που 

διζπουν τθν παροφςα Διακιρυξθ, ωσ τθ μόνθ βάςθ τθσ διαδικαςίασ του διαγωνιςμοφ αυτοφ, 

ανεξάρτθτα των οποιωνδιποτε δικϊν του όρων, τουσ οποίουσ με τθν παροφςα αποποιείται. Οι 

Ρροςφζροντεσ αναμζνεται να εξετάςουν προςεκτικά και να ςυμμορφωκοφν με όλεσ τισ οδθγίεσ, 

τουσ τφπουσ, τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ.  

Επίςθσ, ςε περίπτωςθ νομικϊν προςϊπων, κεωρείται ότι θ υποβολι τθσ Ρροςφοράσ και θ 

ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό ζχουν εγκρικεί από το αρμόδιο όργανο του ςυμμετζχοντοσ νομικοφ 

προςϊπου.  
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Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τθν Ρροςφορά τουσ είτε κατακζτοντασ τθν αυτοπροςϊπωσ ι με 

ειδικά προσ τοφτο εξουςιοδοτθμζνο εκπρόςωπό τουσ όλεσ τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ζωσ τθν 

κακοριςμζνθ θμερομθνία και ϊρα διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ είτε αποςτζλλοντασ τθν 

ταχυδρομικά με ςυςτθμζνθ επιςτολι ι ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) ςτο Επιμελθτιριο 

τουλάχιςτον μζχρι τθν θμερομθνία και τθν ϊρα διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, λαμβάνοντασ εφόςον 

επικυμοφν αρικμό πρωτοκόλλου υποβολισ από τθν Ανακζτουςα Αρχι. 

Στθν περίπτωςθ τθσ ταχυδρομικισ αποςτολισ, θ Υπθρεςία Διενζργειασ δεν αναλαμβάνει καμία 

ευκφνθ για τυχόν κακυςτζρθςθ ςτθν άφιξθ των προςφορϊν, από οποιαδιποτε αιτία, που 

αποςτζλλονται με τον ωσ άνω τρόπο. Τθν ευκφνθ εμπρόκεςμθσ υποβολισ τθσ προςφοράσ ακόμθ και 

ςε περιπτϊςεισ ανωτζρασ βίασ φζρει ο ενδιαφερόμενοσ. 

Οι προςφορζσ που είτε υποβλικθκαν μετά τθν κακοριςμζνθ θμερομθνία είτε δεν ζφκαςαν ζγκαιρα 

ςτθν Υπθρεςία Διενζργειασ, κα επιςτρζφονται ςτουσ Ρροςφζροντεσ χωρίσ να ζχουν αποςφραγιςκεί. 

Α.5. ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

ΑΡΘΡΟ 17. ΑΠΟΦΡΑΓΙΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Θ αποςφράγιςθ των προςφορϊν γίνεται δθμόςια από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ τθν καταλθκτικι 

θμερομθνία και ϊρα κατάκεςθσ των προςφορϊν ςτο Επιμελθτιριο, παρουςία των προςφερόντων ι 

των νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων τουσ. 

Οι προςφορζσ κατά τθν παραλαβι τουσ από τθν Ανακζτουςα Αρχι πρωτοκολλοφνται και ςε κάκε 

φάκελο ςθμειϊνεται ο αρικμόσ πρωτοκόλλου, θ θμερομθνία και θ ϊρα καταχϊρθςθσ. 

Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ των προςφορϊν 

τθν θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτθν παροφςα διακιρυξθ. 

Θ αποςφράγιςθ γίνεται με τθν εξισ διαδικαςία:  

Ανοίγονται οι ενιαίοι φάκελοι και αποςφραγίηονται οι Φάκελοι Δικαιολογθτικϊν και Τεχνικϊν 

Ρροςφορϊν, μονογράφονται δε και ςφραγίηονται από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ όλα τα πρωτότυπα 

ςτοιχεία των Φακζλων Δικαιολογθτικϊν κατά φφλλο.  

Οι Φάκελοι των Οικονομικϊν Ρροςφορϊν δεν αποςφραγίηονται αλλά μονογράφονται, και αφοφ 

ςφραγιςκοφν από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, φυλάςςονται ςε αςφαλζσ μζροσ.   

Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ ςε κλειςτι ςυνεδρίαςθ ελζγχει τα δικαιολογθτικά κα τθν τεχνικι 

προςφορά και ειςθγείται ςτθ Διοικθτικι Επιτροπι του Επιμελθτθρίου, θ οποία αποδεχόμενθ ι όχι 

τθν ειςιγθςθ αποφαίνεται και αποφαςίηει ςχετικά με τθν ςυνζχεια του διαγωνιςμοφ και τθν 

ςυμμετοχι ςε αυτι των υποψθφίων Αναδόχων. Θ απόφαςθ τθσ Διοικθτικισ Επιτροπισ 

γνωςτοποιείται ςτουσ υποψιφιουσ Αναδόχουσ.  

Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ αξιολογεί τισ Τεχνικζσ Ρροςφορζσ και ειςθγείται ςτθ Διοικθτικι Επιτροπι 

του Επιμελθτθρίου, θ οποία αποδεχόμενθ ι όχι τθν ειςιγθςθ αποφαίνεται και αποφαςίηει ςχετικά 

με τθν ςυνζχεια του διαγωνιςμοφ και τθν ςυμμετοχι ςε αυτι των υποψθφίων Αναδόχων. Με τθν 

ίδια απόφαςθ δφναται να κακοριςκοφν και ο τόποσ, ϊρα και θμερομθνία τθσ αποςφράγιςθσ των 

Οικονομικϊν Ρροςφορϊν για τουσ υποψιφιουσ Αναδόχουσ των οποίων θ Τεχνικι Ρροςφορά ζχει 

γίνει αποδεκτι. Για τθν επιτζλεςθ του ζργου τθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ μπορεί να υποςτθριχκεί 

από ειδικοφσ εμπειρογνϊμονεσ εφόςον αυτό κρικεί ότι βοθκά τθν διαδικαςία ι ότι είναι 

απαραίτθτο. Σε κάκε περίπτωςθ οι εμπειρογνϊμονεσ ορίηονται από τθν Διοικθτικι Επιτροπι και οι 

τυχόν ειςθγιςεισ τουσ κοινοποιοφνται και ςε αυτι.  
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Κατά τθσ αποφάςεωσ τθσ Διοικθτικισ Επιτροπισ μπορεί να υποβλθκοφν ενςτάςεισ ι προςφυγζσ οι 

οποίεσ εξετάηονται από τθν αρμόδια προσ τοφτο Επιτροπι, τθν Επιτροπι Ενςτάςεων, θ οποία 

ειςθγείται εντόσ δεκαθμζρου ςτθ Διοικθτικι Επιτροπι του Επιμελθτθρίου, θ οποία αποδεχόμενθ ι 

όχι τθν ειςιγθςθ αποφαίνεται και αποφαςίηει ςχετικά με τθν ςυνζχεια του διαγωνιςμοφ και τθν 

ςυμμετοχι ςε αυτι των υποψθφίων Αναδόχων. Με τθν ίδια απόφαςθ δφναται να κακοριςκοφν και ο 

τόποσ, θ ϊρα και θ θμερομθνία τθσ αποςφράγιςθσ των Οικονομικϊν Ρροςφορϊν για τουσ 

υποψιφιουσ Αναδόχουσ των οποίων θ Τεχνικι Ρροςφορά γίνει αποδεκτι. 

Μετά τθν παραπάνω διαδικαςία, οι ςφραγιςμζνοι φάκελοι των Οικονομικϊν Ρροςφορϊν 

επαναφζρονται - για όςεσ Ρροςφορζσ ζγιναν αποδεκτζσ - ςτθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ για τθν 

αποςφράγιςι τουσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν ανωτζρω απόφαςθ του Επιμελθτθρίου.  

Πςεσ προςφορζσ δεν κρίκθκαν αποδεκτζσ δεν αποςφραγίηονται, αλλά επιςτρζφονται. 

Κατά τθν αποςφράγιςθ του Φακζλου Οικονομικϊν Ρροςφορϊν, μονογράφονται και ςφραγίηονται 

από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ όλα τα πρωτότυπα ςτοιχεία του κατά φφλλο.  

Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ ςε κλειςτι ςυνεδρίαςθ αξιολογεί τισ Οικονομικζσ Ρροςφορζσ και 

ςυντάςςει τον τελικό Ρίνακα Κατάταξθσ των διαγωνιηομζνων κατά φκίνουςα ςειρά αξιολόγθςθσ, 

από τον οποίο και προκφπτει ο προτεινόμενοσ από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ Ανάδοχοσ του Ζργου 

και ςτθν ςυνζχεια ειςθγείται ςτθ Διοικθτικι Επιτροπι του Επιμελθτθρίου, θ οποία αποδεχόμενθ ι 

όχι τθν ειςιγθςθ αποφαίνεται και αποφαςίηει ςχετικά με τθν ςυνζχεια του διαγωνιςμοφ και τθν 

κατακφρωςθ του θ τθν μθ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ. Με τθν ίδια απόφαςθ δφναται να κακοριςκοφν 

και ο τόποσ, ϊρα και θμερομθνία τθσ υποβολισ των προβλεπομζνων πιςτοποιθτικϊν και 

δικαιολογθτικϊν. Για τθν επιτζλεςθ του ζργου τθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ μπορεί να υποςτθριχκεί 

από ειδικοφσ εμπειρογνϊμονεσ εφόςον αυτό κρικεί ότι βοθκά τθν διαδικαςία ι ότι είναι 

απαραίτθτο. Σε κάκε περίπτωςθ οι εμπειρογνϊμονεσ ορίηονται από τθν Διοικθτικι Επιτροπι και οι 

τυχόν ειςθγιςεισ τουσ κοινοποιοφνται και ςε αυτι. 

Κατά τθσ αποφάςεωσ τθσ Διοικθτικισ Επιτροπισ μπορεί να υποβλθκοφν ενςτάςεισ ι προςφυγζσ οι 

οποίεσ εξετάηονται από τθν αρμόδια προσ τοφτο Επιτροπι, τθν Επιτροπι Ενςτάςεων, θ οποία 

ειςθγείται εντόσ δεκαθμζρου ςτθ Διοικθτικι Επιτροπι του Επιμελθτθρίου, θ οποία αποδεχόμενθ ι 

όχι τθν ειςιγθςθ αποφαίνεται και αποφαςίηει ςχετικά με τθν ςυνζχεια του διαγωνιςμοφ και τθν 

κατακφρωςθ του.  

Επιςθμαίνεται ότι κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ οι παρευριςκόμενοι 

λαμβάνουν γνϊςθ των ςυμμετεχόντων ςτο Διαγωνιςμό κακϊσ και του περιεχομζνου των άλλων 

προςφορϊν ςε ςυγκεκριμζνο χϊρο και για ςυγκεκριμζνο χρόνο.  

Σε περίπτωςθ που με τθν Ρροςφορά υποβάλλονται ςτοιχεία και πλθροφορίεσ εμπιςτευτικοφ 

χαρακτιρα, θ γνωςτοποίθςθ των οποίων ςτουσ υπόλοιπουσ διαγωνιηόμενουσ κα ζκιγε τα ζννομα 

ςυμφζροντά τουσ, τότε ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ οφείλει να ςθμειϊνει επϋ αυτϊν τθν ζνδειξθ 

«πλθροφορίεσ εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα» και να ενθμερϊςει ςυγκεκριμζνα τθν αρμόδια Επιτροπι. 

Πλεσ οι πλθροφορίεσ εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα κα πρζπει να αναφζρονται με παραπομπι 

ςυγκεντρωτικά ςτο τζλοσ τθσ Ρροςφοράσ ςε ξεχωριςτό κεφάλαιο το οποίο να μπορεί εφκολα να 

αφαιρεκεί. Σε κάκε άλλθ περίπτωςθ θ Επιτροπι ακόμθ και ενθμερωκεί δεν κα μπορεί να παρζμβει 

αφαιρϊντασ ςτοιχεία εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα από τθν Ρροςφορά οπότε και αν δφναται να 

λαμβάνουν γνϊςθ αυτϊν των πλθροφοριϊν οι λοιποί διαγωνιηόμενοι θ Επιτροπι και θ ανακζτουςα 

Αρχι ουδεμία ευκφνθ φζρουν. Θ ζννοια τθσ πλθροφορίασ εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα αφορά μόνο 

ςτθν προςταςία του απορριτου που καλφπτει τεχνικά ι εμπορικά ηθτιματα τθσ επιχείρθςθσ του 

ενδιαφερομζνου. 

Σε κάκε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ των προςφορϊν θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ ςυντάςςει 

πρακτικά τα οποία παραδίδει ςτο αρμόδιο όργανο του Επιμελθτθρίου ςε δφο (2) όμοια αντίτυπα. 
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θμείωςθ: 

Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ ελζγχει τα μζςα (cds) που περιζχουν τα θλεκτρονικά αρχεία των Τεχνικϊν 

και των Οικονομικϊν Ρροςφορϊν αναφορικά με: 

 το κατά πόςον είναι αναγνϊςιμα και μθ επανεγγράψιμα 

 οποιαδιποτε άλλθ παράλειψθ που υποπζςει ςτθν αντίλθψι τθσ. 

Σε περίπτωςθ που παρουςιαςτεί πρόβλθμα ςε κάποιο μζςο (cd) αυτό επιςτρζφεται ςτον υποψιφιο 

Ανάδοχο, ο οποίοσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να προςκομίςει νζο, ςφμφωνα με τισ 

προαναφερκείςεσ απαιτιςεισ τθσ Διακιρυξθσ, εντόσ δφο (2) θμερϊν. 

Σε περίπτωςθ που βρεκεί διαφορά ανάμεςα ςτισ ζντυπεσ τεχνικζσ και οικονομικζσ προςφορζσ και 

ςτο νζο μζςο (CD) που κα προςκομίςει ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ, υπεριςχφει θ τεχνικι και οικονομικι 

προςφορά που ζχει υποβλθκεί εγγράφωσ και όχι του νζου μζςου (CD) προκειμζνου να διαςφαλιςτεί 

θ ίςθ μεταχείριςθ των διαγωνιηομζνων. 

ΑΡΘΡΟ 18. ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

ΓΕΝΙΚΑ 

Θ αξιολόγθςθ των προςφορϊν γίνεται από τθν Επιτροπι Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ του 

Διαγωνιςμοφ θ οποία για τισ εργαςίεσ τθσ μπορεί να υποςτθρίηεται από Ομάδα Εμπειρογνωμόνων 

(που περιλαμβάνει επιςτιμονεσ με ειδικζσ νομικζσ, τεχνικζσ, οικονομικζσ, διοικθτικζσ γνϊςεισ 

ςφμφωνα με το αντικείμενο του ζργου).   

Για τθν επιλογι τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ, γίνεται θ αξιολόγθςθ 

των προςφορϊν που καλφπτουν τουσ όρουσ, τισ απαιτιςεισ ςυμμετοχισ και ζχουν υποβάλλει όλα τα 

απαραίτθτα δικαιολογθτικά. Θ αξιολόγθςθ περιλαμβάνει  

1. τθν κάλυψθ των απαραίτθτων προχποκζςεων και επικυμθτϊν απαιτιςεων των τεχνικϊν 

ςτοιχείων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ από τουσ προςφζροντεσ που ζχουν γίνει αποδεκτοί από 

τθν διαδικαςία αποςφράγιςθσ και ελζγχου των δικαιολογθτικϊν  

2. τθν αξιολόγθςθ και βακμολόγθςθ των τεχνικϊν τουσ προςφορϊν  βάςει εξειδικευμζνων 

κριτθρίων ςυνδεομζνων με το αντικείμενο και κάκε άλλο ςτοιχείο ανάλογα με τθν φφςθ τθσ 

υπθρεςίασ ι και των ιδιαίτερων αναγκϊν τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και τθν ιεράρχθςθ των 

τεχνικϊν προςφορϊν ,  

3. τον ζλεγχο ςυμμόρφωςθσ ςτουσ οικονομικοφσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ  από τουσ 

προςφζροντεσ που ζχουν γίνει αποδεκτοί από τθν προθγοφμενθ διαδικαςία  

4. τθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν  και τθν ιεράρχθςθ των οικονομικϊν 

προςφορϊν  

5. τθν τελικι επιλογι τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ 

Τα 1, 2 αποτελοφν τθν ΤΕΧΝΙΚΘ και 3,4 τθν ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ. 

Για τθν επιλογι τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ Ρροςφοράσ το αρμόδιο 

ακολουκοφνται τα παρακάτω βιματα:  

α) Αξιολόγθςθ και βακμολόγθςθ των τεχνικϊν προςφορϊν για όςεσ προςφορζσ δεν ζχουν 

απορριφκεί ςε προθγοφμενο ςτάδιο τθσ αξιολόγθςθσ 

β) Αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν για όςεσ προςφορζσ δεν ζχουν απορριφκεί ςε 

προθγοφμενο ςτάδιο τθσ αξιολόγθςθσ 
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γ) Κατάταξθ των προςφορϊν για τθν τελικι επιλογι τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ 

Ρροςφοράσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθ παροφςα διακιρυξθ. 

Σε κάκε ςτάδιο τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ   ςυντάςςει πρακτικά ςτα 

οποία τεκμθριϊνει με αναλυτικό και απόλυτα επαρκι τρόπο τθν αποδοχι, ι τθν απόρριψθ των 

προςφορϊν και τθ βακμολόγθςθ των προςφορϊν, τα οποία παραδίδει ςτθν αρμόδια υπθρεςία τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ, με ευκφνθ τθσ οποίασ κοινοποιοφνται ςτουσ Υποψθφίουσ Αναδόχουσ, πριν από 

τθ διενζργεια του επομζνου ςταδίου.  

18.1. ΣΕΧΝΙΚΘ ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ 

Για τισ ανάγκεσ τθσ τεχνικισ αξιολόγθςθσ, θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ κα ακολουκιςει τθν παρακάτω 

περιγραφόμενθ διαδικαςία: 

α. κα ελζγξει το περιεχόμενο των τεχνικϊν προςφορϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει εάν 

ικανοποιοφν τουσ όρουσ τθσ παροφςασ, κα ελζγξει τθν αποδοχι των απαιτθτϊν και επικυμθτϊν 

χαρακτθριςτικϊν όπωσ προκφπτουν από τθν τεχνικι προςφορά και κα καταχωριςει, ςε ςχετικό 

πρακτικό τθσ, τυχόν προςφορζσ που χαρακτθρίηει απορριπτζεσ, αναλφοντασ, για κάκε μία από 

αυτζσ, τουσ ακριβείσ λόγουσ απόρριψθσ. 

Εφ’ όςον, ς’ αυτό το ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ, υπάρχουν τζτοιεσ απορριπτζεσ προςφορζσ, θ 

Επιτροπι Διαγωνιςμοφ κα διαβιβάςει το πρακτικό απόρριψθσ ςτθν Υπθρεςία Διενζργειασ, για 

τθν ζκδοςθ των ςχετικϊν αποφάςεων απόρριψθσ. 

γ. κα προχωριςει ςτθ βακμολόγθςθ των τεχνικϊν όρων των αποδεκτϊν προςφορϊν, ςφμφωνα με 

τα κριτιρια και τισ οδθγίεσ αξιολόγθςθσ που παρατίκενται ςτθ ςυνζχεια τθσ παροφςασ 

παραγράφου. Θ Βακμολόγθςθ των τεχνικϊν προςφορϊν κα γίνει ςφμφωνα με τα κριτιρια 

τεχνικισ αξιολόγθςθσ προςφορϊν που παρουςιάηονται ςτθ ςυνζχεια: 

Κάκε κριτιριο βακμολογείται, με βακμό, που είναι ακζραιοσ από 0 ζωσ 10, ςφμφωνα με τα 
εξισ: 

 Βακμόσ κριτθρίου 0: Πταν θ ςυγκεκριμζνθ προςφορά είναι απαράδεκτθ ωσ προσ το 
ςυγκεκριμζνο κριτιριο 

 Βακμόσ κριτθρίου 1-4: Πταν θ ςυγκεκριμζνθ προςφορά είναι ελλιπισ ωσ προσ το 
ςυγκεκριμζνο κριτιριο 

 Βακμόσ κριτθρίου 5-8: Πταν θ ςυγκεκριμζνθ προςφορά είναι ικανοποιθτικι ωσ προσ το 
ςυγκεκριμζνο κριτιριο 

 Βακμόσ κριτθρίου 9-10: Πταν θ ςυγκεκριμζνθ προςφορά είναι εξαίρετθ ωσ προσ το 
ςυγκεκριμζνο κριτιριο 

Ειδικότερα ωσ προσ κάκε κριτιριο, κάκε τεχνικι προςφορά χαρακτθρίηεται ωσ: 

 Απαράδεκτθ, ωσ προσ το ςυγκεκριμζνο κριτιριο, όταν θ ανταπόκριςι τθσ ςτισ 
προδιαγραφζσ και τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ του ςυγκεκριμζνου κριτθρίου, είτε δεν 
υφίςταται, είτε κεωρείται ακατάλλθλθ για το ζργο 

 Ελλιπισ, ωσ προσ το ςυγκεκριμζνο κριτιριο, όταν θ ανταπόκριςι τθσ καλφπτει 
ςτοιχειωδϊσ  τισ προδιαγραφζσ και τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ του ςυγκεκριμζνου 
κριτθρίου 

 Ικανοποιθτικι, ωσ προσ το ςυγκεκριμζνο κριτιριο, όταν θ ανταπόκριςι τθσ καλφπτει 
πλιρωσ  τισ προδιαγραφζσ και τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ του ςυγκεκριμζνου κριτθρίου 
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 Εξαίρετθ, ωσ προσ το ςυγκεκριμζνο κριτιριο, όταν θ ανταπόκριςι τθσ καλφπτει πλιρωσ  
τισ προδιαγραφζσ και τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ του ςυγκεκριμζνου κριτθρίου και 
προςφζρει επιπλζον δυνατότθτεσ χριςιμεσ για το ζργο. 

Ομάδεσ Κριτθρίων και Επιμζρουσ Κριτιρια Σεχνικισ Αξιολόγθςθσ Προςφορϊν. 

ΟΜΑΔΑ Α. ΑΝΤΙΛΘΨΘ ΡΟΣΦΕΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΓΟ (ςυντελεςτισ ςτάκμιςθσ 30%).  

Αξιολογείται: 

 θ ολοκλθρωμζνθ αντίλθψθ για το αντικείμενο και τισ απαιτιςεισ του Ζργου και ο  
ςυνυπολογιςμόσ των ιδιαιτεροτιτων τθσ περιοχισ που καλφπτει το 
Επιμελθτιριο. 

ΟΜΑΔΑ Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΚΑ ΤΟΥ ΕΓΟΥ (ςυντελεςτισ ςτάκμιςθσ 20%). 

 Αξιολογείται: 

 θ διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ των υπθρεςιϊν. 

ΟΜΑΔΑ Γ. ΟΓΑΝΩΣΘ ΚΑΙ ΔΟΜΘ ΤΘΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΓΟΥ (ςυντελεςτισ ςτάκμιςθσ 20%)  

Αξιολογείται: 

 το μοντζλο οργάνωςθσ και κατανομισ ρόλου και χρόνου των ςτελεχϊν τθσ 
ομάδασ ζργου για αριςτοποίθςθ αποτελζςματοσ. 

ΟΜΑΔΑ Δ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΡΟΙΘΣΘΣ ΤΟΥ ΕΓΟΥ (ςυντελεςτισ ςτάκμιςθσ 30%)  

Αξιολογείται  

 θ εξειδίκευςθ μεκοδολογίασ, θ ανάλυςθ τθσ κατανομισ των εργαςιϊν, θ 
ςφνδεςθ με χρονοδιάγραμμα και παραδοτζα. 

Θ ςυνολικι βακμολογία τθσ Τεχνικισ Αξιολόγθςθσ κάκε επιμζρουσ κριτθρίου ςτακμίηεται με τον 

ςυντελεςτι βαρφτθτασ του κριτθρίου αυτοφ και ςτρογγυλοποιείται ςτο 2
ο
 δεκαδικό ψθφίο. 

Το άκροιςμα των βακμολογιϊν των κριτθρίων τθσ προςφοράσ αποτελεί τον τελικό βακμό τεχνικισ 

αξιολόγθςθσ τθσ προςφοράσ (Bi), ενϊ θ προςφορά που επιτυγχάνει τθ μεγαλφτερθ βακμολογία είναι 

θ μζγιςτθ Τεχνικι Ρροςφορά (Bmax).  

18.2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ 

Οι οικονομικζσ προςφορζσ κα αποςφραγιςκοφν μετά τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ ζγκριςθσ τθσ 

διαδικαςίασ τεχνικισ αξιολόγθςθσ από τθν Ανακζτουςα Αρχι. 

Θ θμερομθνία ο τόποσ και θ ϊρα που κα αποςφραγιςκοφν οι οικονομικζσ προςφορζσ κα 

γνωςτοποιθκεί, με ςχετικι ανακοίνωςθ τθσ Επιτροπισ, που κα ςταλεί με επιςτολι ι τθλεομοιοτυπία 

(φαξ)  ςτουσ Ρροςφζροντεσ των οποίων οι προςφορζσ κρίκθκαν αποδεκτζσ και βακμολογικθκαν 

τεχνικά. 

Οι φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν, για όςεσ προςφορζσ δεν κρίκθκαν αποδεκτζσ κατά το 

προθγοφμενο ςτάδιο επιςτρζφονται από τθν Υπθρεςία Διενζργειασ ςτουσ Ρροςφζροντεσ, χωρίσ να 

ζχουν αποςφραγιςκεί. 

Θ αποςφράγιςθ των οικονομικϊν προςφορϊν κα πραγματοποιθκεί ςτο Χϊρο Διενζργειασ, τθν 

θμερομθνία και ϊρα που κα ορίηεται ςτθ ςχετικι ανακοίνωςθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ, ενϊπιον 

των τυχόν παριςταμζνων εκπροςϊπων των υποψθφίων αναδόχων. 

Για τισ ανάγκεσ τθσ οικονομικισ αξιολόγθςθσ, θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ κα ελζγξει το περιεχόμενο 

των οικονομικϊν προςφορϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει τον βακμό ςτον οποίο ανταποκρίνονται 

ςτισ απαιτιςεισ τθσ Διακιρυξθσ και κα καταχωριςει, ςε ςχετικό πρακτικό τθσ, τυχόν προςφορζσ που 



ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ  

«ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΩΝ ΠΑΚΕΣΩΝ ΕΡΓΑΙΑ 4, 5 ΚΑΙ 6 ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ ΜΕ ΣΟ ΑΚΡΩΝΤΜΙΟ ADRIATINN» 

Επιμελθτιριο Κζρκυρασ   ελίδα    31   από   69 

 

χαρακτθρίηει απορριπτζεσ, αναλφοντασ, για κάκε μία από αυτζσ, τουσ ακριβείσ λόγουσ απόρριψθσ. 

Εφ’ όςον, ς’ αυτό το ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ, υπάρχουν τζτοιεσ, απορριπτζεσ προςφορζσ, θ Επιτροπι 

Διαγωνιςμοφ κα διαβιβάςει το πρακτικό απόρριψθσ ςτθν Υπθρεςία Διενζργειασ, για τθν ζκδοςθ των 

ςχετικϊν αποφάςεων απόρριψθσ. 

18.3. ΑΠΟΡΡΙΨΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Θ απόρριψθ Ρροςφοράσ γίνεται με απόφαςθ του αρμοδίου οργάνου τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, 

φςτερα από γνωμοδότθςθ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ. 

Θ προςφορά του υποψιφιου Αναδόχου απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ ι/και ο υποψιφιοσ 

απορρίπτεται και θ δυνατότθτα ςυμμετοχισ του ςτον διαγωνιςμό αποκλείεται ςε κακεμία ι 

περιςςότερεσ από τισ κάτωκι περιπτϊςεισ: 

1. Ζλλειψθ οποιουδιποτε δικαιολογθτικοφ του άρκρου 9.2.1 και 10. 

2. Ζλλειψθ πλιρουσ και αιτιολογθμζνθσ τεκμθρίωςθσ των ελάχιςτων προχποκζςεων 

ςυμμετοχισ τθσ παρ. 8.1. και τθσ παρ 10. 

3. Χρόνοσ ιςχφοσ Ρροςφοράσ μικρότεροσ από το ηθτοφμενο. 

4. Χρόνοσ παράδοςθσ Ζργου μεγαλφτεροσ από τον προβλεπόμενο. 

5. Ρροςφορά που είναι αόριςτθ, ανεπίδεκτθ εκτίμθςθσ, υπό αίρεςθ ι/ και δεν προκφπτει με 

ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι. 

6. Ρροςφορά που δεν καλφπτει πλιρωσ απαράβατουσ όρουσ τθσ Διακιρυξθσ. 

7. Ρροςφορά που παρουςιάηει ουςιϊδεισ αποκλίςεισ από τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ 

προδιαγραφζσ τθσ Διακιρυξθσ.  

8. Για τισ προςφορζσ που κρίνονται από τθν Επιτροπι ωσ αςυνικιςτα χαμθλζσ και ιδιαίτερα 

για τισ προςφορζσ που είναι χαμθλότερεσ από το 90% του προχπολογιςμοφ χωρίσ ΦΡΑ,  

ηθτείται από τον υποψιφιο Ανάδοχο ζγγραφθ παροχι διευκρινιςεων για τθν αιτιολόγθςθ 

και ανάλυςθ τθσ Οικονομικισ του Ρροςφοράσ, πριν τθν απόρριψι τθσ. Εάν θ Επιτροπι 

κρίνει πϊσ οι παραςχεκείςεσ διευκρινιςεισ δεν είναι επαρκείσ και δεν διαςφαλίηουν τθν 

ομαλι, ποιοτικι και ζγκαιρθ υλοποίθςθ του ζργου τότε μπορεί να τισ απορρίψει και θ 

ςυνολικι  Ρροςφορά κα απορρίπτεται. Θ όποια ζκπτωςθ πζραν του προαναφερκζντοσ 

ορίου κα πρζπει εκτόσ των άλλων, κατ’ ελάχιςτο, να τεκμθριϊνεται με βάςθ τα οριηόμενα 

ςτο Άρκρο 52 του ΡΔ60/2007. 

9. Ρροςφορά που το ςυνολικό τθσ τίμθμα υπερβαίνει τον προχπολογιςμό του Ζργου. 

18.4. ΟΛΟΚΛΘΡΩΘ ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ 

Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ οικονομικισ αξιολόγθςθσ, θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ κα κατατάξει τισ 

προςφορζσ ςε Συγκριτικό Ρίνακα, κατά φκίνουςα ςειρά του τελικοφ βακμοφ χρθςιμοποιϊντασ τθν 

παρακάτω μζκοδο:  

Λi = 80* (Βi / Βmax ) + 20 * (Kmin/Ki) 

όπου: 

Βmax  θ ςυνολικι βακμολογία που ζλαβε θ καλφτερθ Τεχνικι Ρροςφορά  

Βi θ ςυνολικι βακμολογία τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ i 

Kmin  το ςυνολικό ςυγκριτικό κόςτοσ τθσ Ρροςφοράσ με τθ μικρότερθ τιμι χωρίσ ΦΡΑ 

Κi το ςυνολικό ςυγκριτικό κόςτοσ τθσ Ρροςφοράσ iχωρίσ ΦΡΑ 
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Λi το οποίο ςτρογγυλοποιείται ςτα 2 δεκαδικά ψθφία. 

Επικρατζςτερθ είναι θ Ρροςφορά με το μεγαλφτερο Λ. 

ΑΡΘΡΟ 19. ΑΝΑΚΘΡΤΞΘ ΤΠΟΨΘΦΙΟΤ ΑΝΑΔΟΧΟΤ-ΣΑΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΣΘΝ 
ΚΑΣΑΚΤΡΩΘ 
1.Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν ο υποψιφιοσ, ο οποίοσ προςφζρει τθν πλζον ςυμφζρουςα 

προςφορά και ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ (υποψιφιοσ Ανάδοχοσ), οφείλει να 

υποβάλει ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, τα δικαιολογθτικά, τα οποία αναφζρονται ςτο άρκρο 9.2.2 τθσ 

παροφςασ, εντόσ προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ 

ειδοποίθςθσ από τθν Ανακζτουςα Αρχι  ςε αυτόν, με βεβαίωςθ παραλαβισ ι ςφμφωνα με το ν. 

2672/1998.  

2. Θ Επιτροπι κα ορίςει τθν θμερομθνία και ϊρα κατά τθν οποία κα γίνει θ διαδικαςία 

αποςφράγιςθσ του φακζλου των δικαιολογθτικϊν που υποβάλλονται κατά τα παραπάνω  από τον 

υποψιφιο Ανάδοχο. Στθ διαδικαςία αποςφράγιςθσ δικαιοφνται να παρίςτανται όςοι ςυμμετείχαν 

ςτο διαγωνιςμό και δεν αποκλείςτθκαν ςε προθγοφμενο ςτάδιο αυτοφ, οι οποίοι καλοφνται προσ 

τοφτο και λαμβάνουν γνϊςθ των δικαιολογθτικϊν που κατατζκθκαν. Θ ςχετικι εγκριτικι απόφαςθ 

κοινοποιείται ςτουσ ςυμμετζχοντεσ ςτο ςτάδιο αυτό με αποδεικτικό παραλαβισ. 

3. Πταν ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν προςκομίηει εμπρόκεςμα, ζνα ι περιςςότερα από τα ζγγραφα 

και τα δικαιολογθτικά που προβλζπονται ςτο άρκρο 9.2.2 τθσ παροφςασ ςφμφωνα με τα οριηόμενα 

ςε αυτό, καλείται ο υποψιφιοσ που προςφζρει τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα προςφορά. 

Σε περίπτωςθ που και αυτόσ δεν προςκομίηει ζνα ι περιςςότερα από τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά 

τα οποία απαιτοφνται κατά τα ανωτζρω, καλείται ο υποψιφιοσ με τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον 

ςυμφζρουςα προςφορά και οφτω κακεξισ. Αν κανζνασ από τουσ υποψιφιουσ δεν προςκομίηει, 

ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ των ανωτζρω διατάξεων, ζνα ι περιςςότερα από τα 

ζγγραφα και δικαιολογθτικά τα οποία απαιτοφνται από αυτζσ, ο διαγωνιςμόσ ματαιϊνεται. 

Θ μθ ζγκαιρθ και προςικουςα υποβολι των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ ςυνιςτά λόγο 

αποκλειςμοφ του προςφζροντοσ και ζκπτωςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ του.  

ΑΡΘΡΟ 20. ΔΙΕΤΚΡΙΝΘΕΙ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 
Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ ζχει το δικαίωμα, εφ’ όςον το κρίνει αναγκαίο, να ηθτιςει από 

Ρροςφζροντα τθν παροχι διευκρινιςεων ςχετικά με το περιεχόμενο τθσ προςφοράσ του, κακ’ όλθ 

τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ που περιγράφεται ςτα άρκρα 15 και επόμενα τθσ 

Διακιρυξθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι θ παροχι διευκρινιςεων είναι υποχρεωτικι για τον Ρροςφζροντα 

και δεν κεωρείται αντιπροςφορά. 

Τζτοιου είδουσ διευκρινιςεισ κα παραδίδονται εγγράφωσ ςτθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, μζςα ςε 

εφλογο χρονικό διάςτθμα που αυτι κα ορίηει κατά περίπτωςθ, το οποίο δεν κα είναι μικρότερο των 

πζντε (5) εργαςίμων θμερϊν. 

Από τισ διευκρινιςεισ που δίνονται από Ρροςφζροντεσ, ςφμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται 

υπόψθ μόνον εκείνεσ που αναφζρονται ςτα ςθμεία για τα οποία ηθτικθκαν. 

Α.6. ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

ΑΡΘΡΟ 21. ΚΑΣΑΚΤΡΩΘ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 
Μετά τθν ολοκλιρωςθ του ζργου τθσ αξιολόγθςθσ, θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ κα υποβάλει τον 

Συγκριτικό Ρίνακα, μαηί με τα Ρρακτικά και όλα τα ςτοιχεία του φακζλου του διαγωνιςμοφ, ςτθν 

Υπθρεςία Διενζργειασ, για τθν ζκδοςθ τθσ Κατακφρωςθσ. 
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Τα πρακτικά και οι ςυγκριτικοί πίνακεσ υποβάλλονται ςε πζντε (5) αντίτυπα. Στον ανάδοχο 

αποςτζλλεται ςχετικι ανακοίνωςθ τθσ Κατακφρωςθσ εγγράφωσ. 

Θ Ανακζτουςα Αρχι δφναται, κατά τθ φάςθ τθσ κατακφρωςθσ, μετά από ειςιγθςθ τθσ Επιτροπισ 

Ρρομθκειϊν, να κατακυρϊςει μζροσ του φυςικοφ αντικειμζνου μικρότερο ωσ το 50% ι μεγαλφτερο 

ωσ το 15% από το οριηόμενο ςτθν παροφςα. 

Από τθν ανακοίνωςθ του αποτελζςματοσ του Διαγωνιςμοφ ςτον Ανάδοχο, θ Σφμβαςθ κεωρείται ότι 

ζχει ςυναφκεί, το δε ζγγραφο (Σφμβαςθ) που ακολουκεί ζχει μόνον αποδεικτικό χαρακτιρα. 

ΑΡΘΡΟ 22. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΣΑΙΩΘ 

Θ Ανακζτουςα Αρχι, κατά τθν αποκλειςτικι κρίςθ τθσ αηθμίωσ για αυτό και ςε οποιοδιποτε ςτάδιο 

του διαγωνιςμοφ, διατθρεί το δικαίωμα: 

α. Να αποφαςίςει τθ ματαίωςθ, ακφρωςθ ι διακοπι του διαγωνιςμοφ για οποιαδιποτε λόγο ι 

αιτία 

β. Να αποφαςίςει τθ ματαίωςθ του διαγωνιςμοφ και τθν επανάλθψι του με τροποποίθςθ ι μθ 

των όρων και των προδιαγραφϊν τθσ Διακιρυξθσ για οποιαδιποτε λόγο ι αιτία 

Στισ παραπάνω περιπτϊςεισ οι ςυμμετζχοντεσ ςτον διαγωνιςμό δεν ζχουν καμιά αξίωςθ κατά τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ. 

Θ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό γίνεται με ευκφνθ του υποψθφίου, ο οποίοσ εξ αυτοφ του λόγου δεν 

αντλεί δικαίωμα αποηθμίωςθσ. Θ ςυμμετοχι του ςτο διαγωνιςμό ςυνεπάγεται πλιρθ και 

ανεπιφφλακτθ αποδοχι εκ μζρουσ του υποψθφίου των όρων τθσ παροφςασ. 

ΑΡΘΡΟ 23. ΚΑΣΑΡΣΙΘ ΚΑΙ ΤΠΟΓΡΑΦΘ ΤΜΒΑΘ 
Μετά τθν ανακοίνωςθ τθσ Κατακφρωςθσ καταρτίηεται θ ςχετικι Σφμβαςθ, θ οποία ρυκμίηει όλεσ τισ 

λεπτομζρειεσ για τθν εφαρμογι τθσ Κατακφρωςθσ ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και τθσ 

προςφοράσ. 

Θ Σφμβαςθ, που περιλαμβάνει λεπτομερϊσ όλουσ τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ για τθν 

υλοποίθςθ του Ζργου κακϊσ και τα δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ των ςυμβαλλόμενων μερϊν, 

καταρτίηεται με βάςθ τθν Κατακφρωςθ, τθ Διακιρυξθ και τθν προςφορά, κατά φκίνουςα ςειρά 

ιεραρχίασ και κατιςχφει αυτϊν πλθν κατάδθλων ςφαλμάτων ι παραδρομϊν. 

Για τισ ανάγκεσ κατάρτιςθσ των ειδικϊν όρων και λεπτομερειϊν τθσ Σφμβαςθσ, ο Ανάδοχοσ κα 

ςυνεργαςτεί με τθν Ανακζτουςα Αρχι ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ. 

Σε περίπτωςθ που πικανολογείται ότι, κατά το χρονικό διάςτθμα κατάρτιςθσ του τελικοφ κειμζνου 

τθσ Σφμβαςθσ, κα λιξει θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ ι τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, ο Ανάδοχοσ 

υποχρεοφται ςτθν ζγκαιρθ παράταςθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του κατά τον εκτιμοφμενο για τθν 

ολοκλιρωςθ του κειμζνου τθσ Σφμβαςθσ απαιτοφμενο χρόνο και τθν παράταςθ, για τον ίδιο χρόνο, 

τθσ ιςχφοσ τθσ εγγυθτικισ ςυμμετοχισ ι τθν αντικατάςταςι τθσ με τθν εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ. 

Μετά τθν ολοκλιρωςθ του εγγράφου τθσ Σφμβαςθσ και μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δζκα (10) θμερϊν 

από τθν λιψθ ζγγραφθσ πρόςκλθςθσ από τθν Ανακζτουςα Αρχι, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να 

προςζλκει για τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ, προςκομίηοντασ τα παρακάτω ςτοιχεία: 

(α) Στθν περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ είναι εταιρεία ι ζνωςθ προςϊπων, τα ζγγραφα 

νομιμοποίθςθσ του προςϊπου που κα υπογράψει τθ Σφμβαςθ. 

(β) Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ των όρων τθσ Σφμβαςθσ που κα ανζρχεται ςτο 10% τθσ ςυνολικισ 

ςυμβατικισ αξίασ του προςφερομζνου Ζργου χωρίσ Φ.Ρ.Α. 
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Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, όπωσ και όλεσ οι εγγυιςεισ που αναφζρονται ςτθν Διακιρυξθ, 

εκδίδεται από πιςτωτικά ιδρφματα ι άλλα νομικά πρόςωπα που λειτουργοφν νόμιμα ςτθν Ελλάδαςε 

άλλο κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ) ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (ΕΟΧ) ι ςε 

τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει είτε ευρωπαϊκζσ ςυμφωνίεσ με τθν Ε.Ε. είτε τθ Συμφωνία 

Δθμοςίων Συμβάςεων του Ραγκόςμιου Οργανιςμοφ Εμπορίου, θ οποία κυρϊκθκε με το νόμο 

2513/1997 και ζχουν, ςφμφωνα με τθν νομοκεςία των κρατϊν αυτϊν, αυτό το δικαίωμα. 

Εγγυιςεισ που εκδίδονται ςε άλλο κράτοσ εκτόσ τθσ Ελλάδασ, κα ςυνοδεφονται από επίςθμθ 

μετάφραςι τουσ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ πρζπει να ςυνταχκεί ςφμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτιματοσ Ι. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ κα επιςτραφεί μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι 

παραλαβι του υλικοφ και φςτερα από τθν εκκακάριςθ των τυχόν απαιτιςεων από τουσ δφο 

ςυμβαλλόμενουσ.  

Στθν περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει τθ Σφμβαςθ, θ Υπθρεςία επιβάλλει τισ 

προβλεπόμενεσ ςτισ κείμενεσ διατάξεισ κυρϊςεισ, ακροιςτικά ι διαηευτικά:   

α) Κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ μερικά ι ολικά υπζρ του Δθμοςίου.  

β) Ανάκεςθ τθσ Υπθρεςίασ είτε ςτον επόμενο προςφζροντα, ςφμφωνα με τθ ςειρά 

κατάταξθσ ςτο Διαγωνιςμό, είτε με επαναλθπτικό Διαγωνιςμό ι και χωρίσ Διαγωνιςμό, ανάλογα 

με τισ ανάγκεσ τθσ Υπθρεςίασ και με καταλογιςμό ςε βάροσ του τυχόν επιπλζον διαφοράσ τιμισ.  

γ) Ρροςωρινό ι διαρκι αποκλειςμό του προςφζροντοσ από τισ προμικειεσ και εργαςίεσ του 

Δθμοςίου Τομζα.  

Οι παραπάνω κυρϊςεισ είναι ανεξάρτθτεσ από κάκε αξίωςθ τθσ Υπθρεςίασ, για κάκε κετικι ηθμιά 

τθσ, που προιλκε άμεςα ι ζμμεςα από τθν άρνθςθ του Αναδόχου να πραγματοποιιςει ζγκαιρα το 

αντικείμενο που του κατακυρϊκθκε.  

Σε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ ζχει υπογράψει τθν ςφμβαςθ και του ζχει ι μθ καταβλθκεί κάποια 

προκαταβολι, εφόςον υπαναχωρεί ι δθλϊνει αδυναμία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ι θ Υπθρεςία 

διαπιςτϊνει ςοβαρι αςυνζπεια ςτθν εκτζλεςθ των ςυμφωνθκζντων ι δεν ανταποκρίνεται μζςα ςτισ 

ςυμβατικζσ προκεςμίεσ ι αυτά απορρίπτονται από τθν Υπθρεςία ωσ μθ ανταποκρινόμενα ςτισ 

τεχνικζσ προδιαγραφζσ, κθρφςςει τον Ανάδοχο ζκπτωτο και του επιβάλλει ακροιςτικά ι διαηευκτικά 

τισ παρακάτω κυρϊςεισ:  

α) Ζκπτωςθ του Αναδόχου από τθν κατακφρωςθ ςτο όνομα του και από κάκε δικαίωμα που 

απορρζει από αυτι.  

β) Κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ υπζρ του Δθμοςίου.  

γ) Ανάκεςθ τθσ Υπθρεςίασ ςτον επόμενο προςφζροντα ςτον Διαγωνιςμό, είτε με 

επαναλθπτικό Διαγωνιςμό ι και χωρίσ Διαγωνιςμό ανάλογα τισ ανάγκεσ τθσ Υπθρεςίασ και τον 

καταλογιςμό ςε βάροσ του τθσ τυχόν επιπλζον διαφοράσ τιμισ.  

δ) Εφαρμογι των ποινικϊν ρθτρϊν λόγω κακυςτζρθςθσ ανταπόκριςθσ.  

ε) Είςπραξθ εντόκωσ τθσ προκαταβολισ που του χορθγικθκε. Ο υπολογιςμόσ των τόκων 

γίνεται από τθν θμερομθνία λιψθσ τθσ προκαταβολισ από τον μειοδότθ μζχρι τθν θμερομθνία 

ζκδοςθσ τθσ απόφαςθσ κιρυξισ του ωσ εκπτϊτου, με το ιςχφον κάκε φορά ανϊτατο όριο 

επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από τθν θμερομθνία δε αυτι και μζχρι τθσ επιςτροφισ 

τθσ, με το ιςχφον κάκε φορά επιτόκιο για τόκο υπερθμερίασ.  

Α.7. ΒΑΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΤΜΒΑΗ 

ΑΡΘΡΟ 24. ΕΦΑΡΜΟΣΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 
Θ  Σφμβαςθ διζπεται από το Ελλθνικό Δίκαιο και το κοινοτικό δίκαιο των δθμοςίων ςυμβάςεων. 
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Κατά τθν ιεράρχθςθ τθσ νομικισ ιςχφοσ των κειμζνων, το κείμενο τθσ ςφμβαςθσ κατιςχφει κάκε 

άλλου κειμζνου ςτο οποίο τοφτο ςτθρίηεται, όπωσ προςφορά, διακιρυξθ και απόφαςθ κατακφρωςθσ 

ι ανάκεςθσ, εκτόσ κατάδθλων ςφαλμάτων ι παραδρομϊν. Οι όροι τθσ ςφμβαςθσ οφείλουν να 

αντανακλοφν τθν απόφαςθ ζνταξθσ, τα τεχνικά δελτία και τα τεφχθ δθμοπράτθςθσ. Εφαρμοςτζο δε 

ςε κάκε περίπτωςθ είναι και το κοινοτικό δίκαιο. 

Σε περίπτωςθ διαφορϊν που ενδεχομζνωσ προκφψουν ςχετικά με τθν ερμθνεία ι τθν εκτζλεςθ ι τθν 

εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ ι εξ’ αφορμισ τθσ, θ Ανακζτουςα Αρχι και ο Ανάδοχοσ καταβάλλουν κάκε 

προςπάκεια για τθ φιλικι επίλυςι τουσ, ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ καλισ πίςτθσ και των 

χρθςτϊν ςυναλλακτικϊν θκϊν. 

Για κάκε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυκεί ςφμφωνα με τα παραπάνω οριηόμενα, αρμόδια 

κα είναι τα δικαςτιρια που εδρεφουν ςτθν ζδρα του Επιμελθτθρίου.  

ΑΡΘΡΟ 25. ΕΓΓΤΘΕΙ 

25.1. ΕΓΓΤΘΘ ΚΑΛΘ ΕΚΣΕΛΕΘ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ, επιςτρζφεται δφο (2) μινεσ  μετά τθν οριςτικι (ποςοτικι 

και ποιοτικι) παραλαβι του Ζργου και φςτερα από τθν εκκακάριςθ τυχόν απαιτιςεων από τουσ δφο 

ςυμβαλλομζνουσ. 

Σε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ αποτελεί Ζνωςθ, κα πρζπει θ εγγφθςθ να περιλαμβάνει και τον όρο 

ότι θ εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των μερϊν τθσ ζνωςθσ. 

25.2. ΕΓΓΤΘΘ ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΘ 

Για λιψθ προκαταβολισ ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να κατακζςει εγγφθςθ ιςόποςθσ τθσ αιτοφμενθσ 

προκαταβολισ. 

Σε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ αποτελεί Ζνωςθ, κα πρζπει θ εγγφθςθ να περιλαμβάνει και τον όρο 

ότι θ εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των μερϊν τθσ ζνωςθσ. 

ΑΡΘΡΟ 26. ΠΑΡΑΔΟΘ ΠΑΡΑΛΑΒΘ 

26.1. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΘ 

Θ διάρκεια υλοποίθςθσ του Ζργου ορίηεται ςε χρονικό διάςτθμα είκοςι (20) μθνϊν από τθν 

θμερομθνία υπογραφισ τθσ Σφμβαςθσ ζργου και ςε κάκε περίπτωςθ το αργότερο μζχρι τθν 

31/3/2016. 

Αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ, που υποδεικνφει και τουσ χρόνουσ παράδοςθσ των επί 

μζρουσ παραδοτζων του Ζργου, εμφανίηεται ςτο Μζροσ Β. «Τεχνικι Ρεριγραφι» τθσ παροφςασ. 

Θ εκτζλεςθ των επιμζρουσ εργαςιϊν από τον Ανάδοχο είναι δυνατό να μεταβάλλεται χρονικά, μετά 

από κοινι ςυμφωνία και υπό τθν προχπόκεςθ ότι δεν μεταβάλλεται το ςυνολικό χρονοδιάγραμμα 

του Ζργου. 

26.2. ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΘ 

Θ παραλαβι των προϊόντων του Ζργου, προςωρινι και οριςτικι, κα γίνεται από τθν ΕΡΡΕ κατόπιν 

ςχετικοφ αιτιματοσ του Αναδόχου. 

Εάν θ παραλαβι, προςωρινι ι οριςτικι, κάποιου από τα παραδοτζα δεν πραγματοποιθκεί, από τθν 

επιτροπι Ραραλαβισ μζςα ςτθν προςδιοριςμζνο χρόνο, κεωρείται ότι θ παραλαβι, προςωρινι ι 

οριςτικι, ςυντελζςκθκε αυτοδίκαια και εκδίδεται ςχετικι απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ 

προκειμζνου να καταβλθκεί ςτον Ανάδοχο το κατά περίπτωςθ ςυμβατικό αντάλλαγμα.  
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Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι, θ αξιολόγθςθ και δοκιμαςία του 

παραδοτζου πραγματοποιοφνται από τα μζλθ τθσ Επιτροπισ Ραραλαβισ και, ςε περίπτωςθ που το 

παραδοτζο αποδειχκεί απορριπτζο ι παρουςιάηει αποκλίςεισ από τα προβλεπόμενα ςτθ Σφμβαςθ, ο 

Ανάδοχοσ υποχρεοφται ςε άμεςθ διόρκωςι του εντόσ χρονικοφ διαςτιματοσ 30 θμερϊν, που μπορεί 

να παρατακεί με απόφαςθ τθσ Επιτροπι Ραραλαβισ. Σε περίπτωςθ άρνθςθσ ι αδυναμίασ 

ςυμμόρφωςθσ υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ από τθ Σφμβαςθ κυρϊςεισ.  

Κατά τθ διάρκεια υλοποίθςθσ του Ζργου, ο Ανάδοχοσ κα υποβάλλει ςτθν Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ 

και Ραραλαβισ (ΕΡΡ) διμθνιαίεσ αναφορζσ προόδου (Progress Report) ςχετικά με τισ δράςεισ του 

και τισ διαδικαςίεσ εκτζλεςθσ του ζργου, ζτςι ϊςτε να διαςφαλίηεται: 

 Θ τιρθςθ των χρονοδιαγραμμάτων εκτζλεςθσ, 

 Θ ορκι και ςυμβατι ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ εκτζλεςθ των υποχρεϊςεων του 

Αναδόχου. 

 Θ πιςτοποίθςθ του «καλϊσ ζχει» τον Ζργου. 

Οι τακτικζσ ςυναντιςεισ του Αναδόχου με τθν Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ (ΕΡΡ) τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ για τθν πρόοδο του Ζργου κα διεξάγονται ανά μινα κατά τθ διάρκεια 

υλοποίθςθσ. Ο Υπεφκυνοσ Ζργου του Αναδόχου κα παρουςιάηει αναφορά για τθν πρόοδο 

υλοποίθςθσ ςε κάκε ςυνάντθςθ, μαηί με τισ ενθμερωμζνεσ εκδόςεισ του χρονοδιαγράμματοσ 

υλοποίθςθσ. Εκτόσ από τισ τακτικζσ ςυναντιςεισ, θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί να ςυγκαλζςει 

ζκτακτεσ ςυναντιςεισ εάν αυτό κρικεί απαραίτθτο. Ο Ανάδοχοσ κα τθρεί τα  πρακτικά των 

ςυναντιςεων που διεξάγονται για τθν πρόοδο του Ζργου και κα τα αποςτζλλει ςτθν Επιτροπι 

Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ (ΕΡΡ) τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ προσ ζγκριςθ. 

Το χρονικό διάςτθμα κατά το οποίο εξελίςςεται κάκε παραλαβι (κατά φάςεισ) δε μετακζτει τον 

προβλεπόμενο χρόνο υλοποίθςθσ τον ζργου και τισ χρονικζσ δεςμεφςεισ ολοκλιρωςθσ επόμενων 

ςταδίων. 

Το πρωτόκολλα παραλαβισ ςυντάςςονται από τθν Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ 

(ΕΡΡ), και ςε περίπτωςθ χρονικϊν υπερβάςεων αυτά υποβάλλονται για  ζγκριςθ ςτθν Ανακζτουςα 

Αρχι μετά ςχετικϊν ειςθγιςεων 

Κακ’ όλθ τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ θ Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ (ΕΡΡ) 

δικαιοφται να ελζγχει τον ανάδοχο και να διαπιςτϊνει αν τθρεί τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται 

ςε αυτι. Στθν περίπτωςθ διαπίςτωςθσ παρεκκλίςεων κάκε παραδοτζου από τουσ όρουσ τθσ 

Σφμβαςθσ, θ Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ (ΕΡΡ) διαβιβάηει εγγράφωσ ςτον ανάδοχο - 

το αργότερο εντόσ δεκαπζντε (15) εργάςιμων θμερϊν από τθν επόμενθ τθσ θμερομθνίασ παράδοςθσ 

του - τισ παρατθριςεισ τθσ επί του παραδοτζου, προκειμζνου ο ανάδοχοσ να ςυμμορφωκεί με αυτζσ 

και να το επανυποβάλει κατάλλθλα διορκωμζνο και ςυμπλθρωμζνο εντόσ δεκαπζντε (15} εργαςίμων 

θμερϊν από τθ λιψθ των παρατθριςεων. Οι πρόςκετεσ υπθρεςίεσ που απαιτοφνται από τθν αρχικι 

παράδοςθ μζχρι τθν παραγωγι του τελικοφ αποδεκτοφ ςπα τθν ΕΡΡ παραδοτζου, βαρφνουν τον 

ανάδοχο. 

Θ διαδικαςία επαν-υποβολισ μπορεί να πραγματοποιθκεί μζχρι δφο (2) φορζσ και ςε καμία 

περίπτωςθ ο χρόνοσ των παρατθριςεων ι τθσ επαν-υποβολισ παραδοτζου δεν επθρεάηει το 

ςυνολικό χρόνο του Ζργου. Θ παράδοςθ του ςυνόλου του Ζργου από τον ανάδοχο και θ παραλαβι 

του ςυνόλου του Ζργου από τθν Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ (ΕΡΡ}, γίνονται 

υποχρεωτικά μζςα ςτισ προκεςμίεσ που κα οριςτοφν ςτθ Σφμβαςθ. Εφ όςον διαπιςτωκεί διατιρθςθ 

των μθ ςυμμορφϊςεων και μετά τισ διορκωτικζσ ενζργειεσ του αναδόχου παράλειψθ διορκωτικϊν 

ενεργειϊν ι πρόκεςθ παραπλάνθςθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, τότε θ Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και 
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Ραραλαβισ (ΕΡΡ), μπορεί να ειςθγθκεί τθν ζναρξθ των διαδικαςιϊν για κιρυξθ του αναδόχου ωσ 

ζκπτωτου. 

Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ μπορεί να μετατίκεται με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του ζχοντα τθν 

οικονομικι εξουςία, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, εφόςον ζχει υποβλθκεί 

ςχετικό αίτθμα από τον ανάδοχο. Μετάκεςθ γίνεται ςε περίπτωςθ που ςυντρζχουν λόγοι που 

ςυνιςτοφν ανωτζρα βία ι άλλοι ιδιαίτερα ςοβαροί λόγοι που κακιςτοφν αντικειμενικά αδφνατθ τθν 

εμπρόκεςμθ παράδοςθ των ςυμβατικϊν παραδοτζων, ςτθν περίπτωςθ αυτι δεν επιβάλλονται 

κυρϊςεισ. 

Ρροςφορά ςτθν οποία αναγράφεται χρόνοσ παράδοςθσ που υπερβαίνει αυτόν που κακορίηεται ςτθν 

παροφςα, απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

26.3. ΜΕΣΑΘΕΘ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΣΟ 

Θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί μονομερϊσ το δικαίωμα μετάκεςθσ του χρονοδιαγράμματοσ του Ζργου 

ι επί μζρουσ προβλεπόμενων χρονικϊν ςθμείων ι δραςτθριοτιτων του χρονοδιαγράμματοσ, εάν 

κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται και ςτισ περιπτϊςεισ αυτζσ ενθμερϊνει εγκαίρωσ τον Ανάδοχο για τθν 

διαφοροποίθςθ του χρονοδιαγράμματοσ ωσ προσ τθ ςυγκεκριμζνθ δραςτθριότθτα.  

Ο Ανάδοχοσ δικαιοφται να ηθτιςει μετάκεςθ τθσ προκεςμίασ εκτζλεςθσ του Ζργου, ςτθν περίπτωςθ 

που θ εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ ι επί μζρουσ δραςτθριοτιτων τθσ κακυςτερεί ι πρόκειται να 

κακυςτεριςει για λόγουσ που δεν ανάγονται ςε περιοχζσ ευκφνθσ του ι για λόγουσ ανωτζρασ βίασ. 

Στθν περίπτωςθ αυτι ο Ανάδοχοσ ςυνυποβάλλει πλιρθ και λεπτομερι ςτοιχεία για τθν τεκμθρίωςθ 

του αιτιματόσ του και το αίτθμα εξετάηεται από τθν Ανακζτουςα Αρχι θ οποία αποφαςίηει εάν 

δικαιολογείται να δοκεί μετάκεςθ και πόςθ, είτε για το μζλλον είτε με αναδρομικι ιςχφ και 

ειδοποιεί ςχετικά γραπτϊσ τον Ανάδοχο.  

26.4 ΠΑΡΑΣΑΘ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΣΟ 

Ο Ανάδοχοσ δικαιοφται να ηθτιςει παράταςθ τθσ προκεςμίασ εκτζλεςθσ του Ζργου, ςτθν περίπτωςθ 

που θ εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ ι επί μζρουσ δραςτθριοτιτων τθσ κακυςτερεί ι πρόκειται να 

κακυςτεριςει για λόγουσ αποκλειςτικισ του ευκφνθσ, για μζγιςτο ςυνολικά χρονικό διάςτθμα τριϊν 

(3) μθνϊν. Το αίτθμα εξετάηεται από τθν Ανακζτουςα Αρχι θ οποία αποφαςίηει για τθν αποδοχι του 

ι τθν απόρριψι του.  

Σε περίπτωςθ απόρριψθσ του αιτιματοσ, θ παράταςθ τθσ προκεςμίασ ι των προκεςμιϊν εκτζλεςθσ 

του Ζργου, ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν επιβολι ςτον Ανάδοχο ριτρασ, θ οποία ειςπράττεται με 

κατάκεςθ του απαιτοφμενου ποςοφ ι με παρακράτθςθ από το ςυμβατικό αντάλλαγμα του 

Αναδόχου ι, ςε περίπτωςθ ανεπάρκειασ ι ζλλειψθσ αυτοφ, με ιςόποςθ κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ 

καλισ εκτζλεςθσ και υπολογίηεται ωσ εξισ: 

 Για παράταςθ που δεν υπερβαίνει το ¼ του μζγιςτου επιτρεπόμενου χρονικοφ διαςτιματοσ 

παράταςθσ, ποςοςτό 0.5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ του μζρουσ του Ζργου ςτο οποίο αφορά και 

του μζρουσ του Ζργου το οποίο επθρεάηεται χρονικά από τθν κακυςτζρθςθ.  

 Για παράταςθ που περιορίηεται ςε χρονικό διάςτθμα μεταξφ του ¼ και του ½ του μζγιςτου 

επιτρεπόμενου χρονικοφ διαςτιματοσ παράταςθσ, ποςοςτό 2% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ του 

μζρουσ του Ζργου ςτο οποίο αφορά και του μζρουσ του Ζργου το οποίο επθρεάηεται χρονικά 

από τθν κακυςτζρθςθ.  

 Για παράταςθ που υπερβαίνει το ½ του μζγιςτου επιτρεπόμενου χρονικοφ διαςτιματοσ του 

παρόντοσ άρκρου, ποςοςτό 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ του μζρουσ του Ζργου ςτο οποίο 

αφορά και του μζρουσ του Ζργου το οποίο επθρεάηεται χρονικά από τθν κακυςτζρθςθ.  
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Τα παραπάνω, κατά περίπτωςθ, ποςοςτά υπολογίηονται επί του Συμβατικοφ Τιμιματοσ χωρίσ Φ.Ρ.Α. 

ΑΡΘΡΟ 27. ΣΡΟΠΟ ΠΛΘΡΩΜΘ – ΕΓΓΤΘΣΙΚΘ ΕΤΘΤΝΘ - ΤΝΣΘΡΘΘ 

27.1. ΣΡΟΠΟ ΠΛΘΡΩΜΘ – ΚΡΑΣΘΕΙ 

Θ πλθρωμι του Συμβατικοφ Τιμιματοσ του Ζργου κα γίνεται, κατ’ επιλογι του Ρροςφζροντα, με 

ζναν από τουσ παρακάτω τρόπουσ: 

Ι.   Το 100% του Συμβατικοφ Τιμιματοσ, μετά τθν οριςτικι ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι του 

ςυνόλου του Ζργου.  

ΙΙ.  α.   Χοριγθςθ ζντοκθσ προκαταβολισ ποςοφ που αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 20% (είκοςι επί τοισ 

εκατό) του Συμβατικοφ Τιμιματοσ του Ζργου, μετά τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ, με 

κατάκεςθ ιςόποςθσ εγγφθςθσ προκαταβολισ που κα είναι γραμμζνθ ςτθν Ελλθνικι 

γλϊςςα.  

β. χοριγθςθ του υπολοίπου 80% του Συμβατικοφ Τιμιματοσ με ενδιάμεςεσ πλθρωμζσ. Θ 

διαδικαςία που κα ακολουκείται ςτισ περιπτϊςεισ ενδιάμεςων πλθρωμϊν ζχει ωσ εξισ: 

Ο Ανάδοχοσ δικαιοφται να απαιτιςει ενδιάμεςθ πλθρωμι, υποβάλλοντασ ςτθν Επιτροπι 

Ραραλαβισ ςχετικι αίτθςθ, ςε κάκε χρονικι ςτιγμι κατά τθν οποία, ςφμφωνα με το 

πρόγραμμα εκτζλεςθσ του Ζργου, παραδίδεται μζροσ του ζργου.  

Στθν αίτθςθ αυτι περιλαμβάνεται, ανάλογα με τθν περίπτωςθ, θ υπολογιηόμενθ ςυμβατικι 

αξία του μζρουσ του Ζργου (ςυμπεριλαμβανομζνου του αναλογοφντοσ ΦΡΑ) που ζχει 

παραλθφκεί οριςτικά ι προςωρινά ι ζχει παραδοκεί και πρόκειται να παραλθφκεί, 

μειωμζνθ κατά τθν αναλογοφςα προκαταβολι του ςθμείου II.i του παρόντοσ άρκρου.  

Θ προαναφερκείςα αίτθςθ εξετάηεται από τθν Επιτροπι Ραραλαβισ και εντόσ 30 θμερϊν 

από τθν παραλαβι τθσ, γίνεται δεκτι ι τροποποιείται κατά τρόπο ϊςτε, κατά τθ γνϊμθ τθσ 

Επιτροπισ Ραραλαβισ να αντικατοπτρίηει το ποςό που οφείλεται ςτον Ανάδοχο ςφμφωνα 

με τθ Σφμβαςθ. Αν προκφψει διάςταςθ απόψεων, ωσ προσ τθν αξία κάποιου μζρουσ, 

υπεριςχφει θ γνϊμθ τθσ Επιτροπισ Ραραλαβισ. Θ Επιτροπι Ραραλαβισ, αφοφ κακορίςει το 

ποςό που οφείλεται ςτον Ανάδοχο με βεβαίωςθ ενδιάμεςθσ πλθρωμισ, γνωςτοποιεί ςτον 

Ανάδοχο το μζροσ του Ζργου για το οποίο γίνεται θ πλθρωμι. 

IΙΙ.      Χοριγθςθ του Συμβατικοφ Τιμιματοσ του Ζργου, μετά τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ, με 

ενδιάμεςεσ πλθρωμζσ. Θ διαδικαςία που κα ακολουκείται ςτισ περιπτϊςεισ ενδιάμεςων πλθρωμϊν 

ζχει ωσ εξισ: 

Ο Ανάδοχοσ ανάλογα με τθν πρόοδο των εργαςιϊν και τθν υλοποίθςθ των παραδοτζων αιτείται 

ενδιάμεςθ πλθρωμι, υποβάλλοντασ ςτθν Επιτροπι Ραραλαβισ ςχετικι αίτθςθ, ςε κάκε χρονικι 

ςτιγμι κατά τθν οποία, ςφμφωνα με το πρόγραμμα εκτζλεςθσ του Ζργου, παραδίδεται μζροσ του 

ζργου.  

Στθν αίτθςθ αυτι περιλαμβάνεται, ανάλογα με τθν περίπτωςθ, θ υπολογιηόμενθ ςυμβατικι αξία του 

μζρουσ του Ζργου (ςυμπεριλαμβανομζνου του αναλογοφντοσ ΦΡΑ) που ζχει παραλθφκεί οριςτικά ι 

προςωρινά ι ζχει παραδοκεί και πρόκειται να παραλθφκεί, μειωμζνθ κατά τθν αναλογοφςα 

προκαταβολι του ςθμείου II.i του παρόντοσ άρκρου.  

Θ προαναφερκείςα αίτθςθ εξετάηεται από τθν Επιτροπι Ραραλαβισ και εντόσ 10 θμερϊν από τθν 

παραλαβι τθσ, γίνεται δεκτι ι τροποποιείται κατά τρόπο ϊςτε, κατά τθ γνϊμθ τθσ Επιτροπισ 



ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ  

«ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΩΝ ΠΑΚΕΣΩΝ ΕΡΓΑΙΑ 4, 5 ΚΑΙ 6 ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ ΜΕ ΣΟ ΑΚΡΩΝΤΜΙΟ ADRIATINN» 

Επιμελθτιριο Κζρκυρασ   ελίδα    39   από   69 

 

Ραραλαβισ να αντικατοπτρίηει το ποςό που οφείλεται ςτον Ανάδοχο ςφμφωνα με τθ Σφμβαςθ. Αν 

προκφψει διάςταςθ απόψεων, ωσ προσ τθν αξία κάποιου μζρουσ, υπεριςχφει θ γνϊμθ τθσ Επιτροπισ 

Ραραλαβισ. Θ Επιτροπι Ραραλαβισ, αφοφ κακορίςει το ποςό που οφείλεται ςτον Ανάδοχο με 

βεβαίωςθ ενδιάμεςθσ πλθρωμισ, γνωςτοποιεί ςτον Ανάδοχο το μζροσ του Ζργου για το οποίο 

γίνεται θ πλθρωμι. 

 

Σε κάκε περίπτωςθ ςτισ ανωτζρω πλθρωμζσ λαμβάνονται υπόψθ και δεν δφναται να 

καταςτρατθγθκοφν οι ςχετικζσ προβλζψεισ και υποχρεϊςεισ του Ρρογράμματοσ. 

Πλεσ οι πλθρωμζσ κα γίνονται ςε ΕΥΩ με τθν προςκόμιςθ των νομικϊν δικαιολογθτικϊν που 

προβλζπονται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ κατά το χρόνο πλθρωμισ και ςε χρόνο προςδιοριηόμενο 

από τθν αναγκαία διοικθτικι διαδικαςία για ζκδοςθ των ςχετικϊν χρθματικϊν ενταλμάτων.  

Οι νόμιμεσ κρατιςεισ επί του Συμβατικοφ Τιμιματοσ βαρφνουν τον Ανάδοχο. Στισ δαπάνεσ που 

βαρφνουν τον Ανάδοχο, περιλαμβάνονται οι πάςθσ φφςεωσ αμοιβζσ του προςωπικοφ, των 

ςυνεργατϊν, των υπεργολάβων κτλ, κακϊσ και των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν που τυχόν τουσ 

αφοροφν. Επιπλζον, ο Ανάδοχοσ βαρφνεται με πάςθσ άλλθσ φφςεωσ ζξοδα ςυνδεόμενα με τθν 

εκτζλεςθ του Ζργου,που όφειλε ο Ανάδοχοσ να λάβει υπόψθ του για τθν κατάρτιςθ τθσ προςφοράσ. 

27.2. ΕΓΓΤΘΣΙΚΘ ΕΤΘΤΝΘ  

Ο Ανάδοχοσ εγγυάται προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι ότι το Ζργο κα εκτελεςκεί ςφμφωνα με τουσ όρουσ 

και προχποκζςεισ τθσ Σφμβαςθσ και ότι οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ κα ανταποκρίνονται ςτισ 

προδιαγραφζσ, λειτουργίεσ, αποτελζςματα και ιδιότθτεσ όπωσ αυτζσ προδιαγράφονται ςτθν 

Ρροκιρυξθ ι επιτρζπεται να προδιαγραφοφν από τθν Ανακζτουςα Αρχι κατά τθν εκτζλεςθ του 

Ζργου.   

ΑΡΘΡΟ 28. ΣΡΟΠΟΠΟΙΘΘ ΤΜΒΑΘ – ΕΠΕΚΣΑΘ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ 

Θ Σφμβαςθ τροποποιείται όταν ςυμφωνιςουν, εγγράφωσ, προσ τοφτο, τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ.  

ΑΡΘΡΟ 29. ΤΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 

Ο Ανάδοχοσ, για τθν υλοποίθςθ του Ζργου, κα χρθςιμοποιιςει τουσ υπεργολάβουσ που ζχει 

προςδιορίςει ςτθν προςφορά του, για το κατά περίπτωςθ αναφερόμενο ςτθν προςφορά του τμιμα 

του Ζργου.Οι υπεργολάβοι δεν αποκτοφν οποιαδιποτε ςυμβατικι ςχζςθ με τθν Ανακζτουςα Αρχι. 

Ο Ανάδοχοσ ευκφνεται για τισ πράξεισ, παραλείψεισ και αμζλειεσ των υπεργολάβων και των 

εκπροςϊπων ι των υπαλλιλων τουσ, όπωσ ακριβϊσ και για τισ πράξεισ, παραλείψεισ ι αμζλειεσ του 

ιδίου, των εκπροςϊπων ι των υπαλλιλων του. 

Ο Ανάδοχοσ δικαιοφται να αντικαταςτιςει υπεργολάβο ςε περίπτωςθ διακοπισ τθσ ςυνεργαςίασ του 

με αυτόν ι να χρθςιμοποιιςει και άλλον υπεργολάβο, μόνο εφόςον ο νζοσ υπεργολάβοσ 

ανταποκρίνεται ςτα αντίςτοιχα κριτιρια επιλογισ που ίςχυςαν για τθν ανάκεςθ τθσ Σφμβαςθσ. 

Ρροκειμζνου να ςυνάψει νζα υπεργολαβία, ο Ανάδοχοσ απαιτείται να ζχει τθ γραπτι άδεια τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ. Τα τμιματα τα οποία καλφπτει θ υπεργολαβία, κακϊσ και θ ταυτότθτα του 

υπεργολάβου κοινοποιοφνται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, μαηί με ζγγραφθ τεκμθρίωςθ του Αναδόχου 

από τθν οποία πρζπει να προκφπτει ότι ο υπεργολάβοσ ανταποκρίνεται ςτα αντίςτοιχα κριτιρια 

επιλογισ που ίςχυςαν για τθν ανάκεςθ τθσ Σφμβαςθσ. 

Θ Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται να ηθτιςει από τον Ανάδοχο τθν αντικατάςταςθ υπεργολάβου ι 

φυςικοφ προςϊπου εμπλεκομζνου ςτθν εκτζλεςθ του Ζργου που, κατά τθν βάςιμθ και 
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αιτιολογθμζνθ κρίςθ τθσ, δεν ανταποκρίνεται ςτισ απαιτιςεισ του Ζργου, ο δε Ανάδοχοσ 

υποχρεοφται ςτθν περίπτωςθ αυτι να ανταποκρικεί ςτθν απαίτθςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ςε 

εφλογο χρονικό διάςτθμα που κα ςυμφωνθκεί από κοινοφ ότι απαιτείται για τθν εξεφρεςθ 

αντικαταςτάτθ. 

Σε κάκε περίπτωςθ, τθν πλιρθ ευκφνθ για τθν ολοκλιρωςθ του Ζργου φζρει αποκλειςτικά ο 

Ανάδοχοσ. 

ΑΡΘΡΟ 30. ΗΘΣΘΜΑΣΑ ΚΤΡΙΟΣΘΣΑ & ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΘ ΙΔΙΟΚΣΘΙΑ 

Ο Ανάδοχοσ διατθρεί τθν κυριότθτα των παραδοτζων μζχρι τθν θμερομθνία Οριςτικισ Ραραλαβισ 

τουσ, όποτε θ κυριότθτα μεταβιβάηεται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, ελεφκερθ από κάκε βάροσ και 

δικαίωμα τρίτου.  

Πλο το ζγγραφο ι υλικό που αποκτάται, ςυγκεντρϊνεται ι καταρτίηεται από τον Ανάδοχο κατά τθν 

εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ, όπωσ διαγράμματα ςχζδια, προδιαγραφζσ κ.λ.π. είναι εμπιςτευτικά και 

ανικουν ςτθν απόλυτθ ιδιοκτθςία τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Ο Ανάδοχοσ, μόλισ ολοκλθρϊςει τθν 

εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ, παραδίδει όλα τα ζγγραφα και τα ςτοιχεία ςτθν Ανακζτουςα Αρχι. Ο 

Ανάδοχοσ μπορεί να κρατά αντίγραφα αυτϊν των εγγράφων και ςτοιχείων, αλλά δεν επιτρζπεται να 

τα χρθςιμοποιιςει για ςκοποφσ άλλουσ από τθσ Σφμβαςθσ, χωρίσ τθν προθγοφμενθ γραπτι 

ςυναίνεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.  

Κατά τα λοιπά ιςχφουν οι διατάξεισ του ν.2121/1993 περί πνευματικισ ιδιοκτθςίασ.  

ΑΡΘΡΟ 31. ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΑΦΑΛΙΘ 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να λαμβάνει κάκε πρόςφορο μζτρο αςφάλειασ και προςταςίασ για τθν 

αποτροπι ηθμιϊν ι φκορϊν και είναι υπεφκυνοσ για κάκε ηθμία ι βλάβθ προςϊπων, πραγμάτων ι 

εγκαταςτάςεων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, του προςωπικοφ τθσ ι τρίτων και για τθν αποκατάςταςθ 

κάκε τζτοιασ βλάβθσ ι ηθμίασ που είναι δυνατόν να προξενθκεί κατά ι επ’ ευκαιρία τθσ εκτζλεςθσ 

του Ζργου από τον Ανάδοχο ι τουσ υπεργολάβουσ του εφ’ όςον οφείλεται ςε πράξθ ι παράλειψθ 

αυτϊν.  

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να αςφαλίςει και διατθρεί αςφαλιςμζνο το προςωπικό του ςτουσ 

αρμόδιουσ αςφαλιςτικοφσ οργανιςμοφσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ του Ζργου και μεριμνά όπωσ 

οι υπεργολάβοι του πράξουν το ίδιο. 

ΑΡΘΡΟ 32. ΕΜΠΙΣΕΤΣΙΚΟΣΘΣΑ 

Χωρίσ τθν προθγοφμενθ γραπτι ςυναίνεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ο Ανάδοχοσ δεν αποκαλφπτει 

πλθροφορίεσ που του δόκθκαν ι που ο ίδιοσ ανακάλυψε κατά τθν υλοποίθςθ του Ζργου, οφτε 

κοινοποιεί ςτοιχεία, ζγγραφα και πλθροφορίεσ των οποίων λαμβάνει γνϊςθ ςε ςχζςθ με τθ 

Σφμβαςθ, τα οποία όλα κεωροφνται εμπιςτευτικά, υποχρεοφται δε να μεριμνά ϊςτε το προςωπικό 

του, οι υπεργολάβοι του και κάκε ςυνεργαηόμενοσ με αυτόν να τθριςει τθν ωσ άνω υποχρζωςθ. Σε 

περίπτωςθ ακζτθςθσ από τον Ανάδοχο τθσ ωσ άνω υποχρζωςισ του, θ Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται 

να απαιτιςει τθν αποκατάςταςθ τυχόν ηθμίασ τθσ και τθν παφςθ κοινοποίθςθσ των εμπιςτευτικϊν 

πλθροφοριϊν και τθν παράλειψι τθσ ςτο μζλλον, δφναται δε να κθρφξει τον Ανάδοχο ζκπτωτο 

ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ. 

Ο Ανάδοχοσ δεν δφναται να προβαίνει ςε δθμόςιεσ δθλϊςεισ ςχετικά με το Ζργο χωρίσ τθν 

προθγοφμενθ ςυναίνεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, οφτε να ςυμμετζχει ςε δραςτθριότθτεσ 

αςυμβίβαςτεσ με τισ υποχρεϊςεισ του απζναντι ςτθν Ανακζτουςα Αρχι και δεν δεςμεφει τθν 

Ανακζτουςα Αρχι, με κανζνα τρόπο, χωρίσ τθν προθγοφμενθ γραπτι τθσ ςυναίνεςθ. 
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Κατά τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων τθσ, θ Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ & Ραραλαβισ Ζργου και όλα 

τα εξουςιοδοτθμζνα απ’ αυτιν ι από τθν Ανακζτουςα Αρχι πρόςωπα οφείλουν να μθν 

ανακοινϊνουν ςε κανζνα, παρά μόνο ςτα πρόςωπα που δικαιοφνται να γνωρίηουν, πλθροφορίεσ που 

περιιλκαν ς’ αυτοφσ κατά τθ διάρκεια και με τθν ευκαιρία τθσ εκτζλεςθσ του Ζργου και αφοροφν ςε 

τεχνικά ι εμπορικά ηθτιματα ι μεκόδουσ υλοποίθςθσ του Ζργου ι του Αναδόχου. 

Υποχρζωςθ τιρθςθσ εμπιςτευτικότθτασ ιςχφει και μετά τθν ολοκλιρωςθ του ζργου ι τθν με 

οποιονδιποτε τρόπο λφςθ τθσ Σφμβαςθσ. 

ΑΡΘΡΟ 33. ΑΝΩΣΕΡΑ ΒΙΑ 

Τα ςυμβαλλόμενα μζρθ δεν ευκφνονται για τθ μθ εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν τουσ υποχρεϊςεων, 

ςτο μζτρο που θ αδυναμία εκπλιρωςθσ οφείλεται ςε περιςτατικά ανωτζρασ βίασ. 

Ο Ανάδοχοσ, επικαλοφμενοσ υπαγωγι τθσ αδυναμίασ εκπλιρωςθσ υποχρεϊςεϊν του ςε γεγονόσ που 

εμπίπτει ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο,  οφείλει να γνωςτοποιιςει και επικαλεςκεί προσ τθν 

Ανακζτουςα Αρχι τουσ ςχετικοφσ λόγουσ και περιςτατικά εντόσ αποςβεςτικισ προκεςμίασ είκοςι 

(20) θμερϊν από τότε που ςυνζβθςαν, προςκομίηοντασ τα απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία. Θ 

Ανακζτουςα Αρχι υποχρεοφται να απαντιςει εντόσ είκοςι (20) θμερϊν από λιψεωσ του ςχετικοφ 

αιτιματοσ του Αναδόχου, διαφορετικά με τθν πάροδο άπρακτθσ τθσ προκεςμίασ τεκμαίρεται θ 

αποδοχι του αιτιματοσ. 

ΑΡΘΡΟ 34. ΛΤΘ – ΚΑΣΑΓΓΕΛΙΑ ΣΘ ΤΜΒΑΘ – ΕΚΠΣΩΘ ΑΝΑΔΟΧΟΤ 

Θ Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται να καταγγείλει τθ Σφμβαςθ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ 

περιπτϊςεισ: 

α) ο Ανάδοχοσ δεν υλοποιεί το Ζργο με τον τρόπο που ορίηεται ςτθ Σφμβαςθ, παρά τθν προσ τοφτο 

ζγγραφθ όχλθςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ 

β) Ο Ανάδοχοσ πτωχεφςει, τεκεί υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι εκκακάριςθ, λυκεί ι ανακλθκεί θ 

άδεια λειτουργίασ του ι γίνουν πράξεισ αναγκαςτικισ εκτελζςεωσ ςε βάροσ του, ςτο ςφνολο ι 

ςε ςθμαντικό μζροσ των περιουςιακϊν του ςτοιχείων. 

γ) Σε περίπτωςθ ζκδοςθσ αμετάκλθτθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ εισ βάροσ του νόμιμου 

εκπροςϊπου του Αναδόχου για αδίκθμα που αφορά τθνεπαγγελματικι του διαγωγι και τα 

αδικιματα που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ (1) του εδ.α’ τθσ παρ. 2 άρκρου 6 του Ρ.Δ. 118/07, 

καιδεν τελεί ςε κάποια από τισ αναφερόμενεσ ςτθν περίπτωςθ (2) των εδ. α και γ τθσ παρ. 2του 

άρκρου 6 του Ρ.Δ. 118/07 καταςτάςεισ. 

Τα αποτελζςματα τθσ καταγγελίασ επζρχονται από τθν περιζλευςθ ςτον Ανάδοχο τθσ εκ μζρουσ τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ καταγγελίασ. Θ Ανακζτουςα Αρχι υποχρεοφται να τάξει εφλογθ (κατ’ αυτιν) 

προκεςμία κεραπείασ τθσ παραβάςεωσ, οπότε τα αποτελζςματα τθσ καταγγελίασ επζρχονται 

αυτόματα με τθν πάροδο τθσ ταχκείςασ προκεςμίασ, εκτόσ εάν θ Ανακζτουςα Αρχι γνωςτοποιιςει 

εγγράφωσ προσ τον Ανάδοχο ότι κεωρεί τθν παράβαςθ κεραπευκείςα. 

Με τθν μετά από καταγγελία τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ λφςθ τθσ Σφμβαςθσ, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται: 

α) Να απόςχει από τθν διενζργεια οποιαςδιποτε εργαςίασ, ζργου, παροχισ υπθρεςιϊν ι 

εκτζλεςθσ υποχρεϊςεϊσ του που πθγάηει από τθ Σφμβαςθ, πλθν εκείνων που  επιβάλλονται για 

τθν διαςφάλιςθ  προϊόντων, εργαςιϊν και εγκαταςτάςεων. 

Β) Να παραδϊςει, ςε χρόνο που κα προςδιορίςει θ Ανακζτουςα Αρχι, όποιο ζργο, εργαςία ι 

προϊόν (ολοκλθρωμζνο ι μθ) ζχει εκπονιςει ι ζχει ςτθν κατοχι του κακϊσ και τα πάςθσ φφςεωσ 

υποςτθρικτικά ζγγραφα και μζςα (μαγνθτικά ι μθ) και να μεριμνιςει όπωσ οι Υπεργολάβοι και 

ςυνεργάτεσ του πράξουν το ίδιο. 
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Γ) Να παραδϊςει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι κάκε εξοπλιςμό, υλικά ι άλλα αγακά που αφοροφν 

άμεςα ι ζμμεςα το Ζργο και ευρίςκονται ςτθν κατοχι του, εγγυϊμενοσ ότι οι Υπεργολάβοι και 

ςυνεργάτεσ του κα πράξουν το ίδιο. 

Το ςυντομότερο δυνατό μετά τθν καταγγελία τθσ Σφμβαςθσ, θ Ανακζτουςα Αρχι βεβαιϊνει τθν αξία 

του παραςχεκζντοσ μζρουσ του Ζργου κακϊσ και κάκε οφειλι ζναντι του Αναδόχου κατά τθν 

θμερομθνία καταγγελίασ. 

Θ Ανακζτουςα Αρχι αναςτζλλει τθν καταβολι οποιουδιποτε ποςοφ πλθρωτζου ςφμφωνα με  τθν 

Σφμβαςθ προσ τον Ανάδοχο μζχρισ εκκακαρίςεωσ των μεταξφ τουσ υποχρεϊςεων και οι εγγυθτικζσ 

επιςτολζσ καταπίπτουν. 

Θ Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται να απαιτιςει πρόςκετα από τον Ανάδοχο αποηθμίωςθ για κάκε 

ηθμία που υπζςτθ μζχρι του ανϊτατου ποςοφ του Συμβατικοφ Τιμιματοσ που αντιςτοιχεί ςτθν αξία 

του τμιματοσ του Ζργου που δεν μπορεί, λόγω πλθμμελοφσ εκτελζςεωσ τθσ Σφμβαςθσ, να 

χρθςιμοποιθκεί για τον προοριηόμενο ςκοπό. 

ΑΡΘΡΟ 35. ΛΟΙΠΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Θ Υπθρεςία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρζωςθ για τυχόν μζτρα που κα λθφκοφν από οποιαδιποτε 

αρχι και αυξιςεισ των κάκε φφςεωσ δαπανϊν, φόρων, τελϊν κλπ.  

Ο Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται να μεταβιβάςει ι εκχωριςει τθ ςφμβαςθ ι μζροσ αυτισ χωρίσ τθν 

ζγγραφθ ςυναίνεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Θ μεταβίβαςθ ι εκχϊρθςθ αυτι κα πρζπει να 

οφείλεται ςε ιδιαιτζρωσ ςοβαρό λόγο, να χριηει πλιρουσ αιτιολόγθςθσ τόςο ωσ προσ το αίτθμα του 

Αναδόχου όςο και τθν εγκριτικι απόφαςθ / ςυναίνεςθ τθσ ανακζτουςασ Αρχισ  θ οποία και κα 

γνωςτοποιιςει τθν ςχετικι τθσ απόφαςθ ςτθν αρμόδια  Διαχειριςτικι Αρχι. 

Κατ’ εξαίρεςθ ο Ανάδοχοσ δικαιοφται να εκχωριςει χωρίσ ζγκριςθ τισ απαιτιςεισ του ζναντι τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ για τθν καταβολι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ, με βάςθ τουσ όρουσ τθσ 

ςφμβαςθσ, ςε Τράπεηα τθσ επιλογισ του, που λειτουργεί νόμιμα ςτθν Ελλάδα και ςε νομίμωσ 

λειτουργοφςα τράπεηα ςε χϊρεσ μζλθ τθσ Ε.Ε και τθσ ΣΔΕ του ΡΟΕ. 

Οι παραλιπτεσ τθσ διακιρυξθσ υποχρεοφνται εντόσ (3) θμερϊν από τθν παραλαβι τθσ να τθν 

ελζγξουν από άποψθ πλθρότθτασ και εφϋ όςον διαπιςτϊςουν οποιαδιποτε παράλειψθ να το 

γνωρίςουν εγγράφωσ ςτο Επιμελθτιριο. Ενςτάςεισ κατά τθσ νομιμότθτασ του Διαγωνιςμοφ με το 

αιτιολογικό τθσ μθ πλθρότθτασ του παραλθφκζντοσ αντιγράφου κα απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.  

Κανζνασ από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτον Διαγωνιςμό δεν μπορεί ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ να 

επικαλεςτεί προφορικζσ απαντιςεισ ι πλθροφορίεσ εκ μζρουσ του Επιμελθτθρίου. 
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Β’ ΜΕΡΟ: ΣΕΧΝΙΚΘ ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ – ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΤ 

Β.1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΛΟΠΟΙΘΘ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 

Β.1.1 ΣΟ ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ 

Το Επιμελθτιριο Κζρκυρασ ιδρφκθκε ςτισ 15/9/1851 ςφμφωνα με ςυςτατικι πράξθ του Επιχωρίου 

Συμβουλίου ωσ το Επιμελθτιριο του, υπό τθν Αγγλικι προςταςία, Ιονίου Κράτουσ. Μετά τθν ζνωςθ 

τθσ Επτανιςου με τθν Ελλάδα ςτισ 21/5/1864 το νομικό κακεςτϊσ του Επιμελθτθρίου άλλαξε και 

ςτισ 06/06/1865 και ςφμφωνα ςυνεςτικθ το Εμπορικό Επιμελθτιριο Κζρκυρασ ωσ Επιμελθτιριο του 

Ελλθνικοφ κράτουσ (Διάταγμα 23-30/5/1836). Το 1919 κατά εξουςιοδότθςθ του Ν.184/1914 

ιδρφκθκε το Εμπορικό και Βιομθχανικό Επιμελθτιριο Κζρκυρασ (ΕΒΕΚ). Το 1925 κατά εξουςιοδότθςθ 

του Ν.3305/25 ιδρφκθκε το Επαγγελματικό και Βιοτεχνικό Επιμελθτιριο Κζρκυρασ (ΕΒΕΚ).Από το 

1988, μετά τθν ςυγχϊνευςθ των Εμπορικϊν και Βιομθχανικϊν Επιμελθτθρίων με τα Επαγγελματικά 

και Βιοτεχνικά Επιμελθτιρια λειτουργεί το Επιμελθτιριο Κζρκυρασ (Ρ.Δ. 153 – Φ.Ε.Κ. 67/12-04-

1988). 

Με βάςθ τον οργανιςμό λειτουργίασ (Ρ.Δ. 446/1990 - Φ.Ε.Κ. 171/Α/14-12-90),το Επιμελθτιριο 

Κερκυρασ διαρκρϊνονται ςε μία Διεφκυνςθ, 2 Τμιματα και 1 Γραφείο : 

 Τμιμα Εμποροβιομθχανικϊν και Επαγγελματοβιοτεχνικϊν Θεμάτων, 

 Τμιμα Διοικθτικοφ και Οικονομικοφ, 

 Γραφείο Μθτρϊου και Μθχανογραφικϊν Εφαρμογϊν. 

Με απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, με βάςθ το ΡΔ 153 και τισ δραςτθριότθτεσ του, ζχει 

δθμιουργιςει που για τισ ανάγκεσ των μελϊν του που ανζρχονται ςε περίπου 18.000, τα 

Επαγγελματικά Τμιματα μελϊν: Εμπορικό, Βιομθχανικό, Βιοτεχνικό, Επαγγελματικό και Τουριςτικό. 

Το Επιμελθτιριο διοικείται και εκπροςωπείται από τον Ρρόεδρο του ο οποίοσ προεδρεφει των 

οργάνων Διοίκθςθσ που είναι θ 5μελισ Διοικθτικι Επιτροπι και το 31μελζσ Διοικθτικό Συμβοφλιο 

ενϊ των υπθρεςιϊν του προΐςταται θ Διοικθτικι Ρροϊςταμζνθ. 

Β.1.2 ΙΣΟΡΙΚΟ 

Θ ενζργεια και ςυγκεκριμζνα το πετρζλαιο και το φυςικό αζριο, αποτελεί τον αναδυόμενο 

οικονομικό τομζα τθσ περιοχισ. Το φυςικό αζριο παράγεται μζςω διαφόρων προγραμμάτων, κυρίωσ 

ςτα χωρικά φδατα τθσ Κροατίασ και τθσ Ιταλίασ, τθ ςτιγμι που άλλα προγράμματα που υλοποιοφνται 

από το Μαυροβοφνιο και τθν Ελλάδα, ςτοχεφουν ςτθν εξεφρεςθ  φυςικοφ αερίου και πετρελαίου 

ςτισ ακτζσ τουσ. Θ μεταβλθτότθτα τθσ αγοράσ, οι προκλιςεισ τθσ παραγωγισ, οι περιβαλλοντικζσ 

ανθςυχίεσ και οι εξυπνότεροι τρόποι για τθν αντιμετϊπιςι τουσ, δίνουν τθν ευκαιρία ςτισ 

υπάρχουςεσ μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ (ΜΜΕ) να επεκτείνουν τθν δραςτθριότθτά τουσ και ςτισ νζεσ 

ΜΜΕ ευκαιρίεσ που προκφπτουν από τισ ανάγκεσ ςτο διαμορφοφμενο περιβάλλον. 

Ο τομζασ τθσ βιο-οικονομίασ ζχει ιςχυρι δυναμικι καινοτομίασ, λόγω τθσ χρθςιμοποίθςθσ του από 

ζνα ευρφ φάςμα επιςτθμϊν (βιοεπιςτιμθ , αγρονομία, οικολογία, αλιεία, επιςτιμθ των τροφίμων) 

ενεργοποιϊντασ τισ βιομθχανικζσ τεχνολογίεσ (βιοτεχνολογία, τεχνολογίεσ πλθροφορικισ και 

επικοινωνιϊν και μθχανικι) κακϊσ και τθν τοπικι και άρρθτθ γνϊςθ. Μοναδικά αγακά, όπωσ τα 

αγροτικά και τα αλιευτικά προϊόντα, είναι μζροσ τθσ μεςογειακισ διατροφισ και ςυνκζτουν ζναν 

ςθμαντικό οικονομικό τομζα για τισ χϊρεσ τθσ Αδριατικισ. 

Ωςτόςο, όπωσ ιδθ ζχει προςδιοριςτεί ςτο Ρρόγραμμα IPAAdriatic, θ ζρευνα και θ τεχνολογία ςτθν 

περιοχι χαρακτθρίηεται από χαμθλά επίπεδα επενδφςεων και υςτζρθςθ ανταγωνιςτικότθτασ και 

τεχνολογικισ ικανότθτασ των ΜΜΕ. Θ ζλλειψθ ςυνεργαςίασ μεταξφ των ΜΜΕ κακϊσ και τθσ 
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ςυνεργαςίασ μεταξφ των ΜΜΕ και των ερευνθτικϊν ινςτιτοφτων, αλλά και τθσ απουςίασ 

τεχνογνωςίασ για τθν υποςτιριξθ καινοτομικϊν ςχθμάτων (start-ups και spin-offs)  αποτελοφν τα 

εμπόδια για τθν καινοτομία ςτθν περιοχι. Τα πανεπιςτιμια δεν αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ 

αλυςίδασ για τθν μεταφορά τεχνογνωςίασ και καινοτομίασ ςτισ ΜΜΕ.  Θ αλυςίδα αυτι είναι 

πολυδιάςτατθ, κα πρζπει να είναι διατθριςιμθ και κα πρζπει να διαςφαλίηει τθν ποιότθτα και τθν 

απαραίτθτθ δυναμικι. Τα ανωτζρω διαςφαλίηονται μόνο μζςα από ςτενι ςυνεργαςία και αμοιβαία 

κατανόθςθ των ςτόχων από τισ ΜΜΕ και τουσ φορείσ Ζρευνασ και Ανάπτυξθσ.  Θ ιδζα του 

ςυνεργατικοφ πλεονεκτιματοσ κερδίηει ςυνεχϊσ ζδαφοσ και απαιτείται να γίνει κοινι πρακτικι. 

Θ πρόκλθςθ είναι να αυξθκεί θ ανταγωνιςτικότθτα θ εξωςτρζφεια (πχ επζκταςθ των επιχειριςεων 

και είςοδόσ τουσ ςε νζεσ αγορζσ) των ΜΜΕ τθσ   περιοχισ μζςα από ζνα διαςυνοριακό οικοςφςτθμα 

που ενιςχφει τθν υιοκζτθςθ των ΤΡΕ, τθν καινοτομία και τθν εξειδίκευςθ. Θ προτεινόμενθ 

ςτρατθγικι και διαςυνοριακι προςζγγιςθ, βαςιςμζνθ ςτθν αρχι των ίςων ευκαιριϊν, τθσ μθ 

διάκριςθσ και του υγιοφσ ανταγωνιςμοφ, κα επιδράςει κετικά όλθ τθν περιοχι τθσ Αδριατικισ 

χρθςιμοποιϊντασ τα περιςςότερα δομικά ςτοιχεία που προςδιορίηονται ςτθν Στρατθγικι Ζξυπνθσ 

Εξειδίκευςθσ: 

 Ρρόταςθ προσ τισ εκνικζσ/περιφερειακζσ/τοπικζσ αρχζσ με μζτρα ζρευνασ-ανάπτυξθσ-

καινοτομίασ όπωσ εγκακίδρυςθ ςτρατθγικϊν ςυμβουλίων ζρευνασ και ανάπτυξθσ με ςτόχο να 

επαναπροςδιοριςτεί ο ρόλοσ των κυβερνιςεων ωσ πελάτθσ και να ενιςχυκοφν οι επενδφςεισ ςε 

κεματικά πεδία προτεραιότθτασ βάςει τθσ δυναμικισ που παρουςιάηουν, τθσ υλοποίθςθσ 

προγραμμάτων επιταγϊν καινοτομίασ και ενδυνάμωςθσ των επενδυτικϊν κεφαλαίων, 

 Δθμιουργία ενόσ διαςυνοριακοφ ςυςτιματοσ για τθν υποςτιριξθ και τθν ανάπτυξθ τθσ Ζρευνασ 

και Τεχνολογίασ, 

 Ολοκλιρωςθ τθσ τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ και των μικρομεςαίων επιχειριςεων για τθν 

οικοδόμθςθ μιασ κοινισ ςτρατθγικισ για τθ δια βίου μάκθςθ ςτον τομζα τθσ ζρευνασ-

ανάπτυξθσ-καινοτομίασ, 

 Διαςφνδεςθ και διευκόλυνςθ τθσ ςυνεργαςίασ μεταξφ γεωγραφικά διάςπαρτων και 

ςυμπλθρωματικϊν φορζων τθσ ζρευνασ-ανάπτυξθσ-καινοτομίασ και μικρομεςαίων 

επιχειριςεων 

 Κεφαλαιοποίθςθ των πλεονεκτθμάτων τθσ περιοχισ και ςυνεργαςία με οικονομίεσ με πολφ 

υψθλι ανάπτυξθ. 

Β.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΕΡΓΟΤ 

Β.2.1 ΤΝΟΠΣΙΚΘ ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ ADRIATINN 

Το ζργο ζχει τίτλο «An Adriatic Network for Advancing Research Development and Innovation 

towards the Creation of new Policies for Sustainable Competiveness and Technological Capacity of 

SMEs» με ακρωνφμιο «ADRIATinn».  

Χρθματοδοτείται ςτο πλαίςιο τθσ κεματικισ προτεραιότθτασ «1. Economic, Social and Institutional 

Cooperation» του Ρρογράμματοσ Εδαφικισ Συνεργαςίασ Adriatic IPA Cross Border Cooperation και 

αποτελεί ςτρατθγικό ζργο του προγράμματοσ ςτο ςτρατθγικό κζμα «1. Innovation as key for 

economic development in the Adriatic area». 

Ο επικεφαλισ εταίροσ του ζργου είναι το Ιόνιο Ρανεπιςτιμιο, ενϊ οι εταίροι του ζργου προζρχονται 

από 8 χϊρεσ τθσ περιοχισ τθσ Αδριατικισ Θάλαςςασ (Αλβανία, Βοςνία-Ερηεγοβίνθ, Κροατία, Ελλάδα, 

Ιταλία, Μαυροβοφνιο, Σερβία και Σλοβενία) και είναι ςυνολικά 21: 

1. Ionian University 
2. CHAMBER OF CORFU 
3. MUNICIPALITY OF CORFU  
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4. University of New York in Tirana 
5. EuroPartners Development  
6. Faculty of Electrical Engineering Podgorica, University of Montenegro 
7. CHAMBER OF ECONOMY OF MONTENEGRO (CEM) 
8. Directorate for Development of Small and Medium Sized Enterprises 
9. Faculty of Electrical Engineering, University of Sarajevo 
10. Chamber of Commerce and Industry of the Republic of Srpska - Chamber of Commerce and 
Industry of Trebinje Region 
11. University of Kragujevac 
12. Regional Chamber of Commerce Kragujevac 
13. Regional Economic Development Agency for Sumadija and Pomoravlje 
14. Polytechnic of Bari 
15. Chamber of Commerce, Industry, Artisanship and Agriculture of Bari 
16. UNIVERSITY OF PRIMORSKA, ANDREJ MARUŠIČ INSTITUTE 
17. REGIONAL DEVELOPMENT CENTRE KOPER 
18. Chamber of Commerce and Industry of Slovenia - Regional Chamber for Northern Primorska 
19. University of Rijeka - Faculty of Engineering 
20. CROATIAN CHAMBER OF ECONOMY 
21. Primorje - Gorski Kotar County 

Οι κλάδοι-τομείσ ςτόχοι του ζργου είναι: 

 Βιο-οικονομία (επιςτιμεσ ηωισ, αγροτικι παραγωγι, αλιεία και υδατοκαλλιζργεια, επιςτιμεσ 

τροφίμων, ςυμπ. υποςτθρικτικϊν τεχνολογιϊν όπωσ βιοτεχνολογία, τεχνολογίεσ πλθροφορικισ 

και τθλεπικοινωνιϊν, και μθχανικι),  

 Νζοι διακλαδικοί τομείσ (π.χ.  τομζασ ευεξίασ ςυνδυάηοντασ τθ βιομθχανία τροφίμων με τον 

τουριςμό και τθν υγεία/ακλθτιςμό), 

 Ενζργεια (τεχνολογίεσ παραγωγισ ενζργειασ, ςυμβατικζσ και κυρίωσ ανανεϊςιμεσ πθγζσ, 

αποδοτικότθτα και εξοικονόμθςθ ενζργειασ, υλικά και εξοπλιςμόσ κλπ.). 

Το πρόγραμμα ADRIATinn ςτοχεφει ςτθν αφξθςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ των ΜΜΕ τθσ Αδριατικισ 

(π.χ. να βοθκιςει τισ επιχειριςεισ να διατθριςουν το μερίδιο αγοράσ που κατζχουν) και ςτθν 

εξωςτρζφεια (δθλαδι ςτθν επζκταςθ των επιχειριςεων και τθν διείςδυςι τουσ ςε νζεσ αγορζσ) 

μζςα από ζνα διαςυνοριακό οικοςφςτθμα το οποίο ενιςχφει τθν υιοκζτθςθ τεχνολογιϊν, 

καινοτομίασ  και εξειδίκευςθσ. 

Θ καινοτομία και θ δικτφωςθ είναι δφο βαςικά ςτοιχεία για τθν διατθριςιμθ ανάπτυξθ των ΜΜΕ, θ 

οποία οδθγεί ςτθ βελτίωςθ τθσ οικονομίασ τθσ Ε.Ε. Θ ςφμπραξθ ζχει δθμιουργθκεί ςτθ λογικι : τα 

εμπορικά επιμελθτιρια αποτελοφν οργανιςμοφσ που εκπροςωποφν τισ επιχειριςεισ και τισ βοθκοφν 

να βρουν μζντορεσ και να δθμιουργιςουν δίκτυα, τα ινςτιτοφτα ζρευνασ-ανάπτυξθσ-καινοτομίασ 

βοθκοφν τισ ΜΜΕ να αντιμετωπίςουν τισ ανάγκεσ τουσ και τισ βοθκοφν να αναπτφξουν καινοτόμα 

προϊόντα και υπθρεςίεσ. Οι περιφερειακζσ διοικιςεισ διαμορφϊνουν πολιτικζσ και ςτρατθγικζσ για 

τθν υποςτιριξθ τομεακισ καινοτομίασ και δικτφωςθσ. 

Θ προτεινόμενθ ςτρατθγικι και θ διαπεριφερειακι προςζγγιςθ κα ζχει κετικι επίδραςθ ςε όλθ τθν 

Αδριατικι περιοχι με τθ χρθςιμοποίθςθ των περιςςότερων από τα ςτοιχεία που προςδιορίηονται 

ςτθ Στρατθγικι Ζξυπνθσ Εξειδίκευςθσ . Συγκεκριμζνα το ADRIATinn: 

 Θα προτείνει προσ τισ εκνικζσ/περιφερειακζσ/τοπικζσ αρχζσ μζτρα όπωσ τθν εγκακίδρυςθ 

ςτρατθγικϊν ςυμβουλίων ζρευνασ και ανάπτυξθσ με ςτόχο να επαναπροςδιοριςτεί ο ρόλοσ των 

κυβερνιςεων ωσ πελάτθσ και να ενιςχυκοφν οι επενδφςεισ ςε κεματικά πεδία προτεραιότθτασ 

βάςει τθσ δυναμικισ που παρουςιάηουν, τθσ υλοποίθςθσ προγραμμάτων επιταγϊν καινοτομίασ 

και ενδυνάμωςθσ των επενδυτικϊν κεφαλαίων, 

 Θα δθμιουργιςει ζνα διαςυνοριακό ςφςτθμα για τθν υποςτιριξθ και τθν ανάπτυξθ τθσ Ζρευνασ 

και Τεχνολογίασ, 
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 Θα ολοκλθρϊςει τθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ και τισ ΜΜΕ για τθν οικοδόμθςθ μιασ κοινισ 

ςτρατθγικισ για τθ δια βίου μάκθςθ ςτον τομζα τθσ ζρευνασ-ανάπτυξθσ-καινοτομίασ, 

 Θα διαςυνδζςει και κα διευκολφνει τθσ  ςυνεργαςία  μεταξφ γεωγραφικά διάςπαρτων και 

ςυμπλθρωματικϊν φορζων ζρευνασ-ανάπτυξθσ-καινοτομίασ και ΜΜΕ, 

 Θα κεφαλαιοποιιςει τα πλεονεκτιματα τθσ περιοχισ και ςυνεργαςία με οικονομίεσ με πολφ 

υψθλι ανάπτυξθ. 

Το πρόγραμμα ADRIATinn ξεπερνά τον οριςμό μιασ ςειράσ ςυςτάςεων πολιτικισ/ςτρατθγικισ/καλϊν 

πρακτικϊν, με τθν υλοποίθςθ πιλοτικϊν ενεργειϊν που ςυμβάλλουν ςτθ λειτουργία ενόσ 

οικοςυςτιματοσ που προάγει τθν ικανότθτα των επιχειριςεων. Ρροβλζπονται πολυάρικμοι 

μθχανιςμοί προςανατολιςμζνοι ςτθν υποςτιριξθ των ΜΜΕ για τθν επζκταςθ των δυνατοτιτων τουσ 

ςε κζματα ζρευνασ-ανάπτυξθσ-καινοτομίασ: 

 Καταγραφι όλων των ΜΜΕ με ικανότθτεσ και ανάγκεσ ζρευνασ-ανάπτυξθσ-καινοτομίασ, με 

ζμφαςθ ςτισ γυναίκεσ επιχειρθματίεσ, 

 Εγκακίδρυςθ ςυνεργατικϊν ομάδων εργαςίασ,μία ςε κάκε ςυμμετζχουςα χϊρα, οι οποίεσ κα 

αποτελοφν το ςθμείο αναφοράσ για τισ ΜΜΕ που αναηθτοφν ταλαντοφχουσ επιςτιμονεσ που κα 

τουσ υποςτθρίξουν ςτισ βραχυπρόκεςμεσ και μακροπρόκεςμεσ ανάγκεσ τουσ ςε κζματα 

ζρευνασ-ανάπτυξθσ-καινοτομίασ, 

 Διοργάνωςθ 8 ςεμιναρίων (1 ςε κάκε ςυμμετζχουςα χϊρα) ςτα οποία κα παρουςιαςτοφν δζκα 

παραδείγματα καλϊν πρακτικϊν ΜΜΕ που προιλκαν από τθν υιοκζτθςθ πρακτικϊν 

καινοτομίασ και κα καταλιγουν ςτθν πλθροφόρθςθ των επιχειριςεων για τισ καλζσ πρακτικζσ, 

 Συνεργαςία μεταξφ των ΜΜΕ και των φορζων ζρευνασ-ανάπτυξθσ-καινοτομίασ με ςτόχο τθν 

αντιμετϊπιςθ ειδικϊν αναγκϊν των επιχειριςεων με τθν παροχι ςτοχευμζνων μελετϊν, 

 Ρρόγραμμα κακοδιγθςθσ: ςε περιςςότερεσ από 40 επιχειριςεισ κα ανατεκεί ζνασ μζντορασ, ο 

οποίοσ κα τισ βοθκιςει να προάγουν τθν παραγωγικότθτά τουσ, να ειςζλκουν ςε νζεσ αγορζσ, 

να λανςάρουν νζα προϊόντα και να βελτιϊςουν τθν εξυπθρζτθςθ των πελατϊν τουσ. 

Επιπλζον οι μθχανιςμοί που προςανατολίηονται ςτθν υποςτιριξθ των αναδυόμενων καινοτόμων 

οικονομικϊν τομζων είναι: 

 Συλλογι και καταγραφι δεδομζνων και πλθροφοριϊν για τουσ αναδυόμενουσ καινοτόμουσ 

οικονομικοφσ τομείσ (βιο-οικονομία και ενζργεια) και τα διατομεακά πεδία (όπωσ ο τομζασ 

ευεξίασ ςε ςυνδυαςμό με τθ βιομθχανία τροφίμων, τουριςμόσ και υγεία/άκλθςθ), 

 Γραφείο υποςτιριξθσ για spin offs και start ups για τθν κάλυψθ πολφπλοκων ηθτθμάτων 

διανοθτικισ ιδιοκτθςίασ που κα ζχουν ωσ αποτζλεςμα τθν παροχι ολοκλθρωμζνθσ 

ςυμβουλευτικισ για καινοτόμουσ επιχειρθματίεσ, 

 Διοργάνωςθ 16 ςαββατοκφριακων εκδθλϊςεων  για τθν προϊκθςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ, 

τθσ ςυνεργαςίασ και τθσ δθμιουργικότθτασ για τθν επίλυςθ αναγνωριςμζνων κοινωνικϊν 

προβλθμάτων. 

Β.2.2 ΣΟΧΟΙ 

Ο γενικόσ ςτόχοσ αυτοφ του ςτρατθγικοφ ζργου είναι να ενιςχφςει τισ ικανότθτεσ ζρευνασ και 

καινοτομίασ και να προωκιςει τθν καινοτομία ςτισ ΜΜΕ μζςω κοινϊν δραςτθριοτιτων και δικτφων 

με ςτόχο τθν αφξθςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ περιοχισ τθσ Αδριατικισ με τθν οικοδόμθςθ ενόσ 

βιϊςιμου, διαςυνοριακοφ οικοςυςτιματοσ για τισ ΜΜΕ που ςχετίηονται με τθν βιο-οικονομία και 

τθν ενζργεια.Το πρόγραμμα ADRIATinn ςτοχεφει: 

Στόχοσ 1: Ενίςχυςθ τθσ ςυνεργαςίασ / του διαλόγου μεταξφ των βαςικϊν φορζων και των φορζων 

χάραξθσ πολιτικισ για τθν ενίςχυςθ τθσ  ενδογενοφσ εδαφικισ ικανότθτασ ςτον τομζα τθσ ζρευνασ-

ανάπτυξθσ-καινοτομίασ 
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Συςτάςεισ / οδθγίεσ οι οποίεσ κα μετατραποφν ςε μακροπρόκεςμεσ δεςμεφςεισ (Ρρωτόκολλα) κα 

εκδοκοφν ςτο τζλοσ του ζργου μεταξφ των εκνικϊν / περιφερειακϊν / τοπικϊν φορζων και φορζων 

χάραξθσ πολιτικισ. Οι βαςικζσ δραςτθριότθτεσ που προβλζπονται για τθν επίτευξθ του ςτόχου 1 

είναι: 

 Καταγραφι όλων των εκνικϊν/περιφερειακϊν/τοπικϊν καλϊν πρακτικϊν, πολιτικϊν και 

ςτρατθγικϊν των χωρϊν που ςυμμετζχουν ςτο πρόγραμμα, αλλά και άλλων χωρϊν, και 

διερεφνθςθ μεταφοράσ και προςαρμογισ των πρακτικϊν τουσ ςτισ χϊρεσ τθσ επιλζξιμθσ 

περιοχισ, 

 Συναντιςεισ υψθλοφ επιπζδου και ςυναντιςεισ εργαςίασ, ανάμεςα ςτουσ 

επαγγελματίεσ/εμπλεκόμενουσ από διαφορετικζσ χϊρεσ, αλλά του ίδιου τομζα τθσ οικονομίασ 

ϊςτε να διευκολυνκεί ο διάλογοσ ςε κζματα ζρευνασ-ανάπτυξθσ-καινοτομίασ και θ ανάπτυξθ 

Ζξυπνθσ Εξειδίκευςθσ και ανοικτϊν δεδομζνων. 

Στόχοσ 2: Δθμιουργία μθχανιςμϊν προςανατολιςμζνων ςε ΜΜΕ για να υποςτθρίξουν τθν ικανότθτά 

τουσ ςε κζματα ζρευνασ-ανάπτυξθσ-καινοτομίασ, για να βελτιϊςουν τθν ανταγωνιςτικότθτά τουσ και 

να δθμιουργιςουν προϊόντα υψθλισ προςτικζμενθσ ποιότθτασ και καινοτομίασ. 

Κατά τθ διάρκεια του ADRIATinn κα δθμιουργθκοφν διάφορα μεκοδολογικά εργαλεία και 

μθχανιςμοί για τθν υποςτιριξθ ςτθν ανάπτυξθ τθσ ικανότθτασ των ΜΜΕ ςτθν ζρευνα-ανάπτυξθ-

καινοτομία(με εςτίαςθ ςτουσ τομείσ τθσ ενζργειασ και τθσ βιο-οικονομίασ). Ειδικότερα: 

 Χϊροι ςυνεργαςίασ, 

 Ρρογράμματα mentoring, 

 Καταγραφι όλων των ΜΜΕ με ικανότθτεσ και ανάγκεσ ζρευνασ-ανάπτυξθσ-καινοτομίασ, με 

ζμφαςθ ςτισ γυναίκεσ επιχειρθματίεσ, 

 Οργάνωςθ ςεμιναρίων ςτισ οποίεσ κα παρουςιάηονται ςενάρια επιτυχίασ που προζρχονται από 

τθν υιοκζτθςθ τθσ ζρευνασ-ανάπτυξθσ-καινοτομίασ, 

 Συνεργαςία μεταξφ ΜΜΕ και φορζων ζρευνασ-ανάπτυξθσ-καινοτομίασ που κα καταλιγουν ςτθν 

παροχι ςτοχευμζνων και υψθλοφ επιπζδου ςπουδϊν. 

Στόχοσ 3: Ραρακίνθςθ των αναδυόμενων καινοτόμων τομζων τθσ οικονομίασ που ςυνδυάηουν 

τεχνολογικι καινοτομία και κοινωνικά χαρακτθριςτικά (όπωσ δθμιουργικϊν βιομθχανιϊν, τθ 

δθμιουργικι ςκζψθ, τθν εμπορευματοποίθςθ τθσ γνϊςθσ, κλπ.) 

Κατά τθ διάρκεια του ADRIATinn κα δθμιουργθκοφν διάφορα μεκοδολογικά εργαλεία και 

μθχανιςμοί για τθν υποςτιριξθ των αναδυόμενων καινοτομικϊν τομζων τθσ οικονομίασ: 

 Συλλογι και καταγραφι δεδομζνων και πλθροφοριϊν και δθμιουργία γραφείων υποςτιριξθσ ωσ 

ςθμείο αναφοράσ για τουσ αναδυόμενουσ καινοτόμουσ οικονομικοφσ τομείσ (βιο-οικονομία και 

ενζργεια) και τα διατομεακά πεδία (όπωσ ο τομζασ ευεξίασ ςε ςυνδυαςμό με τθ βιομθχανία 

τροφίμων, τουριςμόσ και υγεία/άκλθςθ), 

 Γραφεία υποςτιριξθσ για spin offs και start ups για τθν κάλυψθ πολφπλοκων ηθτθμάτων 

διανοθτικισ ιδιοκτθςίασ, 

 Διοργάνωςθ ςαββατοκφριακων εκδθλϊςεων για τθν προϊκθςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ, τθσ 

ςυνεργαςίασ και τθσ δθμιουργικότθτασ. 

Β.2.3 ΑΝΑΛΤΣΙΚΘ ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ ΣΟΤ ΑΝΑΔΟΧΟΤ 

Πακζτο Εργαςίασ 4: Αφξηςη τησ ενδογενοφσ δυναμικότητασ τησ περιοχήσ ςε Έρευνα-Ανάπτυξη-

Καινοτομία 

Ο ςτόχοσ είναι διπλόσ: αφενόσ να προτακοφν οι βζλτιςτεσ παρεμβάςεισ για τθν Αδριατικι περιοχι 

ζτςι ϊςτε να χτιςτεί ζνα βιϊςιμο, διαπεριφερειακό, επιχειρθματικό οικοςφςτθμα και αφετζρου να 
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γίνουν ςυςτάςεισ και να προτακοφν πολιτικζσ που κα υποςτθρίξουν ιδανικά τθν αλλθλεπίδραςθ 

μεταξφ του Τριγϊνου Γνϊςθσ (Ζρευνα-Καινοτομία-Εκπαίδευςθ) ςε εκνικό και περιφερειακό επίπεδο 

(ςε ολόκλθρθ τθν Αδριατικι περιοχι). Οι κφριεσ ενζργειεσ που προβλζπονται προσ τθν επίτευξθ του 

ςτόχου 1 είναι:  

 Θ καταγραφι όλων των εκνικϊν/περιφερειακϊν/τοπικϊν βζλτιςτων πρακτικϊν, πολιτικϊν και 

ςτρατθγικϊν των ςυμμετεχουςϊν χωρϊν και θ εξερεφνθςθ τθσ πικανισ μεταφοράσ τουσ και 

προςαρμογισ τουσ ςε άλλεσ χϊρεσ τθσ περιοχισ,  

 Εργαςτιρια και ςυναντιςεισ υψθλοφ επιπζδου μεταξφ εμπλεκομζνων από διαφορετικζσ χϊρεσ 

αλλά του ίδιου κλάδου-τομζα για να εξυπθρετθκεί ο διάλογοσ ςε κζματα Ζρευνασ-Ανάπτυξθσ-

Καινοτομίασ και ανάπτυξθσ τθσ Ζξυπνθσ Εξειδίκευςθσ.  

Υπάρχουν τρεισ κφριεσ κατθγορίεσ πολιτικϊν Ζρευνασ-Ανάπτυξθσ-Καινοτομίασ που πρόκειται να 

μελετθκοφν διεξοδικά:  

1. Δθμοςιονομικζσ πολιτικζσ που περιλαμβάνουν ζκπτωςθ φόρου, άμεςθ επιχοριγθςθ και ζμμεςθ 

υποςτιριξθ μικρομεςαίων επιχειριςεων και νεοςυςτακειςϊν επιχειριςεων. 

2. Ρολιτικζσ ανκρωπίνου δυναμικοφ με παροχι κινιτρων για τθν ενκάρρυνςθ τθσ πρόςλθψθσ 

ερευνθτϊν από τισ επιχειριςεισ, τθν τροποποίθςθ και υιοκζτθςθ προγραμμάτων προςαρμοςμζνων 

ςτισ νζεσ βιομθχανικζσ ανάγκεσ, τθν υποςτιριξθ τθσ ελκυςτικότθτασ τθσ καριζρασ ςτθν επιςτιμθ, τθν 

τεχνολογία και τθν μθχανικι, μεταναςτευτικζσ πολιτικζσ για τθν προςζλκυςθ ερευνθτϊν και 

ςτελεχϊν επιςτιμθσ και μθχανικισ κακϊσ και για τθν επιςτροφι ςτισ χϊρεσ καταρτιςμζνων 

επιςτθμόνων που εργάηονται ςτο εξωτερικό. 

3. Ρολιτικζσ καινοτομίασ κυρίωσ αναφορικά με τθν υποςτιριξθ τθσ αλλθλεπίδραςθσ ςτο Τρίγωνο 

Γνϊςθσ. 

Οι πολιτικζσ και των ανωτζρω τριϊν κατθγοριϊν ςε διαφορετικζσ χϊρεσ κα αναλυκοφν. Οι 

εκνικζσ/περιφερειακζσ βζλτιςτεσ πρακτικζσ, πολιτικζσ και ςτρατθγικζσ για όλουσ τουσ τομείσ και 

κλάδουσ ςτόχουσ και ειδικά για τουσ κλάδουσ τθσ βιο-οικονομίασ και τθσ ενζργειασ των 

ςυμμετεχουςϊν χωρϊν κα καταγραφοφν και κα αναλυκοφν. Ρροβλζπονται επίςθσ, δφο (2) μελζτεσ, 

μία για τα επιχειρθματικά οικοςυςτιματα και μία για τθν αλλθλεπίδραςθ του γνωςιακοφ τριγϊνου. 

Σε αυτό το πλαίςιο το ζργο που ηθτείται από τον ανάδοχο είναι: 

 Θ καταγραφι και θ αξιολόγθςθ όλων των εκνικϊν/περιφερειακϊν/τοπικϊν βζλτιςτων 

πρακτικϊν, πολιτικϊν και ςτρατθγικϊν για τθν Ελλάδα και ειδικά για τθν περιοχι τθσ Κζρκυρασ. 

Στθν προςφορά πρζπει να περιγράφεται αναλυτικά ο τρόποσ και τα ςτοιχεία καταγραφισ 

(πρωτογενισ, δευτερογενισ, πθγζσ κλπ.). 

 Θ καταγραφι τουλάχιςτον επτά (7) εκνικϊν/περιφερειακϊν/τοπικϊν βζλτιςτων πρακτικϊν, 

πολιτικϊν και ςτρατθγικϊν για τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. Στθν προςφορά πρζπει να περιγράφεται 

αναλυτικά ο τρόποσ και τα ςτοιχεία καταγραφισ (πρωτογενισ, δευτερογενισ, πθγζσ, κλπ.). 

 Θ καταγραφι τουλάχιςτον πζντε (5) εκνικϊν/περιφερειακϊν/τοπικϊν βζλτιςτων πρακτικϊν, 

πολιτικϊν και ςτρατθγικϊν από άλλεσ περιοχζσ του κόςμου (εκτόσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ). Στθν 

προςφορά πρζπει να περιγράφεται αναλυτικά ο τρόποσ και τα ςτοιχεία καταγραφισ 

(πρωτογενισ, δευτερογενισ, πθγζσ κλπ.). 

 Δφο (2) μελζτεσ ςυμπεραςμάτων και διαμόρφωςθσ προτάςεων/ςυςτάςεων, μία για τα 

επιχειρθματικά οικοςυςτιματα και μία για τθν αλλθλεπίδραςθ του γνωςιακοφ τριγϊνου, με 

γεωγραφικό χϊρο εφαρμογισ τθν Κζρκυρα, τθν Ελλάδα και τθν περιοχι τθσ Αδριατικισ, ωσ 

αποτζλεςμα τθσ καταγραφισ και αξιολόγθςθσ των προθγοφμενων βθμάτων.Στθν προςφορά 

πρζπει να περιγράφεται αναλυτικά θ μεκοδολογία τθσ μελζτθσ και να δίνεται ενδεικτικόσ 

πίνακασ περιεχομζνων. 
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Ο υπεφκυνοσ εταίροσ του πακζτου εργαςίασ Regional Economic Development Agency for Sumadija 

and Pomoravlje τθσ Σερβίασ κα επιβλζψει και κα επιςκεφτεί επί τόπου καταγεγραμμζνεσ 

περιπτϊςεισ και ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποςτθρίξει τθ διαδικαςία αυτι ςυνολικά αλλά και με 

επί τόπου παρουςία ςε τουλάχιςτον δφο (2) επιςκζψεισ. Σκοπόσ των παραπάνω ενεργειϊν είναι να 

εξυπθρετθκεί αποτελεςματικά θ ενζργεια που ακολουκεί ωσ προσ το διάλογο με τουσ εταίρουσ και 

τθν εκπόνθςθ βελτιωμζνων προτάςεων πολιτικισ και δράςθσ.   

Στθ ςυνζχεια τθσ παραπάνω διαδικαςίασ καταγραφισ και αξιολόγθςθσ, ακολουκεί θ διενζργεια 

εργαςτθρίων και ςυναντιςεων υψθλοφ επιπζδου μεταξφ εμπλεκομζνων από διαφορετικζσ χϊρεσ 

αλλά του ίδιου κλάδου-τομζα για να εξυπθρετθκεί ο διάλογοσ ςε κζματα Ζρευνασ-Ανάπτυξθσ-

Καινοτομίασ. Τα ζξοδα οργάνωςθσ των εργαςτθρίων/ςυναντιςεων δεν περιλαμβάνονται ςτον 

προχπολογιςμό του προκθρυςςόμενου ζργου. Ο ανάδοχοσ ςε αυτό το πλαίςιο καλείται να: 

 Λειτουργιςει ωσ ςφμβουλοσ του Επιμελθτθρίου κατά τισ διεργαςίεσ των 

εργαςτθρίων/ςυναντιςεων, του διαλόγου και τθσ ςυνειςφοράσ του ςτθν ανάλυςθ των 

βζλτιςτων πρακτικϊν και τθσ εξαγωγισ ςυςτάςεων και προτάςεων για τθ βελτίωςθ των εκνικϊν 

και περιφερειακϊν πολιτικϊν προσ ζνα πιο ενκαρρυντικό Αδριατικό επιχειρθματικό 

οικοςφςτθμα για τισ μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ ςε κζματα Ζρευνασ-Ανάπτυξθσ-Καινοτομίασ. 

 Συμμετζχει ωσ ςφμβουλοσ του Επιμελθτθρίου κατά τισ διεργαςίεσ δφο (2) τουλάχιςτον 

εργαςτθρίων/ςυναντιςεων με δικά του ζξοδα. 

Ραραδοτζα 

 Αναφορά καταγραφισ και αξιολόγθςθσ όλων των εκνικϊν/περιφερειακϊν/τοπικϊν βζλτιςτων 

πρακτικϊν, πολιτικϊν και ςτρατθγικϊν για τθν Ελλάδα και ειδικά για τθν περιοχι τθσ Κζρκυρασ 

(31/12/2014). 

 Αναφορά καταγραφισ εκνικϊν/περιφερειακϊν/τοπικϊν βζλτιςτων πρακτικϊν, πολιτικϊν και 

ςτρατθγικϊν για τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και από άλλεσ περιοχζσ του κόςμου(31/12/2014). 

 Δφο (2) μελζτεσ, μία για τα επιχειρθματικά οικοςυςτιματα και μία για τθν αλλθλεπίδραςθ του 

γνωςιακοφ τριγϊνου (31/03/2015). 

 Αναφορά ςυμμετοχισ ςτισ επιςκζψεισ, ςτα εργαςτιρια και τισ ςυναντιςεισ. Υλικό 

παρουςιάςεων, επικοινωνίασ και οργάνωςθσ τθσ ςυμμετοχισ του επιμελθτθρίου (30/6/2015). 

Πακζτο Εργαςίασ 5: Μηχανιςμοί προςανατολιςμζνοι ςτην υποςτήριξη μικρομεςαίων επιχειρήςεων 

να βελτιϊςουν την ικανότητά τουσ ςε θζματα Έρευνασ-Ανάπτυξησ-Καινοτομίασ 

Στο πλαίςιο του ζργου ADRIATinn κα δθμιουργθκοφν και κα λειτουργιςουν αρκετά μεκοδολογικά 

εργαλεία και μθχανιςμοί για τθν υποςτιριξθ μικρομεςαίων επιχειριςεων να βελτιϊςουν τθν 

ικανότθτά τουσ ςε κζματα Ζρευνασ-Ανάπτυξθσ-Καινοτομίασ (με εςτίαςθ ςτθν ενζργεια και ςτθ βιο-

οικονομία). Συγκεκριμζνα:  

 Εγκακίδρυςθ ςυνεργατικϊν χϊρων εργαςίασ. Οι χϊροι κα προςφζρουν ζνα επαγγελματικό 

περιβάλλον από ανοικτό κοινό χϊρο εργαςίασ ζωσ ιδιωτικά γραφεία και εξοπλιςμζνοι χϊροι 

ςυναντιςεων. Σε αυτό το μθχανιςμό περιλαμβάνεται Ρρόγραμμα νεοςυςτακειςϊν 

επιχειριςεων και Υπθρεςίεσ διαμεςολάβθςθσ ταλζντων για τουσ επιχειρθματίεσ. 

 Συνεργαςία μεταξφ μικρομεςαίων επιχειριςεων και ομάδων ερευνθτϊν με αποτζλεςμα τθν 

παραγωγι ςτοχευμζνων μελετϊν υψθλισ τεχνολογίασ. 

 Καταγραφι όλων των μικρομεςαίων επιχειριςεων με ικανότθτεσ Ζρευνασ-Ανάπτυξθσ-

Καινοτομίασ, κακϊσ και με αναγνωριςμζνεσ ανάγκεσ Ζρευνασ-Ανάπτυξθσ-Καινοτομίασ, με 

ζμφαςθ ςτθ γυναικεία επιχειρθματικότθτα. Αναγνϊριςθ δυνατοτιτων και αδυναμιϊν. 

 Καταγραφι δθμοςίων και ιδιωτικϊν πρωτοβουλιϊν χρθματοδότθςθσ, προςφορά ζξυπνθσ 

αναηιτθςθσ εταίρων, είτε για υπθρεςίεσ/δραςτθριότθτεσ επιχείρθςθ με επιχείρθςθ είτε για τθ 

δθμιουργία διεκνϊν ςυμπράξεων και ευκαιριϊν ςτρατθγικισ ςυνεργαςίασ, υπθρεςίεσ 
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κακοδιγθςθσ και διδαςκαλίασ, δθμιουργία περιφερειακοφ δικτφου αριςτείασ για τθν ενίςχυςθ 

τθσ ςυνεργαςίασ των μικρομεςαίων επιχειριςεων ςτθν περιοχι τθσ Αδριατικισ, κακϊσ και τθσ 

μεταφοράσ και επαναχρθςιμοποίθςθσ τεχνογνωςίασ, τόςο εντόσ του ίδιου κλάδου όςο και 

μεταξφ κλάδων, και τζλοσ δικτφωςθ με ακαδθμαϊκοφσ και επιχειρθματικοφσ εταίρουσ. 

 Οργάνωςθ ςεμιναρίων ςτα οποία κα παρουςιαςτοφν επιτυχθμζνεσ περιπτϊςεισ καινοτομίασ 

μικρομεςαίων επιχειριςεων. 

 Εγκακίδρυςθ προγραμμάτων κακοδιγθςθσ. 

 Ανάπτυξθ πλατφόρμασ καταγραφισ των μικρομεςαίων επιχειριςεων από πολλαπλοφσ κλάδουσ 

– κλειδιά (με προτεραιότθτα ςτθν ενζργεια και ςτθ βιο-οικονομία) ςτισ περιοχζσ τθσ Αδριατικισ, 

κακϊσ και εγκακίδρυςθ ενόσ αποκλειςτικοφ γραφείου υποςτιριξθσ για αυτοφσ τουσ ςκοποφσ. 

Σε αυτό το πλαίςιο το ζργο που ηθτείται από τον ανάδοχο είναι: 

 Καταγραφι όλων των μικρομεςαίων επιχειριςεων με ικανότθτεσ Ζρευνασ-Ανάπτυξθσ-

Καινοτομίασ, κακϊσ και με αναγνωριςμζνεσ ανάγκεσ Ζρευνασ-Ανάπτυξθσ-Καινοτομίασ, με 

ζμφαςθ ςτθ γυναικεία επιχειρθματικότθτα. Αναγνϊριςθ δυνατοτιτων και αδυναμιϊν. 

Καταγραφι δθμοςίων και ιδιωτικϊν πρωτοβουλιϊν χρθματοδότθςθσ. Ο γεωγραφικόσ χϊροσ τθσ 

καταγραφισ είναι θ περιοχι τθσ Κζρκυρασ, όμωσ ςυμπλθρωματικά θ καταγραφι κα 

περιλαμβάνει και πζντε (5) επιλεγμζνεσ καλζσ πρακτικζσ μικρομεςαίων επιχειριςεων από τθν 

υπόλοιπθ Ελλάδα.Στθν προςφορά πρζπει να περιγράφεται αναλυτικά ο τρόποσ και τα ςτοιχεία 

καταγραφισ (πρωτογενισ, δευτερογενισ, πθγζσ κλπ.). 

 Καταχϊρθςθ των καταγραφϊν ςτο διαδικτυακό πλθροφοριακό ςφςτθμα ςφμφωνα με τισ 

οδθγίεσ του υπευκφνου εταίρου του πακζτου εργαςίασ (Regional Chamber of Commerce 

Kragujevac). 

 Επιςτθμονικι και διαχειριςτικι υποςτιριξθ ςτθν οργάνωςθ του ςεμιναρίου τθσ Κζρκυρασ και 

ςτθ ςυμμετοχι του Επιμελθτθρίου ςτα ςεμινάρια των λοιπϊν περιοχϊν του προγράμματοσ. Τα 

ζξοδα οργάνωςθσ και διενζργειασ του ςεμιναρίου δεν βαρφνουν τον ανάδοχο. 

 Ρροετοιμαςία του υλικοφ κατάρτιςθσ του ςεμιναρίου τθσ Κζρκυρασ ωσ ςφνκεςθ του υλικοφ από 

τθν ανωτζρω καταγραφι και του υλικοφ των λοιπϊν περιοχϊν. Συμμετοχι με δφο (2) ειςθγθτζσ 

ςτο ςεμινάριο κατάρτιςθσ το οποίο κα είναι διιμερο, από 5 ϊρεσ ζκαςτθ θμζρα. Τα ζξοδα αυτά, 

προετοιμαςίασ και ςυμμετοχισ, ωσ ανωτζρω, βαρφνουν τον ανάδοχο. 

Ραραδοτζα 

 Αναφορά καταγραφισ των μικρομεςαίων επιχειριςεων με ικανότθτεσ κακϊσ και με 

αναγνωριςμζνεσ ανάγκεσ Ζρευνασ-Ανάπτυξθσ-Καινοτομίασ για τθν περιοχι τθσ Κζρκυρασ. 

Ρεριλαμβάνει αναφορά καταγραφισ δθμοςίων και ιδιωτικϊν πρωτοβουλιϊν χρθματοδότθςθσ 

και καταχϊρθςθσ των καταγραφϊν ςτο διαδικτυακό πλθροφοριακό ςφςτθμα (31/12/2014). 

 Αναφορά ενεργειϊν επιςτθμονικισ και διαχειριςτικισ υποςτιριξθσ ςτθν οργάνωςθ του 

ςεμιναρίου τθσ Κζρκυρασ και ςτθ ςυμμετοχι του Επιμελθτθρίου ςτα ςεμινάρια των λοιπϊν 

περιοχϊν του προγράμματοσ. Υλικό κατάρτιςθσ του ςεμιναρίου και αναφορά ςυμμετοχισ ςτο 

ςεμινάριο (31/12/2015). 

Πακζτο εργαςίασ 6: Σόνωςη των αναδυόμενων καινοτόμων οικονομικϊν κλάδων 

Στο πλαίςιο του ζργου ADRIATinn κα δθμιουργθκοφν και κα λειτουργιςουν αρκετά μεκοδολογικά 

εργαλεία και μθχανιςμοί για τθν υποςτιριξθ των αναδυόμενων καινοτόμων οικονομικϊν κλάδων. 

Συγκεκριμζνα: 

 Συλλογι και καταγραφι αξιόπιςτων δεδομζνων και πλθροφοριϊν και δθμιουργία 

αποκλειςτικοφ γραφείου υποςτιριξθσ ωσ ςθμείο αναφοράσ των αναδυόμενων καινοτόμων 

οικονομικϊν κλάδων και τομζων (βιο-οικονομία και ενζργεια) και νζων διακλαδικϊν τομζων 

(τομζασ ευεξίασ ςυνδυάηοντασ τθ βιομθχανία τροφίμων με τον τουριςμό και τθν 
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υγεία/ακλθτιςμό). Τα δεδομζνα και οι πλθροφορίεσ για τουσ κλάδουσ και τομείσ είναι κζματα – 

κλειδιά για τθν ανάπτυξθ των μικρομεςαίων επιχειριςεων και τθ διείςδυςι τουσ ςτισ νζεσ 

αγορζσ. Θ ζλλειψθ πόρων (χρόνοσ, προςωπικό, προχπολογιςμόσ) ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν 

ελλειμματικι αξιοποίθςθ τθσ κρυμμζνθσ επιχειρθματικισ προοπτικισ των αναδυόμενων 

καινοτόμων οικονομικϊν κλάδων και διακλαδικϊν τομζων. Ο ςτόχοσ τθσ δραςτθριότθτασ είναι 

να ςυλλζξει, και να κάνει διακζςιμα μζςα από τθν πλατφόρμα, όλα τα δεδομζνα και 

πλθροφορίεσ που μπορεί να είναι χριςιμα για τισ μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ ςχετικά με τισ 

διάφορεσ οπτικζσ των αναδυόμενων καινοτόμων οικονομικϊν κλάδων και των διακλαδικϊν 

τομζων. Οι περιπτϊςεισ που κα αξιοποιθκοφν κα πρζπει να είναι από όλο τον κόςμο και κα 

μελετθκοφν και αναλυκοφν λεπτομερϊσ.  

 Εγκακίδρυςθ γραφείων υποςτιριξθσ νεοςυςτακειςϊν επιχειριςεων (spin-off / start-up), που κα 

καλφπτουν και τα πολφπλοκα κζματα διανοθτικισ ιδιοκτθςίασ. Το πλαίςιο δθμιουργίασ και 

λειτουργίασ με τισ ακριβείσ υπθρεςίεσ των γραφείων που κα καλφπτουν τισ ανάγκεσ των 

νεοςυςτακειςϊν, των υπό ςφςταςθ αλλά και των υφιςτάμενων επιχειριςεων, αποτελοφν 

επίςθσ αντικείμενο του πακζτου εργαςίασ. 

 Οργάνωςθ ςαββατοκφριακων νεοςυςτακειςϊν επιχειριςεων για τθν προϊκθςθ τθσ 

επιχειρθματικότθτασ, τθσ ςυνεργαςίασ και τθσ δθμιουργικότθτασ. Τα κφρια οφζλθ των 

εκδθλϊςεων περιλαμβάνουν: εκπαίδευςθ μζςα από δράςεισ δθμιουργικότθτασ, εφρεςθ 

ςυνιδρυτϊν, μάκθςθ νζων δεξιοτιτων. 

Σε αυτό το πλαίςιο το ζργο που ηθτείται από τον ανάδοχο είναι: 

 Συλλογι και καταγραφι αξιόπιςτων δεδομζνων και πλθροφοριϊν των αναδυόμενων 

καινοτόμων οικονομικϊν κλάδων και νζων διακλαδικϊν τομζων.Στθν προςφορά πρζπει να 

περιγράφεται αναλυτικά ο τρόποσ και τα ςτοιχεία καταγραφισ (πρωτογενισ, δευτερογενισ, 

πθγζσ κλπ.). 

 Το πλαίςιο δθμιουργίασ και λειτουργίασ με τισ ακριβείσ υπθρεςίεσ των γραφείων που κα 

καλφπτουν τισ ανάγκεσ των νεοςυςτακειςϊν, των υπό ςφςταςθ αλλά και των υφιςτάμενων 

επιχειριςεων.Στθν προςφορά πρζπει να περιγράφεται αναλυτικά θ μεκοδολογία ςχεδιαςμοφ 

του πλαιςίου και να δίνεται ενδεικτικόσ πίνακασ περιεχομζνων.   

Ραραδοτζα 

 Αναφορά ςυλλογισ και καταγραφισ και καταχϊρθςθσ αξιόπιςτων δεδομζνων και πλθροφοριϊν 

των αναδυόμενων καινοτόμων οικονομικϊν κλάδων και νζων διακλαδικϊν τομζων 

(31/12/2014). 

 Αναφορά ςχεδίου δθμιουργίασ και λειτουργίασ με τισ ακριβείσ υπθρεςίεσ, δομζσ, οργάνωςθ και 

διαδικαςίεσ των γραφείων που κα καλφπτουν τισ ανάγκεσ των νεοςυςτακειςϊν, των υπό 

ςφςταςθ αλλά και των υφιςτάμενων επιχειριςεων (30/9/2014).  

Β.3 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΘΘ - ΦΑΕΙ ΕΡΓΟΤ- ΠΑΡΑΔΟΣΕΑ 

Το όλο ζργο κα πρζπει να ζχει ολοκλθρωκεί εντόσ είκοςι(20) μθνϊν από τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ 

ςφμβαςθσ και ςε κάκε περίπτωςθ ζωσ τθν 31/3/2016. 

Το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα του ζργου παρουςιάηεται ωσ ακολοφκωσ.Συνοπτικά οι φάςεισ τθσ 

υλοποίθςθσ του ζργου είναι οι εξισ: 

Πακζτο εργαςίασ 4: ζωσ 30/6/2015 

Πακζτο εργαςίασ 5: ζωσ 31/12/2015 

Πακζτο εργαςίασ 6: ζωσ 31/12/2014 
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Πλα τα παραδοτζα κα παραδοκοφν ςτθν αγγλικι γλϊςςα με ςφνοψθ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, ςε 

ζντυπθ και ψθφιακι μορφι (εφαρμογζσ MicrosoftOffice και AdobeAcrobat). 

Β.4 OΜΑΔΑ ΕΡΓΟΤ – ΧΘΜΑ ΔΙΟΙΚΘΘ ΕΡΓΟΤ 

Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλλει ςτθν προςφορά του ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ για 

το ςχιμα διοίκθςθσ, τθν οργάνωςθ για τθν υλοποίθςθ του ζργου και το προςωπικό που κα διακζςει 

(ομάδα ζργου), με αναλυτικι αναφορά του αντικείμενου και του χρόνου απαςχόλθςθσ τουσ ςτο 

ζργο.  

Στθν καταγραφι  τθσ ομάδασ του ζργου κα πρζπει ρθτϊσ να ςυμπεριλθφκεί ο Υπεφκυνοσ του ζργου 

από τθν πλευρά του Αναδόχου και ο αναπλθρωτισ αυτοφ, οι οποίοι κα αναλάβουν τθν απευκείασ 

επικοινωνία με τθν Ανακζτουςα Αρχι, το ςυντονιςμό των εργαςιϊν και τθν διευκζτθςθ ηθτθμάτων 

που άπτονται τθσ παρακολοφκθςθσ, παραλαβισ και πλθρωμισ του ζργου. 

Για κάκε μζλοσ τθσ ομάδασ του ζργου κα παρατίκενται αναλυτικά ςτοιχεία όπωσ ο ρόλοσ ςτο ζργο, 

το αντικείμενο εργαςιϊν, ο χρόνοσ απαςχόλθςθσ κλπ, ενϊ κα παρατίκεται ςυνοπτικό βιογραφικό 

ςθμείωμα(Υπόδειγμα του Ραραρτιματοσ V τθσ παροφςασ). 

Θ Ανακζτουςα Αρχι ςε περίπτωςθ που διαπιςτϊςει αδυναμία ςυγκεκριμζνων ςτελεχϊν να 

επιτελζςουν επιτυχϊσ τον προβλεπόμενο ρόλο τουσ, ακολουκϊντασ τα προβλεπόμενα από τθ 

διαδικαςία παρακολοφκθςθσ του ζργου, ηθτά τθν άρςθ τθσ μθ ςυμμόρφωςθσ με τθν αντικατάςταςι 

τουσ από νζα ςτελζχθ που κα τεκοφν και πάλι υπό τθν ζγκριςι τθσ. 
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Ι: ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΑ ΕΓΓΤΘΕΩΝ 

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ 1: ΧΕΔΙΟ ΕΓΓΤΘΣΙΚΘ ΕΠΙΣΟΛΘ  ΤΜΜΕΣΟΧΘ ΣΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ 

 

ΠΡΟ: Επιμελθτιριο Κζρκυρασ 

 

ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ  ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΥΡ’ ΑΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ ΡΟΣΟ ΕΥΩ. 

 

1. Με τθν επιςτολι αυτι ςασ γνωςτοποιοφμε ότι εγγυόμαςτε ρθτά, ανζκκλθτα και 

ανεπιφφλακτα, ευκυνόμενοι απζναντι ςασ εισ ολόκλθρο και ωσ αυτοφειλζτεσ υπζρ τθσ 

........................ για ποςό ευρϊ.  .......  Στο ωσ άνω ποςό περιορίηεται θ ευκφνθ μασ, για τθν 

ςυμμετοχι τθσ ................ ςτον διαγωνιςμό τθσ........ (θμερομθνία διενζργειασ) για τθν 

υλοποίθςθ του ζργου.............. και για κάκε αναβολι αυτοφ. 

2. Ραραιτοφμαςτε ρθτά και ανεπιφφλακτα από τθν ζνςταςθ του ευεργετιματοσ  τθσ διαιρζςεωσ 

και διηιςεωσ από το δικαίωμα  προβολισ εναντίον ςασ όλων των ενςτάςεων του 

πρωτοφειλζτθ ακόμθ και των μθ προςωποπαγϊν και ιδιαίτερα οποιαςδιποτε άλλθσ ζνςταςθσ 

των άρκρων 852 – 855, 862 – 864 και 866 – 869 του Αςτικοφ Κϊδικα, όπωσ και από τα 

δικαιϊματα μασ που τυχόν απορρζουν από τα άρκρα αυτά. 

3. Σε περίπτωςθ που αποφανκείτε με τθν ελεφκερθ και αδζςμευτθ  κρίςθ ςασ τθν οποία κα μασ 

γνωςτοποιιςετε ότι θ ............ δεν εκπλιρωςε τθν υποχρζωςι τθσ που περιγράφεται ςτο 

ανωτζρω ςθμείο 1, ςασ δθλϊνουμε ότι  αναλαμβάνουμε με τθν παροφςα επιςτολι τθ ρθτι 

υποχρζωςθ να ςασ καταβάλουμε,  χωρίσ  οποιαδιποτε αντίρρθςθ, ολόκλθρο ι μζροσ  του 

ποςοφ τθσ εγγφθςθσ, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ ςασ και εντόσ τριϊν (3) θμερϊν από τθν 

θμερομθνία που μασ το ηθτιςετε.  

4. Για τθν καταβολι τθσ υπόψθ εγγφθςθσ δεν απαιτείται καμία εξουςιοδότθςθ ι ενζργεια 

ςυγκατάκεςθσ τθσ .............. οφτε κα λθφκεί υπόψθ οποιαδιποτε τυχόν ζνςταςθ ι επιφφλαξθ 

ι προςφυγι αυτισ ςτθ διαιτθςία ι ςτα δικαςτιρια, με αίτθμα τθν μθ κατάπτωςθ τθσ 

εγγυθτικισ επιςτολισ, ι τθν κζςθ αυτισ υπό δικαςτικι μεςεγγφθςθ. 

5. Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν … 

6. Βεβαιοφμε ότι όλεσ οι ιςχφουςεσ Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ τθσ Τράπεηασ μασ που ζχουν χορθγθκεί 

ςτο Δθμόςιο και ΝΡΔΔ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και αυτισ, δεν υπερβαίνουν το όριο που ζχει 

κακορίςει ο Νόμοσ για τθν Τράπεηά μασ. 
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ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ 2: ΧΕΔΙΟ ΕΓΓΤΘΣΙΚΘ ΕΠΙΣΟΛΘ  ΚΑΛΘ ΕΚΣΕΛΕΘ 

 

ΠΡΟ: Επιμελθτιριο Κζρκυρασ 

 

ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ  ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΥΡ’ ΑΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ ΡΟΣΟ ΕΥΩ. 

 

1. Με τθν επιςτολι αυτι ςασ γνωςτοποιοφμε ότι εγγυόμαςτε ρθτά, ανζκκλθτα και 

ανεπιφφλακτα, ευκυνόμενοι απζναντι ςασ εισ ολόκλθρο και ωσ αυτοφειλζτεσ υπζρ τθσ 

........................ για ποςό ευρϊ. ......... Στο ωσ άνω ποςό περιορίηεται θ ευκφνθ μασ, για τθν 

καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ Σφμβαςθσ μεταξφ τθσ  ................... και τθσ ................. 

2. Ραραιτοφμαςτε ρθτά και ανεπιφφλακτα από τθν ζνςταςθ του ευεργετιματοσ  τθσ διαιρζςεωσ 

και διηιςεωσ από το δικαίωμα  προβολισ εναντίον ςασ όλων των ενςτάςεων του 

πρωτοφειλζτθ ακόμθ και των μθ προςωποπαγϊν και ιδιαίτερα οποιαςδιποτε άλλθσ ζνςταςθσ 

των άρκρων 852 – 855, 862 – 864 και 866 – 869 του Αςτικοφ Κϊδικα, πωσ και από τα 

δικαιϊματα μασ που τυχόν απορρζουν από τα άρκρα αυτά. 

3. Σε περίπτωςθ που αποφανκείτε με τθν ελεφκερθ και αδζςμευτθ  κρίςθ ςασ τθν οποία κα μασ 

γνωςτοποιιςετε, ότι θ ................ δεν εκπλιρωςε τθν υποχρζωςι τθσ που περιγράφεται ςτο 

ανωτζρω ςθμείο 1, ςασ δθλϊνουμε ότι  αναλαμβάνουμε με τθν παροφςα επιςτολι, τθν ρθτι 

υποχρζωςθ να ςασ καταβάλουμε,  χωρίσ  οποιαδιποτε αντίρρθςθ, ολόκλθρο ι μζροσ  του 

ποςοφ τθσ εγγφθςθσ, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ ςασ και εντόσ τριϊν (3) θμερϊν από τθν 

θμερομθνία που μασ το ηθτιςετε. 

4. Για τθν καταβολι τθσ υπόψθ εγγφθςθσ δεν απαιτείται καμία εξουςιοδότθςθ ι ενζργεια 

ςυγκατάκεςθσ τθσ ................ οφτε κα λθφκεί υπόψθ οποιαδιποτε τυχόν ζνςταςθ ι επιφφλαξθ 

ι προςφυγι αυτισ ςτθ διαιτθςία ι ςτα δικαςτιρια, με αίτθμα τθν μθ κατάπτωςθ τθσ 

εγγυθτικισ επιςτολισ, ι τθν κζςθ αυτισ υπό δικαςτικι μεςεγγφθςθ. 

5. Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν … 

6. Βεβαιοφμε ότι όλεσ οι ιςχφουςεσ Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ τθσ Τράπεηασ μασ που ζχουν χορθγθκεί 

ςτο Δθμόςιο και ΝΡΔΔ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και αυτισ, δεν υπερβαίνουν το όριο που ζχει 

κακορίςει ο Νόμοσ για τθν Τράπεηά μασ. 

  



ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ  

«ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΩΝ ΠΑΚΕΣΩΝ ΕΡΓΑΙΑ 4, 5 ΚΑΙ 6 ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ ΜΕ ΣΟ ΑΚΡΩΝΤΜΙΟ ADRIATINN» 

Επιμελθτιριο Κζρκυρασ   ελίδα    55   από   69 

 

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ 3: ΧΕΔΙΟ ΕΓΓΤΘΣΙΚΘ ΕΠΙΣΟΛΘ  ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΘ 

 

ΠΡΟ: Επιμελθτιριο Κζρκυρασ 

 

ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ  ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΥΡ’ ΑΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ ΡΟΣΟ ΕΥΩ. 

 

1. Με τθν επιςτολι αυτι ςασ γνωςτοποιοφμε ότι εγγυόμαςτε ρθτά, ανζκκλθτα και 

ανεπιφφλακτα, ευκυνόμενοι απζναντι ςασ εισ ολόκλθρο και ωσ αυτοφειλζτεσ υπζρ τθσ 

........................ για ποςό ευρϊ. ........... Στο ωσ άνω ποςό περιορίηεται θ ευκφνθ μασ, ζναντι τθσ 

ιςόποςθσ προκαταβολισ που μασ χορθγικθκε.  

2. Ραραιτοφμαςτε ρθτά και ανεπιφφλακτα από τθν ζνςταςθ του ευεργετιματοσ  τθσ διαιρζςεωσ 

και διηιςεωσ από το δικαίωμα  προβολισ εναντίον ςασ όλων των ενςτάςεων του 

πρωτοφειλζτθ ακόμθ και των μθ προςωποπαγϊν και ιδιαίτερα οποιαςδιποτε άλλθσ ζνςταςθσ 

των άρκρων 852 – 855, 862 – 864 και 866 – 869 του Αςτικοφ Κϊδικα, πωσ και από τα 

δικαιϊματα μασ που τυχόν απορρζουν από τα άρκρα αυτά. 

3. Σε περίπτωςθ που αποφανκείτε με τθν ελεφκερθ και αδζςμευτθ  κρίςθ ςασ τθν οποία κα μασ 

γνωςτοποιιςετε, ότι θ ................. δεν εκπλιρωςε τθν υποχρζωςι τθσ που περιγράφεται ςτο 

ανωτζρω ςθμείο 1, ςασ δθλϊνουμε ότι  αναλαμβάνουμε με τθν παροφςα επιςτολι, τθν ρθτι 

υποχρζωςθ να ςασ καταβάλουμε,  χωρίσ  οποιαδιποτε αντίρρθςθ, ολόκλθρο ι μζροσ  του 

ποςοφ τθσ εγγφθςθσ, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ ςασ και εντόσ τριϊν (3) θμερϊν από τθν 

θμερομθνία που μασ το ηθτιςετε. 

4. Για τθν καταβολι τθσ υπόψθ εγγφθςθσ δεν απαιτείται καμία εξουςιοδότθςθ ι ενζργεια 

ςυγκατάκεςθσ τθσ ................ οφτε κα λθφκεί υπόψθ οποιαδιποτε τυχόν ζνςταςθ ι επιφφλαξθ 

ι προςφυγι αυτισ ςτθ διαιτθςία ι ςτα δικαςτιρια, με αίτθμα τθν μθ κατάπτωςθ τθσ 

εγγυθτικισ επιςτολισ, ι τθν κζςθ αυτισ υπό δικαςτικι μεςεγγφθςθ. 

5. Σασ δθλϊνουμε ακόμθ ότι  θ υπόψθ εγγφθςθ μασ, κα παραμείνει ςε πλιρθ ιςχφ μζχρι να 

επιςτραφεί ς’ εμάσ θ παροφςα εγγυθτικι επιςτολι, μαηί με ζγγραφθ διλωςθ ςασ ότι μασ 

απαλλάςςετε από τθν υπόψθ εγγφθςθ. Μζχρι τότε, κα παραμείνουμε υπεφκυνοι για τθν 

άμεςθ καταβολι ς’ εςάσ του ποςοφ τθσ εγγφθςθσ. 

6. Βεβαιοφμε ότι όλεσ οι ιςχφουςεσ Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ τθσ Τράπεηασ μασ που ζχουν χορθγθκεί 

ςτο Δθμόςιο και ΝΡΔΔ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και αυτισ, δεν υπερβαίνουν το όριο που ζχει 

κακορίςει ο Νόμοσ για τθν Τράπεηά μασ. 
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ ΙΙ: ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΜΒΑΘ 

 

 

ΤΜΒΑΘ ΑΝΑΘΕΘ ΕΡΓΟΤ: 

«………………………………………………………………………………..» 

 

υμβατικό Σίμθμα: 

Α) χωρίσ Φ.Ρ.Α.: ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ χιλιάδεσ Ευρϊ (ΧΧΧ.ΧΧΧ,00 €) 

Β) ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. 23%: ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ χιλιάδεσ Ευρϊ (ΧΧΧ.ΧΧΧ,00 €) 

 

 

 

ΜΘΝΑ 201Χ 

ΧΕΔΙΟ 

ΤΜΒΑΘ ΑΝΑΘΕΘ ΕΡΓΟΤ: 

«……………………………………………………….» 

Στθν_________ςιμερα τθν ………………………………….., θμζρα ………………………………….., μεταξφ 

αφενόσ του __________________________________________________, που εδρεφει ςτθν 

_________, οδόσ _________________, Τ.Κ. __________, εκπροςωπείται νόμιμα από τον κ. 

..................., ………………………………….. και ςτο εξισ κα αναφζρεται ςτθν παροφςα ςφμβαςθ ωσ «θ 

Ανακζτουςα Αρχι» και αφετζρου τθσ ………………………………….., που εδρεφει ςτθν 

…………………………………..και εκπροςωπείται νομιμα από τον ………………………………….., βάςει *ςτοιχεία 

εγγράφου εξουςιοδότθςθσ για τθν υπογραφι+και ςτο εξισ κα αναφζρεται ςτθν παροφςα ςφμβαςθ 

ωσ «ο Ανάδοχοσ», ςυνομολογικθκαν και ςυμφωνικθκαν τα ακόλουκα: 

Σε ςυνζχεια του δθμόςιου ανοικτοφ διαγωνιςμοφ που προκθρφχκθκε από τθν Ανακζτουςα 

Αρχι με τθν ………………………………….. απόφαςθ Διακιρυξθσ («θ Διακιρυξθ») κατακυρϊκθκε ςτον 

Ανάδοχο με τθν………………………………….. απόφαςθ κατακφρωςθσ («θ Κατακφρωςθ»), θ οποία 

κοινοποιικθκε ςε αυτόν με τθν [ςτοιχεία απόφαςησ / κοινοποίηςησ τησ κατακφρωςησ], θ εκτζλεςθ 

του ζργου «…………………………………..», ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ τθσ Σφμβαςθσ. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ 

ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΜΟΙ 

Στθ Σφμβαςθ, οι ακόλουκοι όροι ζχουν τθν ζννοια που τουσ αποδίδεται αντίςτοιχα ςτο παρόν άρκρο  

Διοικθτικι εντολι: οιαδιποτε οδθγία ι εντολι δίδεται γραπτϊσ από τθν Ανακζτουςα Αρχι ι τθν 
Ομάδα διοίκθςθσ ζργου ςτον Ανάδοχο ςχετικά με τθν υλοποίθςθ του Ζργου. 
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Ζγγραφο: κάκε χειρόγραφθ, δακτυλογραφθμζνθ ι ζντυπθ ειδοποίθςθ, εντολι ι οδθγία ι 
πιςτοποιθτικό που εκδίδεται βάςει τθσ Σφμβαςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των τθλετυπιϊν, των 
τθλεγραφθμάτων και των τθλεομοιοτυπιϊν. 

Επιτροπι Παρακολοφκθςθσ & Παραλαβισ Ζργου (ΕΠΠΕ): Ομάδα προςϊπων, οριςμζνθ από τθν 
Ανακζτουςα Αρχι, θ οποία εξουςιοδοτείται να εκπροςωπεί τθν Ανακζτουςα Αρχι ςτθν εκτζλεςθ 
των υποχρεϊςεων, των δικαιωμάτων ι και των εξουςιϊν που τθσ ανικουν δυνάμει τθσ Σφμβαςθσ 
και ζχει τθν ευκφνθ για τθν επίβλεψθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ από τον Ανάδοχο και τθν 
παραλαβι των Ραραδοτζων του Ζργου. 

Ζργο: Θ παροχι υπθρεςιϊν για τθν υλοποίθςθ του ζργου «……………..» όπωσ αναλυτικά περιγράφεται 
ςτο Μζροσ Β. ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ τθσ Διακιρυξθσ. 

Θμερομθνία ζναρξθσ ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ: Θ θμερομθνία υπογραφισ τθσ Σφμβαςθσ.  

Θμζρα: θ θμερολογιακι θμζρα. 

Παραδοτζα: Πλα τα ενδιάμεςα ι τελικά προϊόντα και υπθρεςίεσ που ο Ανάδοχοσ κα παραδϊςει ι 
οφείλει να παραδϊςει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι ςφμφωνα με τθ Σφμβαςθ. 

Περίοδοσ εγγφθςθσ: το χρονικό διάςτθμα που κακορίηεται ςτθ Σφμβαςθ και ξεκινά από τθν επομζνθ 
τθσ θμερομθνίασ οριςτικισ παραλαβισ του Ζργου. 

Προκεςμίεσ: τα αναφερόμενα ςτθ Σφμβαςθ χρονικά διαςτιματα ςε Θμζρεσ, που αρχίηουν να 
υπολογίηονται από τθν επομζνθ τθσ πράξθσ,  ενζργειασ ι γεγονότοσ που ορίηεται ςτθ Σφμβαςθ ωσ 
αφετθρία. Πταν θ τελευταία θμζρα του χρονικοφ διαςτιματοσ ςυμπίπτει με μθ εργάςιμθ θμζρα, θ 
προκεςμία λιγει ςτο τζλοσ τθσ πρϊτθσ εργάςιμθσ θμζρασ μετά τθν τελευταία θμζρα του χρονικοφ 
διαςτιματοσ. 

Προςφορά: θ από ………………………………….. προςφορά του Αναδόχου προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι με 
αρικμό πρωτοκόλλου *αρικμόσ πρωτοκόλλου+. 

φμβαςθ: θ παροφςα ςυμφωνία που ςυνάπτουν και υπογράφουν τα ςυμβαλλόμενα μζρθ για τθν 
εκτζλεςθ του Ζργου, όπωσ είναι δυνατό να τροποποιθκεί ι ςυμπλθρωκεί με τα παραρτιματά τθσ. 

υμβατικό τίμθμα: το ςυνολικό ςυμβατικό αντάλλαγμα για τθν υλοποίθςθ του Ζργου.  

ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 

Ο Ανάδοχοσ, ςτα πλαίςια τθσ Σφμβαςθσ, αναλαμβάνει τθν εκτζλεςθ του Ζργου «……..» όπωσ αυτό 
περιγράφεται αναλυτικά ςτο Βϋ Μζροσ τθσ Διακιρυξθσ «Τεχνικι Ρεριγραφι – Αντικείμενο Ζργου», 
ςτθ Τεχνικι Ρροςφορά του Αναδόχου και ςτο Ραράρτθμα Α τθσ παροφςασ.  

Το Ζργο κα υλοποιθκεί από τον Ανάδοχο ςφμφωνα με τον τρόπο, τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ 
που περιγράφονται αναλυτικά (α) ςτθν Διακιρυξθ του Διαγωνιςμοφ και (β) ςτθν Τεχνικι Ρροςφορά 
του Αναδόχου που αποτελοφν αναπόςπαςτα μζρθ τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ. 

Ο τρόποσ οργάνωςθσ και διοίκθςθσ του Ζργου, θ οργανωτικι δομι του Αναδόχου και οι ρόλοι και οι 
αρμοδιότθτεσ των μελϊν τθσ Ομάδασ Ζργου του Αναδόχου κατά τθ διάρκεια υλοποίθςθσ του Ζργου 
κα είναι αυτοί που περιγράφονται ςτθν Ρροςφορά του 

ΑΡΘΡΟ 3. ΓΛΩΑ ΣΘ ΤΜΒΑΘ 

Θ γλϊςςα τθσ Σφμβαςθσ είναι θ Ελλθνικι. 

Κάκε επικοινωνία μεταξφ του Αναδόχου  και τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ γίνεται ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα.  

Στθν Ελλθνικι γλϊςςα ςυντάςςονται επίςθσ και υποβάλλονται τα ζγγραφα Ραραδοτζα και όλο το 
υλικό τεκμθρίωςθσ (π.χ. οδθγίεσ, εκκζςεισ, ςυςτάςεισ) που τα ςυνοδεφει. 

ΑΡΘΡΟ 4. ΙΕΡΑΡΧΘΘ ΤΜΒΑΣΙΚΩΝ ΣΕΤΧΩΝ 

Θ Σφμβαςθ περιλαμβάνει το ςφνολο των ςυμφωνθκζντων μεταξφ των ςυμβαλλομζνων μερϊν για 
τθν υλοποίθςθ του Ζργου και κατιςχφει κάκε άλλου εγγράφου. Θ Σφμβαςθ δφναται να τροποποιείται 
μόνον εγγράφωσ κι εφόςον ςυμφωνιςουν, προσ τοφτο, τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ.  



ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ  

«ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΩΝ ΠΑΚΕΣΩΝ ΕΡΓΑΙΑ 4, 5 ΚΑΙ 6 ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ ΜΕ ΣΟ ΑΚΡΩΝΤΜΙΟ ADRIATINN» 

Επιμελθτιριο Κζρκυρασ   ελίδα    58   από   69 

 

Συμπλθρωματικά εφαρμόηονται τα προβλεπόμενα ςτθν απόφαςθ κατακφρωςθσ του ζργου ςτον 
ανάδοχο, ςτο τεφχοσ τθσ Διακιρυξθσ και ςτθν προςφορά του αναδόχου. 

Κατά τθν ιεράρχθςθ τθσ νομικισ ιςχφοσ των κειμζνων, το κείμενο τθσ ςφμβαςθσ κατιςχφει κάκε 
άλλου κειμζνου ςτο οποίο τοφτο ςτθρίηεται, όπωσ προςφορά, διακιρυξθ και απόφαςθ κατακφρωςθσ 
ι ανάκεςθσ, εκτόσ κατάδθλων ςφαλμάτων ι παραδρομϊν. Οι όροι τθσ ςφμβαςθσ οφείλουν να 
αντανακλοφν τθν απόφαςθ ζνταξθσ, τα τεχνικά δελτία και τα τεφχθ δθμοπράτθςθσ. Εφαρμοςτζο δε 
ςε κάκε περίπτωςθ είναι και το κοινοτικό δίκαιο. 

ΑΡΘΡΟ 5. ΕΓΓΡΑΦΘ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Θ ζγγραφθ επικοινωνία μεταξφ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και του Αναδόχου (Ζγγραφα, Διοικθτικζσ 
εντολζσ) πραγματοποιείται ταχυδρομικά, τθλεγραφικά, τθλετυπικά ι τθλεομοιοτυπικά ι και 
ιδιοχείρωσ, ωσ ακολοφκωσ:  

Για τθν Ανακζτουςα Αρχι:   Επιμελθτιριο ___________________________ 
Ταχ.Δ/νςθ __________________ 
Ταχ.κωδ. 106 71 – ΡΟΛΘ ___________ 
Τθλ. 210-…………… fax 210-…………………… 
Υπόψθ: …………………………. 
Για τον Ανάδοχο:  ………………………………….. 
Ταχ.Δ/νςθ ………………………………….. 
Ταχ.κωδ.. …………..– ΡΟΛΘ ………………………………….. 
Τθλ. …………… fax …………………… 
Υπόψθ: …………………………. 

Θ αλλαγι προςϊπου που ορίηεται παραπάνω αρμόδιο για τθν επικοινωνία από κάκε ςυμβαλλόμενο 
επιτρζπεται μόνο κατόπιν ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ του ζτερου ςυμβαλλομζνου. 

Σε κάκε περίπτωςθ, ο αποςτολζασ λαμβάνει κάκε αναγκαίο μζτρο για να εξαςφαλίςει τθν παραλαβι 
του Εγγράφου και τθν απόδειξι τθσ. 

Πποτε ςτθ Σφμβαςθ γίνεται λόγοσ για ειδοποίθςθ, κοινοποίθςθ, ςυμφωνία, ζγκριςθ, βεβαίωςθ, 
πιςτοποίθςθ ι απόφαςθ, και εφόςον δεν προβλζπεται άλλωσ, θ εν λόγω ειδοποίθςθ, κοινοποίθςθ, 
ςυμφωνία, ζγκριςθ, πιςτοποίθςθ, βεβαίωςθ ι απόφαςθ κα είναι γραπτι. 

ΑΡΘΡΟ 6. ΕΠΙΣΡΟΠΘ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΘΘ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΘ ΕΡΓΟΤ 

6.1. Θ Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ & Ραραλαβισ Ζργου (ΕΡΡΕ) ορίηεται με απόφαςθ τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ και είναι το αρμόδιο όργανο:  

(α) για τθν παρακολοφκθςθ τθσ πορείασ υλοποίθςθσ του ζργου, ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ και 
τα χρονοδιαγράμματά του,  

(β) για τθν παραλαβι των ενδιάμεςων και τελικϊν προϊόντων του Ζργου (ενδεικτικά και μθ 
περιοριςτικά: τθσ Μελζτθσ Εφαρμογισ, των Υποςυςτθμάτων, του όλου Συςτιματοσ κτλ.), εντόσ των 
χρονικϊν διαςτθμάτων που ορίηονται από το χρονοδιάγραμμα του ζργου, 

(γ) για τθν υποβολι παρατθριςεων, ςχολίων, αιτθμάτων για τροποποιιςεισ επί ενδιάμεςων και 
τελικϊν προϊόντων του Ζργου προσ τον Ανάδοχο, με ςκοπό τθν επιτυχι ολοκλιρωςι του ςφμφωνα 
με τισ προδιαγραφζσ και τα χρονοδιαγράμματά του, 

(δ) για τθν απόφαςθ, αποδοχι ι απόρριψθ, επί αιτθμάτων του Αναδόχου που ςχετίηονται με τθν 
υλοποίθςθ του ζργου, όπωσ ενδεικτικά και μθ περιοριςτικά: αίτθμα για μετάκεςθ 
χρονοδιαγράμματοσ, αίτθμα για αλλαγι του προςωπικοφ που αποτελεί τθν Ομάδα Ζργου του 
Αναδόχου κτλ. 

6.2. Θ Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ & Ραραλαβισ Ζργου (ΕΡΡΕ) αςκεί τισ αρμοδιότθτεσ που 
προβλζπονται ςτθ Σφμβαςθ και τθσ ανατίκενται με τθν απόφαςθ ςυγκρότθςισ τθσ.  

6.3. Θ ΕΡΡΕ δεν δικαιοφται να απαλλάςςει τον Ανάδοχο από οποιαδιποτε ςυμβατικι του 
υποχρζωςθ, εκτόσ εάν θ Σφμβαςθ ορίηει διαφορετικά. 

6.4. Θ ΕΡΡΕ δικαιοφται, διατθρϊντασ ςε κάκε περίπτωςθ τθν τελικι ευκφνθ, να ειςθγείται ςτθν 
Ανακζτουςα Αρχι τθν ανάκεςθ, κατά διαςτιματα, ςε εκπρόςωπο ι εκπροςϊπουσ τθσ, τθσ άςκθςθσ 
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οποιαςδιποτε από τισ αρμοδιότθτζσ τθσ και τθν ανάκλθςθ οποτεδιποτε τθσ ανάκεςθσ αυτισ, τθν 
αντικατάςταςθ εκπροςϊπου ι εκπροςϊπων. Τόςο θ ανάκεςθ όςο και θ ανάκλθςθ ι αντικατάςταςθ, 
απαιτοφν τθν ζκδοςθ ςχετικισ απόφαςθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και παράγουν αποτελζςματα μόνο 
μετά τθν κοινοποίθςθ των αποφάςεων αυτϊν ςτον Ανάδοχο. 

6.5. Τα Ζγγραφα που αποςτζλλονται από τον εκπρόςωπο τθσ ΕΡΡΕ προσ τον Ανάδοχο, ςτα πλαίςια 
αυτισ τθσ ανάκεςθσ, παράγουν τα ίδια αποτελζςματα με τα Ζγγραφα τθσ ΕΡΡΕ.  

ΑΡΘΡΟ 7. ΕΜΠΙΣΕΤΣΙΚΟΣΘΣΑ 

7.1. Χωρίσ τθν προθγοφμενθ γραπτι ςυναίνεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ο Ανάδοχοσ δεν 
αποκαλφπτει πλθροφορίεσ που του δόκθκαν ι που ο ίδιοσ ανακάλυψε κατά τθν υλοποίθςθ του 
Ζργου, οφτε κοινοποιεί ςτοιχεία, ζγγραφα και πλθροφορίεσ των οποίων λαμβάνει γνϊςθ ςε ςχζςθ 
με τθ Σφμβαςθ, τα οποία όλα κεωροφνται εμπιςτευτικά, υποχρεοφται δε να μεριμνά ϊςτε το 
προςωπικό του, οι υπεργολάβοι του και κάκε ςυνεργαηόμενοσ με αυτόν να τθριςει τθν ωσ άνω 
υποχρζωςθ. Σε περίπτωςθ ακζτθςθσ από τον Ανάδοχο τθσ ωσ άνω υποχρζωςισ του, θ Ανακζτουςα 
Αρχι δικαιοφται να απαιτιςει τθν αποκατάςταςθ τυχόν ηθμίασ τθσ και τθν παφςθ κοινοποίθςθσ των 
εμπιςτευτικϊν πλθροφοριϊν και τθν παράλειψι τθσ ςτο μζλλον, δφναται δε να κθρφξει τον Ανάδοχο 
ζκπτωτο ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ. 

Ο Ανάδοχοσ δεν δφναται να προβαίνει ςε δθμόςιεσ δθλϊςεισ ςχετικά με το Ζργο χωρίσ τθν 
προθγοφμενθ ςυναίνεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, οφτε να ςυμμετζχει ςε δραςτθριότθτεσ 
αςυμβίβαςτεσ με τισ υποχρεϊςεισ του απζναντι ςτθν Ανακζτουςα Αρχι και δεν δεςμεφει τθν 
Ανακζτουςα Αρχι, με κανζνα τρόπο, χωρίσ τθν προθγοφμενθ γραπτι τθσ ςυναίνεςθ. 

7.2Κατά τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων τθσ, θ ΕΡΡΕ και όλα τα εξουςιοδοτθμζνα από αυτιν ι τθν 
Ανακζτουςα Αρχι πρόςωπα οφείλουν να μθν ανακοινϊνουν ςε κανζνα, παρά μόνο ςτα πρόςωπα 
που δικαιοφνται να γνωρίηουν, πλθροφορίεσ που περιιλκαν ς' αυτοφσ κατά τθ διάρκεια και με τθν 
ευκαιρία τθσ εκτζλεςθσ του Ζργου και αφοροφν ςε τεχνικά ι εμπορικά ηθτιματα ι μεκόδουσ 
καταςκευισ ι λειτουργίασ του Ζργου ι του Αναδόχου.  Υποχρζωςθ τιρθςθσ εμπιςτευτικότθτασ 
ιςχφει και μετά τθν ολοκλιρωςθ του ζργου ι τθν με οποιονδιποτε τρόπο λφςθ τθσ Σφμβαςθσ. 

ΑΡΘΡΟ 8. ΤΠΟΚΑΣΑΣΑΘ ΑΝΑΔΟΧΟΤ 

8.1Ο Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται να μεταβιβάςει ι εκχωριςει τθ ςφμβαςθ ι μζροσ αυτισ χωρίσ τθν 
ζγγραφθ ςυναίνεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Θ μεταβίβαςθ ι εκχϊρθςθ αυτι κα πρζπει να 
οφείλεται ςε ιδιαιτζρωσ ςοβαρό λόγο, που δεν κα προςβάλει τα δικαιϊματα των ςυνυποψθφίων 
αναδόχων, να χριηει πλιρουσ αιτιολόγθςθσ τόςο ωσ προσ το αίτθμα του Αναδόχου όςο και τθν 
εγκριτικι απόφαςθ / ςυναίνεςθ τθσ ανακζτουςασ Αρχισ  θ οποία και κα γνωςτοποιιςει τθν ςχετικι 
τθσ απόφαςθ ςτθν αρμόδια  Διαχειριςτικι Αρχι. 

Κατ’ εξαίρεςθ ο Ανάδοχοσ δικαιοφται να εκχωριςει χωρίσ ζγκριςθ τισ απαιτιςεισ του ζναντι τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ για τθν καταβολι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ, με βάςθ τουσ όρουσ τθσ 
ςφμβαςθσ, ςε Τράπεηα τθσ επιλογισ του, που λειτουργεί νόμιμα ςτθν Ελλάδα και ςε νομίμωσ 
λειτουργοφςα τράπεηα ςε χϊρεσ μζλθ τθσ Ε.Ε και τθσ ΣΔΕ του ΡΟΕ 

ΑΡΘΡΟ 9. ΤΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 

9.1Ο Ανάδοχοσ, για τθν υλοποίθςθ του Ζργου, κα χρθςιμοποιιςει τουσ υπεργολάβουσ που ζχει 
προςδιορίςει ςτθν Ρροςφορά του, για το κατά περίπτωςθ αναφερόμενο ςτθν προςφορά του τμιμα 
του Ζργου. 

9.2Οι υπεργολάβοι δεν αποκτοφν οποιαδιποτε ςυμβατικι ςχζςθ με τθν Ανακζτουςα Αρχι. 

9.3Ο Ανάδοχοσ ευκφνεται για τισ πράξεισ και παραλείψεισ των υπεργολάβων του, των εκπροςϊπων 
ι των υπαλλιλων τουσ, όπωσ ακριβϊσ και για τισ πράξεισ, παραλείψεισ ι αμζλειεσ του ιδίου, των 
εκπροςϊπων ι των υπαλλιλων του. 

9.4Ο Ανάδοχοσ δικαιοφται να αντικαταςτιςει υπεργολάβο ςε περίπτωςθ διακοπισ τθσ ςυνεργαςίασ 
του με αυτόν ι να χρθςιμοποιιςει και άλλον υπεργολάβο, μόνο εφ’ όςον ο νζοσ υπεργολάβοσ 
ανταποκρίνεται ςτα αντίςτοιχα κριτιρια επιλογισ που ίςχυςαν για τθν ανάκεςθ τθσ Σφμβαςθσ και 
εγκρικεί εγγράφωσ από τθν Ανακζτουςα Αρχι. Για το ςκοπό αυτό ο Ανάδοχοσ ενθμερϊνει 
προθγουμζνωσ τθν Ανακζτουςα Αρχι κοινοποιϊντασ τθν ταυτότθτα του νζου υπεργολάβου και το 
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αντικείμενο που κα εκτελζςει, μαηί με τθν απαιτοφμενθ ζγγραφθ τεκμθρίωςθ για τθν απόδειξθ 
ςυνδρομισ ςτο πρόςωπό του των κριτθρίων επιλογισ που ίςχυςαν για τθν ανάκεςθ τθσ Σφμβαςθσ.  

9.5Θ Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται να ηθτιςει από τον Ανάδοχο τθν αντικατάςταςθ υπεργολάβου και 
κάκε άλλου προςϊπου εμπλεκομζνου ςτθν εκτζλεςθ του Ζργου που, κατά τθν βάςιμθ και 
αιτιολογθμζνθ κρίςθ τθσ, δεν ανταποκρίνεται ςτισ απαιτιςεισ του Ζργου, ο δε Ανάδοχοσ 
υποχρεοφται ςτθν περίπτωςθ αυτι να ανταποκρικεί ςτθν απαίτθςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ςε 
εφλογο χρονικό διάςτθμα που κα ςυμφωνθκεί από κοινοφ ότι απαιτείται για τθν εξεφρεςθ 
αντικαταςτάτθ. 

9.6  Σε κάκε περίπτωςθ, τθν πλιρθ ευκφνθ για τθν ολοκλιρωςθ του Ζργου φζρει αποκλειςτικά ο 
Ανάδοχοσ. 

ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΧΘ 

ΑΡΘΡΟ 10. ΔΙΑΘΕΘ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 

10.1Θ Ανακζτουςα Αρχι κα κοινοποιιςει αμελλθτί ςτον Ανάδοχο και το αργότερο εντόσ δζκα 
θμερϊν από τθν Θμερομθνία υπογραφισ τθσ Σφμβαςθσ, τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθν ΕΡΡΕ. 

10.2Θ Ανακζτουςα Αρχι κα διακζςει το προςωπικό που απαιτείται για τισ ανάγκεσ, τθν 
παρακολοφκθςθ και τον ζλεγχο τθσ πορείασ υλοποίθςθσ του Ζργου και τθ μεταφορά τεχνογνωςίασ 
ςτθν Ανακζτουςα Αρχι. 

ΑΡΘΡΟ 11. ΠΑΡΟΧΘ ΕΓΓΡΑΦΩΝ – ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΩΝ 

11.1Θ Ανακζτουςα Αρχι κα παρζχει ςτον Ανάδοχο οποιοδιποτε ζγγραφο, ςχζδιο, μελζτθ, 
προδιαγραφι και γενικότερα κάκε ςτοιχείο που ζχει ςτθν κατοχι τθσ και που κατά τθν κρίςθ τθσ 
ςχετίηεται με τθν εκτζλεςθ του Ζργου. 

11.2Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να επιςτρζψει όλα τα ςτοιχεία τθσ ωσ άνω παραγράφου με τθν 
οριςτικι παραλαβι του Ζργου ι με τθν κακ’ οιονδιποτε τρόπο λφςθ τθσ Σφμβαςθσ. 

11.3Ο Ανάδοχοσ απαγορεφεται να δθμιουργιςει αντίγραφα των παραπάνω ςτοιχείων χωρίσ 
ζγγραφθ εξουςιοδότθςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Στθν περίπτωςθ που δοκεί ςχετικι 
εξουςιοδότθςθ, τα αντίγραφα των ςτοιχείων αυτϊν κα πρζπει να επιςτραφοφν ςφμφωνα με τθν ωσ 
άνω παράγραφο. 

ΑΡΘΡΟ 12. ΠΑΡΟΧΘ ΠΡΟΒΑΘ 

12.1Θ Ανακζτουςα Αρχι υποχρεοφται να παρζχει ςτον Ανάδοχο πρόςβαςθ, ςε όλουσ τουσ χϊρουσ 
που κα εγκαταςτακεί εξοπλιςμόσ ι/και λογιςμικό εφαρμογϊν, κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ 
και ςε περίπτωςθ που προβλζπεται τζτοια δυνατότθτα ςε επιμζρουσ άρκρα τθσ Σφμβαςθσ και εκτόσ 
εργαςίμων θμερϊν και ωρϊν. 

12.2Θ Ανακζτουςα Αρχι λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμζνα μζτρα για τθν προςταςία και αςφάλεια του 
προςωπικοφ του Αναδόχου και των Υπεργολάβων του, ιδίωσ δε ενθμερϊνει εγγράφωσ τον Ανάδοχο 
ςχετικά με τισ ιδιαιτερότθτεσ των χϊρων όπου εκτελείται το Ζργο. 

12.3Θ Ανακζτουςα Αρχι υποχρεοφται να παρζχει ςτον Ανάδοχο πρόςβαςθ ςτισ ιδθ υπάρχουςεσ 
εφαρμογζσ και εξοπλιςμό τθσ που ζχουν ςυνάφεια με το Ζργο. 

ΑΡΘΡΟ 13. ΤΝΔΡΟΜΘ Ε ΘΕΜΑΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΣΡΙΣΟΤ 

Ο Ανάδοχοσ δικαιοφται να ηθτιςει τθ ςυνδρομι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ προκειμζνου να 
διευκολυνκεί ςτθν επικοινωνία του με τυχόν εμπλεκόμενεσ αρμόδιεσ αρχζσ ι άλλα πρόςωπα, εφ’ 
όςον κεωρεί ότι θ επικοινωνία αυτι απαιτείται για να τον υποβοθκιςει ςτθν εκπλιρωςθ των 
ςυμβατικϊν υποχρεϊςεϊν του. 

ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΑΝΑΔΟΧΟΤ 

ΑΡΘΡΟ 14. ΓΕΝΙΚΕ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ 

14.1Ο Ανάδοχοσ οφείλει να εκτελεί τισ απορρζουςεσ από τθ Σφμβαςθ υποχρεϊςεισ του με τθ 
δζουςα προςοχι και επιμζλεια και τισ αρχζσ τθσ καλισ πίςτθσ και των ςυναλλακτικϊν θκϊν. 

ΑΡΘΡΟ 15. ΚΑΣΑΘΕΘ ΕΓΓΤΘΕΩΝ 
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15.1. ΕΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ 

Για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ Σφμβαςθσ ο Ανάδοχοσ κατζκεςε εγγφθςθ που καλφπτει το 10% 
τθσ Συμβατικισ Τιμισ χωρίσ Φ.Ρ.Α. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ ζχει χρόνο ιςχφοσ μεγαλφτερο τθσ ςυμβατικισ 
θμερομθνίασ οριςτικισ παραλαβισ κατά δφο (2) μινεσ και επιςτρζφεται μετά τθν οριςτικι 
παραλαβι, φςτερα από τθν εκκακάριςθ των τυχόν απαιτιςεων από τουσ ςυμβαλλομζνουσ, και αφοφ 
ο Ανάδοχοσ κατακζςει τθν προβλεπόμενθ ςτο άρκρο 15.2 τθσ παροφςασ Εγγφθςθ Καλισ 
Λειτουργίασ. Σε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ αποτελεί Ζνωςθ, κα πρζπει θ εγγφθςθ να περιλαμβάνει 
και τον όρο ότι θ εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των μερϊν τθσ ζνωςθσ. 

15.4. ΕΓΓΤΗΗ ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΗ 

Εφόςον ο Ανάδοχοσ επικυμεί να λάβει προκαταβολι, υποχρεοφται να κατακζςει Εγγυθτικι Επιςτολι 
Ρροκαταβολισ ιςόποςθ µε το ποςό προκαταβολισ. Θ εγγυθτικι αυτι Επιςτολι κα είναι αόριςτθσ 
διάρκειασ, εκδίδεται ςτο όνομα όλων των μελϊν του Αναδόχου και καλφπτει τον Ανάδοχο και τθν 
ευκφνθ του ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Θ Επιςτολι αυτι επιςτρζφεται ςτον Ανάδοχο μετά τθν 
οριςτικι παραλαβι του Ζργου και φςτερα από τθν εκκακάριςθ των τυχϊν αμοιβαίων απαιτιςεων 
μεταξφ των ςυμβαλλομζνων. Θ προκαταβολι είναι ζντοκθ και για τον υπολογιςμό του τόκου κα 
λαμβάνεται υπόψθ το φψοσ του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δθμοςίου δωδεκάμθνθσ 
διάρκειασ που κα ιςχφει κατά τθν θμερομθνία καταβολισ τθσ προκαταβολισ, προςαυξθμζνο κατά 
0,25% μονάδεσ.  

Οι εγγυιςεισ εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα ι άλλα νομικά πρόςωπα που λειτουργοφν νόμιμα 
ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ε.Ε. και ζχουν, ςφμφωνα με τθ νομοκεςία των κρατϊν - μελϊν αυτό το 
δικαίωμα. 

Εάν, κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ, το πιςτωτικό ίδρυμα ι άλλο νομικό πρόςωπο που 
εξζδωςε εγγφθςθ περιζλκει ςε αδυναμία να ανταποκρικεί ςτισ υποχρεϊςεισ του, ο Ανάδοχοσ 
οφείλει να τθν αντικαταςτιςει με νζα εγγφθςθ με τουσ ίδιουσ όρουσ αμζςωσ μόλισ λάβει γνϊςθ ότι ο 
εκδόςασ τθν εγγυθτικι επιςτολι ζχει περιζλκει ςε αδυναμία εκπλιρωςθσ των υποχρεϊςεϊν του, 
άλλωσ το αργότερο εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθν λιψθ τθσ ςχετικισ όχλθςθ τθσ Ανακζτουςασ 
Αρχισ. Εάν ο Ανάδοχοσ δεν παράςχει νζα εγγφθςθ, θ Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται να καταγγείλει τθ 
Σφμβαςθ. 

Εγγυιςεισ που εκδίδονται ςε κράτοσ - μζλοσ τθσ Ε.Ε. εκτόσ τθσ Ελλάδασ, κα ςυνοδεφονται 
υποχρεωτικά από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. 

Σε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ αποτελεί Ζνωςθ, κα πρζπει θ εγγφθςθ να περιλαμβάνει και τον όρο 

ότι θ εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των μερϊν τθσ ζνωςθσ. 

ΑΡΘΡΟ 16. ΑΦΑΛΙΘ 

16.1Ο Ανάδοχοσ φζρει τον κίνδυνο για κάκε ηθμία ι απϊλεια των προϊόντων που κα παραδοκοφν 
ςτθν Ανακζτουςα Αρχι ςε εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, μζχρι τθν θμερομθνία οριςτικισ παραλαβισ 
τουσ, υποχρεοφμενοσ ςε περίπτωςθ ηθμίασ, φκοράσ ι απϊλειασ ςε πλιρθ αποκατάςταςθ ι ακόμθ 
και αντικατάςταςι τουσ. 

Μετά τθν οριςτικι παραλαβι, ο κίνδυνοσ μεταβιβάηεται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι. 

16.2Ο Ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ για κάκε ηθμία ι βλάβθ προςϊπων, πραγμάτων (υλικϊν ι άχλων), 
ι εγκαταςτάςεων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, του προςωπικοφ τθσ ι τρίτων και για τθν αποκατάςταςθ 
κάκε τζτοιασ βλάβθσ ι ηθμίασ που είναι δυνατόν να προκλθκεί κατά ι επ’ ευκαιρία τθσ εκτζλεςθσ 
του ζργου από τον Ανάδοχο ι τουσ υπεργολάβουσ του εφ’ όςον οφείλεται ςε πράξθ ι παράλειψθ 
αυτϊν ι ςε ελάττωμα του εξοπλιςμοφ ι του λογιςμικοφ εφαρμογϊν. 

16.3Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να αςφαλίςει και να διατθρεί αςφαλιςμζνο το προςωπικό του ςτουσ 
αρμόδιουσ αςφαλιςτικοφσ οργανιςμοφσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ του Ζργου και μεριμνά όπωσ 
οι υπεργολάβοι του πράξουν το ίδιο. 

ΑΡΘΡΟ 17. ΑΠΟΗΘΜΙΩΘ 
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17.1Ο Ανάδοχοσ αποηθμιϊνει τθν Ανακζτουςα Αρχι για κάκε απαίτθςθ τρίτων από τθν εκτζλεςθ του 
Ζργου, θ οποία απορρζει από μθ νόμιμθ χριςθ διπλωμάτων ευρεςιτεχνίασ, αδειϊν, ςχεδίων, 
υποδειγμάτων και εργοςταςιακϊν ι εμπορικϊν ςθμάτων εκ μζρουσ του, θ οποία αναφζρεται ςτθ 
Σφμβαςθ ι τθν Ρροςφορά. 

17.2Ο Ανάδοχοσ αποηθμιϊνει πλιρωσ τθν Ανακζτουςα Αρχι, για κάκε ηθμία που ενδεχομζνωσ 
προξενθκεί ςε αυτιν από υπαιτιότθτα του Αναδόχου ι των προςϊπων που ςυνεργάηονται με αυτόν 
για τθν υλοποίθςθ του Ζργου. 

17.3Ο Ανάδοχοσ ςυνδράμει με δαπάνεσ του τθν Ανακζτουςα Αρχι, αναλαμβάνοντασ το κόςτοσ κάκε 
αντιδικίασ, εξϊδικθσ ι δικαςτικισ, με τρίτουσ, που οφείλεται αποκλειςτικά ςτθν εκ μζρουσ του 
αδυναμία ι πλθμμελι εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων εκ τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΣΕΛΕΘ – ΚΑΘΤΣΕΡΘΕΙ – ΣΡΟΠΟΠΟΙΘΕΙ 

ΑΡΘΡΟ 18. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΣΕΛΕΘ ΣΘ ΤΜΒΑΘ 

18.1Εντόσ είκοςι (20) θμερϊν από τθν Θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ, ο Ανάδοχοσ κα 
ςυντάξει και κα υποβάλει ςτθν ΕΡΡΕ λεπτομερζσ πρόγραμμα εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ, ςτο οποίο κα 
εμφανίηονται όλεσ οι δραςτθριότθτεσ του Ζργου και οι πραγματικζσ θμερομθνίεσ ζναρξθσ και λιξθσ 
τουσ.  

18.2Το αναλυτικό πρόγραμμα καταρτίηεται ςε ςυμφωνία με το ςυνολικό χρονοδιάγραμμα εκτζλεςθσ 
του ζργου που εμφανίηεται ςτο Ραράρτθμα Α τθσ Σφμβαςθσ και περιζχει, τουλάχιςτον, τα ακόλουκα: 

α) τθ ςειρά κατά τθν οποία ο Ανάδοχοσ ςκοπεφει να εκτελζςει όλεσ τισ επιμζρουσ δραςτθριότθτεσ 
που του αντιςτοιχοφν, ςυμπεριλαμβανομζνων των επί μζρουσ χρονικϊν διαςτθμάτων υλοποίθςθσ 

β) τισ προκεςμίεσ για τθν υποβολι και τθν ζγκριςθ των ενδιάμεςων και τελικϊν προϊόντων του 
Ζργου 

γ) επαρκείσ λεπτομζρειεσ και πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ χρονικι ι γενικότερθ  εξάρτθςθ μεταξφ των 
επί μζρουσ δραςτθριοτιτων του Ζργου 

δ) άλλεσ πλθροφορίεσ τισ οποίεσ μπορεί εφλογα να ηθτιςει θ ΕΡΡΕ 

Θ ζγκριςθ του προγράμματοσ από τθν ΕΡΡΕ δεν απαλλάςςει τον Ανάδοχο από τισ ςυμβατικζσ του 
υποχρεϊςεισ. 

18.3Ουδεμία ουςιϊδθσ μεταβολι του προγράμματοσ επιτρζπεται χωρίσ τθν ζγκριςθ τθσ ΕΡΡΕ. Αν 
πάντωσ θ εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ δεν προχωρεί ςφμφωνα με το πρόγραμμα, θ ΕΡΡΕ μπορεί να 
δϊςει ςτον Ανάδοχο τθν εντολι να το ανακεωριςει και να τθσ υποβάλει το ανακεωρθμζνο αυτό 
πρόγραμμα προσ ζγκριςθ. 

ΑΡΘΡΟ 19. ΕΝΘΜΕΡΩΣΙΚΕ ΕΚΘΕΕΙ 

19.1Ο Ανάδοχοσ παρζχει ςτθν ΕΡΡΕ πλθροφορίεσ ςχετικζσ με τθν υλοποίθςθ του Ζργου, 
οποτεδιποτε του ηθτθκεί. Για το ςκοπό αυτό, ο Ανάδοχοσ ςυντάςςει περιοδικζσ εκκζςεισ 
ενθμζρωςθσ επί τθσ πορείασ υλοποίθςθσ του Ζργου, τισ οποίεσ υποβάλλει, ανά μινα, ςτθν ΕΡΡΕ.  

Συντάςςει επίςθσ και υποβάλλει ςτθν ΕΡΡΕ, ειδικζσ εκκζςεισ για τυχόν ζκτακτεσ δυςκολίεσ ςτθν 
εκτζλεςθ του Ζργου ι απαιτοφμενεσ τροποποιιςεισ του προγράμματοσ εκτζλεςθσ. Ραράβαςθ τθσ 
υποχρζωςθσ αυτισ δεν επιφζρει κυρϊςεισ για τον Ανάδοχο, εφόςον αυτόσ αποδεικνφει κατόπιν 
προςκλιςεωσ από τθν Ανακζτουςα Αρχι τθν καλι και εμπρόκεςμθ πορεία υλοποίθςθσ του Ζργου. 

Ο Ανάδοχοσ τθρεί ακριβείσ και ςυςτθματικοφσ λογαριαςμοφσ και αρχείο για τα προϊόντα και τισ 
υπθρεςίεσ που προετοιμάηει, υλοποιεί ι παραδίδει ςε εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ, και επιτρζπει ςτθν 
ΕΡΡΕ να επικεωρεί, οποιαδιποτε λογικι ςτιγμι, το αρχείο και τουσ λογαριαςμοφσ ι/και να παίρνει 
αντίγραφά τουσ. 

ΑΡΘΡΟ 20. ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΕΚΣΕΛΕΘ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 

20.1 Θ προκεςμία εκτζλεςθσ του Ζργου αρχίηει από τθν Θμερομθνία Υπογραφισ τθσ Σφμβαςθσ και δε 
δφναται να υπερβεί τουσ …………………………. θμερολογιακοφσ μινεσ. 
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20.2 Το χρονοδιάγραμμα που εμφανίηεται ςτο Ραράρτθμα Α τθσ Σφμβαςθσ απεικονίηει τθν 
προκεςμία του Ζργου και κάκε επί μζρουσ τμιματόσ του, με τθν επιφφλαξθ των επομζνων άρκρων. 

ΑΡΘΡΟ 21. ΜΕΣΑΘΕΘ ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΕΚΣΕΛΕΘ  

21.1 Θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί μονομερϊσ το δικαίωμα μετάκεςθσ του χρονοδιαγράμματοσ του 
Ζργου ι επί μζρουσ προβλεπόμενων χρονικϊν ςθμείων ι δραςτθριοτιτων του χρονοδιαγράμματοσ, 
εάν κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται και ςτισ περιπτϊςεισ αυτζσ ενθμερϊνει εγκαίρωσ τον Ανάδοχο για 
τθν διαφοροποίθςθ του χρονοδιαγράμματοσ ωσ προσ τθ ςυγκεκριμζνθ δραςτθριότθτα 

21.2 Ο Ανάδοχοσ δικαιοφται να ηθτιςει μετάκεςθ τθσ προκεςμίασ εκτζλεςθσ του Ζργου, ςτθν 
περίπτωςθ που θ εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ ι επί μζρουσ δραςτθριοτιτων τθσ κακυςτερεί ι πρόκειται 
να κακυςτεριςει για λόγουσ που δεν ανάγονται ςε περιοχζσ ευκφνθσ του ι για λόγουσ ανωτζρασ 
βίασ. Στθν περίπτωςθ αυτι ο Ανάδοχοσ ςυνυποβάλλει πλιρθ και λεπτομερι ςτοιχεία για τθν 
τεκμθρίωςθ του αιτιματόσ του και το αίτθμα εξετάηεται από τθν Ανακζτουςα Αρχι θ οποία 
αποφαςίηει εάν δικαιολογείται να δοκεί μετάκεςθ και πόςθ, είτε για το μζλλον είτε με αναδρομικι 
ιςχφ και ειδοποιεί ςχετικά γραπτϊσ τον Ανάδοχο.  

ΑΡΘΡΟ 22. ΠΑΡΑΣΑΘ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΣΟ  

22.1 Ο Ανάδοχοσ δικαιοφται να ηθτιςει παράταςθ τθσ προκεςμίασ εκτζλεςθσ του Ζργου, ςτθν 
περίπτωςθ που θ εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ ι επί μζρουσ δραςτθριοτιτων τθσ κακυςτερεί ι πρόκειται 
να κακυςτεριςει για λόγουσ αποκλειςτικισ του ευκφνθσ, για μζγιςτο ςυνολικά χρονικό διάςτθμα 
τριϊν (3) μθνϊν. Το αίτθμα εξετάηεται από τθν Ανακζτουςα Αρχι θ οποία αποφαςίηει για τθν 
αποδοχι του ι τθν απόρριψι του.  

22.2 Σε περίπτωςθ απόρριψθσ του αιτιματοσ, θ παράταςθ τθσ προκεςμίασ ι των προκεςμιϊν 
εκτζλεςθσ του Ζργου, ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν επιβολι ςτον Ανάδοχο ριτρασ, θ οποία ειςπράττεται 
με κατάκεςθ του απαιτοφμενου ποςοφ ι με παρακράτθςθ από το ςυμβατικό αντάλλαγμα του 
Αναδόχου ι, ςε περίπτωςθ ανεπάρκειασ ι ζλλειψθσ αυτοφ, με ιςόποςθ κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ 
καλισ εκτζλεςθσ και υπολογίηεται ωσ εξισ: 

Για παράταςθ που δεν υπερβαίνει το ¼ του μζγιςτου επιτρεπόμενου χρονικοφ διαςτιματοσ 
παράταςθσ, ποςοςτό 0.5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ του μζρουσ του Ζργου ςτο οποίο αφορά και του 
μζρουσ του Ζργου το οποίο επθρεάηεται χρονικά από τθν κακυςτζρθςθ.  

Για παράταςθ που περιορίηεται ςε χρονικό διάςτθμα μεταξφ του ¼ και του ½ του μζγιςτου 
επιτρεπόμενου χρονικοφ διαςτιματοσ παράταςθσ, ποςοςτό 2% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ του μζρουσ 
του Ζργου ςτο οποίο αφορά και του μζρουσ του Ζργου το οποίο επθρεάηεται χρονικά από τθν 
κακυςτζρθςθ.  

Για παράταςθ που υπερβαίνει το ½ του μζγιςτου επιτρεπόμενου χρονικοφ διαςτιματοσ του 
παρόντοσ άρκρου, ποςοςτό 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ του μζρουσ του Ζργου ςτο οποίο αφορά 
και του μζρουσ του Ζργου το οποίο επθρεάηεται χρονικά από τθν κακυςτζρθςθ.  

Τα παραπάνω, κατά περίπτωςθ, ποςοςτά υπολογίηονται επί του Συμβατικοφ Τιμιματοσ χωρίσ Φ.Ρ.Α. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΙ ΤΠΘΡΕΙΕ 

ΑΡΘΡΟ 23. ΠΟΙΟΣΘΣΑ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΤΠΘΡΕΙΩΝ 

23.1Τα προϊόντα και οι υπθρεςίεσ που προβλζπεται να παραδοκοφν ι να παραςχεκοφν ςτα πλαίςια 
τθσ Σφμβαςθσ κακϊσ και ο τρόποσ παράδοςθσ ι εκτζλεςισ τουσ, πρζπει να ςυμφωνοφν, από κάκε 
άποψθ, με τα οριηόμενα ςτα Ραραρτιματα τθσ Σφμβαςθσ. 

23.2Για οποιαδιποτε προςωρινι ι ενδιάμεςθ παραλαβι προβλζπεται ςτα Ραραρτιματα τθσ 
Σφμβαςθσ, κα πρζπει να υποβάλλεται αίτθςθ από τον Ανάδοχο ςτθν Ανακζτουςα αρχι. Στθν αίτθςθ 
κα αναγράφεται θ περιγραφι των προϊόντων ι υπθρεςιϊν που προτείνονται για παραλαβι, 
ςφμφωνα με τθ Σφμβαςθ και ο τόποσ όπου κα γίνει θ παραλαβι, ανάλογα με τθν περίπτωςθ.  

ΑΡΘΡΟ 24. ΚΤΡΙΟΣΘΣΑ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΤΠΘΡΕΙΩΝ 

24.1 Ο Ανάδοχοσ διατθρεί τθν κυριότθτα των παραδιδόμενων Θ/Υ και των εξαρτθμάτων τουσ μζχρι 
τθν θμερομθνία Οριςτικισ Ραραλαβισ τουσ, όποτε θ κυριότθτα μεταβιβάηεται ςτθν Ανακζτουςα 
Αρχι, ελεφκερθ από κάκε βάροσ και δικαίωμα τρίτου.  
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24.2 Τα δικαιϊματα επί του Λογιςμικοφ που ο Ανάδοχοσ εγκακιςτά ςτον εξοπλιςμό, παραμζνουν 
ςτουσ νόμιμουσ δικαιοφχουσ. Με τθν οριςτικι παραλαβι, θ Ανακζτουςα Αρχι αποκτά τθ μθ 
αποκλειςτικι και μθ μεταβιβάςιμθ περαιτζρω άδεια χριςθσ τουσ, υπό τουσ όρουσ και προχποκζςεισ 
που ζχει νομίμωσ κζςει ο κατά περίπτωςθ καταςκευισ τουσ.  

24.3 Πλο το ζγγραφο ι υλικό που αποκτάται, ςυγκεντρϊνεται ι καταρτίηεται από τον Ανάδοχο κατά 
τθν εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ, όπωσ διαγράμματα ςχζδια, προδιαγραφζσ κ.λ.π. είναι εμπιςτευτικά και 
ανικουν ςτθν απόλυτθ ιδιοκτθςία τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Ο Ανάδοχοσ, μόλισ ολοκλθρϊςει τθν 
εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ, παραδίδει όλα τα ζγγραφα και τα ςτοιχεία ςτθν Ανακζτουςα Αρχι. Ο 
Ανάδοχοσ μπορεί να κρατά αντίγραφα αυτϊν των εγγράφων και ςτοιχείων, αλλά δεν επιτρζπεται να 
τα χρθςιμοποιιςει για ςκοποφσ άλλουσ από τθσ Σφμβαςθσ, χωρίσ τθν προθγοφμενθ γραπτι 
ςυναίνεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.  

Κάκε ςυμβαλλόμενο μζροσ αναλαμβάνει τθν ευκφνθ για τθν διαφφλαξθ από αντιγραφζσ των 
προϊόντων λογιςμικοφ που ζχει ςτθν κατοχι του κατά τουσ όρουσ τθσ παροφςασ.  

24.4 Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφνται να προβεί με δικζσ του δαπάνεσ και μζςα ςτισ αναγκαίεσ 
τεχνολογικζσ ι άλλεσ μεταβολζσ του Εξοπλιςμοφ, αντικαταςτάςεισ λογιςμικοφ και ςε κάκε άλλθ 
απαραίτθτθ ι πρόςφορθ ενζργεια όταν αυτζσ επιβάλλονται για τθν προςταςία των δικαιωμάτων 
τρίτων προςϊπων, που αποδεδειγμζνα ιςχυρίηονται πωσ ζχουν δικαίωμα επ’ αυτϊν ι όταν θ 
Ανακζτουςα Αρχι εμποδίηεται ςτθν χριςθ τουσ λόγω αποδεδειγμζνθσ φπαρξθσ δικαιωμάτων τρίτων 
προςϊπων επ’ αυτϊν, παρζχοντασ προϊόντα ίδιασ αξίασ, απόδοςθσ και λειτουργίασ.  

Κατά τα λοιπά ιςχφουν οι διατάξεισ του ν.2121/1993 περί πνευματικισ ιδιοκτθςίασ.  

24.5 Σε περίπτωςθ άςκθςθσ ενδίκου βοθκιματοσ ι μζςου κατά τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ από τρίτο 
για οποιοδιποτε κζμα ςχετικά με δικαιϊματα επί του λογιςμικοφ ι του εξοπλιςμοφ, θ Ανακζτουςα 
Αρχι οφείλει να ειδοποιιςει αμζςωσ και γραπτά με όλεσ τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ τον Ανάδοχο, 
ο οποίοσ υποχρεοφται να αμυνκεί, δικαςτικά και εξωδικαςτικά, για λογαριαςμό τθσ Ανακζτουςασ 
Αρχισ, ζναντι του τρίτου. Σε κάκε περίπτωςθ ο Ανάδοχοσ αφενόσ βαρφνεται με όλα τα ζξοδα τα 
οποία κα κλθκεί να καταβάλει ςτον τρίτο θ Ανακζτουςα Αρχι εξ αυτοφ του λόγου, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ και κάκε δικαςτικισ δαπάνθσ ι αμοιβισ δικθγόρων, αφετζρου υποχρεοφται 
να αποηθμιϊςει τθν Ανακζτουςα Αρχι για κάκε κετικι  ι αποκετικι ηθμιά που κα υποςτεί από 
ενδεχόμενθ αποδοχι τθσ παραπάνω αγωγισ ι του ζνδικου μζςου.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΠΛΘΡΩΜΕ 

ΑΡΘΡΟ 25. ΓΕΝΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ 

25.1 Ο Ανάδοχοσ κεωρείται ότι, προτοφ υποβάλει τθν Ρροςφορά του, είχε λάβει υπόψθ όλο τα 
αναγκαία ςτοιχεία για τθν εμπρόκεςμθ και προςικουςα εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ και ςυνεπϊσ, ςτο 
Συμβατικό Τίμθμα περιλαμβάνονται όλα τα ςχετικά με τθν υλοποίθςθ του Ζργου ζξοδα, όπωσ: 

α) τα ζξοδα παραγωγισ ςχεδίων, εκκζςεων, μελετϊν, αναφορϊν και κάκε είδουσ εγγράφων 
που προβλζπονται ςτθ Σφμβαςθ 

β) τα ζξοδα τθσ προμικειασ ι παραγωγισ εγχειριδίων και οδθγιϊν. 

γ) πάςθσ φφςεωσ αμοιβζσ του προςωπικοφ, των ςυνεργατϊν , υπεργολάβων του κτλ κακϊσ και 

των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν που τυχόν τουσ αφοροφν.  

δ)  πάςθσ άλλθσ φφςεωσ ζξοδα ςυνδεόμενα με τθν εκτζλεςθ του Ζργου, που όφειλε ο ανάδοχοσ να 

λάβει υπόψθ κατά τθν κατάρτιςθ τθσ Ρροςφοράσ,   

25.2 Για κάκε πλθρωμι, ο Ανάδοχοσ αποςτζλλει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, εισ τριπλοφν, γραπτι 
αίτθςθ πλθρωμισ κακϊσ και αναλυτικι κατάςταςθ, μαηί με αποδείξεισ, τιμολόγια, παραςτατικά 
πλθρωμϊν ι άλλα απαραίτθτα δικαιολογθτικά ζγγραφα για το ποςά που πρζπει να πλθρωκοφν κατά 
περίπτωςθ. 

25.3 Πλεσ οι πλθρωμζσ κα γίνονται ςε Ευρϊ με τθν προςκόμιςθ των φορολογικϊν ςτοιχείων που 
προβλζπονται από τον ΚΦΑΣ και των λοιπϊν νομίμων δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ 
ιςχφουςεσ διατάξεισ κατά το χρόνο πλθρωμισ και ςε χρόνο προςδιοριηόμενο από τθν αναγκαία 
διοικθτικι διαδικαςία για τθν ζκδοςθ των ςχετικϊν χρθματικϊν ενταλμάτων, ο οποίοσ πάντωσ δεν 
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κα υπερβαίνει τισ ςαράντα πζντε (45) θμερολογιακζσ θμζρεσ από τα κατά περίπτωςθ χρονικά ςθμεία 
που κακορίηονται  ςτθ Σφμβαςθ εφόςον είναι διακζςιμεσ οι ςχετικζσ πιςτϊςεισ από τον φορζα 
χρθματοδότθςθσ του ζργου. 

ΑΡΘΡΟ 26. ΣΙΜΘΜΑ 

26.1 Το Συμβατικό Τίμθμα για τθν εκτζλεςθ του Ζργου από τον Ανάδοχο ανζρχεται ςτο ποςό των 
…………………………. χιλιάδων Ευρϊ (ΧΧΧ.ΧΧΧ,ΧΧ €). 

26.2 Στο Συμβατικό Τίμθμα δεν ςυμπεριλαμβάνεται ο Φ.Ρ.Α. που αναλογεί, ο οποίοσ βαρφνει τθν 
Ανακζτουςα Αρχι.  

26.3 Οι κρατιςεισ επί τθσ Συμβατικισ Τιμισ, που βαρφνουν τον Ανάδοχο, ανζρχονται ςε: 

τζςςερα τοισ εκατό (4%) παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ για το μζροσ του Ζργου που αφορά ςε 
προμικεια υλικϊν. 

παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ οκτϊ τοισ εκατό (8%) για το μζροσ του Ζργου που αφορά ςε 
παροχι υπθρεςιϊν. 

ΑΡΘΡΟ 27. ΣΡΟΠΟ ΠΛΘΡΩΜΘ – ΚΡΑΣΘΕΙ 

Θ καταβολι τθσ Συμβατικισ Τιμισ του Ζργου κα γίνει με τον ακόλουκο τρόπο: 

…………………………. 

Σε περίπτωςθ Ζνωςθσ: Κάκε πλθρωμι προσ ςτα μζλθ τθσ ζνωςθσ κα γίνεται ανάλογα με το ποςοςτό 
ςυμμετοχισ τουσ ςτο ζργο με τθν προςκόμιςθ τιμολογίων κακϊσ και κάκε δικαιολογθτικοφ (ιδίωσ 
πιςτοποιθτικϊν φορολογικισ, αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ και μθ πτϊχευςθσ) που προβλζπεται από 
τισ κείμενεσ διατάξεισ κατά το χρόνο πλθρωμισ 

Πλεσ οι πλθρωμζσ κα γίνονται ςε ευρϊ ςε χρόνο προςδιοριηόμενο από τθν ενδεχόμενθ αναγκαία 
διοικθτικι διαδικαςία για ζκδοςθ των ςχετικϊν χρθματικϊνενταλμάτων. 

ΑΡΘΡΟ 28. ΣΕΛΙΚΘ ΠΛΘΡΩΜΘ  

Θ παραλαβι των παραδοτζων του Ζργου, προςωρινι και οριςτικι, κα γίνεται από τθν Ανακζτουςα 
Αρχι εντόσ των χρονικϊν διαςτθμάτων που κακορίηονται ςτο Ραράρτθμα Α τθσ παροφςασ, και 
ςφμφωνα με τθν ακόλουκθ διαδικαςία: 

28.1 Για οποιαδιποτε παραλαβι ενδιάμεςων παραδοτζων ι / και του ςυνόλου του ζργου, ο 
Ανάδοχοσ κα πρζπει να υποβάλλει ςχετικι αίτθςθ, πζντε θμζρεσ πριν τθν εκάςτοτε προκακοριςμζνθ 
θμερομθνία παραλαβισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι. Στθν αίτθςθ κα αναγράφεται θ περιγραφι των 
προϊόντων ι υπθρεςιϊν που προτείνονται για παραλαβι, ςφμφωνα με τθ Σφμβαςθ και ο τόποσ όπου 
κα γίνει θ παραλαβι, ανάλογα με τθν περίπτωςθ.  

28.2 Θ ανακζτουςα αρχι εντόσ είκοςι (20) θμερϊν, βάςει ςχετικισ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ 
Ραρακολοφκθςθσ & Ραραλαβισ του Ζργου, είτε εγκρίνει τα παραδοτζα είτε, ςε περίπτωςθ που τα 
Ραραδοτζα παρουςιάηουν αποκλίςεισ από τθν Σφμβαςθ, κοινοποιεί εγγράφωσ τισ παρατθριςεισ τθσ 
ςτον Ανάδοχο. Στθν περίπτωςθ αυτι, οι παρατθριςεισ κεωροφνται δεςμευτικζσ για τον Ανάδοχο, ο 
οποίοσ οφείλει να προβεί ςτισ απαραίτθτεσ διορκϊςεισ ςτα παραδοτζα και τθν εκ νζου υποβολι 
τουσ εντόσ προκεςμίασ που ορίηεται κατά περίπτωςθ από τθν Ανακζτουςα Αρχι. 

28.3 Εάν θ προκεςμία των είκοςι θμερϊν του άρκρου 30.2 παραπάνω παρζλκει άπρακτθ, τότε τα 
Ραραδοτζα κεωροφνται ότι ζχουν παραλθφκεί.  

28.4. Ο Ανάδοχοσ οφείλει να ςυμμορφϊνεται με τισ τυχόν παρατθριςεισ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ αποκατάςταςθσ ι τροποποίθςθσ του Ραραδοτζου.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΠΑΡΑΔΟΘ – ΠΑΡΑΛΑΒΘ 

ΑΡΘΡΟ 29. ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΘ 

Θ παραλαβι των παραδοτζων του Ζργου κα γίνεται από τθν Ανακζτουςα Αρχι εντόσ των χρονικϊν 
διαςτθμάτων που κακορίηονται ςτο Β’ Μζροσ τθσ Διακιρυξθσ «Τεχνικι Ρεριγραφι-Αντικείμενο 
Ζργου», ςτθν Τεχνικι Ρροςφορά του Αναδόχου και ςτο Ραράρτθμα Α τθσ παροφςθσ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΑΘΕΣΘΘ ΚΑΙ ΚΑΣΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΒΑΘ 

ΑΡΘΡΟ 30. ΚΑΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚ ΜΕΡΟΤ ΣΘ ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΧΘ 

30.1Θ Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται να καταγγείλει τθ Σφμβαςθ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ 
περιπτϊςεισ: 

α) ο Ανάδοχοσ δεν υλοποιεί το Ζργο με τον τρόπο που ορίηεται ςτθ Σφμβαςθ, παρά τθν προσ τοφτο 
ζγγραφθ όχλθςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ 

β) Ο Ανάδοχοσ πτωχεφςει, τεκεί υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι εκκακάριςθ, λυκεί ι ανακλθκεί θ 
άδεια λειτουργίασ του ι γίνουν πράξεισ αναγκαςτικισ εκτελζςεωσ ςε βάροσ του, ςτο ςφνολο ι ςε 
ςθμαντικό μζροσ των περιουςιακϊν του ςτοιχείων. 

γ) Σε περίπτωςθ ζκδοςθσ αμετάκλθτθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ εισ βάροσ του νόμιμου 
εκπροςϊπου του Αναδόχου για αδίκθμα που αφορά τθνεπαγγελματικι του διαγωγι και τα 
αδικιματα που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ (1) του εδ.α’ τθσ παρ. 2 άρκρου 6 του Ρ.Δ. 118/07, 
καιδεν τελεί ςε κάποια από τισ αναφερόμενεσ ςτθν περίπτωςθ (2) των εδ. α και γ τθσ παρ. 2του 
άρκρου 6 του Ρ.Δ. 118/07 καταςτάςεισ. 

30.2Τα αποτελζςματα τθσ καταγγελίασ επζρχονται από τθν περιζλευςθ ςτον Ανάδοχο τθσ εκ μζρουσ 
τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ καταγγελίασ. Θ Ανακζτουςα Αρχι υποχρεοφται να τάξει εφλογθ (κατ’ αυτιν) 
προκεςμία κεραπείασ τθσ παραβάςεωσ, οπότε τα αποτελζςματα τθσ καταγγελίασ επζρχονται 
αυτόματα με τθν πάροδο τθσ ταχκείςασ προκεςμίασ, εκτόσ εάν θ Ανακζτουςα Αρχι γνωςτοποιιςει 
εγγράφωσ προσ τον Ανάδοχο ότι κεωρεί τθν παράβαςθ κεραπευκείςα. 

30.3Με τθν μετά από καταγγελία τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ λφςθ τθσ Σφμβαςθσ, ο Ανάδοχοσ 
υποχρεοφται: 

α) Να απόςχει από τθν διενζργεια οποιαςδιποτε εργαςίασ, ζργου, παροχισ υπθρεςιϊν ι εκτζλεςθσ 
υποχρεϊςεϊσ του που πθγάηει από τθ Σφμβαςθ, πλθν εκείνων που  επιβάλλονται για τθν 
διαςφάλιςθ  προϊόντων, εργαςιϊν και εγκαταςτάςεων. 

β) Να παραδϊςει, ςε χρόνο που κα προςδιορίςει θ Ανακζτουςα Αρχι, όποιο ζργο ι εργαςία 
(ολοκλθρωμζνο ι μθ) ζχει εκπονιςει ι ζχει ςτθν κατοχι του κακϊσ και τα πάςθσ φφςεωσ 
υποςτθρικτικά ζγγραφα και μζςα (μαγνθτικά ι μθ) και να μεριμνιςει όπωσ οι Υπεργολάβοι και 
ςυνεργάτεσ του πράξουν το ίδιο. 

γ) Να παραδϊςει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι κάκε εξοπλιςμό, υλικά  ι άλλα αγακά που αφοροφν άμεςα 
ι ζμμεςα το Ζργο και ευρίςκονται ςτθν κατοχι του, εγγυϊμενοσ ότι οι Υπεργολάβοι και ςυνεργάτεσ 
του κα πράξουν  το ίδιο. 

Το ςυντομότερο δυνατό μετά τθν καταγγελία τθσ Σφμβαςθσ, θ ΕΡΡΕ βεβαιϊνει τθν αξία του 
παραςχεκζντοσ μζρουσ του Ζργου κακϊσ και κάκε οφειλι ζναντι του Αναδόχου κατά τθν 
θμερομθνία καταγγελίασ. 

30.4Θ Ανακζτουςα Αρχι αναςτζλλει τθν καταβολι οποιουδιποτε ποςοφ πλθρωτζου ςφμφωνα με 
τθν Σφμβαςθ προσ τον Ανάδοχο μζχρισ εκκακαρίςεωσ των μεταξφ τουσ υποχρεϊςεων και οι 
εγγυθτικζσ επιςτολζσ καταπίπτουν. 

30.5Θ Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται να απαιτιςει πρόςκετα από τον Ανάδοχο αποηθμίωςθ για κάκε 
ηθμία που υπζςτθ μζχρι του ανϊτατου ποςοφ τθσ Συμβατικισ Τιμισ που αντιςτοιχεί ςτθν αξία του 
τμιματοσ του Ζργου που δεν μπορεί, λόγω πλθμμελοφσ εκτελζςεωσ τθσ Σφμβαςθσ, να 
χρθςιμοποιθκεί για τον προοριηόμενο ςκοπό. 

ΑΡΘΡΟ 31. ΑΝΩΣΕΡΑ ΒΙΑ 

31.1Τα ςυμβαλλόμενα μζρθ δεν ευκφνονται για τθ μθ εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν τουσ 
υποχρεϊςεων, ςτο μζτρο που θ αδυναμία εκπλιρωςθσ οφείλεται ςε περιςτατικά ανωτζρασ βίασ. 

31.2Ο Ανάδοχοσ, επικαλοφμενοσ υπαγωγι τθσ αδυναμίασ εκπλιρωςθσ υποχρεϊςεϊν του ςε γεγονόσ 
που εμπίπτει ςτθν ζννοια τθσ ανωτζρασ βίασ,  οφείλει να γνωςτοποιιςει και επικαλεςκεί προσ τθν 
Ανακζτουςα Αρχι τουσ ςχετικοφσ λόγουσ και περιςτατικά εντόσ προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από 
τότε που ςυνζβθςαν, προςκομίηοντασ τα απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία. Σε κάκε περίπτωςθ, θ 
μετάκεςθ των θμερομθνιϊν παράδοςθσ των ενδιάμεςων παραδοτζων ι του ςυνόλου του ζργου για 
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λόγουσ ανωτζρασ βίασ, κα περιοριςτεί ςτο χρόνο που διιρκεςε το περιςτατικό ανωτζρασ βίασ που 
εμπόδιςε τον Ανάδοχο να εκτελζςει τισ υποχρεϊςεισ του. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. ΕΠΙΛΤΘ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 32. ΕΦΑΡΜΟΣΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΤΘ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

32.1Θ Σφμβαςθ διζπεται από το Ελλθνικό δίκαιο και το κοινοτικό δίκαιο των δθμοςίων ςυμβάςεων. 

32.2Θ Ανακζτουςα Αρχι και ο Ανάδοχοσ καταβάλλουν κάκε προςπάκεια για τθ φιλικι επίλυςθ κάκε 
διαφοράσ ςχετικισ με τθ Σφμβαςθ που μπορεί να προκφψει μεταξφ τουσ ι μεταξφ τθσ ΕΡΡΕ και του 
Αναδόχου ςχετικά με τθν ερμθνεία ι τθν εκτζλεςθ ι τθν εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ ι εξ’ αφορμισ τθσ, 
ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ καλισ πίςτθσ και των χρθςτϊν ςυναλλακτικϊν θκϊν 

32.3Σε περίπτωςθ που δεν επιτευχκεί φιλικι επίλυςθ τθσ διαφοράσ μζςα ςε χρονικι προκεςμία 
τριϊν (3) μθνϊν από τθν ζγγραφθ επί αποδείξει πρόςκλθςθ προσ τοφτο του ενόσ μζρουσ προσ το 
άλλο, αυτι διευκετείται βάςει τθσ Ελλθνικισ νομοκεςίασ και αρμόδια κα είναι τα Δικαςτιρια που 
εδρεφουν ςτθν _____________. 

Θ ςφμβαςθ αυτι μετά τθν ανάγνωςθ και βεβαίωςθ υπογράφεται ςε _____ (#) όμοια πρωτότυπα και 
παίρνει ζνα κάκε μία από αφετζρου ςυμβαλλόμενεσ εταιρείεσ (ςε περίπτωςθ ζνωςθσ), που 
αποτελοφν τον Ανάδοχο και (2) θ Ανακζτουςα Αρχι 

 

ΓΙΑ ΣΘΝ ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΧΘ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Α. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΣΕΛΕΘ ΕΡΓΟΤ 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ B. ΠΡΟΚΘΡΤΞΘ ΕΡΓΟΤ (ΑΡ. ΠΡΩΣ. …………..) 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Γ. ΠΡΟΦΟΡΑ ΑΝΑΔΟΧΟΤ (ΑΡ. ΠΡΩΣ. ………………….) 
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ ΙΙΙ: ΠΙΝΑΚΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ 
ΙΙΙ.1. Τπθρεςίεσ  

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ Ανκρωπομινεσ 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙ ΦΠΑ *€+ 

ΦΠΑ *€+ 

ΤΝΟΛΙΚΘ 

ΑΞΙΑ  

ΜΕ ΦΠΑ *€+ 
ΣΙΜΘ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΤΝΟΛΟ 

1 Υπθρεςίεσ Ρακζτου Εργαςίασ 4      

2 Υπθρεςίεσ Ρακζτου Εργαςίασ 5      

3 Υπθρεςίεσ Ρακζτου Εργαςίασ 6      

ΤΝΟΛΟ      

 

ΙΙΙ.2. Άλλεσ Δαπάνεσ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΠΟΟΣΘΣΑ 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙ ΦΠΑ *€+ 

ΦΠΑ *€+ 

ΤΝΟΛΙΚΘ 

ΑΞΙΑ  

ΜΕ ΦΠΑ *€+ 
ΣΙΜΘ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΤΝΟΛΟ 

       

       

       

ΤΝΟΛΟ    

 

ΤΓΚΕΝΣΡΩΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ ΣΟΤ ΤΠΟΨΘΦΙΟΤ ΑΝΑΔΟΧΟΤ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ 

ΤΝΟΛΙΚΘ ΑΞΙΑ 

ΕΡΓΟΤ  

ΧΩΡΙ ΦΠΑ *€+ 

ΦΠΑ *€+ 

ΤΝΟΛΙΚΘ ΑΞΙΑ 

ΕΡΓΟΤ 

ΜΕ ΦΠΑ *€+ 

1 Υπθρεςίεσ (Ρίνακασ ΙΙΙ.1)    

2 Άλλεσ δαπάνεσ (Ρίνακασ ΙΙΙ.2)    

 ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ    
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Επιμελθτιριο Κζρκυρασ   ελίδα    69   από   69 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ IV: ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΤ ΘΜΕΙΩΜΑΣΟ 

 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΘΜΕΙΩΜΑ 

 

ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ  

Επϊνυμο:  Πνομα:  

 

Ρατρϊνυμο:  Μθτρϊνυμο:  

 

Θμερομθνία Γζννθςθσ: __ /__ / ____ Τόποσ Γζννθςθσ:  

 

Τθλζφωνο:  E-mail:  

Fax:    

    

Διεφκυνςθ Κατοικίασ:    

    

ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ  

Πνομα Ιδρφματοσ Τίτλοσ Ρτυχίου Ειδικότθτα 
Θμερομθνία 

Απόκτθςθσ Ρτυχίου 

 
 

   

 
 

   

 

ΚΑΣΘΓΟΡΙΑ ΣΕΛΕΧΟΤ  
(ςτο προτεινόμενο, από τον υποψιφιο 

Ανάδοχο, ςχιμα διοίκθςθσ Ζργου) 

 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΘ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

 

Ζργο Εργοδότθσ Θζςθ2 και Κακικοντα ςτο Ζργο  

Απαςχόλθςθ ςτο Ζργο 

Περίοδοσ 
(από - ζωσ) 

Α/Μ 

 
 

  
 
 

__ /__ / ___ 
- 

__ /__ / ___ 

 

   __ /__ / ___ 
- 

__ /__ / ___ 

 

   __ /__ / ___ 
- 

__ /__ / ___ 

 

 

                                                                 

2Ως ΘΕΣΕΙΣ ενδεικτικά αναφέρονται : manager, senior consultant, consultant, business expert κλπ. 


