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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  
 

 

 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

∆ΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
Νο 17/20-08-2013 

 
Αριθ.Αποφ.  235/2013 

ΘΕΜΑ:  Καθορισµός όρων-διάθεση πίστωσης δηµοπρασίας για την ανάδειξη 
αναδόχου εκτελέσεως της εργασίας { Μουσείο ανάδειξης & προβολής της 
ναυτικής παράδοσης} του ∆ήµου Μονεµβασιάς προϋπολογισµού 86.000,00€. 
 
 
       Στους Μολάους, σήµερα, την  20-08-2013  ηµέρα Τρίτη  και ώρα 10:30 π.µ. στο 

∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική 

Επιτροπή του ∆ήµου Μονεµβασίας,  ύστερα από την αριθ. πρωτ.  19051/16-08-2013 

πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα 

µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.  

Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) µελών βρέθηκαν 

παρόντα τα παρακάτω  µέλη: 

 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ              ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.Τριχείλης Ηρακλής (Πρόεδρος)         Λύρας Χαράλαµπος                                                                                                            

2.Χριστάκος Σταύρος (Αντιπρόεδρος)                   Χαραµής Αντώνιος  

3. Μαυροµιχάλης Κων/νος  

4. Ιατρόπουλος ∆ηµήτριος           

5. Μαρούσης Χαράλαµπος     

  

 
     Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του ∆ήµου κ. Κοντραφούρη Γεώργιο. 
 
     Τα τακτικά µέλη µε την πρόσκληση που είχαν λάβει όφειλαν σε περίπτωση 
απουσίας τους να ενηµερώσουν τα αναπληρωµατικά µέλη για τη νόµιµη 
αναπλήρωσή τους. 
  
     Ο κ. Πρόεδρος της Ο.Ε εισηγούµενος  το ανωτέρω  θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
έθεσε υπόψη των µελών της τα εξής: 

ΑΔΑ: ΒΛΩ2ΩΚ9-ΨΛΑ



2/34 

 

•  Την αριθ. 296/2012 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου 
Μονεµβασιάς, µε την οποία εγκρίθηκε η Μουσειογραφική  προµελέτη του 
έργου    & αποφασίστηκε η υποβολή πρότασης µε τίτλο { Μουσείο ανάδειξης 
& προβολής της ναυτικής παράδοσης ∆Κ Νεάπολης } στο πλαίσιο της 
δράσης «L322-4: Παρεµβάσεις σε υφιστάµενα κτήρια για την µετατροπή τους 
σε µουσεία-συλλογές-εκθετήρια που σχετίζονται µε τη 
λαογραφική/αγροτική/πολιτιστική κληρονοµιά» του τοπικού προγράµµατος 
LEADER Άξονας 4 του ΠΑΑ 2007-2013 της ΟΤ∆ Πάρνωνα. 

• Την αριθ. 88/2013 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου 
Μονεµβασιάς, µε την οποία εγκρίνεται ο αναµορφωµένος προϋπολογισµός   
της εργασίας µε τίτλο { Μουσείο ανάδειξης & προβολής της ναυτικής 
παράδοσης ∆Κ Νεάπολης }. 

• Την υπ΄αριθ. πρωτ. 9566/29-04-2013 απόφαση του Ειδικού Γενικού 
Γραµµατέα Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων , µε την οποία 
εντάσσεται η εργασία µε τίτλο { Μουσείο ανάδειξης & προβολής της 
ναυτικής παράδοσης ∆Κ Νεάπολης } στην δράση L322-4 «Παρεµβάσεις σε 
υφιστάµενα κτήρια για την µετατροπή τους σε µουσεία-συλλογές-εκθετήρια 
που σχετίζονται µε τη λαογραφική/αγροτική/πολιτιστική κληρονοµιά» του 
Υποµέτρου L323 «∆ιατήρηση και αναβάθµιση της αγροτικής 
κληρονοµιάς» του Μέτρου 413 «Βελτίωση ποιότητας ζωής 
/διαφοροποίηση» µε κωδ. ΟΠΣΑΑ 179645 και δηµόσια δαπάνη 86.000,00€.  

• Την αριθ. 128/2013 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου 
Μονεµβασιάς, µε την οποία έγινε αναµόρφωση του προϋπολογισµού έτους 
2012 και εγγράφηκε πίστωση ποσού  86.000,00€€ στον Κ.Α.  70-6261.001 
για την εργασία «Μουσείο ανάδειξης & προβολής της ναυτικής 
παράδοσης ∆Κ Νεάπολης» . 

• Το υπ΄αριθ. πρωτ. 12212/06-06-2013 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης & Τροφίµων , µε θέµα την προέγκριση δηµοπράτησης της 
εργασίας µε τίτλο { Μουσείο ανάδειξης & προβολής της ναυτικής 
παράδοσης ∆Κ Νεάπολης } του ∆ήµου Μονεµβασίας του Μέτρου 41 του 
Άξονα 4 του προγράµµατος {Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013} 

ΚΩ∆. ΟΠΣΑΑ :179654    
         Κατόπιν των ανωτέρω για την εκτέλεση της έργασίας θα πρέπει να  προβούµε 
στον καθορισµό των όρων δηµοπρασίας του ανωτέρω έργου  και στην διάθεση της 
απαιτούµενης πίστωσης. 
        Η Οικονοµική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Προέδρου, έλαβε 
υπόψη τις 296/2012, 88/2013 & 128/2013  αποφάσεις του ∆.Σ., την υπ΄αριθ. πρωτ. 
9566/29-04-2013 απόφαση του Ειδικού Γενικού Γραµµατέα Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης & Τροφίµων , το υπ΄αριθ. πρωτ. 12212/06-06-2013 έγγραφο του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης:  
 

Αποφασίζει  οµόφωνα  

 
� Ψηφίζει  πίστωση ποσού 86.000,00 € σε βάρος του Κ.Α 70-6261.001 για την 

ανάθεση της εργασίας «Μουσείο ανάδειξης & προβολής της ναυτικής 
παράδοσης ∆Κ Νεάπολης». 
 

� Καθορίζει τους όρους της διακήρυξης ως εξής:  

 
 

 Μ Ε ΡΟ Σ  Α ’  
Γ Ε Ν Ι ΚΟ Ι  &  Ε Ι ∆ Ι ΚΟ Ι  Ο ΡΟ Ι  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α1 
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Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Ι  Κ Α Ι  Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ  Α Ρ Χ Ε Σ  

Άρθρο 1 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
Ο ∆ήµος Μονεµβασιάς, ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Πολεοδοµίας & 
Περιβάλλοντος, Τµήµα Τεχνικών Έργων & Μελετών, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισµό, 
για το έργο «Μουσείο Ανάδειξης και Προβολής της Ναυτικής Παράδοσης».  
Ο προϋπολογισµός του έργου 69.918,70€ χωρίς Φ.Π.Α., πλέον 16.081,30€ Φ.Π.Α., 
συνολικό ποσό µε Φ.Π.Α. 86.000,00€. 
Το αντικείµενο του έργου περιγράφεται στο Μέρος Β’ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ» της 
Προκήρυξης αυτής. 

Κριτήριο κατακύρωσης για το παραπάνω έργο είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 
άποψη προσφορά. 
Το έργο χρηµατοδοτείται από το Μέτρο 41: «Στρατηγική τοπικής ανάπτυξης» του προγράµµατος 

LEADER 2007 – 2013.  

 
 

Άρθρο 2 
ΟΡΙΣΜΟΙ 

Οι ακόλουθοι όροι θα έχουν, πλην της περίπτωσης που τα συµφραζόµενα απαιτούν 
διαφορετικά, τις έννοιες που τους αποδίδονται στη συνέχεια: 
 

Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Ι  Ε Ρ Μ Η Ν Ε Ι Α  

Αναθέτουσα Αρχή και 
Υπηρεσία ∆ιενέργειας 

του ∆ιαγωνισµού 

∆ήµος Μονεµβασιάς, ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Πολεοδοµίας & 
Περιβάλλοντος, Τµήµα Τεχνικών Έργων και Μελετών, ∆ιεύθυνση…., 
Τ.Κ.:………., Μονεµβασιά και ο οποίος προκηρύσσει το διαγωνισµό αυτό 

Προκήρυξη Η παρούσα προκήρυξη που αποτελείται από το Μέρος Α: Γενικοί και 
Ειδικοί Όροι, το Μέρος Β: Τεχνική Περιγραφή και το παράρτηµα αυτής 

Έργο «Μουσείο Ανάδειξης και Προβολής της Ναυτικής Παράδοσης» 

Επιτροπή ∆ιενέργειας 
∆ιαγωνισµού  

Το αρµόδιο για την αποσφράγιση και την αξιολόγηση των προσφορών 
συλλογικό όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο θα συγκροτηθεί 
ειδικά για το σκοπό αυτό και το οποίο λειτουργεί σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στις κείµενες διατάξεις περί λειτουργίας των συλλογικών 
οργάνων της διοίκησης. 

Προσφέρων Οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων ή 
κοινοπραξία συµµετέχει στον διαγωνισµό και υποβάλλει προσφορά µε 
σκοπό τη σύναψη Σύµβασης µε την Αναθέτουσα Αρχή. 

Εκπρόσωπος  O υπογράφων την προσφορά.  

��  Στην περίπτωση που ο Υποψήφιος είναι νοµικό πρόσωπο και ο 

υπογράφων την προσφορά δεν είναι ο νόµιµος εκπρόσωπος του 

νοµικού προσώπου, ο εκπρόσωπος θα πρέπει να ορίζεται µε 

εξουσιοδότηση που γίνεται µε συµβολαιογραφική πράξη. Εάν ο 

υπογράφων την προσφορά είναι νόµιµος εκπρόσωπος, τούτο θα 

πιστοποιείται µε την ταυτόχρονη προσκόµιση του σχετικού 

αποδεικτικού (Φ.Ε.Κ. – Πρακτικό ∆.Σ. – Καταστατικό). 

��  Εάν ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ένωση φυσικών ή νοµικών 
προσώπων, εκπρόσωπος θεωρείται ο κοινός εκπρόσωπος της 

ένωσης ο οποίος ορίζεται στο συµφωνητικό µεταξύ των µελών της 

ένωσης/ κοινοπραξίας. Τα παραπάνω θα κατατίθενται κατά το 

χρόνο υποβολής της προσφοράς. 
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Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Ι  Ε Ρ Μ Η Ν Ε Ι Α  

Αντίκλητος Το πρόσωπο το οποίο ο Προσφέρων µε δήλωσή του, ορίζει ως 
εναλλακτικό υπεύθυνο για τις ενδεχόµενες ανάγκες επικοινωνίας της 
Αναθέτουσας Αρχής µε τον Προσφέροντα. Στη δήλωση αυτή 
περιλαµβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου αυτού 
(ονοµατεπώνυµο, ταχυδροµική διεύθυνση, αριθµός τηλεφώνου, fax, 
κ.λπ.). 

Ανάδοχος Ο Προσφέρων που θα επιλεγεί και θα συνάψει Σύµβαση µε την 
Αναθέτουσα Αρχή, σύµφωνα µε τον τρόπο και τη διαδικασία που 
περιγράφονται στο παρόν τεύχος. 

Κατακύρωση Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής µε την οποία κατακυρώνεται η 
υλοποίηση του έργου στον Ανάδοχο. 

Σύµβαση Η έγγραφη συµφωνία µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του 
Αναδόχου, η οποία υπογράφεται µετά την ανακοίνωση της 
Κατακύρωσης και οι όροι της περιλαµβάνονται στην παρούσα. 

Προϋπολογισµός Η εκτιµώµενη από την Αναθέτουσα Αρχή ως πιθανή δαπάνη για την 
υλοποίηση των µε την παρούσα προκηρυσσόµενων υπηρεσιών. Η 
δαπάνη αυτή αποτελεί και το ανώτατο όριο της προσφοράς που µπορεί 
να υποβάλλουν οι υποψήφιοι. Προσφορές που υπερβαίνουν την 
εκτιµώµενη δαπάνη απορρίπτονται. 

Συµβατικό Τίµηµα Η τιµή προσφοράς στην οποία θα κατακυρωθεί το έργο. 

Επιτροπή Ενστάσεων Επιτροπή ορισµένη από την Αναθέτουσα Αρχή η οποία έχει την ευθύνη 
για την αξιολόγηση των ενστάσεων  

Επιτροπή 
Παρακολούθησης 
και Παραλαβής 

(Ε.Π.Π.) 

Επιτροπή, ορισµένη από την Αναθέτουσα Αρχή, η οποία έχει την 
ευθύνη για την παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύµβασης από τον 
Ανάδοχο και την παραλαβή των Παραδοτέων 

Τόπος παροχής Ο τόπος παροχής των Υπηρεσιών θα είναι η Νεάπολη Λακωνίας  

Χρονοδιάγραµµα Η συνολική διάρκεια παροχής των Υπηρεσιών θα είναι 10 µήνες από 
την υπογραφή της σύµβασης. 

 

Οι επικεφαλίδες, οι τίτλοι των άρθρων, οι υπότιτλοι και ο πίνακας περιεχοµένων τίθενται για 
διευκόλυνση της ανάγνωσης και δεν λαµβάνονται υπόψη για την ερµηνεία της Προκήρυξης. 

 
Άρθρο 3 

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ & ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
3.1 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
Ο ∆ιαγωνισµός θα διεξαχθεί σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία και ιδιαίτερα: 
1. τις διατάξεις του Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ: 64/Α/16.3.07) Προσαρµογή της Ελληνικής 

Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «Περί συντονισµού των 
διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών» όπως 
τροποποιήθηκε µε την οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την οδηγία 2005/75/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005˙ 

2. τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ19/Α/1.2.1995) «Προµήθειες του ∆ηµόσιου 
Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 2 
(§12) αυτού˙ 

3. τις διατάξεις του Π.∆ 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10.07.2007) «Κανονισµός 
Προµηθειών ∆ηµοσίου»˙ 

4. τις διατάξεις του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/27.11.1995) «Περί ∆ηµοσίου 
Λογιστικού»˙ 
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5. τις διατάξεις του Ν. 3614/03.12.2007 (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007) «∆ιαχείριση, 
έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την Προγραµµατική Περίοδο 
2007-2013», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3.2  ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
Η συµµετοχή στον προκηρυσσόµενο µε τον παρόντα διαγωνισµό είναι ανοικτή, επί ίσοις 
όροις, σε όσους πληρούν τις νοµικές, οικονοµικές ή τεχνικές προϋποθέσεις που 
προβλέπονται στην Προκήρυξη και διαθέτουν την απαιτούµενη επαγγελµατική επάρκεια και 
εµπειρία. 
Στον διαγωνισµό γίνονται δεκτές οι προσφορές που είναι σύµφωνες µε όλους τους όρους, 
τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές της προκήρυξης. Προσφορές, που κατά την κρίση 
της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού, είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίµησης ή 
περιέχουν όρους αντίθετους προς την Προκήρυξη ή/και αιρέσεις, χαρακτηρίζονται ως µη 
αποδεκτές και απορρίπτονται. 
Τα έγγραφα της προσφοράς και της Σύµβασης καθώς και όλη η σχετική αλληλογραφία που 
είναι δυνατό να απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, συντάσσονται στην ελληνική 
γλώσσα.  
∆ικαιολογητικά που εκδίδονται από κράτος εκτός Ελλάδος συνοδεύονται υποχρεωτικά από 
επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

Άρθρο 4 
ΑΙΤΗΣΗ - ΠΑΡΟΧΗ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ 

Προκειµένου οι ενδιαφερόµενοι να παραλάβουν την προκήρυξη µπορούν να απευθύνονται 
στο ∆ήµο Μονεµβασιάς, ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Πολεοδοµίας & Περιβάλλοντος, Τµήµα 
Τεχνικών Έργων και Μελετών, οδός….., Τ.Κ.:…., Νεάπολη, κ……………………… τηλ. …………..fax 
……………………………..e-mail: ……………………..εργάσιµες ηµέρες και ώρες 9:00 – 14:00. Για την 
παραλαβή της διακήρυξης δεν προβλέπεται κόστος.  

Σε περίπτωση που οι παραλήπτες της Προκήρυξης διαπιστώσουν ότι το παραληφθέν 
αντίγραφο δεν είναι πλήρες, σύµφωνα µε τον πίνακα περιεχοµένων και το συνολικό αριθµό 
σελίδων, δικαιούνται να ζητήσουν από την Υπηρεσία ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού, εντός 
πέντε (5) ηµερών από της παραλαβής, νέο πλήρες αντίγραφο. Ενστάσεις κατά της 
νοµιµότητας του διαγωνισµού µε το αιτιολογικό της µη πληρότητας του παραληφθέντος 
αντιγράφου της Προκήρυξης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Οι υποψήφιοι µπορούν να ζητήσουν γραπτώς (µε επιστολή ή τηλεοµοιοτυπία) από την 
Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισµού συµπληρωµατικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το 
περιεχόµενο της παρούσας διακήρυξης µέχρι δώδεκα (12) ηµέρες πριν από την καταληκτική 
ηµεροµηνία υποβολής προσφορών.  
Οι συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικά µε τα τεύχη Προκήρυξης του διαγωνισµού 
γνωστοποιούνται σε όλους όσους έλαβαν την Προκήρυξη, από την Υπηρεσία διενέργειας του 
διαγωνισµού το αργότερο έξι (6) ηµέρες πριν από την εκπνοή της προθεσµίας που έχει 
ορισθεί για την παραλαβή των προσφορών, εφόσον έχουν ζητηθεί εµπρόθεσµα κατά τα 
ανωτέρω. 
Επίσης όλα τα σχετικά έγγραφα µπορούν να ανακτηθούν µέσω διαδικτύου από τον 
∆ιαδικτυακό Τόπο http://www.monemvasia.gov.gr  

Άρθρο 5 
ΧΡΟΝΟΣ – ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Οι ενδιαφερόµενοι δύνανται να υποβάλλουν την Προσφορά τους, µη εξαρτώµενη από όρο, 
προϋπόθεση, αίρεση ή επιφύλαξη, στην Αναθέτουσα Αρχή, οδός: ………………., Τ.Κ. 
………………, µέχρι τις ……………………….., ηµέρα …………….. και ώρα Ελλάδος ……………. 
(καταληκτική ηµεροµηνία του διαγωνισµού). Προσφορά µπορεί να υποβληθεί και µε 
συστηµένη ταχυδροµική επιστολή ή µε courier που απευθύνεται στην Αναθέτουσα Αρχή. 
Όσες προσφορές υποβληθούν κατ’ αυτόν τον τρόπο θα ληφθούν υπόψη µόνο εφόσον 
φθάσουν στην Αναθέτουσα Αρχή µέχρι την ως άνω καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα. Η 
ευθύνη της έγκαιρης άφιξης της Προσφοράς βαρύνει αποκλειστικά τους Προσφέροντες και 
δεν αναγνωρίζεται καθυστέρηση ακόµη και για ανωτέρα βία. 
Προσφορές που θα κατατεθούν µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα οι οποίες, αν και 
ταχυδροµήθηκαν έγκαιρα, έφθασαν στην Αναθέτουσα Αρχή µετά την ως άνω ηµέρα και 
ώρα, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσµες. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α2 

Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α  Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ  

Άρθρο 6 
ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 

Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στην Προκήρυξη αυτή και τα δικαιώµατα επί αυτής 
ανήκουν στην Αναθέτουσα Αρχή και η χρήση της Προκήρυξης από τους Υποψηφίους 
προσφέροντες επιτρέπεται µόνον για τις ανάγκες προετοιµασίας των προσφορών τους. 

Άρθρο 7 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 

Η Προκήρυξη αυτή αποτελείται από: 

α. το παρόν Μέρος Α (Γενικοί και Ειδικοί Όροι) που περιλαµβάνει επτά (7) Κεφάλαια και 
τριάντα πέντε (35) Άρθρα. 

β. το Μέρος Β (Τεχνική Περιγραφή). 

γ. Ένα (1) Παράρτηµα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α3 

Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α  Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η Σ  

Άρθρο 8 
∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

8.1 ∆ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Η συµµετοχή στο διαγωνισµό είναι ανοιχτή και ελεύθερη, χωρίς περιορισµό στον αριθµό 
των υποψηφίων αναδόχων και σε όσους πληρούν τις νοµικές, οικονοµικές, τεχνικές, 
ποιοτικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που προβλέπονται από τη διακήρυξη και τη σχετική 
Νοµοθεσία και διαθέτουν αποδεδειγµένα την απαιτούµενη επαγγελµατική εµπειρία, επάρκεια 
και υποδοµές για την ανάπτυξη και ολοκλήρωση του έργου. 
∆ικαίωµα συµµετοχής στον διαγωνισµό, έχουν Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ή ενώσεις ή 
κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που έχουν συσταθεί σύµφωνα µε τη 
νοµοθεσία ενός Κράτους - Μέλους της ΕΕ, του Ε.Ο.Χ όπως και χωρών που έχουν υπογράψει 
και κυρώσει τη Συµφωνία περί ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού 
Εµπορίου (Π.Ο.Ε) και έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια 
εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της ΕΕ, του ΕΟΧ και στο εσωτερικό των χωρών που είναι 
συµβαλλόµενα µέρη στη Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού 
Εµπορίου (Π.Ο.Ε), η οποία κυρώθηκε από τη Ελλάδα µε το Ν2513/97(ΦΕΚ139/Α/27.06.97) 
ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συµφωνίες σύνδεσης µε την Ε.Ε,  και έχουν 
αποδεδειγµένες ικανότητες, εξειδικευµένες γνώσεις και εµπειρία κατά την τελευταία τριετία 
σε έργα σχεδιασµού, οργάνωσης, παραγωγής και εγκατάστασης µέσων ερµηνείας 
περιβάλλοντος. Απαιτείται: 

α) τα ως άνω έργα να έχουν συνολική αµοιβή σύµβασης τουλάχιστον 60.000,00€ χωρίς 
ΦΠΑ.  

β) οι ενδιαφερόµενοι να έχουν αναλάβει τα έργα αυτά ως Ανάδοχοι ή να έχουν συµµετέχει 
στο Ανάδοχο σχήµα µε ποσοστό συµµετοχής τουλάχιστον 25%. 
Επιπλέον, ο υποψήφιος ανάδοχος απαιτείται να διαθέτει την κατάλληλη οργάνωση και δοµή, 
δηλαδή: 

• Οµάδα έργου, στη σύνθεση της οποίας θα περιλαµβάνονται οι παρακάτω τρεις (3) 
ειδικοί επιστήµονες:  

α) Έναν επιστήµονα µε εµπειρία δέκα (10) τουλάχιστον ετών στο συντονισµό αντίστοιχων 
έργων.  

β) Έναν επιστήµονα µε εµπειρία δέκα (10) τουλάχιστον ετών στον αρχιτεκτονικό σχεδιασµό 
και στην κατασκευή εκθεσιακών χώρων. 

γ) Έναν επιστήµονα µε εµπειρία δέκα (10) τουλάχιστον ετών στην υλοποίηση έργων µέσων 
ερµηνείας περιβάλλοντος. 

Η ανωτέρω εµπειρία των ατόµων της Οµάδας έργου είναι η ελάχιστη που απαιτείται. 

Η παραπάνω Οµάδα και ο συντονιστής του έργου µπορούν να συνεπικουρούνται από 
συνεργάτες υψηλής εξειδίκευσης σε διάφορα επιµέρους θέµατα, εφόσον αυτό κρίνεται 
αναγκαίο από τον υποψήφιο ανάδοχο, για την κάλυψη των αναγκών του έργου και 
σύµφωνα µε την πρόταση της µεθοδολογίας προσέγγισης του έργου που θα κατατεθεί. 

Στην περίπτωση των ενώσεων δεν απαιτείται να έχουν λάβει συγκεκριµένη νοµική µορφή 
προκειµένου να υποβάλλουν προσφορά, ούτε απαιτείται να περιβληθούν σε Κοινοπρακτικό 
σχήµα ή άλλη Νοµική Μορφή σε περίπτωση κατακύρωσης σε αυτές. 

Επιπρόσθετα, η απαίτηση για οµάδα έργου τουλάχιστον τριών (3) ατόµων, µε επικεφαλής 
έναν συντονιστή µε 10ετή εµπειρία και ενασχόληση µε τα αντικείµενα των Υπηρεσιών της 
παρούσας προκήρυξης, καθώς και οι προϋποθέσεις συµµετοχής, τεχνικής και 
επαγγελµατικής επάρκειας πρέπει να καλύπτονται αθροιστικά από την ένωση ή κοινοπραξία, 
όπως παραπάνω αναλυτικά περιγράφονται.  
Με την υποβολή της προσφοράς κάθε µέλος της Ένωσης ευθύνεται αλληλεγγύως και εις 
ολόκληρον. Σε περίπτωση κατακύρωσης η ευθύνη αυτή εξακολουθεί να υφίσταται µέχρι 
πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης. 
Σε περίπτωση που, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, µέλος 
µιας ένωσης δεν µπορεί να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά το χρόνο 
αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα µέρη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη 
ολόκληρης της κοινής προσφοράς µε την ίδια τιµή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει 
κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύµβασης, τα υπόλοιπα έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης 
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αυτής µε την ίδια τιµή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα µέρη της ένωσης και στις δυο 
περιπτώσεις µπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση µπορεί να εγκριθεί µε 
απόφαση υπουργού, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου.  
Τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα της αλλοδαπής ή ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που 
υποβάλουν κοινή προσφορά, απαιτείται να προσκοµίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά 
προκειµένου να αποδείξουν την εγγραφή τους σε επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο ή να 
προσκοµίσουν ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό από τους όρους που προβλέπονται στη 
νοµοθεσία της χώρας εγκατάστασης τους. 
Απαγορεύεται, επί ποινή αποκλεισµού, η συµµετοχή στον διαγωνισµό ενός νοµικού 
προσώπου ή ενός φυσικού προσώπου, σε περισσότερες από µία συµµετοχές (σχήµατα 
διαγωνιζοµένων) και µε οποιαδήποτε µορφή συνεργασίας, της υπεργολαβίας 
συµπεριλαµβανοµένης. Α π α γ ο ρ ε ύ ε τ α ι  τα ίδια πρόσωπα της οµάδας έργου να 
συµµετέχουν σε περισσότερα του ενός σχήµατα. 
8.2 ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Στον διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτοί: 

11..  Όσοι απώλεσαν το δικαίωµα να συµµετέχουν σε δηµόσιους διαγωνισµούς µε 

απόφαση άλλης ∆ηµόσιας Υπηρεσίας ή Ν.Π.∆.∆. γιατί δεν εκπλήρωσαν τις 

συµβατικές τους υποχρεώσεις. 

22..  Όσα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες µε τις 

παραπάνω κυρώσεις. 

33..  Οι προσφέροντες, εις βάρος των οποίων υπάρχει αµετάκλητη καταδικαστική 

απόφαση, γνωστή στην Αναθέτουσα Αρχή, για έναν ή περισσότερους από τους 

λόγους που απαριθµούνται κατωτέρω: 

α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 §1 της 
κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου, 

β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του 
Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 §1 της κοινής δράσης 
98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου, 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία 
των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 

δ) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για 
την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για την 
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες. 

ε) Υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία και δόλια 
χρεοκοπία. 

44..  Όσοι τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση 

ή πτωχευτικό συµβιβασµό ή αναστολή εργασιών ή τελεί σε κατάσταση ανάλογη που 

προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του.  

55..  Όσοι, εναντίον των οποίων έχει κινηθεί διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, 

εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή οποιαδήποτε 

άλλη παρόµοια διαδικασία προβλεπόµενη από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής 

του. 

66..  Όσοι έχουν καταδικαστεί βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασµένου, σύµφωνα µε 

τις νοµοθετικές διατάξεις της χώρας όπου εκδόθηκε η απόφαση, και η οποία 

διαπιστώνει αδίκηµα σχετικό µε την επαγγελµατική τους διαγωγή. 

77..  Όσοι έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα που αποδεδειγµένως 

διαπιστώθηκε µε οποιοδήποτε µέσο. 
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88..  Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή 

φόρων καθώς και την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύµφωνα µε 

τις νοµοθετικές διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένοι. 

99..  Όσοι είναι ένοχοι ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που 

απαιτούνται σύµφωνα µε την παρούσα ∆ιακήρυξη ή όταν δεν έχουν παράσχει τις 

πληροφορίες αυτές.  

1100..  Όσοι αποκλείονται για λόγους που προβλέπονται στις λοιπές διατάξεις της παρούσας 

διακήρυξης  

Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας, για την ολική απόρριψη αρκεί οποιαδήποτε από τις 
παραπάνω προϋποθέσεις αποκλεισµού να ισχύει για ένα τουλάχιστον µέλος της ένωσης ή 
κοινοπραξίας. 

Η αναθέτουσα Αρχή µπορεί, εφόσον αµφιβάλει ως προς την προσωπική κατάσταση των 
υποψηφίων, να απευθυνθεί στις αρµόδιες αρχές για να λάβει τις πληροφορίες που θεωρεί 
απαραίτητες για την προσωπική κατάσταση των υποψηφίων. Όταν οι πληροφορίες αφορούν 
έναν υποψήφιο εγκαταστηµένο σε άλλο κράτος µέλος, η αναθέτουσα µπορεί να ζητεί τη 
συνεργασία των αρµοδίων αρχών. Τα αιτήµατα αυτά αφορούν, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία 
του κράτους µέλους όπου είναι εγκαταστηµένος ο υποψήφιος ή ο προσφέρων, τα νοµικά ή/ 
και φυσικά πρόσωπα, συµπεριλαµβανοµένων, ενδεχοµένως, των διευθυντών επιχείρησης, ή 
οποιουδήποτε προσώπου έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου του 
υποψηφίου ή του προσφέροντας.  
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Άρθρο 9  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό υποβάλλουν στην Ελληνική γλώσσα, στο φάκελο 
«∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» τα κάτωθι 9.1 και 9.2 οριζόµενα δικαιολογητικά. ∆ικαιολογητικά που 
έχουν εκδοθεί εκτός Ελλάδος θα συνοδεύονται, επί ποινή αποκλεισµού, από επίσηµη 
µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. Ως επίσηµη µετάφραση θεωρείται η 
διενεργούµενη από την µεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, από δικηγόρο 
ή από συµβολαιογράφο, που έχουν δικαίωµα επικύρωσης µετάφρασης. 

9.1 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Οι Προσφέροντες οφείλουν υποχρεωτικά και µε ποινή αποκλεισµού, µαζί µε την προσφορά, 
να καταθέσουν Εγγύηση Συµµετοχής τους στον διαγωνισµό, της οποίας το ποσό θα πρέπει 
να καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης του έργου 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., ήτοι ποσού 4.300,00€. Σε περίπτωση Ένωσης ή 
Κοινοπραξίας προσώπων που υποβάλλον κοινή προσφορά ή εγγύηση συµµετοχής πρέπει να 
είναι ενιαία στο όνοµα όλων των µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας. 

Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον δύο (2) µήνες µετά τη λήξη του 
χρόνου ισχύος της προσφοράς. 
Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στον Ανάδοχο µετά την κατάθεση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης και µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης, ενώ στους 
λοιπούς προσφέροντες µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της 
κατακύρωσης. 
Η εγγύηση συµµετοχής εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που 
λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή 
του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη 
Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε 
µε το νόµο 2513/1997 και έχουν, σύµφωνα µε την νοµοθεσία των κρατών αυτών, αυτό το 
δικαίωµα. 
Εγγυήσεις που εκδίδονται σε άλλο κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται από επίσηµη 
µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση που η απόδοση όρου της 
ξενόγλωσσης εγγυητικής επιστολής διαφέρει από την απόδοσή του στην Ελληνική, η 
µετάφρασή του στην Ελληνική υπερισχύει της ξενόγλωσσης διατύπωσης. 
Σε περίπτωση ένωσης / κοινοπραξίας φυσικών ή νοµικών προσώπων θα πρέπει να 
σηµειώνεται στην εγγύηση συµµετοχής ότι καλύπτει όλα τα µέλη της ένωσης αλληλεγγύως.  
Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να συνταχθεί σύµφωνα µε το υπόδειγµα 1 (Παράρτηµα) της 
παρούσας προκήρυξης.  
9.2 ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Φ υ σ ι κ ώ ν  ή  Ν ο µ ι κ ώ ν  

Π ρ ο σ ώ π ω ν    
Οι Προσφέροντες οφείλουν, µαζί µε την εγγύηση συµµετοχής, να καταθέσουν τα παρακάτω 
δικαιολογητικά: 

11..  Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α’ 75), όπως 

εκάστοτε ισχύει, στην οποία: 

 1.α) Να αναγράφονται τα στοιχεία του ∆ιαγωνισµού ή της διαδικασίας ανάθεσης στην 
οποία θα συµµετάσχουν και στην οποία θα δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα 
υποβολής της προσφοράς τους, οι προσφέροντες: 

• δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκηµα από τα 

αναφερόµενα στην περίπτωση 8.2.3 της παρούσης διακήρυξης  

• δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στις περιπτώσεις 8.2.4 και 8.2.5 

της παρούσης διακήρυξης  

• δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περίπτωση 8.2.6 της 

παρούσης διακήρυξης  

• είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, 

όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και την 

πληρωµή των φόρων και των τελών 
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• είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο 

 1.β) Να αναλαµβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των 
δικαιολογητικών των πινάκων 1 έως 5 του παρόντος άρθρου, κατά περίπτωση και 
σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις των άρθρων 6 και 20 του Π.∆. 
118/2007 και του άρθρου 25 του Ν. 3614/2007. 

22..  Έγγραφο εκπροσώπησης προς εκείνον που υποβάλλει την προσφορά.  

33..  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνει ο Υποψήφιος Ανάδοχος, 

ότι η προσφορά του συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας ∆ιακήρυξης, 

της οποίας έλαβε γνώση και ότι αποδέχεται ανεπιφύλαχτα τους όρους της 

∆ιακήρυξης καθώς και ότι παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσης για 

οποιαδήποτε Απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ιδίως της αναβολής ή ακύρωσης του 

∆ιαγωνισµού ή της υπαναχώρησης της Αναθέτουσας Αρχής ή της κρίσης της 

Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού όπως και για κάθε λόγο δηµοσίου συµφέροντος. 

Στην ανωτέρω δήλωση πρέπει να περιλαµβάνεται επίσης ότι τα στοιχεία που 

αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.  

44..  Νοµιµοποιητικά έγγραφα κάθε συµµετέχοντος όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι 

τροποποιήσεις τους για διαγωνιζόµενους µε µορφή Α.Ε. ή Ε.Π.Ε., επικυρωµένο 

αντίγραφο ή απόσπασµα του καταστατικού του διαγωνιζόµενου και των εγγράφων 

τροποποιήσεων αυτού (για Ο.Ε. και Ε.Ε.). 

55..  Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και ο 

∆ιευθύνων Σύµβουλος της Α.Ε., καθώς και τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν 

δικαίωµα να δεσµεύουν µε την υπογραφή τους το νοµικό πρόσωπο, και τα έγγραφα 

της νοµιµοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, 

αναλόγως µε τη νοµική µορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νοµικού προσώπου.  

66..  Λοιπά δικαιολογητικά ποιοτικής επιλογής  

Προκειµένου η Αναθέτουσα Αρχή να διαπιστώσει τη φερεγγυότητα, την 
επαγγελµατική αξιοπιστία, τη χρηµατοπιστωτική και οικονοµική κατάσταση καθώς 
και τις τεχνικές δυνατότητες των Υποψήφιων Αναδόχων, οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι 
πρέπει να υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισµού, µε την αίτηση συµµετοχής τους στον 
διαγωνισµό µε τα δικαιολογητικά του παρόντος άρθρου και τα ακόλουθα 
δικαιολογητικά:  

α. Αντίγραφο ή απόσπασµα ισολογισµών της επιχείρησης ή υπεύθυνη δήλωση περί 
του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών της επιχείρησης, καθώς και του 
κύκλου εργασιών της, που αφορά ειδικότερα τις υπό ανάθεση υπηρεσίες, κατά 
τις τρείς (3) προηγούµενες του έτους ∆ιαγωνισµού οικονοµικές χρήσεις. 
Επισηµαίνεται ότι, εάν η επιχείρηση λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηµατική 
δραστηριότητα σχετικά µε τις υπό ανάθεση υπηρεσίες κατά χρονικό διάστηµα 
που δεν επιτρέπει την έκδοση κατά νόµο τριών ισολογισµών, ο Υποψήφιος 
Ανάδοχος πρέπει να υποβάλει τους ισολογισµούς, εφόσον υπάρχουν, ή τα 
σχετικά επίσηµα στοιχεία που υπάρχουν κατά το διάστηµα αυτό. 

β. Γενικές πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά, τη δραστηριότητα, την τεχνική 
υποδοµή, το απασχολούµενο προσωπικό κατά ειδικότητα καθώς και περιγραφή 
των µέσων ποιοτικού ελέγχου των παρεχόµενων από αυτούς υπηρεσιών. 

γ. Κατάλογο και συνοπτική περιγραφή των κυριότερων έργων παρόµοιων και 
συναφούς αντικειµένου µε το προκηρυσσόµενο, τα οποία ολοκλήρωσαν κατά την 
προηγούµενη τριετία, µε ένδειξη της οικονοµικής τους αξίας, του χρόνου 
υλοποίησης και της Αναθέτουσας Αρχής και του ποσοστού συµµετοχής του 
διαγωνιζόµενου σε αυτό. Η ολοκλήρωση των ανωτέρω έργων θα αποδεικνύεται 
µε σχετική βεβαίωση ή πρωτόκολλο παραλαβής που έχει εκδοθεί από την κατά 
περίπτωση αναθέτουσα δηµόσια αρχή. Σε περίπτωση υπεργολαβίας απαιτείται 
αντίγραφο της σχετικής σύµβασης υπεργολαβίας και υπεύθυνη δήλωση του 
αναδόχου περί του εκτελεστέου αντικειµένου της υπεργολαβίας. 
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δ. Υπεύθυνη δήλωση περί του κύκλου εργασιών ως προς την παροχή υπηρεσιών 
του αντικειµένου της παρούσης κατά τη διάρκεια των τριών (3) προηγούµενων 
του έτους του διαγωνισµού οικονοµικών χρήσεων. 

ε. Κατάλογο της οµάδας έργου, τα µέλη της οποίας θα πρέπει να διαθέτουν 
αποδεδειγµένη εµπειρία σύµφωνα µε τα ελάχιστα κριτήρια όπως αυτά 
αναφέρονται στο άρθρο 8.1, για την πιστοποίηση των οποίων θα πρέπει να 
προσκοµίζονται βιογραφικά σηµειώµατα.  Αποδεικτικά στοιχεία (κατάλογος 
έργων, αντίστοιχες συµβάσεις ή/και βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης, η/και δελτία 
παροχής υπηρεσιών-τιµολόγια κλπ) δύναται να ζητηθούν συµπληρωµατικά από 
την Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού. 

Στην περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, τα 
ανωτέρω έγγραφα παρέχονται για κάθε µέλος της ένωσης. 

Οι ενώσεις /κοινοπραξίες Φυσικών ή Νοµικών Προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, 
αυτή, υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους, που αποτελούν την ένωση, είτε από 
εκπρόσωπό τους, όπως αυτός ορίζεται παρακάτω. 

Επίσης θα πρέπει να καταθέσουν:  

 1. Συµφωνητικό µεταξύ των µελών της Ένωσης / Κοινοπραξίας όπου: 

i. να αναγράφεται και να οριοθετείται µε σαφήνεια το ποσοστό συµµετοχής κάθε 

µέλους της Ένωσης/Κοινοπραξίας στην Ένωση/Κοινοπραξία και το ειδικό µέρος 

του Έργου, το οποίο αυτό θα αναλάβει στα πλαίσια υλοποίησης του Έργου στο 

σύνολο της Προσφοράς 

ii. να αναγράφεται το ποσοστό επί του Συµβατικού Τιµήµατος που θα αντιστοιχεί σε 
κάθε µέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας 

iii. να δηλώνεται ένα µέλος ως υπεύθυνο για το συντονισµό και τη διοίκηση όλων 

των µελών της Ένωσης/Κοινοπραξίας. 

iv. να ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης/Κοινοπραξίας και των µελών της για 

τη συµµετοχή της στον διαγωνισµό και την εκπροσώπηση της Ένωσης/ 

Κοινοπραξίας και των µελών της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής. 

v. να δηλώνεται ότι σε κάθε περίπτωση τα µέλη της Ένωσης ή της κοινοπραξίας θα 

είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της αναθέτουσας αρχής 

για την εκτέλεση του αντικειµένου της σύµβασης 

 2. Πράξη του αρµόδιου οργάνου κάθε µέλους της Ένωσης/Κοινοπραξίας από το οποίο 
να προκύπτει η έγκρισή του για τη συµµετοχή του µέλους: 

i. στην Ένωση / Κοινοπραξία 
ii. στο ∆ιαγωνισµό 

Τ α  α ν ω τ έ ρω  δ ι κ α ι ο λ ο γ η τ ι κ ά  τ ο υ  ά ρ θ ρ ο υ  9 . 2  είναι υποχρεωτικά 
επί ποινή αποκλεισµού. 

Σε περίπτωση που ορισµένα από τα ανωτέρω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν 
καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, 
να αναπληρωθούν µε Ένορκη ∆ήλωση του Υποψηφίου Αναδόχου, ενώπιον 
συµβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν 
βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή ∆ήλωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά 
µαζί µε την προσφορά του Υποψηφίου Αναδόχου. 

Αν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν 
όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του 
Προσφέροντα, ενώ σε περιπτώσεις χωρών όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από 
υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου ή αρµόδιου 
επαγγελµατικού οργανισµού. ∆ικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα 
συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.  

Η Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού µπορεί να ζητήσει τη συµπλήρωση ελλείψεων 
εκάστου των προσκοµισθέντων δικαιολογητικών, εκτός από την ανωτέρω εγγύηση 
συµµετοχής, και οι υποψήφιοι υποχρεούνται να τα προσκοµίσουν µέσα σε πέντε (5) 
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εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία που θα ζητηθούν από την Επιτροπή ∆ιενέργειας του 
∆ιαγωνισµού τα συµπληρωµατικά δικαιολογητικά, διαφορετικά αποκλείονται από την 
συνέχεια του διαγωνισµού.  

Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νοµίµως υποβληθέντων δικαιολογητικών οι 
διαγωνιζόµενοι παρέχουν διευκρινίσεις µόνο όταν αυτές ζητούνται από την Επιτροπή 
∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού είτε κατά την ενώπιον της διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου 
της Υπηρεσίας, µετά την σχετική γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού. 
Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη 
µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτηµα από την 
Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού. 
9.3 ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής  κ α τ ά  τ ο  σ τ ά δ ι ο  τ η ς  

κ α τ α κ ύ ρ ω σ η ς  

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 25 του Ν. 3614/2007 και του Π.∆. 
118/2007, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσµίας 
είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, µε 
βεβαίωση παραλαβής ή σύµφωνα µε το Ν. 2672/1998 (Α’ 290), οφείλει να υποβάλει, σε 
σφραγισµένο φάκελο, τα παρακάτω έγγραφα και δικαιολογητικά κατά περίπτωση, τα οποία 
αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 19 παρ. 6 
του Π.∆. 118/2007. 
Πίνακες δικαιολογητικών συµµετοχής κατά την κατακύρωση ανά κατηγορία 

Πίνακας 1 – ∆ικαιολογητικά συµµετοχής – Έλληνες πολίτες 

11..  Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο να πιστοποιείται αφενός η εγγραφή του 
Υποψηφίου Αναδόχου σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά του ή βεβαίωση αρµόδιας αρχής µε την 
οποία να πιστοποιείται αφενός η άσκηση του επαγγέλµατός του κατά την ηµέρα διενέργειας του 
∆ιαγωνισµού, αφετέρου, ότι εξακολουθεί να παραµένει εγγεγραµµένος µέχρι της επίδοσης της 
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης. 

22..  Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της 
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι: 

1/ δεν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση  

α) για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ.1 του άρθρου 43 του Π.∆. 60/2007 

β) για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, 
της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας 

2/ δεν έχει καταδικαστεί βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασµένου, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
της χώρας που εκδόθηκε η απόφαση, για αδίκηµα σχετικό µε την επαγγελµατική του διαγωγή. 

33..  Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης τελευταίου εξαµήνου πριν την 
κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος 
Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, 
πτωχευτικό συµβιβασµό και δεν έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, 
εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού. Σε περίπτωση εγκατάστασής 
του στην αλλοδαπή, το εν λόγω πιστοποιητικό εκδίδεται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της 
χώρας που είναι εγκατεστηµένος, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

44..  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους 
Οργανισµούς Κοινωνικής Ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) στους οποίους οφείλει να 
καταβάλει εισφορές για το απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό.  

55..  Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρµόδια κατά περίπτωση Αρχή, από τα οποία να προκύπτει ότι 
κατά την ηµεροµηνία της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, ο Υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος 
ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 
επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του. Σε περίπτωση εγκατάστασής του 
στην αλλοδαπή, τα εν λόγω πιστοποιητικά εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της 
χώρας που είναι εγκατεστηµένος, από την οποία και εκδίδονται τα σχετικά πιστοποιητικά. 

Σε περίπτωση που ορισµένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν 
καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπε ι  επί ποινή 
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αποκλεισµού να αναπληρωθούν µε ένορκη βεβαίωση του Υποψηφίου Αναδόχου, ενώπιον 
συµβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη, στην οποία θα δηλώνεται ότι στη συγκεκριµένη χώρα δεν 
εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στον Υποψήφιο Ανάδοχο οι 
ανωτέρω νοµικές καταστάσεις. Η ένορκη αυτή βεβαίωση, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, 
πριν την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, θα υποβληθεί υποχρεωτικά µαζί 
µε τα δικαιολογητικά του ανωτέρω πίνακα. µετά την σχετική έγγραφη εντολή. 

Πίνακας 2 – ∆ικαιολογητικά συµµετοχής – Αλλοδαποί πολίτες 

Τα πιστοποιητικά του παραπάνω πίνακα 1 ή άλλα ισοδύναµα έγγραφα ή αποδεικτικά µέσα εκδοθέντα 
από τις κατά περίπτωση αρµόδιες δικαστικές ή διοικητικές Αρχές της χώρας εγκατάστασής τους 

 

Πίνακας 3 – ∆ικαιολογητικά συµµετοχής – Ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα 

11..  Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο να πιστοποιείται αφενός η εγγραφή του 
Υποψηφίου Αναδόχου σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά του ή βεβαίωση αρµόδιας αρχής µε την 
οποία να πιστοποιείται η άσκηση του επαγγέλµατός του κατά την ηµέρα διενέργειας του 
∆ιαγωνισµού, αφετέρου, ότι εξακολουθεί να παραµένει εγγεγραµµένος µέχρι της επίδοσης της 
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης. 

22..   Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της 
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι: 

1/ δεν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση  

α) για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ.1 του άρθρου 43 του Π.∆. 60/2007 

β) για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας 

2/ δεν έχει καταδικαστεί βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασµένου, σύµφωνα µε τις διατάξεις της 
χώρας που εκδόθηκε η απόφαση, για αδίκηµα σχετικό µε την επαγγελµατική του διαγωγή. 

33..  Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης τελευταίου εξαµήνου πριν την 
κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος 
Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, 
πτωχευτικό συµβιβασµό και δεν έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, 
εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού. Σε περίπτωση εγκατάστασής 
του στην αλλοδαπή, το εν λόγω πιστοποιητικό εκδίδεται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της 
χώρας που είναι εγκατεστηµένος, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

44..  Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης τελευταίου εξαµήνου πριν την 
κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος 
Ανάδοχος δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική 
εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 (Α’ 101), όπως ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις και ότι δεν 
τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω 
νοµοθετηµάτων. Τα εν λόγω πιστοποιητικά εκδίδονται σύµφωνα µε το άρθρο 6 παρ. 2 εδ. γ’ παρ. 
(4) του Π.∆. 118/2007. 

55..  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο νόµιµος εκπρόσωπος του Υποψηφίου 
Αναδόχου θα δηλώνει όλους τους Οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) 
στους οποίους ο Υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούµενο από 
αυτόν προσωπικό.  

ΑΔΑ: ΒΛΩ2ΩΚ9-ΨΛΑ
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Πίνακας 3 – ∆ικαιολογητικά συµµετοχής – Ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα 

66..  Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρµόδια κατά περίπτωση Αρχή, από τα οποία να προκύπτει ότι 
κατά την ηµεροµηνία της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, ο Υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος ως 
προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 
επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του. 

77..  Όλα τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει η σύσταση και η εκπροσώπηση του Υποψηφίου 
Αναδόχου, και η τήρηση των προβλεπόµενων στον νόµο διατυπώσεων δηµοσιότητας για τη σύσταση 
του Υποψηφίου Αναδόχου, την τροποποίηση του καταστατικού του και τον διορισµό των 
εκπροσώπων του. 

 
Σε περίπτωση που ορισµένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν 
καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις πρέπε ι, επί ποινή 
αποκλεισµού, να αναπληρωθούν µε ένορκη βεβαίωση του Υποψηφίου Αναδόχου, ενώπιον 
συµβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη, στην οποία θα δηλώνεται ότι στη συγκεκριµένη χώρα δεν 
εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στον Υποψήφιο Ανάδοχο οι 
ανωτέρω νοµικές καταστάσεις. Η ένορκη αυτή βεβαίωση, έκδοσης του τελευταίου 
τριµήνου, πριν την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, θα υποβληθεί 
υποχρεωτικά µαζί µε τα δικαιολογητικά του ανωτέρω πίνακα, µετά την σχετική έγγραφη 
εντολή. 

Πίνακας 4 – ∆ικαιολογητικά συµµετοχής – Αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα 

Για τα αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα ισχύουν τα όσα αναφέρονται σε σχέση µε τα δικαιολογητικά 
συµµετοχής για τα ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα. 

Αν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες 
τις παραπάνω περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του 
ενδιαφεροµένου, η οποία γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου ή 
οποιασδήποτε άλλης αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης. Σε χώρες όπου δεν προβλέπεται 
ένορκη βεβαίωση, δύναται να αντικατασταθεί αυτή από υπεύθυνη δήλωση. Όπου απαιτείται 
Υπεύθυνη ∆ήλωση, νοείται για τους µεν ηµεδαπούς Υπεύθυνη ∆ήλωση σύµφωνα µε τον Ν. 1599/86 
του νοµίµου εκπροσώπου του νοµικού προσώπου ή Υπεύθυνη ∆ήλωση του φυσικού προσώπου και 
για τους δε αλλοδαπούς, κείµενο ανάλογης αποδεικτικής αξίας το οποίο θα συνοδεύεται από επίσηµη 
µετάφραση του στα Ελληνικά κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 454 του Κ.Πολ.∆ικ και του Κώδικα περί 
∆ικηγόρων. 

 

Πίνακας 5 – ∆ικαιολογητικά συµµετοχής – Ενώσεις / Κοινοπραξίες 

Για κάθε µέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας πρέπει να κατατεθούν όλα τα ∆ικαιολογητικά, ανάλογα µε 
την περίπτωση (ηµεδαπό/αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ηµεδαπό/αλλοδαπό νοµικό πρόσωπο). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α4 

Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α  Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν  

Άρθρο 10  
ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

10.1 ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ 
Η προσφορά αποτελεί πνευµατική ιδιοκτησία του Προσφέροντα και υποβάλλεται για τους 
σκοπούς του διαγωνισµού. 
10.2 ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ 
Η Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιεί, µε fax, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-mail) ή συστηµένη 
επιστολή, σε κάθε Προσφέροντα που τυχόν θα αποκλεισθεί ή του οποίου η προσφορά θα 
απορριφθεί κατά τη διάρκεια του διαγωνισµού, τους λόγους αποκλεισµού ή απόρριψης 
αντίστοιχα, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις 
Οι Προσφέροντες των οποίων η συµµετοχή θα αποκλεισθεί από τον διαγωνισµό κατά τη 
διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής ή των οποίων οι προσφορές θα 
απορριφθούν κατά τη διαδικασία της τεχνικής αξιολόγησης, δικαιούνται να εξετάσουν τις 
προσφορές των υπολοίπων Προσφερόντων, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις 
Οι Προσφέροντες των οποίων οι προσφορές δεν θα απορριφθούν, για οποιοδήποτε λόγο σε 
στάδιο προηγούµενο της βαθµολόγησης και στους οποίους δεν θα κατακυρωθεί το Έργο, 
δικαιούνται να εξετάσουν την προσφορά του αναδόχου, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 

Άρθρο 11 
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές ισχύουν για εκατόν ογδόντα (180) ηµερολογιακές ηµέρες προσµετρούµενες 
από την εποµένη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού. 
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του αναφερόµενου απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 
Η ισχύς των προσφορών είναι δυνατό να παραταθεί, εφ’ όσον ζητηθεί από την Υπηρεσία 
∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το παραπάνω 
οριζόµενο. 
Αν προκύψει ανάγκη παράτασης της ισχύος των προσφορών, η Υπηρεσία ∆ιενέργειας του 
∆ιαγωνισµού θα απευθύνει σχετικό αίτηµα προς τους Προσφέροντες, π ρ ι ν  από τη λήξη 
ισχύος των προσφορών τους. Οι Προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν µέσα σε τρεις (3) 
ηµέρες και, σε περίπτωση που αποδέχονται την αιτούµενη παράταση, να ανανεώσουν και τις 
εγγυήσεις συµµετοχής τους, αν αυτές δεν ισχύουν και για τυχόν παρατάσεις. 
Όσοι από τους Υποψηφίους Αναδόχους δεν απαντήσουν εντός της παραπάνω προθεσµίας ή 
απαντήσουν αρνητικά, αυτοµάτως αποκλείονται από τα επόµενα στάδια του ∆ιαγωνισµού. 
Σε περίπτωση που η Κατακύρωση του διαγωνισµού ανακοινωθεί µετά τη λήξη του χρόνου 
ισχύος της προσφοράς ή µετά τη λήξη τυχόν παράτασής της, η Κατακύρωση δεσµεύει τον 
υποψήφιο Ανάδοχο µόνον εφ’ όσον αυτός την αποδεχτεί. 
 

Άρθρο 12  
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

Στον διαγωνισµό δεν  γ ί νο ν τα ι  δ ε κ τ έ ς  α ν τ ι π ρ ο σφ ο ρ έ ς  ή  
ε ν α λ λ α κ τ ι κ έ ς  π ρ ο σφ ο ρ έ ς  για το σύνολο ή µέρος του προκηρυσσόµενου µε την 
παρούσα Έργου. 

Άρθρο 13 
ΜΕΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

∆εν γίνονται αποδεκτές προσφορές για µέρος του προκηρυσσόµενου έργου.  
Άρθρο 14 

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η προσφορά υποβάλλεται µονογραµµένη σε σφραγισµένο φάκελο προσφοράς.  

Ο φάκελος της προσφοράς πρέπει απαραίτητα να φέρει την επωνυµία και τη διεύθυνση του 
διαγωνιζοµένου καθώς επίσης και τις ενδείξεις: 

ΑΔΑ: ΒΛΩ2ΩΚ9-ΨΛΑ
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Προσφορά 

∆ιακήρυξη Νο: (……………….) 

∆ηµόσιος Ανοικτός ∆ιαγωνισµός για την επιλογή αναδόχου του έργου 
«Μουσείο Ανάδειξης και Προβολής της Ναυτικής Παράδοσης» 

Ηµεροµηνία ∆ιαγωνισµού: (_____________) 

«Να µην ανοιχθεί από την ταχυδροµική υπηρεσία ή τη γραµµατεία» 

∆εν πρέπει να χρησιµοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι οποίοι είναι δυνατόν να 
αποσφραγισθούν και να επανασφραγισθούν χωρίς να αφήσουν ίχνη. 

Ο φάκελος κάθε προσφοράς συνοδεύεται από επιστολή, στην οποία θα πρέπει να 
αναφέρεται η εταιρεία ή ένωση ή Κοινοπραξία Εταιρειών που υποβάλλει την προσφορά.  

Ο φάκελος κάθε προσφοράς περιλαµβάνει τους ακόλουθους τρεις (3) σφραγισµένους 
επιµέρους φακέλους: 

Φάκελος «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» που περιέχει τα ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ, σε ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ 
και ένα αντίγραφο, τα οποία περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 9.1 και 9.2 
της παρούσας προκήρυξης. 

Φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που περιέχει το ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και ένα αντίγραφο, 
τα περιεχόµενα των οποίων περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 15.1 
κατωτέρω της παρούσας προκήρυξης. 

Φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που περιέχει µόνο ένα (1) πρωτότυπο της 
Οικονοµικής Προσφοράς των συµµετεχόντων. Τα περιεχόµενα της οικονοµικής 
προσφοράς περιγράφονται στο άρθρο 15.2 κατωτέρω της παρούσας 
προκήρυξης. 

Όλοι οι επιµέρους φάκελοι θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
Άρθρο 15 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

15.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" 

Ο φάκελος "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" διαιρείται στις εξής ενότητες τα περιεχόµενα των οποίων 
περιγράφονται στη συνέχεια: 

α. Μεθοδολογία προσέγγισης του Έργου  

β. Οργάνωση - ∆ιοίκηση του έργου 

Α. Η Ενότητα "Μεθοδολογία προσέγγισης του Έργου " περιέχει αναλυτική περιγραφή 
του τρόπου µε τον οποίο ο υποψήφιος ανάδοχος σκοπεύει να προσεγγίσει το έργο. Η 
πρόταση αναφέρεται αναλυτικά στη µεθοδολογία κάλυψης των ενοτήτων του αντικειµένου 
του έργου που αναφέρονται στο Β’ Μέρος – Τεχνική Περιγραφή, της παρούσης. ∆ίνονται:  

� Η βασική θεµατολογία και η τεκµηρίωσή της.  

� Η ροή της θεµατολογίας σε σχέση και µε τη ροή των επισκεπτών (η ροή των 
επισκεπτών παρουσιάζεται σε κάτοψη κλίµακας 1:50). 

� Τα µέσα που θα χρησιµοποιηθούν για την παρουσίαση της θεµατολογίας και ο 
συσχετισµός τους 

� Η περιγραφή των επιµέρους υλικών που θα χρησιµοποιηθούν (είδος του υλικού των 
εκθεµατικών επιφανειών, ειδικός φωτισµός κ.λπ). 

� Κατόψεις µε ενδεικτικές προτάσεις τοποθέτησης εκθεµάτων και εξοπλισµού (κλιµ. 
1:50) 
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� Προτάσεις ενδεικτικών όψεων εκθεµατικών επιφανειών (κλιµ. 1:20) 

� Πρόταση για το περιεχόµενο του φυλλαδίου: Ενδεικτική διάρθρωση περιεχοµένου. 
Προσχέδιο σε τετραχρωµία. 

Κάθε πρόταση θα συνταχθεί µε βάση τις κατόψεις, οι οποίες συνοδεύουν το παρόν 

τεύχος.  

Κάθε πρόταση θα συνοδεύεται απαραίτητα από πίνακα της παρακάτω µορφής, στον 

οποίο θα αναλύονται οι προσφερόµενες εργασίες:  

Α/Α Είδος  Ποσότητες 
 Εκθεµατικές επιφάνειες  ..... m2 

 Αναπαραστάσεις ...... τεµ. 

 ∆ιοράµατα - Σκηνογραφίες ...... τεµ. 

 Καλλιτεχνικές φωτογραφίες  ...... τεµ. 

 Ειδικός φωτισµός µε τον απαραίτητο εξοπλισµό  Αναλύονται οι ποσότητες  

 Οπτικοακουστικός εξοπλισµός   Αναλύονται οι ποσότητες 

 Άλλα εκθεσιακά υλικά (περιγραφή) Αναλύονται οι ποσότητες 

 ∆ιαµόρφωση χώρου υποδοχής ………………………. 

 Θήκες και προθήκες υλικών ………………………. 

 Άλλες υπηρεσίες (αναλύεται εάν απαιτείται) Αναλύονται οι ποσότητες 

 

Οι προσφερόµενες ποσότητες θα πρέπει κατ’ ελάχιστο να ακολουθούν τα όσα 

αναφέρονται στο Β’ Μέρος – Τεχνική Περιγραφή, της παρούσης. Το περιεχόµενο της 

έκθεσης, όπως δίνεται στο Β’ Μέρος είναι ενδεικτικό. Ο διαγωνιζόµενος µπορεί να 

προτείνει οτιδήποτε άλλο αρκεί να αιτιολογήσει την πρότασή του αυτή.  

Β. Η Ενότητα Οργάνωση - ∆ιοίκηση του έργου περιλαµβάνει: 

• Αναλυτική περιγραφή της δοµής και οργάνωσης της οµάδας έργου που θα 

εµπλακούν στο έργο. 

• Συµπληρωµένο τον Πίνακα που ακολουθεί, στον οποίο θα δίνονται αναλυτικά 

στοιχεία απασχόλησης καθενός από τα προτεινόµενα στελέχη της Οµάδας 

Έργου. 

Όπου: 

- Στη στήλη "Στέλεχος" συµπληρώνεται το ονοµατεπώνυµο καθενός προτεινόµενου 
στελέχους της οµάδας έργου. 

- Στη στήλη "Θέση στην Οµάδα" συµπληρώνεται ο ρόλος του στελέχους, σύµφωνα µε την 
προτεινόµενη οργάνωση της Οµάδας. 

- Στη στήλη “Καθήκοντα” αναφέρονται οι εργασίες που πρόκειται να αναλάβει κάθε 
στέλεχος της οµάδας έργου και βασίζονται στην πρόταση προσέγγισης του θέµατος. 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΕΡΓΟΥ 

Στέλεχος Θέση στην Οµάδα Καθήκοντα 

   

   

   

ΑΔΑ: ΒΛΩ2ΩΚ9-ΨΛΑ



19/34 

 

15.2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ “ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ” 

Ο φάκελος "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" περιλαµβάνει τη οικονοµική προσφορά για την 

εκτέλεση του Έργου, η οποία διατυπώνεται ολογράφως και αριθµητικώς, σε ΕΥΡΩ, χωρίς 

ΦΠΑ και µε ΦΠΑ. 

Η οικονοµική προσφορά υπογράφεται από το νόµιµο εκπρόσωπο του προσφέροντα ή των 

νοµίµων εκπροσώπων των προσφερόντων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α5 

∆ Ι Α ∆ Ι Κ Α Σ Ι Α  ∆ Ι Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Σ  ∆ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ  

Άρθρο 16  
 ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Η διεξαγωγή του διαγωνισµού και η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από Επιτροπή 
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού, που θα οριστεί από την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας & 
Κλιµατικής Αλλαγής. 

Η διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών για τη Σύναψη της Σύµβασης 
περιλαµβάνει τα ακόλουθα στάδια: 

• Έλεγχος Κριτηρίων Ποιοτικής Επιλογής, που βασίζεται στο περιεχόµενο του 
υποφακέλου «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» 

• Αξιολόγηση Τεχνικής Προσφοράς, που βασίζεται στο περιεχόµενο του 
υποφακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».  

• Αξιολόγηση Οικονοµικής Προσφοράς, που βασίζεται στο περιεχόµενο του 
υποφακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

• Τελική Αξιολόγηση 

Η αξιολόγηση των προσφορών συνίσταται στη βαθµολόγηση επιµέρους Οµάδων Κριτηρίων. 
Άρθρο 17 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Η αποσφράγιση των προσφορών που έχουν έγκαιρα υποβληθεί ή αποσταλεί και 
παραληφθεί, γίνεται δηµόσια, στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, από την Επιτροπή 
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού την ηµέρα λήξης προθεσµίας κατάθεσης των προσφορών, ήτοι την 
……………… και ώρα ……………………… και παρουσία των προσφερόντων ή των νοµίµως 
εξουσιοδοτηµένων αντιπροσώπων τους. 
Η αποσφράγιση κάθε προσφοράς γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία: 

Αποσφραγίζεται ο Κυρίως Φάκελος, η επιτροπή µονογράφει και σφραγίζει τους τρεις 
φακέλους, (δικαιολογητικών, τεχνικής προσφοράς και οικονοµικής προσφοράς), και στη 
συνέχεια αποσφραγίζει το φάκελο δικαιολογητικών και µονογράφει όλα τα δικαιολογητικά. 
Οι φάκελοι της Τεχνικής και Οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά 
µονογράφονται από την Επιτροπή.  
Προσφορές που υποβάλλονται µετά την έναρξη της διαδικασίας δεν αποσφραγίζονται αλλά 
παραδίνονται στην Υπηρεσία ως εκπρόθεσµες. 
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Άρθρο 18 
ΕΛΕΓΧΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

∆ιαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής 

Μετά την αποσφράγιση του φακέλου «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» η Επιτροπή ∆ιενέργειας 
∆ιαγωνισµού ελέγχει την ορθότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών που έχουν 
υποβληθεί καθώς και των εγγυήσεων συµµετοχής των άρθρων 9.1, 9.2 (1, 2, 3, 4, 5, 6).  

Επί πλέον ελέγχεται η εκπλήρωση των Κριτηρίων Ποιοτικής Επιλογής, σύµφωνα µε 
το άρθρο 9.2.6 της παρούσης. Αναλυτικότερα ελέγχονται: 
Α. Κριτήριο Χρηµατοοικονοµικής επάρκειας του υποψηφίου αναδόχου: 
Αναφορικά µε το θέµα θα εξετασθεί η επάρκεια του προσφέροντα για την εκπόνηση του 
έργου, µε βάση τα υποβληθέντα στοιχεία που προβλέπονται στην παράγραφο 9.2.6 
περιπτώσεις α και δ της παρούσας.  
Β. Κριτήριο τεχνικής και επαγγελµατικής ικανότητας του υποψηφίου 
αναδόχου: Αναφορικά µε το θέµα θα εξεταστεί η επάρκεια του προσφέροντα για την 
εκπόνηση του έργου, µε βάση τα υποβληθέντα στοιχεία που προβλέπονται στην παράγραφο 
9.2.6 περιπτώσεις β, γ και ε της παρούσας.  

Εφόσον παραστεί ανάγκη, η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού µπορεί να καλέσει τους 
Προσφέροντες να συµπληρώσουν τα υποβληθέντα µε την προσφορά δικαιολογητικά του 
άρθρου 9.2 της παρούσας, ή να παράσχουν σχετικές µε αυτά διευκρινίσεις και οι 
Προσφέροντες υποχρεούνται, στην περίπτωση αυτή, να τα συµπληρώσουν ή να παράσχουν 
τις σχετικές διευκρινίσεις µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία που θα 
τους ζητηθούν. 

Αξιολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς γίνεται µόνο για τους διαγωνιζόµενους που καλύπτουν 
τα παραπάνω κριτήρια. Σε αντίθετη περίπτωση η προσφορά τους απορρίπτεται, 
αιτιολογηµένα, ως µη έχουσα εκπληρώσει τις ελάχιστες τιθέµενες προϋποθέσεις και 
επιστρέφονται οι υποφάκελοι Τεχνικής και Οικονοµικής προσφοράς κλειστοί στους 
αποκλεισθέντες. 

Η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού συντάσσει σχετικό πρακτικό και εισηγείται στην 
Αναθέτουσα Αρχή την αποδοχή ή την αιτιολογηµένη απόρριψη των προσφορών των 
διαγωνιζοµένων που έχουν υποβάλλει ελλειπή στοιχεία ή των οποίων τα υποβληθέντα δεν 
ικανοποιούν τους όρους της παρούσας. 

Η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει σχετική απόφαση κατά της οποίας µπορεί να προσφύγει ο 
διαγωνιζόµενος σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 

Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής κοινοποιείται σε όλους τους διαγωνιζόµενους 
ταχυδροµικώς και ηλεκτρονικά ή µε τηλεοµοιοτυπία. 

Μετά την άπρακτη παρέλευση του χρόνου υποβολής ενστάσεων ή την εξέταση τυχόν 
υποβληθεισών κατά το πρώτο στάδιο ενστάσεων, η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού 
ορίζει την ηµεροµηνία ανοίγµατος των υποφακέλων των τεχνικών προσφορών και 
ενηµερώνει ηλεκτρονικά ή µε τηλεοµοιοτυπία τους διαγωνιζόµενους που δεν αποκλείσθηκαν 
κατά το στάδιο αυτό.  

 

 

 

Άρθρο 19 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

19.1α ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Η οµάδα κριτηρίων που αφορά στην Αξιολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς έχει συντελεστή 
βαρύτητας 80%. 

Τα Κριτήρια Αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών περιλαµβάνουν τις ακόλουθες 
δύο Οµάδες, µε τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας των Οµάδων: 
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Οµάδα Α: Κριτήρια Πρότασης µεθοδολογίας - προσέγγισης του Έργου. Συντελεστής 
βαρύτητας της Οµάδας Α: 60% του συνολικού βαθµού του παρόντος 
κριτηρίου.  

 Αναφορικά µε το θέµα θα εξετασθούν, η κατανόηση των απαιτήσεων του Έργου 
και η ανάπτυξη κατάλληλου τρόπου προσέγγισής του, η αποτελεσµατική 
µεθοδολογία υλοποίησης του έργου και η κατάλληλη περιγραφή και ανάλυση του 
έργου σε επιµέρους δραστηριότητες. 

Οµάδα Β: Κριτήρια Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Οµάδας Έργου (Συντελεστής 
βαρύτητας της Οµάδας Β: 40%) του συνολικού βαθµού του παρόντος 
κριτηρίου.  

 Αναφορικά µε το θέµα θα εξετασθούν η οργανωτική αποτελεσµατικότητα της 
οµάδας έργου, η οποία προκύπτει από την κατανοµή των αρµοδιοτήτων µεταξύ 
των µελών της οµάδας έργου και τη βέλτιστη αξιοποίηση της µεθοδολογίας 
υλοποίησης του έργου, εντός των προβλεπόµενων από την προκήρυξη τεχνικών 
απαιτήσεων και χρονοδιαγράµµατος.  

Οι υποψήφιοι δύνανται να κληθούν να αναλύσουν προφορικά την προσφορά τους στην 
Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού και να απαντήσουν σε τυχόν ερωτήσεις των µελών 
της. 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

Aj ΟΜΑ∆Α Α/ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ & 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

σ1 (60% ) 

Αj1 Κατανόηση των απαιτήσεων του έργου και κατάλληλη 
περιγραφή και ανάλυση του έργου σε επιµέρους 

δραστηριότητες 

 
40% 

Αj2 Ανάπτυξη κατάλληλου τρόπου προσέγγισής και 
αποτελεσµατικής µεθοδολογίας υλοποίησης του έργου 

 
60% 

Βj ΟΜΑ∆Α Β/ΟΡΓΑΝΩΣΗ-∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΟΜΑ∆ΑΣ ΕΡΓΟΥ σ2 (40% ) 

Bj1 ∆οµή και σύνθεση οργανωτικού σχήµατος 60% 

Bj2 Οργάνωση / ροή του έργου 40% 

 

19.1β ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

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

Tj = [σ1 x Αj + σ2 x Bj]  

όπου:  

Tj : η βαθµολογία Τεχνικής Προσφοράς της πρότασης j 

Aj, Βj : η βαθµολογία των επιµέρους Οµάδων Κριτηρίων Α και Β για την πρόταση j 
σε κλίµακα 0-10 

σ1, σ2 : οι συντελεστές βαρύτητας των Οµάδων Κριτηρίων Α και Β, αντίστοιχα 

Aj1, 2
Bj1, 2 : η βαθµολογία των επιµέρους Υποκριτηρίων Α και Β για την πρόταση j σε 

κλίµακα 0-10 
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Aj = [(Aj1X0,4)+(Aj2X0,6)] 

Bj = [(Bj1x0,6)+(Bj2x0,4)] 

Προτάσεις που συγκέντρωσαν συνολική Βαθµολογία κατά την Αξιολόγηση της Τεχνικής 
Προσφοράς µικρότερη του 6,5 δεν αξιολογούνται περαιτέρω, και αποκλείονται από τη 
περαιτέρω διαδικασία. 

Κατόπιν η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού συντάσσει σχετικό πρακτικό µε την 
βαθµολόγηση των Τεχνικών Προσφορών, όπου αναφέρονται και οι Τεχνικές Προσφορές που 
έχουν συγκεντρώσει συνολική βαθµολογία µικρότερη του 6,5 ή οι τεχνικές προσφορές που 
κρίθηκαν απαράδεκτες και απορρίπτονται. Κατόπιν γίνεται εισήγηση στην Αναθέτουσα Αρχή 
για την έγκριση του πρακτικού. 

Η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει σχετική απόφαση κατά της οποίας µπορεί να προσφύγει ο 
διαγωνιζόµενος σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 

Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής κοινοποιείται σε όλους τους διαγωνιζόµενους 
ταχυδροµικώς και ηλεκτρονικά ή µε τηλεοµοιοτυπία. 

Μετά την άπρακτη παρέλευση του χρόνου υποβολής ενστάσεων ή την εξέταση τυχόν 
αποβληθεισών κατά το δεύτερο στάδιο ενστάσεων, η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού 
ορίζει την ηµεροµηνία ανοίγµατος των υποφακέλων των οικονοµικών προσφορών και 
ενηµερώνει ηλεκτρονικά ή µε τηλεοµοιοτυπία τους διαγωνιζόµενους που δεν αποκλείσθηκαν 
κατά το στάδιο αυτό.  

19.2 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
Το κριτήριο που αφορά στην Αξιολόγηση της Οικονοµικής Προσφοράς έχει συντελεστή 
βαρύτητας 20%.  

Η αξιολόγηση βασίζεται στο φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» κάθε προσφοράς.  
Για τον υπολογισµό της βαθµολογίας αυτού του κριτηρίου χρησιµοποιείται ο ακόλουθος 
τύπος:  Οj = ( Κ min / Κ j ) Χ 10 

όπου: 

Οj : η βαθµολογία για το συγκεκριµένο κριτήριο της οικονοµικής προσφοράς j 

Κ min : Το χαµηλότερο κόστος από όλες τις προσφορές  

Κ j : Το κόστος της προσφοράς j  

 
Σηµειώνεται ότι εάν οι τιµές ενός προσφέροντος είναι ασυνήθιστα χαµηλές ή κατά τη γνώµη 
της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού είναι αναιτιολόγητες, η Επιτροπή, πριν 
απορρίψει την προσφορά, θα ζητήσει εγγράφως από τον υποψήφιο να παραδώσει 
εγγράφως, εντός εύλογης προθεσµίας που του τάσσει, τις όποιες διευκρινίσεις για τη 
σύνθεση της προσφοράς του κρίνει σκόπιµες και θα ελέγξει, σε συνεννόηση µε τον 
υποψήφιο, τη σύνθεση της προσφοράς του, λαµβάνοντας υπόψη τις δοθείσες διευκρινίσεις. 
Σηµειώνεται ότι, για τους σκοπούς του όρου αυτού, προσφορές που περιέχουν έκπτωση 
άνω του 10% του προτεινόµενου προϋπολογισµού θα θεωρούνται, σε κάθε περίπτωση, ως 
ασυνήθιστα χαµηλές. 
 

19. 3. ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

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

Fj = 0,80 x Tj + 0,20 x Oj 

όπου:  

Fj : η συνολική βαθµολογία της πρότασης j 
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Tj : η βαθµολογία Τεχνικής Προσφοράς της πρότασης j 

Oj : η βαθµολογία του κριτηρίου της οικονοµικής προσφοράς για την πρόταση j  

 

Η αξιολόγηση των προσφορών θα στηριχθεί αποκλειστικά και µόνο στα ανωτέρω κριτήρια. 

Η πρώτη στον συγκριτικό πίνακα κατάταξης θεωρείται η πλέον συµφέρουσα προσφορά. Σε 
περίπτωση ισοβαθµίας οι προσφορές που ισοβαθµούν κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά 
του βαθµού Τεχνικής Προσφοράς.  

Η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των 
προσφορών συντάσσει πρακτικό µε την τελική κατάταξη των προσφορών που υποβλήθηκαν 
στον ∆ιαγωνισµό και εισηγείται σχετικά στην Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και 
κλιµατικής αλλαγής 

Η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει σχετική απόφαση κατά της οποίας µπορεί να προσφύγει ο 
διαγωνιζόµενος σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α6 

Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Σ Η  ∆ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ  

Άρθρο 20 
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Μετά την ολοκλήρωση του έργου της αξιολόγησης, η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού θα 
υποβάλει τον Συγκριτικό Πίνακα µαζί µε τα Πρακτικά και όλα τα στοιχεία του φακέλου του 
διαγωνισµού, σε τρία (3) αντίτυπα, στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ∆ήµου για την έκδοση της 
εγκριτικής απόφασης κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού.  
Στον ανάδοχο αποστέλλεται σχετική πρόσκληση για υπογραφή της σύµβασης, εφόσον 
προηγουµένως έχει κοινοποιηθεί σε όλους τους διαγωνιζόµενους η απόφαση κατακύρωσης 
και έχουν παρέλθει οι προθεσµίες που ορίζονται στο άρθρο 15 του Π.∆. 118/2007.  
Από την πρόσκληση για υπογραφή της σύµβασης, η Σύµβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί, 
το δε έγγραφο (Σύµβαση) που ακολουθεί, έχει µόνον αποδεικτικό χαρακτήρα. 

Άρθρο 21  
∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ 

Η Αναθέτουσα Αρχή, µετά από σχετική γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιενέργειας 
∆ιαγωνισµού, διατηρεί το δικαίωµα: 

α) να αποφασίσει τη µαταίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισµού σε κάθε στάδιο 
της διαδικασίας του (πριν την Απόφαση Κατακύρωσης του έργου),  

β) να αποφασίσει τη µαταίωση του διαγωνισµού και την επανάληψή του µε 
τροποποίηση ή µη των όρων και των προδιαγραφών της Προκήρυξης, 

γ) να αποφασίσει τη µαταίωση του διαγωνισµού και να προσφύγει στη διαδικασία της 
διαπραγµάτευσης, εφ’ όσον ισχύουν οι σχετικές προϋποθέσεις 

Η Αναθέτουσα Αρχή δεσµεύεται ότι θα προχωρήσει σε µαταίωση του διαγωνισµού µ ό ν ο ν  
σ τ η ν  ε ξ α ι ρ ε τ ι κ ή  π ε ρ ί π τ ω σ η  π ο υ  α υ τ ό  δ ε ν  ε ί ν α ι  δ υ ν α τ ό ν  ν α  
α π ο φ ε υ χ θ ε ί  για λόγους που ανάγονται είτε στο συµφέρον της Αναθέτουσας Αρχής και 
του Έργου είτε στην επίτευξη υγιούς ανταγωνισµού. Οι Προσφέροντες δεν διατηρούν και 
παραιτούνται από οποιαδήποτε αξίωση έναντι της Αναθέτουσας Αρχής από το λόγο της 
µαταίωσης. Στην περίπτωση αυτή η Υπηρεσία ∆ιενέργειας διαγωνισµού θα γνωστοποιήσει 
στους Προσφέροντες που τυχόν θα υποβάλουν σχετική αίτηση, τους λόγους της µαταίωσης. 

Άρθρο 22 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Μετά την πρόσκληση για υπογραφή της σύµβασης κ α τ α ρ τ ί ζ ε τ α ι  η σχετική Σ ύ µ β α σ η , 
η οποία ρυθµίζει όλες τις λεπτοµέρειες για την εφαρµογή της Κατακύρωσης. 
Η Σύµβαση, που περιλαµβάνει, λεπτοµερώς όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις για την 
υλοποίηση του Έργου καθώς και τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων 
µερών, καταρτίζεται µε βάση την Κατακύρωση, την προσφορά και την Προκήρυξη, κατά 
φθίνουσα σειρά ιεραρχίας και κατισχύει αυτών πλην καταδήλων σφαλµάτων ή παραδροµών. 
Για τις ανάγκες κατάρτισης της Σύµβασης, ο Ανάδοχος θα συνεργαστεί µε την Αναθέτουσα 
Αρχή. 
Σε περίπτωση που πιθανολογείται ότι, κατά το χρονικό διάστηµα κατάρτισης του τελικού 
κειµένου της Σύµβασης, θα λήξει η ισχύς της προσφοράς ή της εγγύησης συµµετοχής, ο 
Ανάδοχος υ π ο χ ρ ε ο ύ τ α ι  σ τ η ν  έ γ κ α ι ρ η  π α ρ ά τ α σ η  τ η ς  ι σ χ ύ ο ς  τ η ς  
π ρ ο σ φ ο ρ ά ς  τ ο υ  κατά τον εκτιµούµενο για την ολοκλήρωση του κειµένου της 
Σύµβασης απαιτούµενο χρόνο και την παράταση, για τον ίδιο χρόνο, της ισχύος της 
εγγυητικής συµµετοχής ή την αντικατάστασή της µε την εγγύηση καλής εκτέλεσης. 
Μετά την ολοκλήρωση του εγγράφου της Σύµβασης και µέσα σε χρονικό διάστηµα δέκα 
(10) ηµερών από την λήψη έγγραφης πρόσκλησης από την Αναθέτουσα Αρχή, ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή της Σύµβασης, προσκοµίζοντας τα παρακάτω 
στοιχεία: 
(α) Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι ε τ α ι ρ ε ί α  ή  έ ν ω σ η  π ρ ο σ ώ π ω ν  ή  

κ ο ι ν ο π ρ α ξ ί α , τα έγγραφα νοµιµοποίησης του προσώπου που θα υπογράψει τη 

Σύµβαση καθώς και τα νοµιµοποιητικά έγγραφα σύστασης αυτών.  

Σηµειώνεται ότι ο Ανάδοχος ορίζει εκπρόσωπο και τον εξουσιοδοτεί µε ειδικό 

πληρεξούσιο να υπογράψει τη σύµβαση, να τον εκπροσωπεί έναντι της Αναθέτουσας 

Αρχής και να ενεργεί κατ’ εντολήν και για λογαριασµό του Αναδόχου για όλα τα 

ζητήµατα που σχετίζονται µε τη Σύµβαση. Επί πλέον πρέπει θα οριστεί και αναπληρωτής 

ΑΔΑ: ΒΛΩ2ΩΚ9-ΨΛΑ



26/34 

 

του Εκπροσώπου µε τις ίδιες αρµοδιότητες. Αλλαγή του Εκπροσώπου ή/ και του 

Αναπληρωτή του γνωστοποιείται εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή και ισχύει µόνο µετά 

από την έγγραφη αποδοχή της.  

Ο Εκπρόσωπος και ο Αναπληρωτής Εκπρόσωπος του Αναδόχου είναι, µεταξύ άλλων, 

εξουσιοδοτηµένοι να τον εκπροσωπούν σε όλα τα θέµατα που αφορούν τη σύµβαση και 

να διευθετούν για λογαριασµό του οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει ή σχετίζεται µε τη 

Σύµβαση, συµµετέχοντας, όποτε και όπου κληθούν σε συναντήσεις µε τα αρµόδια για 

την παρακολούθηση και τον έλεγχο όργανα της Αναθέτουσας Αρχής.  

(β) Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της Σύµβασης που θα ανέρχεται στο 10% 
της συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α., σύµφωνα µε το άρθρο 25 της παρούσας. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, όπως και όλες οι εγγυήσεις που αναφέρονται στην 
Προκήρυξη, εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που 
λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή 
του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη 
Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία 
κυρώθηκε µε το νόµο 2513/1997 και έχουν, σύµφωνα µε την νοµοθεσία των κρατών 
αυτών, αυτό το δικαίωµα. 
Εγγυήσεις που εκδίδονται σε άλλο κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται από 
επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη Σύµβαση, η Υπηρεσία 
επιβάλλει αθροιστικά ή διαζευκτικά τις προβλεπόµενες στις κείµενες διατάξεις κυρώσεις.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α7 

Β Α Σ Ι Κ Α  Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α  Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ  

Άρθρο 23 
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ 

Η Σύµβαση διέπεται από το Ελληνικό ∆ίκαιο. 
Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχοµένως προκύψουν σχετικά µε την ερµηνεία ή την 
εκτέλεση ή την εφαρµογή της Σύµβασης ή εξ’ αφορµής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο 
Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύµφωνα µε τους 
κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. 
Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύµφωνα µε τα παραπάνω οριζόµενα, 
αρµόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στην Αθήνα. 

Άρθρο 24 
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ •••• ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Η εγγυητική καλής εκτέλεσης της Σύµβασης θ α  ε ί ν α ι  α ο ρ ί σ τ ο υ  χ ρ ό ν ο υ  και θα 
επιστρέφεται µετά την ολοκλήρωση του Έργου. 
Ο Ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση του έργου υ π ο χ ρ ε ο ύ τ α ι  ν α  
κ α τ α θ έ σ ε ι  ε γ γ ύ η σ η  κ α λ ή ς  ε κ τ έ λ ε σ η ς  των όρων της σύµβασης, το ύψος της 
οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συµβατικής αξίας του έργου χωρίς το 
Φ.Π.Α.. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης κατατίθεται κατά την υπογραφή της σύµβασης. 

Άρθρο 25  
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

1. ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 
Η διάρκεια εκτέλεσης του Έργου είναι δέκα (10) µήνες από την υπογραφή της σύµβασης. 
Ο χρόνος αυτός αποτελεί τον «Καθαρό χρόνο» χωρίς να περιλαµβάνονται οι οποιεσδήποτε 
καθυστερήσεις, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου.  
Αναλυτικά, οι χρονικές απαιτήσεις για το Έργο στις οποίες περιλαµβάνονται και οι χρόνοι 
παράδοσης των επί µέρους παραδοτέων, όπως παρουσιάζονται στο Μέρος Β΄ της παρούσας. 
Για την παραλαβή των παραδοτέων του Έργου, συγκροτείται Επιτροπή Παρακολούθησης και 
Παραλαβής του έργου µε Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ∆ήµου. Για κάθε µέλος 
ορίζεται και αναπληρωτής του.  
2. ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί µονοµερώς το δικαίωµα µετάθεσης του χρονοδιαγράµµατος 
του Έργου. 

Άρθρο 26 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Η πληρωµή του Αναδόχου θα πραγµατοποιηθεί βάσει των παραδοτέων σύµφωνα µε τον 
παρακάτω τρόπο: 

� Χορήγηση ποσού 25% του συµβατικού τιµήµατος µε την έγκριση της Α’ φάσης.  

� Χορήγηση ποσού 40% του συµβατικού τιµήµατος µε την έγκριση της Β’ φάσης.  

� Χορήγηση ποσού 35% του συµβατικού τιµήµατος µε την έγκριση της Γ’ φάσης.  

 

Όλες οι πληρωµές θα γίνονται σε ΕΥΡΩ µε την προσκόµιση των νοµίµων δικαιολογητικών 
που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωµής και σε χρόνο 
προσδιοριζόµενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών 
χρηµατικών ενταλµάτων. 
Με κάθε πληρωµή θα γίνονται οι προβλεπόµενες από την κείµενη νοµοθεσία κρατήσεις.  
Οι πληρωµές θα γίνονται σε βάρος του Προϋπολογισµού του Προγράµµατος Leader 2007 – 
2013 και ειδικότερα από το Μέτρο 41: «Στρατηγική τοπικής ανάπτυξης».   

Ο Φ.Π.Α. περιλαµβάνεται και βαρύνει τον εργοδότη. 
Άρθρο 27 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 
Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι το Έργο θα εκτελεσθεί σύµφωνα µε 
τους όρους και προϋποθέσεις της Σύµβασης.  

Άρθρο 28  
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η Σύµβαση τροποποιείται όταν συµφωνήσουν, εγγράφως, προς τούτο, τα δύο 
συµβαλλόµενα µέρη (αλλαγή ΦΠΑ, αντικατάσταση µέλους Ένωσης κ.λπ.), αλλά σε κάθε 
περίπτωση θα πρέπει να διατηρείται αναλλοίωτο το συµβατικό αντικείµενο. 

Άρθρο 29 
ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ- ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ 
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Ανάδοχος δεν δικαιούται να µεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύµβαση ή µέρος αυτής . 
Ο Προσφέρων θα πρέπει να αναφέρει στην προσφορά του το τµήµα της σύµβασης που 
προτίθεται να αναθέσει υπό µορφή υπεργολαβίας σε τρίτους καθώς και τους υπεργολάβους 
που προτείνει. Σε µία τέτοια περίπτωση δεν αίρεται η ευθύνη του κύριου οικονοµικού 
φορέα. Απαραίτητη είναι η συνυποβολή µε την προσφορά κάθε αναγκαίου στοιχείου, από το 
οποίο θα προκύπτει τόσο η ύπαρξη συµφωνίας µε τον υπεργολάβο, όσο και η αµοιβαία 
πρόθεση συνεργασίας.  

Άρθρο 30 
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ο Ανάδοχος για την υλοποίηση του έργου, θα χρησιµοποιήσει τους ειδικούς συνεργάτες 
(οµάδα έργου) που έχει προσδιορίσει στην προσφορά του. Σε περίπτωση που για 
αιτιολογηµένους λόγους γίνει αντικατάσταση των ειδικών συνεργατών, αυτό θα γίνει µε την 
σύµφωνη γνώµη της Αναθέτουσας Αρχής και εφόσον ο αντικαταστάτης είναι τουλάχιστον 
ισοδύναµων προσόντων. 
Ο Ανάδοχος ευθύνεται για τις πράξεις, παραλείψεις και αµέλειες των συνεργατών του.  
Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση του έργου φέρει αποκλειστικά 
ο Ανάδοχος.  

Άρθρο 31 
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 

Ο Ανάδοχος διατηρεί την κυριότητα του παραδιδόµενου έργου, µέχρι την ηµεροµηνία της 
οριστικής παραλαβής του, οπότε η κυριότητα µεταβιβάζεται στην Αναθέτουσα Αρχή, 
ελεύθερη από κάθε βάρος και δικαίωµα τρίτου. 
Ο Ανάδοχος, σε κάθε περίπτωση, έχει το δικαίωµα να χρησιµοποιήσει, χωρίς περιορισµό, 
την τεχνογνωσία (know-how) που θα αποκτήσει κατά την εκτέλεση του Έργου, σε παρόµοια 
έργα που τυχόν θα αναλάβει για λογαριασµό οιουδήποτε τρίτου. 
Όλες οι εκθέσεις και τα συναφή στοιχεία όπως προδιαγραφές, πλάνα, στατιστικά στοιχεία, 
υπολογισµοί και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο ή υλικό που καταρτίζεται από τον Ανάδοχο 
κατά την εκτέλεση της Σύµβασης, είναι εµπιστευτικά και ανήκουν στην απόλυτη ιδιοκτησία 
της Αναθέτουσας Αρχής. 
Ο Ανάδοχος, µόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση της Σύµβασης, παραδίδει όλα τα έγγραφα και 
τα στοιχεία στην Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος µπορεί να κρατά αντίγραφα αυτών των 
εγγράφων και στοιχείων, αλλά δεν επιτρέπεται να τα χρησιµοποιεί για σκοπούς άλλους από 
της Σύµβασης, χωρίς την προηγούµενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. 

Άρθρο 32  
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Χωρίς την προηγούµενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος δ ε ν  
α π ο κ α λ ύ π τ ε ι  ε µ π ι σ τ ε υ τ ι κ έ ς  π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς  που του δόθηκαν ή που ο ίδιος 
ανακάλυψε κατά την υλοποίηση του Έργου, ούτε κοινολογεί στοιχεία, έγγραφα και 
πληροφορίες των οποίων λαµβάνει γνώση σε σχέση µε τη Σύµβαση, υποχρεούται δε να 
µεριµνά ώστε το προσωπικό του, οι υπεργολάβοι του και κάθε συνεργαζόµενος µε αυτόν να 
τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. 

Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα  
Αρχή δικαιούται  να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζηµίας της και την 
παύση κοινοποίησης των εµπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο µέλλον. 
Ο Ανάδοχος δ ε ν  δ ύ ν α τ α ι  ν α  π ρ ο β α ί ν ε ι  σ ε  δ η µ ό σ ι ε ς  δ η λ ώ σ ε ι ς  σ χ ε τ ι κ ά  
µ ε  τ ο  Έ ρ γ ο  κατά τη διάρκεια υλοποίησής του, χωρίς την προηγούµενη συναίνεση της 
Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συµµετέχει σε δραστηριότητες ασυµβίβαστες µε τις 
υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δεν δεσµεύει την Αναθέτουσα Αρχή, 
µε κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούµενη γραπτή της συναίνεση. 
Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Επιτροπή Παραλαβής και όλα τα 
εξουσιοδοτηµένα από αυτήν ή την Αναθέτουσα Αρχή πρόσωπα οφείλουν να µην 
ανακοινώνουν σε κανένα, παρά µόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν, 
πληροφορίες που περιήλθαν σ’ αυτούς κατά τη διάρκεια και µε την ευκαιρία της εκτέλεσης 
του Έργου και αφορούν σε τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα ή µεθόδους κατασκευής ή 
λειτουργίας του Έργου ή του Αναδόχου. 

Άρθρο 33 
ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

Τα συµβαλλόµενα µέρη δεν ευθύνονται για τη µη εκπλήρωση των συµβατικών τους 
υποχρεώσεων, στο µέτρο που η αδυναµία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας 
βίας. 
Ο Ανάδοχος, επικαλούµενος υπαγωγή της αδυναµίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε 
γεγονός που εµπίπτει στην προηγούµενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και 
επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός 
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αποσβεστικής προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από τότε που συνέβησαν, προσκοµίζοντας τα 
απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός 
είκοσι (20) ηµερών στο σχετικό αίτηµα του Αναδόχου διαφορετικά, µε την πάροδο 
άπρακτης της προθεσµίας, τεκµαίρεται η αποδοχή του αιτήµατος. 

Άρθρο 34  
ΛΥΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύµβαση σε οποιαδήποτε από τις 
ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) ο Ανάδοχος δεν υλοποιεί το Έργο µε τον τρόπο που ορίζεται στη Σύµβαση παρά τις 
προς τούτο επανειληµµένες οχλήσεις τη Αναθέτουσας Αρχής. 

β) ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύµβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια της 
Αναθέτουσας Αρχής.  

γ) ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή 
ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος 
του, στο σύνολο ή σε σηµαντικό µέρος των περιουσιακών του στοιχείων. 

δ) εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση 
του επαγγέλµατός του. 

Τα αποτελέσµατα της καταγγελίας επέρχονται από την γνωστοποίηση στον Ανάδοχο της εκ 
µέρους της Αναθέτουσας Αρχής καταγγελία. Κατ’ εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, 
κατ’ ενάσκηση διακριτικής της ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι 
αυτό δυνατό, να τάξει εύλογη (κατ’ αυτήν) προθεσµία θεραπείας της παραβάσεως, οπότε τα 
αποτελέσµατα της καταγγελίας επέρχονται αυτόµατα µε την πάροδο της ταχθείσας 
προθεσµίας, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι 
θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα. 
Με την µετά από καταγγελία της Αναθέτουσας Αρχής λύση της Σύµβασης, ο Ανάδοχος 
υποχρεούται µετά από αίτηση της Αναθέτουσας Αρχής: 

α) Να απόσχει από τη διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής υπηρεσιών ή 
εκτέλεσης υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη Σύµβαση, πλην εκείνων που 
επιβάλλονται για την διασφάλιση προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων. 

β) Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, όποιο έργο, 
εργασία ή προϊόν (ολοκληρωµένο ή µη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του καθώς 
και τα πάσης φύσεως υποστηρικτικά έγγραφα και µέσα (µαγνητικά ή µη) και να 
µεριµνήσει όπως οι συνεργάτες του πράξουν το ίδιο. 

γ) Να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε εξοπλισµό, υλικά ή άλλα αγαθά που 
αφορούν άµεσα ή έµµεσα το Έργο και ευρίσκονται στην κατοχή του, εγγυώµενος ότι 
οι συνεργάτες του θα πράξουν το ίδιο. 

Το συντοµότερο δυνατό µετά την καταγγελία της Σύµβασης, η Αναθέτουσα Αρχή βεβαιώνει 
την αξία του παρασχεθέντος µέρους του Έργου καθώς και κάθε οφειλή έναντι του 
Αναδόχου κατά την ηµεροµηνία καταγγελίας. 
Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύµφωνα 
µε τη Σύµβαση προς τον Ανάδοχο µέχρις εκκαθαρίσεως των µεταξύ τους υποχρεώσεων και 
οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν. 
Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετα από τον Ανάδοχο αποζηµίωση για 
κάθε ζηµία που υπέστη µέχρι του ανώτατου ποσού του Συµβατικού Τιµήµατος που 
αντιστοιχεί στην αξία του τµήµατος του Έργου που δεν µπορεί, λόγω πληµµελούς 
εκτελέσεως της Σύµβασης, να χρησιµοποιηθεί για τον προοριζόµενο σκοπό. 
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ΜΕΡΟ Σ  Β ’  
Τ Ε ΧΝ Ι ΚΗ  Π Ε Ρ Ι Γ ΡΑΦΗ  

Β1. Εισαγωγή  

Γενικός σκοπός του παρόντος έργου «Μουσείο Ανάδειξης και Προβολής της Ναυτικής 

Παράδοσης» είναι η υλοποίηση δράσεων που αφορούν στην οργάνωση και τη δηµιουργία 

υποδοµών περιβαλλοντικής ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης επισκεπτών. 

 

Το παρόν έργο αφορά στις κάτωθι Υπηρεσίες: 

Οργάνωση και λειτουργία χώρων Α1 και Α2 (χώρος προβολής της ναυτικής παράδοσης) 

i. Σχεδιασµός, οργάνωση, κατασκευή και εγκατάσταση του Συστήµατος Ερµηνείας 

Περιβάλλοντος και ειδικότερα των εκθεµατικών επιφανειών, των αναπαραστάσεων, των 

διοραµάτων – σκηνογραφιών για την αίθουσα ερµηνείας περιβάλλοντος.  

ii. Σχεδιασµός, οργάνωση, προµήθεια και εγκατάσταση των απαραίτητων οπτικοακουστικών 

µέσων και διαδραστικών εφαρµογών για την αίθουσα ερµηνείας περιβάλλοντος.  

iii. Σχεδιασµός, οργάνωση, προµήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισµού που απαιτείται για 

τη λειτουργία Εκθετηρίου – Χώρου Υποδοχής. 

iv. Σχεδιασµός και παραγωγή φυλλαδίου παρουσίασης του Μουσείου.  

Αναλυτικότερα στοιχεία δίνονται στο κεφάλαιο Β2 που ακολουθεί.  

 

Β2. Τεχνικές προδιαγραφές για το Μουσείο Ανάδειξης και Προβολής της Ναυτικής 
Παράδοσης  

Προβλέπεται η λειτουργία αίθουσας ερµηνείας περιβάλλοντος (Α1 και Α2) και χώρου 

υποδοχής και η χωροθέτησή τους απεικονίζεται στις κατόψεις που συνοδεύουν την παρούσα 

προκήρυξη.  

Ι. Αίθουσα Έκθεσης Ερµηνείας Περιβάλλοντος    

Ποιότητα κατασκευής  

Οι κατασκευές που αφορούν στα εκθέµατα της έκθεσης ερµηνείας περιβάλλοντος θα πρέπει 
να είναι αρίστης ποιότητας, ανθεκτικές στον χρόνο και στην καθηµερινή ανθρώπινη 
δραστηριότητα, εύκολες στη συντήρηση και τον καθαρισµό. Με σκοπό την άρτια 
διαµόρφωση του χώρου, δόκιµες θεωρούνται προτάσεις δηµιουργίας κατακόρυφων 
διαχωριστικών, υποστηρικτικών αναλογίων, ψευδοδαπέδων, και άλλων εκθεσιακών 
κατασκευών για την ολοκληρωµένη υποστήριξη των εκθεµατικών επιφανειών και εν γένει 
της µουσειογραφική πρότασης. 

Φωτισµοί  

Όλα τα εκθέµατα καθώς και οι εκθεµατικές επιφάνειες θα πρέπει να φωτίζονται µε τον 
κατάλληλο ειδικό φωτισµό. Ο ειδικός φωτισµός αφορά στην προµήθεια και εγκατάσταση 
ειδικών φωτιστικών σωµάτων µουσειακών προδιαγραφών, ώστε οι εκθεµατικές επιφάνειες 
να φωτίζονται οµοιόµορφα καθ' όλο το ύψος τους, αλλά και µέσω του φωτισµού να 
εστιάζεται η προσοχή των επισκεπτών σε συγκεκριµένα εκθέµατα. Γενικότερα ο φωτισµός 
θα πρέπει να συντελεί στην άρτια σκηνογραφική παρουσίαση του Εκθεσιακού Χώρου. 

Η τελική επιλογή, προµήθεια και εγκατάσταση των φωτιστικών σωµάτων θα 
πραγµατοποιηθεί µε βάση την προσφορά του Αναδόχου. Η επιλογή των φωτιστικών 
σωµάτων για τους χώρους του Μουσείου θα πραγµατοποιηθεί µε βάση τους εξής 
παράγοντες: 

• Φωτιστικά σώµατα κατάλληλα για τη χρήση σε µουσειακούς χώρους. 
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• Κατασκευή και σχεδιασµός των φωτιστικών σωµάτων µε βάση τις προδιαγραφές 

των ευρωπαϊκών standards EN 60.598. 

• Τα φωτιστικά συστήµατα καθώς και τα επί µέρους τµήµατά τους πρέπει 

απαραιτήτως να φέρουν σήµανση CE. 

 

Περιεχόµενο έκθεσης ερµηνείας περιβάλλοντος 

Η πολυδιάστατη σχέση των ανθρώπων της ευρύτερης περιοχής της Νεάπολης µε τη 
θάλασσα και µε τις ενασχολήσεις τις σχετικές µε αυτή, θα παρουσιαστεί δυναµικά στην 
έκθεση, έχοντας ως βάση τους κάτωθι άξονες:  

• Ιστορική σχέση του ανθρώπου µε τη θάλασσα,  

• Ναυτιλία, αλιεία, εµπόριο,  

• Ενάλιες δραστηριότητες και αρχαιολογία,  

• Θαλάσσιο φυσικό περιβάλλον.  

 

Η έκθεση ερµηνείας περιβάλλοντος περιλαµβάνει: 

1. Εκθεµατικές επιφάνειες  

2. Αναπαραστάσεις  

3. ∆ιοράµατα-Σκηνογραφίες  

4. Οπτικοακουστικά Μέσα & ∆ιαδραστικές κατασκευές 

5. Θήκες και προθήκες υλικών 

6. ∆ιαµόρφωση χώρου υποδοχής 

Αναλυτικότερα: 

1. Εκθεµατικές επιφάνειες  

Πρόκειται για τις επιφάνειες έκθεσης διαµορφωµένες σε ενιαίο ύφος πάνω στις οποίες 
εκτίθενται φωτογραφίες και άλλα µέσα για την ερµηνεία του περιβάλλοντος (σχέδια, 
χάρτες, αεροφωτογραφίες, σκίτσα, διαγράµµατα κ.άλ.). Όλα τα παραπάνω παρατίθενται µε 
βάση επιλεγµένη, ενιαία θεµατολογία, λαµβάνοντας υπόψη ανθρωποµετρικές και οπτικές 
προδιαγραφές, τη µουσειοπαιδαγωγική επιστήµη και τηρώντας σύγχρονες αισθητικές 
αντιλήψεις τέχνης και τεχνικής. 

Οι εκθεµατικές επιφάνειες µπορεί να περιέχουν αυτοκόλλητα γράµµατα βινυλίου, 
µεµονωµένα γράµµατα (κοπτικά) από διάφορα υλικά (π.χ. πλέξιγκλας, ξύλο, πλαστικό), 
φωτογραφίες, να είναι τύπου banners, ή να αποτελούν ενιαία εκτυπωµένη επιφάνεια 
επικολληµένη σε πλέξιγκλας, ή kappa fix, ή forex κλπ. Επίσης µπορεί να αποτελούν 
συνδυασµό των παραπάνω. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την καλή εκτέλεση των έργων είναι η πολύ καλή ποιότητα των 
πινακίδων και επιγραφών.  

Εάν υπάρχουν εκτυπώσεις, (εφαρµοσµένες σε επιφάνειες ή τύπου banners), αυτές πρέπει 
να έχουν µουσειακές προδιαγραφές, οκταχρωµίας σε αυτοκόλλητο βινύλιο µε µατ 
πλαστικοποίηση, ή σε µουσαµά, όλα υψηλής αντοχής σε φθορές και θερµοκρασιακές 
µεταβολές. 

 

Συνολική επιφάνεια: τουλάχιστον εξήντα (60) τετρ. µέτρων.  

Αριθµός φωτογραφιών, σχεδίων, κλπ.: τουλάχιστον πενήντα (50) τεµάχια. 

2. Αναπαραστάσεις  

Πρόκειται για αναπαραστάσεις που µε απλό τρόπο παρουσιάζουν την πολυδιάστατη σχέση 
µε τη θάλασσα και τις ενασχολήσεις µε αυτή. Αναπαραστάσεις µπορούν να παρουσιάζουν  
τον ιστορικό χαρακτήρα της περιοχής, τον κοινωνικό- λαογραφικό άξονα ο οποίος θα 
σκιαγραφεί διαχρονικά βασικούς τοµείς της ζωής, την οικονοµία, τις κοινωνικές 
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δραστηριότητες, τις πνευµατικές και µεταφυσικές ανησυχίες των κατοίκων, τον τεχνολογικό 
άξονα, ο οποίος παρουσιάζει βασικές αρχές κατασκευής, τύπους και αρµατωσιές πλοίων.  

Ποσότητα αναπαραστάσεων: τουλάχιστον τέσσερα (4) τεµάχια.  

3. ∆ιοράµατα-Σκηνογραφίες 

Αφορά κατασκευές - χώρους κατάλληλα σκηνογραφηµένους - µε παρουσίαση στοιχείων της 
θάλασσας. Τµήµα των αναπαραστάσεων µπορούν να εντάσσονται στα ∆ιοράµατα, έτσι ώστε 
να δηµιουργούνται περιοχές µε ενιαία αισθητική και άρτια µαθησιακή αντίληψη. 

Ποσότητα: τουλάχιστον τρία (3) τεµάχια.  

4. Οπτικοακουστικά Μέσα & ∆ιαδραστικές κατασκευές 

Αφορά σε σύγχρονα οπτικοακουστικά µέσα που θα παρουσιάζουν µε επιλεκτικό τρόπο 
πρόσθετες πληροφορίες σε σχέση µε την ενασχόληση των κατοίκων µε τη θάλασσα 
(ναυτιλία, αλιεία, εµπόριο) καθώς και εκείνες τις όψεις του πολιτισµού που δηµιουργήθηκαν 
µε βάση αυτήν την παράµετρο. Τα οπτικοακουστικά µέσα µπορούν να έχουν και 
διαδραστικό χαρακτήρα.  

Ποσότητα: τουλάχιστον δύο (2) τεµάχια. 

5. Μηχανικά διαδραστικά µέσα  

Το µέγεθος, το είδος και το πλήθος των µηχανικών διαδραστικών µέσων εξαρτάται από την 
προσφορά του αναδόχου. Αυτά θα πρέπει να διακρίνονται: 

• Για τον µουσειοπαιδαγωγικό χαρακτήρα τους και την ενσωµάτωσή τους, 

λειτουργική, αισθητική και κατασκευαστική στη συνολική µουσειολογική και 

µουσειογραφική µελέτη. 

• Για την εύκολη και άµεση αντίληψη του τρόπου λειτουργίας τους από τον 

επισκέπτη. 

• Για την αρτιότητα του τρόπου και των υλικών κατασκευής τους και την τεχνική τους 

αρτιότητα. 

• Για την ασφάλεια κατά τη χρήση τους. 

• Για τη µεγάλη διάρκεια ζωής και την εύκολη συντήρησή τους. 

 

ΙΙ. Εκθετήριο  / Αίθουσα υποδοχής  

Στην είσοδο του Μουσείου είναι σκόπιµη η δηµιουργία ενός χώρου, που θα λειτουργεί ως 
εκθετήριο ενηµερωτικού/ αναµνηστικού υλικού (αφίσες, φωτογραφίες, κάρτες) σχετικού µε 
τη ναυτική παράδοση της περιοχής. Ο ίδιος χώρος µε κατάλληλη διαµόρφωση θα µπορεί να 
λειτουργεί ως χώρος όπου οι επισκέπτες θα αφήνουν ορισµένα προσωπικά τους είδη 
(οµπρέλες, σακίδια, πανωφόρια κλπ.).  

Ο σχεδιασµός της οργάνωσης του χώρου, η κατασκευή και η εγκατάσταση του αναγκαίου 
εξοπλισµού για τη λειτουργία του χώρου, καθώς και η περιγραφή των προς πώληση 
προϊόντων αποτελούν αντικείµενο του αναδόχου.  

Στον εξοπλισµό της συγκεκριµένης αίθουσας περιλαµβάνονται:  

− Ράφια  

− Προθήκες εντύπων και φυλλαδίων 

 

ΙΙΙ. Σχεδιασµός και παραγωγή φυλλαδίου παρουσίασης του Μουσείου 

Θα σχεδιαστεί και θα παραχθεί ένα φυλλάδιο παρουσίασης του Μουσείου. Το φυλλάδιο θα 
παραχθεί σε 20.000 αντίτυπα, (σε 12.000 αντίτυπα στα ελληνικά, σε 8.000 στα αγγλικά) 
και θα έχει τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:   

- τρίπτυχο  

- διαστάσεις Α4 σε ανάπτυγµα (21 εκ x 30 εκ)  

- τετράχρωµη εκτύπωση  
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- χαρτί Velvet 135 γραµµαρίων. 

 

 

Β3. Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης  

 

Η παράδοση των Υπηρεσιών θα γίνεται τµηµατικά µε την περάτωση των επιµέρους 

παραδοτέων µέσα στις προθεσµίες που καθορίζονται στο χρονοδιάγραµµα παροχής των 

Υπηρεσιών. Η παραλαβή των Υπηρεσιών θα γίνεται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και 

Παραλαβής, της Αναθέτουσας Αρχής. 

Ειδικότερα οι προθεσµίες παράδοσης καθορίζονται ως εξής: 

� Α’ φάση (2 µήνες από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης) 

Παραδοτέα: 

− Εξειδίκευση της µουσειογραφικής πρότασης  

 

� Β’ φάση (5 µήνες από την ολοκλήρωση της Α’ φάσης) 

Παραδοτέα:  

− ∆οκίµια των κειµένων των εκθεµατικών επιφανειών, ενδεικτικές µακέτες 

των εκθεµατικών επιφανειών και των αναπαραστάσεων (4 

αντιπροσωπευτικές), φωτογραφίες, σκίτσα (όλα σε ηλεκτρονική µορφή) 

− Σχεδιασµός και οργάνωση των οπτικοακουστικών µέσων και διαδραστικών 

εφαρµογών 

− ∆οκίµιο (σε τετραχρωµία) του φυλλαδίου στα ελληνικά και στα αγγλικά (3 

αντίτυπα σε έντυπη µορφή και 1 αντίτυπο σε ηλεκτρονική µορφή). 

− Σχεδιασµός και οργάνωση Εκθετηρίου – Χώρου Υποδοχής  

 

� Γ’ φάση (3 µήνες από την ολοκλήρωση της Β’ φάσης) 

Παραδοτέα:  

− Κατασκευή και εγκατάσταση της έκθεσης ερµηνείας περιβάλλοντος  

− Προµήθεια και εγκατάσταση των οπτικοακουστικών µέσων και 

διαδραστικών εφαρµογών 

− Παράδοση του φυλλαδίου 

− Προµήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισµού για το Εκθετήριο  

Σηµείωση: Οι παραπάνω φάσεις και τα περιεχόµενά τους µπορούν να διαφοροποιηθούν µε 

τεκµηριωµένη πρόταση των διαγωνιζόµενων στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς χωρίς 

όµως την αλλαγή του συνολικού χρόνου που προβλέπεται για την ολοκλήρωση του έργου. 

Η διαδικασία παραλαβής των επιµέρους παραδοτέων περιλαµβάνει: 

• Παράδοση του κάθε επί µέρους παραδοτέου στην Επιτροπή Παρακολούθησης και 
Παραλαβής. Πιθανές παρατηρήσεις επί του παραδοτέου, από την Επιτροπή, θα 
παραδίδονται στον Ανάδοχο εντός δέκα (10) εργασίµων ηµερών από την παράδοσή του. 
Ο Ανάδοχος θα είναι υποχρεωµένος να ενσωµατώσει τις παρατηρήσεις της Επιτροπής 
Παρακολούθησης και Παραλαβής στα τελικά παραδοτέα εντός είκοσι (20) εργασίµων 
ηµερών. 

• Σε περίπτωση που το επανυποβαλλόµενο παραδοτέο δεν ικανοποιεί τα ελάχιστα κριτήρια 
αξιολόγησης ποιότητας, η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής εκθέτει εγγράφως 
τις παρατηρήσεις της και τις τυχόν απαιτούµενες παρεµβάσεις στο παραδοτέο του 
Αναδόχου εντός δέκα (10) εργασίµων ηµερών και ο Ανάδοχος θα πρέπει να τις 
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ενσωµατώσει στο παραδοτέο εντός δεκαπέντε (15) εργασίµων ηµερών. Εάν και µετά από 
τις επαναληπτικές παρατηρήσεις ο Ανάδοχος δεν συµµορφωθεί προς τις υποδείξεις της 
Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής, κινούνται οι διαδικασίες κήρυξης του 
Αναδόχου έκπτωτου. 

 

    Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται        όπως  πιο 
κάτω.  
 
      Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                     ΤΑ ΜΕΛΗ 
   ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ                               1)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
                                                                       2)ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
                                                                       3)ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
                                                                       4)ΜΑΡΟΥΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ      

         

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Γραµµατέας Ο.Ε.  

 

  Γεώργιος Κοντραφούρης 
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