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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

Νο 24/04-11-2015 
Αριθ.Αποφ.  294/2015 

ΘΕΜΑ: Καθορισμός όρων ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμηθειών για την 
δημιουργία συστήματος ερμηνείας περιβάλλοντος του αίθριου και της αίθουσας 
υποδοχής του μουσείου ναυτικής παράδοσης Νεάπολης. 
  
      Στους Μολάους, σήμερα, την  04-11-2015  ημέρα Τετάρτη  και ώρα 10:00 π.μ. στο 

Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή 

του Δήμου Μονεμβασίας,  ύστερα από την αριθ. πρωτ. 19964/30-10-2015 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. Μαυρομιχάλης Κων/νος (Πρόεδρος)            Κανείς 

2. Δουμάνη Σοφία 

3. Χριστάκος Σταύρος 

4. Σουρλάς Ιωάννης  

5. Μαρούσης Χαράλαμπος 

6. Καλογερίνης Ηλίας 

7.Αναγνωστοπούλου Ελένη 

 

            

            

  

      

 
       Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Δελήγιαννη Νικόλαο. 

        

       Ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα 
εξής: 

Με την αριθ. 165/2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η εκτέλεση της 

προμήθειας εξοπλισμού με τίτλο   «Δημιουργία συστήματος ερμηνείας περιβάλλοντος 

του αίθριου και της αίθουσας υποδοχής του Μουσείου Ναυτικής Παράδοσης 

Νεάπολης» που αφορά σε προμήθεια εξοπλισμού (προϋπολογισμού με ΦΠΑ 

73.800,00 ευρώ), σύμφωνα με το τεύχος τεχνικών προδιαγραφών που θεωρήθηκε 

από την τεχνική υπηρεσία, και  ως εκ τούτου πρέπει η ΟΕ να προβεί στην κατάρτιση 

των όρων για την δημοπράτηση της προμήθειας. 
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Η Ειδική Υπηρεσία εφαρμογής Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-

2020», με το αριθ. πρωτ. 16519/09-09-2015 έγγραφό της προέγκρινε τη δημοπράτηση της 

προμήθειας εξοπλισμού με τίτλο   «Δημιουργία συστήματος ερμηνείας περιβάλλοντος του 

αίθριου και της αίθουσας υποδοχής του Μουσείου Ναυτικής Παράδοσης Νεάπολης» , 

προϋπολογισμού 73.800,00€. 

 
     Το μέλος της Ο.Ε κ. Αναγνωστοπούλου Ελένη δήλωσε παρών 

 
     Η Οικονομική Επιτροπή έπειτα από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση 

του Προέδρου και έχοντας υπόψη: 

α) Την περίπτωση ε΄ του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010. 

β) Την αριθ. 165/2015 απόφαση ΔΣ με την οποία αποφασίστηκε η έγκριση της 

προμήθειας εξοπλισμού για την «Δημιουργία συστήματος ερμηνείας περιβάλλοντος 

του αίθριου και της αίθουσας υποδοχής του Μουσείου Ναυτικής Παράδοσης 

Νεάπολης»  του Δήμου Μονεμβασίας σύμφωνα με τους όρους που θα καθορίσει η 

Ο.Ε.. 

γ) Τις τεχνικές προδιαγραφές και τον προϋπολογισμό της προμήθειας εξοπλισμού για την  

«Δημιουργία συστήματος ερμηνείας περιβάλλοντος του αίθριου και της αίθουσας 

υποδοχής του Μουσείου Ναυτικής Παράδοσης Νεάπολης»   

δ)Τις σχετικές διατάξεις της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, 

Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). 

ε) Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 

στ) Το Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/2013) «Εθνικό σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων  

     Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις 

     
Κ α τ ά    π λ ε ι ο ψ η φ ί α     α π ο φ  α σ ί ζ  ε ι 

 
Α. Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας προϋπολογισμού  

73.800,00 €  (με ΦΠΑ) για την προμήθεια εξοπλισμού για την  «Δημιουργία συστήματος 

ερμηνείας περιβάλλοντος του αίθριου και της αίθουσας υποδοχής του Μουσείου Ναυτικής 
Παράδοσης Νεάπολης». 
            Β. Η διενέργεια της προμήθειας θα γίνει μετά από ανοικτό-διεθνή ηλεκτρονικό 
δημόσιο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την 
συμφερότερη προσφορά  . 
             Γ. Ψηφίζει  πίστωση ποσού 73.800,00€ σε βάρος του Κ.Α. 30-7135.042  για την 

προμήθεια εξοπλισμού για την «Δημιουργία συστήματος ερμηνείας περιβάλλοντος του 
αίθριου και της αίθουσας υποδοχής του Μουσείου Ναυτικής Παράδοσης Νεάπολης» 
 

  Δ.  Καθορίζει του όρους του ανοικτού-διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού, ως 
ακολούθως: 

Άρθρο 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

 
Ο Δήμος Μονεμβασίας προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, για το έργο 
«Δημιουργία συστήματος ερμηνείας περιβάλλοντος του αίθριου και της αίθουσας 
υποδοχής του Μουσείου Ναυτικής Παράδοσης Νεάπολης».  
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 60.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α, πλέον 13.800,00€ 
Φ.Π.Α ήτοι συνολικό ποσό με Φ.Π.Α. 73.800,00 €. 
Κριτήριο κατακύρωσης για το παραπάνω έργο είναι η συμφερότερη προσφορά.  
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Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
2007 – 2013» με ποσοστό συγχρηματοδότησης 95% από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και 5% από 
Εθνική δαπάνη και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά. 
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ), μέσω της 
Διαδικτυακής Πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Περίληψη της 
Διακήρυξης θα δημοσιευτεί και στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της 
Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό Τύπο. 

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 
Διενέργειας του 
Διαγωνισμού 

Δήμος Μονεμβάσιας, Δημαρχείο – Μολάοι, Τ.Κ.:23 052 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 «Δημιουργία συστήματος ερμηνείας περιβάλλοντος του 
αίθριου και της αίθουσας υποδοχής του Μουσείου Ναυτικής 
Παράδοσης Νεάπολης» 

Επιτροπή Διενέργειας 
Διαγωνισμού  

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 το Συμφωνητικό Ένωσης. 

 Εάν ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ένωση φυσικών ή 

νομικών προσώπων, εκπρόσωπος θεωρείται ο κοινός 

εκπρόσωπος της ένωσης ο οποίος ορίζεται με το Συμφωνητικό 

Ένωσης.  

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. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Ι  Ε Ρ Μ Η Ν Ε Ι Α  

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 Βοιών. 

Χρονοδιάγραμμα Η συνολική διάρκεια παροχής των Υπηρεσιών θα είναι 4 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 Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και ιδιαίτερα: 

1. τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης 11389/1993 (ΦΕΚ 185Β/23.3.1993) 

«Ενιαίος κανονισμός προμηθειών οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης» 

(Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α). 

2. τις διατάξεις του άρθρ.209 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/8.6.2006) «Κύρωση του 

Κώδικα Δήμων». 

3. τις διατάξεις των άρθρ. 65 & 72 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7.6.2010) «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης». 

4. τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ19/Α/1.2.1995) «Προμήθειες του Δημόσιου 

Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως ισχύει.   

5. τις διατάξεις του άρθρ. 157 του Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/2014) «Μέτρα στήριξης 

και ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα   Υπουργείου   

Οικονομικών   και   άλλες διατάξεις».                                         
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6. τις διατάξεις του Ν.4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής 

διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογι-

στικό και άλλες διατάξεις». 

7. τις διατάξεις του Ν. 3614/03.12.2007 (ΦΕΚ267/Α/3.12.2007) «Διαχείριση, έλεγχος 

και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για τηνΠρογραμματική Περίοδο 2007-

2013», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

8. τις διατάξεις του Ν. 4278/2014 (ΦΕΚ 157/Α/4.08.2014) «Φάροι, Στρατολογία και 

άλλες διατάξεις». 

9. της Κατευθυντήριας Οδηγίας 2 (Απόφαση 231/2014 της Ενιαίας Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων), Θέμα: «Σύνταξη διακηρύξεων και τευχών 

διαγωνισμού…»  

10. του Ν.4155/13 (ΦΕΚ Α’ 120/29-5-2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την Υποπαράγραφο ΣΤ 

20 του πρώτου άρθρου του Ν.4254/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της 

ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν.4046/2012 και άλλες 

διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 85/07-04-2014) και όπως σήμερα ισχύει. 

11. της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και 

διαδικασίες του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ)». 

12. της υπ’ αριθμ. Π1/542/04-03-2014 Εγκυκλίου με θέμα «Ενημέρωση για το Εθνικό 

Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.)». 

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. 
Στο 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 Διενέργειας Διαγωνισμού, 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. Δικαιολογητικά που εκδίδονται από κράτος εκτός Ελλάδος 
συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

Άρθρο 4:ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ & ΑΙΤΗΣΗ - ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ 

Η προκήρυξη θα αναρτηθεί στη Διαδικτυακή Πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και στην ιστοσελίδα 
της Αναθέτουσας Αρχής ……………………. την …………………, ημέρα ……………….  
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν από την Αναθέτουσα Αρχή συμπληρωματικές 
πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας Προκήρυξης το αργότερο 
δύο (2) ημέρες πριν την ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής των προσφορών, όπως 
αυτή ορίζεται στο επόμενο άρθρο. Τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο 
στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών 
πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα 

http://www.promitheus.gov.gr/
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οικονομικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί 
(όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τους. Τα αιτήματα, 
συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή αρχείου 
pdf, με το κείμενο των ερωτημάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά 
υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο 
είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν 
εξετάζονται.  
Η Αναθέτουσα Αρχή θα αναρτήσει την απάντηση της συνολικά για όλες τις διευκρινίσεις 
που έχουν ζητηθεί εμπρόθεσμα, το αργότερο έως την ημερομηνία και ώρα έναρξης 
υποβολής των προσφορών και το αργότερο έως έξι (6) ημέρες πριν από την ημερομηνία 
που έχει ορισθεί για τη λήξη υποβολής των προσφορών.  
Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές 
απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής.  
Μετά την υποβολή και την αποσφράγιση των Προσφορών, διευκρινίσεις, τροποποιήσεις ή 
αποκρούσεις όρων της Προκήρυξης ή των προσφορών δεν γίνονται δεκτές και 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Άρθρο 5: ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από προθεσμία είκοσι (20) ημερών από 
την ημερομηνία της τελευταίας υποχρεωτικής δημοσίευσης περίληψης διακύρηξης στον 
Ελληνικό Τύπο που θα γίνει μετά την ανάρτηση της αναλυτικής προκήρυξης του 
διαγωνισμού στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και 
την ανάρτηση του διαγωνισμού στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ. Οι ενδιαφερόμενοι θα 
υποβάλουν την προσφορά τους, μη εξαρτώμενη από όρο, προϋπόθεση, αίρεση ή 
επιφύλαξη, ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, 
στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 
4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-
2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» το ΠΔ 60/2007 καθώς και εν γένει το 
κανονιστικό πλαίσιο της παρούσας Προκήρυξης.  
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:  
Η Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ 
ΕΣΗΔΗΣ:  
………………, ημέρα …………….  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ και ώρα ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:  
………………, ημέρα …………….. και ώρα Ελλάδος ………….. π.μ. 
ΚΑΤΑΛΗΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ και ώρα ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:  
………………, ημέρα …………….. και ώρα Ελλάδος ………….. π.μ.  
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η 
δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.  
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ 
Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.)».  
Η Αναθέτουσα Αρχή (Α.Α.) ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη υποβολή της 
αιτήσεως συμμετοχής ή για το περιεχόμενο των φακέλων που τη συνοδεύουν στην εν 
λόγω διαδικτυακή πλατφόρμα. Μετά την κατάθεση της αιτήσεως συμμετοχής δεν γίνεται 
αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, κάθε υποβολή συμπληρωματικών ή 
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διευκρινιστικών στοιχείων, εκτός εκείνων που τυχόν θα ζητηθούν από την Επιτροπή 
Διενέργειας Διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α2 – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 

Άρθρο6: 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. 

Άρθρο7: 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. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α3 - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Άρθρο8: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

8.1 ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ 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. 
Δικαίωμα 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 Δημοσίων 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 Δημοσίων 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 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:  
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Α)Έναν επιστήμονα με εμπειρία δέκα (10) τουλάχιστον ετών στο συντονισμό έργων 
ερμηνείας περιβάλλοντος. 

Β) Έναν επιστήμονα με εμπειρία δέκα (10) τουλάχιστον ετών στον αρχιτεκτονικό 
σχεδιασμό. 

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 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. Απαγορεύεται τα ίδια πρόσωπα της ομάδας έργου να 
συμμετέχουν σε περισσότερα του ενός σχήματα. 
Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές) 
απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή,  χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή 
παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν  στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
- Διαδικτυακή πύλη  www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία 
εγγραφής : 
Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες αιτούνται μέσω του συστήματος την εγγραφή τους σε αυτό 
παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του 
ταυτοποιούμενοι ως εξής: 
Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 
ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) 
που αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών 
Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το 
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Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής 
Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.  
Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι 
δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους 
συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και 
ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. 
Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα 
Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής 
Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.  
Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και 
ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας: 
-  είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική. 
-  είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη μετάφραση 
στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα IX Α για τις δημόσιες 
συμβάσεις έργων, στο Παράρτημα IX Β για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και στο 
Παράρτημα IX Γ για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών του π.δ. 60/2007, και σύμφωνα με 
τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα 
οποία  να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό 
μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή 
(πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία. 
Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω 
του Συστήματος. 
Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, 
ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως 
πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του. 
 
8.2 ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί: 

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

απόφαση άλλης Δημόσιας Υπηρεσίας ή Ν.Π.Δ.Δ. γιατί δεν εκπλήρωσαν τις 

συμβατικές τους υποχρεώσεις. 

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

παραπάνω κυρώσεις. 

3. 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/ΔΕΥ 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 10ηςΙουνίου 1991, για 
την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. 
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ε) Υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία και δόλια 
χρεοκοπία. 

4. 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. 

5. 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. 

6. 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. 

7. Όσοι έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα που αποδεδειγμένως 

διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο. 

8. 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. 

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

απαιτούνται σύμφωνα με την παρούσα Διακήρυξη ή όταν δεν έχουν παράσχει τις 

πληροφορίες αυτές.  

10. 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.  

Άρθρο 9: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό υποβάλλουν ηλεκτρονικά στην Ελληνική γλώσσα, στον 
υπο-φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά» τα κάτωθι 9.1 και 9.2 
οριζόμενα δικαιολογητικά. Δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί εκτός Ελλάδος θα 
συνοδεύονται, επί ποινή αποκλεισμού, από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική 
γλώσσα σε μορφή .pdf σύμφωνα με το ν. 4155/13((ΦΕΚ/Α/29-5-2013) και το άρθρο 11 της 
ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», όπως αναλυτικά 
περιγράφονται κατωτέρω. Ως επίσημη μετάφραση θεωρείται η διενεργούμενη από την 
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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 2% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης του 
έργου χωρίς Φ.Π.Α, ήτοι ποσού 1.200,00 €. 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 εντός τεσσάρων (4) ημερών από την κοινοποίηση σε 
αυτούς είτε της οριστικής απόφασης περί απόρριψης της προσφοράς τους από τα 
επόμενα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης είτε της οριστικής απόφασης κατακύρωσης της 
σύμβασης. 
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 Δημοσίων 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 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Φυσικών ή Νομικών Προσώπων 
Οι Προσφέροντες οφείλουν, μαζί με την εγγύηση συμμετοχής, να καταθέσουν τα 
παρακάτω δικαιολογητικά: 
1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α’ 75), στην οποία: 

1.α)Να αναγράφονται τα στοιχεία του Διαγωνισμού ή της διαδικασίας ανάθεσης στην 
οποίαθασυμμετάσχουν 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 και8.2.5 

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 τωνφόρων 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. 

2. Έγγραφο εκπροσώπησης προς εκείνον που υποβάλλει την προσφορά. 

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

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

Διακήρυξης, της οποίας έλαβε γνώση και ότι αποδέχεται ανεπιφύλαχτα τους όρους 

της Διακήρυξης καθώς και ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για 

οποιαδήποτε Απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ιδίως της αναβολής ή ακύρωσης 

του Διαγωνισμού ή της υπαναχώρησης της Αναθέτουσας Αρχής ή της κρίσης της 

Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού 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. 

4. 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.). 

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

Διευθύνων 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.  

6. 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 ήυπεύθυνη 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 Διαγωνισμού 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 αντικειμένουμε 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 
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περίπτωση αναθέτουσα δημόσια αρχή.Σε περίπτωση υπεργολαβίας απαιτείται 
αντίγραφο της σχετικής σύμβασης υπεργολαβίας και υπεύθυνη δήλωση του 
αναδόχου περί του εκτελεστέου αντικειμένου της υπεργολαβίας. 

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 
διαθέτουναποδεδειγμένηεμπειρία 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 Διενέργειας του Διαγωνισμού. 

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 τοοποίο 
να προκύπτει η έγκρισή του για τη συμμετοχή του μέλους: 
i. στην Ένωση/Κοινοπραξία 
ii. στον Διαγωνισμό 

Όλες οι παραπάνω υπεύθυνες δηλώσεις θα υπογράφονται ψηφιακά από τον 
προσφέροντα, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής. 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του 
προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε 
μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) 
εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των ΦΕΚ. (Τα δικαιολογητικά 
προσκομίζονται στο Πρωτόκολλο της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, με 
διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά)  

Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.  
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Οι απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται 
ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση.  

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υπο-φακέλου 
«Δικαιολογητικά συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την 
ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός 
της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν 
έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν 
την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι : η εγγύηση συμμετοχής, 
πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς.  

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά του άρθρου 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 Δήλωση του Υποψηφίου Αναδόχου, ενώπιον 
συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 
δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Δήλωση 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. Δικαιολογητικά που 
εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην 
Ελληνική γλώσσα.  

Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού 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) 
εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία που θα ζητηθούν από την Επιτροπή Διενέργειας 
του Διαγωνισμού τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά, διαφορετικά αποκλείονται από 
τηνσυνέχεια του διαγωνισμού. 

Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών οι 
διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από την Επιτροπή 
Διενέργειας του Διαγωνισμού είτε κατά την ενώπιον της διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου 
της Υπηρεσίας, μετά την σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας του 
Διαγωνισμού. 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 Διενέργειας του Διαγωνισμού. 
9.3 Δικαιολογητικά Συμμετοχής κατά το στάδιο της κατακύρωσης 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση που του 
αποστέλλεται ηλεκτρονικά, υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή 
αρχείου. pdf και σε φάκελο με σήμανση «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα παρακάτω 
δικαιολογητικά. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται από τον προσφέροντα εντός τριών (3) 
εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή 
ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό. 

Ειδικότερα με τη φορολογική ενημερότητα του Οικονομικού φορέα, η Αναθέτουσα 
Αρχή αναζητά αυτεπάγγελτα από το σύστημα TAXISNET δεδομένα σχετικά με την 
φορολογική ενημερότητα του Οικονομικού Φορέα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση, κατά την ημερομηνία της σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης του.  
Σε περίπτωση που το σύστημα παρουσιάζει κάποιον Οικονομικό Φορέα μη ενήμερο 
φορολογικά η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την 
ημερομηνία της σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης σε αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει 
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η κατακύρωση, να τον ειδοποιήσει εγγράφως ή με άλλο πρόσφορο τρόπο (μέσω του 
συστήματος), να προσκομίσει φορολογική ενημερότητα σε έντυπη μορφή εντός της 
προθεσμίας των 20 ημερών και από την οποία να προκύπτει ότι είναι ως κατά τα άνω 
φορολογικά ενήμερος.  

Όταν ο Οικονομικός φορέας δεν διαθέτει ελληνικό αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) 
υποβάλλει ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου pdf εντός είκοσι (20) ημερών από την 
ημερομηνία ειδοποιήσεως σε αυτόν και καταθέτει αυτή στην αρμόδια υπηρεσία ή την 
αποστέλλει ταχυδρομικά, σε έντυπη μορφή εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την 
ημερομηνία της σχετικής ηλεκτρονικής υποβολής (με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται 
αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά). Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής 
ως ημερομηνία κατάθεσης λογίζεται η ημερομηνία αποστολής που αποδεικνύεται από τη 
σφραγίδα ταχυδρομείου. 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την κατακύρωση του έργου στον προσφέροντα 
υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται 
κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική 
υποβολή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.  

Τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου 
υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται 
σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής. 
Πίνακες δικαιολογητικών συμμετοχής κατά την κατακύρωση ανά κατηγορία 

Πίνακας 1 – Δικαιολογητικά συμμετοχής – Έλληνες πολίτες 

1. 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 Διαγωνισμού, αφετέρου, ότι εξακολουθεί να παραμένει 
εγγεγραμμένος μέχρι της επίδοσης της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης. 

2. 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.Δ. 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. 

3. 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. 

4. 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.  
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Πίνακας 1 – Δικαιολογητικά συμμετοχής – Έλληνες πολίτες 

5. 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 
εισφορέςκοινωνικής 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, πρέ πε 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 2 – Δικαιολογητικά συμμετοχής – Αλλοδαποί πολίτες 

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

 

Πίνακας 3 – Δικαιολογητικά συμμετοχής – Ημεδαπά νομικά πρόσωπα 

1. 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 Διαγωνισμού, αφετέρου, ότι εξακολουθεί να παραμένει 
εγγεγραμμένος μέχρι της επίδοσης της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης. 

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

3. 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 
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Πίνακας 3 – Δικαιολογητικά συμμετοχής – Ημεδαπά νομικά πρόσωπα 

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. 

4. 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.Δ. 118/2007. 

5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος 
τουΥποψηφίου 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.  

6. 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 
εισφορέςκοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές 
υποχρεώσεις του. 

7. 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 πρέ πε 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 – Δικαιολογητικά συμμετοχής – Αλλοδαπά νομικά πρόσωπα 
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Πίνακας 4 – Δικαιολογητικά 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 Δήλωση, νοείται για τους μεν ημεδαπούς 
Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με τον Ν. 1599/86 του νομίμου εκπροσώπου του νομικού 
προσώπου ή Υπεύθυνη Δήλωση 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.Δικ και του Κώδικα περί 
Δικηγόρων. 

 

Πίνακας 5 – Δικαιολογητικά συμμετοχής – Ενώσεις / Κοινοπραξίες 

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

 
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» του 
προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται δύο εργάσιμες ημέρες 
μετά και την προσκόμιση των δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή, ύστερα από σχετική 
ειδοποίηση των συμμετεχόντων που δικαιούνται να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών 
που υπεβλήθησαν. Η αποσφράγιση γίνεται μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο 
σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων 
διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.  
Αμέσως μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό 
θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο του φακέλου των Δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης που αποσφραγίσθηκε. 

Όταν αυτός στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά και 
δεν προσκομίσει σε έντυπη μορφή ένα ή περισσότερα από τα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης, η κατακύρωση γίνεται στον επόμενο συμμετέχοντα με το μεγαλύτερο 
βαθμό αξιολόγησης και ούτω καθεξής. Εάν κανένας από τους συμμετέχοντες δεν 
υποβάλλει ηλεκτρονικά και δεν προσκομίσει τα απαραίτητα έγγραφα και δικαιολογητικά 
σύμφωνα με τους όρους τις διακήρυξης και τις κείμενες διατάξεις, ο διαγωνισμός 
ματαιώνεται.  

Στις περιπτώσεις αυτές που ο υποψήφιος υποβάλλει ψευδή η ανακριβή υπεύθυνη 
δήλωση της παρ. 1 του άρθρου 6 ή/και της παρ. 3 του άρθρου 8α του Π.Δ. 118/07 ή ο 
υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά και δεν προσκομίσει 
εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα ή περισσότερα από τα 
έγγραφα και δικαιολογητικά της παρ.2 του άρθρου 6 και εφόσον έχουν ζητηθεί από τη 
διακήρυξη, των περιπτώσεων α, β και ζ της παρ. 2 του άρθρου 8 του ιδίου Δ/τος, 
καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του συμμετέχοντος εφόσον από τα 
υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν πληρούνται τα στη διακήρυξη 
καθοριζόμενα ελάχιστα αναγκαία όρια των οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων του 
άρθρου 8α του Π.Δ 118/07. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α4 - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

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 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ 

Οι προσφέροντες ενημερώνονται μέσω του συστήματος για την πορεία του διαγωνισμού. 
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 τριάντα (30) 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 
Διενέργειας του Διαγωνισμού, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το 
παραπάνω οριζόμενο. 
Αν προκύψει ανάγκη παράτασης της ισχύος των προσφορών, η Υπηρεσία Διενέργειας του 
Διαγωνισμού 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 
Διαγωνισμού. 
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 γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές 
για το σύνολο ή μέρος του προκηρυσσόμενου με την παρούσα Έργου. 

Άρθρο 13: ΜΕΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Δεν γίνονται αποδεκτές προσφορές για μέρος του προκηρυσσόμενου έργου.  

Άρθρο 14: ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ μέχρι την καταληκτική 
ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε 
ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον Ν. 4155/13((ΦΕΚ/Α/29-5-2013) 
και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας 

http://www.promitheus.gov.gr/
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του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», στο Π.Δ. 
60/07 και στο Π.Δ. 118/07. 

Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής: 

 Ένας υπο-φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική 
Προσφορά», ο οποίος περιλαμβάνει τα στοιχεία/δικαιολογητικά που 
απαιτούνται από το άρθρο 9.1 και 9.2 της παρούσας προκήρυξης και τα λοιπά 
στοιχεία της τεχνικής προσφοράς (άρθρο 15.1). 

 Χωριστός ηλεκτρονικός υπο-φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 
Τα περιεχόμενα της οικονομικής προσφοράς περιγράφονται στο άρθρο 15.2 
κατωτέρω της παρούσας προκήρυξης. 

Άρθρο15: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική 
φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, 
σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα 
στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του 
παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε 
αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να 
παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.  

Εφόσον απαιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί στο 
σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει 
στην τεχνική του προσφορά ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 

 
15.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ "ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ" 

Η Τεχνική Προσφορά διαιρείται στις εξής ενότητες, τα περιεχόμενα των οποίων 
περιγράφονται στη συνέχεια: 

i. Ομάδα Έργου – Οργανόγραμμα 

ii. Μεθοδολογία προσέγγισης του έργου 
 

I. Ενότητα"Ομάδα έργου - Οργανόγραμμα" 

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. 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ 

Στέλεχος Θέση στην Ομάδα Καθήκοντα 
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- 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. 

Τα ανωτέρω στοιχεία της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντος υποβάλλονται από 

αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf. 

Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από αυτόν με 

χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που 

έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά 

απόρρητα και τις εμπιστευτικές πτυχές των προσφορών. 

II. Ενότητα "Μεθοδολογία προσέγγισης του Έργου" 

Η παρούσα ενότητα 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. Δίνονται:  

 Η βασική θεματολογία και η τεκμηρίωσή της.  

 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). 

 Προτάσεις ενδεικτικών όψεων (κλιμ. 1:20). 
 

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 

 Διοράματα - Σκηνογραφίες  

 Ειδικός φωτισμός με τον απαραίτητο εξοπλισμό  

 Άλλα εκθεσιακά υλικά (περιγραφή)  

 Άλλες υπηρεσίες (αναλύεται εάν απαιτείται)  

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.  

15.2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ “ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ” 
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποβάλουν, μέσα στο κυρίως ηλεκτρονικό φάκελο της 
προσφοράς χωριστό υποφάκελο Οικονομικής Προσφοράς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
παρόν άρθρο, την οποία θα έχουν συντάξει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα 
διακήρυξη.  
Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον 
υποφάκελο «Οικονομική Προσφορά» η οποία πρέπει να περιλαμβάνει:  
Το συνολικό ποσό σε Ευρώ, ολογράφως και αριθμητικά, έναντι του οποίου προτίθεται να 
εκτελέσει ο Προσφέρων τις υπηρεσίες, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ο οποίος θα 
πρέπει να σημειώνεται χωριστά από το συνολικό ποσό. Σε περίπτωση αντιφάσεων 
υπερισχύει το ολογράφως.  
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Οι τιμές αναγράφονται υποχρεωτικά σε Ευρώ με συμπληρωμένο υποχρεωτικά και το 
δεύτερο δεκαδικό ψηφίο ακόμη και όταν είναι μηδενικό. Οι προσφερόμενες τιμές είναι 
σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται δοθέντος ότι ο 
ανάδοχος θεωρεί τον κίνδυνο απρόοπτου μεταβολής των οικονομικών συνθηκών ως 
ενδεχόμενο και τον αποδέχεται.  
Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορά 
που καταλήγει σε συνολική τιμή μεγαλύτερη του προϋπολογισμού του κατά περίπτωση 
τμήματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
Σε περίπτωση που από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, 
η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ομοίως και σε περίπτωση που η προσφορά 
παραλείπει τιμές ή περιλαμβάνει αντιφατικά στοιχεία τιμών που καθιστούν την προσφορά 
ανεπίδεκτη εκτίμησης ή καταλείπει αμφιβολία ως προς την προσφερόμενη τιμή.  
Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική 
φόρμα του συστήματος, η οποία ταυτίζεται το έντυπο οικονομικής προσφοράς του 
παραρτήματος της παρούσας. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό 
αρχείο, σε μορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον 
προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 
συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου 
πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο 
προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο .pdf.  
Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές 
ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά 
υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.  
Κατά την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών η Επιτροπή Αξιολόγησης δύναται να 
διορθώσει προφανή σφάλματα που προκύπτουν από την τέλεση μαθηματικών πράξεων. 
Δεσμευτική για τον προμηθευτή είναι η προσφορά μετά την τυχόν διόρθωση των 
σφαλμάτων της από την Επιτροπή Αξιολόγησης.  
Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την αυτή ακριβώς τιμή και οι οποίες είναι σύμφωνες 
με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας. Σε περίπτωση ύπαρξης 
ισότιμων προσφορών η Επιτροπή μπορεί να γνωμοδοτήσει υπέρ της κατανομής της 
προμήθειας ποσότητας, εφόσον πρόκειται για διαιρετό υλικό, μεταξύ περισσότερων 
μειοδοτών με ισότιμες προσφορές. Εφόσον το υλικό δεν είναι διαιρετό και υπάρχουν 
ισότιμες προσφορές τελικός προμηθευτής επιλέγεται ο μειοδότης που προκύπτει κατόπιν 
διαπραγμάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες που είχαν ισότιμες προσφορές. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α5 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Άρθρο16: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η διεξαγωγή του διαγωνισμού και η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από Επιτροπή 
Διενέργειας Διαγωνισμού. 

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

 Έλεγχος Κριτηρίων Ποιοτικής Επιλογής και Τεχνική αξιολόγηση, που βασίζεται 
στο περιεχόμενο του υπο-φακέλου «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ- 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

 Αξιολόγηση Οικονομικής Προσφοράς, που βασίζεται στο περιεχόμενο του υπο-
φακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

 Τελική Αξιολόγηση 

Η αξιολόγηση των προσφορών συνίσταται στη βαθμολόγηση επιμέρους Ομάδων 
Κριτηρίων. 
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Άρθρο17: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών, καθώς και η ανάδειξη της 
πιο συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς γίνεται σύμφωνα με τις επόμενες 
παραγράφους από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών. 
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά 
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δηλαδή την …………, ημέρα 
………… και ώρα Ελλάδος …………….. π.μ. μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο 
σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων 
διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.  
Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των 
ηλεκτρονικών υπο-φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά». Οι 
ηλεκτρονικοί υπο-φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά 
μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που 
θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την 
αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών.  
Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των υπο-φακέλων «Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν 
ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. Κατά 
την ηλεκτρονική αποσφράγιση η Επιτροπή δεν είναι υποχρεωμένη να ελέγχει τη 
συμμόρφωση των διαγωνιζόμενων, των προσφορών και των δικαιολογητικών τους, προς 
τους όρους της παρούσας Προκήρυξης.  
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην 
αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, 
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων 
συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. 
Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα ιδίως:  

 Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών, που έχει 

ορισθεί από την αναθέτουσα αρχή και τα μέλη της, πιστοποιημένοι χρήστες του 

συστήματος, προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης του υπο-φακέλου 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» των ηλεκτρονικών 

προσφορών.  

 Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών συντάσσει και 

υπογράφει τα κατά περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης του προαναφερόμενου υπο-

φακέλου των ηλεκτρονικών προσφορών.  

 Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των 

ηλεκτρονικών προσφορών.  

 Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη 

της προσφοράς τους μέσω της ανάρτησης στο Σύστημα των σχετικών αποφάσεων 

της Α.Α.  

 Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών ή άλλοι 

πιστοποιημένοι χρήστες από την αναθέτουσα αρχή του διαγωνισμού απευθύνουν 

αιτήματα στους συμμετέχοντες χρήστες – οικονομικούς φορείς για παροχή 

διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι χρήστες – οικονομικοί 

φορείς παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσμιών που 

τους ορίζονται.  

Στη συνέχεια η Επιτροπή προβαίνει σε κλειστές συνεδριάσεις σε λεπτομερή έλεγχο ως 
προς την ακρίβεια, πληρότητα και επάρκεια των υποβληθέντων στοιχείων των 
δικαιολογητικών συμμετοχής και διαπιστώνει τη συμφωνία ή ασυμφωνία τους με τους 
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απαράβατους όρους της παρούσας διακήρυξης συντάσσοντας σχετικό πρακτικό με το 
οποίο εισηγείται αιτιολογημένα στην Α.Α. την αποδοχή ή την απόρριψη των προσφορών 
των διαγωνιζομένων που έχουν υποβάλλει ελλιπή στοιχεία ή των οποίων τα υποβληθέντα 
δεν πληρούν τους όρους της παρούσας. Στο εν λόγω πρακτικό αναφέρονται και τα 
στοιχεία των διαγωνιζόμενων των οποίων οι φάκελοι αποσφραγίσθηκαν.  
Διευκρινίσεις μπορούν να ζητούνται μόνο επί κατατεθειμένων δικαιολογητικών. Αποδεκτοί 
γίνονται όσοι προσφέροντες έχουν υποβάλει νομίμως τα δικαιολογητικά της παρούσας και 
εφόσον αυτά πληρούν τους όρους της παρούσας. 
Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και την συμφωνία αυτών με τους όρους 
της παρούσας, η Επιτροπή προβαίνει σε κλειστές συνεδριάσεις στην αξιολόγηση καθώς 
και στην τυχόν απόρριψη των τεχνικών προσφορών, αποκλειστικά και μόνο με βάση τους 
όρους και τα κριτήρια της παρούσας. Μετά το τέλος της αξιολόγησης, η Επιτροπή 
συντάσσει αιτιολογημένο πρακτικό με τις τυχόν απορριπτέες προσφορές το οποίο 
υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή.  
Στη συνέχεια η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει σχετική ενιαία απόφαση με την οποία 
επικυρώνονται τα πρακτικά της Επιτροπής (που επισυνάπτονται και αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος της Απόφασης) τα οποία αφορούν στον έλεγχο των δικαιολογητικών 
συμμετοχής και στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών, η οποία αναρτάται στο 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και κοινοποιείται στους διαγωνιζόμενους προκειμένου να ασκήσουν εφόσον 
επιθυμούν τις προβλεπόμενες ενστάσεις. 
Ακολούθως η Επιτροπή προβαίνει στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των υπο-φακέλων 
«Οικονομική Προσφορά» των υποψηφίων αναδόχων που συνεχίζουν και σε αυτό το 
στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε 
αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών 
στοιχείων αυτών, μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Οι προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές 
προσφορές αποσφραγίστηκαν θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των 
προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λάβουν γνώση των τιμών που 
προσφέρθηκαν.  
Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών των λοιπών προσφερόντων δεν 
αποσφραγίζονται. Η Επιτροπή στη συνέχεια ελέγχει τις οικονομικές προσφορές και 
συντάσσει πρακτικό με το οποίο γνωμοδοτεί για τις τυχόν απορριφθείσες προσφορές, τις 
τιμές των αποδεκτών προσφορών και συντάσσει τον πίνακα τελικής κατάταξης των 
διαγωνιζομένων, με βάση τη πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά.  
Κατά την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών η Επιτροπή δύναται να διορθώσει 
προφανή σφάλματα που προκύπτουν από την τέλεση μαθηματικών πράξεων. Δεσμευτική 
για τον προμηθευτή είναι η προσφορά μετά την τυχόν διόρθωση των σφαλμάτων της από 
την Επιτροπή.  
Αφού ολοκληρώσει το πρακτικό της η Επιτροπή, το υποβάλλει στην Α.Α. για έκδοση της 
σχετικής απόφασης στην οποία θα περιλαμβάνεται ο τελικός πίνακας κατάταξης, οι τυχόν 
απορριφθείσες προσφορές και θα αναφέρεται ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει 
η κατακύρωση. Η απόφαση της Α.Α. στην οποία επισυνάπτεται υποχρεωτικά το Πρακτικό 
της Επιτροπής Αξιολόγησης, αναρτάται στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και κοινοποιείται με 
τηλεομοιοτυπία στους διαγωνιζόμενους προκειμένου να ασκήσουν εφόσον επιθυμούν τις 
προβλεπόμενες ενστάσεις. 

Άρθρο18: ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

Διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής 

Κατά την ηλεκτρονική αποσφράγιση του υπο-φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- 
Τεχνική Προσφορά» η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού 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).  

Επί πλέον ελέγχεται η εκπλήρωση των Κριτηρίων Ποιοτικής Επιλογής, σύμφωνα 
με το άρθρο 9.2.6 της παρούσης. Αναλυτικότερα ελέγχονται: 
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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 Διενέργειας Διαγωνισμού 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. 

Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού 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 υποβολήςενστάσεων ή την εξέταση τυχόν 
υποβληθεισών κατά το πρώτο στάδιο ενστάσεων, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού 
ορίζει την ημερομηνία ανοίγματος των υπο-φακέλων των τεχνικών προσφορών και οι 
διαγωνιζόμενοι που δεν αποκλείσθηκαν κατά το στάδιο αυτό ενημερώνονται μέσω του 
συστήματος. 

Άρθρο19: 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: 
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 έργουκαι η κατάλληλη περιγραφή και ανάλυση του 
έργου σε επιμέρους δραστηριότητες. 

Ομάδα Β: Κριτήρια Οργάνωσης και Διοίκησης 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 
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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 δύνανταινα κληθούν να αναλύσουν προφορικά την προσφορά τους στην 
Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού και να απαντήσουν σε τυχόν ερωτήσεις των 
μελών της. 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

Aj ΟΜΑΔΑ Α/ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ & 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

σ1(60% ) 

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

 
40% 

Αj2 Ανάπτυξη κατάλληλου τρόπου προσέγγισής και 
αποτελεσματικής μεθοδολογίας υλοποίησης του 
έργου 

 
60% 

Βj ΟΜΑΔΑ Β/ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΟΜΑΔΑΣΕΡΓΟΥ 

σ2(40% ) 

Bj1 Δομή και σύνθεση οργανωτικού σχήματος 60% 

Bj2 Οργάνωση / ροή του έργου 40% 

 

19.1β ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

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 = [σ1x Αj + σ2xBj]  

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 

 

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 Διενέργειας Διαγωνισμού συντάσσει σχετικό πρακτικό με την 
βαθμολόγηση των Τεχνικών Προσφορών, όπου αναφέρονται και οι Τεχνικές 
Προσφορέςπου έχουν συγκεντρώσει συνολική βαθμολογία μικρότερη του 6,5 ή οι τεχνικές 
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προσφορέςπου 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. 

Μετά την άπρακτη παρέλευση του χρόνου υποβολής ενστάσεων ή την εξέταση τυχόν 
αποβληθεισών κατά το δεύτερο στάδιο ενστάσεων, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού 
ορίζει την ημερομηνία ανοίγματος των υπο-φακέλων των οικονομικών προσφορών και οι 
διαγωνιζόμενοι που δεν αποκλείσθηκαν κατά το στάδιο αυτό ενημερώνονται μέσω του 
συστήματος. 

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 Διενέργειας του Διαγωνισμού 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 20% 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 = 0,80xTj + 0,20xOj 

όπου:  

Fj : η συνολική βαθμολογία της πρότασης j 

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. 
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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 Διενέργειας Διαγωνισμού μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των 
προσφορών συντάσσει πρακτικό με την τελική κατάταξη των προσφορών που 
υποβλήθηκαν στον Διαγωνισμόκαι εισηγείται σχετικά στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου 
Β. Κυνουρίας.  

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α6 - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Άρθρο20: ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Μετά την ολοκλήρωση του έργου της αξιολόγησης, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού 
θα υποβάλει τον Συγκριτικό Πίνακα μαζί με τα Πρακτικά και όλα τα στοιχεία του φακέλου 
του διαγωνισμού, σε τρία (3) αντίτυπα, στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου για την 
έκδοση της εγκριτικής απόφασης κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 
Στον ανάδοχο αποστέλλεται σχετική πρόσκληση για υπογραφή της σύμβασης, εφόσον 
προηγουμένως έχει κοινοποιηθεί σε όλους τους διαγωνιζόμενους η απόφαση 
κατακύρωσης. 
Από την κοινοποίηση της Απόφασης κατακύρωσης στον ανάδοχο, η Σύμβαση θεωρείται 
ότι έχει συναφθεί, το δε έγγραφο (Σύμβαση) που ακολουθεί έχει μόνον αποδεικτικό 
χαρακτήρα. 

Άρθρο 21: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

 

Κατά της διακήρυξης του Διαγωνισμού, της συμμετοχής Υποψηφίου σε αυτόν και της 
νομιμότητας της διενέργειάς του έως και την κατακυρωτική απόφαση επιτρέπεται ένσταση 
για λόγους νομιμότητας και ουσίας, μέσω του συστήματος και επισυνάπτοντας το 
σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή.  
Συγκεκριμένα:  
Α) Κατά της διακήρυξης του Διαγωνισμού: μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από 
τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής 
των προσφορών.  
Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της 
δημοσίευσης και υποβολής των προσφορών.  
Μετά την υποβολή των ενστάσεων η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών 

μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα 

λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των 

διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. Συγκεκριμένα, η ένσταση 

εξετάζεται από την οικονομική επιτροπή και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο 

πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από τη πριν από την καταληκτική ημέρα υποβολής των 

προσφορών. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με δική τους 

φροντίδα..  

Β) Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής προμηθευτή 

σ' αυτόν, μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή αποκλείστηκε απ' 

αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το 
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αντίστοιχο στάδιο, στην αρμόδια για την διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία κατά την 

διάρκεια του διαγωνισμού μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του 

αποτελέσματος του αντιστοίχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή 

του διαγωνισμού αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του 

διαγωνισμού από το αρμόδιο όργανο. Το όργανο αυτό υποβάλλει την ένσταση με 

αιτιολογημένη γνωμοδότησή του στην οικονομική επιτροπή που αποφαίνεται τελικά.  

2.   Οι ανωτέρω αποφάσεις της διοίκησης ως και αυτές που αφορούν στην κατακύρωση 

του διαγωνισμού προσβάλλονται κατά τις διατάξεις του Ν. 3463/06 (Κ.Δ.Κ) όπως αυτός 

ισχύει κάθε φορά.  

3.   Ενστάσεις που υποβάλλονται για άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους προ 

της υπογραφής της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές.   

Άρθρο22: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ 

 

Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας 
Διαγωνισμού, 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 μόνον 
στην εξαιρετική περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατόν να αποφευχθεί 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 Διενέργειας διαγωνισμού θα γνωστοποιήσει στους Προσφέροντες που τυχόν 
θα υποβάλουν σχετική αίτηση, τους λόγους της ματαίωσης. 

Άρθρο23: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Μετά την πρόσκληση για υπογραφή της σύμβασης καταρτίζεται η σχετική Σύμβαση 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. 
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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 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 εκτέλεσηςτων όρων της Σύμβασης που θα ανέρχεται στο 2% 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 Δημοσίων 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. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α7 - ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Άρθρο24: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

 

Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. 
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. 

Άρθρο25: 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. 
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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 2% της συνολικής συμβατικής αξίας του έργου χωρίς το 
Φ.Π.Α.Η εγγύηση καλής εκτέλεσης κατατίθεται κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

Άρθρο26: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ– ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

 

1.ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Η διάρκεια εκτέλεσης του Έργου είναι δύο  (2) 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 Δημοτικού  Συμβουλίου. Για κάθε μέλος 
ορίζεται και αναπληρωτής του.  
2. ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα μετάθεσης του χρονοδιαγράμματος 
του Έργου. 

Άρθρο27: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

 

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

 Χορήγηση ποσού 20% του συμβατικού τιμήματος με την έγκριση της Α’ φάσης.  

 Χορήγηση ποσού 80% του συμβατικού τιμήματος με την έγκριση της Β’ 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. 

Άρθρο28: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 

 

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

Άρθρο29: 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 30: ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ- ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ 

 

Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής . 
Ο Προσφέρωνθα πρέπει να αναφέρει στην προσφορά του το τμήματης σύμβασης που 
προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους καθώς και τους 
υπεργολάβουςπου προτείνει. Σε μία τέτοια περίπτωση δεν αίρεται η ευθύνητου κύριου 
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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. 

Άρθρο31: 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 32: ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 

 

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 33: ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 

Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος δεν 
αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά 
την υλοποίηση του Έργου, ούτε 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 δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το Έργο 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 
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του Έργου και αφορούν σε τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα ή μεθόδους κατασκευής ή 
λειτουργίας του Έργου ή του Αναδόχου. 

Άρθρο 34: 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 
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. 

Άρθρο35: ΛΥΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ -ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 

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. 
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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. 
            
  Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται  όπως  πιο κάτω.  

     
   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                     1) ΔΟΥΜΑΝΗ ΣΟΦΙΑ 
                                                                     2) ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
                                                                     3) ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΟΥΡΛΑΣ 
                                                                     4) ΜΑΡΟΥΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
                                                                     5) ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ 
                                                                     6) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 
                                    
                                                      Ακριβές Αντίγραφο 
                                                       Ο Γραμματέας Ο.Ε. 
 

Δελήγιαννης Νικόλαος 
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