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ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 
ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΔΗ ΣΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ: 

 

Ι. ΤΠΗΡΔΙΔ ΛΟΓΙΣΗ 

ΙΙ. ΤΠΗΡΔΙΔ ΟΡΚΧΣΟΤ ΛΟΓΙΣΗ 

IΙΙ. ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ 

 

ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΖ: Ζ ρακειφηεξε ηηκή 

ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ: 9/6/2011 εκέξα Πέκπηε θαη  ψξα 11:00 

ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ: Φνξέαο Γηαρείξηζεο Λίκλεο Κεξθίλεο, Κέληξν Πιεξνθφξεζεο 
Τγξνηφπνπ Κεξθίλεο, Κεξθίλε, 620 55 ΚΑΣΩ ΠΟΡΟΪΑ 

ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ: έσο θαη ηελ 08/06/2011 εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα 14:00 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ: 79.674,80€, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α., ήηνη  ζπλνιηθά 
98.000,00€ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α.). Σν έξγν εληάζζεηαη ζην 
ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ – ΘΡΑΚΖ 2007-
2013, θαη ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ 
(ΠΓΔ), θαηά 80% απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο 
θαη θαηά 20% απφ Δζληθνχο πφξνπο. 

Αξηζκφο Γηαθήξπμεο 190/2011 

ΓΗΑΡΚΔΗΑ: Απφ ηελ εκεξνκελία ηεο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο έσο θαη ην ηέινο 
ηνπ Πξνγξάκκαηνο, δει. ζηηο 31.12.2015 

 

 

ΦΟΡΔΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΛΙΜΝΗ ΚΔΡΚΙΝΗ 

ΚΔΡΚΙΝΗ, ΜΑΨΟ 2011 
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ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΔΗ ΣΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ: 

 

Ι. ΤΠΗΡΔΙΔ ΛΟΓΙΣΗ 

ΙΙ. ΤΠΗΡΔΙΔ ΟΡΚΧΣΟΤ ΛΟΓΙΣΗ 

IΙΙ. ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ 

 
1. ΔΙΑΓΧΓΉ 

1.1 Ο ΦΟΡΈΑ ΤΛΟΠΟΊΗΗ 

Σν επξσπατθφ νηθνινγηθφ δίθηπν πξνζηαηεπκέλσλ πεξηνρψλ Natura 2000 δεκηνπξγήζεθε γηα ηελ 
επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ ηεο Οδεγίαο 92/43/EOK «γηα ηε δηαηήξεζε ησλ θπζηθψλ νηθνηφπσλ θαζψο θαη 
ηεο άγξηαο παλίδαο θαη ρισξίδαο», ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζην εζληθφ δίθαην κε ηελ Κνηλή Τπνπξγηθή 
Απφθαζε 33318/3028/1998. Ζ δεκηνπξγία ηνπ ζα ζπκβάιεη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε πξνζηαζία ησλ 
απεηινχκελσλ εηδψλ θαη ησλ ελδηαηηεκάησλ θαη ζα απνηειέζεη ην βαζηθφ κέζν γηα ηε δηαηήξεζε ηεο 
βηνπνηθηιφηεηαο θαη ηελ γεληθφηεξε πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. Σν δίθηπν Natura 2000 
απνηειείηαη απφ ηηο Δηδηθέο Εψλεο Γηαηήξεζεο ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 92/43/EOK θαη απφ ηηο Εψλεο 
Δηδηθήο Πξνζηαζίαο γηα ηα πνπιηά ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 79/409/ΔΟΚ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 
πνπιηψλ. Ζ Διιάδα έρεη πξνηείλεη γηα έληαμε ζην δίθηπν 239 πεξηνρέο σο "Σφπνπο Κνηλνηηθήο 
εκαζίαο" (proposed Sites of Community Importance) ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 92/43/ΔΟΚ θαη έρεη 
δειψζεη 151 Εψλεο Δηδηθήο Πξνζηαζίαο ηεο νξληζνπαλίδαο ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 79/409/ΔΟΚ.  
Γηα νξηζκέλεο απφ ηηο πεξηνρέο απηέο έρνπλ ζπζηαζεί Φνξείο Γηαρείξηζεο κε βάζε ηνπο Νφκνπο 
2742/1999 θαη 3044/2002. Ο Φνξέαο Γηαρείξηζεο Λίκλεο Κεξθίλεο έρεη αλαιάβεη ηελ επζχλε 
δηαρείξηζεο ηεο πεξηνρήο ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ Λίκλεο Κεξθίλεο.  
 

Γηα ηελ πινπνίεζε δξάζεσλ δηαηήξεζεο θαη δηαρείξηζεο ηεο πεξηνρήο ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ Λίκλεο 
Κεξθίλεο, ν Φνξέαο Γηαρείξηζεο Λίκλεο Κεξθίλεο έρεη νξηζζεί σο ηειηθφο δηθαηνχρνο ηνπ έξγνπ 
«Γηαρείξηζε θαη Λεηηνπξγία Πξνζηαηεπφκελεο Πεξηνρήο Λίκλεο Κεξθίλεο» ε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ 
νπνίνπ θαιχπηεηαη απφ πηζηψζεηο ηνπ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ – 
ΘΡΑΚΖ 2007-2013, θαη ζπγρξεκαηνδνηείηαη θαηά 80% απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο 
Αλάπηπμεο θαη θαηά 20% απφ Δζληθνχο πφξνπο. 

 

1.2 ΣΟ ΈΡΓΟ «ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΑΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΠΡΟΣΑΣΔΤΟΜΔΝΗ ΠΔΡΙΟΥΗ ΛΙΜΝΗ  

ΚΔΡΚΙΝΗ» 

Σν έξγν «Γηαρείξηζε θαη Λεηηνπξγία Πξνζηαηεπφκελεο Πεξηνρήο Λίκλεο Κεξθίλεο», έρεη εληαρζεί  ζην 
ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ – ΘΡΑΚΖ 2007-2013, ζηνλ ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ: ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ ΣΖΝ ΠΚΜ θαη 
ζπγρξεκαηνδνηείηαη θαηά 80% απφ ην ΔΣΠΑ θαη θαηά 20% απφ Δζληθνχο πφξνπο, θαη ζπγθεθξηκέλα ηε 
ΑΔΠ0088 κε θσδηθφ Πξάμεο Α 2010ΔΠ00880034.  

Γεληθφο ζθνπφο ηνπ έξγνπ είλαη ε ιεηηνπξγία ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο θαη νη απαξαίηεηεο δξάζεηο κε 
ζηφρν ηελ πξνζηαζία ηνπ νηθνζπζηήκαηνο ηεο πεξηνρήο ιίκλεο Κεξθίλεο, ηελ επηζηεκνληθή 
παξαθνινχζεζε θαη ηελ επαηζζεηνπνίεζε-ελεκέξσζε ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο αιιά θαη ησλ 
επηζθεπηψλ ζρεηηθά κε ηελ νηθνινγηθή αμία ηνπ πγξνηφπνπ. 

Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο είλαη ε παξνρή ππεξεζηψλ: νη «Τπεξεζίεο Λνγηζηή», νη 
«Τπεξεζίεο νξθσηνχ ινγηζηή» θαη νη «Τπεξεζίεο θαζαξηζκνχ», ζην πιαίζην ηνπ Τπνέξγνπ 1 κε ηίηιν 
«ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΛΗΜΝΖ ΚΔΡΚΗΝΖ (START-UP)».  

Οη ππεξεζίεο απηέο θαηαηάζζνληαη ζε ηξεηο (3) δηαθξηηέο θαηεγνξίεο, σο εμήο:  

o ΤΠΖΡΔΗΔ ΛΟΓΗΣΖ 

o ΤΠΖΡΔΗΔ ΟΡΚΧΣΟΤ ΛΟΓΗΣΖ 

o ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ 

http://www.ekby.gr/ekby/el/SCI.xls
http://www.ekby.gr/ekby/el/SCI.xls
http://www.ekby.gr/ekby/el/SCI.xls
http://www.ekby.gr/ekby/el/SPA.xls
http://www.ekby.gr/ekby/el/SPA.xls
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Ωο εθ ηνχηνπ νη ζπλνιηθέο ππεξεζίεο απνηεινχληαη απφ ηξία (3) δηαθξηηά επηκέξνπο Σκήκαηα, φπσο 
παξαθάησ: 

Σκήκα 1: 

 «Τπεξεζίεο ινγηζηή»: νη ππεξεζίεο αθνξνχλ ηελ ινγηζηηθή ππνζηήξημε ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο θαη 
ζπγθεθξηκέλα: πλεξγαζία κε ηα ζηειέρε ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο γηα ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε θαη 
επηηήξεζε φισλ ησλ πξνβιεπφκελσλ βηβιίσλ απφ ηνλ ΚΒ θαη ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ Γ΄ ΚΠ γηα ηελ 
ινγηζηηθή παξαθνινχζεζε ηνπ Φνξέα, ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη 
δειψζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ ζρεηηθή λνκνζεζία (ηζνινγηζκφο, Φνξνινγηθή Γήισζε, 
Μηζζνδνζία θιπ), παξαθνινχζεζε ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπ Φνξέα  

Σκήκα 2: 

«Τπεξεζίεο νξθσηνχ ινγηζηή», νη ππεξεζίεο αθνξνχλ ηνλ έιεγρν ηεο λνκηκφηεηαο θαη αθξίβεηαο ησλ 
εγγξαθψλ ζηα βηβιία ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο, ηνλ έιεγρν θάιπςεο ησλ εγγξαθψλ κε λνκφηππα 
δηθαηνινγεηηθά, ηελ επαιήζεπζε-εμαθξίβσζε θαη δηαζηαχξσζε ησλ εζφδσλ θαη εμφδσλ ηνπ Φνξέα 
θαζψο θαη ηελ ηήξεζε ησλ πξνβιεπφκελσλ εζσηεξηθψλ θαλνληζκψλ πνπ δηέπνπλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ 
Φνξέα Γηαρείξηζεο, ζηα πιαίζηα ησλ ειεγθηηθψλ αξρψλ θαη θαλφλσλ πνπ αθνινπζεί ην ψκα 
Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ, πνπ είλαη ζχκθσλεο κε ηα Γηεζλή Διεγθηηθά Πξφηππα. 

Σκήκα 3: 

«Τπεξεζίεο θαζαξηζκνχ», νη ππεξεζίεο αθνξνχλ ηνλ θαζαξηζκφ φισλ ησλ ρψξσλ ηνπ Κέληξνπ 
Πιεξνθφξεζεο Τγξνηφπνπ Κεξθίλεο. 

 

Γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα έλα ή πεξηζζφηεξα Σκήκαηα, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ππνβνιήο 
πξνζθνξψλ.  

Γελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο, πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη γηα κέξνο 
Σκήκαηνο. 

Δπίζεο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο, πξνζθνξέο πνπ αληηκεησπίδνπλ 
εληαία ην ζχλνιν ηνπ Έξγνπ ή πξνζθνξέο πνπ αληηκεησπίδνπλ εληαία πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο Σκήκαηα. 

Αλαιπηηθά, ηα αληηθείκελα ησλ Σκεκάησλ θαη ζπλνιηθά νη ππνρξεψζεηο ησλ αλαδφρσλ πεξηγξάθνληαη 
ζην Παξάξηεκα Α «ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ» ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο. 

 
2. ΓΔΝΙΚΆ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΆ ΣΧΝ ΠΡΟ ΑΝΆΘΔΗ ΤΠΗΡΔΙΝ 

2.1   ΟΡΙΜΟΙ 

Οη αθφινπζνη φξνη ζα έρνπλ ηηο έλλνηεο πνπ ηνπο απνδίδνληαη ζηε ζπλέρεηα: 
 
ΑΝΆΓΟΥΟ 

Ο Πξνζθέξσλ πνπ ζα επηιεγεί θαη ζα ζπλάςεη χκβαζε κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, γηα ηελ πινπνίεζε 
θαζελφο απφ ηα ηξία (3) Σκήκαηα, ζχκθσλα κε ηνλ ηξφπν θαη ηε δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ 
παξνχζα Γηαθήξπμε. 
 

ΑΝΑΘΈΣΟΤΑ ΑΡΥΉ 

Ο Φνξέαο Γηαρείξηζεο Λίκλεο Κεξθίλεο  πνπ εδξεχεη ζην Κέληξν Πιεξνθφξεζεο Τγξνηφπνπ 
Κεξθίλεο, Κεξθίλε, 620 55 ΚΑΣΩ ΠΟΡΟΪΑ θαη πξνθεξχζζεη απηφ ηνλ Γηαγσληζκφ δπλάκεη ηεο ππ' 
αξηζκ.  6/2011 απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηνπ πκβνπιίνπ θαη ζα ππνγξάςεη κε ηνλ Αλάδνρν ή ηνπο 
Αλαδφρνπο ηε χκβαζε ή ηηο πκβάζεηο γηα θάζε Σκήκα. 
 
ΑΝΣΊΚΛΖΣΟ 

Σν πξφζσπν πνπ θαηνηθεί ζηελ Διιάδα θαη πνπ ν Πξνζθέξσλ κε δήισζή ηνπ, ζηελ νπνία 
πεξηιακβάλνληαη ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ πξνζψπνπ (νλνκαηεπψλπκν, ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε, 
αξηζκφο ηειεθψλνπ, fax θ.ιπ.), νξίδεη σο ππεχζπλν γηα ηηο ελδερφκελεο αλάγθεο επηθνηλσλίαο ηεο 
Αλαζέηνπζαο Αξρήο κε ηνλ Πξνζθέξνληα θαη πξνο ηνλ νπνίν ε Αλαζέηνπζα Αξρή κπνξεί λα 
απεπζχλεη ή/θαη λα επηδίδεη νπνηνδήπνηε έγγξαθν πνπ απεπζχλεηαη πξνο ηνλ Πξνζθέξνληα θαη 
αθνξά νπνηνδήπνηε ζέκα πνπ ζρεηίδεηαη κε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηνπ Γηαγσληζκνχ. Αληίθιεηνο κπνξεί 
λα νξηζζεί θαη ν Δθπξφζσπνο ηνπ Πξνζθέξνληνο. 
 

ΑΡΜΟΓΗΟ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΣΖ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ 
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Ο θ.  Θεφδσξνο Ναδεξίδεο, πνπ παξέρεη ζρεηηθέο κε ην δηαγσληζκφ πιεξνθνξίεο (ηει. 2327028004, 
θαμ 2327028005,  e-mail: info@kerkini.gr), ψξεο 10-12 πκ. 

 

ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ 

Σν ζχλνιν ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο πνπ ζα δηελεξγεζεί, ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα Γηαθήξπμε 
γηα ηελ αλάδεημε ηνπ/ησλ Αλαδφρσλ έσο θαη ηεο αλάδεημή ηνπ(ο) θαη ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο ή 
ησλ πκβάζεσλ. 

 

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 

Ζ παξνχζα Γηαθήξπμε θαη ηα Παξαξηήκαηα Α: Πεξηγξαθή Τπεξεζηψλ, Β: Πεξηερφκελν Πξνζθνξψλ, 
Γ: Τπνδείγκαηα Δγγπήζεσλ Γ: Τπφδεηγκα Βηνγξαθηθνχ εκεηψκαηνο θαη Δ Τπφδεηγκα χκβαζεο. 

 

ΔΚΠΡΧΠΟ 

Σν πξφζσπν πνπ ππνγξάθεη ή/θαη ππνβάιεη ηελ πξνζθνξά - ζηελ πεξίπησζε πνπ απηή δελ 
ππνγξάθεηαη ή/θαη δελ ππνβάιιεηαη απφ ηνλ ίδην ηνλ Πξνζθέξνληα - ή/θαη είλαη παξφλ θαηά ηελ 
απνζθξάγηζή ηεο. Σν πξφζσπν απηφ κπνξεί λα είλαη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ Πξνζθέξνληνο ή 
πξφζσπν εμνπζηνδνηεκέλν απφ ηνλ Πξνζθέξνληα ή ην λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπ ή, ζε πεξίπησζε 
έλσζεο πξνζψπσλ ή θνηλνπξαμίαο, πξφζσπν εμνπζηνδνηεκέλν απφ φια ηα κέιε ηεο έλσζεο ή ηεο 
θνηλνπξαμίαο. 

 

ΔΠΗΣΡΟΠΔ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

α) Δπηηξνπή αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ Γηαγσληζκνχ (εθεμήο «Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο») 
β) Δπηηξνπή αμηνιφγεζεο ελζηάζεσλ ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαη πξνζθπγψλ ηνπ άξζξνπ 
3 παξ. 2 ηνπ Ν. 2522/1997 (εθεμήο «Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ θαη Πξνζθπγψλ») 
γ) Δπηηξνπή Παξαιαβήο (εθεμήο «Δπηηξνπή Παξαιαβήο») 
 

ΚΑΣΑΚΌΡΧΖ 

Ζ απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο κε ηελ νπνία εγθξίλεηαη ε ηειηθή επηινγή ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηελ 
πινπνίεζε θαζελφο απφ ηα ηξία (3) Σκήκαηα. 

 
ΜΔΛΟ 

Σν λνκηθφ ή θπζηθφ πξφζσπν πνπ ζπκκεηέρεη ζε έλσζε πξνζψπσλ ή θνηλνπξαμία, ε νπνία, ζε 
πεξίπησζε πνπ θεξπρζεί Αλάδνρνο γηα έλα ή πεξηζζφηεξα Σκήκαηα ηνπ Γηαγσληζκνχ, αλαιακβάλεη 
λνκηθή δέζκεπζε έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ζχκθσλα κε ηε 
χκβαζε. 
 

ΠΡΟΦΈΡΧΝ ή ΤΠΟΦΖΦΗΟ 

Οπνηνδήπνηε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή έλσζε πξνζψπσλ ή θνηλνπξαμία ζπκκεηέρεη ζην 
Γηαγσληζκφ θαη ππνβάιιεη πξνζθνξά κε ζθνπφ ηε ζχλαςε χκβαζεο κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 
 
ΠΡΟΦΟΡΑ 

Ζ πξφηαζε πνπ ππνβάιιεη ν Πξνζθέξσλ. Γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα έλα ή πεξηζζφηεξα 
Σκήκαηα ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ππνβνιήο πξνζθνξψλ. 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜ  

Ζ εθηηκψκελε απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή σο πηζαλή δαπάλε γηα ηελ παξνρή ησλ Τπεξεζηψλ θαζελφο 
απφ ηα ηξία (3) Σκήκαηα θαη γηα ην ζχλνιν ησλ πξνθεξπζζφκελσλ Τπεξεζηψλ.  

Ζ δαπάλε απηή απνηειεί θαη ην αλψηαην φξην ηεο πξνζθνξάο πνπ κπνξνχλ λα ππνβάινπλ νη 
Τπνςήθηνη. Πξνζθνξέο πνπ ππεξβαίλνπλ ηελ εθηηκψκελε δαπάλε απνξξίπηνληαη. 

Οη δαπάλεο ηνπ Έξγνπ ζα βαξχλνπλ ην Πξφγξακκα ∆εκνζίσλ Δπελδχζεσλ, θαη ζπγθεθξηκέλα ηε 
ΑΔΠ0088 κε θσδηθφ Πξάμεο Α 2010ΔΠ00880034. 

 

ΌΜΒΑΖ 

Ζ έγγξαθε ζπκθσλία κεηαμχ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ηνπ Αλαδφρνπ γηα θάζε έλα Σκήκα, ε νπνία 

mailto:emakrig@otenet.gr
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θαηαξηίδεηαη κεηά ηελ αλαθνίλσζε ηεο Καηαθχξσζεο ζηνλ Αλάδνρν θάζε Σκήκαηνο. 

 
ΤΜΒΑΣΗΚ ΣΊΜΖΜΑ 

Ζ ηηκή πξνζθνξάο ζηελ νπνία ζα θαηαθπξσζεί θάζε έλα απφ ηα Σκήκαηα. 

 
ΤΠΖΡΔΗΔ  

Οη ππεξεζίεο πνπ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην Παξάξηεκα Α ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο. 

 
2.2 ΑΝΣΙΚΔΊΜΔΝΟ 

Αληηθείκελν ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ ε δηελέξγεηα ηνπ νπνίνπ εγθξίζεθε δπλάκεη ηεο ππ' αξηζ. 
6/2011 απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Λίκλεο Κεξθίλεο, είλαη νη 
Τπεξεζίεο πνπ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην Παξάξηεκα Α ηεο παξνχζαο Πξνθήξπμεο. 

2.3 ΣΠΟ ΠΑΡΟΥΉ ΤΠΗΡΔΙΝ 

Ο ηφπνο παξνρήο ησλ Τπεξεζηψλ ζα είλαη ην Κέληξν Πιεξνθφξεζεο Τγξνηφπνπ Κεξθίλεο ζηελ 
Κεξθίλε εξξψλ 

 

2.4 ΥΡΟΝΟΓΙΆΓΡΑΜΜΑ 

Ζ ζπλνιηθή δηάξθεηα παξνρήο ησλ Τπεξεζηψλ γηα θάζε Σκήκα νξίδεηαη σο εμήο: 

Γηα ην Σκήκα 1, απφ ηελ εκεξνκελία ηεο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο έσο θαη ην ηέινο ηνπ 
Πξνγξάκκαηνο, δει. ηηο 31.12.2015.  

Γηα ην Σκήκα 2, απφ ηελ εκεξνκελία ηεο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο έσο θαη ην ηέινο ηνπ 
Πξνγξάκκαηνο δει. ηηο 31.12.2015.  

Γηα ην Σκήκα 3, απφ ηελ εκεξνκελία ηεο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο έσο θαη ην ηέινο ηνπ 
Πξνγξάκκαηνο δει. ηηο 31.12.2015.  

 

Με ηελ Καηαθχξσζε ησλ Τπεξεζηψλ, νξηζηηθνπνηείηαη ην ρξνλνδηάγξακκα, ζχκθσλα κε ηελ 
πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ θαη ηπρφλ παξαηεξήζεηο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ππφ ηελ επηθχιαμε ησλ 
φζσλ αλαθέξνληαη ζηε χκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί. 

ε θάζε πεξίπησζε, ε παξνρή ησλ Τπεξεζηψλ γηα θάζε επηκέξνπο ηκήκα, κεηά ηελ φπνηα παξάηαζε 
ή κεηάζεζε ηπρφλ ρνξεγεζεί, ζα πξέπεη λα έρεη νινθιεξσζεί εληφο ησλ απψηαησλ νξίσλ πνπ 
εθάζηνηε ηζρχνπλ γηα ηελ πινπνίεζε έξγσλ πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην Γ' ΚΠ. 
 

2.5 ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜ– ΥΡΗΜΑΣΟΓΣΗΗ 

Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ησλ Τπεξεζηψλ αλέξρεηαη ζε 98.000,00 € (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 
Φ.Π.Α.).  
 
Ο πξνυπνινγηζκφο αλά επηκέξνπο Σκήκα θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 
 

Σκήκα/Τπνηκήκα 
Πξνυπ/γηζκφο 

ρσξίο ΦΠΑ (€) 

Πξνυπ/γηζκφο κε 

ΦΠΑ (€) 

Σκήκα 1: Τπεξεζίεο Λνγηζηή 26.016,26 32.000,00 

Σκήκα 2: Τπεξεζίεο νξθσηνχ ινγηζηή 
26.829,27 33.000,00 

Σκήκα 3: Τπεξεζίεο θαζαξηζκνχ 26.829,27 33.000,00 

ΤΝΟΛΗΚΟ ΔΡΓΟ 79.674,80 98.000,00 
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Ζ παξνρή Τπεξεζηψλ ρξεκαηνδνηείηαη ζηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ «Γηαρείξηζε θαη Λεηηνπξγία 
Πξνζηαηεπφκελεο Πεξηνρήο Λίκλεο Κεξθίλεο» ην νπνίν έρεη εληαρζεί  ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα 
«Πεξηβάιινλ» 2000-2006, θαη έρεη εγγξαθεί ζην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ, ζηε ΑΔΠ0088 
κε θσδηθφ Πξάμεο Α 2010ΔΠ00880034. Σν έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη θαηά 80% απφ ην ΔΣΠΑ θαη 
θαηά 20% απφ Δζληθνχο πφξνπο. 
 

3 ΤΜΜΔΣΟΥΉ ΣΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜ 

3.1 ΚΑΝΟΝΙΣΙΚ ΠΛΑΊΙΟ 

Ο παξψλ δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα κε ην λνκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή 
θαη, αλαινγηθά θαη ζπκπιεξσκαηηθά, κε ηηο παξαθάησ δηαηάμεηο ηνπ εζληθνχ θαη θνηλνηηθνχ δηθαίνπ 
πεξί δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ: 
 
-  Νφκνο 2362/1995 «Πεξί Γεκφζηνπ Λνγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο» 
(ΦΔΚ Α’ 247/1995), φπσο ηζρχεη, 

- Οδεγία 2004/18/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 31εο Μαξηίνπ 2004 "πεξί 

ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ" (ΔΔ αξηζκ. 
L 134 ηεο 30.4.2004, ζει. 114), φπσο ηζρχεη, 

- Οδεγία 89/665/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 21εο Γεθεκβξίνπ 1989 "γηα ην ζπληνληζκφ ησλ λνκνζεηηθψλ, 

θαλνληζηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ δηαηάμεσλ πεξί ηεο εθαξκνγήο ησλ δηαδηθαζηψλ πξνζθπγήο ζηνλ ηνκέα ηεο 

ζχλαςεο ζπκβάζεσλ θξαηηθψλ πξνκεζεηψλ θαη δεκνζίσλ έξγσλ" (ΔΔ αξηζκ. L 395 ηεο 30.12.1989, ζει. 
33), φπσο ηζρχεη,   

- Νφκνο 3548/2007 «Καηαρψξηζε δεκνζηεπκάησλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ 

Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο»,  

- Νφκνο 2286/1995 "Πξνκήζεηεο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ" (ΦΔΚ Α' 19/1995), 
φπσο ηζρχεη, 

- Νφκνο 2522/1997 "Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ην ζηάδην πνπ πξνεγείηαη ηεο ζχλαςεο ζπκβάζεσο δεκνζίσλ 

έξγσλ, θξαηηθψλ πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ, ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 89/665/ΔΟΚ" (ΦΔΚ Α' 178/1997), 
φπσο ηζρχεη,  

- Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 60/2007 ζρεηηθά κε ηελ "Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηοηεο 

Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ 

θαη ππεξεζηψλ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Οδεγία 2005/51/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο θαη ηελ Οδεγία 2005/75/ΔΚ ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 16εο Ννεκβξίνπ 2005", (ΦΔΚ Α' 64/2007),  

- Σα άξζξα 35 παξ. 1 θαη 36 ηνπ Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο 346/1998 «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο 
Ννκνζεζίαο πξνο ην Κνηλνηηθφ Γίθαην, ζρεηηθά κε ηε ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ, 
έξγσλ θαη ππεξεζηψλ θαη εηδηθφηεξα πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 92/50/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 
18εο Ηνπιίνπ 1992» (ΦΔΚ Α' 230/1998),   

- Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 118/2007 "Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ", (ΦΔΚ Α' 150/10.07.2007), φπσο 
ηζρχεη, ην νπνίν εθαξκφδεηαη ζπκπιεξσκαηηθά ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ θαη θαηά ην κέξνο πνπ νη 
δηαηάμεηο ηνπ δελ αληίθεηληαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ, θαη ηνπ Π.Γ. 60/2007 κε ην νπνίν 
απηή ελζσκαηψζεθε ζηελ ειιεληθή έλλνκε ηάμε,  

- Tελ ππ' αξηζκ. 5500/23.07.2010 απφθαζε πεξί έληαμεο ηεο Πξάμεο «Γηαρείξηζε θαη ιεηηνπξγία 
Πξνζηαηεπφκελεο Πεξηνρήο Λίκλεο Κεξθίλεο» ζην ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ – 
ΘΡΑΚΖ 2007-2013 

- Σελ ππ' αξηζκ. 6/2011 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο κε ηελ νπνία 
εγθξίζεθε ε δηελέξγεηα ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ  

θαζψο θαη ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο θαη νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε απηψλ, ε νπνία ζα 
γλσζηνπνηείηαη ζηνπο Τπνςεθίνπο φπσο νξίδεηαη θαησηέξσ. 

 
 
3.2 ΓΔΝΙΚΈ ΑΡΥΈ 

Ζ ζπκκεηνρή ζηνλ πξνθεξπζζφκελν κε ηελ παξνχζα Γηαγσληζκφ είλαη αλνηθηή, επί ίζνηο φξνηο, ζε 
φζνπο πιεξνχλ ηηο λνκηθέο, νηθνλνκηθέο θαη ηερληθέο πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ 
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Γηαθήξπμε θαη δηαζέηνπλ ηελ απαηηνχκελε επαγγεικαηηθή επάξθεηα θαη εκπεηξία. 

ην Γηαγσληζκφ γίλνληαη δεθηέο νη πξνζθνξέο πνπ είλαη ζχκθσλεο κε φινπο ηνπο φξνπο θαη ηηο 
πξνυπνζέζεηο ηεο Πξνθήξπμεο, ελψ είλαη δπλαηφ, θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο, λα 
ζεσξεζνχλ απνδεθηέο θαη πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ επνπζηψδεηο απνθιίζεηο. Ωο επνπζηψδεηο 
απνθιίζεηο λννχληαη νη απνθιίζεηο πνπ δελ επεξεάδνπλ ην πεξηερφκελν ησλ πξνζθεξφκελσλ 
ππεξεζηψλ θάζε Σκήκαηνο ή ηελ πνηφηεηα εθηέιεζήο ηνπο, δελ πεξηνξίδνπλ ζε θαλέλα ζεµείν ηα 
δηθαηψµαηα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ή ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ Πξνζθέξνληνο θαη δελ ζίγνπλ ηηο αξρέο 
ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο ησλ Πξνζθεξφλησλ.   

Πξνζθνξέο πνπ, θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο, είλαη αφξηζηεο θαη αλεπίδεθηεο 
εθηίκεζεο ή πεξηέρνπλ φξνπο αληίζεηνπο πξνο ηελ Γηαθήξπμε ή/θαη αηξέζεηο ραξαθηεξίδνληαη σο κε 
απνδεθηέο θαη απνξξίπηνληαη. 

Σα έγγξαθα ηεο Πξνζθνξάο θαη ηεο χµβαζεο θαζψο θαη φιε ε ζρεηηθή αιιεινγξαθία πνπ είλαη 
δπλαηφ λα απαηηεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. ε 
πεξίπησζε πνπ θάπνην απφ ηα παξαπάλσ έγγξαθα είλαη δηαηππσκέλν ζε άιιε γιψζζα, πξέπεη λα 
ζπλνδεχεηαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε. Ωο επίζεκεο κεηαθξάζεηο ε Αλαζέηνπζα Αξρή ζα δερζεί 
εθείλεο πνπ γίλνληαη απφ ηε κεηαθξαζηηθή ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ, εθείλεο πνπ 
γίλνληαη απφ Διιεληθέο πξνμεληθέο αξρέο, θαζψο θαη εθείλεο πνπ γίλνληαη απφ Έιιελεο δηθεγφξνπο 
θαηά ην άξζξν 53 ηνπ Κψδηθα Γηθεγφξσλ (λ.δ. 3026/1954). Δπίζεο, ε Αλαζέηνπζα Αξρή ζα απνδερζεί 
θάζε κεηάθξαζε πνπ γίλεηαη απφ πξφζσπν ή αξρή ηεο εκεδαπήο πνπ έρεη, ζχκθσλα κε δηάηαμε 
λφκνπ, ην δηθαίσκα λα εθδίδεη επίζεκεο κεηαθξάζεηο. ηελ πεξίπησζε πνπ έλαο Τπνςήθηνο πξφθεηηαη 
λα ππνβάιεη κεηαθξάζεηο πνπ έρνπλ γίλεη απφ αξρέο ή πξφζσπα άιια, εθηφο απφ ην Τπνπξγείν 
Δμσηεξηθψλ, ηηο ειιεληθέο πξνμεληθέο αξρέο θαη ηνπο έιιελεο δηθεγφξνπο, ζα πξέπεη λα επηζπλάςεη 
θαη αληίγξαθν ηεο δηάηαμεο πνπ παξέρεη ζηελ ελ ιφγσ αξρή ή πξφζσπν ην δηθαίσκα λα εθδίδεη 
επίζεκεο κεηαθξάζεηο. 

Οη επηθεθαιίδεο, νη ηίηινη ησλ άξζξσλ, νη ππφηηηινη θαη ν πίλαθαο πεξηερνµέλσλ ηίζεληαη γηα 
δηεπθφιπλζε ηεο αλάγλσζεο θαη δελ ιαµβάλνληαη ππφςε γηα ηελ εξµελεία ηεο Γηαθήξπμεο. 

 

3.3 ΓΙΚΑΊΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΉ 

3.3.1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πνπ ιεηηνπξγνχλ 
λφκηκα ζηελ Διιάδα ή ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ) ή ηνπ Δπξσπατθνχ 
Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (ΔΟΥ) ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηε πκθσλία Γεκνζίσλ 
πκβάζεσλ ηνπ Παγθνζκίνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ, ε νπνία θπξψζεθε κε ην Νφκν 2513/1997. 

 
Οη ππνςήθηνη, πξέπεη λα παξέρνπλ ππεξεζίεο φπσο παξαθάησ: 
Γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Σκήκα 1: Παξνρή ινγηζηηθψλ ππεξεζηψλ γηα βηβιία Γ θαηεγνξίαο 
(ηζνινγηζκφ, Φνξνινγηθή Γήισζε, Πεξηνδηθέο θαη εθθαζαξηζηηθή ΦΠΑ, Φφξνη παξαθξάηεζεο θιπ) 
Γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Σκήκα 2:  παξνρή ππεξεζηψλ νξθσηνχ ινγηζηή  
Γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Σκήκα 3: παξνρή ππεξεζηψλ θαζαξηζκνχ Διάρηζηε πξνυπφζεζε είλαη λα 
δηαζέηεη πξνζσπηθφ δχν αηφκσλ φπσο θαίλεηαη απφ ηνλ πίλαθα εξγαζίαο 
  
Διάρηζηε πξνυπφζεζε ζπκκεηνρήο είλαη ε ηξηεηήο εκπεηξία. 

Γηα ην ηκήκα 1 «Τπεξεζίεο Λνγηζηή» ν ππνςήθηνο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα έρεη άδεηα ινγηζηή 
θνξνηερληθνχ Α’ ηάμεο βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 340/1998 ελψ γηα ην ηκήκα 2 «Τπεξεζίεο 
νξθσηνχ ινγηζηή»  ν ππνςήθηνο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα είλαη εγγεγξακκέλνο ζην κεηξψν νξθσηψλ 
ειεγθηψλ ινγηζηψλ θαη λα έρνπλ ιάβεη ηε ζρεηηθή άδεηα λφκηκσλ ειεγθηψλ (Π.Γ. 226/92, Ν. 
3693/2008). 

Ο Τπνςήθηνο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ηε ρξεκαηνπηζησηηθή θαη νηθνλνκηθή ηθαλφηεηα γηα ηελ 
Δθηέιεζε ηνπ Έξγνπ. Δηδηθφηεξα, ν θχθινο εξγαζηψλ ηνπ Τπνςεθίνπ Αλαδφρνπ γηα ην ζχλνιν ησλ 
ηξηψλ (3) ηειεπηαίσλ δηαρεηξηζηηθψλ ρξήζεσλ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 200% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 
ηνπ ππφ αλάζεζε ηκήκαηνο. ε πεξίπησζε πνπ ν Τπνςήθηνο Αλάδνρνο δξαζηεξηνπνηείηαη γηα 
ρξνληθφ δηάζηεκα κηθξφηεξν ησλ ηξηψλ (3) δηαρεηξηζηηθψλ ρξήζεσλ, ηφηε ν ζπλνιηθφο θχθινο 
εξγαζηψλ γηα φζεο δηαρεηξηζηηθέο ρξήζεηο δξαζηεξηνπνηείηαη, ζα πξέπεη λα αληηζηνηρεί ζην 200% ηνπ 
ππφ αλάζεζε ηκήκαηνο. Ο ππνςήθηνο αλάδνρνο δχλαηαη λα απνδείμεη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπ 
επάξθεηα κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ εθθαζαξηζηηθψλ ζεκεησκάησλ ηεο εθνξίαο. 
 
3.3.2. Οη ππνςήθηνη πνπ δελ είλαη θπζηθά πξφζσπα, ζα πξέπεη λα δειψζνπλ ηα νλφκαηα θαη ηα 
επαγγεικαηηθά πξνζφληα ησλ ζηειερψλ πνπ ζα είλαη ππεχζπλα γηα ηελ παξνρή ησλ Τπεξεζηψλ. 
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Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ επίζεο νη ελψζεηο πξνζψπσλ ή/θαη θνηλνπξαμίεο πνπ ππνβάιινπλ θνηλή 

πξνζθνξά, κε ηηο παξαθάησ πξνυπνζέζεηο: 

· ηελ πξνζθνξά ζα δειψλεηαη έλα κέινο ηεο έλσζεο / θνηλνπξαμίαο σο ππεχζπλν γηα ην 

ζπληνληζκφ θαη ηε δηνίθεζε φισλ ησλ κειψλ ηεο έλσζεο / θνηλνπξαμίαο (project leader) θαη ζα 

αλαγξάθεηαη απαξαηηήησο ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο θάζε κέινπο ηεο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο ζηελ 

παξνρή ησλ Τπεξεζηψλ θαη ην εηδηθφ κέξνο ησλ Τπεξεζηψλ κε ην νπνίν απηφ ζα αζρνιεζεί ζηα 

πιαίζηα εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο, ν λφκηκνο εθπξφζσπνο θάζε κέινπο θαη ν θνηλφο εθπξφζσπνο 

ηεο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο. 

· ηελ πξνζθνξά ζα αλαγξάθεηαη απαξαηηήησο ην πνζνζηφ επί ηνπ πκβαηηθνχ Σηκήκαηνο πνπ ζα 

αληηζηνηρεί ζε θάζε κέινο ηεο έλσζεο / θνηλνπξαμίαο. 

· Όια ηα κέιε ηεο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο θαιχπηνπλ ηελ απαίηεζε ηεο λφκηκεο ιεηηνπξγίαο ηνπο 

ζηελ Διιάδα ή ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο ΔΔ ή ηνπ ΔΟΥ ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη 

ηε πκθσλία Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Παγθνζκίνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ.  

· Οη απαηηήζεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ 3.3.1 ζα θαιχπηνληαη απφ έλα ηνπιάρηζηνλ κέινο 

ηεο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη θάζε Τπνςήθηνο, θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, πνπ ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκφ 
απηφλνκα ή κε άιια θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, δελ κπνξεί, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, λα κεηέρεη ζε 
πεξηζζφηεξεο απφ κηα πξνζθνξέο. 

Οη ελψζεηο ή θνηλνπξαμίεο δελ ππνρξενχληαη λα πεξηβιεζνχλ νξηζκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ 

ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπο. Ωζηφζν, ζε πεξίπησζε πνπ ε παξνρή ησλ πξνθεξπζζνκέλσλ κε ηελ 

παξνχζα Τπεξεζηψλ θαηαθπξσζεί ζε έλσζε πξνζψπσλ ή θνηλνπξαμία, ε Αλαζέηνπζα Αξρή 

δηθαηνχηαη, εθφζνλ ην ζεσξήζεη αλαγθαίν γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ηεο χκβαζεο, λα δεηήζεη 

απφ ηελ έλσζε ή θνηλνπξαμία λα πεξηβιεζεί νξηζκέλε λνκηθή κνξθή θαη ε έλσζε ή θνηλνπξαμία, ζηελ 

πεξίπησζε απηή, ππνρξενχηαη λα ην πξάμεη. 

Με ηελ ππνβνιή ηεο Πξνζθνξάο θάζε Μέινο ηεο έλσζεο πξνζψπσλ ή θνηλνπξαμίαο επζχλεηαη 

αιιειεγγχσο θαη ζε νιφθιεξν. ε πεξίπησζε αλάζεζεο Σκήκαηνο ή ηνπ ζπλφινπ ησλ Σκεκάησλ ησλ 

Τπεξεζηψλ ζε έλσζε πξνζψπσλ ή θνηλνπξαμία ε επζχλε απηή εμαθνινπζεί µέρξη ηελ πιήξε 

εθηέιεζε ηεο χµβαζεο θαη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ Τπεξεζηψλ. 

Σπρφλ πθηζηάκελεο κεηαμχ ηνπο ζπκθσλίεο πεξί θαηαλνκήο ησλ επζπλψλ ηνπο έρνπλ ηζρχ κφλν ζηηο 

εζσηεξηθέο ηνπο ζρέζεηο θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ δχλαληαη λα πξνβιεζνχλ έλαληη ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο σο ιφγνο απαιιαγήο ηνπ ελφο κέινπο απφ ηηο επζχλεο θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ 

άιινπ ή ησλ άιισλ κειψλ γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο παξνρήο ησλ Τπεξεζηψλ. 

ε πεξίπησζε πνπ, εμαηηίαο αδπλακίαο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ελδεηθηηθά ηνπ ζαλάηνπ, ηεο θήξπμεο 

ζε πηψρεπζε θαη νπνηαζδήπνηε άιιεο θαηάζηαζεο αθεξεγγπφηεηαο, κέινο ηεο έλσζεο ή 

θνηλνπξαμίαο δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο θαηά ην 

ρξφλν αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ηα ππφινηπα κέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε νιφθιεξεο 

ηεο θνηλήο πξνζθνξάο κε ηελ ίδηα ηηκή. 

ε πεξίπησζε πνπ, εμαηηίαο αληθαλφηεηαο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ελδεηθηηθά ηνπ ζαλάηνπ, ηεο 

θήξπμεο ζε πηψρεπζε θαη νπνηαζδήπνηε άιιεο θαηάζηαζεο αθεξεγγπφηεηαο, κέινο ηεο έλσζεο ή 

θνηλνπξαμίαο δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ σο κέινο ηεο έλσζεο ή ηεο 

θνηλνπξαμίαο, θαηά ην ρξφλν εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο, ηφηε, εάλ νη ζπκβαηηθνί φξνη κπνξνχλ λα 

εθπιεξσζνχλ απφ ηα ελαπνκείλαληα κέιε ηεο έλσζεο ή ηεο θνηλνπξαμίαο, ε χκβαζε εμαθνινπζεί λα 

πθίζηαηαη σο έρεη θαη λα παξάγεη φια ηα έλλνκα απνηειέζκαηά ηεο κε ηελ ίδηα ηηκή θαη φξνπο. Ζ 

δπλαηφηεηα εθπιήξσζεο ησλ ζπκβαηηθψλ φξσλ απφ ηα ελαπνκείλαληα κέιε ζα εμεηαζζεί απφ ηελ 
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Αλαζέηνπζα Αξρή, ε νπνία θαη ζα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

3.4 ΑΠΟΚΛΔΙΜ ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ 

ην δηαγσληζκφ δελ γίλνληαη δεθηνί: 

(α) Όζνη δελ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ  3.3. 

(β) Όζνη, ζχµθσλα µε ηα πξνβιεπφµελα ζην άξζξν 43 ηνπ ΠΓ 60/2007 (άξζξν 45 παξ 1 ηεο 
νδεγίαο 18/2004/ΔΚ) έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα έλαλ ή 
πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο ιφγνπο πνπ απαξηζµνχληαη θαησηέξσ: 

 I. ζπµµεηνρή ζε εγθιεµαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 ηεο 
θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/∆ΔΤ ηνπ πµβνπιίνπ. 

 II. δσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ πµβνπιίνπ ηεο 
26εο Μαΐνπ 1997 θαη ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο 98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ 
πκβνπιίνπ. 

 III. απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο χµβαζεο ζρεηηθά µε ηελ πξνζηαζία ησλ 
νηθνλνµηθψλ ζπµθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ. 

 IV. λνµηµνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνµεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο 
νδεγίαο 91/308/EOK ηνπ πµβνπιίνπ, ηεο 10εο Ηνπλίνπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηµνπνίεζεο 
ηνπ ρξεµαηνπηζησηηθνχ ζπζηήµαηνο γηα ηε λνµηµνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνµεο 
δξαζηεξηφηεηεο. 

(γ) Όζνη έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο 
ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο 
θαη ηεο δφιηαο ρξεσθνπίαο.  

(δ) Όζνη ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, παχζε δξαζηεξηνηήησλ, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή 
πησρεπηηθφ ζπµβηβαζµφ ή ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε αθεξεγγπφηεηαο πνπ 
πξνθχπηεη απφ παξφµνηα δηαδηθαζία πξνβιεπφµελε απφ ηηο εζληθέο, λνµνζεηηθέο θαη 
θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο. 

(ε) Όζνη, ελαληίνλ ησλ νπνίσλ έρεη θηλεζεί δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε, εθθαζάξηζεο, 
αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο, πησρεπηηθνχ ζπµβηβαζµνχ ή νπνηαδήπνηε άιιε παξφµνηα 
δηαδηθαζία πξνβιεπφµελε απφ ηηο εζληθέο, λνµνζεηηθέο θαη θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο. 

(ζη) Όζνη έρνπλ θαηαδηθαζζεί βάζεη απφθαζεο πνπ έρεη ηζρχ δεδηθαζµέλνπ, ζχµθσλα µε ηηο 
λνµνζεηηθέο δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ εθδφζεθε ε απφθαζε, θαη ε νπνία δηαπηζηψλεη αδίθεµα 
ζρεηηθφ µε ηελ επαγγειµαηηθή ηνπο δηαγσγή. 

(δ) Όζνη έρνπλ δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγειµαηηθφ παξάπησµα πνπ απνδεδεηγµέλσο δηαπηζηψζεθε 
µε νπνηνδήπνηε µέζν. 

(ε) Όζνη δελ έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ 
θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζχµθσλα µε ηηο λνµνζεηηθέο δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ είλαη 
εγθαηεζηεµέλνη. 

(ζ) Όζνη δελ έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο φζνλ αθνξά ηελ πιεξσµή ησλ θφξσλ θαη 
ηειψλ ζχµθσλα µε ηηο λνµνζεηηθέο δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεµέλνη. 

(η) Όζνη είλαη έλνρνη ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 
απαηηνχληαη απφ ηελ Γηαθήξπμε 

(ηα)   Όζνη απνθιείζζεθαλ ηειεζίδηθα απφ δεκφζηνπο δηαγσληζκνχο νη νπνίνη πξνθεξχρηεθαλ απφ 
Γεκφζηα Τπεξεζία, Ν.Π.Γ.Γ., Ν.Π.Η.Γ. ή Α.Δ. ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα ή πνπ ειέγρεηαη ή 
ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Γεκφζην γηαηί δελ εθπιήξσζαλ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο. 

(ηβ) Όζνη απνθιείζζεθαλ απφ δηαγσληζκνχο κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο. 

(ηγ) Όζα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πνπ εδξεχνπλ θαηαζηαηηθά ή πξαγκαηηθά εθηφο Διιάδαο έρνπλ 
ππνζηεί αληίζηνηρεο κε ηηο παξαπάλσ θπξψζεηο ζε ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Σπρφλ 
αληίζηνηρεο θπξψζεηο εθηφο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζα εμεηάδνληαη θαη ζα θξίλνληαη απφ ηελ 
Αλαζέηνπζα Αξρή θαηά πεξίπησζε. 

(ηδ) Όζνη δελ πξνζθφκηζαλ ηα απαηηνχκελα ζην Παξάξηεκα Β, παξ. ΗΗ.1 θαη ΗΗ.2, δηθαηνινγεηηθά (βι. 
δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαη δηθαηνινγεηηθά θαηά ην ζηάδην ηεο θαηαθχξσζεο). 

(ηε)   Οη ελψζεηο ή θνηλνπξαμίεο, ζε πεξίπησζε πνπ νπνηαδήπνηε απφ ηηο πξνυπνζέζεηο 
απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ απηήο ηζρχεη γηα έλα ηνπιάρηζηνλ κέινο ηνπο. 
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(ηζη) Όζνη απνθιείνληαη γηα ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο ινηπέο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο. 

 

4. ΌΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΤΠΟΒΟΛΉ ΠΡΟΦΟΡΝ 

4.1. ΣΡΠΟ ΌΝΣΑΞΗ ΠΡΟΦΟΡΝ 

Όζνη επηζπκνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ζην δηαγσληζκφ πξέπεη λα θαηαζέζνπλ έγγξαθεο πξνζθνξέο κέζα 
ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ ηελ παξνχζα Γηαθήξπμε. Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ 
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα ππνβνιήο είλαη εθπξφζεζκεο θαη δελ παξαιακβάλνληαη. 

Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα: 

i. Έρνπλ ζπληαρζεί ππνρξεσηηθά κε ηνλ ηξφπν πνπ αλαθέξεηαη ζην Παξάξηεκα Β θαη λα θέξνπλ 

ηελ ππνγξαθή ηνπ Πξνζθέξνληνο ή ηνπ Δθπξνζψπνπ ηνπ. 

ii. Αλαγξάθνπλ ηε ζπλνιηθή ηηκή ηεο πξνζθνξάο, γηα θάζε Σκήκα, αξηζκεηηθψο θαη νινγξάθσο. 

iii. Δίλαη δαθηπινγξαθεκέλεο θαη λα κελ θέξνπλ παξάηππεο δηνξζψζεηο (ζβεζίκαηα, δηαγξαθέο, 
πξνζζήθεο, θ.ιπ.). Αλ ππάξρνπλ δηνξζψζεηο, πξνζζήθεο, θ.ιπ. ζα πξέπεη λα είλαη 
θαζαξνγξακκέλεο θαη κνλνγξαθεκέλεο απφ ηνλ Πξνζθέξνληα, ε δε αξκφδηα Δπηηξνπή 
Αμηνιφγεζεο θαηά ηνλ έιεγρν ζα κνλνγξάςεη θαη ζα ζθξαγίζεη ηηο δηνξζψζεηο θ.ιπ. θαη γεληθά 
ζα επηβεβαηψζεη φηη έγηλαλ πξηλ απφ ηελ απνζθξάγηζε ηεο πξνζθνξάο. Πξνζθνξά 
απνξξίπηεηαη φηαλ πεξηέρεη δηνξζψζεηο νη νπνίεο ηελ θαζηζηνχλ αζαθή θαηά ηελ θξίζε ηεο 
Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο. 

ε πεξίπησζε πνπ ζην πεξηερφκελν ησλ πξνζθνξψλ ρξεζηκνπνηνχληαη ζπληνκνγξαθίεο γηα ηε 
δήισζε ηερληθψλ ή άιισλ ελλνηψλ είλαη ππνρξεσηηθφ γηα ηνπο Πξνζθέξνληεο λα αλαθέξνπλ ζε 
ηδηαίηεξν πίλαθα, ζπλνδεπηηθφ ησλ πξνζθνξψλ, ηηο ζπληνκνγξαθίεο απηέο κε ηελ εμήγεζε ηεο έλλνηάο 
ηνπο. 

Έγγξαθα πνπ εθδίδνληαη ζην εμσηεξηθφ ζα ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά απφ επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ 
Διιεληθή γιψζζα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 3.2. ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο. ε πεξίπησζε δηαθσλίαο 
κεηαμχ ηεο κεηάθξαζεο θαη ηνπ πξσηνηχπνπ, ππεξηζρχεη ην πξσηφηππν. 

4.2. ΔΓΓΌΗΗ ΤΜΜΔΣΟΥΉ  

Οη Πξνζθέξνληεο νθείινπλ, κε πνηλή απνθιεηζκνχ, καδί κε ηελ πξνζθνξά, λα θαηαζέζνπλ εγγπεηηθή 
επηζηνιή ζπκκεηνρήο ηνπο ζην δηαγσληζκφ, ηεο νπνίαο ην πνζφ ζα πξέπεη λα θαιχπηεη ην 5% ηεο 
ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο, πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α, ηνπ Σκήκαηνο γηα ην νπνίν 
ππνβάιιεηαη πξνζθνξά. 

πγθεθξηκέλα ην χςνο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο είλαη: 

Γηα ην Σκήκα 1: 1.600,00 επξψ (ρίιηα εμαθφζηα επξψ) 
Γηα ην Σκήκα 2: 1.650,00 επξψ (ρίιηα εμηαθφζηα πελήληα επξψ) 
Γηα ην Σκήκα 3: 1.650,00 επξψ (ρίιηα εμηαθφζηα πελήληα επξψ) 
 

ε πεξίπησζε έλσζεο πξνζψπσλ ή θνηλνπξαμίαο πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ε εγγπεηηθή 
επηζηνιή ζπκκεηνρήο πξέπεη λα είλαη εληαία ζην φλνκα φισλ ησλ κειψλ ηεο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο. 

Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρχεη γηα ηνπιάρηζηνλ έλαλ (1) εκεξνινγηαθφ κήλα κεηά 
ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο.  

Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή επηζηξέθεηαη ζηνλ Αλάδνρν πνπ ζα αλαθεξπρζεί κε θξνληίδα ηνπ κεηά ηελ 
θαηάζεζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο, εληφο πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ 
ππνγξαθή ηεο χκβαζεο, ελψ ζηνπο ινηπνχο Πξνζθέξνληεο κε θξνληίδα ηνπο κέζα ζε πέληε (5) 
εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία νξηζηηθήο αλαθνίλσζεο ηεο θαηαθχξσζεο. 

Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο εθδίδεηαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα ή άιια λνκηθά πξφζσπα πνπ 
ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηελ Διιάδα ή ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ) ή ηνπ 
Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (ΔΟΥ) ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηε πκθσλία 
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ, ε νπνία θπξψζεθε κε ην Νφκν 
2513/1997, θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηελ λνκνζεζία ησλ θξαηψλ απηψλ, ην δηθαίσκα απηφ.  

Δγγπήζεηο πνπ εθδίδνληαη ζε άιιν θξάηνο, εθηφο ηεο Διιάδαο, ζα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε 
κεηάθξαζή ηνπο ζηελ Διιεληθή γιψζζα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 3.2 ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο. 
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Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηνπ Παξαξηήκαηνο Γ. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη γηα θάζε Σκήκα ππνβάιιεηαη ρσξηζηή Δγγπεηηθή Δπηζηνιή ζπκκεηνρήο. 

ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο ζηνλ νπνίν ζα θαηαθπξσζεί ν Γηαγσληζκφο αξλεζεί λα ππνγξάςεη 
εκπξφζεζκα ηε χκβαζε ή λα θαηαζέζεη πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή 
θαιήο εθηέιεζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 6.2 θαησηέξσ, ή λα εθπιεξψζεη εκπξφζεζκα 
νπνηαδήπνηε άιιε ππνρξέσζή ηνπ πνπ απνξξέεη απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζην δηαγσληζκφ, απηφο 
θεξχζζεηαη έθπησηνο, νπφηε ε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο θαηαπίπηεη απηνδηθαίσο ππέξ ηεο 
Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

4.3. ΠΑΡΑΛΑΒΉ ΠΡΟΚΉΡΤΞΗ & ΑΊΣΗΗ - ΠΑΡΟΥΉ ΓΙΔΤΚΡΙΝΊΔΧΝ 

Ζ πξνζεζκία γηα ηελ παξαιαβή ηνπ ηεχρνπο ηνπ Γηαγσληζκνχ ιήγεη 7 (επηά) κέξεο πξηλ απφ ηελ 
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ, ήηνη ηελ 01/06/2011. 

Σν ηεχρνο ηεο Γηαθήξπμεο ηνπ Γηαγσληζµνχ απνζηέιιεηαη ηαρπδξνµηθψο ή παξαδίδεηαη ζε 
εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν κε απφδεημε παξαιαβήο απφ ηα γξαθεία ηεο 
Αλαζέηνπζαο Αξρήο, Κέληξν Πιεξνθφξεζεο Τγξνηφπνπ Κεξθίλεο, Κεξθίλε, 620 55 ΚΑΣΩ ΠΟΡΟΪΑ, 
αξµφδηνο ππάιιεινο θ. Λακπξηλή Καξαηδίθνπ (ηει: 2327028004) ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη θαηά ηηο 
ψξεο 10.00 – 12.00, µέζα ζε έμη (6) εκέξεο απφ ηελ ηδηφρεηξε ππνβνιή ηεο αίηεζεο ή ηελ ηαρπδξνµηθή 
ή ειεθηξνληθή ππνβνιή ηεο αίηεζεο ησλ ελδηαθεξνµέλσλ ζηα γξαθεία ηεο, εθφζνλ ε αίηεζε έρεη 
ππνβιεζεί εκπξφζεζκα πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή 
δελ έρεη θακία επζχλε γηα ηνλ ρξφλν παξάδνζεο ηεο αίηεζεο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ζηα γξαθεία ηεο. Ζ 
αίηεζε πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ αηηνχληνο (επσλπκία, δηεχζπλζε, ηειέθσλν, 
θαμ, δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, φλνκα πξνζψπνπ επαθήο), έηζη ψζηε ε Αλαζέηνπζα 
Αξρή λα έρεη ζηε δηάζεζε ηεο πιήξε θαηαγξαθή φζσλ παξέιαβαλ ηε Γηαθήξπμε γηα ηελ απνζηνιή 
πξφζζεησλ εγγξάθσλ, κεηαβνιψλ ή δηεπθξηλήζεσλ ή/θαη ηελ εμαθξίβσζε ηνπ δηθαηψκαηνο 
ζπκκεηνρήο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε απνδεδεηγκέλε παξαιαβή ησλ εγγξάθσλ ηεο Γηαθήξπμεο είλαη 
απαξαίηεηε γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ ελδηαθεξφκελνπ ζην δηαγσληζκφ. ε πεξίπησζε έλσζεο ή 
θνηλνπξαμίαο, αξθεί ε παξαιαβή ηεο Γηαθήξπμεο απφ νπνηνδήπνηε κέινο απηήο. Δπίζεο, επηηξέπεηαη 
ε ζπκκεηνρή εηαηξείαο ζπλδεδεκέλεο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 42ε ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 "Πεξί 
Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ" (ΦΔΚ Α'37), κε εθείλε πνπ παξέιαβε ηελ Γηαθήξπμε. Πξνζθνξέο ησλ νπνίσλ 
δελ έρεη πξνεγεζεί παξαιαβή ηεο παξνχζαο κέζσ ηεο αλσηέξσ αλαθεξφκελεο δηαδηθαζίαο δελ ζα 
απνζθξαγίδνληαη θαη ζα επηζηξέθνληαη σο απαξάδεθηεο. 

Ζ ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ πξνυπνζέηεη θαη απνηειεί ηεθκήξην φηη θάζε δηαγσληδφκελνο έρεη ιάβεη 
πιήξε γλψζε θαη έρεη απνδερζεί αλεπηθχιαθηα ην ζχλνιν ησλ φξσλ πνπ πεξηέρνληαη ζηε Γηαθήξπμε 
πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Παξαξηεκάησλ ηεο. 

Οη παξαιήπηεο ηεο Γηαθήξπμεο ππνρξενχληαη, κέζα ζε δχν (2) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ παξαιαβή 
ηεο, λα ηελ ειέγμνπλ απφ άπνςε πιεξφηεηαο ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα πεξηερνκέλσλ θαη ην ζπλνιηθφ 
αξηζκφ ζειίδσλ θαη, εθφζνλ δηαπηζηψζνπλ νπνηαδήπνηε παξάιεηςε, λα ην γλσξίζνπλ εγγξάθσο ζηελ 
Αλαζέηνπζα Αξρή θαη λα δεηήζνπλ λέν πιήξεο αληίγξαθν εγθαίξσο, ψζηε λα ηεξεζεί απφ απηνχο ε 
πξνζεζκία ηεο πξψηεο παξαγξάθνπ ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Δλζηάζεηο θαηά ηεο λνκηκφηεηαο ηνπ 
δηαγσληζκνχ κε ην αηηηνινγηθφ ηεο κε πιεξφηεηαο ηνπ παξαιεθζέληνο αληηγξάθνπ ηεο Γηαθήξπμεο ζα 
απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα δεηήζνπλ εγγξάθσο απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ζπκπιεξσκαηηθέο 
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα έγγξαθα ηνπ Γηαγσληζκνχ κέρξη θαη νθηψ (8) εκέξεο πξν ηεο εθπλνήο ηεο 
πξνζεζκίαο άζθεζεο ηεο έλζηαζεο ηνπ άξζξνπ 15 παξ. 2 πεξ. α' ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαη απηέο 
παξέρνληαη απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ην αξγφηεξν ηξεηο (3) εκέξεο πξν ηεο εθπλνήο ηεο σο άλσ 
πξνζεζκίαο. ε θάζε άιιε πεξίπησζε πνπ δεηνχληαη απφ ηνπο Τπνςεθίνπο νη σο άλσ 
ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο, απηέο παξέρνληαη ζε φινπο ηνπο Τπνςεθίνπο ην αξγφηεξν έμη (6) 
εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, εθφζνλ έρνπλ δεηεζεί εκπξφζεζκα θαη 
ρσξίο ν Πξνζθέξσλ λα έρεη δηθαίσκα έλζηαζεο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 15 παξ. 2 πεξ. α' ηνπ Π.Γ. 
118/2007. Οη αηηήζεηο παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ ζα πξέπεη λα απεπζχλνληαη ππφςε θ. Θεφδσξνπ 
Ναδεξίδε (ηει. 2327028004, θαμ: 2327028005, Κέληξν Πιεξνθφξεζεο Τγξνηφπνπ Κεξθίλεο 620 55 
ΚΑΣΩ ΠΟΡΟΪΑ).   

Καλέλαο Τπνςήθηνο δελ κπνξεί ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε λα επηθαιεζζεί πξνθνξηθέο απαληήζεηο 
εθ κέξνπο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

Μεηά ηελ θαηάζεζε ησλ Πξνζθνξψλ, δηεπθξηλίζεηο, ηξνπνπνηήζεηο ή απνθξνχζεηο φξσλ ηεο 
Γηαθήξπμεο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

4.4 ΣΠΟ - ΥΡΝΟ ΤΠΟΒΟΛΉ ΠΡΟΦΟΡΝ 
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4.4.1 Οη ελδηαθεξφκελνη ζα ππνβάινπλ ηελ Πξνζθνξά ηνπο θαηαζέηνληάο ηελ απηνπξνζψπσο ή κε 

εηδηθά πξνο ηνχην εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπν, κε εμαξηψκελε απφ φξν, πξνυπφζεζε, αίξεζε ή 
επηθχιαμε, ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή,  Φνξέαο Γηαρείξηζεο Λίκλεο Κεξθίλεο, Κέληξν Πιεξνθφξεζεο 
Τγξνηφπνπ Κεξθίλεο 620 55 ΚΑΣΩ ΠΟΡΟΪΑ,  κέρξη ηελ 8/6/2011, εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα Διιάδνο 
14:00 (θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ). Πξνζθνξά κπνξεί λα ππνβιεζεί θαη κε 
ζπζηεκέλε ηαρπδξνκηθή επηζηνιή ή ηαρπκεηαθνξέα (courier) πνπ απεπζχλεηαη ζηελ Αλαζέηνπζα 
Αξρή. Όζεο πξνζθνξέο ππνβιεζνχλ θαηά ηνλ ηξφπν απηφ ζα ιεθζνχλ ππφςε εθφζνλ θζάζνπλ ζηελ 
Αλαζέηνπζα Αξρή κέρξη ηελ 8/6/2011, εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα Διιάδνο 14:00. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή 
δελ αλαιακβάλεη θακία επζχλε γηα ηπρφλ θαζπζηέξεζε ζηελ άθημε ησλ πξνζθνξψλ πνπ 
απνζηέιινληαη κε ηνπο σο άλσ ηξφπνπο, απφ νπνηαδήπνηε αηηία αθφκα θαη ιφγσ αλσηέξαο βίαο. 

4.4.2 Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη κεηά ηελ σο άλσ εκέξα θαη ψξα ή νη νπνίεο, αλ θαη 
ηαρπδξνκήζεθαλ έγθαηξα, έθζαζαλ ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή κεηά ηελ σο άλσ εκέξα θαη ψξα, δελ ζα 
ιακβάλνληαη ππ’ φςηλ θαη ζα ζεσξνχληαη σο κεδέπνηε ππνβιεζείζεο. 

4.4.3. Ζ απνζθξάγηζε ησλ Πξνζθνξψλ ζα δηελεξγεζεί ηελ 9/6/2011, εκέξα Πέκπηε θαη ψξα Διιάδνο 
11:00 ζηα γξαθεία ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Λίκλεο Κεξθίλεο, ζην Κέληξν Πιεξνθφξεζεο Τγξνηφπνπ 
Κεξθίλεο ζηελ Κεξθίλε ζε αλνηθηή ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 5.1 
ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο. 

4.5. ΙΥΌ ΠΡΟΦΟΡΝ 
Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο Πξνζθέξνληεο γηα εθαηφλ είθνζη (120) εκέξεο απφ ηελ 
επφκελε εκέξα ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Πξνζθνξέο πνπ αλαθέξνπλ ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν 
απφ ηνλ παξαπάλσ ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Ζ ηζρχο ησλ πξνζθνξψλ είλαη δπλαηφ λα 
παξαηαζεί εγγξάθσο, εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, θαη’ αλψηαην 
φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ην παξαπάλσ νξηδφκελν. 
 
Αλ πξνθχςεη αλάγθε παξάηαζεο ηεο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ, ε Αλαζέηνπζα Αξρή ζα  απεπζχλεη 
ζρεηηθφ αίηεκα εγγξάθσο πξνο ηνπο Πξνζθέξνληεο, πέληε (5) εκέξεο πξηλ απφ ηε ιήμε ηζρχνο ησλ 
πξνζθνξψλ ηνπο. Οη Πξνζθέξνληεο νθείινπλ λα απαληήζνπλ κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο θαη, ζε 
πεξίπησζε πνπ απνδέρνληαη ηελ αηηνχκελε παξάηαζε, λα αλαλεψζνπλ θαη ηηο εγγπήζεηο ζπκκεηνρήο 
ηνπο, εάλ απηέο δελ ηζρχνπλ θαη γηα ηπρφλ παξαηάζεηο. Όζνη απφ ηνπο Τπνςεθίνπο δελ απαληήζνπλ 
εληφο ηεο παξαπάλσ πξνζεζκίαο ή απαληήζνπλ αξλεηηθά, απηνκάησο απνθιείνληαη απφ ηα επφκελα 
ζηάδηα ηνπ Γηαγσληζκνχ. 
 
ε πεξίπησζε πνπ ε Καηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ αλαθνηλσζεί κεηά ηε ιήμε ηεο ηζρχνο ηεο 
πξνζθνξάο ή κεηά ηε ιήμε ηπρφλ παξάηαζήο ηεο, ε Καηαθχξσζε δεζκεχεη ηνλ ππνςήθην Αλάδνρν 
κφλν εθφζνλ απηφο ηελ απνδερζεί. 
 
Οη Πξνζθέξνληεο δελ έρνπλ δηθαίσκα λα απνζχξνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο ή κέξνο απηήο κεηά ηελ 
θαηάζεζή ηεο. ε πεξίπησζε πνπ ε πξνζθνξά ή κέξνο απηήο απνζπξζεί, ν δηαγσληδφκελνο ππφθεηηαη 
ζηηο παξαθάησ θπξψζεηο: 
(α) Έθπησζε. 
(β) Καηάπησζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο ρσξίο άιιε δηαηχπσζε ή δηθαζηηθή 
ελέξγεηα. 
 
4.6 ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΈ ΠΡΟΦΟΡΈ - ΑΝΣΙΠΡΟΦΟΡΔ 

Αληηπξνζθνξέο, ππνβνιή πεξηζζνηέξσλ ηεο κίαο πξνζθνξάο ή ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ γίλνληαη 
δεθηέο γηα ην ζχλνιν ή γηα θαζέλα μερσξηζηά ησλ πξνθεξπζζφµελσλ µε ηελ παξνχζα Σµεµάησλ, ζε 
θακία θάζε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ζε θακία πεξίπησζε, απνξξίπηνληαη δε σο απαξάδεθηεο. 

Αληηπξνζθνξά ή ηξνπνπνίεζε ηεο Πξνζθνξάο ή Πξνζθνξά πνπ, θαηά ηε θξίζε ηεο αξµφδηαο 
Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο εμνµνηψλεηαη µε αληηπξνζθνξά, δελ ιαµβάλεηαη ππφςε. 

 

4.7 ΜΔΡΙΚΉ ΤΠΟΒΟΛΉ ΠΡΟΦΟΡΝ 

Πξνζθνξέο γηα κέξνο ησλ πξνθεξπζζφκελσλ µε ηελ παξνχζα Σκεµάησλ δελ γίλνληαη δεθηέο. 

 
4.8 ΠΔΡΙΔΥΜΔΝΟ ΠΡΟΦΟΡΝ 

Οη πξνζθνξέο ζα ζπληάζζνληαη θαη ζα ππνβάιινληαη ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα Β ηεο παξνχζαο 

Γηαθήξπμεο. 
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ηελ πξνζθνξά πξέπεη απαξαίηεηα λα δειψλεη ν Πξνζθέξσλ φηη έιαβε γλψζε ησλ φξσλ ηεο 
παξνχζαο Γηαθήξπμεο θαη ησλ Παξαξηεκάησλ ηεο, ηνπο νπνίνπο απνδέρεηαη πιήξσο θαη 
αλεπηθπιάθησο. Πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ, θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο, 
νπζηψδεηο απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

Ζ  Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο έρεη ην δηθαίσκα αθνχ ην θξίλεη αλαγθαίν, λα δεηήζεη απφ ηνλ Πξνζθέξνληα 
ηελ παξνρή δηεπθξηλίζεσλ ή/θαη ζπκπιεξσκαηηθψλ ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν ηεο 
πξνζθνξάο ηνπ. ηελ πεξίπησζε απηή ε παξνρή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δηεπθξηλίζεσλ ή/θαη 
ζπκπιεξσκαηηθψλ ζηνηρείσλ είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηνλ Πξνζθέξνληα θαη δελ ζεσξείηαη 
αληηπξνζθνξά, εθηφο αλ ε απάληεζε πεξηέρεη ζηνηρεία αληηπξνζθνξάο. Οη δηεπθξηλίζεηο ζα 
παξαδίδνληαη εγγξάθσο ζηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο εληφο ηεο πξνζεζκίαο πνπ απηή ζα νξίδεη θαηά 
πεξίπησζε, ελψ, απφ ηηο δηεπθξηλίζεηο πνπ δίδνληαη απφ Πξνζθέξνληεο ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, 
ιακβάλνληαη ππφςε κφλν εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία γηα ηα νπνία δεηήζεθαλ. 

Καλέλαο Πξνζθέξσλ δελ κπνξεί ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε λα επηθαιεζζεί πξνθνξηθέο απαληήζεηο 
εθ κέξνπο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

 

5. ΓΙΔΝΈΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΌ 
5.1. ΑΠΟΦΡΆΓΙΗ ΠΡΟΦΟΡΝ 
 

Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ πνπ έρνπλ έγθαηξα ππνβιεζεί ή απνζηαιεί θαη παξαιεθζεί γίλεηαη 
ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε απφ ηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο, παξνπζία ησλ Πξνζθεξφλησλ πνπ 
ππέβαιαλ πξνζθνξά ή ησλ Δθπξνζψπσλ ηνπο . 

Ζ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο, αξκφδηα γηα ηελ παξαιαβή θαη απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ, πξνβαίλεη 
ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη ζηελ παξνχζα 
Γηαθήξπμε. Ζ απνζθξάγηζε θάζε πξνζθνξάο γίλεηαη κε ηελ αθφινπζε δηαδηθαζία: 

Απνζθξαγίδνληαη νη θπξίσο θάθεινη πνπ πεξηέρνπλ ηελ εγγχεζε ζπκκεηνρήο, ην θάθειν κε ηα 
δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο, ην θάθειν ηεο Σερληθήο πξνζθνξάο θαη ηα πξσηφηππα µνλνγξάθνληαη 
απφ φια ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο αλά θχιιν. 

Οη ΦΑΚΔΛΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά µνλνγξάθνληαη θαη 
ζθξαγίδνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο θαη ηνπνζεηνχληαη ζε λέν θάθειν, ν νπνίνο επίζεο 
ζθξαγίδεηαη θαη ππνγξάθεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο θαη παξαδίδεηαη ζε ππάιιειν ηεο 
Αλαζέηνπζαο Αξρήο, πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζηνχλ ζε αλνηθηή ζπλεδξίαζε κεηά ην πέξαο ηνπ 
ειέγρνπ ησλ Φαθέισλ Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ Σερληθψλ Πξνζθνξψλ 
ησλ Τπνςεθίσλ. Ο ρξφλνο απνζθξάγηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ γλσζηνπνηείηαη ζηνπο 
πξνζθέξνληεο κε fax ηνπιάρηζηνλ ηξεηο (3) εκέξεο πξηλ ηελ εκεξνκελία απνζθξάγηζεο. 

Μεηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ, ε Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο πξνβαίλεη ζηελ θαηαρψξεζε ησλ 
Τπνςήθησλ πνπ ππέβαιαλ Πξνζθνξέο ζην Γηαγσληζκφ αλά Σµήµα, θαζψο θαη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 
πνπ ππέβαιαλ, ζε πξαθηηθφ, ην νπνίν ππνγξάθεη θαη ζθξαγίδεη.  

ε επφκελε θιεηζηή ζπλεδξίαζε, ε Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ειέγρεη ηελ νξζφηεηα θαη ηελ πιεξφηεηα 
ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ έρνπλ ππνβιεζεί γηα θάζε Σκήκα ρσξηζηά, θαη πξνβαίλεη γηα θάζε Σκήκα 
ρσξηζηά ζηελ αμηνιφγεζε ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 5.2 ζεκείν 1 θαησηέξσ ησλ Σερληθψλ 
Πξνζθνξψλ ησλ Πξνζθεξφλησλ, ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο θξίζεθαλ πιήξεηο θαη έγηλαλ απνδεθηέο 
σο πξνο ηα δηθαηνινγεηηθά, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο θαη ηα θξηηήξηα αλάζεζεο θαη 
αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ θαη’ άξζξν 5.2 ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο. Οη θάθεινη ησλ Οηθνλνκηθψλ 
Πξνζθνξψλ γηα φζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ θαηά ηνλ έιεγρν ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο 
απνδεθηέο δελ αλνίγνληαη, αιιά επηζηξέθνληαη ζθξαγηζκέλεο ζηνπο Τπνςεθίνπο πνπ ηηο ππέβαιαλ 
κεηά ην πέξαο ηνπ Γηαγσληζκνχ κε ηελ αλάδεημε ηνπ Αλαδφρνπ.    

Απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο νη πξνζθνξέο πνπ θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο: 

• Δίλαη αφξηζηεο θαη αλεπίδεθηεο εθηίµεζεο ή είλαη ππφ αίξεζε. 

• Παξνπζηάδνπλ νπζηψδεηο απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο. Αληίζεηα, δελ 
απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο εάλ νη παξνπζηαδφµελεο απνθιίζεηο θξίλνληαη σο επνπζηψδεηο. 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, ησλ Δγγπεηηθψλ Δπηζηνιψλ πκκεηνρήο ησλ 
Τπνςεθίσλ γηα θάζε Σκήκα ρσξηζηά, ε Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο γλσζηνπνηεί ζηνπο Τπνςήθηνπο ηελ 
απφθαζή ηεο. Με ηελ ίδηα απφθαζε θαζνξίδνληαη ν ηφπνο, ε ψξα θαη ε εκεξνκελία ηεο 
απνζθξάγηζεο ησλ Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ.  
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Μεηά ηελ παξέιεπζε ησλ πξνζεζκηψλ γηα ηελ άζθεζε ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηελ παξνχζα ελδίθσλ 
βνεζεκάησλ, ζε αλνηθηή ζπλεδξίαζε, νη ζθξαγηζκέλνη Φάθεινη ησλ Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ 
επαλαθέξνληαη ζηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο γηα ηελ απνζθξάγηζή ηνπο. Καηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ 
Φαθέισλ ησλ Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ, κνλνγξάθνληαη θαη ζθξαγίδνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή 
Αμηνιφγεζεο φια ηα πξσηφηππα ζηνηρεία αλά θχιιν θαη αθνινπζεί ζρεηηθή αλαθνίλσζε ησλ ηηκψλ. 
Όζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ απνδεθηέο δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά επηζηξέθνληαη κεηά ην πέξαο 
ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη ηελ αλαθήξπμε ηνπ Αλαδφρνπ.  

Μεηά ην πέξαο ηεο νηθνλνκηθήο αμηνιφγεζεο, ε Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ζπληάζζεη ηειηθφ πίλαθα 
θαηάηαμεο ησλ Τπνςεθίσλ θαηά θζίλνπζα ζεηξά αμηνιφγεζεο ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 5.2 
θαησηέξσ, απφ ηνλ νπνίν πξνθχπηεη ν πξνηεηλφκελνο απφ ηελ Δπηηξνπή Αλάδνρνο ηνπ Γηαγσληζκνχ. 

Σν πξαθηηθφ απηφ, καδί κε ηα πξαθηηθά θαη φια ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ ηνπ δηαγσληζκνχ, ππνβάιιεηαη 
ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα ηελ έθδνζε ζρεηηθήο απφθαζεο έγθξηζεο θαη 
ηεο Καηαθχξσζεο. Ζ απφθαζε έγθξηζεο ηεο ζπγθξηηηθήο θαηάηαμεο ησλ Πξνζθεξφλησλ 
αλαθνηλψλεηαη ζε απηνχο (εθηφο ηνπ ππνςήθηνπ αλάδνρνπ) εγγξάθσο. 

Με ζρεηηθή αλαθνίλσζε, ε Δπηηξνπή θαιεί ηνλ ππνςήθην αλάδνρν ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε 
θαηαθχξσζε, εληφο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο 
απηήο λα ππνβάιεη, ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ηα έγγξαθα θαη ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ Παξαξηήκαηνο 
Β.ΗΗ.2 ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο, ηα νπνία απνζθξαγίδνληαη θαη ειέγρνληαη θαηά ηε δηαδηθαζία πνπ 
πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 19 παξ. 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007. ην ίδην σο άλσ Πξαθηηθφ θαζνξίδνληαη ν 
ηφπνο, ε ψξα θαη ε εκεξνκελία ηεο απνζθξάγηζεο ηνπ θαθέινπ ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθψλ.  

ε θάζε ζηάδην αλνίγκαηνο ησλ πξνζθνξψλ θαη κεηά ηελ αλαθνίλσζε ηνπ αληηζηνίρνπ απνηειέζκαηνο 
ζηνπο Τπνςεθίνπο πνπ ζπλερίδνπλ λα ζπκκεηέρνπλ, φζνη απφ απηνχο επηζπκνχλ, κπνξνχλ λα 
πιεξνθνξεζνχλ ην πεξηερφκελν ησλ άιισλ πξνζθνξψλ θαηφπηλ εγγξάθνπ αηηήκαηνο πξνο ηελ 
Δπηηξνπή θαη χζηεξα απφ ζρεηηθή εηδνπνίεζή ηνπο απφ απηήλ γηα ηελ εκέξα επίζθεςεο θαη ηελ 
ρξνληθή δηάξθεηα απηήο. Ζ εμέηαζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη ζηελ έδξα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, 
παξνπζία ελφο κέινπο ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο, ρσξίο απνκάθξπλζε ησλ πξνζθνξψλ απφ ην 
ρψξν θαη ρσξίο λα επηηξέπεηαη ε θσηναληηγξαθή ή ε ρξήζε άιισλ κέζσλ αλαπαξαγσγήο ή/θαη 
απνζήθεπζεο. 

ε φια ηα ζηάδηα ηνπ δηαγσληζκνχ, ηα πξαθηηθά, νη ζπγθξηηηθνί πίλαθεο θαη θάζε άιιν ζηνηρείν ηνπ 

δηαγσληζκνχ ππνβάιινληαη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ζε δχν (2) αληίηππα. 

 

5.2 ΚΡΙΣΉΡΙΑ ΑΞΙΟΛΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΑΓΙΚΑΊΑ ΒΑΘΜΟΛΓΗΗ 

Ζ αμηνιφγεζε θαη βαζκνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ γηα θάζε Σκήκα γίλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή 

Αμηνιφγεζεο, βάζεη ηεο ρακειφηεξεο ηηκήο. 

Μεηά ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο, βάζεη ηνπ 
νπνίνπ νη πξνζθνξέο θξίλνληαη ηππηθά απνδεθηέο ή ηππηθά απαξάδεθηεο, αθνινπζεί ε αμηνιφγεζε 
ησλ πξνζθνξψλ εθείλσλ πνπ θξίζεθε φηη είλαη ηππηθά απνδεθηέο.  

Πξνζθνξέο πνπ απνξξίπηνληαη γηα ηππηθνχο ιφγνπο απνθιείνληαη απφ ην επφκελν ζηάδην 
αμηνιφγεζεο. 

 

5.3 ΑΠΟΡΡΙΦΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ  

Ζ απφξξηςε Πξνζθνξάο γίλεηαη µε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, χζηεξα απφ γλσµνδφηεζε ηεο 
Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο.  

Ζ πξνζθνξά ηνπ ππνςήθηνπ Αλαδφρνπ απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε ή κε απνδεθηή θαηά 
πεξίπησζε ζε θάζε µία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο θάησζη πεξηπηψζεηο θαη ζε θάζε άιιε πνπ 
πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα, ήηνη: 

• Δάλ δηαπηζησζεί θαηά ηνλ έιεγρν ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο έιιεηςε νπνηνπδήπνηε 
δηθαηνινγεηηθνχ ηνπ Παξαξηήκαηνο Β.ΗΗ.1 ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο. 

• Πξνζθνξά πνπ νξίδεη κηθξφηεξν απφ ην ρξφλν ηζρχνο απφ ηνλ πξνβιεπφκελν ζηελ παξνχζα 
Γηαθήξπμε. 

• Πξνζθνξά πνπ είλαη αφξηζηε, αλεπίδεθηε εθηίµεζεο, ππφ αίξεζε ή/θαη δελ πξνθχπηεη µε ζαθήλεηα ε 
πξνζθεξφµελε ηηµή. 
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• Πξνζθνξά πνπ δελ θαιχπηεη πιήξσο απαξάβαηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο πνπ έρνπλ ηεζεί επί 
πνηλή απνθιεηζµνχ. 

• Πξνζθνξά πνπ παξνπζηάδεη θαηά ηελ θξίζε ηεο αξµφδηαο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο νπζηψδεηο 
απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο. 

• Πξνζθνξά πνπ ην ζπλνιηθφ ηεο ηίµεµα ππεξβαίλεη ηνλ πξνβιεπφκελν ζηελ παξνχζα Γηαθήξπμε 
πξνυπνινγηζµφ εθάζηνπ Σµήµαηνο απηνχ. 

• Τπεξβνιηθά ρακειή νηθνλνκηθή Πξνζθνξά κε ζπγθξηηηθφ θφζηνο Πξνζθνξάο κηθξφηεξν ηνπ 85% ηνπ 
κέζνπ φξνπ ηνπ ζπγθξηηηθνχ θφζηνπο ησλ απνδεθηψλ Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ. ηελ πεξίπησζε 
απηή, ε Πξνζθνξά ζα ζεσξείηαη σο αζπλήζηζηα ρακειή. ηελ πεξίπησζε απηή, ε Δπηηξνπή, πξηλ 
απνξξίςεη ηελ Πξνζθνξά, ζα δεηήζεη εγγξάθσο απφ ηνλ Τπνςήθην λα παξάζρεη εγγξάθσο, εληφο 
εχινγεο πξνζεζκίαο πνπ ηνπ ηάζζεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 4.8 ηεο Γηαθήξπμεο, ηηο φπνηεο 
δηεπθξηλίζεηο γηα ηε ζχλζεζε ηεο Πξνζθνξάο θξίλεη ζθφπηκεο θαηά ην άξζξν 52 ηνπ Π.Γ. 60/2007, 
φπσο ηζρχεη, θαη ζα ειέγμεη, ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ Τπνςήθην Αλάδνρν, ηε ζχλζεζε ηεο Πξνζθνξάο 
ηνπ, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο δνζείζεο δηεπθξηλίζεηο (επαιήζεπζε Πξνζθνξάο). 

 

5.4  ΑΠΟΣΈΛΔΜΑ - ΚΑΣΑΚΌΡΧΗ - ΓΝΧΣΟΠΟΊΗΗ ΑΠΟΣΔΛΈΜΑΣΟ 

Κξηηήξην αλάζεζεο ηεο χκβαζεο είλαη απηφ ηεο ρακειφηεξεο ηηκήο. 

Ζ Καηαθχξσζε γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο χζηεξα απφ 

γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο.  

Ζ αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο ζηνλ / ηνπο Αλάδνρν/Αλαδφρνπο ζα γίλεη εγγξάθσο απφ ηελ 

Αλαζέηνπζα Αξρή, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 23 ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαη ζα θιεζεί θάζε 

Αλάδνρνο, εθφζνλ αλαδεηρζνχλ πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο, γηα ηελ ππνγξαθή ηεο αληίζηνηρεο χκβαζεο. 

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή νθείιεη λα ελεκεξψζεη εγγξάθσο ηνπο Τπνςεθίνπο πνπ απνθιείζζεθαλ. 

5.5 ΔΝΣΆΔΙ 

Καηά ηεο Γηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ηεο ζπκκεηνρήο Τπνςεθίνπ ζε απηφλ θαη ηεο λνκηκφηεηαο ηεο 
δηελέξγεηάο ηνπ έσο θαη ηελ Καηαθχξσζε επηηξέπεηαη έλζηαζε γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο θαη νπζίαο 
ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 15 ηνπ Π.Γ. 118/2007. 

Ζ έλζηαζε ππνβάιιεηαη εγγξάθσο ζην αξκφδην γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ Γηαγσληζκνχ φξγαλν ηνπ θνξέα 
σο εμήο: 

Α) Καηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ Γηαγσληζκνχ: κέζα ζην κηζφ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηε 
δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο κέρξη ηελ εκεξνκελία ιήμεσο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ 
πξνζθνξψλ. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο πξνζεζκίαο απηήο ζπλππνινγίδνληαη θαη νη εκεξνκελίεο ηεο 
δεκνζίεπζεο θαη ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ.  

Ζ έλζηαζε εμεηάδεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο θαη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Αλαζέηνπζαο 
Αξρήο εθδίδεη ηελ απφθαζή ηνπ ην αξγφηεξν πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηε δηελέξγεηα ηνπ 
Γηαγσληζκνχ. 

Β) Καηά ησλ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο πνπ αθνξνχλ ηε ζπκκεηνρή 
νπνηνπδήπνηε Τπνςεθίνπ ζην Γηαγσληζκφ ή ηε δηελέξγεηα ηνπ Γηαγσληζκνχ σο πξνο ηε δηαδηθαζία 
παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ηε δηάξθεηα δηεμαγσγήο ηνπ ίδηνπ ηνπ 
Γηαγσληζκνχ θαη εληφο ηεο επφκελεο εξγάζηκεο εκέξαο απφ απηήλ θαηά ηελ νπνία ν εληζηάκελνο 
έιαβε γλψζε ηνπ ζρεηηθνχ θαθέινπ. 

Ζ έλζηαζε απηή δελ επηθέξεη αλαβνιή ή δηαθνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ, αιιά εμεηάδεηαη θαηά ηελ 
αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ Γηαγσληζκνχ απφ ηελ Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ θαη Πξνζθπγψλ θαη 
εθδίδεηαη ε ζρεηηθή απφθαζε.  

Ζ έλζηαζε θαηά ηεο ζπκκεηνρήο Τπνςεθίνπ ζην Γηαγσληζκφ θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά ζε απηφλ 
θαηά ηνπ νπνίνπ ζηξέθεηαη εληφο δχν (2) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο.  

Γ) Καηά ηεο δηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ έσο θαη ηελ θαηαθπξσηηθή απφθαζε κέζα ζε ρξνληθφ 
δηάζηεκα ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ αθφηνπ ν εληζηάκελνο έιαβε γλψζε ηεο ζρεηηθήο πξάμεσο ή 
παξαιείςεσο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.  
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Ζ έλζηαζε απηή θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά εληφο δχν (2) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο ζε απηφλ θαηά 
ηνπ νπνίνπ ζηξέθεηαη. Ζ έλζηαζε εμεηάδεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ θαη Πξνζθπγψλ θαη ην 
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο εθδίδεη ηελ απφθαζή ηνπ ην αξγφηεξν εληφο δέθα (10) 
εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ελζηάζεσλ. 

Γ) Δθηφο ησλ αλσηέξσ πεξηπηψζεσλ, θαηά ηεο θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο, φζνλ αθνξά ηε λνκηκφηεηα 
θαη πιεξφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ άξζξν 6, 8 θαη 8

α
 ηνπ ΠΓ 118/2007, κέζα ζε ρξνληθφ 

δηάζηεκα ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ, αθφηνπ ν ελδηαθεξφκελνο Πξνζθέξσλ έιαβε γλψζε ηεο 
αλσηέξσ θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο θαη ησλ σο άλσ δηθαηνινγεηηθψλ.  

Ζ έλζηαζε απηή θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά εληφο δχν (2) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο ζηνλ 
Πξνζθέξνληα θαηά ηνπ νπνίνπ ζηξέθεηαη. Ζ έλζηαζε εμεηάδεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ θαη 
Πξνζθπγψλ θαη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο εθδίδεη ηε ζρεηηθή απφθαζή ηνπ ην 
αξγφηεξν εληφο δέθα (10) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηε ιήμε ηεο σο άλσ ηξηήκεξεο πξνζεζκίαο. 

Δλζηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη γηα νπνηνπζδήπνηε άιινπο ιφγνπο, εθηφο απφ ηνπο πξναλαθεξφκελνπο 
δε γίλνληαη δεθηέο. 

Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο, πξνζθνκίδεηαη παξάβνιν θαηάζεζεο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, 
πνζνχ ίζνπ κε ην 0,10 επί ηνηο εθαηφ (0,10%) επί ηεο πξνυπνινγηζκέλεο αμίαο ηνπ αληίζηνηρνπ 
Σκήκαηνο, ην χςνο ηνπ νπνίνπ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν ησλ ρηιίσλ επξψ (1.000€) (Π.Γ. 
118/2007, άξζξν 15, παξ. 6). 
 
Ζ ζρεηηθή απφθαζε επί ηεο ελζηάζεσο θνηλνπνηείηαη ζηνπο εληζηάκελνπο απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 
Οη εληζηάκελνη ιακβάλνπλ πιήξε γλψζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο, κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηνπ ζψκαηφο 
ηεο ζε απηνχο απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή κε θξνληίδα ηνπο. 

Ο Πξνζθέξσλ κπνξεί θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ επηβάιινπλ εηο βάξνο ηνπ νπνηαζδήπνηε κνξθήο 
θπξψζεηο, δπλάκεη ησλ άξζξσλ 18, 20, 26, 32, 33, 34 θαη 39 ηνπ ΠΓ 118/2007, λα ππνβάιεη 
πξνζθπγή γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο θαη νπζίαο κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ 
απφ ηελ εκεξνκελία πνπ έιαβε γλψζε ησλ ζρεηηθψλ απνθάζεσλ απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. Δπί ηεο 
πξνζθπγήο απνθαζίδεη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε 
ηεο Δπηηξνπήο Δλζηάζεσλ θαη Πξνζθπγψλ. Ζ ελ ιφγσ απφθαζε δελ επηδέρεηαη πξνζβνιή κε άιιε 
νηαζδήπνηε θχζεσο δηνηθεηηθή πξνζθπγή. 

Οη πξνζθπγέο ή/θαη νη αηηήζεηο θαηά απνθάζεσλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ελψπηνλ δηνηθεηηθψλ ή 
δηθαζηηθψλ αξρψλ, γηα δηαθνξέο πνπ αλαθχνληαη θαηά ηε δηαδηθαζία πνπ πξνεγείηαη ηεο ζχλαςεο 
ζπκβάζεσλ ππεξεζηψλ, δηέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2522/97 (ΦΔΚ Α 178). 

 

5.6 ΑΚΌΡΧΗ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΌ 

Ζ δηελέξγεηα ηνπ Γηαγσληζκνχ δελ θαηαηείλεη ππνρξεσηηθά ζηε ζχλαςε πκβάζεσλ γηα ηελ παξνρή 
ησλ ππεξεζηψλ. Καηά ζπλέπεηα, ε Αλαζέηνπζα Αξρή δηθαηνχηαη, αδεκίσο γη’ απηήλ, λα κελ 
νινθιεξψζεη ηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία, λα δηαθφςεη, λα αθπξψζεη ή λα θεξχμεη άγνλν ην 
δηαγσληζκφ, ελ κέξεη ή ζην ζχλνιφ ηνπ, θαη λα κελ πξνρσξήζεη ζηελ αλαθήξπμε Αλαδφρνπ ή/θαη ζηε 
ζχλαςε ηεο χκβαζεο. Δλδεηθηηθά, ε Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα κε αηηηνινγεκέλε 
απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ λα καηαηψζεη ή λα επαλαιάβεη ην δηαγσληζκφ ζε θάζε ζηάδην 
ηεο δηαδηθαζίαο, ηδίσο: 

·γηα παξάηππε δηεμαγσγή, εθφζνλ απφ ηελ παξαηππία επεξεάδεηαη ην απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο, 

·εάλ ην απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο θξίλεηαη αηηηνινγεκέλα κε ηθαλνπνηεηηθφ, 

·εάλ ν αληαγσληζκφο ππήξμε αλεπαξθήο ή εάλ ππάξρνπλ ζνβαξέο ελδείμεηο φηη έγηλε ζπλελλφεζε ησλ 
δηαγσληδνκέλσλ πξνο λφζεπζε ηνπ πγηνχο αληαγσληζκνχ, 

· εάλ ππήξμε αιιαγή κεηαβνιή ησλ ζπλζεθψλ θαη πξνυπνζέζεσλ εθείλσλ πνπ ππαγφξεπζαλ ηελ 
πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Πξνθήξπμεο 

  

6. Η ΌΜΒΑΗ 

6.1 ΚΑΣΆΡΣΙΗ & ΤΠΟΓΡΑΦΉ ΌΜΒΑΗ 

Ο Πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν θαηαθπξψλεηαη Σκήκα(-ηα) ηνπ Γηαγσληζκνχ είλαη ππνρξεσκέλνο λα 
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ππνβάιεη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζην Παξάξηεκα 
Β.ΗΗ ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο. Αθνχ δε απηά θξηζνχλ απνδεθηά απηφο ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη, 
κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία πνπ ζα εηδνπνηεζεί ζρεηηθά, λα ππνγξάςεη ηε 
χκβαζε, πξνζθνκίδνληαο, ηαπηφρξνλα, ηα παξαθάησ ζηνηρεία:  

(α) ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο είλαη λνκηθφ πξφζσπν ή έλσζε πξνζψπσλ ή θνηλνπξαμία, ηα 
έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο ηνπ πξνζψπνπ πνπ ζα ππνγξάςεη ηε χκβαζε. 

(β) ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο είλαη έλσζε ή θνηλνπξαμία, ην ζπκθσλεηηθφ έγγξαθν 
ζχζηαζεο ηεο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο. ηελ πεξίπησζε θνηλνπξαμίαο, ν ηχπνο ηνπ εγγξάθνπ 
είλαη ζπκβνιαηνγξαθηθφο. 

(γ) Δγγχεζε Καιήο Δθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο χκβαζεο, ζχκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη ζην 

άξζξν 6.2 ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο. Ζ ελ ιφγσ εγγχεζε εθδίδεηαη θαη ζα πξέπεη λα είλαη 

ζπκπιεξσκέλε ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα Γ ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο.  

ηελ πεξίπησζε πνπ ν θαηαηαγείο πξψηνο ζηνλ πίλαθα επηηπρίαο, ζηνλ νπνίν έγηλε ε Καηαθχξσζε 

ηνπ Γηαγσληζκνχ, δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ηε χκβαζε εληφο ηεο νξηζζείζαο πξνζεζκίαο ή δελ 

θαηαζέζεη, πξν ηεο ππνγξαθήο ηεο χκβαζεο, νπνηνδήπνηε εθ ησλ αλσηέξσ εγγξάθσλ, 

δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ Παξαξηήκαηνο Β.ΗΗ.2 ηεο παξνχζαο θαη εγγπήζεσλ, θεξχζζεηαη έθπησηνο κε 

απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο 

Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο θαη ε Αλαζέηνπζα Αξρή επηβάιιεη, αζξνηζηηθά ή δηαδεπθηηθά, ηηο 

πξνβιεπφκελεο απφ ηελ παξνχζα Γηαθήξπμε θαη ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θπξψζεηο (Π.Γ. 118/2007). 

Αθνινχζσο, ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ Πξνζθέξνληα ηελ επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 

νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. ε πεξίπησζε πνπ θαη απηφο δελ πξνζθνκίδεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ 

ηα απαηηνχκελα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά θεξχζζεηαη θαη απηφο έθπησηνο κε ηηο αλσηέξσ ζπλέπεηεο 

θαη, ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ Πξνζθέξνληα κε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 

νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κε ηηο ίδηεο πξνυπνζέζεηο θαη ζπλέπεηεο ζε πεξίπησζε παξάιεςεο 

θ.ν.θ.. Δάλ νπδείο εθ ησλ Πξνζθεξφλησλ πξνζθνκίζεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη 

δηθαηνινγεηηθά, ηφηε ν Γηαγσληζκφο καηαηψλεηαη. 

Ζ χκβαζε, ζα ζπληαρζεί ζηελ Διιεληθή γιψζζα θαη ζα πεξηιακβάλεη ηνπο φξνπο θαη ηηο 

πξνυπνζέζεηο γηα ηελ παξνρή ησλ Τπεξεζηψλ θαζψο θαη ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ 

ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ θαη ζα θαηηζρχεη θάζε άιινπ θεηκέλνπ ζην νπνίν απηή ζηεξίδεηαη εθηφο 

θαηαδήισλ ζθαικάησλ ή παξαδξνκψλ Γηα ζέκαηα πνπ δελ ξπζκίδνληαη ξεηψο απφ ηε χκβαζε θαη 

ηα παξαξηήκαηα απηήο ή ζε πεξίπησζε πνπ αλαθχςνπλ αληηθξνπφκελνη - αληηθαηηθνί φξνη θαη 

δηαηάμεηο απηήο, ζα ιακβάλνληαη ππφςε, θαηά ζεηξά, ε απφθαζε ηεο θαηαθχξσζεο, ε Σερληθή θαη 

Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ θαη ε παξνχζα Γηαθήξπμε, θαηά ηα ινηπά εθαξκνδνκέλσλ 

ζπκπιεξσκαηηθά ησλ νηθείσλ δηαηάμεσλ ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαη ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα. 

ε πεξίπησζε πνπ πηζαλνινγείηαη φηη, θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα θαηάξηηζεο ηνπ ηειηθνχ θεηκέλνπ ηεο 

χκβαζεο, ζα ιήμεη ε ηζρχο ηεο πξνζθνξάο ηνπ Αλαδφρνπ ή ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο, ν 

Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ έγθαηξε παξάηαζε ηεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο ηνπ θαηά ηνλ εθηηκψκελν 

έσο ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο απαηηνχκελν ρξφλν θαη ηελ παξάηαζε, γηα ηνλ ίδην ρξφλν, ηεο 

ηζρχνο ηεο Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο πκκεηνρήο ή ηελ αληηθαηάζηαζή ηεο κε ηελ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή 

Καιήο Δθηέιεζεο. 

 

6.2  ΔΓΓΌΗΗ ΚΑΛΉ ΔΚΣΈΛΔΗ 

Ο Πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν ζα θαηαθπξσζεί ν Γηαγσληζκφο ή Σκήκα απηνχ, είλαη ππνρξεσκέλνο, ην 
αξγφηεξν θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο, λα θαηαζέζεη εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο 
χκβαζεο, ην χςνο ηεο νπνίαο αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 10% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο (κε 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.) ε πεξίπησζε έλσζεο πξνζψπσλ ή θνηλνπξαμίαο πνπ 
ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ε Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο πξέπεη λα είλαη εληαία ζην 
φλνκα φισλ ησλ κειψλ ηεο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο.  
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Ζ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο έρεη ρξφλν ηζρχνο κεγαιχηεξν ηεο ζπκβαηηθήο εκεξνκελίαο 
νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ θάζε Σκήκαηνο, θαηά δχν (2) κήλεο θαη επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή 
παξαιαβή ησλ Τπεξεζηψλ θαη χζηεξα απφ ηελ εθθαζάξηζε ησλ ηπρφλ ακνηβαίσλ απαηηήζεσλ απφ 
ηνπο ζπκβαιινκέλνπο. ε πεξίπησζε παξάηαζεο ηεο δηάξθεηαο ηεο χκβαζεο γηα νπνηνλδήπνηε 
ιφγν, ζα παξαηείλεηαη, αληίζηνηρα, ε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο Καιήο Δθηέιεζεο.  

Ζ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο εθδίδεηαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα ή άιια λνκηθά πξφζσπα 
πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηελ Διιάδα ή ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ) ή ηνπ 
Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (ΔΟΥ) ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηε πκθσλία 
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ, ε νπνία θπξψζεθε κε ην Νφκν 
2513/1997, θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηελ λνκνζεζία ησλ θξαηψλ απηψλ, ην δηθαίσκα έθδνζεο 
εγγπήζεσλ.  

Δγγπεηηθέο επηζηνιέο πνπ εθδίδνληαη ζε άιιν θξάηνο, εθηφο ηεο Διιάδαο, ζα ζπλνδεχνληαη απφ 
επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ Διιεληθή γιψζζα. 

ε πεξίπησζε έλσζεο πξνκεζεπηψλ ή θνηλνπξαμίαο, νη εγγπήζεηο πεξηιακβάλνπλ θαη ηνλ φξν φηη ε 
εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ κειψλ ηεο έλσζεο ή ηεο θνηλνπξαμίαο. 

Κάζε εγγπεηηθή επηζηνιή πξέπεη λα είλαη ηεο απνδνρήο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο φζνλ αθνξά ην 
πεξηερφκελφ ηεο θαη ηνλ εθδφηε ηεο. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη φια ηα έμνδα θαηάπησζεο ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ 
εγγπεηή ή ηνλ Αλάδνρν. 

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο πξέπεη λα ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηνπ Παξαξηήκαηνο Γ. 
 
6.3 ΠΑΡΑΚΟΛΟΌΘΗΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΉ  

Γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο θαη ηελ παξαιαβή ησλ Τπεξεζηψλ έρεη νξηζηεί 
απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή Δπηηξνπή Παξαιαβήο. Ζ Δπηηξνπή Παξαιαβήο ζα παξαιακβάλεη ηα 
επηκέξνπο παξαδνηέα θάζε Σκήκαηνο ησλ Τπεξεζηψλ αιιά θαη ην ζχλνιν θάζε Σκήκαηνο ησλ 
Τπεξεζηψλ ζπληάζζνληαο ζρεηηθφ πξαθηηθφ, κεηά απφ ηε δηελέξγεηα ειέγρσλ γηα ηελ ηήξεζε ησλ 
φξσλ ηεο χκβαζεο θαη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ. Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαδνηέσλ έρεη σο 
εμήο: 

Σκήκα 1 - Τπεξεζίεο ινγηζηή: Κάζε ηξίκελν ε επηηξνπή παξαιαβήο ειέγρεη ηελ πνξεία εξγαζηψλ ηνπ 
αλαδφρνπ ν νπνίνο ζπληάζζεη έθζεζε πξνφδνπ πινπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο πνπ έρεη ζέζε επηκέξνπο 
παξαδνηένπ.  

Σκήκα 2 - Τπεξεζίεο νξθσηνχ ινγηζηή: Κάζε ρξφλν ε επηηξνπή παξαθνινχζεζεο παξαιακβάλεη ηελ 
έθζεζε ειέγρνπ πνπ έρεη ηε ζέζε επηκέξνπο παξαδνηένπ.  

Σκήκα 3 - Τπεξεζίεο θαζαξηζκνχ: Κάζε κήλα, ε επηηξνπή παξαθνινχζεζεο παξαιακβάλεη ζρεηηθή 
αίηεζε απφ ηνλ αλάδνρν φπνπ ζα πηζηνπνηείηαη ε πινπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ ζπλνδεπκέλε απφ 
εκεξήζηα δειηία ρξνλναπαζρφιεζεο πνπ ππνγξάθνληαη απφ ην γεληθφ ζπληνληζηή ηνπ Φνξέα 
Γηαρείξηζεο. Ζ αίηεζε έρεη ζέζε επηκέξνπο παξαδνηένπ. 

Ζ δηαδηθαζία παξαιαβήο ησλ επηκέξνπο παξαδνηέσλ πεξηιακβάλεη: 

 

 Παξάδνζε ηνπ θάζε επί κέξνπο παξαδνηένπ ζηελ Δπηηξνπή Παξαιαβήο. Ζ παξαιαβή ηνπ 
παξαδνηένπ ή πηζαλέο παξαηεξήζεηο επ’ απηνχ απφ ηελ Δπηηξνπή, ζα γίλνληαη εληφο 
δεθαπέληε (15) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ παξάδνζή ηνπ. Καηά ηελ δεχηεξε πεξίπησζε ν 
Αλάδνρνο ζα είλαη ππνρξεσκέλνο λα ελζσκαηψζεη ηηο παξαηεξήζεηο ηεο Δπηηξνπήο 
Παξαιαβήο ζηα ηειηθά παξαδνηέα εληφο δεθαπέληε (15) εξγαζίκσλ εκεξψλ. ε πεξίπησζε 

πνπ θξηζνχλ νη φπνηεο παξαηεξήζεηο ακειεηέεο, ηφηε παξαιακβάλεηαη ην παξαδνηέν, δίλεηαη 
εληνιή έλαξμεο εξγαζηψλ επφκελεο θάζεο θαη ελζσκάησζε απηψλ ζην ηειηθφ ζπλνιηθφ 
παξαδνηέν. 

 ε πεξίπησζε πνπ ην επαλππνβαιιφκελν παξαδνηέν δελ ηθαλνπνηεί ηα ειάρηζηα θξηηήξηα 
αμηνιφγεζεο πνηφηεηαο, ε Δπηηξνπή Παξαιαβήο εθζέηεη εγγξάθσο ηηο παξαηεξήζεηο ηεο θαη 
ηηο ηπρφλ απαηηνχκελεο παξεκβάζεηο ζην παξαδνηέν ηνπ Αλαδφρνπ εληφο δέθα (10) εξγαζίκσλ 
εκεξψλ θαη ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ηηο ελζσκαηψζεη ζην παξαδνηέν εληφο δεθαπέληε (15) 
εξγαζίκσλ εκεξψλ. Δάλ θαη κεηά απφ ηηο επαλαιεπηηθέο παξαηεξήζεηο ν Αλάδνρνο δελ 
ζπκκνξθσζεί πξνο ηηο ππνδείμεηο ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο, θηλνχληαη 
νη δηαδηθαζίεο θήξπμεο ηνπ Αλαδφρνπ έθπησηνπ. 
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6.4 ΣΡΠΟ ΠΛΗΡΧΜΉ 

Ζ θαηαβνιή ηεο ακνηβήο ζηνλ Αλάδνρν θάζε Σκήκαηνο, ζα γίλεηαη ζε επξψ, ηκεκαηηθά κε ηελ πξφνδν 
παξνρήο ησλ Τπεξεζηψλ, φπσο απηή ε ηκεκαηηθή θαηαβνιή ζα νξίδεηαη ζηε ζρεηηθή χκβαζε θαη 
εθφζνλ ε Δπηηξνπή Παξαιαβήο παξαιάβεη ηα Παξαδνηέα θάζε Σκήκαηνο θαη ην αληίζηνηρν Πξαθηηθφ 
Παξαιαβήο εγθξηζεί απφ ην Γ.. (κε ηε δηαδηθαζία πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 6.3), σο 
αθνινχζσο γηα θάζε ηκήκα: 

 

πγθεθξηκέλα: 

Σκήκα 1 - Τπεξεζίεο ινγηζηή: Ζ πιεξσκή ζα γίλεηαη θάζε ηξεηο κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζχκβαζεο έσο ηε ιήμε ηεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ ήηνη κέρξη ηηο 31/12/2015. Σν πξψην ηξίκελν 
απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο ζα θιείζεη ε ρξήζε ηνπ έηνπο 2010 θαη ζα αληηζηνηρεί 
ζηελ θαηαβνιή ηεο πξψηεο δφζεο ε νπνία ζα αλέξρεηαη ζην 15% ηνπ ζπλνιηθνχ ηηκήκαηνο. Σν πνζφ 
ηεο θάζε επφκελεο δφζεο, ζα είλαη αλάινγν ηνπ αξηζκνχ ησλ ηξηκήλσλ πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ 
ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη κέρξη ην ηέινο ηεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ. 
 
Γηα ην Σκήκα 2 – Τπεξεζίεο νξθσηνχ ινγηζηή: ε ακνηβή ζα θαηαβάιιεηαη εθάπαμ γηα θάζε έηνο κεηά 
ην πέξαο ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ. Ζ πξψηε δφζε ε νπνία ζα αληηζηνηρεί ζηνλ έιεγρν ησλ εηψλ 2006-
2010 θαη ζα νινθιεξσζεί ζε δηάζηεκα ηξηψλ κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο, 
ζα αλέξρεηαη ζην 40% ηνπ ζπλνιηθνχ ηηκήκαηνο θαη ην ππφινηπν πνζφ ζε 4 ηζφπνζεο δφζεηο. 
Γηα ην Σκήκα 3 – Τπεξεζίεο θαζαξηφηεηαο: Ζ πιεξσκή ζα γίλεηαη κία θνξά ην κήλα απφ ηελ 
ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο έσο ηε ιήμε ηεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ ήηνη κέρξη ηηο 31/12/2015.  Σν 
πνζφ ηεο θάζε δφζεο ζα είλαη αλάινγν ηνπ αξηζκνχ ησλ δφζεσλ πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ 
ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη κέρξη ην ηέινο ηεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ. 
 

Γηα φιεο ηηο πιεξσκέο ζα εθδίδνληαη ηα απαξαίηεηα λφκηκα παξαζηαηηθά/δηθαηνινγεηηθά. 

Απφ θάζε ηηκνιφγην ηνπ Αλαδφρνπ ζα γίλνληαη νη λφκηκεο παξαθξαηήζεηο ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο 
εθάζηνηε λφκνπο θαη ζρεηηθέο εγθπθιίνπο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ. 

ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο είλαη έλσζε πξνζψπσλ ή θνηλνπξαμία, είλαη δπλαηφ λα πξνβιεθζεί 
ζηε χκβαζε φηη ην ζχλνιν ησλ πιεξσκψλ ζα θαηαβάιιεηαη απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ζην θπζηθφ ή 
λνκηθφ πξφζσπν πνπ έρεη νξηζηεί σο εγέηεο ηεο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο (project leader). Με ηελ σο 
άλσ θαηαβνιή, επέξρεηαη εμφθιεζε έλαληη θάζε κέινπο ηεο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο θαη νπδεκία 
αμίσζε δχλαηαη λα πξνβιεζεί θαηά ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

 

7. ΤΠΟΥΡΔΔΙ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

7.1 ΔΤΘΌΝΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα εθηειεί κε ηηο απνξξένπζεο απφ ηε χκβαζε ππνρξεψζεηο ηνπ κε ηε δένπζα 
πξνζνρή θαη επηκέιεηα θαη ηηο αξρέο ηεο θαιήο πίζηεο θαη ησλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ, ζχκθσλα κε ηνπο 
φξνπο ηεο χκβαζεο, ηεο πξνζθνξάο ηνπ, ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο θαη ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο, 
αιιηψο ππνρξενχηαη λα απνδεκηψζεη θαηά λφκν ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξίζηαηαη ζε ππεξεζηαθέο ζπλεδξηάζεηο πνπ αθνξνχλ ηηο Τπεξεζίεο 
(ηαθηηθέο θαη έθηαθηεο), παξνπζηάδνληαο ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιήςε 
απνθάζεσλ, θαζψο θαη λα παξίζηαηαη, εθφζνλ ηνπ δεηεζεί, ζε θάζε θχζεσο ειέγρνπο ή επηζεσξήζεηο 
ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο 
«ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ» ή/θαη άιισλ αξκνδίσλ ειεγθηηθψλ νξγάλσλ. 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη γηα ηελ ηήξεζε ηεο θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο γηα ηε δεκνζηφηεηα ησλ έξγσλ, 
ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 1080/2006, 1083/2006 θαη 1828/2006 ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

 

7.2 ΔΤΘΌΝΗ ΜΔΛΝ ΈΝΧΗ / ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΊΑ 

ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο απνηειείηαη απφ έλσζε πξνζψπσλ ή θνηλνπξαμία, θάζε κέινο ηεο 
έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο επζχλεηαη επζέσο, αιιειεγγχσο θαη εηο νιφθιεξν έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο 
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Αξρήο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο. Σπρφλ πθηζηάκελεο ζπκθσλίεο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο έλσζεο 
ή θνηλνπξαμίαο πεξί θαηαλνκήο ησλ επζπλψλ ηνπο έρνπλ ηζρχ κφλν ζηηο εζσηεξηθέο ηνπο ζρέζεηο θαη 
ζε θακία πεξίπησζε δελ δχλαληαη λα πξνβιεζνχλ έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο σο ιφγνο 
απαιιαγήο ηνπ ελφο κέινπο απφ ηηο επζχλεο θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ άιινπ ή ησλ άιισλ κειψλ ζε 
ζρέζε κε ηελ παξνρή ησλ Τπεξεζηψλ. 

7.3 ΤΠΔΡΓΟΛΑΒΊΔ 

Ο Αλάδνρνο, γηα ηελ παξνρή ησλ Τπεξεζηψλ γηα θάζε Σκήκα, ζα ρξεζηκνπνηήζεη ηνπο ππεξγνιάβνπο 
πνπ έρεη πξνζδηνξίζεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ, γηα ην θαηά πεξίπησζε αλαθεξφκελν ζηελ πξνζθνξά ηνπ 
ηκήκα ησλ Τπεξεζηψλ. 

Οη ππεξγνιάβνη δελ απνθηνχλ νπνηαδήπνηε ζπκβαηηθή ζρέζε κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 

Ο Αλάδνρνο επζχλεηαη γηα ηηο πξάμεηο, παξαιείςεηο θαη ακέιεηεο ησλ ππεξγνιάβσλ θαη ησλ 
εθπξνζψπσλ ή ησλ ππαιιήισλ ηνπο, φπσο αθξηβψο θαη γηα ηηο πξάμεηο, παξαιείςεηο ή ακέιεηεο ηνπ 
ηδίνπ, ησλ εθπξνζψπσλ ή ησλ ππαιιήισλ ηνπ. 

Ο Αλάδνρνο δηθαηνχηαη λα αληηθαηαζηήζεη ππεξγνιάβν πνπ έρεη ζπκπεξηιάβεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ζε 
πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ κε απηφλ ή λα ρξεζηκνπνηήζεη θαη άιινλ ππεξγνιάβν, 
κφλν εθφζνλ ν λένο ππεξγνιάβνο αληαπνθξίλεηαη ζηα αληίζηνηρα θξηηήξηα επηινγήο πνπ ίζρπζαλ γηα 
ηελ αλάζεζε ηεο χκβαζεο. 

ε θάζε πεξίπησζε, ε αληηθαηάζηαζε ή ρξεζηκνπνίεζε άιινπ ππεξγνιάβνπ ππφθεηηαη ζηελ 
πξνεγνχκελε έγγξαθε έγθξηζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ν Αλάδνρνο ελεκεξψλεη 
πξνεγνπκέλσο ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή γηα ηε δηαθνπή ηεο ζπλεξγαζίαο ή ηελ πξφζεζή ηνπ λα 
ρξεζηκνπνηήζεη θαη άιινλ ππεξγνιάβν, θνηλνπνηψληαο ηελ ηαπηφηεηα ηνπ λένπ ππεξγνιάβνπ θαη ην 
αληηθείκελν πνπ ζα εθηειέζεη, καδί κε ηελ απαηηνχκελε ηεθκεξίσζε γηα ηελ απφδεημε ηεο ζπλδξνκήο 
ζην πξφζσπφ ηνπ ησλ θξηηεξίσλ πνπ ίζρπζαλ γηα ηελ αλάζεζε ηεο χκβαζεο. 

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δηθαηνχηαη λα δεηήζεη απφ ηνλ Αλάδνρν ηελ αληηθαηάζηαζε ππεξγνιάβνπ θαη 
θάζε άιινπ πξνζψπνπ εκπιεθνκέλνπ ζηελ παξνρή ησλ Τπεξεζηψλ πνπ, θαηά ηελ βάζηκε θαη 
αηηηνινγεκέλε θξίζε ηεο, δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ησλ Τπεξεζηψλ, ν δε Αλάδνρνο 
ππνρξενχηαη ζηελ πεξίπησζε απηή λα αληαπνθξηζεί ζηελ απαίηεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ζε 
εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ζα ζπκθσλεζεί απφ θνηλνχ φηη απαηηείηαη γηα ηελ εμεχξεζε 
αληηθαηάζηαζε. 

Δάλ ν Αλάδνρνο ζπλάςεη ζχκβαζε ππεξγνιαβίαο ρσξίο έγθξηζε, ε Αλαζέηνπζα Αξρή δηθαηνχηαη, 
ρσξίο πξνεγνχκελε φριεζε, λα επηβάιεη απηνδηθαίσο ηηο θπξψζεηο γηα αζέηεζε ηεο χκβαζεο θαη λα 
θεξχμεη ηνλ Αλάδνρν έθπησην ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 118/2007, φπσο απηφ ηζρχεη θαη δελ έξρεηαη ζε 
αληίζεζε κε ηελ Οδεγία 2004/18, φπσο απηή ελζσκαηψζεθε ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία κε ην ΠΓ 
60/2007. 

ε θάζε πεξίπησζε, ηελ πιήξε επζχλε γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ Τπεξεζηψλ θέξεη απνθιεηζηηθά ν 
Αλάδνρνο. 

7.4 ΔΜΠΙΣΔΤΣΙΚΣΗΣΑ 

Καζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο χκβαζεο, αιιά θαη κεηά ηε ιήμε ή ιχζε απηήο, ν Αλάδνρνο αλαιακβάλεη 
ηελ ππνρξέσζε λα ηεξήζεη εκπηζηεπηηθέο θαη λα κελ γλσζηνπνηήζεη ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην, ρσξίο ηελ 
πξνεγνχκελε πξνο ηνχην έγγξαθε ζπλαίλεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, νπνηαδήπνηε έγγξαθα ή 
πιεξνθνξίεο πνπ ζα πεξηέιζνπλ ζε γλψζε ηνπ ή πνπ ν ίδηνο ζα αλαθαιχςεη θαηά ηελ παξνρή ησλ 
Τπεξεζηψλ θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ. Πεξαηηέξσ, ν Αλάδνρνο 
ππνρξενχηαη λα κεξηκλά ψζηε ην πξνζσπηθφ ηνπ, νη ππεξγνιάβνη ηνπ θαη θάζε ζπλεξγαδφκελν κε 
απηφλ πξφζσπν γηα ηελ παξνρή ησλ Τπεξεζηψλ λα ηεξήζνπλ ηελ σο άλσ ππνρξέσζε. Ζ 
εκπηζηεπηηθφηεηα αίξεηαη απηνδηθαίσο ζε πεξίπησζε εθθξεκνχο έλζηαζεο, δίθεο ή δηαηηεζίαο. Ζ άξζε 
πεξηνξίδεηαη ζην απνιχησο αλαγθαίν κέηξν θαη απνθιεηζηηθά γηα ηε ρξήζε ηεο πιεξνθνξίαο ή 
εγγξάθνπ απφ ηνπο ζπκβαιινκέλνπο, ηνπο λνκηθνχο παξαζηάηεο ηνπο θαζψο θαη ηνπο δηθαζηέο ή 
δηαηηεηέο. Ζ εκπηζηεπηηθφηεηα αίξεηαη θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε ζρεηηθή πιεξνθνξία, ρσξίο 
ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ, πεξηήιζε ζε γλψζε ηνπ θνηλνχ ή δεκνζηεχζεθε πξνεγνπκέλσο απφ ηξίηνλ. 

ε πεξίπησζε αζέηεζεο απφ ηνλ Αλάδνρν ηεο σο άλσ ππνρξέσζήο ηνπ, ε Αλαζέηνπζα Αξρή  
δηθαηνχηαη λα απαηηήζεη ηελ απνθαηάζηαζε ηπρφλ δεκίαο ηεο, ηελ παχζε ηεο θνηλνπνίεζεο ησλ 
εκπηζηεπηηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη ηελ παξάιεηςή ηεο ζην κέιινλ, ελψ δηθαηνχηαη επίζεο λα θεξχμεη ηνλ 
Αλάδνρν έθπησην θαη λα εθαξκφζεη ηηο θπξψζεηο ηνπ Π.Γ. 118/2007, φπσο απηφ ηζρχεη θαη δελ έξρεηαη 
ζε αληίζεζε κε ηελ Οδεγία 2004/18, φπσο απηή ελζσκαηψζεθε ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία κε ην ΠΓ 
60/2007. 
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Ο Αλάδνρνο δελ δχλαηαη λα πξνβαίλεη ζε δεκφζηεο δειψζεηο ζρεηηθά κε ηηο Τπεξεζίεο ρσξίο ηελ 
πξνεγνχκελε πξνο ηνχην έγγξαθε ζπλαίλεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, νχηε λα ζπκκεηέρεη ζε 
δξαζηεξηφηεηεο αζπκβίβαζηεο κε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ απέλαληη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη δελ 
δεζκεχεη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, κε θαλέλα ηξφπν, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγγξαθε ζπλαίλεζή ηεο. 

7.5 ΔΚΥΧΡΉΔΙ - ΜΔΣΑΒΙΒΆΔΙ 

Ο Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη λα εθρσξήζεη ή κεηαβηβάζεη ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην ηε χκβαζε ή κέξνο 
απηήο ή νπνηνδήπνηε δηθαίσκα ή ππνρξέσζε απνξξέεη απφ απηή, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγγξαθε 
ζπλαίλεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. ε πεξίπησζε έγθξηζεο ηεο νπνηαζδήπνηε σο άλσ εθρψξεζεο, 
νη φξνη ηεο χκβαζεο ζα δεζκεχνπλ θαη ηνλ αλαθεξφκελν ηξίην, αθφκε θαη εάλ απηφο δελ ηνπο έρεη 
ξεηά απνδερζεί. 

Δάλ ν Αλάδνρνο πξνβεί ζε κεηαβίβαζε ή εθρψξεζε ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγγξαθε ζπλαίλεζε ηεο 
Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ε ηειεπηαία δηθαηνχηαη, ρσξίο πξνεγνχκελε φριεζε, λα επηβάιεη απηνδηθαίσο ηηο 
θπξψζεηο γηα αζέηεζε ηεο χκβαζεο θαη λα θεξχμεη ηνλ Αλάδνρν έθπησην ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 
118/2007, φπσο απηφ ηζρχεη θαη δελ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ Οδεγία 2004/18, φπσο απηή 
ελζσκαηψζεθε ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία κε ην ΠΓ 60/2007. 

7.6 ΑΝΣΔΡΑ ΒΊΑ 

Σα ζπκβαιιφκελα κέξε δελ επζχλνληαη γηα ηε κε εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ 
ζην κέηξν πνπ ε αδπλακία εθπιήξσζεο νθείιεηαη ζε πεξηζηαηηθά αλσηέξαο βίαο, σο ηέηνησλ 
λννπκέλσλ γεγνλφησλ πνπ βξίζθνληαη εθηφο ηεο ζθαίξαο επηξξνήο ησλ κεξψλ θαη ηα νπνία 
αληηθεηκεληθά δελ ζα κπνξνχζαλ λα απνηξαπνχλ νχηε κε ηελ επίδεημε άθξσο εμεηδηθεπκέλεο 
επηκέιεηαο. 

Ο Αλάδνρνο, επηθαινχκελνο ππαγσγή ηεο αδπλακίαο εθπιήξσζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ ζε γεγνλφο 
πνπ εκπίπηεη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, νθείιεη λα γλσζηνπνηήζεη θαη επηθαιεζζεί πξνο ηελ 
Αλαζέηνπζα Αξρή ηνπο ζρεηηθνχο ιφγνπο θαη ηα πεξηζηαηηθά εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηφηε πνπ 
ζπλέβεζαλ, πξνζθνκίδνληαο ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή νθείιεη λα 
απαληήζεη εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηε ιήςε ηνπ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο ηνπ Αλαδφρνπ, δηαθνξεηηθά, 
κε ηελ πάξνδν άπξαθηεο ηεο πξνζεζκίαο, ηεθκαίξεηαη ε απνδνρή ηνπ αηηήκαηνο. 

8. ΓΔΝΙΚΟΊ ΡΟΙ 

8.1 ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 

1. Πεξίιεςε ηεο Γηαθήξπμεο ζηάιζεθε γηα δεµνζίεπζε ζην «Σεχρνο Γηαθεξχμεσλ Γεκνζίσλ 
πκβάζεσλ» ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβέξλεζεο ηελ  2/5/2011. 

2. Πεξίιεςε ηεο Γηαθήξπμεο ζηάιζεθε γηα δεµνζίεπζε ζηνλ ειιεληθφ ηχπν ηελ 2/5/2011 

3. Ζ παξνχζα Γηαθήξπμε ζηάιζεθε ζηα Δπηκειεηήξηα θαη ζηνλ Διιεληθφ Οξγαληζκφ Μηθξνκεζαίσλ 
Μεηαπνηεηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Υεηξνηερλίαο (Δ.Ο.Μ.Μ.Δ.Υ.)  

Καηαρσξήζεθε επίζεο θαη ζην Γηαδίθηπν ζηε δηεχζπλζε www.kerkini.gr 

 

8.2 ΤΠΟΥΡΔΧΣΙΚΟΊ ΡΟΙ 

Όινη νη πεξηερφκελνη ζηελ παξνχζα Πξνθήξπμε φξνη θαη απαηηήζεηο είλαη ππνρξεσηηθνί γηα ηνπο 
Πξνζθέξνληεο, εθηφο εάλ άιισο νξίδεηαη ξεηά.  

8.3 ΣΡΟΠΟΠΟΙΉΔΙ 

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα - θαηά ηελ απφιπηε δηαθξηηηθή ηεο επρέξεηα - λα αλαθαιεί, 
κεηαβάιιεη, ηξνπνπνηεί, ζπκπιεξψλεη ή θαηαξγεί νπνηεδήπνηε νπνηνπζδήπνηε φξνπο ηεο παξνχζαο 
ρσξίο πξνεγνχκελε γλσζηνπνίεζε ή αηηηνιφγεζε. Ωζηφζν, ε Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ζα ελεκεξψλεη 
εγγξάθσο φινπο ηνπο Πξνζθέξνληεο κεηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε νπνηαζδήπνηε ηέηνηαο 
ηξνπνπνίεζεο. Ζ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο δχλαηαη, επίζεο, λα απεπζχλεη πεξηνδηθά αλαθνηλψζεηο 
ζηνπο Πξνζθέξνληεο, νη νπνίεο δηεπθξηλίδνπλ ή αλαιχνπλ ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο, αιιά δελ 
ζπληζηνχλ ηξνπνπνίεζε απηψλ.  

8.4 ΔΦΑΡΜΟΣΈΟ ΓΊΚΑΙΟ - ΔΠΊΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΝ 

Ζ παξνχζα Γηαθήξπμε θαη ε χκβαζε πνπ ζα θαηαξηηζζεί κε βάζε απηή δηέπεηαη απφ ην Διιεληθφ θαη 
Κνηλνηηθφ Γίθαην. 

ε πεξίπησζε δηαθνξψλ πνπ ελδερνκέλσο πξνθχςνπλ ζρεηηθά κε ηελ εξκελεία ή ηελ εθηέιεζε ή ηελ 
εθαξκνγή ηεο χκβαζεο ή εμ αθνξκήο απηήο, ε Αλαζέηνπζα Αξρή θαη ν Αλάδνρνο ζα θαηαβάιινπλ 

http://www.kerkini.gr/
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θάζε πξνζπάζεηα γηα ηε θηιηθή επίιπζή ηνπο, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο θαιήο πίζηεο θαη ησλ 
ρξεζηψλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ. 

Γηα θάζε δηαθνξά πνπ δελ είλαη δπλαηφ λα επηιπζεί ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ νξηδφκελα, αξκφδηα ζα 
είλαη ηα Διιεληθά Γηθαζηήξηα ησλ εξξψλ. 

8.5 ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΊΑ - ΓΛΑ 

Όιεο νη επηθνηλσλίεο (πξνθνξηθέο θαη γξαπηέο) κεηαμχ ησλ κεξψλ ζα γίλνληαη ζηελ Διιεληθή γιψζζα. 
Οπνηεδήπνηε θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο χκβαζεο απαηηεζεί κεηάθξαζε απφ ή θαη πξνο ηα 
ειιεληθά γηα ηελ επηθνηλσλία ησλ κεξψλ θαη απνθιεηζηηθά γηα έγγξαθα πνπ απεπζχλεη ν Αλάδνρνο 
ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, απηέο ζα εμαζθαιίδνληαη κε θξνληίδα, δαπάλε θαη επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ. ε 
πεξίπησζε δηαθσλίαο κεηαμχ ηεο κεηάθξαζεο θαη ηνπ πξσηνηχπνπ, ππεξηζρχεη ην πξσηφηππν. 

 

9. ΚΑΣΑΓΓΔΛΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ - ΔΚΠΣΧΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

9.1 Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δηθαηνχηαη λα θαηαγγείιεη ηε χκβαζε κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Παξαιαβήο ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο 

αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

(α) Ο Αλάδνρνο δελ παξέρεη ηηο Τπεξεζίεο κε ηνλ ηξφπν πνπ νξίδεηαη ζηε χκβαζε, παξά ηηο πξνο 

ηνχην επαλεηιεκκέλεο νριήζεηο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

(β) Ο Αλάδνρνο εθρσξεί ηε χκβαζε ή αλαζέηεη εξγαζίεο ππεξγνιαβηθά ρσξίο ηελ άδεηα ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο.  

(γ) Ο Αλάδνρνο πησρεχζεη, ηεζεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή εθθαζάξηζε, ιπζεί ή αλαθιεζεί ε 

άδεηα αζθήζεσο ηνπ επαγγέικαηφο ηνπ ή γίλνπλ πξάμεηο αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο ζε βάξνο ηνπ, 

ζην ζχλνιν ή ζε ζεκαληηθφ κέξνο ησλ πεξηνπζηαθψλ ηνπ ζηνηρείσλ. 

(δ) Δθδίδεηαη ηειεζίδηθε απφθαζε θαηά ηνπ Αλαδφρνπ γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηνπ 

επαγγέικαηφο ηνπ. 

Σα απνηειέζκαηα ηεο θαηαγγειίαο επέξρνληαη απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζηνλ Αλάδνρν ηεο εθ κέξνπο ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο έγγξαθεο θαηαγγειίαο. Καη’ εμαίξεζε, ε Αλαζέηνπζα Αξρή δχλαηαη, θαη’ 

ελάζθεζε δηαθξηηηθήο ηεο επρέξεηαο, γηα φζεο απφ ηηο πεξηπηψζεηο θαηαγγειίαο είλαη απηφ δπλαηφ, λα 

ηάμεη εχινγε (θαη’ απηήλ) πξνζεζκία ζεξαπείαο ηεο παξάβαζεο, νπφηε ηα απνηειέζκαηα ηεο 

θαηαγγειίαο επέξρνληαη απηφκαηα κε ηελ πάξνδν ηεο ηαρζείζαο πξνζεζκίαο, εθηφο εάλ ε Αλαζέηνπζα 

Αξρή γλσζηνπνηήζεη εγγξάθσο πξνο ηνλ Αλάδνρν φηη ζεσξεί ηελ παξάβαζε ζεξαπεπζείζα. 

9.2   Με ηελ κεηά απφ θαηαγγειία ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ιχζε ηεο χκβαζεο, ν Αλάδνρνο 

ππνρξενχηαη κεηά απφ αίηεκα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο: 

α) Να απφζρεη απφ ηελ δηελέξγεηα νπνηαζδήπνηε εξγαζίαο, έξγνπ, παξνρήο ππεξεζηψλ ή εθηέιεζεο 

ππνρξέσζήο ηνπ πνπ πεγάδεη απφ ηε χκβαζε. 

β) Να παξαδψζεη, ζε ρξφλν πνπ ζα πξνζδηνξίζεη ε Αλαζέηνπζα Αξρή, φπνηα εξγαζία ή πξντφλ 

(νινθιεξσκέλν ή κε) έρεη εθπνλήζεη ή έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ θαζψο θαη ηα πάζεο θχζεσο 

ππνζηεξηθηηθά έγγξαθα θαη κέζα (καγλεηηθά ή κε) θαη λα κεξηκλήζεη φπσο νη ππεξγνιάβνη θαη 

ζπλεξγάηεο ηνπ πξάμνπλ ην ίδην. 

γ) Να παξαδψζεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θάζε εμνπιηζκφ, πιηθά ή άιια αγαζά πνπ αθνξνχλ άκεζα 

ή έκκεζα ηηο Τπεξεζίεο θαη επξίζθνληαη ζηελ θαηνρή ηνπ, εγγπψκελνο φηη νη ππεξγνιάβνη θαη 

ζπλεξγάηεο ηνπ ζα πξάμνπλ  ην ίδην. 

Σν ζπληνκφηεξν δπλαηφ κεηά ηελ θαηαγγειία ηεο χκβαζεο, ε Αλαζέηνπζα Αξρή βεβαηψλεη ηελ αμία 

ηνπ παξαζρεζέληνο κέξνπο ησλ Τπεξεζηψλ θαζψο θαη θάζε νθεηιή έλαληη ηνπ Αλαδφρνπ θαηά ηελ 

εκεξνκελία θαηαγγειίαο. 
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Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή αλαζηέιιεη ηελ θαηαβνιή νπνηνπδήπνηε πνζνχ πιεξσηένπ ζχκθσλα κε  ηε 

χκβαζε πξνο ηνλ Αλάδνρν κέρξηο εθθαζάξηζεο ησλ κεηαμχ ηνπο ππνρξεψζεσλ θαη νη εγγπεηηθέο 

επηζηνιέο θαηαπίπηνπλ. 

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δηθαηνχηαη λα απαηηήζεη πξφζζεηα απφ ηνλ Αλάδνρν απνδεκίσζε γηα θάζε δεκία 

πνπ ππέζηε κέρξη ηνπ αλψηαηνπ πνζνχ ηνπ πκβαηηθνχ Σηκήκαηνο πνπ αληηζηνηρεί ζηελ αμία ηνπ 

ηκήκαηνο ησλ Τπεξεζηψλ πνπ δελ κπνξεί, ιφγσ πιεκκεινχο εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο, λα 

αμηνπνηεζεί γηα ηνλ πξννξηδφκελν ζθνπφ. 

Ωο πξνο ηελ θήξπμε ηνπ Αλαδφρνπ έθπησηνπ, ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 118/2007, φπσο απηφ 
ηζρχεη θαη δελ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ Οδεγία 2004/18, φπσο απηή ελζσκαηψζεθε ζηελ ειιεληθή 
λνκνζεζία κε ην ΠΓ 60/2007. 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α: ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ 

Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο είλαη ε παξνρή ππεξεζηψλ: νη «Τπεξεζίεο Λνγηζηή», νη 
«Τπεξεζίεο νξθσηνχ ινγηζηή» θαη νη «Τπεξεζίεο θαζαξηζκνχ». 

 Ωο εθ ηνχηνπ νη ζπλνιηθέο ππεξεζίεο απνηεινχληαη απφ ηξία (3) δηαθξηηά επηκέξνπο Σκήκαηα, φπσο 
παξαθάησ: 

 
Σµήµα 1: Τπεξεζίεο ινγηζηή νη νπνίεο αθνξνχλ ηελ ινγηζηηθή ππνζηήξημε ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο θαη 
ζπγθεθξηκέλα:  
Ο Αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα παξέρεη ζηελ Αλαζέηνπζα αξρή θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο 
ζχκβαζεο ηηο αθφινπζεο ππεξεζίεο: 
  

1. Κιείζηκν ρξήζεο έηνπο 2010. 

2. χληαμε εηεζίσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ (Ηζνινγηζκφο - Απνηειέζκαηα Υξήζεο - Γεληθήο 
Δθκεηάιιεπζεο). 

3. Δθπιήξσζε ησλ εηήζησλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Φνξέα. (Δθθαζαξηζηηθή Φ.Π.Α.-
Γήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο). 

4. πκκεηνρή ζηελ εθπξνζψπεζε ηνπ Φνξέα θαηά ηνλ έιεγρν απηνχ απφ Οξθσηφ ινγηζηή-ειεγθηή. 

5. Δθαξκνγή ινγηζηηθνχ ζρεδίνπ, κεραλνγξάθεζε θαη ινηπέο εξγαζίεο φπσο απηέο εμεηδηθεχνληαη 
ζηνλ θαλνληζκφ νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ηνπ Φνξέα.  

6. Έιεγρνο ηήξεζεο ηνπ ινγηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο κηζζνδνζίαο ηνπ Φνξέα 

7. Παξνπζία ζηα γξαθεία ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο ηνπιάρηζηνλ δχν θνξέο ην κήλα γηα ηελ 
παξαθνινχζεζε ηήξεζεο γεληθήο ινγηζηηθήο 

 

Σκήκα 2: Τπεξεζίεο νξθσηνχ ινγηζηή 

Οη ππεξεζίεο αθνξνχλ ηνλ έιεγρν ηεο λνκηκφηεηαο θαη αθξίβεηαο ησλ εγγξαθψλ ζηα βηβιία ηνπ Φνξέα 
Γηαρείξηζεο, ηνλ έιεγρν θάιπςεο ησλ εγγξαθψλ κε λνκφηππα δηθαηνινγεηηθά, ηελ επαιήζεπζε-
εμαθξίβσζε θαη δηαζηαχξσζε ησλ εζφδσλ θαη εμφδσλ ηνπ Φνξέα θαζψο θαη ηελ ηήξεζε ησλ 
πξνβιεπφκελσλ εζσηεξηθψλ θαλνληζκψλ πνπ δηέπνπλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο, ζηα 
πιαίζηα ησλ ειεγθηηθψλ αξρψλ θαη θαλφλσλ πνπ αθνινπζεί ην ψκα Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ, 
πνπ είλαη ζχκθσλεο κε ηα Γηεζλή Διεγθηηθά Πξφηππα. Καηά ηνλ πξψην έιεγρν ζα ειεγρζνχλ θαη  
πξνεγνχκελεο ρξήζεηο ηνπ Φνξέα, απφ ην έηνο 2006, νη νπνίεο δελ έρνπλ ειεγρζεί. Υξφλνο 
δηελέξγεηαο ησλ ειέγρσλ νξίδεηαη ε πεξίνδνο Μαΐνπ-Ηνπλίνπ θάζε έηνπο. Σν πξψην έηνο, ν έιεγρνο ζα 
πξαγκαηνπνηεζεί ζε ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο (γηα ηνλ έιεγρν 
ρξήζεο ησλ εηψλ 2006-2010), ελψ ην ηειεπηαίν έηνο ειέγρνπ σο ρξφλνο δηελέξγεηαο νξίδεηαη ν 
Γεθέκβξηνο ηνπ 2015. 
 

Σκήκα 3: Τπεξεζίεο θαζαξηζκνχ δειαδή ππεξεζίεο πνπ αθνξνχλ ηνλ θαζαξηζκφ φισλ ησλ ρψξσλ 
ηνπ Κέληξνπ Πιεξνθφξεζεο (358 η.κ.), ηνπιάρηζηνλ 2 θνξέο ηελ εβδνκάδα θαη ζπγθεθξηκέλα:  

· θνχπηζκα – ζθνπγγάξηζκα ησλ δαπέδσλ  

· Καζαξηζκφ φισλ ησλ νξηδφληησλ ειεχζεξσλ επηθαλεηψλ (γξαθεία, θαζίζκαηα, ληνπιάπεο, θηι.) κε 

εηδηθφ απνξξππαληηθφ 



 

ειίδα 26 απφ 53 

· Καζαξηζκφ εξκαξίσλ κε ληνζηέ θαη ησλ ζσκάησλ ησλ θαινξηθέξ κηα θνξά ην δίκελν 

· Απνθνκηδή απνξξηκκάησλ, άδεηαζκα θαιαζηψλ αρξήζησλ θαη ηνπνζέηεζε πιαζηηθήο ζαθνχιαο 

· Αθαίξεζε ιεθέδσλ απφ ηνίρνπο, πφξηεο, ηδάκηα, δηαθφπηεο ησλ θσηηζηηθψλ θ.ι.π.  

· Καζαξηζκφ θνπδίλαο (ληνπιάπηα εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά) κία θνξά ην δίκελν. 

· Πεξηνδηθή απεληφκσζε (κηα θνξά ην ηξίκελν πξνιεπηηθά ή φπνηε θξηζεί απαξαίηεην)  

Δηδηθά γηα ηνπαιέηεο, πξν - ρψξνπο: 

· Πιχζηκν θαη απνιχκαλζε κε βαθηεξηνθηφλν απνξξππαληηθφ ησλ ιεθαλψλ, ησλ ληπηήξσλ θαη ησλ 

πιαθηδίσλ γχξσ απφ ηνπο ληπηήξεο θαη αθαίξεζε αιάησλ 

· θνχπηζκα-ζθνπγγάξηζκα δαπέδσλ, άδεηαζκα ησλ ζθνππηδηψλ θαη ηνπνζέηεζε ζαθνχιαο ζηα 

θαιάζηα αρξήζησλ. 

· Σνπνζέηεζε ραξηηνχ πγείαο, θνπδίλαο πνπ ζα πξνκεζεχεηαη ν Φνξέαο. 

· Καζαξηζκφο θαζξεπηψλ. 

· Σνπνζέηεζε πγξνχ ζαπνπληνχ πνπ ζα πξνκεζεχεηαη ν Φνξέαο. 

· Πιχζηκν ησλ πιαθηδίσλ ζε φιν ην χςνο κία θνξά ην κήλα. 

· Ο εζσηεξηθφο θαη εμσηεξηθφο θαζαξηζκφο ησλ παινπηλάθσλ θαη ησλ πιαηζίσλ απηψλ, ζα 

πξαγκαηνπνηείηαη δχν (2) θνξέο ην κήλα. 

· Ο θαζαξηζκφο  ησλ παινπηλάθσλ ηνπ αηζξίνπ ζα πξαγκαηνπνηείηαη δχν θνξέο ην έηνο.  

· Σν πιχζηκν ηνπ εμσηεξηθνχ ρψξνπ κπξνζηά απφ ηηο ηξεηο εηζφδνπο, ζα πξαγκαηνπνηείηαη δχν 

θνξέο ην κήλα.  

Σα πιηθά θαζαξηφηεηαο θαη ηηο ζαθνχιεο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηα παξέρεη ν Αλάδνρνο.  

ε ρψξν ηεο Τπεξεζίαο ζα αλαξηεζεί ην πξφγξακκα, ην νπνίν ζα ππνγξάθεηαη ζε θάζε επίζθεςε 
απφ ηνλ ππεχζπλν ηνπ ζπλεξγείνπ θαζαξηζκνχ. 

Γηα ηηο ππεξεζίεο θαζαξηφηεηαο ζηελ Οηθνλνκηθή πξνζθνξά ε ηηκή ζα ππνινγηζηεί ζην πιαίζην ηεο 
Κιαδηθήο πιινγηθήο χκβαζεο Δξγαζίαο, πνπ αθνξά ζε εξγαδνκέλνπο ζηηο ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο 
παξνρήο ππεξεζηψλ θαζαξηζκνχ, ησλ θαλφλσλ ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο θαη ησλ θαησηάησλ νξίσλ 
ηεο Δζληθήο πιινγηθήο χκβαζεο Δξγαζίαο. Ο ππνςήθηνο αλάδνρνο ππνρξενχηαη γηα ηελ 
απαξέγθιηηε ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, δει. ηελ θαηαβνιή ησλ λνκίκσλ 
απνδνρψλ ζην απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, νη νπνίεο ζε 
θακία πεξίπησζε δελ ζα είλαη θαηψηεξεο ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ηελ νηθεία (θιαδηθή) ζπιινγηθή 
ζχκβαζε εξγαζίαο, ηελ ηήξεζε ηνπ λνκίκνπ σξαξίνπ, ηελ αζθαιηζηηθή θάιπςε, ηνπο φξνπο πγηεηλήο 
θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ θιπ. (Δγθχθιηνο ηνπ Τπνπξγείνπ  Απαζρφιεζεο & Κνηλσληθήο 
Πξνζηαζίαο – ψκα Δπηζεψξεζεο εξγαζίαο αξ. 30440/08.05.2006 ζρεηηθή κε ηηο ζπκβάζεηο ηνπ 
Γεκνζίνπ κε πλεξγεία Καζαξηφηεηαο, θαζψο θαη ηε ζπκπιεξσκαηηθή ηεο αξ. 31262/16-11-2006). 
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ΠΑΡΆΡΣΗΜΑ Β: ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Η. Ζ Πξνζθνξά γηα θάζε Σκήκα ηνπ Γηαγσληζκνχ θαηαηίζεηαη ζε ρσξηζηφ θάθειν κέζα ζηνλ εληαίν 
θάθειν, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν απηφ πην θάησ 

Οη Τπνςήθηνη ππνβάιινπλ ηελ Πξνζθνξά ηνπο είηε θαηαζέηνληαο ηελ απηνπξνζψπσο είηε κε εηδηθά 
πξνο ηνχην εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπφ ηνπο είηε απνζηέιινληαο ηελ ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε 
επηζηνιή ή κε ηαρπκεηαθνξέα (courier) ζηελ έδξα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ 
φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 4.4 ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο.  

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή νπδεκία επζχλε θέξεη γηα ηε κε εκπξφζεζκε παξάδνζε ζ’ απηή ηεο πξνζθνξάο 
ή γηα ην πεξηερφκελν ησλ θαθέισλ πνπ ηε ζπλνδεχνπλ.     

Οη Πξνζθνξέο ζπληάζζνληαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο θαη ππνρξεσηηθά 
ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

Οη Πξνζθνξά θάζε Τπνςεθίνπ θαηαηίζεηαη κέζα ζε εληαίν ζθξαγηζµέλν θάθειν, πνπ πεξηιακβάλεη 
φζα θαζνξίδνληαη ζηελ παξνχζα Γηαθήξπμε.   

Ο εληαίνο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο πξέπεη λα θέξεη ηελ έλδεημε:   

ΟΝΟΜΑ/ΔΠΧΝΤΜΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΟΤ ΤΠΟΦΖΦΗΟΤ  

ΦΑΚΔΛΟ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΗΑ ΣΟ ∆ΗΑΓΧΝΗΜΟ «ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΘΔΖ ΣΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ: 

Η. ΤΠΖΡΔΗΔ ΛΟΓΗΣΖ 

ΗΗ. ΤΠΖΡΔΗΔ ΟΡΚΧΣΟΤ ΛΟΓΗΣΖ 

ΗΗΗ. ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ 

 

ην πιαίζην ηνπ έξγνπ: 

«ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΑΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΠΡΟΣΑΣΔΤΟΜΔΝΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΛΗΜΝΖ  ΚΔΡΚΗΝΖ» 

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ: ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΛΗΜΝΖ ΚΔΡΚΗΝΖ 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ: ........./2011 

ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ: ........./2011 

 

 
 

ε πεξίπησζε Έλσζεο Πξνζψπσλ ή Κνηλνπξαμίαο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ηα πιήξε ζηνηρεία φισλ 
ησλ µειψλ ηεο. 

Ο εληαίνο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο  πεξηέρεη ηξεηο επηκέξνπο αλεμάξηεηνπο ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο, 
ήηνη: 

Α. «Φάθεινο Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο», ν νπνίνο πεξηέρεη ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ 
νξίδνληαη ζην Παξάξηεκα Β.ΗΗ.1 ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο.   

Β. «Φάθεινο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο» γηα θάζε Σκήκα Σκήκα, ν νπνίνο πεξηέρεη ηα ζηνηρεία ηεο 
Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ηνπ Τπνςήθηνπ γηα ην αληίζηνηρν Σκήκα 

 
 

Οη αλσηέξσ Φάθεινη ζα ππνβιεζνχλ σο εμήο: 

Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο 

- έλαο (1) ππνθάθεινο πνπ ζα πεξηέρεη ηα πξσηφηππα δηθαηνινγεηηθά. ε θάζε δηθαηνινγεηηθφ ζα 
αλαγξάθεηαη ε ιέμε «ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ» 

- έλαο (1) ππνθάθεινο πνπ ζα πεξηέρεη κία ζεηξά αληίγξαθα ησλ πξσηνηχπσλ, 

πνπ ζα πεξηιακβάλνληαη ζην ζθξαγηζκέλν θάθειν «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο». 

Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά 
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- έλαο (1) ππνθάθεινο γηα θάζε Σκήκα ηνπ Γηαγσληζκνχ πνπ ζα πεξηέρεη ην πξσηφηππν ηεο 
Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο γηα θάζε Σκήκα ηνπ Γηαγσληζκνχ ν θαζέλαο. ε θάζε ζειίδα ηεο ζα 
αλαγξάθεηαη ε ιέμε «ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ» θαη ζα έρεη ηελ ππνγξαθή ηνπ Τπνςεθίνπ, αλ είλαη θπζηθφ 
πξφζσπν, ή ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ, αλ είλαη λνκηθφ πξφζσπν, ή ηνπ θνηλνχ Δθπξνζψπνπ, αλ 
είλαη έλσζε πξνζψπσλ ή θνηλνπξαμία.  

- έλαο (1) ππνθάθεινο γηα θάζε Σκήκα ηνπ Γηαγσληζκνχ πνπ ζα πεξηέρεη κία ζεηξά αληίγξαθα ηεο 
πξσηφηππεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο γηα θάζε Σκήκα ηνπ Γηαγσληζκνχ 

πνπ ζα πεξηιακβάλνληαη ζην ζθξαγηζκέλν θάθειν «Φάθεινο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο». 

Όινη νη επί κέξνπο θάθεινη θαη ππνθάθεινη ζα είλαη ζθξαγηζκέλνη θαη ζα αλαγξάθνπλ ηελ επσλπκία 
θαη δηεχζπλζε, αξηζκφ ηειεθψλνπ, θαμ θαη δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ηνπ ππνςήθηνπ, 
θέξνπλ ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ θαη επηπιένλ ηνλ πιήξε ηίηιν θάζε Σκήκαηνο, ζε πεξίπησζε 
Πξνζθνξάο γηα πεξηζζφηεξα Σκήκαηα. 

1. Οη Πξνζθνξέο ζα ππνβιεζνχλ ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

2. Σν πεξηερφκελν ηνπ ΠΡΩΣΟΣΤΠΟΤ είλαη επηθξαηέζηεξν απφ ηα άιια αληίηππα, ζε πεξίπησζε 

αζπκθσλίαο απηψλ κε ην πξσηφηππν.  

3. Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα ζπληαρζνχλ µε ηνλ ηξφπν, ηελ ηάμε, ηελ αξίζµεζε θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά 

πνπ θαζνξίδνληαη ζηε Γηαθήξπμε. Σα πεξηερφκελα ζε θάζε ππνθάθειν έγγξαθα αξηζκνχληαη θαηά 

ζπλερή ζεηξά αχμνληνο αξηζκνχ θαη κνλνγξάθνληαη ζε θάζε ζειίδα απφ ηνλ Τπνςήθην/λφκηκν ή θνηλφ 

εθπξφζσπν. 

4. Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα κελ είλαη ηδηφγξαθεο θαη δελ πξέπεη λα θέξνπλ μπζίκαηα, ζβεζίκαηα, 

δηαγξαθέο, πξνζζήθεο θιπ. Οπνηαδήπνηε δηφξζσζε ζηελ πξνζθνξά, πξέπεη λα είλαη 

θαζαξνγξακκέλε θαη κνλνγξακκέλε απφ ηνλ Τπνςήθην.  

5. ε πεξίπησζε πνπ ζην πεξηερφκελν ησλ πξνζθνξψλ ρξεζηκνπνηνχληαη ζπληνκνγξαθίεο γηα ηε 

δήισζε ηερληθψλ ή άιισλ ελλνηψλ, είλαη ππνρξεσηηθφ γηα ηνπο Πξνζθέξνληεο λα αλαθέξνπλ ζε 

ηδηαίηεξν ζπλνδεπηηθφ πίλαθα ηηο ζπληνκνγξαθίεο απηέο κε ηελ εμήγεζε ηεο έλλνηαο ηνπο. 

6. Ζ ζπµµεηνρή ζηνλ Γηαγσληζµφ ζπλεπάγεηαη απηφµαηα θαη ηελ πιήξε θαη αλεπηθχιαθηε απνδνρή 
φισλ ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο. 

7. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή ζα δηαθπιάμεη ην απφξξεην ησλ πξνζθνξψλ ελ αλακνλή ηεο αμηνιφγεζήο 

ηνπο. 

 

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΤΠΟΦΑΚΔΛΩΝ 

1. ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

Ο ΦΑΚΔΛΟ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΩΝ ΤΜΜΔΣΟΥΖ πεξηέρεη ηα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά 
ζπκκεηνρήο πνπ νξίδνληαη ζην Παξάζηεκα Β.ΗΗ.1 ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο. 

Θα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα ζπλνδεχεηαη απφ αλαιπηηθά βηνγξαθηθά ησλ πξνηεηλφκελσλ ζηειερψλ 
ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα Γ ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο θαζψο θαη αλαιπηηθφ ρξνλνδηάγξακκα 
παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ θάζε Σκήκαηνο. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΟΦΟΡΑ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ 

Α/Α Σμήμα 2. Τπηρεσίες καθαρισμού   Αξηζκφο 

1. 
Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ πνπ ζα αζρνιεζεί κε ην 

έξγν 
   

  Ζκέξεο ξεο 
χλνιν σξψλ 

/εβδνκάδα 

2.1 
Δβδνκαδηαίν πξφγξακκα εξγαδνκέλσλ πνπ ζα 

αζρνιεζνχλ κε ην έξγν 
   

  χλνιν η.κ./άηνκν 
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3. Σεηξαγσληθά κέηξα θαζαξηζκνχ αλά άηνκν  

 

 

 

Γηα ην Σκήκα ΗΗΗ. ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ, ν Πξνζθέξσλ ζα πξέπεη λα απαζρνιήζεη ηνπιάρηζηνλ 
δχν (2) εξγαδφκελνπο). 

ε πεξίπησζε ππνβνιήο Πξνζθνξάο απφ έλσζε πξνζψπσλ ή θνηλνπξαμία, ζα πξέπεη λα 
παξνπζηάδεηαη ν ηξφπνο ζπλεξγαζίαο ησλ Μειψλ κεηαμχ ηνπο θαηά ηελ πινπνίεζε ηεο Πξνκήζεηαο. 

 

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Γηα θάζε Σµήµα, ν ΦΑΚΔΛΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ, ηνλ νπνίν ζα ππνβάιεη ν Πξνζθέξσλ 
πξέπεη λα πεξηιακβάλεη: 

1. Σν ζπλνιηθφ πνζφ νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθά, έλαληη ηνπ νπνίνπ πξνηίζεηαη λα εθηειέζεη ν 
Πξνζθέξσλ ηηο ππεξεζίεο. Οη ηηµέο ζα δίλνληαη, ρσξίο Φ.Π.Α., ζα αλαγξάθεηαη δε ην πνζνζηφ 
Φ.Π.Α. επί ηνηο %, ζην νπνίν ππάγεηαη ην ππφ πξνµήζεηα είδνο. ε πεξίπησζε πνπ 
αλαγξάθεηαη εζθαιµέλνο Φ.Π.Α., απηφο ζα δηνξζψλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο. 

2. Αλάιπζε ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ αλά κέινο ζε πεξίπησζε έλσζεο πξνζψπσλ ή θνηλνπξαμίαο. 

Δάλ νη ηηκέο ελφο Πξνζθέξνληνο είλαη αζπλήζηζηα ρακειέο ή θαηά ηε γλψκε ηεο Δπηηξνπήο 
Αμηνιφγεζεο είλαη αλαηηηνιφγεηεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 5.3 ηειεπηαίν ζεκείν ηεο παξνχζαο 
Γηαθήξπμεο, ε Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο, πξηλ απνξξίςεη ηελ πξνζθνξά, ζα δεηήζεη εγγξάθσο απφ ηνλ 
Πξνζθέξνληα λα παξάζρεη εγγξάθσο, εληφο εχινγεο πξνζεζκίαο πνπ ηνπ ηάζζεη, δηεπθξηλίζεηο γηα ηε 
ζχλζεζε ηεο Πξνζθνξάο πνπ θξίλεη ζθφπηκεο θαηά ην άξζξν 52 ηνπ Π.Γ. 60/2007 θαη ζα ειέγμεη, ζε 
ζπλελλφεζε κε ηνλ Τπνςήθην, ηε ζχλζεζε ηεο Πξνζθνξάο, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο δνζείζεο 
δηεπθξηλίζεηο (επαιήζεπζε Πξνζθνξάο). εκεηψλεηαη φηη, γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ φξνπ απηνχ, 
πξνζθνξέο πνπ πεξηέρνπλ έθπησζε άλσ ηνπ 15% ηνπ κέζνπ φξνπ ησλ απνδεθηψλ Οηθνλνκηθψλ 
Πξνζθνξψλ ζα ζεσξνχληαη, ζε θάζε πεξίπησζε, σο αζπλήζηζηα ρακειέο. Με παξνρή ησλ 
δεηνχκελσλ ζηνηρείσλ εληφο ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο ζπλεπάγεηαη απνθιεηζκφ ηνπ Τπνςεθίνπ απφ 
ηε δηαδηθαζία.  

ε πεξίπησζε δηαθσλίαο κεηαμχ ηνπ πνζνχ νινγξάθσο θαη ηνπ απηνχ αξηζκεηηθψο, ζεσξείηαη φηη 
πξνζθέξεηαη ην αλαθεξζέλ νινγξάθσο πνζφ. ε πεξίπησζε ππνβνιήο ηεο Οηθνλνµηθήο Πξνζθνξάο 
θαηά νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν ζπλεπάγεηαη ηελ απφξξηςή ηεο.  

Οη ηηκέο ζα πξέπεη λα δίλνληαη ζε ΔΤΡΩ. ηηο ηηκέο ζα πεξηιακβάλεηαη θαη θάζε άιιν πνζφ πνπ είλαη 
δπλαηφ λα ηηο επηβαξχλεη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ππέξ ηξίησλ ρξεψζεσλ.  

Ηδηαίηεξε ζεκαζία θαηά ηε ζχληαμε ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα δνζεί ψζηε ηα 
επηκέξνπο ζχλνια ηνπ αληηηίκνπ ηνπ θάζε Σκήκαηνο ηνπ Γηαγσληζκνχ λα κελ ππεξβαίλνπλ ηα 
αληίζηνηρα επηκέξνπο πνζά ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. Πξνζθνξέο, γηα Σκήκαηα ηνπ Γηαγσληζκνχ νη 
νπνίεο ππεξβαίλνπλ (κε ΦΠΑ) ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ αληίζηνηρνπ Σκήκαηνο ηνπ Γηαγσληζκνχ κε 
ΦΠΑ ή ην ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

Δθφζνλ απφ ηελ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή, ε 
Πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 
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Γηα ην ηκήκα 1 

Δ Ν Σ Τ Π Ο 

  

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ  

 

 

Έξγν : «Τπεξεζίεο ινγηζηή»  

 

 

Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 
ΑΞΗΑ ΥΩΡΗ 

ΦΠΑ 
ΦΠΑ 

ΤΝΟΛΗΚΖ ΑΞΗΑ 
ΜΔ ΦΠΑ 

Σκήκα 1: Τπεξεζίεο ινγηζηή (Παξνρή ππεξεζηψλ 

ινγηζηηθήο ππνζηήξημεο, ζχληαμεο ηζνινγηζκψλ, 
ηήξεζε ινγηζηηθψλ βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ, 
επηζηαζία πεξαίσζεο κηζζνδνζίαο θιπ) 

 

1. Αξηζκεηηθψο    

2. Οινγξάθσο    

 
 

 

 
 
  

Ο ΠΡΟΦΔΡΩΝ 
 
 

....................................... 
 

ΤΠΟΓΡΑΦΖ 
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Γηα ην Σκήκα 2 

 
 

 

 

Δ Ν Σ Τ Π Ο 

  

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ  

 

 
Έξγν : «Τπεξεζίεο νξθσηνχ ινγηζηή»  

 

 

Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 
ΑΞΗΑ ΥΩΡΗ 

ΦΠΑ 
ΦΠΑ 

ΤΝΟΛΗΚΖ ΑΞΗΑ 
ΜΔ ΦΠΑ 

Σκήκα 3. Τπεξεζίεο νξθσηνχ ινγηζηή (Δηήζηνο 

εμσηεξηθφο έιεγρνο ησλ ινγηζηηθψλ θαη 
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηνπ Φνξέα 
Γηαρείξηζεο) 

 

1. Αξηζκεηηθψο    

2. Οινγξάθσο    

 
 

 

 
  

Ο ΠΡΟΦΔΡΩΝ 
 
 

....................................... 
 

ΤΠΟΓΡΑΦΖ 
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Γηα ην Σκήκα 3 

Δ Ν Σ Τ Π Ο 

  

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ  

 

Έξγν : «Τπεξεζίεο θαζαξηζκνχ» 

 
 

Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΑΞΗΑ Δ ΔΤΡΩ 

Σκήκα 2. Τπεξεζίεο θαζαξηφηεηαο  

1. 
πλνιηθφ χςνο ακνηβψλ εξγαδνκέλσλ 
ζηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ (αξηζκεηηθψο θαη 
νινγξάθσο) 

 

2. 
πλνιηθφ χςνο αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ 
βάζεη ησλ πξνυπνινγηζζέλησλ 
πνζψλ(αξηζκεηηθψο θαη νινγξάθσο) 

 

3. 

Γηνηθεηηθφ, εξγνιαβηθφ θφζηνο αλαδφρνπ 
ζην ζχλνιν ηνπ έξγνπ, λφκηκεο ππέξ 
δεκνζίνπ θαη ηξίησλ θξαηήζεσλ 
(αξηζκεηηθψο θαη νινγξάθσο) 

 

 
πλνιηθή πξνζθνξά παξνρήο 
ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο 

ΑΞΗΑ ΥΩΡΗ 
ΦΠΑ 

ΦΠΑ 
ΤΝΟΛΗΚΖ ΑΞΗΑ 

ΜΔ ΦΠΑ 

1. Αξηζκεηηθψο    

2. Οινγξάθσο    

 
 
  
 
 

Ο ΠΡΟΦΔΡΩΝ 
 
 

....................................... 
 

ΤΠΟΓΡΑΦΖ
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Β.ΙΙ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

Β.ΙΙ.1. ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΆ ΤΜΜΔΣΟΥΉ 

Οη Πξνζθέξνληεο ππνρξενχληαη επί πνηλή απνθιεηζκνχ λα ππνβάιινπλ, καδί κε ηελ Πξνζθνξά ηνπο, 
ηα εμήο : 

α. Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο ζην Γηαγσληζκφ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα απφ ην Π.Γ. 
118/2007 θαη ην άξζξν 4.2 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

β. Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α΄75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, κε 
ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο, ζηελ νπνία : 

i. Θα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη ηνπ Σκήκαηνο γηα ην νπνίν ππνβάιινπλ ηελ 
πξνζθνξά,  
ii. Θα δειψλεηαη φηη, κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο Πξνζθνξάο ηνπο: 

- δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα θάπνην αδίθεκα απφ ηα αλαθεξφκελα ζηελ 
πεξίπησζε  (1) ηνπ εδ. α ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007, 

- δελ ηεινχλ ζε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξίπησζε (2) ηνπ εδ. α ηεο παξ. 2 
θαηαζηάζεηο, ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007 

- είλαη θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο ηεο πεξίπησζεο (3) 
ηνπ εδ. α ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007 

- δελ ηεινχλ ζε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξ. (2) ηνπ εδ. γ ηεο παξ. 2 θαηάζηαζε ηνπ 
άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007 

iii. Θα αλαιακβάλεηαη ε ππνρξέσζε γηα ηελ έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 
ησλ πηλάθσλ 1 έσο 8 ηεο παξαγξάθνπ Β.ΗΗ.2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, θαηά πεξίπησζε θαη ζχκθσλα κε 
ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ άξζξσλ 6 θαη 20 ηνπ Π.Γ. 118/2007.  

γ. Δθφζνλ νη Πξνζθέξνληεο ζπκκεηέρνπλ ζην Γηαγσληζκφ κε Δθπξφζσπφ ηνπο, ππνβάιινπλ καδί 
κε ηελ πξνζθνξά έγγξαθν παξνρήο εηδηθήο πιεξεμνπζηφηεηαο πξνο εθείλνλ πνπ ππνγξάθεη ή/θαη 
ππνβάιιεη ηελ πξνζθνξά ή/θαη είλαη παξψλ θαηά ηελ απνζθξάγηζή ηεο. 

δ. Πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ζην επαγγεικαηηθφ / εκπνξηθφ κεηξψν ηνπ Κξάηνπο εγθαηάζηαζεο ηνπ 
Πξνζθέξνληνο, θη εθφζνλ δελ πξνβιέπεηαη ηέηνηα ππνρξέσζε ή δελ εθδίδεηαη ηέηνην πηζηνπνηεηηθφ 
ππεχζπλε δήισζε ζρεηηθά κε ηηο παξερφκελεο απφ ηνλ Πξνζθέξνληα ππεξεζίεο. 

ε. Τπεχζπλε δήισζε κε πίλαθα εξγαζηψλ πνπ έρνπλ εθηειεζηεί ηα ηειεπηαία ηξία (3) έηε, κε έλδεημε 
ηεο νηθνλνκηθήο ηνπο αμίαο, ηνλ ρξφλν πινπνίεζήο ηνπο θαη ηνλ απνδέθηε ηνπ έξγνπ. 
 
ηελ πεξίπησζε Έλσζεο Πξνζψπσλ ή Κνηλνπξαμίαο ηα αλσηέξσ ππφ β–δ Γηθαηνινγεηηθά ζα 
ππνβάιινληαη γηα θάζε Μέινο ηεο Έλσζεο ή ηεο Κνηλνπξαμίαο.  

 

Πξφζζεηα, νη Τπνςήθηνη πξέπεη λα ππνβάιινπλ , επί πνηλή απνθιεηζκνχ, Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 
1599/1986 κε ζεψξεζε γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο, ζηελ νπνία ζα δειψλεη ν Τπνςήθηνο φηη παξαηηείηαη 
απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζεο γηα νπνηαδήπνηε Απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ηδίσο ηεο 
αλαβνιήο ή αθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ ή ηεο ππαλαρψξεζεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ή ηεο θξίζεο 
ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο, φπσο θαη γηα θάζε ιφγν δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. 

 
Β.ΙΙ.2 ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΆ ΚΑΣΆ ΣΟ ΣΆΓΙΟ ΣΗ ΚΑΣΑΚΌΡΧΗ  

Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ην άξζξν 5.2 ηεο παξνχζαο, ν Πξνζθέξσλ, ηνπ νπνίνπ 
ε Πξνζθνξά θαηαηάρζεθε ζηνλ ζρεηηθφ γηα ην Σκήκα ηνπ Γηαγσληζκνχ πίλαθα αμηνιφγεζεο πξψηε 
εληφο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζ’ 
απηφλ, κε βεβαίσζε παξαιαβήο ή ζχκθσλα κε ην λ. 2672/1998 (Α΄290), νθείιεη λα ππνβάιεη, ζε 
ζθξαγηζκέλν θάθειν, ηα παξαθάησ έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά θαηά πεξίπησζε, ηα νπνία 
απνζθξαγίδνληαη θαη ειέγρνληαη θαηά ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 19 παξ. 6 ηνπ Π.Γ. 
118/2007. Ο ρξφλνο απνζθξάγηζεο ηνπ θαθέινπ γλσζηνπνηείηαη ζηνλ πξνζθέξνληα κε fax 
ηνπιάρηζηνλ ηξεηο (3) εκέξεο πξηλ ηελ εκεξνκελία απνζθξάγηζεο. 
 
Πίλαθεο δηθαηνινγεηηθψλ θαηά ην ζηάδην θαηαθχξσζεο αλά θαηεγνξία 

Πίλαθαο 1. Έιιελεο Πνιίηεο 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΟΤ 
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ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΟΤ 

Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 
ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρεη θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε 
δηθαζηηθή απφθαζε (α) γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ ΠΓ 60/2007, ή 
(β) γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο 
δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξενθνπίαο.  

Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο, έθδνζεο ηειεπηαίνπ εμακήλνπ πξηλ ηελ 
θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν Τπνςήθηνο δελ 
ηειεί ππφ πηψρεπζε θαη δελ ηειεί ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο. ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο 
ηνπ ζηελ αιινδαπή, ην ελ ιφγσ πηζηνπνηεηηθφ εθδίδεηαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο 
πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο, απφ ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ.   

Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986, ζηελ νπνία ζα δειψλεη φινπο ηνπο νξγαληζκνχο θνηλσληθήο 
αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) ζηνπο νπνίνπο νθείιεη λα θαηαβάιεη εηζθνξέο γηα ην 
απαζρνινχκελν απφ απηφλ πξνζσπηθφ. 

Πηζηνπνηεηηθά πνπ εθδίδνληαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη φηη 
θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, ν Τπνςήθηνο είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο 
ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο 
πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ. ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπ ζηελ αιινδαπή, ην ελ 
ιφγσ πηζηνπνηεηηθφ εθδίδεηαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη 
εγθαηεζηεκέλνο, απφ ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ.   

Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/1986 ζηελ νπνία ν Τπνςήθηνο ζα δειψλεη φηη ε πξνζθνξά ηνπ γηα 
θάζε Σµήµα ή Τπνηκήκα ζπληάρζεθε ζχµθσλα µε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο, έιαβε 
γλψζε φισλ ησλ φξσλ ηεο Γηαθήξπμεο, ηνπο νπνίνπο απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα.  

 
 

- πκβάζεηο έξγσλ (ή πξσηφθνιιν παξαιαβήο, ή πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο αξρήο, ή αληίγξαθν 
απνδεηθηηθψλ πιεξσκήο) πνπ έρνπλ εθηειεζηεί ηα ηειεπηαία ηξία (3) έηε ζχκθσλα κε ηελ αληίζηνηρε 
ππεχζπλε δήισζε. 

- Όιεο νη ππεχζπλεο δειψζεηο είλαη ηνπ Ν. 1599/1986 θαη πξέπεη λα θέξνπλ ζεψξεζε γλεζίνπ ηεο 
ππνγξαθήο.   

- ε πεξίπησζε πνπ νξηζκέλα απφ ηα πην πάλσ δηθαηνινγεηηθά δελ εθδίδνληαη ή δελ θαιχπηνπλ ζην 
ζχλνιφ ηνπο φιεο ηηο πην πάλσ πεξηπηψζεηο, πξέπεη επί πνηλή απνθιεηζκνχ λα αλαπιεξσζνχλ κε 
έλνξθε βεβαίσζε ηνπ Τπνςεθίνπ ελψπηνλ ζπκβνιαηνγξάθνπ ή δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ή 
αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ νξγαληζκνχ ηεο ρψξαο ηνπ Τπνςεθίνπ, ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη ζηε 
ζπγθεθξηκέλε ρψξα δελ εθδίδνληαη ηα ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα θαη φηη δελ ζπληξέρνπλ ζηνλ Τπνςήθην 
νη αλσηέξσ λνκηθέο θαηαζηάζεηο. Ζ έλνξθε απηή βεβαίσζε, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ ηελ 
θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, ζα ππνβιεζεί ππνρξεσηηθά καδί κε ηα 
δηθαηνινγεηηθά ηνπ αλσηέξσ πίλαθα κεηά ηε ζρεηηθή έγγξαθε εηδνπνίεζε . 

 

Πίλαθαο 2. Αιινδαπνί Πνιίηεο  

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΟΤ 

Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή ηζνδχλακν έγγξαθν αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ηεο 
ρψξαο εγθαηάζηαζεο ηνπ Τπνςεθίνπ, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε 
ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρεη θαηαδηθαζζεί κε 
ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε (α) γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ ΠΓ 
60/2007, ή (β) γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο 
ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξεσθνπίαο.. 
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ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΟΤ 

Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο, έθδνζεο ηειεπηαίνπ εμακήλνπ πξηλ ηελ 
θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν Τπνςήθηνο δελ 
ηειεί ππφ πηψρεπζε θαη δελ ηειεί ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο. ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο 
ηνπ ζηελ αιινδαπή, ην ελ ιφγσ πηζηνπνηεηηθφ εθδίδεηαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο 
πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο, απφ ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ.   

Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 ή έλνξθε βεβαίσζε ελψπηνλ αξκφδηαο αξρήο ή 
ζπκβνιαηνγξάθνπ ή, αλ ζηε ρψξα ηνπ Τπνςεθίνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, ππεχζπλε 
δήισζε ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ 
νξγαληζκνχ, ζηελ νπνία ν ζα δειψλεη φινπο ηνπο νξγαληζκνχο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη 
επηθνπξηθήο) ζηνπο νπνίνπο νθείιεη λα θαηαβάιεη εηζθνξέο γηα ην απαζρνινχκελν απφ απηφλ 
πξνζσπηθφ. 

Πηζηνπνηεηηθά πνπ εθδίδνληαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή , απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη φηη 
θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, ν είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο 
ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο 
θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ. ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπ ζηελ αιινδαπή, ην ελ ιφγσ 
πηζηνπνηεηηθφ εθδίδεηαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο, απφ 
ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ.  

Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/1986 ή έλνξθε βεβαίσζε ελψπηνλ αξκφδηαο αξρήο ή 
ζπκβνιαηνγξάθνπ ή, αλ ζηε ρψξα ηνπ Τπνςεθίνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, ππεχζπλε 
δήισζε ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκνδίνπ επαγγεικαηηθνχ 
νξγαληζκνχ, ζηελ νπνία ν Τπνςήθηνο ζα δειψλεη φηη ε πξνζθνξά ηνπ γηα θάζε Σµήµα ή Τπνηκήκα 
ζπληάρζεθε ζχµθσλα µε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο,, έιαβε γλψζε φισλ ησλ φξσλ ηεο 
Γηαθήξπμεο, ηνπο νπνίνπο απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα.  

 
 

- πκβάζεηο έξγσλ (ή πξσηφθνιιν παξαιαβήο, ή πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο αξρήο, ή αληίγξαθν 
απνδεηθηηθψλ πιεξσκήο) πνπ έρνπλ εθηειεζηεί ηα ηειεπηαία ηξία (3) έηε ζχκθσλα κε ηελ αληίζηνηρε 
ππεχζπλε δήισζε. 

- Όιεο νη ππεχζπλεο δειψζεηο είλαη ηνπ Ν. 1599/1986 θαη πξέπεη λα θέξνπλ ζεψξεζε γλεζίνπ ηεο 
ππνγξαθήο.   

- ε πεξίπησζε πνπ ζηε ρψξα ηνπ Τπνςεθίνπ νξηζκέλα απφ ηα πην πάλσ δηθαηνινγεηηθά δελ 
εθδίδνληαη ή δελ θαιχπηνπλ ζην ζχλνιφ ηνπο φιεο ηηο πην πάλσ πεξηπηψζεηο, πξέπεη επί πνηλή 

απνθιεηζκνχ λα αλαπιεξσζνχλ κε έλνξθε βεβαίσζε ηνπ Τπνςεθίνπ ή, ζηα θξάηε φπνπ δελ 
πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, κε Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Τπνςεθίνπ ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή 
δηνηθεηηθή αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ νξγαληζκνχ ηεο ρψξαο ηνπ , ζηελ 
νπνία ζα δειψλεηαη φηη ζηε ζπγθεθξηκέλε ρψξα δελ εθδίδνληαη ηα ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα θαη φηη δελ 
ζπληξέρνπλ ζηνλ Τπνςήθην νη αλσηέξσ λνκηθέο θαηαζηάζεηο. Ζ έλνξθε απηή βεβαίσζε, έθδνζεο ηνπ 
ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, ζα ππνβιεζεί 
ππνρξεσηηθά καδί κε ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ αλσηέξσ πίλαθα κεηά ηε ζρεηηθή έγγξαθε εηδνπνίεζε.  

Πίλαθαο 3. Ζκεδαπά Ννκηθά Πξφζσπα 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΟΤ 

Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή άιιν ηζνδχλακν έγγξαθν αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο, 
έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο απφ 
ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη: (α) νκφξξπζκνη εηαίξνη θαη δηαρεηξηζηέο Ο.Δ. θαη Δ.Δ., (β) δηαρεηξηζηέο 
Δ.Π.Δ., (γ) Πξφεδξνο θαη Γηεπζχλσλ χκβνπινο Α.Δ. θαη (δ) νη λφκηκνη εθπξφζσπνη θάζε άιινπ 
λνκηθνχ πξνζψπνπ δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε (α) γηα θάπνην απφ 
ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ ΠΓ 60/2007, ή (β) γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο 
απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο 
ρξενθνπίαο. 



 

ειίδα 36 απφ 53 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΟΤ 

Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο, έθδνζεο ηειεπηαίνπ εμακήλνπ πξηλ ηελ 
θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν Τπνςήθηνο δελ 
ηειεί ππφ πηψρεπζε θαη δελ ηειεί ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο.  

Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο, έθδνζεο ηειεπηαίνπ εμακήλνπ πξηλ ηελ 
θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν Τπνςήθηνο δελ 
ηειεί ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ λ. 
1892/1990 (Α’ 101), φπσο ηζρχεη, ή άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο θαη φηη δελ ηειεί ππφ δηαδηθαζία 
έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ησλ αλσηέξσ λνκνζεηεκάησλ. Σα ελ ιφγσ 
πηζηνπνηεηηθά εθδίδνληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 6 παξ. 2 εδ. γ’ πεξ. (4) ηνπ ΠΓ 118/2007.  

Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986, ζηελ νπνία ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ Τπνςεθίνπ ζα 
δειψλεη φινπο ηνπο νξγαληζκνχο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) ζηνπο νπνίνπο ν 
Τπνςήθηνο νθείιεη λα θαηαβάιεη εηζθνξέο γηα ην απαζρνινχκελν απφ απηφλ πξνζσπηθφ.  

Πηζηνπνηεηηθά πνπ εθδίδνληαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη φηη 
θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, ν Τπνςήθηνο είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο 
ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο 
πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ.  

Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/1986 ζηελ νπνία ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ Τπνςεθίνπ ζα δειψλεη  
φηη ε πξνζθνξά ηνπ Τπνςήθηνπ γηα θάζε Σµήµα ή Τπνηκήκα ηεο ζπληάρζεθε ζχµθσλα µε ηνπο 
φξνπο ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο θαη φηη ν Τπνςήθηνο έιαβε γλψζε φισλ ησλ φξσλ ηεο Γηαθήξπμεο, 
ηνπο νπνίνπο απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα. 

Όια ηα έγγξαθα απφ ηα νπνία πξνθχπηεη ε ζχζηαζε θαη ε εθπξνζψπεζε ηνπ Τπνςεθίνπ, θαη ε 
ηήξεζε ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηνλ λφκν δηαηππψζεσλ δεκνζηφηεηαο γηα ηε ζχζηαζε ηνπ 
Τπνςεθίνπ, ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ θαη ηνλ δηνξηζκφ ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ. 

 
 

- πκβάζεηο έξγσλ (ή πξσηφθνιιν παξαιαβήο, ή πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο αξρήο, ή αληίγξαθν 
απνδεηθηηθψλ πιεξσκήο) πνπ έρνπλ εθηειεζηεί ηα ηειεπηαία ηξία (3) έηε ζχκθσλα κε ηελ αληίζηνηρε 
ππεχζπλε δήισζε. 

- Όιεο νη ππεχζπλεο δειψζεηο είλαη ηνπ Ν. 1599/1986 θαη πξέπεη λα θέξνπλ ζεψξεζε γλεζίνπ ηεο 
ππνγξαθήο.   

- ε πεξίπησζε πνπ νξηζκέλα απφ ηα πην πάλσ δηθαηνινγεηηθά δελ εθδίδνληαη ή δελ θαιχπηνπλ ζην 
ζχλνιφ ηνπο φιεο ηηο πην πάλσ πεξηπηψζεηο, πξέπεη επί πνηλή απνθιεηζκνχ λα αλαπιεξσζνχλ κε 

έλνξθε βεβαίσζε ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ Τπνςεθίνπ ελψπηνλ ζπκβνιαηνγξάθνπ ή ελψπηνλ 
δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθή αξρήο, ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη ζηε ζπγθεθξηκέλε ρψξα δελ εθδίδνληαη ηα 
ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα θαη φηη δελ ζπληξέρνπλ ζηνλ  Τπνςήθην νη αλσηέξσ λνκηθέο θαηαζηάζεηο. Ζ 
έλνξθε απηή βεβαίσζε, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο 
έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, ζα ππνβιεζεί ππνρξεσηηθά καδί κε ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ αλσηέξσ πίλαθα 
κεηά ηε ζρεηηθή έγγξαθε εηδνπνίεζε.  

Πίλαθαο 4. Αιινδαπά Ννκηθά Πξφζσπα 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΟΤ 

Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή άιιν ηζνδχλακν έγγξαθν ηεο αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο 
αξρήο, ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο ηνπ Τπνςεθίνπ, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ απφ ηελ 
θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν λφκηκνο 
εθπξφζσπνο ηνπ Τπνςεθίνπ δελ έρεη θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε (α) γηα 
θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ ΠΓ 60/2007, ή (β) γηα θάπνην απφ ηα 
αδηθήκαηα ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο 
δφιηαο ρξενθνπίαο. 



 

ειίδα 37 απφ 53 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΟΤ 

Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο ηνπ Τπνςεθίνπ, 
έθδνζεο ηειεπηαίνπ εμακήλνπ πξηλ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην 
νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν Τπνςήθηνο δελ ηειεί ππφ πηψρεπζε θαη δελ ηειεί ζε δηαδηθαζία θήξπμεο 
πηψρεπζεο.  

Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο ηνπ Τπνςεθίνπ, 
έθδνζεο ηειεπηαίνπ εμακήλνπ πξηλ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην 
νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν Τπνςήθηνο δελ ηειεί ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο 
εθάζηνηε ηζρχεη, ή εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ λ. 1892/1990 (Α’ 101), φπσο ηζρχεη, ή άιιεο αλάινγεο 
θαηαζηάζεηο θαη φηη δελ ηειεί ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ησλ 
αλσηέξσ λνκνζεηεκάησλ ή άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο.  

Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 ή έλνξθε βεβαίσζε ελψπηνλ αξκφδηαο αξρήο ή 
ζπκβνιαηνγξάθνπ ή, αλ ζηε ρψξα ηνπ Τπνςεθίνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, ππεχζπλε 
δήισζε ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ 
νξγαληζκνχ, ζηελ νπνία ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ Τπνςεθίνπ ζα δειψλεη φινπο ηνπο 
νξγαληζκνχο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) ζηνπο νπνίνπο νθείιεη λα θαηαβάιεη 
εηζθνξέο γηα ην απαζρνινχκελν απφ απηφλ πξνζσπηθφ.  

Πηζηνπνηεηηθά πνπ εθδίδνληαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο ηνπ 
Τπνςήθηνπ, απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο 
εηδνπνίεζεο, ν Τπνςήθηνο είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο 
θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ.  

Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 ή έλνξθε βεβαίσζε ελψπηνλ αξκφδηαο αξρήο ή 
ζπκβνιαηνγξάθνπ ή, αλ ζηε ρψξα ηνπ Τπνςεθίνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, ππεχζπλε 
δήισζε ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ 
νξγαληζκνχ, ζηελ νπνία ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ Τπνςεθίνπ ζα δειψλεη φηη ε πξνζθνξά ηνπ 
Τπνςεθίνπ γηα θάζε Σµήµα ή Τπνηκήκα ηεο  ζπληάρζεθε ζχµθσλα µε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο 
Γηαθήξπμεο, θαη φηη ν Τπνςήθηνο έιαβε γλψζε φισλ ησλ φξσλ ηεο Γηαθήξπμεο, ηνπο νπνίνπο 
απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα. 

Όια ηα έγγξαθα απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη ε ζχζηαζε θαη εθπξνζψπεζε ηνπ Τπνςεθίνπ θαη ε 
ηήξεζε ησλ πξνβιεπφκελσλ ζην λφκν δηαηππψζεσλ δεκνζηφηεηαο γηα ηε ζχζηαζε ηνπ Τπνςεθίνπ, 
ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ θαη ηνλ δηνξηζκφ ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ. 

 
 

- πκβάζεηο έξγσλ (ή πξσηφθνιιν παξαιαβήο, ή πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο αξρήο, ή αληίγξαθν 
απνδεηθηηθψλ πιεξσκήο) πνπ έρνπλ εθηειεζηεί ηα ηειεπηαία ηξία (3) έηε ζχκθσλα κε ηελ αληίζηνηρε 
ππεχζπλε δήισζε. 

- Όιεο νη ππεχζπλεο δειψζεηο είλαη ηνπ Ν. 1599/1986 θαη πξέπεη λα θέξνπλ ζεψξεζε γλεζίνπ ηεο 
ππνγξαθήο.   

- ε πεξίπησζε πνπ ζηε ρψξα ηνπ Τπνςεθίνπ νξηζκέλα απφ ηα πην πάλσ δηθαηνινγεηηθά δελ 
εθδίδνληαη ή δελ θαιχπηνπλ ζην ζχλνιφ ηνπο φιεο ηηο πην πάλσ πεξηπηψζεηο, πξέπεη επί πνηλή 
απνθιεηζκνχ λα αλαπιεξσζνχλ κε έλνξθε βεβαίσζε ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ Τπνςεθίνπ 
Αλαδφρνπ ή, ζηα θξάηε φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, κε ππεχζπλε δήισζε ηνπ λνκίκνπ 
εθπξνζψπνπ ηνπ Τπνςεθίνπ ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθή αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ 
επαγγεικαηηθνχ νξγαληζκνχ ηεο ρψξαο ηνπ Τπνςεθίνπ, ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη ζηε 
ζπγθεθξηκέλε ρψξα δελ εθδίδνληαη ηα ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα θαη φηη δελ ζπληξέρνπλ ζηνλ  Τπνςήθην 
νη αλσηέξσ λνκηθέο θαηαζηάζεηο. Ζ έλνξθε απηή βεβαίσζε, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ ηελ 
θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, ζα ππνβιεζεί ππνρξεσηηθά καδί κε ηα 
δηθαηνινγεηηθά ηνπ αλσηέξσ πίλαθα κεηά ηε ζρεηηθή έγγξαθε εηδνπνίεζε. 

Πίλαθαο 5. Δλψζεηο Πξνζψπσλ / Κνηλνπξαμίεο  

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΟΤ 



 

ειίδα 38 απφ 53 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΟΤ 

Γηα θάζε Μέινο ηεο Έλσζεο / Κνηλνπξαμίαο πξέπεη λα θαηαηεζνχλ φια ηα Γηθαηνινγεηηθά, αλάινγα κε 

ηελ πεξίπησζε (εκεδαπφ/ αιινδαπφ θπζηθφ πξφζσπν, εκεδαπφ/ αιινδαπφ λνκηθφ πξφζσπν, 
ζπλεηαηξηζκφο). 

πκθσλεηηθφ κεηαμχ ησλ Μειψλ ηεο Έλσζεο / Κνηλνπξαμίαο φπνπ: 

- λα αλαγξάθεηαη θαη λα νξηνζεηείηαη κε ζαθήλεηα ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο θάζε Μέινπο ηεο Έλσζεο 
/ Κνηλνπξαμίαο ζηελ Έλσζε / Κνηλνπξαμία θαη ην εηδηθφ κέξνο ησλ Τπεξεζηψλ, ην νπνίν απηφ ζα 
αλαιάβεη ζηα πιαίζηα παξνρήο ησλ Τπεξεζηψλ ζην ζχλνιν ηεο Πξνζθνξάο, 

- λα δειψλεηαη έλα Μέινο σο ππεχζπλν γηα ην ζπληνληζκφ θαη ηε δηνίθεζε φισλ ησλ Μειψλ ηεο 
Έλσζεο / Κνηλνπξαμίαο (leader),  

- λα νξίδεηαη θνηλφο Δθπξφζσπνο ηεο Έλσζεο / Κνηλνπξαμίαο θαη ησλ Μειψλ ηεο γηα ηε ζπκκεηνρή 
ηεο ζην Γηαγσληζκφ θαη ηελ εθπξνζψπεζε ηεο Έλσζεο / Κνηλνπξαμίαο θαη ησλ Μειψλ ηεο έλαληη 
ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

Πξάμε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ θάζε κέινπο ηεο Έλσζεο / Κνηλνπξαμίαο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη 
ε έγθξηζε ηνπ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ Μέινπο: 

- ζηελ Έλσζε/Κνηλνπξαμία θαη  

- ζην Γηαγσληζκφ 

- ηνλ νξηζκφ θνηλνχ Δθπξνζψπνπ 

πκβνιαηνγξαθηθή πξάμε νξηζκνχ ηνπ θνηλνχ Δθπξνζψπνπ ηεο Έλσζεο/Κνηλνπξαμίαο  κε ηελ 
νπνία λα εμνπζηνδνηείηαη λα ππνγξάςεη γηα ινγαξηαζκφ ησλ Μειψλ ηεο Έλσζεο/Κνηλνπξαμίαο ηα 
έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ή/θαη λα ππνβάιιεη ηελ Πξνζθνξά ή/θαη λα παξίζηαηαη θαηά ηελ 
απνζθξάγηζή ηεο θαη ζε φια ηα ζηάδηα ηνπ Γηαγσληζκνχ ή θαη  λα παξαιακβάλεη φια ηα έγγξαθα 
πνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ Γηαγσληζκνχ απεπζχλνληαη απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ζηελ 
Έλσζε/θνηλνπξαμία. 

 
 

- πκβάζεηο έξγσλ (ή πξσηφθνιιν παξαιαβήο, ή πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο αξρήο, ή αληίγξαθν 
απνδεηθηηθψλ πιεξσκήο) πνπ έρνπλ εθηειεζηεί ηα ηειεπηαία ηξία (3) έηε ζχκθσλα κε ηελ αληίζηνηρε 
ππεχζπλε δήισζε. 
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ΠΑΡΆΡΣΗΜΑ Γ: ΤΠΟΓΔΙΓΜΑΣΑ ΔΓΓΤΗΔΧΝ 

1. ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 
 

ΔΚΓΟΣΖ ……………………….    Ζκεξνκελία έθδνζεο ……………. 

ΠΡΟ ΣΟ: 

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΛΗΜΝΖ ΚΔΡΚΗΝΖ 
Κεξθίλε, 620 43 ΚΑΣΩ ΠΟΡΟΪΑ 
 

ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΤΠ’ ΑΡΗΘΜΟΝ ….. ΓΗΑ ΠΟΟ ΔΤΡΩ 

1. Με ηελ επηζηνιή απηή ζαο γλσζηνπνηνχκε φηη εγγπφκαζηε ξεηά, αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, 
επζπλφκελνη απέλαληη ζαο εηο νιφθιεξν θαη σο απηνθεηιέηεο ππέξ ηνπ (λνκηθνχ ή θπζηθνχ 

πξνζψπνπ) ….., νδφο …., αξηζκφο …. (ή, ζε πεξίπησζε έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο, ππέξ ησλ 

πξνζψπσλ (1) …, (2) …, (3) … θ.ιπ., αηνκηθά γηα ηνλ θαζέλα απφ απηνχο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο 

νιφθιεξνλ ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο, εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο 

ππνςεθίσλ Αλαδφρσλ) γηα πνζφ επξψ ……….. ην σο άλσ πνζφ πεξηνξίδεηαη ε επζχλε καο, 

γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπ …………… ζην δηαγσληζκφ ηεο …………. (εκεξνκελία δηελέξγεηαο) γηα 
ηελ παξνρή ησλ Τπεξεζηψλ…………… ζπλνιηθήο αμίαο ………… θαη γηα ην Σκήκα 
……………. θαη γηα θάζε αλαβνιή απηνχ ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξ. ……… Γηαθήξπμή ζαο. 

2. Παξαηηνχκαζηε ξεηά θαη αλεπηθχιαθηα απφ ηελ έλζηαζε ηνπ επεξγεηήκαηνο ηεο δηαηξέζεσο 
θαη δηδήζεσο απφ ην δηθαίσκα πξνβνιήο ελαληίνλ ζαο φισλ ησλ ελζηάζεσλ ηνπ 
πξσηνθεηιέηε αθφκε θαη ησλ κε πξνζσπνπαγψλ θαη ηδηαίηεξα νπνηαζδήπνηε άιιεο έλζηαζεο 
ησλ άξζξσλ 852 - 855, 862 - 864 θαη 866 - 869 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα, φπσο θαη απφ ηα 
δηθαηψκαηα καο πνπ ηπρφλ απνξξένπλ απφ ηα άξζξα απηά. 

3. ε πεξίπησζε πνπ απνθαλζείηε κε ηελ ειεχζεξε θαη αδέζκεπηε θξίζε ζαο ηελ νπνία ζα καο 
γλσζηνπνηήζεηε φηη ν …………. δελ εθπιήξσζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ 
απνξξένπλ απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηνλ αλσηέξσ αλαθεξφκελν Γηαγσληζκφ, ζαο δειψλνπκε 
φηη αλαιακβάλνπκε κε ηελ παξνχζα επηζηνιή ηε ξεηή ππνρξέσζε λα ζαο θαηαβάινπκε, 
ρσξίο νπνηαζδήπνηε εθ κέξνπο καο έλζηαζε ή αληίξξεζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή 
κε ηεο απαίηεζεο, νιφθιεξν ή κέξνο ηνπ πνζνχ ηεο εγγχεζεο ζχκθσλα κε έγγξαθε 
εηδνπνίεζή ζαο, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ζαο θαη εληφο ηξηψλ (3) εκεξψλ απφ ηελ απιή 
έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο 
ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ. 

4. Γηα ηελ θαηαβνιή ηεο ππφςε εγγχεζεο δελ απαηηείηαη θακία εμνπζηνδφηεζε ή ελέξγεηα 
ζπγθαηάζεζεο ηνπ …………… νχηε ζα ιεθζεί ππφςε νπνηαδήπνηε ηπρφλ έλζηαζε ή 
επηθχιαμε ή πξνζθπγή απηνχ ζηε δηαηηεζία ή ζηα δηθαζηήξηα, κε αίηεκα ηελ κε θαηάπησζε 
ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο, ή ηελ ζέζε απηήο ππφ δηθαζηηθή κεζεγγχεζε. 

5. αο δειψλνπκε αθφκε φηη ε ππφςε εγγχεζε καο ηζρχεη κέρξη ηελ …. (ε εγγχεζε πξέπεη λα 

ηζρχεη επί ηνπιάρηζηνλ έλα εκεξνινγηαθφ κήλα κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ πξνζθνξάο πνπ δεηά ε 

Πξνθήξπμε). Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο απηήο ζα παξαηαζεί εθφζνλ δεηεζεί απφ εζάο κε 
απιφ έγγξαθφ ζαο, ην νπνίν ζα καο ππνβιεζεί πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο. 

6. Βεβαηνχκε φηη φιεο νη ηζρχνπζεο Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο ηεο Σξάπεδαο καο πνπ έρνπλ 

ρνξεγεζεί ζην Γεκφζην θαη ΝΠΓΓ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη απηήο, δελ ππεξβαίλνπλ ην φξην 

πνπ έρεη θαζνξίζεη ν Νφκνο γηα ηελ Σξάπεδά καο. 

Δμνπζηνδνηεκέλε Τπνγξαθή
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ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ 
 
ΔΚΓΟΣΖ ……………………….    Ζκεξνκελία έθδνζεο ……………. 
 
ΠΡΟ ΣΟ: 

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΛΗΜΝΖ ΚΔΡΚΗΝΖ 
Κεξθίλε, 620 43 ΚΑΣΩ ΠΟΡΟΪΑ 
 

ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΤΠ’ ΑΡΗΘΜΟΝ ….. ΓΗΑ ΠΟΟ ΔΤΡΩ 

1. Με ηελ επηζηνιή απηή ζαο γλσζηνπνηνχκε φηη εγγπφκαζηε ξεηά, αλέθθιεηα, αλεπηθχιαθηα, 
επζπλφκελνη απέλαληη ζαο εηο νιφθιεξν θαη σο απηνθεηιέηεο ππέξ ηνπ (λνκηθνχ ή θπζηθνχ 

πξνζψπνπ) ….., νδφο …., αξηζκφο …. (ή, ζε πεξίπησζε έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο, ππέξ ησλ 

πξνζψπσλ (1) …, (2) …, (3) … θ.ιπ., αηνκηθά γηα ηνλ θαζέλα απφ απηνχο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο 

νιφθιεξνλ ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο, εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο ηνπ 

Αλαδφρνπ) γηα πνζφ επξψ ……….. ην σο άλσ πνζφ πεξηνξίδεηαη ε επζχλε καο, γηα ηελ θαιή 
εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο ππ’ αξ. …… χκβαζεο κεηαμχ ηεο …………….. θαη ηεο …………… 
γηα ηελ παξνρή ησλ Τπεξεζηψλ ………….., πνπ αθνξά ην Γηαγσληζκφ ηεο …. κε αληηθείκελν 
…. ζπλνιηθήο αμίαο, ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξ. …… Γηαθήξπμή ζαο. 

2. Παξαηηνχκαζηε ξεηά θαη αλεπηθχιαθηα απφ ηελ έλζηαζε ηνπ επεξγεηήκαηνο ηεο δηαηξέζεσο 
θαη δηδήζεσο απφ ην δηθαίσκα πξνβνιήο ελαληίνλ ζαο φισλ ησλ ελζηάζεσλ ηνπ 
πξσηνθεηιέηε αθφκε θαη ησλ κε πξνζσπνπαγψλ θαη ηδηαίηεξα νπνηαζδήπνηε άιιεο έλζηαζεο 
ησλ άξζξσλ 852 - 855, 862 - 864 θαη 866 - 869 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα, φπσο θαη απφ ηα 
δηθαηψκαηα καο πνπ ηπρφλ απνξξένπλ απφ ηα άξζξα απηά. 

3. ε πεξίπησζε πνπ απνθαλζείηε κε ηελ ειεχζεξε θαη αδέζκεπηε θξίζε ζαο ηελ νπνία ζα καο 
γλσζηνπνηήζεηε φηη ν …………. δελ εθπιήξσζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ 
απνξξένπλ απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηνλ αλσηέξσ αλαθεξφκελν Γηαγσληζκφ, ζαο δειψλνπκε 
φηη αλαιακβάλνπκε κε ηελ παξνχζα επηζηνιή ηε ξεηή ππνρξέσζε λα ζαο θαηαβάινπκε, 
ρσξίο νπνηαζδήπνηε εθ κέξνπο καο έλζηαζε ή αληίξξεζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή 
κε ηεο απαίηεζεο, νιφθιεξν ή κέξνο ηνπ πνζνχ ηεο εγγχεζεο ζχκθσλα κε ηελ έγγξαθε 
εηδνπνίεζή ζαο, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ζαο θαη εληφο ηξηψλ (3) εκεξψλ απφ ηελ απιή 
έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο 
ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ 

4. Γηα ηελ θαηαβνιή ηεο ππφςε εγγχεζεο δελ απαηηείηαη θακία εμνπζηνδφηεζε ή ελέξγεηα 
ζπγθαηάζεζεο ηνπ …………… νχηε ζα ιεθζεί ππφςε νπνηαδήπνηε ηπρφλ έλζηαζε ή 
επηθχιαμε ή πξνζθπγή απηήο ζηε δηαηηεζία ή ζηα δηθαζηήξηα, κε αίηεκα ηελ κε θαηάπησζε 
ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο, ή ηελ ζέζε απηήο ππφ δηθαζηηθή κεζεγγχεζε. 

5. αο δειψλνπκε αθφκε φηη ε ππφςε εγγχεζε καο ηζρχεη κέρξη ηελ …. (νξηζηηθή παξαιαβή ζπλ 2 

κήλεο). Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο απηήο ζα παξαηαζεί εθφζνλ δεηεζεί απφ εζάο κε απιφ 

έγγξαθφ ζαο, ην νπνίν ζα καο ππνβιεζεί πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο. 

6. Βεβαηνχκε φηη φιεο νη ηζρχνπζεο Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο ηεο Σξάπεδαο καο πνπ έρνπλ 
ρνξεγεζεί ζην Γεκφζην θαη ΝΠΓΓ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη απηήο, δελ ππεξβαίλνπλ ην φξην 
πνπ έρεη θαζνξίζεη ν Νφκνο γηα ηελ Σξάπεδά καο. 

Δμνπζηνδνηεκέλε Τπνγξαθή 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ: ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΤ ΗΜΔΙΧΜΑΣΟ 

 

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ 

 

 
 
 

1. Δπψλπκν:  

2. λνκα:  

3. Δπάγγεικα:  

4. Ζκεξνκελία θαη ηφπνο 

γέλλεζεο: 

 

5. Τπεθνφηεηα:  

6. Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε:  

7. Σειέθσλα επηθνηλσλίαο:  

8. Fax:  

9. Ζιεθηξνληθή δηεχζπλζε:  

 
 
 
 
10. Δθπαίδεπζε 

 

ΗΓΡΤΜΑ:  

 
  

Ζκεξνκελία:  

Απφ (κήλεο/έηε)  

Μέρξη (Μήλεο/έηε)   

 

  

Πηπρίν:  
 

 

 

 

 

ΗΓΡΤΜΑ:  

 
  

Ζκεξνκελία:  

Απφ (κήλεο/έηε)  

Μέρξη (Μήλεο/έηε)   

 

  

Πηπρίν:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Γιψζζεο (1=Μέηξηα, 5=Άξηζηα) 
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ΓΛΏΑ  Αλάγλσζε Οκηιία Γξαθή 

Διιεληθά       

Αγγιηθά    

    

    

 

      

 

 

 
 
12. Μέινο επαγγεικαηηθψλ νξγαληζκψλ: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. Παξνχζα ζέζε: 

 
 
 
 
 
 
 
 
14. Σνκείο Δμεηδίθεπζεο: <Να ζπκπιεξσζεί θαηά πεξίπησζε> 

 

 εκεηψζηε κε 

X 

  

  

  

  

  

  

  

  

Άιινη:  
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15. Δπαγγεικαηηθή πείξα: 

 

Δξγνδφηεο / Υψξα Δξγνδφηεζεο Πεξίνδνο 

Δξγαζίαο 

Πεξηγξαθή Καζεθφλησλ / Δξγαζίαο 

   

   

   

   

 
 
 
 
 
16. Γεκνζηεχζεηο (Να δνζνχλ: Ολφκαηα ζπγγξαθέα/σλ, έηνο δεκνζίεπζεο, ηίηινο εξγαζίαο θαη επηζηεκνληθή 

έθδνζε): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Τπνγξαθή 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ: ΥΔΓΙΟ ΤΜΒΑΗ 

γηα ηελ αλάζεζε ησλ Τπεξεζηψλ 

«………………………» 

  

ηελ Κεξθίλε, ζήκεξα …………………….. 2011, εκέξα …………….. κεηαμχ, αθελφο, ηνπ Φνξέα 
Γηαρείξηζεο Λίκλεο Κεξθίλεο, πνπ εδξεχεη ζην Κέληξν Πιεξνθφξεζεο Τγξνηφπνπ Κεξθίλεο, Κεξθίλε, 
620 55 ΚΑΣΩ ΠΟΡΟΪΑ θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ ηνλ θ. Αξηέκην Υαηδεαζαλαζίνπ, ππφ ηελ 
ηδηφηεηά ηνπ σο Πξνέδξνπ ηνπ Γ.., ν νπνίνο ζην εμήο ζα αλαθέξεηαη ζηελ παξνχζα χκβαζε σο ε 

«Αλαζέηνπζα Αξρή» θαη, αθεηέξνπ, ………………… (ΑΦΜ …………….., ΓΟΤ ……………..), πνπ 
εδξεχεη ζηελ …………… ……………….., θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ ……………………………….., 
ν νπνίνο ζην εμήο ζα αλαθέξεηαη ζηελ παξνχζα χκβαζε σο ν «Αλάδνρνο», 
Έρνληαο ππφςε  

α. Σελ κε αξ. πξ. 5500/23.07.2010 Απφθαζε Έληαμεο ηνπ Γελ. Γξακκαηέα ηεο ΠΚΜ ηνπ Έξγνπ 
«Γηαρείξηζε θαη Λεηηνπξγία Πξνζηαηεπφκελεο Πεξηνρήο Λίκλεο Κεξθίλεο», ζην Δπηρεηξεζηαθφ 
Πξφγξακκα Μαθεδνλίαο – Θξάθεο 2007-2013, ην νπνίν ζπγρξεκαηνδνηείηαη ζε πνζνζηφ 
80% ην αλψηεξν ηεο ζπλνιηθήο θαη ηειηθήο επηιέμηκεο δαπάλεο ηνπ απφ ηελ Δπξσπατθή 
Έλσζε θαη θαηά ην ππφινηπν πνζνζηφ απφ εζληθνχο πφξνπο, θαζψο θαη ηελ εγγξαθή ηνπ 
Έξγνπ ζην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ, ΑΔΠ0088 κε θσδηθφ Πξάμεο Α 
2010ΔΠ00880034 

β. Σελ ππ’ αξ. 6/2011 Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, δπλάκεη 
ηεο νπνίαο εγθξίζεθε ε δηελέξγεηα δηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάζεζε ησλ Τπεξεζηψλ: «Τπεξεζίεο 
Λνγηζηή», «Τπεξεζίεο νξθσηνχ ινγηζηή» θαη «Τπεξεζίεο θαζαξηζκνχ», ζην πιαίζην ηνπ 
Τπνέξγνπ 1 κε ηίηιν «ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΛΗΜΝΖ ΚΔΡΚΗΝΖ 
(START-UP)» ηα νπνία εληάζζνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ «Γηαρείξηζε θαη Λεηηνπξγία 
Πξνζηαηεπφκελεο Πεξηνρήο Λίκλεο Κεξθίλεο» θαη ζπγθξνηήζεθαλ νη αθφινπζεο Δπηηξνπέο: 
Δπηηξνπή αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ Γηαγσληζκνχ (εθεμήο «Δπηηξνπή 
Αμηνιφγεζεο»), Δπηηξνπή αμηνιφγεζεο ελζηάζεσλ ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαη 
πξνζθπγψλ ηνπ άξζξνπ 3 παξ. 2 ηνπ Ν. 2522/1997 (εθεμήο «Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ θαη 
Πξνζθπγψλ») θαη Δπηηξνπή Παξαιαβήο (εθεμήο «Δπηηξνπή Παξαιαβήο»). 

γ. Σελ ππ’ αξ. 6/2011 Γηαθήξπμε Γηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάζεζε ησλ Τπεξεζηψλ: «Τπεξεζίεο 
Λνγηζηή», «Τπεξεζίεο νξθσηνχ ινγηζηή» θαη «Τπεξεζίεο θαζαξηζκνχ» πνπ απνηειείηαη απφ 
ηξία (3) ηκήκαηα σο εμήο: Σκήκα 1: Τπεξεζίεο Λνγηζηή, Σκήκα 2: Τπεξεζίεο νξθσηνχ ινγηζηή 
θαη Σκήκα 3: Τπεξεζίεο θαζαξηζκνχ, ζηα πιαίζηα ηνπ Τπνέξγνπ 1 κε ηίηιν «ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 
ΣΟΤ ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΛΗΜΝΖ ΚΔΡΚΗΝΖ (START-UP». 

δ.  Σελ απφ ……………2011 πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ. 
ε.  Σν ππ’ αξηζκ. …………..2011 Πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο, κε ην νπνίν πξνηείλεηαη 

ε θαηαθχξσζε ζηνλ Αλάδνρν ηνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάζεζε ηνπ «…………………»  
ζη. Σελ ππ’ αξ. …………/2011 Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο κε 

ηελ νπνία εγθξίζεθε ην ππφ ζηνηρείν (ε) αλσηέξσ Πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο  Αμηνιφγεζεο, 
θαηαθπξψζεθε ε αλάζεζε ηνπ …………………………… ζηνλ Αλάδνρν θαη εμνπζηνδνηήζεθε ν 
Πξφεδξνο ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο θ. Αξηέκηνο Υαηδεαζαλαζίνπ γηα ηελ ππνγξαθή ηεο 
χκβαζεο. 

ζπλνκνινγήζεθαλ θαη ζπκθσλήζεθαλ ηα αθφινπζα: 
 

Κεθάιαην 1 - Πξνθαηαξθηηθέο Γηαηάμεηο 

Άξζξν 1 - Οξηζκνί 

ηε χκβαζε, νη αθφινπζνη φξνη έρνπλ ηελ έλλνηα πνπ ηνπο απνδίδεηαη αληίζηνηρα ζην παξφλ άξζξν: 
Έγγξαθν: Κάζε ρεηξφγξαθε, δαθηπινγξαθεκέλε ή έληππε εηδνπνίεζε, εληνιή ή νδεγία ή 
πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη βάζεη ηεο χκβαζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, ησλ ηειεγξαθεκάησλ θαη 
ησλ ηειενκνηνηππηψλ. 
Τπεξεζίεο: Οη Τπεξεζίεο πνπ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην Παξάξηεκα Α ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. 
Ζκεξνκελία Έλαξμεο Ηζρχνο ηεο χκβαζεο: Ζ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο χκβαζεο.  
Ζκέξα: Ζ εκεξνινγηαθή εκέξα. 
Παξαδνηέα: Όιεο νη ελδηάκεζεο ή ηειηθέο ππεξεζίεο πνπ ν Αλάδνρνο ζα παξαδψζεη ή νθείιεη λα 

παξαδψζεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ζχκθσλα κε ηε χκβαζε. 
Πξνζεζκίεο: Σα αλαθεξφκελα ζηε χκβαζε ρξνληθά δηαζηήκαηα ζε Ζκέξεο, πνπ αξρίδνπλ λα 

ππνινγίδνληαη απφ ηελ επνκέλε ηεο πξάμεο, ελέξγεηαο ή γεγνλφηνο πνπ νξίδεηαη ζηε χκβαζε σο 
αθεηεξία. Όηαλ ε ηειεπηαία εκέξα ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ζπκπίπηεη κε κε εξγάζηκε εκέξα, ε 
πξνζεζκία ιήγεη ζην ηέινο ηεο πξψηεο εξγάζηκεο εκέξαο κεηά ηελ ηειεπηαία εκέξα ηνπ ρξνληθνχ 
δηαζηήκαηνο. 
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Γηαθήξπμε: Ζ ππ’ αξ. ..../2011 Γηαθήξπμε Γηαγσληζκνχ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα ηελ αλάζεζε ησλ 

Τπεξεζηψλ: «Τπεξεζίεο Λνγηζηή», «Τπεξεζίεο νξθσηνχ ινγηζηή» θαη «Τπεξεζίεο θαζαξηζκνχ», ζην 
πιαίζην ηνπ Τπνέξγνπ 1 κε ηίηιν «ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΛΗΜΝΖ ΚΔΡΚΗΝΖ 
(START-UP)» ηεο εληαγκέλεο ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Μαθεδνλίαο – Θξάθεο 2007-2013 
πξάμεο κε ηίηιν «Γηαρείξηζε θαη Λεηηνπξγία Πξνζηαηεπφκελεο Πεξηνρήο Λίκλεο Κεξθίλεο»  
Πξνζθνξά: Ζ απφ …………./2011 πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ πξνο ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 
χκβαζε: Ζ παξνχζα ζπκθσλία πνπ ζπλάπηνπλ θαη ππνγξάθνπλ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε γηα ηηο 
Τπεξεζίεο, φπσο είλαη δπλαηφ λα ηξνπνπνηεζεί ή ζπκπιεξσζεί. 
πκβαηηθφ Σίκεκα: Ζ ζπλνιηθή ζπκβαηηθή ακνηβή γηα ηελ παξνρή ησλ Τπεξεζηψλ. 
 

Άξζξν 2 - Αληηθείκελν ηεο χκβαζεο 

Ο Αλάδνρνο, ζηα πιαίζηα ηεο χκβαζεο, αλαιακβάλεη ηελ παξνρή ησλ Τπεξεζηψλ πνπ 
πεξηιακβάλνπλ ηηο Τπεξεζίεο πνπ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην Παξάξηεκα Α ηεο παξνχζαο 
ζχκβαζεο. 
Ζ παξνχζα χκβαζε δελ απνηειεί ζχκβαζε εξγαζίαο κε νπνηαδήπνηε κνξθή θαη δελ δεκηνπξγεί 
ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο κεηαμχ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ηνπ Αλαδφρνπ. 
Οη Τπεξεζίεο ζα παξαζρεζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν ζχκθσλα κε ηνλ ηξφπν, ηνπο φξνπο θαη ηηο 
πξνυπνζέζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηε χκβαζε. 
 

Άξζξν 3 - Γιψζζα ηεο χκβαζεο 

Κάζε επηθνηλσλία (πξνθνξηθή θαη γξαπηή) κεηαμχ ηνπ Αλαδφρνπ θαη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γίλεηαη 
ζηελ Διιεληθή γιψζζα. ηελ Διιεληθή γιψζζα ζπληάζζνληαη επίζεο θαη ππνβάιινληαη ηα έγγξαθα 
Παξαδνηέα θαη φιν ην πιηθφ ηεθκεξίσζεο (π.ρ. νδεγίεο, εθζέζεηο, ζπζηάζεηο) πνπ ηα ζπλνδεχεη, ελψ, 
νπνηεδήπνηε, θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο χκβαζεο, απαηηεζεί κεηάθξαζε απφ θαη πξνο ηα Διιεληθά 
γηα ηελ επηθνηλσλία ησλ κεξψλ θαη απνθιεηζηηθά γηα ηα έγγξαθα πνπ απεπζχλεη ν Αλάδνρνο ζηελ 
Αλαζέηνπζα Αξρή, απηή ζα εμαζθαιίδεηαη κε θξνληίδα, δαπάλε θαη επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ. ε 
πεξίπησζε δηαθσλίαο κεηαμχ ηεο κεηάθξαζεο θαη ηνπ πξσηνηχπνπ, ππεξηζρχεη ην πξσηφηππν. ε 
πεξίπησζε πνπ ε Αλαζέηνπζα Αξρή δεηήζεη απφ ηνλ Αλάδνρν ηε δηεξκελεία ή ηε κεηάθξαζε 
εγγξάθσλ, ε παξνρή ηεο Τπεξεζίαο απηήο ζα ππφθεηηαη ζε ζπκθσλία κεηαμχ ησλ Μεξψλ. 
 

Άξζξν 4 - Ηεξάξρεζε πκβαηηθψλ Σεπρψλ 

Ζ χκβαζε πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ ζπκθσλεζέλησλ κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ γηα ηελ 
παξνρή ησλ Τπεξεζηψλ θαη θαηηζρχεη θάζε άιινπ εγγξάθνπ εθηφο θαηαδήισλ ζθαικάησλ ή 
παξαδξνκψλ. 
πκπιεξσκαηηθά εθαξκφδνληαη ηα πξνβιεπφκελα ζηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο ησλ Τπεξεζηψλ ζηνλ 
Αλάδνρν, ζηελ Πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ θαη ζηελ Γηαθήξπμε, κε ηελ αλαθεξφκελε ζεηξά ηζρχνο θαη 
κφλν εθφζνλ απηφ θξίλεηαη αλαγθαίν γηα ηελ εξκελεία θαη ηελ εθαξκνγή ηεο χκβαζεο.  
Καηά ηα ινηπά, εθαξκφδνληαη ζπκπιεξσκαηηθά νη νηθείεο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαη ηνπ Αζηηθνχ 
Κψδηθα. 
 

Άξζξν 5 - Σφπνο θαη Σξφπνο παξνρήο ησλ Τπεξεζηψλ 

Σφπνο παξνρήο ησλ Τπεξεζηψλ ζα είλαη ην Κέληξν Πιεξνθφξεζεο Τγξνηφπνπ Κεξθίλεο ζηελ 
Κεξθίλε εξξψλ. 
 

Άξζξν 6 - Έγγξαθε Δπηθνηλσλία 

Όπνηε ζηε χκβαζε γίλεηαη ιφγνο γηα εηδνπνίεζε, θνηλνπνίεζε, ζπκθσλία, έγθξηζε, βεβαίσζε, 
πηζηνπνίεζε ή απφθαζε, θαη εθφζνλ δελ πξνβιέπεηαη άιισο, ε ελ ιφγσ εηδνπνίεζε, θνηλνπνίεζε, 
ζπκθσλία, έγθξηζε, πηζηνπνίεζε, βεβαίσζε ή απφθαζε ζα είλαη γξαπηή. 
Ζ έγγξαθε επηθνηλσλία κεηαμχ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ηνπ Αλαδφρνπ πξαγκαηνπνηείηαη 
ηαρπδξνκηθά ή ηειενκνηνηππηθά ή ηδηνρείξσο ή κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (e-mail) 
σο αθνινχζσο: 
Γηα ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή:  
Φνξέαο Γηαρείξηζεο Λίκλεο Κεξθίλεο, 
Κεξθίλε 
620 55, ΚΑΣΩ ΠΟΡΟΪΑ  
Σει.: 2327028004 
Fax: 2327028005 
e-mail: info@kerkini.gr 
 
Γηα ηνλ Αλάδνρν:  
………………… 
……………… 
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Άξζξν 7 - Δκπηζηεπηηθφηεηα 

Καζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο χκβαζεο αιιά θαη κεηά ηε ιήμε ή ηε ιχζε απηήο, ν Αλάδνρνο αλαιακβάλεη 
ηελ ππνρξέσζε λα ηεξήζεη εκπηζηεπηηθέο θαη λα κελ γλσζηνπνηήζεη ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην, ρσξίο ηελ 
πξνεγνχκελε πξνο ηνχην έγγξαθε ζπλαίλεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, νπνηαδήπνηε έγγξαθα ή 
πιεξνθνξίεο πνπ ζα πεξηέιζνπλ ζε γλψζε ηνπ ή πνπ ν ίδηνο ζα αλαθαιχςεη θαηά ηελ παξνρή ησλ 
Τπεξεζηψλ θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ. Πεξαηηέξσ, ν Αλάδνρνο 
ππνρξενχηαη λα κεξηκλά ψζηε ην πξνζσπηθφ ηνπ, νη ππεξγνιάβνη ηνπ θαη θάζε ζπλεξγαδφκελν κε 
απηφλ πξφζσπν γηα ηελ παξνρή ησλ Τπεξεζηψλ λα ηεξήζνπλ ηελ σο άλσ ππνρξέσζε. Ζ 
εκπηζηεπηηθφηεηα αίξεηαη απηνδηθαίσο ζε πεξίπησζε εθθξεκνχο έλζηαζεο, δίθεο ή δηαηηεζίαο. Ζ άξζε 
πεξηνξίδεηαη ζην απνιχησο αλαγθαίν κέηξν θαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ ρξήζε ηεο πιεξνθνξίαο ή 
εγγξάθνπ απφ ηνπο ζπκβαιινκέλνπο, ηνπο λνκηθνχο παξαζηάηεο ηεο, θαζψο θαη απφ ηνπο δηθαζηέο ή 
δηαηηεηέο. Ζ εκπηζηεπηηθφηεηα αίξεηαη θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε ζρεηηθή  πιεξνθνξία, ρσξίο 
ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ, πεξηήιζε ζε γλψζε ηνπ θνηλνχ ή δεκνζηεχζεθε πξνεγνπκέλσο απφ ηξίηνλ. 
ε πεξίπησζε αζέηεζεο απφ ηνλ Αλάδνρν ηεο σο άλσ ππνρξέσζήο ηνπ, ε Αλαζέηνπζα Αξρή  
δηθαηνχηαη λα απαηηήζεη ηελ απνθαηάζηαζε ηπρφλ δεκίαο ηεο ζχκθσλα κε ην Άξζξν 17 ηεο χκβαζεο, 
ηελ παχζε ηεο θνηλνπνίεζεο ησλ εκπηζηεπηηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη ηελ παξάιεηςή ηεο ζην κέιινλ, 
ελψ δηθαηνχηαη επίζεο λα θεξχμεη ηνλ Αλάδνρν έθπησην θαη λα εθαξκφζεη ηηο θπξψζεηο ηνπ Π.Γ. 
118/2007, φπσο απηφ ηζρχεη θαη δελ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ην ΠΓ 60/2007. 
Ο Αλάδνρνο δελ δχλαηαη λα πξνβαίλεη ζε δεκφζηεο δειψζεηο ζρεηηθά κε ην ηηο Τπεξεζίεο ρσξίο ηελ 
πξνεγνχκελε πξνο ηνχην έγγξαθε ζπλαίλεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, νχηε λα ζπκκεηέρεη ζε 
δξαζηεξηφηεηεο αζπκβίβαζηεο κε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ απέλαληη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη δελ 
δεζκεχεη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, κε θαλέλα ηξφπν, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγγξαθε ζπλαίλεζή ηεο. 
ε πεξίπησζε πνπ, ζην πιαίζην εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο, ηίζεηαη δήηεκα επεμεξγαζίαο απφ ηνλ 
Αλάδνρν πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, ζα πξέπεη ν Αλάδνρνο λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηελ εθαξκνζηέα 
λνκνζεζία. 
Ο Αλάδνρνο δχλαηαη λα αλαθέξεη ην έξγν πξνθεηκέλνπ λα απνδείμεη ηελ εκπεηξία ηνπ ζην πειαηνιφγηφ 
ηνπ. 
 
Άξζξν 8 - Δθρσξήζεηο - Μεηαβηβάζεηο 

Ο Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη λα εθρσξήζεη ή κεηαβηβάζεη ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην ηε χκβαζε ή κέξνο 
απηήο ή νπνηνδήπνηε δηθαίσκα ή ππνρξέσζε απνξξέεη απφ απηή, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγγξαθε 
ζπλαίλεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. ε πεξίπησζε έγθξηζεο ηεο νπνηαζδήπνηε σο άλσ εθρψξεζεο ή 
αλάζεζεο παξνρήο κέξνπο ησλ Τπεξεζηψλ ζε ηξίηνπο, νη φξνη ηεο χκβαζεο ζα δεζκεχνπλ θαη ηνλ 
αλαθεξφκελν ηξίην, αθφκε θαη εάλ απηφο δελ ηνπο έρεη ξεηά απνδερζεί.  
Δάλ ν Αλάδνρνο πξνβεί ζε κεηαβίβαζε ή εθρψξεζε ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγγξαθε ζπλαίλεζε ηεο 
Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ε ηειεπηαία δηθαηνχηαη, ρσξίο πξνεγνχκελε φριεζε, λα επηβάιεη απηνδηθαίσο ηηο 
θπξψζεηο γηα αζέηεζε ηεο χκβαζεο θαη λα θεξχμεη ηνλ Αλάδνρν έθπησην ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 
118/2007, φπσο απηφ ηζρχεη θαη δελ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ην ΠΓ 60/2007. 
 
Άξζξν 9 - Σξνπνπνίεζε  

Σξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο χκβαζεο, πνπ φινη ηνπο είλαη νπζηψδεηο, γίλεηαη κε 
ζπκθσλία ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν γξαπηά. Ζ ηξνπνπνίεζε γίλεηαη κεηά 
απφ ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο Τπεξεζίαο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Πεξηβάιινλ (ΔΠΠΔΡ). 
 

Άξζξν 10- Δθηέιεζε ηεο χκβαζεο 

Ζ χκβαζε ζεσξείηαη φηη εθηειέζηεθε φηαλ: 
α. Παξαδφζεθαλ φια ηα πξνβιεπφκελα ζηνηρεία ζχκθσλα κε ηα Άξζξα 2 θαη 5 ηεο παξνχζαο θαη ηελ 
Γηαθήξπμε εθφζνλ ηα ζρεηηθά δεηήκαηα θαη έγγξαθα ηέζεθαλ ππφςε ηνπ Αλαδφρνπ εληφο ηνπ 
ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ δηάξθεηαο ηεο χκβαζεο θαη εκπξφζεζκα, ψζηε ν Αλάδνρνο λα παξάζρεη  ηηο 
αληίζηνηρεο ππεξεζίεο ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο εληφο ηνπ ίδηνπ ρξφλνπ 
δηάξθεηαο. Δληνιή ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο πξνο ηνλ Αλάδνρν γηα ηε δηεμαγσγή δηθαζηηθνχ αγψλα 
παχεη απηνδηθαίσο κε ηελ πάξνδν ηεο δηάξθεηαο ηεο χκβαζεο, ζχκθσλα κε ην Άξζξν 19 ηεο 
παξνχζαο.  
β. Παξαιήθζεθαλ νξηζηηθά (πνζνηηθά θαη πνηνηηθά) ηα ζηνηρεία πνπ παξαδφζεθαλ. 
γ. Έγηλε ε απνπιεξσκή ηνπ πκβαηηθνχ Σηκήκαηνο, αθνχ πξνεγνπκέλσο επηβιήζεθαλ ηπρφλ 
θπξψζεηο ή εθπηψζεηο. 
δ. Δθπιεξψζεθαλ θαη νη ηπρφλ ινηπέο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο θαη απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε.  
 
Κεθάιαην 2 - Τπνρξεψζεηο Αλαζέηνπζαο Αξρήο 

Άξζξν 11 - Γηάζεζε Πξνζσπηθνχ 
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Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή ζα δηαζέζεη ρσξίο θαζπζηέξεζε ην θαηάιιειν πξνζσπηθφ πνπ απαηηείηαη γηα ηηο 
αλάγθεο νξζήο θαη εκπξφζεζκεο εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο απφ ηνλ Αλάδνρν ηεο πνξείαο ησλ 
Τπεξεζηψλ θαη ηε κεηαθνξά εκπεηξίαο ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ζε εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ ή 
ζπλεξγάηεο ηεο. 
 
Άξζξν 12 - Παξνρή Δγγξάθσλ & Πιεξνθνξηψλ 

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή ζα δηαζέζεη ζηνλ Αλάδνρν εγθαίξσο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο, ζηνηρεία, 
έγγξαθα θαη πιηθφ γηα ηελ παξνρή ησλ Τπεξεζηψλ φπσο πεξηγξάθνληαη θαηά πεξίπησζε ζην 
Παξάξηεκα Α. 
Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή νθείιεη λα παξαδίδεη ζηνλ Αλάδνρν, αηειψο, θάζε έγγξαθν, ζρέδην, κειέηε, 
πξνδηαγξαθή θαη γεληθφηεξα θάζε ζηνηρείν πνπ έρεη ζηελ θαηνρή ηεο θαη δηθαηνχηαη λα γλσζηνπνηήζεη, 
ζρεηηθφ κε ηελ παξνρή ησλ Τπεξεζηψλ, ρσξίο λα απαηηείηαη πξνεγνχκελν αίηεκα ηνπ Αλαδφρνπ. 
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα επηζηξέςεη φια ηα ζηνηρεία ηεο σο άλσ παξαγξάθνπ κε ηελ νξηζηηθή 
παξαιαβή ησλ Τπεξεζηψλ ή κε ηελ θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν ιχζε ηεο χκβαζεο. 
 
Άξζξν 13 - Παξνρή Πξφζβαζεο 

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή ππνρξενχηαη λα παξέρεη ζηνλ Αλάδνρν πξφζβαζε ζε φινπο ηνπο ρψξνπο ηεο, 
εθφζνλ απηφ θξηζεί απαξαίηεην, θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο θαη, κφλν εθφζνλ απηφ απαηηεζεί 
θαη κεηά απφ έγγξαθε ζπλελλφεζε θαη εθηφο εξγαζίκσλ εκεξψλ θαη σξψλ. 
Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή ππνρξενχηαη λα παξέρεη ζηνλ Αλάδνρν πξφζβαζε ζηηο ήδε ππάξρνπζεο 
εθαξκνγέο ηεο πνπ έρνπλ ζπλάθεηα κε  ηηο Τπεξεζίεο. 
 

Άξζξν 14 -  πλδξνκή ζε Θέκαηα Δπηθνηλσλίαο κε Σξίηνπο 

Ο Αλάδνρνο δηθαηνχηαη λα δεηήζεη ηε ζπλδξνκή ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί 
ζηελ επηθνηλσλία ηνπ κε ηπρφλ εκπιεθφκελεο αξκφδηεο αξρέο ή άιια πξφζσπα, εθφζνλ ζεσξεί φηη ε 
επηθνηλσλία απηή απαηηείηαη γηα λα ηνλ ππνβνεζήζεη ζηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ 
ππνρξεψζεσλ. 
 
Κεθάιαην 3 - Τπνρξεψζεηο Αλαδφρνπ 

Άξζξν 15 - Γεληθέο Τπνρξεψζεηο Αλαδφρνπ 

Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα εθηειεί ηηο απνξξένπζεο απφ ηε χκβαζε ππνρξεψζεηο ηνπ κε ηε δένπζα 
πξνζνρή θαη επηκέιεηα θαη ηηο αξρέο ηεο θαιήο πίζηεο θαη ησλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ, ζχκθσλα κε ηνπο 
φξνπο ηεο παξνχζαο χκβαζεο, ηεο Πξνζθνξάο ηνπ, ηεο Γηαθήξπμεο θαη ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο, 
άιισο ππνρξενχηαη λα απνδεκηψζεη θαηά λφκν ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 
Κάζε κέινο ηεο έλσζεο πξνζψπσλ επζχλεηαη επζέσο, αιιειεγγχσο θαη εηο νιφθιεξν έλαληη ηεο 
Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο. Σπρφλ πθηζηάκελεο ζπκθσλίεο κεηαμχ ησλ 
κειψλ ηεο έλσζεο πεξί θαηαλνκήο ησλ επζπλψλ ηνπο έρνπλ ηζρχ κφλν ζηηο εζσηεξηθέο ηνπο ζρέζεηο 
θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ δχλαληαη λα πξνβιεζνχλ έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο σο ιφγνο 
απαιιαγήο ηνπ ελφο κέινπο απφ ηηο επζχλεο θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ άιινπ ή ησλ άιισλ κειψλ ζε 
ζρέζε κε ηελ παξνρή ησλ Τπεξεζηψλ. 
 
Άξζξν 16 - Καηάζεζε Δγγχεζεο Καιήο Δθηέιεζεο 

Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο χκβαζεο, ν Αλάδνρνο θαηέζεζε ……….. εγγχεζε 
……………….. ηεο …………………, πνπ θαιχπηεη ην 10% ηνπ πκβαηηθνχ Σηκήκαηνο (κε 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ). 
Ζ Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο έρεη ρξφλν ηζρχνο κεγαιχηεξν θαηά δχν (2) κήλεο απφ ηελ 
εκεξνκελία ηνπ άξζξνπ 19 παξ. 1 ηεο χκβαζεο θαη επηζηξέθεηαη ζηνλ Αλάδνρν κεηά ηελ νξηζηηθή 
παξαιαβή ησλ Τπεξεζηψλ θαη χζηεξα απφ ηελ εθθαζάξηζε ησλ ηπρφλ απαηηήζεσλ απφ ηνπο 
ζπκβαιινκέλνπο. Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο πξέπεη λα ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηνπ 
Παξαξηήκαηνο Γ. 
ε πεξίπησζε παξάηαζεο ηεο δηάξθεηαο ηεο χκβαζεο γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, ζα παξαηείλεηαη 
αληίζηνηρα ε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο Δγγχεζεο Καιήο Δθηέιεζεο. 
 
Άξζξν 17 - Απνδεκίσζε 

Ο Αλάδνρνο απνδεκηψλεη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή γηα θάζε δεκία πνπ ελδερνκέλσο πξνμελεζεί ζε 
απηήλ απφ ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ ή ησλ πξνζψπσλ πνπ ζπλεξγάδνληαη κε απηφλ γηα ηελ παξνρή 
ησλ Τπεξεζηψλ κέρξη θαη’ αλψηαην φξην ην ηζφπνζν ηνπ πκβαηηθνχ Σηκήκαηνο γηα θάζε πεξίπησζε 
θαη γηα φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ζπλνιηθά. 
Ο Αλάδνρνο ζπλδξάκεη κε δαπάλεο ηνπ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, αλαιακβάλνληαο ην εχινγν θφζηνο 
θάζε αληηδηθίαο, εμψδηθεο ή δηθαζηηθήο, κε ηξίηνπο, πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ εθ κέξνπο ηνπ, ή ησλ 
ζπλεξγαδφκελσλ κε απηφλ πξνζψπσλ, αδπλακία ή πιεκκειή εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ 
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ππνρξεψζεσλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απηφο ζα έρεη ηελ πξσηνβνπιία θαη ζα ιακβάλεη ηηο ζρεηηθέο 
απνθάζεηο. 
 

Κεθάιαην 4 - Πξφγξακκα Δθηέιεζεο 

Άξζξν 18 - Πξφγξακκα Δθηέιεζεο ηεο χκβαζεο 

Δληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ Ζκεξνκελία Έλαξμεο Ηζρχνο ηεο χκβαζεο, ν Αλάδνρνο ζα ζπληάμεη 
θαη ζα ππνβάιεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ην νξηζηηθφ ιεπηνκεξέο πξφγξακκα εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο, 
ζην νπνίν ζα εκθαλίδνληαη νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα πινπνηεζνχλ. 
Ζ έγθξηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή δελ απαιιάζζεη ηνλ Αλάδνρν απφ ηηο 
ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο. 
Οπδεκία νπζηψδεο κεηαβνιή ηνπ πξνγξάκκαηνο επηηξέπεηαη ρσξίο ηελ έγθξηζε ηεο Αλαζέηνπζαο 
Αξρήο. Αλ, πάλησο, ε εθηέιεζε ηεο χκβαζεο δελ ζπκβαδίδεη κε ην πξφγξακκα, ε Αλαζέηνπζα Αξρή 
κπνξεί λα δψζεη ζηνλ Αλάδνρν ηελ εληνιή λα ην αλαζεσξήζεη θαη λα ηεο ππνβάιεη ην αλαζεσξεκέλν 
απηφ πξφγξακκα πξνο έγθξηζε. 
 
Άξζξν 19 – Γηάξθεηα Παξνρήο ησλ Τπεξεζηψλ 

Ζ παξνρή ησλ Τπεξεζηψλ αξρίδεη απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο χκβαζεο (Ζκεξνκελία 
Έλαξμεο Ηζρχνο ηεο χκβαζεο), δειαδή ηελ ………….. 2011 θαη δηαξθεί έσο ην ηέινο ηνπ 
Πξνγξάκκαηνο, δει. ηηο 31.12.2015.  
Παξάηαζε ηεο χκβαζεο δελ κπνξεί λα δνζεί. 
 
Άξζξν 20 - Μεηάζεζε Πξνζεζκίαο Δθηέιεζεο 

 
Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί κνλνκεξψο ην δηθαίσκα κεηάζεζεο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο εθηέιεζεο 
ηεο χκβαζεο ή επί κέξνπο πξνβιεπφκελσλ ρξνληθψλ ζεκείσλ ή δξαζηεξηνηήησλ ηνπ, εάλ θξίλεη φηη 
απηφ επηβάιιεηαη, γηα ζπλνιηθφ δηάζηεκα ηξηάληα (30) εκεξψλ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο χκβαζεο θαη, 
ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ε Αλαζέηνπζα Αξρή ζα ελεκεξψλεη εγθαίξσο θαη εγγξάθσο ηνλ Αλάδνρν γηα 
ηελ αλαζεψξεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο, σο πξνο ην ρξφλν εθηέιεζεο ηεο 
χκβαζεο ή ηε ζπγθεθξηκέλε Τπεξεζία. 
Ο Αλάδνρνο δηθαηνχηαη λα δεηήζεη κεηάζεζε ηεο πξνζεζκίαο παξνρήο ησλ Τπεξεζηψλ ή επί κέξνπο 
ζηνηρείσλ ή δξαζηεξηνηήησλ ηνπο ζε πεξίπησζε πνπ ε εθηέιεζε ηεο χκβαζεο ή επηκέξνπο ζηνηρείσλ 
ή δξαζηεξηνηήησλ ηεο θαζπζηεξεί ή πξφθεηηαη λα θαζπζηεξήζεη γηα ιφγνπο πνπ δελ αλάγνληαη ζηηο 
πεξηνρέο επζχλεο ηνπ ή γηα ιφγνπο αλσηέξαο βίαο. Ο Αλάδνρνο, εληφο είθνζη (20) εκεξψλ αθφηνπ 
ζπλέβε ην γεγνλφο πνπ ελδέρεηαη λα πξνθαιέζεη ηέηνηνπ είδνπο θαζπζηέξεζε, ππνβάιιεη ζηελ 
Αλαζέηνπζα Αξρή αίηεκα κεηάζεζεο ηεο πξνζεζκίαο εθηέιεζεο, ηελ νπνία θξίλεη φηη δηθαηνχηαη, 
παξέρνληαο πιήξε θαη ιεπηνκεξή ζηνηρεία γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηνπ αηηήκαηφο ηνπ, ψζηε λα θαηαζηεί 
ακέζσο δπλαηή ε εμέηαζή ηνπ.  
Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή εμεηάδεη ην αίηεκα ηνπ Αλαδφρνπ θαη απνθαζίδεη ηειηθά εάλ δηθαηνινγείηαη λα 
δνζεί κεηάζεζε θαη πφζε, είηε γηα ην κέιινλ, είηε κε αλαδξνκηθή ηζρχ, θαη εηδνπνηεί ζρεηηθά γξαπηψο 
ηνλ Αλάδνρν.  
Μεηάζεζε ηεο πξνζεζκίαο εθηέιεζεο επί κέξνπο Τπεξεζηψλ ηεο χκβαζεο είλαη δπλαηφ λα εγθξηζεί 
απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη ζε πεξηπηψζεηο θαζπζηεξήζεσλ πνπ αλάγνληαη ζε άιινπο ιφγνπο, ππφ 
ηε ξεηή αίξεζε φηη ν Αλάδνρνο δεζκεχεηαη, κε ηελ αίηεζή ηνπ, φηη ε κεηάζεζε ηεο εθηέιεζεο ησλ 
επηκέξνπο ζηνηρείσλ ή δξαζηεξηνηήησλ δελ ζα επεξεάζεη ην ζπλνιηθφ ρξνλνδηάγξακκα ηεο χκβαζεο 
θαη ε Αλαζέηνπζα Αξρή θξίλεη φηη, κε ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ αηηήκαηνο κεηάζεζεο, δελ πξνθχπηνπλ 
δπζκελείο ζπλέπεηεο ζε βάξνο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.  
Οη κεηαζέζεηο ηεο πξνζεζκίαο ή ησλ πξνζεζκηψλ εθηέιεζεο δελ ζπλεπάγνληαη θπξψζεηο. 
ε θάζε πεξίπησζε ε χκβαζε πξέπεη λα πινπνηεζεί κέρξη 31/12/2015. 
 

Άξζξν 21 - Πνηληθέο Ρήηξεο - Δθπηψζεηο 

Ζ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα παξνρήο ησλ Τπεξεζηψλ, ππφ ηελ 
επηθχιαμε νπνηαζδήπνηε παξάηαζεο ή κεηάζεζεο ησλ πξνζεζκηψλ ηπρφλ ρνξεγεζεί.  
ε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο παξάδνζεο ελδηάκεζεο θάζεο ησλ Τπεξεζηψλ ή ηνπ ζπλφινπ απηψλ 
απφ ππέξβαζε ηκεκαηηθήο ή ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο, κεηά ηελ φπνηα παξάηαζε ή κεηάζεζε 
ρνξεγήζεθε, κε ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ, επηβάιινληαη νη θπξψζεηο γηα εθπξφζεζκε παξάδνζε ηνπ 
άξζξνπ 32 ηνπ Π.Γ. 118/2007, φπσο απηφ ηζρχεη θαη δελ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ην ΠΓ 60/2007. 
Λφγσ ηεο ζπνπδαηφηεηαο ησλ Τπεξεζηψλ, ζε πεξίπησζε πνπ ην αληηθείκελν ησλ Τπεξεζηψλ 
παξαδνζεί κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο ηπρφλ παξάηαζεο ή 
κεηάζεζεο απηνχ, ηφηε, πέξαλ ησλ θπξψζεσλ πνπ νξίδνληαη απφ ηε ζρεηηθή λνκνζεζία, ν Αλάδνρνο 
ζα ππφθεηηαη ζε πνηληθή ξήηξα γηα θάζε εκέξα θαζπζηέξεζεο ή κε ηθαλνπνηεηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ 
ζπζηήκαηνο πνζνζηνχ 0,5% επί ηνπ πκβαηηθνχ Σηκήκαηνο, θαη δελ κπνξεί λα ππεξβεί ζπλνιηθά ην 
10% ηνπ πκβαηηθνχ Σηκήκαηνο. Οη θπξψζεηο απηέο ζα επηβάιινληαη, επίζεο, φηαλ ππάξρνπλ 
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θαζπζηεξήζεηο ζε ζρέζε κε ην πξφγξακκα παξνρήο ησλ Τπεξεζηψλ πνπ έρεη θαζνξίζεη ζηελ 
Πξνζθνξά ηνπ ν Αλάδνρνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ παξνρήο ησλ 
Τπεξεζηψλ, δειαδή νη θπξψζεηο ζα εθαξκφδνληαη γηα φιεο ηηο επηκέξνπο ηκήκαηα ησλ Τπεξεζηψλ.  
Οη ξήηξεο θαζπζηέξεζεο ησλ παξαδφζεσλ ζα επηβάιινληαη κε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, 
χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Παξαιαβήο θαη ζα εηζπξάηηνληαη κε παξαθξάηεζε απφ ηελ 
επνκέλε πιεξσκή ηνπ Αλαδφρνπ ή, ζε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ή έιιεηςεο απηήο, κε ηζφπνζε 
θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο θαη εθφζνλ ν Αλάδνρνο δελ θαηαζέζεη ην απαηηνχκελν 
πνζφ. Με ίδηα σο άλσ απφθαζε αλαθαινχληαη νη ξήηξεο θαζπζηέξεζεο γηα ηελ ππέξβαζε ηπρφλ 
ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ κφλν αλ νη Τπεξεζίεο πεξαησζνχλ κέζα ζηε ζπλνιηθή πξνζεζκία. Οη ξήηξεο 
θαζπζηέξεζεο πνπ επηβάιινληαη γηα ππέξβαζε ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ, αλ δελ αλαθιεζνχλ, 
βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν επηπιένλ ησλ ξεηξψλ ιφγσ ππέξβαζεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο πνπ έρνπλ 
επηβιεζεί. 
Οη πνηληθέο ξήηξεο δελ επηβάιινληαη θαη ε έθπησζε δελ επέξρεηαη αλ ν Αλάδνρνο απνδείμεη φηη ε 
θαζπζηέξεζε νθείιεηαη ζε αλψηεξε βία ή ζε ππαηηηφηεηα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ή ηξίηνπ.  
Πεξαηηέξσ, ε Αλαζέηνπζα Αξρή έρεη ην δηθαίσκα λα θεξχμεη κε αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηεο έθπησην 
ηνλ Αλάδνρν αλ δελ εθπιεξψλεη ή εθπιεξψλεη πιεκκειψο ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή 
παξαβηάδεη νπζηψδε φξν ηεο χκβαζεο, ρσξίο λα θαηαβάιιεη νπνηαδήπνηε απνδεκίσζε, ζχκθσλα κε 
άξζξν 34 ηνπ Π.Γ. 118/2007, φπσο απηφ ηζρχεη θαη δελ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ην ΠΓ 60/2007.  
Οη ρξφλνη ππνινγίδνληαη ζε εκεξνινγηαθέο εκέξεο, ηα πνζά φπσο πξνβιέπνληαη ζηε χκβαζε ζε 
επξψ, ελψ δελ επηβάιινληαη θπξψζεηο ζε πεξίπησζε ρνξήγεζεο παξάηαζεο ή κεηάζεζεο απφ ηελ 
Αλαζέηνπζα Αξρή. 
ε πεξίπησζε έθπησζεο ηνπ Αλαδφρνπ, ε Αλαζέηνπζα Αξρή δηθαηνχηαη, θαηά ηελ θξίζε ηεο, λα 
θξαηήζεη κέξνο ή ην ζχλνιν ησλ Παξαδνηέσλ, θαηαβάιινληαο ην αλαινγνχλ κέξνο ηνπ πκβαηηθνχ 
Σηκήκαηνο. 
 
Κεθάιαην 5 - Τπεξεζίεο 

Άξζξν 22 - Πνηφηεηα Τπεξεζηψλ 

Οη ππεξεζίεο πνπ πξνβιέπεηαη λα παξαδνζνχλ ή λα παξαζρεζνχλ ζηα πιαίζηα ηεο χκβαζεο θαζψο 
θαη ν ηξφπνο παξάδνζεο ή εθηέιεζήο ηνπο, πξέπεη λα ζπκθσλνχλ, απφ θάζε άπνςε, κε ηα νξηδφκελα 
ζην Παξάξηεκα Α ηεο χκβαζεο. 
 
Άξζξν 23- Κπξηφηεηα Πξντφλησλ & Τπεξεζηψλ θαη Εεηήκαηα Πλεπκαηηθήο Ηδηνθηεζίαο 

Όιεο νη Τπεξεζίεο πνπ ζα παξαζρεζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν ζην πιαίζην εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο θαη 
ζα αλαπηπρζνχλ, ζρεδηαζζνχλ ή θαηαξηηζζνχλ απνθιεηζηηθά ζε ζρέζε κε ην εμεηδηθεπκέλν αληηθείκελν 
ηεο χκβαζεο, ζα απνηεινχλ απνθιεηζηηθή ηδηνθηεζία ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Δμαίξεζε απνηεινχλ 
νη πεξηπηψζεηο πνπ πξνυπάξρνπλ ζρεηηθά πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα, ηα νπνία ζα πξέπεη λα 
θαηαδεηθλχνληαη ξεηά θαη, ζηηο κε πξνθαλείο πεξηπηψζεηο, λα απνδεηθλχνληαη κε ζρεηηθά έγγξαθα 
απφ ηνλ Αλάδνρν. 
Σα απνηειέζκαηα ζα είλαη πάληνηε ζηε δηάζεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο 
χκβαζεο θαη, εάλ βξίζθνληαη ζηελ θαηνρή ηνπ Αλαδφρνπ, ζα παξαδνζνχλ ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή 
θαηά ηελ θαζ' νηνλδήπνηε ηξφπν ιήμε ή ιχζε ηεο χκβαζεο. Ο Αλάδνρνο κπνξεί λα θξαηά αληίγξαθα 
ησλ εγγξάθσλ θαη ζηνηρείσλ, αιιά δελ επηηξέπεηαη λα ηα ρξεζηκνπνηεί γηα ζθνπνχο άιινπο απφ ηεο 
χκβαζεο, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε γξαπηή ζπλαίλεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 
Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2121/1993 πεξί πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο. 
ε πεξίπησζε άζθεζεο αγσγήο ή ελδίθνπ κέζνπ θαηά ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο απφ ηξίην γηα 
νπνηνδήπνηε ζέκα ζρεηηθά κε δηθαηψκαηα επί ησλ Παξαδνηέσλ, ε Αλαζέηνπζα Αξρή νθείιεη λα 
εηδνπνηήζεη ακέζσο θαη γξαπηά κε φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο ηνλ Αλάδνρν, ν νπνίνο 
ππνρξενχηαη λα ακπλζεί, δηθαζηηθά θαη εμσδηθαζηηθά, γηα ινγαξηαζκφ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, έλαληη 
ηνπ ηξίηνπ. ε θάζε πεξίπησζε, ν Αλάδνρνο, αθελφο βαξχλεηαη κε φια ηα εχινγα έμνδα, ηα νπνία ζα 
θιεζεί λα θαηαβάιεη ε Αλαζέηνπζα Αξρή εμ απηνχ ηνπ ιφγνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη θάζε 
δηθαζηηθήο δαπάλεο ή ακνηβήο δηθεγφξσλ, αθεηέξνπ ππνρξενχηαη λα απνδεκηψζεη ηελ Αλαζέηνπζα 
Αξρή γηα θάζε ζεηηθή ή απνζεηηθή δεκία πνπ ζα ππνζηεί απφ ελδερφκελε απνδνρή ηεο παξαπάλσ 
αγσγήο ή ηνπ έλδηθνπ κέζνπ κέζα ζηα φξηα ηνπ άξζξνπ 17 ηεο χκβαζεο. 
 
Άξζξν 24 - Δγγπεηηθή Δπζχλε  

Ο Αλάδνρνο εγγπάηαη πξνο ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή φηη νη Τπεξεζίεο ζα παξαζρεζνχλ ζχκθσλα κε 
ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο ηεο χκβαζεο θαη φηη ζα είλαη ζχλλνκεο θαη ζα βαζίδνληαη ζην ηζρχνλ 
δίθαην. 
 
Κεθάιαην 6 - Πιεξσκέο 

Άξζξν 25- Γεληθέο Γηαηάμεηο 
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Ο Αλάδνρνο ζεσξείηαη φηη, πξνηνχ ππνβάιεη ηελ Πξνζθνξά ηνπ, είρε ιάβεη ππφςε φια ηα αλαγθαία 
ζηνηρεία γηα ηελ εκπξφζεζκε θαη πξνζήθνπζα εθηέιεζε ηεο χκβαζεο θαη, ζπλεπψο, ζην πκβαηηθφ 
Σίκεκα πεξηιακβάλνληαη φια ηα ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο έμνδα, φπσο ηα έμνδα 
ζχληαμεο εθζέζεσλ, κειεηψλ, αλαθνξψλ θαη θάζε είδνπο εγγξάθσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηε χκβαζε, 
Γηα θάζε πιεξσκή, ν Αλάδνρνο απνζηέιιεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, γξαπηή αίηεζε πιεξσκήο, 
θαζψο θαη αλαιπηηθή θαηάζηαζε, καδί κε απνδείμεηο, δειηία απφδεημεο παξνρήο ππεξεζηψλ, 
παξαζηαηηθά πιεξσκψλ. 
Όιεο νη πιεξσκέο ζα γίλνληαη ζε Δπξψ κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ θνξνινγηθψλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ 
πξνβιέπνληαη απφ ηνλ Κ.Β.. θαη ησλ ινηπψλ λνκίκσλ δηθαηνινγεηηθψλ (αζθαιηζηηθή, θνξνινγηθή 
ελεκεξφηεηα θ.ά) πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαηά ην ρξφλν πιεξσκήο θαη ζε 
ρξφλν πξνζδηνξηδφκελν απφ ηελ ελδερφκελε αλαγθαία δηαδηθαζία γηα ηελ έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ 
ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ, ν νπνίνο, πάλησο, δελ ζα ππεξβαίλεη ηηο ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθέο εκέξεο 
απφ ηα θαηά πεξίπησζε ρξνληθά ζεκεία πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζηε χκβαζε. 
ε πεξίπησζε πνπ, απφ ηνλ Κ.Β.., απαηηείηαη έθδνζε ηηκνινγίνπ, ε εμφθιεζε ηνπ νπνίνπ, ζχκθσλα 
κε ηε χκβαζε, γίλεηαη ζε επφκελε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν απφ απηή ηεο έθδνζεο, δελ απαηηείηαη λέν 
ηηκνιφγην. 
Απφ θάζε ηηκνιφγην ηνπ Αλαδφρνπ ζα γίλνληαη νη λφκηκεο παξαθξαηήζεηο ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο 
εθάζηνηε λφκνπο θαη ζρεηηθέο εγθπθιίνπο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ. 
Άξζξν 26 – πκβαηηθφ Σίκεκα 

Σν πκβαηηθφ Σίκεκα γηα ηελ παξνρή ησλ Τπεξεζηψλ απφ ηνλ Αλάδνρν αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 
…………………………….  
Σν πκβαηηθφ Σίκεκα δελ αλαζεσξείηαη θαη ζα παξακείλεη ζηαζεξφ θαη ακεηάβιεην θαζφιε ηε δηάξθεηα 
ηεο χκβαζεο θαη δελ είλαη δπλαηφλ λα απμεζεί γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν. 
ην πκβαηηθφ Σίκεκα ζπκπεξηιακβάλνληαη θάζε είδνπο έμνδα θαη δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηελ 
εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ. Ο Αλάδνρνο βαξχλεηαη κε θάζε θφξν, παξαθξάηεζε θφξνπ θαη θάζε εηζθνξά, 
γηα ηελ νπνία ζχκθσλα κε ην λφκν είλαη ππφρξενο. 
 

Άξζξν 27 - Σξφπνο Πιεξσκήο  

Ζ πιεξσκή ηνπ πκβαηηθνχ Σηκήκαηνο ζηνλ Αλάδνρν ζα γίλεη ζε έμη (5)δφζεηο. Ζ πξψηε δφζε ζα 
θαηαβιεζεί έσο ηηο …………, νη ππφινηπεο ηέζζεξηο (4) δφζεηο ..................... θαη ε ηειεπηαία δφζε 
κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηεο ππεξεζίαο, εθφζνλ έρνπλ ππνβιεζεί ηα αληίζηνηρα παξαδνηέα θαη νη 
θαηά ην Άξζξν 25 αηηήζεηο πιεξσκψλ. ε θάζε πεξίπησζε θάζε δφζε ζα θαηαβάιιεηαη εληφο 30 
εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο αληίζηνηρεο αίηεζεο πιεξσκήο πνπ ζα ζπλνδεχεηαη απφ φια ηα 
αλαθεξφκελα ζην άξζξν 25 έγγξαθα. Φνξνινγηθέο θαη αζθαιηζηηθέο ελεκεξφηεηεο ππνβάιινληαη εθ 
λένπ κφλνλ εθφζνλ έρεη ιήμεη ε ηζρχο εθείλσλ πνπ έρνπλ ππνβιεζεί γηα πξνεγνχκελε πιεξσκή.  
Ο Αλάδνρνο ζα ππνβάιιεη αηηήζεηο πιεξσκψλ κε ηα ζρεηηθά αλσηέξσ έγγξαθα θαη ζα πιεξψλεηαη 
έζησ θη αλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή δε δήηεζε ηελ παξνρή Τπεξεζηψλ θαηά ην αληίζηνηρν ρξνληθφ 
δηάζηεκα.  
Γηα φιεο ηηο πιεξσκέο ζα εθδίδνληαη ηα απαξαίηεηα λφκηκα παξαζηαηηθά / δηθαηνινγεηηθά. 
Απφ θάζε δειηίν απφδεημεο παξνρήο ππεξεζηψλ ηνπ Αλαδφρνπ ζα γίλνληαη νη λφκηκεο παξαθξαηήζεηο 
ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο εθάζηνηε λφκνπο θαη ζρεηηθέο εγθπθιίνπο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη 
Οηθνλνκηθψλ. 
 

Άξζξν 28 - Σειηθή Πιεξσκή 

Ζ πιεξσκή ηεο ηειεπηαίαο δφζεο ηνπ άξζξνπ 27 εμαξηάηαη απφ ηελ εθπιήξσζε εθ κέξνπο ηνπ 
Αλαδφρνπ φισλ ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ εθηέιεζε φισλ ησλ Τπεξεζηψλ θαη απφ ηελ 
νξηζηηθή παξαιαβή ησλ Τπεξεζηψλ εθ κέξνπο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 
 
Κεθάιαην 7 - Παξάδνζε & Παξαιαβή 

Άξζξν 29 - Πξνυπνζέζεηο & Γηαδηθαζία Παξαιαβήο 

Ζ παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο θαη ε παξαιαβή ησλ Τπεξεζηψλ ζα γίλεηαη απφ ηελ 
Δπηηξνπή Παξαιαβήο πνπ έρεη νξηζζεί κε ηελ ππ' αξηζκ. ……….. απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 
πκβνπιίνπ ηεο Αλαζέηνπζαο. Ζ Δπηηξνπή Παξαιαβήο ζα παξαιακβάλεη ηα επηκέξνπο Παξαδνηέα 
ησλ Τπεξεζηψλ αιιά θαη ην ζχλνιν θάζε ηκήκαηνο ησλ Τπεξεζηψλ ζπληάζζνληαο ζρεηηθφ πξαθηηθφ, 
κεηά απφ ηε δηελέξγεηα ειέγρσλ γηα ηελ ηήξεζε ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ.  
 
Κεθάιαην 8 - Αζέηεζε & Καηαγγειία ηεο χκβαζεο 

Άξζξν 30 - Καηαγγειία εθ κέξνπο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο 

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δηθαηνχηαη λα θαηαγγείιεη ηε χκβαζε κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 
χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Παξαιαβήο ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο 
πεξηπηψζεηο: 
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(α) Ο Αλάδνρνο δελ παξέρεη ηηο Τπεξεζίεο κε ηνλ ηξφπν πνπ νξίδεηαη ζηε χκβαζε, παξά ηηο 
πξνο ηνχην επαλεηιεκκέλεο νριήζεηο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

(β) Ο Αλάδνρνο εθρσξεί ηε χκβαζε ή αλαζέηεη εξγαζίεο ππεξγνιαβηθά ρσξίο ηελ άδεηα ηεο 
Αλαζέηνπζαο Αξρήο.  

(γ) Ο Αλάδνρνο πησρεχζεη, ηεζεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή εθθαζάξηζε, ιπζεί ή αλαθιεζεί ε 
άδεηα άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηφο ηνπ ή γίλνπλ πξάμεηο αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο ζε βάξνο ηνπ, 
ζην ζχλνιν ή ζε ζεκαληηθφ κέξνο ησλ πεξηνπζηαθψλ ηνπ ζηνηρείσλ. 

(δ) Δθδίδεηαη ηειεζίδηθε απφθαζε θαηά ηνπ Αλαδφρνπ γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηνπ 
επαγγέικαηφο ηνπ. 

Σα απνηειέζκαηα ηεο θαηαγγειίαο επέξρνληαη απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζηνλ Αλάδνρν ηεο εθ κέξνπο ηεο 
Αλαζέηνπζαο Αξρήο έγγξαθεο θαηαγγειίαο. Καη’ εμαίξεζε, ε Αλαζέηνπζα Αξρή δχλαηαη, θαη’ 
ελάζθεζε δηαθξηηηθήο ηεο επρέξεηαο, γηα φζεο απφ ηηο πεξηπηψζεηο θαηαγγειίαο είλαη απηφ δπλαηφ, λα 
ηάμεη εχινγε (θαη’ απηήλ) πξνζεζκία ζεξαπείαο ηεο παξάβαζεο, νπφηε ηα απνηειέζκαηα ηεο 
θαηαγγειίαο επέξρνληαη απηφκαηα κε ηελ πάξνδν ηεο ηαρζείζαο πξνζεζκίαο, εθηφο εάλ ε Αλαζέηνπζα 
Αξρή γλσζηνπνηήζεη εγγξάθσο πξνο ηνλ Αλάδνρν φηη ζεσξεί ηελ παξάβαζε ζεξαπεπζείζα. 
Με ηελ κεηά απφ θαηαγγειία ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ιχζε ηεο χκβαζεο, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, 
κεηά απφ αίηεκα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο: 
(α) Να απφζρεη απφ ηελ δηελέξγεηα νπνηαζδήπνηε εξγαζίαο, έξγνπ, παξνρήο ππεξεζηψλ ή 

εθηέιεζεο ππνρξέσζήο ηνπ πνπ πεγάδεη απφ ηε χκβαζε. 
(β) Να παξαδψζεη, ζε ρξφλν πνπ ζα πξνζδηνξίζεη ε Αλαζέηνπζα Αξρή, φπνηα εξγαζία ή πξντφλ 

(νινθιεξσκέλν ή κε) έρεη εθπνλήζεη ή έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ θαζψο θαη ηα πάζεο θχζεσο 
ππνζηεξηθηηθά έγγξαθα θαη κέζα (καγλεηηθά ή κε) θαη λα κεξηκλήζεη φπσο νη ππεξγνιάβνη θαη 
ζπλεξγάηεο ηνπ πξάμνπλ ην ίδην. 

Σν ζπληνκφηεξν δπλαηφ κεηά ηελ θαηαγγειία ηεο χκβαζεο, ε Αλαζέηνπζα Αξρή βεβαηψλεη ηελ αμία 
ηνπ παξαζρεζέληνο κέξνπο ησλ Τπεξεζηψλ, θαζψο θαη θάζε νθεηιή έλαληη ηνπ Αλαδφρνπ θαηά ηελ 
εκεξνκελία θαηαγγειίαο. 
Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή αλαζηέιιεη ηελ θαηαβνιή νπνηνπδήπνηε πνζνχ πιεξσηένπ ζχκθσλα κε ηε 
χκβαζε πξνο ηνλ Αλάδνρν κέρξηο εθθαζάξηζεο ησλ κεηαμχ ηνπο ππνρξεψζεσλ θαη νη εγγπεηηθέο 
επηζηνιέο θαηαπίπηνπλ. 
Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δηθαηνχηαη λα απαηηήζεη πξφζζεηα απφ ηνλ Αλάδνρν απνδεκίσζε γηα θάζε δεκία 
πνπ ππέζηε κέρξη ηνπ αλψηαηνπ πνζνχ ηνπ πκβαηηθνχ Σηκήκαηνο πνπ αληηζηνηρεί ζηελ αμία ηνπ 
ηκήκαηνο ησλ Τπεξεζηψλ πνπ δελ κπνξεί, ιφγσ πιεκκεινχο εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο λα αμηνπνηεζεί 
γηα ηνλ πξννξηδφκελν ζθνπφ. 
Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή κπνξεί λα κεηψζεη ην ζπκβαηηθφ αληηθείκελν, κε δηάιπζε ηεο χκβαζεο 
θαηαβάιινληαο ζηνλ Αλάδνρν ην 10% ηνπ ππνιεηπφκελνπ πκβαηηθνχ Σηκήκαηνο. 
Ωο πξνο ηελ θήξπμε ηνπ Αλαδφρνπ έθπησηνπ, ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 118/2007, φπσο απηφ 
ηζρχεη θαη δελ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ην ΠΓ 60/2007. 
 
Άξζξν 31 - Καηαγγειία εθ κέξνπο ηνπ Αλαδφρνπ 

Με ηελ επηθχιαμε ησλ φζσλ πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 19 θαη 20 ηεο χκβαζεο, ν Αλάδνρνο 
δηθαηνχηαη λα δεηήζεη ηελ ιχζε ηεο χκβαζεο, εάλ ε έλαξμε ηεο εθηέιεζήο ηεο θαζπζηεξεί ζπλνιηθά κε 
ππαηηηφηεηα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο πάλσ απφ δχν (2) κήλεο απφ ηελ Ζκεξνκελία Έλαξμεο Ηζρχνο 
ηεο χκβαζεο. Με ηελ ιχζε ηεο χκβαζεο επηζηξέθεηαη ζηνλ Αλάδνρν ε εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο 
εθηέιεζεο. 
 
Άξζξν 32 - Αλσηέξα Βία 

Σα ζπκβαιιφκελα κέξε δελ επζχλνληαη γηα ηε κε εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ, 
ζην κέηξν πνπ ε αδπλακία εθπιήξσζεο νθείιεηαη ζε πεξηζηαηηθά αλσηέξαο βίαο, σο ηέηνησλ 
λννπκέλσλ γεγνλφησλ πνπ βξίζθνληαη εθηφο ηεο ζθαίξαο επηξξνήο ησλ κεξψλ θαη ηα νπνία 
αληηθεηκεληθά δελ ζα κπνξνχζαλ λα απνηξαπνχλ νχηε κε ηελ επίδεημε άθξσο εμεηδηαζκέλεο 
επηκέιεηαο. 
Ο Αλάδνρνο, επηθαινχκελνο ππαγσγή ηεο αδπλακίαο εθπιήξσζεο ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ 
ππνρξεψζεσλ ζε γεγνλφο πνπ εκπίπηεη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, νθείιεη λα γλσζηνπνηήζεη 
θαη επηθαιεζζεί πξνο ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ηνπο ζρεηηθνχο ιφγνπο θαη ηα πεξηζηαηηθά εληφο είθνζη 
(20) εκεξψλ απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ, πξνζθνκίδνληαο ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία. Ζ 
Αλαζέηνπζα Αξρή νθείιεη λα απαληήζεη εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηε ιήςε ηνπ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο 
ηνπ Αλαδφρνπ, δηαθνξεηηθά, κε ηελ πάξνδν άπξαθηεο ηεο πξνζεζκίαο, ηεθκαίξεηαη ε απνδνρή ηνπ 
αηηήκαηνο. 
 
Κεθάιαην 9 - Δπίιπζε Γηαθνξψλ 

Άξζξν 33 - Δθαξκνζηέν Γίθαην – Δπίιπζε Γηαθνξψλ 

Ζ χκβαζε δηέπεηαη απφ ην Διιεληθφ θαη Κνηλνηηθφ δίθαην. 
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ε πεξίπησζε δηαθνξψλ πνπ ελδερνκέλσο πξνθχςνπλ ζρεηηθά κε ηελ εξκελεία ή ηελ εθηέιεζε ή ηελ 
εθαξκνγή ηεο χκβαζεο ή εμ αθνξκήο απηήο, ε Αλαζέηνπζα Αξρή θαη ν Αλάδνρνο ζα θαηαβάιινπλ 
θάζε πξνζπάζεηα γηα ηε θηιηθή επίιπζή ηνπο, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο θαιήο πίζηεο θαη ησλ 
ρξεζηψλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ. 
Γηα θάζε δηαθνξά πνπ δελ είλαη δπλαηφ λα επηιπζεί ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ νξηδφκελα, αξκφδηα ζα 
είλαη ηα Διιεληθά Γηθαζηήξηα ησλ εξξψλ. 
Ζ παξνχζα ζπληάρζεθε ζε πέληε (5) αληίγξαθα, απφ ηα νπνία ν Αλάδνρνο έιαβε έλα (1). 
 
 

ΟΗ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΗ 

 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ 

ΛΗΜΝΖ ΚΔΡΚΗΝΖ 

 

 

ΑΡΣΔΜΗΟ ΥΑΣΕΖΑΘΑΝΑΗΟΤ 

Γεσπφλνο 

 

Ο ΑΝΑΓΟΥΟ 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α 

Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο 

 

Σν αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο αθνξά ηελ αλάζεζε ησλ ππεξεζηψλ: ………………………….., ζην 
πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ Τπνέξγνπ 1 κε ηίηιν «ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΛΗΜΝΖ 
ΚΔΡΚΗΝΖ (START-UP)» ηεο εληαγκέλεο ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Μαθεδνλίαο – Θξάθεο 
2007-2013 πξάμεο κε ηίηιν «Γηαρείξηζε θαη Λεηηνπξγία Πξνζηαηεπφκελεο Πεξηνρήο Λίκλεο Κεξθίλεο» 
Οη ππεξεζίεο αθνξνχλ ηελ πξνζηαηεπφκελε πεξηνρή ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ Λίκλεο Κεξθίλεο. 
 
πγθεθξηκέλα:  
…………………………………………………. 
………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………… 
 


